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TRUMPAI
Dalins Vietnamą 

pusiau?
Paneigė “Los Angeles Times'* 

žinią
VVASHINGTON. — “Los An

geles Times“ dienraščiui paskel
bus apie tariamą JAV vyriau
sybės planą — sutikti su P. 
Vietnamo padalinimu, kaip kai
na taikai pasiekti, valst. depar
tamentas žinią paneigė.

(Laikraštis nurodė, kad P. 
Vietnamo vyriausybė, nors ir 
nenoriai, tačiau sutikusi su pa
siūlymu. Pagal jį, P. Vietnamo 
padalinimas į komunistų ir ne- 
komunistų sritis nebūtų pana
šus i pokarinius padalinimus 
Korėjoje ar Vokietijoje.

“Tyliai prlpažinamos priešo 
sritys

Teigiama, kad komunistams 
tyliai būtų pripažintos jų žinio
je esančios sritys — jose galė
tų būti jų Fronto kariniai da
liniai bei administracija.

Dar pažymėta, kad JAV vy
riausybė planą aptarusi su ki
tais kraštais, galimas dalykas, 
ir su Sovietų S-ga ir Prancūzija.

Kas veikė tam planui iškilti? 
Pagal “LAT”, keli veiksniai: 
manoma, kad komunistų Fron
tas ir ateity turėsiąs įtakos kai 
kurioms P. Vietnamo sritims 
priešas nenusileis taikos pasi
tarimuose ir nei JAV, nei P. 
Vietnamas, kaip praeitis liudi
ja, negali laimėti kariniu atžvil
giu.

Anatolijus Kuznecov, liepos 28 d. 
Londone laisvę pasirinkęs sovietų ra
šytojas. Jis buvo nepatenkintas kū
rybos sąlygomis savo krašte bei nu
sivylęs Čekoslovakijos invazija

Kuznecovas ir rusai
Pabėgo, pareiškęs norįs 

pasilinksminti
LONDONAS. — Sovietų am

basada Londone kreipėsi į bri
tų vyriausybę, prašydama leis
ti jos atstovui pasikalbėti su į 
laisvę pasitraukusiu rusų rašy
toju Anatolijų Kuznecovu.

Rusai pažymėjo; “Mes teno
rime patirti, kas iš tikrųjų įvy
ko”. Jų ambasada nusiskundė, 
kad Kuznecovui pirmadienį nak
tį dingus, rusai negalėję gauti 
jokių informacijų iš britų užsie
nio reik. ministerijos.

Britų užsienio reik. ministeri
ja, kaip papildomai patirta, 
pranešė, kad Kuznecovas atsi
sakąs kalbėtis su ambasados

Rumunija, į kurią šiandien krypsta 
pasaulio žvilgsnis

Marso nuotraukos
Paviršius panašus į mėnulio
PASADENA. — “Mariner 6” 

satelitas, keliais atvejais, šią 
savaitę persiuntė į žemę Marso 
planetos nuotraukas. Praėj. ket
virtadienį “Mariner 6” buvo 6 
mil. mylių nuo žemės atstu ir 
persiuntė nuotraukas, 2,100 m. 
nuo Marso nuotoly.

Tos nuotraukos, žemės gy
ventojams parodytos televizijo
je, buvo būdingos: Marso pavir
šius priminė mėnulio vaizdus, 
su jo krateriais ir negyva gam
ta. Vis dėlto, mokslininkai ma
no, kad Marse gali būti primi
tyvios gyvybės žymės, tai pa
aiškės tik ateity.

Naujos mėnulio nuotraukos 
JAV-se paskelbtos liepos 31 d. 
Šį kartą matyti abu astronau
tai, drauge ir paskirai, pritvir
tiną JAV vėliavą, atlieką veiks
mus su instrumentais ar lipą 
“Aro” laipteliais. Nuotraukos 
nepaprastai ryškios.

Diplomatinis
galvosūkis

Laukiama, kad bus priėmimą 
boikotuojančių

BUKAREŠTAS. — Nbconui 
šiandien viešint Bukarešte, iš
keltas opus klausimas: ar pri
ėmimo metu, šį vakarą, jam 
tektų pasisveikinti su atstovais 
Kinijos, Albanijos, Kubos, Šiau
rės Korėjos ir Šiaurės Vietna
mo? Tiesa, manoma, kad šių 
kraštų ambasadoriai priėmime 
nedalyvaus.

Tačiau, kas įvyktų, jei kuris 
iš jų atvyktų? čia Nbconui bu
vęs duotas patarimas: pasekti 
gen. Gaulle pavyzdžiu. Tokio 
priėmimo metu generolas pasi
sveikino tik su diplomatų deka
nu ir, iškėlęs rankas, tarė: “La
bą vakarą, ponios ir ponai.”

POPIEŽIUS UGANDOJE
Sutikimo ir kitas iškilmes 

televizija, pirmą kartą tarpinin
kaujant erdvės satelitui, perda
vė ne tik į Europą, bet ir į 
JAV-bes.

Papildomai praneša: popie
žius pareiškė savo kelionę atgal 
į Romą atidėsiąs vieanai dienai, 
jei tai būtų naudinga pasitari
mams dėl taikos Nigerijoje.

žmonėmis. Jis sutiko kalbėtis 
tik telefonu.

Šiuo metu Kuznecovas gyve
na Londone, stropiai saugoja
mas. Jam pavyko pasišalinti, 
palydovui — rusui pareiškus, 
kad jis, Kuznecovas, norįs ap
silankyti pas lengvo elgesio 
merginą Londono Sohio daly. 
Palydovas mielai pritaręs...

Prezidentas N. Ceausescu kalba Cluj miesto gyventojams.

NIX0NAS BUKAREŠTE
Lankosi šiandien. — Nepaprastos saugumo priemonės, Bukareštas atskirtas nuo pa
saulio, bet — minios besišypsančių gyventojų JAV svečiui atvykus — Pirmoji JftV 
prezidento viešnage pokario metu, Bukarešte — Niekas neabejojo nepaprastai nuo
širdžiu rumunų sutikimu — Pilkos tikrovės gyventojai neslepia savo simpatijų Ame
rikai —■ Nixono apsilankymas — rumuno Ceausescu triumfas

Neįprastos saugumo priemonės

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos vyriausybė, dar prieš prez. 
Nbconui atvykus, panaudojo 
nepaprastas saugumo priemo
nes. Tai rodo rūpestį svečio sau
gumu, bet ir liudija policinės 
valstybės galią. Visi auto ma
šinų keleiviai tikrinami užmies
ty ir, tik joje turį svarbių rei
kalų, įsileidžiami į sostinę.

Ligi šios dienos Bukarešte 
nebuvo iškabintos jokios vėlia
vos ir spaudoje viešpatavo ty
la. Tačiau neabejojama, kad 
šiandien laikraščiai, pagal nu
matytą tvarką, jau sveikins 
JAV prezidentą.

Pirmasis pokario JAV 
prezidentas komunistinio 

režimo krašte
Šiandien ypatinga diena Rytų 

i Europoje — JAV prezidentas R. 
M. Nixonas atskrenda į komunis
tinio Rytų bloko, Rumunijos, so
stinę Bukareštą. Kad tai nepap
rastas įvykis, liudija suplaukę 
į Rumunijos sostinę apie 1.000 
spaudos atstovų.

Iš tikrųjų, įvykis neeilinis, nes 
Nixono viešnagė Bukarešte, tai 

1 pats pirmasis, pokario metu, JAV 
prezidento atsilankymas komu
nistiniame krašte.

Dar vakar gyventojams ne
buvo paskelbta tiksli JAV pre
zidento atvykimo valanda. Ta
čiau apie ją milijonai Rumuni
jos gyventojų patyrė, pasiklau
sę Amerikos Balso ar Laisvo
sios Europos Radijo pranešimų.

Tūkstančiai gyventojų ne tik 
sostinėje, bet ir visame krašte 
tekalba apie JAV prezidentą.
Tai pastebima krautuvėse, ka
vinėse, gatvėse. “Nbcon, Nixon”
— tesigirdi ir gyventojų džiaug
smo nuotaikos reiškia, kad jų į
simpatijos amerikiečiams nėra 1 Nicolas Ceausescu šiandien ir ryt 4 

pakilusios. valandas tariasi su prez. R. Nixonuišblėsusios, dar

Mums reikia g'nkhj- teigia 
Pakistanas

R. Nixonas tikisi page
rėsiant JAV-Pakistano

santykiams

Tikisi glaudinti ryšius ateity
LAHORE, Pakistanas. — Pre 

zidentas Nixonas vakar lankėsi 
Pakistane, krašte, kuris prieš 
15 metų buvo ryškus JAV są
jungininkas bendroje kovoje 
prieš komunizmą. Dabar padė
tis kitokia ir Pakistanas gauna 
ginklų iš Maskvos.

JAV prezidentas, vos atvy
kęs į Pakistaną, iš prezidento. 
Agha Mohammad Yahya, paty
rė, kad Pakistanui labiau rūpi 
ginklai, kaip tušti žodžiai apie 
taiką.

Viešnagė Pakista e buvo dau 
giau informacinio pobūdžio. Be 
ginklu ir ūkio paramos klausi
mų, Nbconas ypatingai domėjo
si Pakistano pažiūromis į Azi
jos ateitį. Juo labiau, kad Pa
kistanas. tai kraštas, kur susi
kerta Rytų ir Vakarų įtakos

JAV ir Azija
Dvi sąlygos, kurios saistys 

JAV įsikišimą
LAHORE, Pakistanas. — Pre 

zidentui R. Nbconui jo kelionės 
metu pareiškus, kad JAV ne- 
linkusios ateity turėti “daugiau 
Vietnamu”, šis pareiškimas 
įvairiai komentuojamas.

Dabar, įvykdęs pasikalbėji
mus su Azijos kraštų vadais 
Filipinuose, Indonezijoje, Thai, 
P. Vietname, Indijoje ir Pakis
tane, Nbconas tą mintį išryški
no bei papildė:

JAV nesikiš į Azijos reikalus 
kariniu požiūriu, išskyrus tik 
du atvejus:

— jei komunistai savo agresi
ja pažeistų galios pusiausvyrą 
Azijos kraštuose ir

— jei Azijos srityse atsiras 
atominio karo pavojus.

W. Rogers, valst. sekretorius P. Ko
rėjoje patikino: mes jus remsime, 
jums kovojant prieš komunistų in
vaziją

kalendorius

Šiandien, rugpiūčio 2 d.: šv. 
Alfonsas Lig., šv. Teodota, Tu- 
gaudas, Varpūnė.

Ryt, rugpiūčio 3 d.: šv. Niko
demas, šv. Marona, Manigir- 
das, Lengvė.

Poryt, rugpiūčio 4 d.: šv. Do
mininkas, šv. Perpetua, Geri
mantas, Nemune.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

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

Saulė teka 5:45, leidžias 8:08.
• Indi joje' sušvelninti įstaty

mai, liečią nėštumo nutraukimą.

Tą viešnagę su nepaprastu 
dėmesiu seka ne tik Vakarai, bet 
ir Kremlius bei visa eilė Rytų blo 
ko kraštų, gi R. Vokietija, Len
kija su Čekoslovakija — ypatin
gai.

22 valandos ir — svarbūs 
klausimai

R. Nixonas, kaip jau paskelb
ta, su Rumunijos prezidentu ir 
kom. partijos vadu Nicolae Ce
ausescu per dvi dienas, šiandien 
ir ryt, sekmadienį, kalbėsis apie 
4 valandas.

Apie ką kalbės abu vadai? Šiuo 
metu nėra lengva tiksliai numa
tyti visas Nixono — Ceausescu 
pokalbių temas.

Vis dėlto, politiniai sluoksniai 
įsitikinę, kad Nixonas su pačios 
atspariausios Rytų bloko valsty
bės vadu, aptars, pirmoje eilėje, 
šiuos klausimus:

— Rytų-Vakarų santykius, įs
kaitant ir Europos saugumo 
klausimus bei sovietų pasiūlytos 
Europos saugumo konferencijos 
mintį.

— JAV prezidentas, esant pa
lankiam Rumunijos prezidento 
nusistatymui, tarsis dėl galimų 
JAV ryšių su kom. Kinija, nepai
sant prieš JAV nukreiptos po
litikos ( čia turima galvoje Ru
munijos tarpininkavimą — ji pa
laiko ryšius su Pekinu), ir

— JAV prezidentas, galimas 
dalykas, palankiai apsvarstys ru
munų pageidavimus ūkio, preky
bos mainų atžvilgiu. Rumunija 
norėtų lygių teisių prekybos tari
fų atžvilgiu; šios gi, bent ligšiol, 
nebuvo palankios daugumai ko
munistinio režimo kraštų, 

i Laukiama didingo, nepaprasto 
priėmimo...

Rumunijos gyventojai, birželio 
28 d. patyrę apie JAV preziden
to viešnagę Bukarešte, pradžio
je netikėjo, tačiau apie tai įsiti
kino, pasiklausę Vakarų radijo 
siųstuvų.

Rumunai, niekas neabejoja, 
JAV prezidentą sutiks nepapras
tai didingai, triukšmingai. JAV 
populiarumas pastaruoju metu 
krašte yra nepaprastai pakilęs ir 
čia daug prisidėjo JAV astronau
tų žygis į mėnulį.

Tas sutikimas bus didelis ir dėl 
to, kad sovietai, kaip paaiškėjo, 
nesijaudina ir nelinkę Rumuni
jai daryti priekaištų, gi savo va
dų kelionę į Bukareštą (20 m. 
draugiškumo sutarčiai pratęsti) 
atidėjo ligi rudens.

Vyks keturių kelių 
vienintele autostrada

s#

Pasiuntinys iš kito pasaulio... Prez. R. Nixonui šiandien lankantis komu
nistinėje Rumunijoje — smalsūs stebėtojai dešinėje: marš. A. Grečko, L 
Brežnevas ir A. Kosyginas (iš olandų - šveicarų spaudos)

POPIEŽIUS TĘS PASTANGAS 
TAIKAI PASIEKTI

Į Bukareštą, jo aerodromą at
vykęs JAV prezidentas į miestą 
keliaus 18 mylių ilgio neseniai 
pastatyta autostrada — ji vienin
telė tokio masto Rumunijoje.

Pakeliui Nbcono automobilių' 
vilkstinė pravažiuos pro nepapras 
tai žmonėmis gausią sovietų am
basadą — šiaip ar taip, sovietai 
— pats stambiausias prekybos 
partneris, artimiausias kaimynas 
ir... karinis sąjungininkas.

Betgi pakeliui Nbconas su sa
vo palydovais nepastebės Kom. 
Kinijos ambasados pastato — jos 
personals, palyginus su sovietų, 
antroje vietoje. Taip pat nuoša
liai yra ir JAV kukli ambasada, 
įsikūrusi 70 metų amžiaus pas
tate.

Reiškė susirūpinimą karu 
Nigerijoje

KAMPALA, Uganda. — Po
piežius Paulius VI šiandien bai
gia trijų dienų viešnagę Ugan
dos sostinėje Kampaloje. Va
kar, šalia religinių iškilmių, po
piežius ryžtingai rūpinosi taika 
Nigerijoje.

Kalbėdamas Ugandos parla
mente, Paulius VI, prisiminęs 
Vatikano teiktą ir tebeteikiamą 
paramą Biafrai, pažymėjo, kad

Policinė valstybė ir ryšiai 
su visais

Rumunija įvairiais požiūriais 
laikytina aiškiai policine valsty
be. Visur ryški baimė prieš slap 
tosios policijos “ausis bei akis”. 
Tačiau gyventojai neslepia savo 
simpatijų Amerikai.

Režimas pasiryžęs palaikyti 
draugiškus ryšius su visais, ir su 
Maskva, ir su Albanija ar Jugos
lavija, su JAV ir su Izraeliu bei 
arabais.

Tiesa, kalėjimai nėra perpildy
ti politiniais kaliniais. Kiek suma 
žėję varžtai spaudos priežiūros 
srity.

Gyvenimas vis pilkas...
Nors ūkio gyvenimas daro aiš

kią pažangą, tačiau, jei rumuno 
buitį palygini su vakariečio gyve
nimu, pasirodo, kad rumunui dar 
daug ko trūksta. Štai, Bukarešto 
Magheru bulvare, su jo aštuo- 
niais keliais auto mašinom, krau 
tuvėse matyti daug rusų, kinų ir 
Vakarų gamybos prekių. Tačiau 
šios importuotos prekės sunkiai 
pasiekiamos eiliniam piliečiui. Vi 
sur matyti ilgos eilės ties krau
tuvėmis ir skundžiamasi šviežios 
mėsos ar žuvies stoka.

Naujas Ceausescu triumfas

Pačioje Rumunijoj reiškiamas 
įsitikinimas, kad Nixono atvyki-. 
mas į Bukareštą reiškia, jog Mas
kva vargiai pasiryžtų vykdyti sa
vo naują invaziją... Rumunijos 
kryptimi.

Tačiau britai tokias pažiūras 
laiko juokingomis. Nixonas, sako
ma, neatliks jokio magiško veiks 
mo.

Taip, Nixono kelionė reiškia 
naują triumfą Ceausescu, tačiau 
nei Nixonas, nei Rumunijos va
das nesieks vykdyti jokios, prieš 
Maskvą, nukreiptos demonstraci
jos.
Neįžeisti rusų — štai jų šūkis.

Iš kitos pusės, Ceausescu žai
dimas — įdomus. Jis Maskvai ro
dys: štai, mes turime galingus są
jungininkus. Tai vers ją... susi
mąstyti... ir juo labiau, kad Ce
ausescu populiarumas bus dar la
biau pakilęs. V.A.

vis dedamos pastangos sutai
kinti abi šalis.

Jis teigė: “Lig šiol mums tos 
pastangos nepavyko ir tai 
mums skaudu. Tačiau mes pa
siryžę toliau jas tęsti”.

Ugandos prezidentas Milton 
Obote, popiežių pristatęs, pa
brėžė, kad popiežiaus nuolati
nis rūpestis konfliktais Afriko
je ir kitur, jo nepaliaujamos 
maldos ir dabar — lankymasis 
Afrikoje, teikia “visiems geros 
valios žmonėms naujas viltis, 
naują ryžtą siekti taikos, pa
stovumo ir rasinės darnos šia
me kontinente ir visame pasau
lyje”

Tarėsi su Afrikos valstybių 
vadais

Popiežius vakar Ugandoje 
konsekravo 12 naujų Afrikos 
vyskupų. Iškilmės vyko pamal
dų metu, dirbtinoje saloje. Mi
šias konceliabravo 40 vyskupų. 
Paulius VI iškėlė vyskupų tei
giamuosius bruožus, juos įspė
damas, nesikišti į politinius rei
kalus.

Po iškilmių saloje, popiežius 
ilgai tarėsi su Afrikos respub
likų vadais ir su Nigerijos bei 
Biafros delegacijomis.

Abiejų kraštų laikysena po
piežiaus viešnagės metu ir anks
čiau neteikė vilčių taikai, tai 
pažymėjo ir popiežiaus palydo
vai.
Popiežių sveikino ir nekatalikai

Paulius VI Ugandoje buvo 
sveikinamas ne tik tūkstančių 
katalikų, bet ir protestantų bei 
muzulmonų. Jam nebuvo leng
va atviru Lincoln Continental 
automobiliu vykti minių perpil
dytomis gatvėmis. Beveik kiek
vienas gatvėse jį sveikino su 
auksiniai - geltona vėliavėle bei 
“Papa” užrašu.

Šiandien vakare popiežius jau 
grįžta į Romą.

Armin H. Meyer, JAV ambasado
rius Tokio, šiomis dienomis buvęs 
užpultas japonų studento. Neaišku, 
ar japonas kėsinosi prieš jį ar prieš 
viešėjusį valst. sekretorių W. Ro
gers



Philadelphijos ateitininkų metinė šventė
Philadelphijos ateitininkai 

birželio 28 ir 29 d. atšventė savo 
metinę šventę.

Sekmadienį, birželio 29 d. iš
klausėme šv. Mišias šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Jas atnašavo ir 
pamokslą pasakė dvasios vadas 
kun. dr. K. Širvaitis. Moksleiviai 
dalyvavo su savo vėliava.

Po pamaldų visi rinkomės į 
parapijos salę posėdžiui. Iškil
mingą posėdį atidarė sendraugių 
pirm. A. Juzaitis. Įnešus ateiti
ninkų vėliavą, prisiminėme mi
rusius ateitininkus, ypač arti
muosius: Ant. Bendorių, Kęst. Ku 
džmą ir kun. dr. Norių. Su giliu 
liūdesiu sugiedojome “Marija, 
Marija”.

Garbės pezidiuman pakviesti: 
kun. K. Širvaitis, klebonas kun. 
J. Degutis, dr. V. Vygantas, Mas 
Rytinės apygardos pirm. J. Gai
la, studentų atstovas Edv. Skla- 
dgitis, moksl. pirm. V. Maciūnas, 
jaun. moksl. pirm. R. Baraitė. Iš
kilmingą posėdį gražiai pravedė 
Ed. Skladaitis.

Studentų įžodį davė Vyt. Ma
ciūnas ir Danutė Vaškelytė, mok
sleivių - Renata Baraitė, Rasa 
Makarauskaitė ir Alė Surdėnaitė, 
jaunučių — Diąna Swoyer. Į 
jnoksleivius pakelta Ramunė Ši- 
leikaitė. Visus įžodžius priėmė 
dvasios vadas kun. dr. Širvaitis, 
ženklus įteikė dr. V. Vygantas. 
Pakeltuosius pasveikino kun. dr- 
Širvaitis. Įžodininkų vardu pakal
bėjo Vyt. Maciūnas.

J. Gaila pasveikino visus atei
tininkus, baigusius aukštąsias ir 
vidurines mokyklas, ir įteikė do- 
vanąiLaimai Surdėnaitei, baigu
siai lituanistinę mokyklą.

Dr. Vyganto paskaita buvo la
bai prasminga ir gili. Jį girdėjo
me Philadelphijoje pirmą kartą. 
Jis palietė šių dienų ateitininką, 
kąip jis turi ruoštis gyvenimui, 
kaip priimti naujus bažnyčios pa
keitimus ir kaip turi išlikti atspa
rus ir ugdyti savo asmenybę.

Meninę dalį atliko jaunes- 
kįeji ir vyresnieji moksleiviai.

Pravedė Renata Baraitė. Progra
ma gal kai kam atrodė per ilgą, 
bet turėkime meilės mūsų jauni
mui ir leiskime jiems nors per 
šeimos šventę pasirodyti. O jie 
pasirodė gražiai . Vyt. Bakanas 
ir Alė Surdėnaitė padeklamavo, 
Algis Šalčiūnas klarnetu pagrojo 
keletą lietuviškų dainelių,Kristi
na Juzaitytė pašoko, Aušra Kana- 
vičiūtė paskaitė savo kūrybos, 
Danutė Stankutė ir Renata Barai
tė paskambino pianinu. Mergai
čių penketukas: D. Bakanaitė, 
Ing. Gudėnaitė, D. Juzaitė (su 
gitara), Rasa Makarauskaitė ir 
Zita Štarkaitė padainavo prita
riant gintarai: Norėčiau aš kėliau 
ti, O, Ramunėle ir partizanų dai
ną Nemune ledus išplaus. Pa
baigai moksleivių orkestarėlis, 
kurį sudaro Rimas Juzaitis, Ka
zys Ramanauskas, Virgus ir Vy
tas Volertai ir Petras Vaškys pa
grojo porą melodijų. Posėdis baig
tas Lietuvos himnu.

Po programos buvo bendri už- 
kandiai.

Birželio 28 d. šventės išvakarė
se moksleiviai turėjo puikų lau
žą p. Gasparėnų sodyboje ant e- 
žero krantę tarp didelių medžių 
ir gėlių. Laukui programą paruo
šė ir jam vadovavo Vyt-Muraš- 
ka. Susirinko visi moksleiviai ir 
dalis tėvelių. Vakaras buvo tikrai 
gražus. Suliepsnojo laužas ant 
vandens užkurtas Krivio Krivai
čio (Vyt. Volertas), padedant vai 
dilutėms (D. Bakanaitė ir D. 
Stankutė) Paaiškinta apie joni
nių laužus Lietuvoje. Prie laužo 
kiekvienas turėjo pasirodyti, kad 
nebūtų įmestas į vandenį. Visi 
vaidino, dainavo, net ateitį prana
šavo. Gražiai nuskambėjo ben
dros lietuviškos dainelės, paly
dimos R. Juzaičio akordeonu.
Po laužo visi pasivaišino,pasišo
ko ir išsiskirstė su puikia nuotai
ka.

Visa šeimos šventė praėjo jau
kioje nuotaikoje ir paliko, ypač 
jaunimui, gražius prisiminimus.

Koresp.

Philadelphijos moksleivių ateitininkų Joninių laužas. Veda Vyt. Muraška

PHILADELPHIJOS JAUNUČIAI 
IR JAUNIAI

Philadelphijos jaunučių ir jau 
nių ateitininkų susirinkimas bir
želio 1 d. įvyko pas Vytenį Ba- 
kaną. Susirinkimo metu P. Mu
raška mus supažindino su išvy
kos vietove —- Fort Mifflin. Po 
to Virgus Volertas mums papasa
kojo apie lietuvišką gimnaziją, 
kurią jo tėvelis yra įsteigęs jų na
ujuose.

Kalbėjome apie artėjančią Phi- 
ladfelphijos Ateitininkų šventę. 
Virgus Volertas sutiko būti jau
nių vadovu. Susirinkimui pasi
baigus aplankėme istorinę vieto
vę Fort Mifflin. Tai yra tvirtovė 
netoli Philadelphijos. Ją anglai 
pradėjo statyti apie 1773 metais. 
Dabar ši tvirtovė yra istorinė 
liudininkė nuo Amerikos revo
liucijos, civilinio karo iki antrojo 
Pasaulinio karo įvykių. Kaip is
torinė vietovė gyventojams ati
daryta lankyti 1969 metais gegu
žės 30 dieną.

Grįžę iš Fort Mifflin ir vėl 
sustojome pas Vytenį Bakną, kur 
jo mamytė mus visus skaniai pa
vaišino. AplankėmeChester Par
kų, kur pasportavome ir, vaka
rui atėjus, pilni įspūdžių skirstė-

mės namo.
Philadelphijos jaunučių val

dybą sudaro: pirm, Renata .Ba
raitė, vicepirmininke Ramunė Ši- 
leikaitė, sekretorė Aušra Kana- 
navičiūtė, iždininkas Algis Šal
čiūnas, valdybos narė Alė Surdė
naitė, Sargas Vytenis Bakanas. 
Jaunučių vadovė Dana Juzaitytė, 
Jaunučių vadovas Virgus Voler
tas. Aušra Kananavičiūtė

KONCERTAS DAINAVOJE
Ateitininkų Sendraugių sto

vyklą užbaigiant, ateinančio 
šeštadienio, rugpiūčio 9 d., va
kare Iz. Motekaitienės studijos 
mokiniai išpildys įdomią koncer? 
tinę programą. Detroito visuo
menė kviečiama gausiai daly, 
vauti.

MAS PREMIJŲ PASKIRSTYMĄ

MAS suorganizuotas dovanas 
laimėjo šie asmenys: I. Bakio pa
veikslą laimėjo L. Butėnienė, 
Toronto, Ont. V. Balynienė — 
M. Bandžiukas, Cicero, III., T. Id- 
zelytės - Saulius Eiva, Brockton, 
Mass., V. Igno-A. Lukoševišiū- 
tė, Grand Rapids, Mich P. Jurkus 
Irena Veitienė, Braintree, Mass. V 
Krikštol-utytės -n- L. Leparskas,

Philadelphijos ateitininkų šventės posėdžio prezidiumas. Iš kairės: kun. 
dr. K. Širvaitis, V. Maciūnas, R. Baraitė, (Edv. Skladaitis, dr. V. Vy
gantas (kalba), J. Gaila.
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Hamilton 22, Ont., R. Laniausko 
—J.N. Kulys, Chicagos, III. N. 
Palubinskienės — O. Petronis, 
Del ran N. J. J. Paukštienės -R. 
Bražukas, Toronto, Ont. ,A. Ta
mošaičio, aukotas p. M. Ramūnie 
nės, - Al. Baliūnas, Cleveland, O- 
hio, S. Smalinskienės - P. Zaran
ka, Detroit, Mich. , S. Šetkaus - 
H. Szpakowski, Washington, D. 
C. -, Šimkevičiaus - P. Balys, 
Cleveland, Ohio, P. Vaškio - D. 
Maglicienė, Toronto, Ont,, A. 
Vekterytės - K. Ralys, Cleveland, 
Ohio, R. Viesulo - O. Urbaitie- 
nė, Hamilton, Ont., G. Žumba- 
kienės - K. Klimauskas, Cicero 
III.

Laimėjimų paskirstymas įvy
ko moksleivių ateitininkų stovyk
los uždarymo metu, liepos 5 d. 
MAS sąjungos centro valdyba šir
dingai dėkoja visiems meninin
kams, aukojusiems paveikslus, ir 
visai visuomenei, taip gausiai pa- 
rėmusiems mūsų veiklą. Laimėto
jams paveikslai bus pasiųsti. Vi
sais laimėjimų reikalais prašom 
kreiptis į J. Pleinį, 137 Gladstone 
Avė, Hamilton 22, Ont. , Canada.

MAS

ATEITININKU STOVYKLA 
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Ateinantį sekmadienį, rugpiū
čio 3 dieną, prasideda Rytinio 
pakraščio moksleivių ir jaunučių 
at-kų stovykla Kennebunkporte.

Šiais metais nepaprastai daug at- 
kų ir kitų moksleivių ukregistra- 
vo į šią stovyklą ir dėl vietų trū
kumo vadovybei teko stovyklau
tojų skaičių mažinti. Daugiausia 
nukentėjo vėliausiai užsiregistra
vę. Džiugu, kad tėvai vasaros 
stovyklų reikšmę vertina ir jauni
mas mielai ten stovyklauja. De
ja, tėvų pranciškonų patalpos da
rosi perankštos.

Primename, kad stovykla pra
deda darbą sekmadienį, 3 v. p.p. 
Prieš tai stovyklautojai į miega
mąsias patalpas nebus įleidžia
mi. Stovyklos adresas ir telefonas: 
Camp “Ateitis”, Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, Maine 
04046, Tel. (Area code 207) 
967-2771.

Stovyklautojai atvykdami pri
valo atsivežti sveikatos pažymėji
mą, be kurių nebus priimami. Be 
kasdieninių reikmenų, prašomi 
įsidėti uniformą: baltas bliusku- 
tes ir mėlynus sijonėlius mergai
tėms ir tamsias kelnes ir baltus 
marškinius berniukams, taip 
pat at-ko juostelę ir ženkliuką. 
Patariama pasiimti: sporto ir žai
dimo įrankius, muzikos instru
mentus, rašymo reikmenis. Kuo
pos yra prašomos atsivežti savo 
vėliavas.

Tikime, kad visi atvyksime su 
jaunatviška ene/gija, ateitinin- 
kišku idealizmu ir su lietuviška 
dvasia. Iki greito pasimatymo.

MAS Rytų Atstovybė.

Dalis Philadelphijos jaun. ateitininkų Vyt. Muraškos supažindinti su Fort 
Miffin kariu, dėvinčiu istorinę uniformą bei ginkluotu istoriniu šautuvu.

KARINGI JUODIEJI MATO 
“BALTĄJĮ RASIZMĄ”

Karingų juodųjų organizaci
ja JAV-ių teisingumo žinybos 
įsakymą švietimo tarybai su
jungti mokomąjį personalą Chi
cagos viešose mokyklose praėju 
Šių ketvirtadienį pavadino “bal
tuoju rasizmu”.

Šis kaltinimas pareikštas laiš
ku, rašytu United States Atty 
T. A. Foranui, kuris šių metų 
liepos 9 dieną pranešė švietimo 
tarybai, kad ji baigtų mokytojų 
segregaciją, gaudama daugiau 
baltųjų mokytojų juodųjų mo
kykloms, o nėgių mokytojų bai 
tųjų mokykloms.

Švietimo taryba liepos 23 d. 
atsakė JAV-ių teisingumo žiny
bai, pateikdama sušvelnintą mo
kytojų perkėlimo planą ir pa
siūlydama $1,000 algos pakėli
mą daugiau kaip 200 mokytojų, 
kurie norėtų persikelti į mo
kyklas, kur daugiausia mokinių 
yra kitos rasės.

RAŠTO REIKŠMĖ
Kai žmogus kalba, kiti jį ga

li girdėti ir žinoti, ką jis kalba. 
Bet ką jis išgirsta, neilgai te
gali atsiminti, ilgainiui daugelį 
dalykų užmirštama. Nuo senų 
senovės žmonės galvojo, ieškojo 
priemonių savo mintims taip iš

TYLIEJI JAU NĖRA BEBALSIAI

N.Y. Times neseniai išaiškino, 
kad 32 grupės, aktyvios revoliu
cinėje veikloje, yra gavusios iš 
įvairių fondų, laisvų nuo mokes
čių, 774,514 d. Yra žinoma, kad 
jos gauna dideles sumas iš užsie

nio ir iš vadinamų liberalų, ku
rie iki pastarojo meto buvo taip 
pat moralinis užnugaris.

Kai kurios iš tų organizacijų 
bei joms priklausą asmenys yra 
globojamos net federalinės val
džios agentūrų, kaip pvz. Kovos 
prieš skurdą. Liberalų scenines re 
voliucijas reikia laikyti užbaigto
mis su didžiausiomis jų pačių žai 
zdomis.

Nuosaikiųjų studentų organi
zacija Young Americans for Free
dom šią vasarą neatostogauja. Ji 
įvairiose vietose ruošia vadovams 
cursus. Kursų tikslas yra pažinti 
comunistų vadovaujamas orga
nizacijas, jų subversyvių ėjimų 
taktiką ir aptarti būdus pasipire- 
šinti prieš keliamus sąmyšius ar 
revoliucinius veiksmus. Chicago
je tokie kursai bus rugpiūčio 2-3 
d.

Būdamas kontakte su šia pui
kia prieškumunistine organizaci
ja, gavau iš jos pirm. Alan Mac- 
Kay laišką, kuriame rašo apie 
planuojamą ofenzyvą prieš “nau 
josios kairės” destruktyvius veiks
mus ir apie milžinišką organiza
cijos pažangą, nepaisant, kad li
beralinė spauda garsina kairiuos 
sius, ignoruodama ar peikdama 
dešiniuosius.

YAF globėjų eilėse yra nuosai
kieji senatoriai, kongresmanai, 
gubernatoriai. Organizacijos idė
joms ir darbams pritaria pamirš
ta arba tylioji amerikiečių dau
guma. Ji yra didžiausias globė
jas, rėmėjas ir jėgos bei pasiseki
mo šaltinis.

Nors mūsų visuomenės vado
vai nuolatos ragina dalyvauti pla 
taus masto prieškomunistiniuose 
sąjūdžiuose, tačiau mes vis dar te 
besame toje tyliojoje daugumoje, 
nuolat besirikiuoją gynimuisi 
prieš vis naujas komunistines o- 
fenzyvas. Dalyvavimas YAF pa
stangose padėtį gali pakeisti, y- 
pač esant duorhenų, kad ši orga
nizacija jau artimu laiku gali bū
ti tiesiogiai naudinga mūsų pas
tangoms dėl Lietuvos laisvės. Pra 
šytina informacijų rašant: Young 
Americans for1 Freedom, 1221 
Massachusetts Avė., N.W. Wa- 
shington, DC, 20005

P.F. Lukas, 
Chicago, III.

reikšti, kad ir kiti žmonės, ku
rie gyvena kitur', kurie gyvena 
vėliau, galėtų jų teikiamomis 
žiniomis pasinaudoti, pasimoky
ti. Atsirado raštas. Tuo būdu 
žmogaus įgytos žinios nepražū
va, jos užrašomos ir atspausdi
namos knygose ir lieka kitiems 
žmonėms naudotis, kad ir po 
daugelio metų bei šimtmečių. 
Pvz., senovės egiptiečių ir kitų 
senovės tautų prieš kelis tūks
tančius metų akmeniniuose (pa- 
mnikluose padarytus įrašus ir 
dabar galima skaityti.

J. Mškns

—-.'ių centre Houston, Tex., mokslininkai uždarose patalpose tiria mėnulio uolienas. Kitos uolienos bus su- 
smulkintos k. padalintos 142 mokslininkams pasauly. Jos vertos apie 1 bil. doi. • ■
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Eastern Michigan universiteto stu
dentėms draudžiama vaikščioti pa
vieniui, kai šioje apylinkėje poros 
metų laikotarpyje buvo nužudytos 
jau 8 merginos.

ITALŲ JAUNIMAS 
BRAZILIJON

60 katalikų jaunuolių iš Ro
mos išskrido į Braziliją su tiks
lu suteikti pagalbą vietiniams 
gyventojams. Savanorių tarpe 
yra studentų, įvairių amatinin
kų, ligonių slaugytojų, mokyto
jų, ir jaunų gydytojų. Italijos 
katalikų jaunimo grupė yra nu 
mačiusi Brazilijoje pastatyti 
tris kaimus Matto Grosso indė-

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
«u karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
niinois State gvyentajal prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

naras su mokykla, ligonine ir 
kitais i'eika'lingais pa.atn.tnia 
Tuo pačiu laiku vietiniai gyven
tojai bus mokomi darbo, higie
nos ir švaros. Kelionės, staty
bos darbų ir kitas išlaidas ap
mokta patys jaunuoliai su kata
likų jauninto organizacijų pa
galba. Tai jau trečia panaši Ita
lijos jaunimo ekspedicija į Bra
ziliją. Ekspedicijas organizuoja 
Romos saleziečių jaunimo apaš 
talavimo centras.

Daugiausia žmonių kasmet 
susituokia Japonijoje, antrąją 
vietą užima JAV, trečią Jugos
lavija.

Paieškojimas

Prašau čikagiečių atsiliepti pas 
ką apsistojo k°lumbietė Raminta 
Kalėdaitė iš Bogotoš. Rašyti — 
M. Stankienė, 18314 LaSalle Av©., 
Cleveland, Ohio 44119.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos ir California 

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

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

Rezld. tel. VVAlbrook 6-8048 
ATOSTOGOSE nuo ruKpiūčio 3 d. Iki
17 dienos.
Prašome kreiptis imis Dr. Taurų. 
Telef. PR 8-1223?

NEGĘSTANTI 
ŠVIESA 

PRANAS GARŠVA

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūšų tautiečių žings
nius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius .įr intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIU ŽEMĖJE

KELIONĖS ISPŪDŽIAI
, Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ISPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
niiitiiiiiiiifiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiinniiii

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

f Jft'?**
A. Vilainis 1.50



Į Hehivių kongresą

IŠ TOLO ŽVELGIANT
Jau septintas lietuvių kon

gresas šaukiamas Amerikos 
Lietuvių tarybos, kuri rūpina
si šiame krašte Lietuvos lais
vės bylos judinimu. Kongresas 
bus Detroite rugpiūčio 30— 
rugsėjo 1 d. Kolonijos pajėgu
mas yra palankus tokiam su
važiavimui, nors nebūtų gali
ma tikėtis didelio dalyvių per
tekliaus. Tačiau organizaciniu 
požiūriu Detroito lietuviai sa
vo vieningumu yra pajėgesni 
Už kai kurias didesnes lietuvių 
gyvenamas vietoves. Tadėl ir 
vietos šiam kongresui pasirin
kimas laikytinas vykusiu. Ki
tas klausimas — lietuvių kon
greso apimtis, kuri nėra aiš
kiai nubrėžta net Altos val
dybos.

Amerikos Lietuvių tarybos 
statutas nurodo tokio kongre
so tikslus: “pademonstruoti 
Amerikos lietuvių vieningumą 
kavoje už Lietuvos išlaisvini
mą, pareikšti padėką už para
mą, pasisakyti dėl JAV veda
mos politikos Lietuvos išlaisvi
nimo reikalu...” Toliau kalba
ma, kad kongresas išklauso 
ALT valdybos pranešimus ir 
teikia sugestijų jo ateities dar
bams. Jeigu šis lietuvių kon
gresas būtų tik eilinis suva
žiavimas, tai to visko pakak
tų. Bet šiuo atveju juo siekia
ma daugiau. Įvąjrių lietuviškų 
organizacijų, spaudos, radijų 
valandų atstovai turėtų čia iš
girsti ne tik tai, ką jau yra gir
dėję ar savuose laikraščiuose 
skaitę. Jie turėtų bendromis 
jėgomis sucementuoti vienin
gumą pavergto krašto laisvės 
bylai kelti, vieningumą ren
kantis laisvinimo darbui nau
jas priemones ir aptarti gai
res, kuriomis ateityje bent 
dauguma galėtų vadovautis.

Šiuo požiūriu kongresas ne
gali likti tik demonstracija, bet 
turį būti darbo, gilesnių studi
jų, dabarties tautinių ir politi
nių reikalų aptarimas. Dabar
ties politinėse painiavose ne
galima laukti didelių rezulta
tų iš kelių asmenų darbo, bet 
reikia jungti visas jėgas, ku
rios savo įnašais prisidėtų prie 
kovos už laisvę.

*
Laisvinimo reikalai kaskart 

vis sunkėja, nes pradeda įsise
nėti pokarinė padėtis ir prade
damos užmiršti pereito karo 
daugeliui tautų padarytos 
Skriaudos. Politikų dėmesį nu
kreipė nauji karai. Dėlto ir 
mūsų pastangos išlaikyti lais
vinimo bylai reikalingos naujų 
pramatymų, naujų jėgų ir lai
kui tinkamų priemonių. Neuž
tenka pasikliauti tik negaty
via politinių viršūnių laikyse
na pavergtųjų kraštų atžvil- 

t giu, o reikia rasti būdų pozi
tyviai kelti komunistų okupa
cijos ir vergijos blogį. Šiuo 
atveju kongresas būtų dides
nė vieningos jėgos demonstra
cija, jeigu aiškiau pristatytų 
savo nepalaužiamą ryžtą poli
tikams, turintiems įtakos šio
krašto užsienio politikai.

Dėlto kyla klausimas, ko
kias teises kongrese turės dau 
gelio organizacijų atstovai, 
kaip jie galės atiduoti laisvės 
bylai vadovaujantiems savo 
duoklę ir pagelbėti jiems tiks
lingiau atlikti prisiimtas parei
gas. Jeigu kongreso atstovai 
sudarytų tik klausytojų minią, 
tai kongresas nepasiektų savo 
tikslo. Jie turi savo ištekliais, 
paskatomis, pritarimu ir nu
rodymais sudaryti užnugarį,

Spaudoj ir gyvenime

JAV-bių DABARTIES PROBLEMOS
Turiningame “Aidų” naujau

siame (6) numeryje A. Paškus 
taip apibudina dabartinius JAV 
pagrindinius rūpesčius: “Ameri
ka užtarnautai didžiuojasi savo 
technika, konstitucija, dosnumu. 
Tačiau, šalia šviesos yra daug 
šešėlių. Jau Thoreau karčiai 
skundėsi, kad Amerikos vyriau

kad taryba pilna prasme ga
lėtų kalbėti bent daugumos 
vardu ir rodyti bent daugu
mos giliausius troškimus. Ir 
tai turėtų pajusti ne tik pati 
ALT valdyba, bet ir svetimie
ji, galį mūsų laisvės bylai 
duoti pozityvesnį pobūdi. Mes 
žinome, kad mūsų balsas nėra 
stiprus pasaulinės politikos 
arenoje, nes šiuo metu lemia 
skaičiai ir jėga, bet jis turėtų 
būti bent tiek stiprus, kad jį 
išgirstų šio krašto vyriausybė 
ir tautos atstovai.

Kiekvienas atstovas, vyks
tąs į šį kongresą, iš anksto 
turėtų išmąstyti bent tai, kas 
jo apylinkėje būtų galima Lie
tuvos ir lietuvių vardui pada
ryti. Kiekvienas atstovas ten 
turėtų vykti su pasiryžimu 
atiduoti savo pajėgumo dalį, 
kad vadovaujantieji veiksniai 
lengviau galėtų nusmaigstyti 
gaires ateities darbams.

*
Kad nėra visiškai aiškus 

kongreso tikslas, tai pasako 
ir ALT pirmininko išsiuntinė
tas raštas, kuriame prašoma 
“sumanymų ir pageidavimų 
kongreso sėkmingesniam pra- 
vedimui bei tolimesnei ALT 
veiklai”. Nuoširdžiai norint 
šiam kongresui pasisekimo, 
negalima iš akių išleisti, kad 
jo programa permažai teliečia 
konkrečius Lietuvos laisvini
mo uždavinius. Trijų dienų 
programa yra daugiau pasi
svečiavimo nuotaikų, negu po
litinių gairių nubrėžimo ar 
naujų kelių ieškojimo. Kai ku
rie pramatyti svarstyti reika
lai yra daugelį kartų aptarti, 
spaudoje nagrinėti ir mažes
niuose sambūriuose apkalbėti. 
Išskyrus labai svarbų, gal net 
svarbiausią ateities uždavinių 
aptarimą, visa kita jau nėra 
nauja.

Galima suprasti, kad nėra 
lengva ALT vadovybei suras
ti visus patenkinantį sprendi
mą temų pasirinkimu, bet, kol 
iki kongreso yra dar visas 
mėnuo laiko, reiktų pasvarsty
ti, ar nebūtų galima kongrese 
pasvarstyti ir aptarti daugiau 
konkrečių laisvės bylos kėli
mo priemonių, atsakančių į 
dabarties laiko balsą. Tai tu
rėtų liesti ne tik politinę sritį, 
bet ir iš viso lietuvišką gyve
nimą išeivijoje. Juk laisvinimo 
byla bus tiek aktuali, kiek ji 
bus susijusi su daugelio lietu
vių troškimais. Ji bus tiek pa
veiki, kiek jon sugebės įsi
jungti ne tik savo darbus jau 
atidirbusieji, bet ir jaunoji 
karta, kurios gyvenimas ir dar 
bai Lietuvos labui dar yra tik 
prieš akis. Mažiau mums šiuo 
metu reikia demonstratyvių 
pasirodymų savo tarpe ar su
sibūrimų pasikalbėjimams, o 
daugiau kaip tik svarstymų 
pritaikyti savo veiklą besikei
čiančioms politinėms sąly
goms, kad mūsų politinė veik
la būtų naudingesnė paverg
tiesiems ir išeivijos vieningu
mui.

Į šį lietuvių kongresą žvel
giant dar tik iš tolo, reikia 
mėginti jungtinėmis jėgomis 
jį padaryti didžiuliu kongresu 
ir vienybei pagrindo bei naujų 
veiklos būdų suradimu. Dar 
yra laiko kongresą tinkamai 
paruošti ir jam duoti politinį 
turinį, kad jis taptų mūsų po
litinės veiklos atnaujinimu. O 
juk tai ir yra pagrindinis jo 
tikslas. Pr. Gr.

siam teismui svarbiau konstituci
ja, o ne teisingumas. Jo skundas 
galioja ir šiandien. Amerika ir 
šiandien yra linkusi labiau res
pektuoti konstituciją, o ne tei
singumu paremtą moralę. Įstaty
mo raidės ar demokratija be tu
rinio lengvai veda prie stipres
niųjų (finansiškai, politikiškai,

HONDŪRO - SALVADORO KARAS
Futbolo varžybos privedė prie diplomatinių santikių nutraukimo

Rimties valandėlei

AR ATPAŽĮSTU SAVE 
EVANGELIJOJE?

Pietų Amerikoje dažni visuo
meniniai ir politiniai neramu
mai, bet reti karai. 1928—35 
metais vyko vadinamas Chaco 
karas tarp Bolivijos ir Paragva
jaus. Centrinėje Amerikoje ne 
reta valstybinė trintis, bet ji 
tik š. m. liepos 14 d. įžiebė ka
rą tarp Salvadoro (EI Salva
dor) ir Hondūro.

Valstybių panašumas
Hondūras ir Salvadoras daug 

kuo panašios. Abiejų valstybių 
tas pats tropikinis klimatas. Jų 
gyventojų netoli 90% yra indė
nų ir ispanų mišinys — kreolai. 
Abiejų kraštuose (gyventojų dau 
guma verčiasi žemės ūkiu. Sal
vadoras išveža kavą, Handuras 
— bananus. Vienur ir kitur vy
rauja skurdas. Gyventojų dau
guma nemoka nei skaityti, nei 
rašyti.

Hondūrą ir Salvadorą valdo 
kariai. Abiejų kraštų vyriausy
bės perka JAV ginklus, kuriais 
vykdo savybės žudynes. Per 
pirmąsias penkias karo dienas 
spaudoje skelbtomis žiniomis nu 
žudyta 2,000 honduriečių ir 700 
salvadoriečių karių ir civilių gy
ventojų.

Futbolo varžybos sukėlė 
įtampą

Ateinančiais metais įvyks 
Centrinės Amerikos valstybių 
futbolo komandų varžybos dėl 
pirmenybių. Paruošiamosios Sal 
vadoro ir Hondūro futbolo žai
dynės įvyko honduriečių sosti
nėje Tegucigalpa, amerikiečių 
vadinamoj “Tegoose”. Varžybas 
laimėjo honduriečiai. Kitos var
žybos įvyko San Salvadore. 
Honduriečiai, pralaimėję žaidy
nes, ėmė daužyti krautuvių lan-

rasiškai, kriminališkai) prievar
tos... Pvz. gydytojų sąjungai gali
ma apriboti medicinos studentų 
skaičių, nors ir stinga krašte gy- 
dytojų.Galima viešose mokyklo
se nutildyti maldą, nors daugu
ma ir norėtų melstis.

Galima keliems unijos ponams 
rodyti kaprizus, nors ir visas 
miesto judėjimas paraližuoja- 
mas. Galima biznieriams išpūsti 
kainas kelis kartus, nors nuo to 
nukenčia neturtingieji. Kur pini
gas įkeliamas į vertybių pirami
dės viršūnę, ten atsiranda pavo
jus žmogui virsti daiktu. Užtat 
kai krikščionys, sekmadienį at
kalbėję liturgines maldas, ramiai 
miega per savaitę, tai radikalai 
triukšmauja. Jei mes tylėsime, 
akmenys šauks. Prisiminimas, 
kad' už geležinės uždangos daug 
blogiau, šio krašto žaizdų dar 
neužgydysi”.

Daugelio viltys kryptų į jauną
ją kartą, bet ir čia susiduriama 
su problemomis: “Dejuojame, 
kad jaunoji karta negerbia auto
ritetų. Bet ar dabarties autorite
tai tos pagarbos užsitarnauja? Ar 
galima žavėtis tokiu autoritetu,

IR TOKIŲ REIKIA
Novelė

AURELIJA BALASAITIENĖ

Pagaliau mano vienutę aplanko aukšti svečiai. 
Pats kalėjimo viršininkas, lydimas kelių enkavedistų, 
man, sovietinės santvarkos ir liaudies priešui, skaito 
mirties sprendimą. Mirtis sušaudyti sekantį rytą. Kada 
jis bus? Ar dabar naktis? Ar gal diena? O gal beliko 
tik kelios minutės?

Jaučiu malonų palengvėjimą, kad jau nebeveš ma
nęs tardymams, nedaužys mano skaudančių sąnarių. 
Staiga nebėra jokio skausmo. Man atrodo, kad mano kū
nas jau nepriklauso man. Aš jame tik kaip tas keliau
jantis klajūnas savo palapinėje, iš kurios rūstus dyku
mos samūnas gali kiekvieną akimirką išvyti į dykumos 
negailestingas platumas. O gal ten, horizonto papėdėje, 
manęs laukia gaivi oazė?

Matysiu dar vieną saulėtekį.
Ir vėl visame grožyje matau savo Moniką. Bet ša

lia jos kyla Jono paveikslas. Uniformuotas, galingas, 
laisvas, jis savo išdavikiškomis rankomis glaudžia ma
no Moniką prie savęs. Jos balta kakta taip ryškiai at
sispindi tamsiame jo uniformos fone.

Gyva mana širdis skausmu ir pagieža. Ir gyva mei
le ir ilgesiu.

GEDIMINAS GALVA vadoro kariai juos persekiojo.
Karo priežastisgus. Hondūras pradėjo varžyti 

Salvadoro prekių įvežimą. Sal
vadoras birželio mėn. iškėlė by-
lą Amerikos valstybių organi-j grantų persekiojimo Hondūro
zacijoje, kaltindamos Hondūrą 
genocido vykdymu, t. y. perse
kiojimu Salvadoro piliečių.

Abiejų valstybių futbolo ko
mandos sutarė daryti trečias 
žaidynes nešališkoje Meksikoje. 
Honduriečiai pralaimėję įniršo. 
Hondūras pasiuntė karo lėktu
vus Salvadorui gąsdinti. Diplo
matiniai santykiai buvo nu
traukti.

Salvadoras, teturėdamas žy
miai silpnesnį orinį laivyną, pa
siuntė seną transportinį lėktuvą 
C-47 išmesti sprogmenims, ku
rie pataikė į Tegucigalpos prie
miesčio pelkes.

Karas sausumoje 
Liepos 15 d. rytą Hondūro 

prezidentas Oswaldo Lopez Are- 
llano įsakė kariniam oro laivy
nui smogti Salvadorui. Prieš 
ketvirtį šimtmečio 
bombonešiai puolė amerikie
čiams priklausančius nafto tan
kus Salvadoro uostuose Acajut- 
la ir Cutuco. Jau pačioje karo 
pradžioje Salvadoro orinis karo 
laivynas pasirodė esąs bejėgis. 
Šiuo metu valstybė ir Salvado
ro turčiai deda pastangas nu
pirkti naujus bombonešius su
stiprinti kariniam oro laivynui.

Salvadoro sausumos kariuo
menė buvo žymiai pranašesnė. 
Ji prasiveržė trijose vietose į 
Hondūro valstybę. Salvadoro k a 
riuomenė tvirčiau smogė Hon
dūro pietvakarinėje srityje, ne
toli Guatemalos. Honduriečiai 
kariai ir civiliai gyventojai trau
kėsi ar pabėgo į Guatemalą. Sal-

kuris vienoj vietoj komunizmą 
muša, kitoj yiętoj ji remia, kuris 
neturi drąsos kovos laimėti nei 
iš jos pasitraukti; kuris nepajė
gia sudrausti vandalų nei gatvė
se, nei mokyklose; kuris daro pa
žadus, žinodamas, kad negalės jų 
išpildyti. Ar gal jaunąją kartą 
žavėti “viešosios” nuomonės su- 
paraližuotas, pragmatizmo mig
lose paskendęs autoritetas, Var
gu, ar patrauks dabarties genera
ciją ir dvylikto šimtmečio kate
gorijom galvoją ar dienos madas 
besivaiką dvasiniai autoritetai”.

Autorius reiškia viltį, kad ši 
krizė privers “peržiūrėti apdul
kėjusias vertybių skales”.

Pažymėtina, kad šis “Aidų” 
numeris gražiai turiningas. Ja

me randamas anketinis simpo
ziumas apie studentų maištus, į- 
domūs prof. Ivinskio komentarai 
Lietuvos ir SSSR santykių dvide
šimtmečio aptarime, dr. J. Gri
nius kalba apie Lietuvių literatū
ros perspektyvas, o L. Dargis bai
gia studiją apie naują ekonomi
ką ir jos kūrėją Keynes. Visvydo
eilėraščiai, apžvalgos, recenzi
jos daro “Aidus” įvairius ir įdo
mius. J. Daugi.

Šių metų pradžioje santykiai 
pablogėjo dėl Salvadoro emi-

valstybėje. Daugelyje vietovių 
salvadoriečiai buvo honduriečių 
užpulti. Hondūro vyriausybė 
nutarė įgyvendinti žemės refor
mą, apgyvendinti tuščias sritis. 
Salvadoro emigrantams žemės 
nedavė. Įtampai prasidėjus, 14,- 
000 salvadoriečių, vyriausybei 
įsakius, apleido Hondūrą. Kai 
kurių vietovių salvadorieč'ai bu
vo vietos gyventojų priversti 
tuščiomis rankomis grįžti į tė
vynę.

Karo priežastis yra ne futbo
lo žaidynės, bet nepaprastas Sal 
vadoro gyventojų prieauglis, 
negalįs savo krašte išsimaitinti.

Salvadoro valstybės teritori
ja tesiekia 20,877 kv. km., ap
gyventa 3.3 mil., kai Hondūro 
valstybės 112,088 kv. kl. gyve- į 
na tik 2.6 mil. gyventojų. Apie 
300,000 salvadoriečių Hondūre 

gaminti! vert£aį žemės ūkiu. Apie pusė 
emigrantų, pasak Hondūro vy- 
riausybės, neteisėtai įsikūrė kai
myniniame krašte.

Salvadoro monokultūrinis že
mės ūkis nepajėgus išmaitinti 
didesnio (gyventojų prieauglio. 
Pramonė menka. Ūkis reikalin
gas didesnio kapitalo pramonei 
kurti ir žemės ūkiui intensy
vinti.

Nevykusios paliaubos
Salvadoro kariuomenė įsiver

žė nuo nuo 25 ligi 45 mylių į 
Hondūrą. Amerikos valstybių 
organizacija pareikalavo nu
trauk karą. Abi valstybės suti
ko, bet vėl atgijo senas ginčas. 
Hondūras reikalauja atitraukti 
Salvadoro kariuomenę iš užim
tų sričių. Salvadoras atkerta: 
kariuomenė bus atšaukta, jei

Bukarešte Rumunijos moterys sodina specialiai gėles, kad visa gražiau 
atrodytų pasitinkant JAV prez. Nixon.

Aš pradedu nekęsti savęs už savo bejėgiškumą.
Monikai Monika! Kad bent išgirsčiau tavo balsą, 

kad dar nors kartą pamatyčiau tavo skaistų veidą, dar 
kartą pajusčiau tavo plaukų šilkinį švelnumą.

Koridoriuje neįprastas judėjimas. Žingsniai artina
si prie mano durų. Ar tai jau paskutinioji mano sau
lėtekio valanda? Sekundei mane apima džiaugsmas, 
kad dar vieną kartą mano veidą palies gaivus anksty
vo ryto vėjelis. O virš mano galvos plauks abejingi 
baltasparniai debesys, tie patys, kurie dabar ilsisei pa
kibę ties mano Monikos stogu.

Užraktas sugrigžda duryse. Dar nenoriu atmerkti 
akių. Nejaučiu baimės, nei siaubo. Kartais mirties lau
kimas gali būti malonus.

— Drauge Stepai Rimgaila, prašau keltis.
Sukaupęs paskutines jėgas, beveik mikliai pakeliu 

savo skaudančius sąnarius nuo kietos kalėjimo lovutės. 
Tai Jono balsas! Tai mano pabernio, mano kelegos, 
mano tardytojo balsas!

— Laikas, Steponai, — nežiūrėdamas man į akis, 
laikydamas rankose baltą popieriaus lapą, kalba Jonas. 
Aš stoviu, lyg prirakintas cementinėse grindyse, ir nie
ko nesakau. Mano mintys sustingo.

— Stepai, — lyg ir švelniau kartoja jis. Jo lūpose 
mano vardas skamba taip svetimai. O jo rankos nežy
miai virpa, laikydamos mano mirties sprendimą. Seku 
jo veidą. Tuę būt, jau beveik metai praėjo nuo to va
karo, kai mudu stovėjome Monikos tėviškės sode. Bet 
atrodo, kad šimtmečiai įrašė visos mūsų gyvenimo ir

Esu krikščionis ir sakau, kad 
Kristų pažįstu. Ar ištikrųjų? 
Ne, negaliu drąsiai to pasakyti, 
nes jei tikrai Jį pažinčiau, kitaip 
Jį ir artimą mylėčiau. Jei mano 
meilė tokia nuskobusi, tai reiš
kia, jog ir mano pažinimas vi
sai negilus.

Kokį vaidmenį manyje vaidi
na Jėzus Kristus? Kas Jis man 
yra? Ar jis man yra Kelias, Tie
sa ir Gyvenimas? Ar aš Jį ne 
tiek pažįstu, kiek Jį sykį pažino 
apaštalai, pamatę Jį tirštoje 
rytmečio migloje? Pažįstu Jį tik 
kaip kažkokį vaiduoklį, bet ne 
kaip savo brolį, savo Išganyto
ją ir savo Dievą.

Vienas nuoširdus Lincolno 
bičiulis, norėdamas padrąsinti 
prezidentą sunkiose jo proble
mose, pasakė:

— Aš turiu vilties, kad Vieš
pats yra su mumis.

Lin'colnas mandagiai, bet kar
tu ir tvirtai, atsakė:

— Aš nesu susirūpinęs Dievo 
buvimu su mumis, nes žinau, 
kad Dievas visada yra teisybės 
pusėje. Mano kasdieninis rūpes
tis yra, kad aš ir visa tauta bū
tumėm su Dievu.

Mes negalime reikalauti, kad 
Dievas prisitaikytų prie mūsų 
bet priešingai, mūsų ant žemės 
gyvenančių pareiga yra prisitai
kyti prie Dievo, kuris yra išmin
ties ir tobulybės šaltinis. Ypač 
šiais neaiškiais ir pasimetimo 
laikais turime daryti, kad išsi
pildytų Tėve mūsų maldos žo-

Honduras užtikrins gerbti 300,- 
000 salvadoriečių Hondūras 
taria nesileisiąs į kalbas, iki 
kaimyno bent vienas karys lik
siąs jo žemėje. Salvadoro prezi
dentas pulk. Fidel Sanchez Her- 
nandez neatšauksiąs kariuome- 

(nukelta į 5-tą puslapį)

tautos tragedijos žymes į jo veidą. O gal jo rankos tik 
prieš kelias valandas, o gal tik prieš kelioliką minu
čių glamonėjo mano Moniką? Norėčiau turėti jėgų ir 
pulti jį ir savo silpnomis rankomis suspausti iki pas
kutinio atsikvėpimo jo mėlyna apikale apsaugotą gerklę. 
Jo mirtyje ir savojoje matyčiau dalinį savo tautos pri
sikėlimą.

Bet mano skaudantis sustingęs kūnas stovi ramiai. 
Mano rankos paklusniai ir pagarbiai nukarusios abi
pus mano šonų. Aš darau pirmuosius žingsnjus. Tik 
norėčiau paklausti ką nors apie Moniką. Bet jos var
das jo lūpose būtų šventvagystė. Ir gal geriau mirti 
nežinojime, nes jau nebepakelčiau naujo skausmo. Tu
riu mirti su Monikos vardu lūpose ir jos nesuterštu 
paveikslu atmintyje. Neleido man parašyti nė vienos 
eilutės, neleido gauti jokios žinutės iš pasaulio. Tik vie
ną kartą jau prieš geroką laiko tarpą, mano prižiū
rėtojas atnešė nedidelį ryšulį, kuriame buvo įdėta šil
tų baltinių ir drabužių. Ilgai prie veido glaudžiau 
šiurkščią vilną, nes žinojau, kad taip neseniai Moni
kos švelnios rankos ją buvo palietusios.

Einu į savo paskutinę kelionę, nešinas skausmin
gomis mintimis ir prisiminimais, kurie jau nebepana
šūs į tikrovę. Žingsniai aidi tuščiuose koridoriuose. Kai 
kur girdėti dejavimas ar klaikus šauksmas, lyg peilio 
ašmenimis praskrodžiantis skausmu ir neviltimi prino
kusią kalėjimo tylą.

___ .(Bus daugiau j

džiai: “Teesie Tavo vąįįa. kaip 
danguje, taip ir ant žeinės.”

Mes visi galime daug padary
ti. gyvendami pilnu krikščioniš
ku gyvenimu. O tai reiškią nešti 
Dievo ir artimo meilę bei tiesą 
į pasimetusį pasaulį. “Tegul jū
sų šviesa taip šviečia žmonių 
akivaizdoje, kad jie matytų ge
rus jūsų darbus ir garbintų jū
sų Tėvą, kuris yra danguje” 
(Mato 5,16).

Šiandien noriu tarti Louis 
Evely žodžiais (žiūrėk “Visi 
mes broliai, 23, 24 psl.);

— Evangelija yra žmonių 
tarpe gyvenąs Dievas. Dievas 
gyvena žmonių tarpe. “Aš visa
da esu su jumis’’. Ir Dievas vi
sada tas pats — mylintis, kant
rus, diskretiškas, neužsimetąs. 
Jis pasiūlo, pašnabžda, pašau
kia. Ir taip lengva apsimesti, 
kad niekada jo negirdime. Taip 
lengva Dievą nebyliu palaikyti.

Žmonija visada tokia grubi, 
nerūpestinga, storaodė, kurčia. 
Ji prikiša Dievui tylėjimą, ta
čiau pati nerūpestinga jo kal
bos klausytis.

Evangelija mums pasakoja 
apie tai, kas visą laiką vyksta 
— kaip Dievas veikia į mus, 
kaip mes į Dievą, kaip Dievas 
elgiasi su mumis, kaip mes el
giamės su juo, geriau sakant, 
kaip negerai mes su juo elgia
mės.

Evangelijoje esame aprašyti 
mes patys. Atskleiskime ją ir 
susiipažinkim. Patirkim, kaip 
mes naudojame savo laiką. “At
leisk jiem, nes jie nežino, ką da
ro”. Mes nežinome, ką dėjome, 
bet mes galime ir turėtume ži
noti. Leiskime Evangelijai su
pažindinti mus su mumis pa
čiais. Evangelija yra veidrodis. 
Mes juk žinome veidrodžio pa
skirtį. Pažvelkime į jį.

Keista, bet niekas tam tiks
lui Evangelijos nenaudoja. Kai 
mes jon pažvelgiame, tai ten 
matome ne save, bet kitus. Pra
dedame piktintis žydų užsispy
rimu netikėti. “Tik pagalvak! 
Pats Dievas jiems kalbėjo, bet 
jie jo neklausė. Kristus buvo jų 
tarpe, bet jie jo neatpažino. 
Kaip galima būti tokiu abejin
gu ir užsispyrusiu”.

Kai frankų karalius Klodvi- 
gas iš,girdo skaitant Kristaus 
kančios istoriją, sušuko verkda
mas: “Jei aš ten būčiau buvęs 
su savo kariuomene, reikalas 
būtų kitaip pasibaigęs”. Tuo 
tarpu jo paties ir jo karių dar
bai buvo daug blogesni už 
anuos žydiškuosius. Jis plėšė 
miestus, skerdė žmones, skriau
dė našles ir našlaičius, bet kai 
jam buvo paduotas Evangelijos 
veidrodis, kad save pamatytų 
ir savo elgesį su Evangelija pa
lygintų, jis ten matė tik kitus 
ir pasipiktino...

Jei nori pasikeitimo, ieškok 
Evangelijos ir savęs...

K. Baras

f 1
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St. Louis mieste įvyko tradicinės tėvų ir sūnų beisbolo rungtynės. Čia 
matyti žinomo beisbolininko Davalillo sūnus begaudąs sviedinį. Rungty
nes laimėjo sūnūs.

TIKIM TOS PAČIOS LINIJOS
Čekoslovakijos 'bažnytiniams 

reikalams sekretoriato direktorė 
prof. Brika Kadlecova buvo at-

— Amerikoje dabar 10 mil. 
žmonių gyvena iš valdžios pa
šalpų. Per pastaruosius 10 m.

leista iš savo pareigų, šias pa
reigas Kadlecova pradėjo eiti 
praėjusių metų sausio mėnesį. 
Nuo pat pr adžios ji ryžtingai' 
siekė atstatyti Bažnyčios lais
vę Čekoslovakijoje ir ieškoti 
nuoširdaus dialogo tarp katali
kų ir' marksistų. Spaudos atsto- 
vgn(M»¥Aklausius kokios bus šio 
atleidimo iš eitų pareigų pasė
kos, prof. Kadlevcova pareiškė: 
“'Manau, kad asmens pakeiti- 
mas nepakeis tos linijos, kurios 
buvo laikomasi pastaraisiais 
metais”.

prisidėjo 3 mil. šelpiamųjų.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Prie vieno vyro išnuom. gražus
kamb. nebrangiai, vyrui ar mote
riai ar vedusiai porai. Pamatyti ga
lima po 4 v. p.p. 6046 So. .Campbell. 
Tel. 471-0442.

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. 6635 So. Campbell Avė.

TEL. — 778-5158

BOTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 W. 0.3. PR 8-0032 
Nelaukit — užslreglstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai krelpkltSs dSl pa
tarnavimo nemokamai

CLASSIFIED GUIDE
HELP W ANTED — MOTERYS

UEAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE. Švarus 2 bu
tų mūr. po 6 kamb. Liet. apyl. arti 
krautuvių, bažnyč. Nauja veranda, 
2-auto garaž., gazo šild., kaina — 
$26,500.__________ Tel. VI 7-470‘<

Nuostabus pasiūlymas
Labai žavus, labai didelis ir ištai- 
kingas svajonių namas. Didel. 5'/į 
kamb. mūr. su 3 dvigub. mieg., 
“Hollywood” ištaikingos vonios, 
graži virtuv. “dinette”, pilnas ply
telių rūsys su lentomis iškaltomis 
sienomis, poilsio vieta, 2-auto gara
žas, į vakarus nuo Austin, į pietus 
nuo 55-tos gatvės. Savinin. pirko 
kitą namą, atiduoda labai pigiai. 
Skambinkit vyrui turinčiam šį nuo
stabų pasiūlymą.

SKAMBINKITE MICHAELS 
254-8500

CICERO. Geras investavimas į 
nuosavybę. 6 butų mūras, pilnas 
rūsys, gazo apšild., pilna kaina tik 
$34,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
Street.LA 1-7038.

Mūr. 9-ių metų 5 kamb. 3 mieg. 
Kabinetų virtuvė. Graži vonia. 
Sausas rūsys. Geras. Pigus.

Tel. — PR 8-6916

IV2 aukšto modemiškas kampinis 
mūr: namas: 5 kamb. apačioj, 4 
viršuj. 2 mieg. kiek. aukšte. Nėra 
garažo. Kreipkitės —
______3300 West 63rd Place_____
Apyl. 66 ir Rockwell, pard. 1J^ 
aukštų “bungalotv,” 5 kamb apa
čioj, 4 viršuj — tinka dideliai šei
mai, įrengtas rūsys, kilimai, už
uolaidos, IV2 - auto garaž.

Tel. 434-9032

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Namu tel. (213) 470-3615, Wcst Li.A.
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš sa.vininkų, akrais ne sklypais!

CICERO. Parkholme pard. 3 mūr. 
namai: bungalotv su 4 mieg., 2 po 
5 ir 2 po 6. Visi namai su puikiau
siais įrengimais. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinkite 652-4343.

LINARTAS REALTY 
4936 West 15th St,

Pard. modern. 3 aukštų butas, 
geros pajamos, Marąuette parke, 
skambinkite 776-7183.

71 st ir St. Louis
Didel. 51/3- kamb. mūr. su 3 dvigub. 
žaviais mieg., didele virtuv. ‘‘di
nette”, geros kokybės statyba, 2 
kamb. su kilimais nuo sienų iki sie
nų. iškelta kanalizacija ir pompa 
dideliame rūsyje, nuostabiai žema 
kaina. Tik $22,900. Apsigalvokite 
ir paskambinkite. Skambinkite vy
rui turinčiam šį nuostabų pasiū
lymą.

SKAMBINKITE MICHAELS
254-8500

OAK LAWN 4508 W. lOlst St., 
6%, kamb. mūr,, 3 mieg., 1% kera
mikos plytelių vonia, įrengtas rū
sys su dušu, gazo apšild., 2-auto 

. garaž., susitarus su savininku tel. 
499-0130, kaina $40,000.

Pard. 7 butų namas Marąuette 
parke. Prie 67-tcs ir Westem Avė. 
Tel. 376-1385

Pard. §y2 kamb. mūr. įrengt. rū
sys, 2-auto garaž., 3 mieg., netoli 
72nd ir Damen, PR 6-2801.

REAL ESTATE
iiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEK Š A T A S - R E A L T 0 R

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Cieeroje, Itonvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SECRETARY
Mature lady to type 60 to 70 wpm 
on eleetrie typewriter. Dictaphoiie. 
Anibitious and versatile in perform- 
ing duties in our small 3-girl Office 

NEPTŪNE SYSTEMS INC. 
65 Scott, Eik Grove, 439-5510

Šieno-Secretary
Young Lady 

Pleasant Personality 
Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

MRS. CONNOR 
MU 4-1414

EXPERIENCED KEYPUNCH 
OPEBATORS

Year Around Steady Employment 
Top Rates

YVONNE’S KEYPUNCH 
SERVICE 

PHONE 678-4277

ĮSIGYKITE DABAR

VEIDU PRIE ŽEMĖS
K. GRIGAITYTĖPard. labai geram stovy 6 kamb., 

2 mieg. mūrinis namas. Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19,900, apyl. 65-tos ir Kedzie. 
Teirautis tel. PR. 8-2233.

Parduodama taverna su na
mu Roselande prie biznio gatvės. 
Antrame aukšte 6 kamb. ir apačioj 
virtuvė ir kamb. Garažas ir visi į- 
rengimai. Turėtumėt pamatyti sa
vininką vietoje, 10813 So. Michi- 
gan Avė. Tel. 468-4726.

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. Mapietvood Av.. CL 4-7450

Novelių rinkinys, kuriame pie
šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale
lę.

Išleista Liet. knygos klubo.
Kaina 2.00 dol., galima gauti 

DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti' 5 
proc. mokesčiams-

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

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

18 vienetų mfir. atnaujintas ro,om- 
ing house prie Lincoln Parko. 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

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

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do-

HEI-r MANTE!) - VYRAI
.... .. -į-—■
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JOBS WITH A FUTURE!

Exeellent Immediate Openings!
EKPEREENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work with new modern shop with 
the latest shop eąuipment. Top pay. 
liberal retlrement program, paid va- 
cations and holidays. outstanding 
Insurance program for employees 
and dependents. Good worklng con
ditions. steady employment.

Write or Wire Harvey Shulte
FOLEY TRACTOR COMPANY

Caterpillar Dealer 
1550 South West Street 
Wichita Kansas 67213

Phone (316) WH 3-4211
An ISųual opportunity empioyer

iiiiniiiiHiiiiHiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiini

TIRED OFLONG HOURS?
t .* -į

Try us. 42 hr®. per tveek. Salary 
plūs commission free demo, paid 
vacation, Christmas bonus.

We at BOW®RS DODGE need 
2 good salesmen who tvant to work 
and tvant to make money. Auto 
experience not necessary. We tvill 
train. Come ,;in today. No calls, 
please.

7340 So. Westem Avė.
- 1 ■■

Reikalingi patyrę 

plieno detaliuotojai 
ir

tikrintojai
(Steel detailers & Checkers)

Kreiptis tel. 922-6684
VVANTED: 

YOUNG MEN
Dependable and energetic machine 
helpers. Good starting pay, shift 
tvork. All benefits. Will train.

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuck Ording

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP.

3827 Willow Street
SCHILLER P ARK, ILLINOIS

OFFICE MGR.
Experienced .level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
liason bettveen salesmen, tvare- 
house & home office, supervise too, 
handle credit & collections for Els
ton Av. branch office of nat’l firm. 
PHONE MR. RANSOM 777-8900 

(MPSA)

RELIGINIŲ KURINIŲ 
KONKURSAS

Vengrijos vyskupų konferen
cijos paskelbtas religinių kny
gų konkursas pilnai pasisekė! 
Komisijai buvo prisiųsta 80 
veikalų, pradedant knygomis 
prieg mokyklinio amžiaus vai- 
(kąpis ir baigiant teologiniais 
trąktatais. Speciali jury komi
sija skaito kūrinius.

Maldininkai Fatimoje
F ATIMA. — Gegužės mėn. 

kėlios dešimtys tūkstančių mal
dininkų iš viso pasaulio atvyko į 
Fatimą dalyvauti 53-se metinėse 
nuo Šv Mergelės Marijos apsi- 
reškimo trims Fatimos piemenė
liams. Iš trijų regėtojų dar tebe
gyvena sesuo Luęla dos Santos 
Coimbros karmeličių vienuoly- 
ne, gi šventumo garbėje mirusių 
Pranciškaus ir Jacintos Mario 
šiuo metu vedama palaimintai
siais paskelbimo byla.

“I used to stand up and say 
the world was ą miserable place.
Then I would šit down and 
do nothing about it’’

Let’s face it

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertiniai

Apdraudę Agentūra .
BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

vanų.
Liet. knygos klubo leidinys, 

gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro- 

I centus mokesčiams.

MISCELLANEOUS

— Amerikoje pirmas šulinys 
alyvai gauti išgręžtas 1859 m. 
Bęur®yrlvanijoj. Įgręžto 69 pė
dę? ir pasiekta alyva.

Atsiminimai iš Balfo
veiklos

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—3.00. 
platintojams duodama nuo- 
iftida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

All is not perfect in this land 
of ours.

America has taken some 
lumps and quite f rankly it hurts.

Būt maybe we should step 
back and take a long hard look 
. .. take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe wę should inspect our 
brighter side as well as some 
of our ills.

And maybe, just maybe, we’ll 
come out thinking this country’s 
good side far overshadotvs • 
its bad.

Then maybe we*ll start to do 
something to make it better. 
Rather than knocking it, which 
ends up making it worse.

Now comes the hig ųuestion.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help?

For one thing, you might ^1 
think about inyesting in your 
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly what you do 
when you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply 
buying a share in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Money that grows at a guaran- 
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every $3 you’ve 
saved.

Gf course, Savings Bonds are 
not going to eure all our head- 
aches. Būt they’ll help to pro- 
vide the economic strength we’ll 
need -for the job.

And at the šame time, they 
can eure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, they 
make good sense.

And that’s just 
what we need in 
this country 
right now.

If they’re losi, n t ui e n, or
tkslroycd, w« replace ’em,

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

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

Mfir. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prte 
ofiso. $21.900

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

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

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

Paveikslai tinkami įrėminti,
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027% S. Auna Avė., Lyons, 
Ulinois. Telef. 447-8806,

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

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

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 lr VVestern. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. biui- 
galow prie 71 ir Califomia. 23,500.

5>/4 kamb. 9 meti). Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, j vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metu mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

DfiMESIO!NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemšs 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

2-jų butu mūras. Garažas, alumin. 
langai, Platus lotas. Marąuette pke. 
$21,900.

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

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
įmokėję $3,500.

Ligonis našlė turi labai gerų 2-ju 
butų mūro namų. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

lotas SO p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE

.2458 W. fiSth Si. SE 7-7260

Heating Contractor
ĮreDfjiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oandltioning — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimui 
dirbti mieste bet užmiesčiuose 
Darbas atliekamai-greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. TVestern, Clilcago 9, Iii.

Telefonas VI 7-S447

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 ĮVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

<



LB Pietryčių Apygardos suvažiavime Liūtas Jurskis skaito praėjusio suvažiavimo protokolą. Už stalo sėdi 
prezidiumas iš k. į d. Gabrielius Mironas, Regina Raubertaitė ir Julius šilgalis. Nuotr. K. Čikoto

DRAUGAS, šeštadienio, 1969 m. rugpiūčio 2 d.

LB PIETRYČIŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

•LB pietryčių apygardos nešimuose, bei po to vykusiose
suvažiavime, įvykusiame birže
lio 21 d., jautėsi darbo atoslū
gio ir atostogų nuotaikos. Apy
gardos vaidyba sukvietė suva
žiavimą, kad duotų savo dvejų 
metų veiklos apyskaitą, kad pa
svarsčius ateities veiklos pla
nus ir išrinkus naują apygardos 
valdybą. Suvažiavimui valdyba 
buvo gerai pasiruolšusi, (bet pats 
suvažiavimas, iš apylinkių val
dybų pusės nesulaukė reikiamo 
dėmesio. Aktyviausiai suvažia
vime dalyvavo šeimininkai — 
Pietinės New Jersey apylinkės 
valdyba. Philadelplhijos ir Balti
morės apylinkes atstovavo jų 
pirmininkai. Kitų apylinkių at
stovų nebuvo.

Klausantis pranešimų iš apy- 
linfkių veiklos, šalia įprastų ben
drų duomenų ir statistikos, su
sidarė įspūdis, kad Baltimorės 
apylinkė negali surasti lėšų apy
gardai nario mokesčiui sumokė 
ti, Pietinės New Jersey apylin
kė mėgina įrodyti, kad gyve
nant Philadelphijos Ikaiminys- 
tėje, ji yra, reikalinga, o Phila- 
delpthijos apylinkė yra pasken
dusi savo plačioje veikloje ir 
neturi nei laiko, nei intereso do
mėtis apygardos veikla. Naiio 
mokesčio vietoje ji pasiuntė 
apygardai auką.

Grįžtant prie Pietinės New 
Jersey apylinkės buvimo patei
sinimo, įdomu, kad apylinkė tu
ri 46 narius, kurie išsimėtę plote 
su 100 mylių atstumais tarp to
limesnių narių. Apylinkės susi- 
rinkimuosse dalyvauja daugiau 
kaip 50% narių. Jie aktyviai 
dalyvauja bendroje lietuviškoje 
veikloje — lietuvių parapijoje, 
šeštadieninėje mokykloje, Jubi
liejinių metų komitete, chore, 
Bendruomenės Balse. Duok Die 
ve, daugiau tokių aktyvių LB 
apylinkių, ir nebūtinai užmies
čiuose.

Apygardos valdybos veikioje, 
pažymėtinos pastangos organi
zuoti naujas LB apylinkes. Pra
ėjusiais metais apygarda orga
nizavo bendrą šeštadieninių mo- 
kytklų mokslo metų užbaigą Wa- 
shingtone. Buvo surengtas apy 
gardos šeštadieninių mokyklų 
suvažiavimas ir apygardinis lie
tuvių studentų suvažiavimas. 
Apygardos valdybos darbą sun
kino lėšų stoka. Tik Washing- 
tono ir Pietinės New Jersey 
sumokėjo nario mokesnį. Su 
apylinkėmis buvo stengiamasi 
ryšį palaikyti ir raštu. Apylin
kės, tačiau, į apygardos vaidy
klos raštus beveik neatsakinėjo.

Apylinkių ir apygardos pra-

SALVADORAS...
(Atkelta iš 3 dsI.)

nės iš užimtų sričių, kai jis ne
gausiąs tinkamo Hondūro užtik
rinimo. Abu kaimynai pateko į 
užburtą ratą, kaip ir arabai su 
žydais Artimuose Rytuose.

Amerikos valst. organizacija 
tylomis pritaria Salvadorui. Ji 
tarpininkauja, bet nenori pa
naudoti jėgos ginčui spręsti.

Paskutiniais duomenimis Sal
vadoras jau atitraukia kariuo
menę iš Hondūro.

diskusijose, nesunku ibuvo pa
justi visų didelį susirūpinimą 
lietuviškuoju jaunimu. Į suva
žiavimą atsilankęs Ikonsulas Ani 
cetas Simutis priminė, kad jau
nimo problema yra visos L. ben 
druomenės problema. Problemą 
toliau svarstant, ibuvo konsta
tuota, kad Bendruomenės pa
stangos jaunimo reikalu, nepa
vyko. Keliai į jaunimą mūsų ne 
surasti. Reikia ieškoti naujų ke
lių, naujų patrauklesnių formų. 
Atskirai buvo keliamas šešta
dieninėms mokykloms mokyto
jų paruošimo reikalas.

Suvažiavimui baigiantis, LB 
Pietryčių apygardos pirm., Ba

Balys Raugas, LB Pietryčių apygar
dos valdybos pirmininkas, kalbą a- 
pygardos suvažiavime.

Nuotr. K. Cikoto i 
Jis linkėjo naujajai, jau trečia
jai apygardos valdybai, sėkmių 
lys Raugas pareiškė, “Užsibrėž
tą planą įvykdėme. Apygardos 
veikimas, su šia antraja valdy
ba, praktiškai, yra pradėtas”, 
gai darbą tęsti. Jis pasiūlė ir 
ateinančių dvejų metų veiklos 
planą. Plane pabrėžiamas naujų 
LB apylinkių organizavimo rei
kalas, jaunimo suvažiavimas, 
šeštadieninių mokslo metų mo
kytojų suvažiavimas, bendra 
šeštadieninių mokyklų mokslo 
metų užbaiga ir lituanistiką stu
dijuojančiam lietuviui studen-

Raitoji policija Ajui Arbor, 'Mich, Kur buvo rasta nužudyta studentė, 
ieško kokių norą žudiko pėdsakų. •; - BMP llflM

tui stipendijos organizavimas.
Nutarta, kad naują — trečią

ją apygardos valdybą išrinks 
Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersey apylinkių valdybos ben
drame posėdyje. Antrąją apy
gardos valdybą sudarė Balys 
Raugas, Liūtas Jurskis ir Algi
mantas Gečys.

Suvažiavimo pabaigoje atvy
kęs konsulas Anicetas iSimutis, 
pasveikinęs, kad ir negausų, 
bet darbingą suvažiavimą, pa
sidžiaugė Ekumeninės Maldos 
dienos Philadelphijoje geru su
organizavimu ir pravedimu. Ta 
pačia proga jis trumpai kalbė
jo apie valstybingumą.

Suvažiavimas vyko Delran,
N. J., Karaškų namuose. Jam 
pirmininkavo Gabrielius Miro
nas ir Julius Šilgalis, sekreto
riavo — Regina Raubertaitė.

K. C-tas

— 1829 m. rugpiūčio 8 d. pa
leistas pirmas traukinys Ame
rikoje, tarp Carbondall ir 
Honesdau, Pennsylvanijoj, tri
jų mylių kelio.

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

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

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

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

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

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

SVEČIAS IŠ BERLYNO LIETUVIŲ 
RADIJO FORUME

Dienraščių redaktoriai deda 
daug pastangų, kad jie būtų ne- 

1 nuobodūs ir sudomintų skaityto
jus. Vienas būdų yra sutraukti 
kuo daugiau įvairių bendradar
bių.

Panašiai su radijo valandėlė
mis. Kiekviena nauja asmenybė 
atnešta naujų minčių ir idėjų, 
kurių nuolat laukia bei tikisi be
siklausantieji.

Lyg žinodamas publikos suįdo- 
minimo paslaptį, Lietuvių radijo 
forumo vedėjas inž. Antanas Ru
dis kas šeštadienį turi naują sve
čią, kurią nors žymią asmenybę 
iš lietuvių ar amerikiečių visuo
menės.

Pereitą šeštadienį, liepos 26 
d., dalyvavo iš V. Berlyno atvy
kęs Mykolas Žilinskas, buv. lais
vos Lietuvos ministerių tarybos 
kanceliarijos direktorius ir Vyriau 
sybės Žinių redaktorius. Šiuo me 
tu jis yra žymus meno kūrinių 
kolektorius. Gerai informuotas a- 
pie politinius įvykius Europoje ir, 
gyvendamas visai arti geležinės 
uždangos, galėjo pats patirti bei 
stebėti daug įvairių Europą lie- 
liančių reikalų.

“Lietuviais esame mes gimę 
skriejo WXRT—FM (93.1) radi
jo bangomis L.R. forumo pasirin
ktoji atidaromoji melodija.

Šią kultūrinio bei visuomeni
nio pobūdžio programą pradėda
mas, inž. A. Rudis perskaitė ve
damąją mintį iš “National Re- 
view” (Wm. F. Buckley Jr.).

Leidėjo pagelbininkas žur
nalistas Vytautas Kasniūnas, pa
sižymėjęs labai lengva, įdomia 
plunksna, pravedė gyvai, natū
raliai lengvo pobūdžio pasikal
bėjimą. Tuo tarpu techninį dar
bą atliko techninis vedėjas An
tanas Rudis Jr. ir jo padėjėjas 
Marius Kasniūnas.

Studijoje svečias pasikalbėjime 
dalyvavo M. Gudelis, St. Semė
nienė ir P. Gaučys. Klausytojai 
davė klausimus, skambindami 
tel. 445-6842.

Inž. A. Rudis pasidžiaugė, kad 
su svečiu M. ' Žilinsku aplankė 
prel. M. Krupavičių, šiemet šven
čiantį 85 m. sukaktį, kurio sveika
ta pagerėjusi.

M. Žilinskas, dėkodamas už 
pakvietimą, pasidžiaugė, kad A- 
merikos lietuviai padarė jam mie
lą įspūdį. Anot jo, Berlynas — 
vienas didžiausių pramonės mies
tų auga ir ekonominiai stovis ge
rėja. Miestui, kuriame yra 2,25 
mil. gyventojų, negresia joks pa
vojus, taipgi ir V. Vokietijos gy
ventojai saugūs, kol yra stipri a- 
merikiečių kariuomenė. Palietęs 
politinį gyvenimą, vėliau pami
nėjo, kad socialinių gyvenimas 
geras ir V. Vokietijs darbininkui 
comunizmas neįdomus. Tokiu 
?ūdu, vis gerėjant ūkiniam gyve
nimui, komunizmas neturi jokio

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

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

AREA CODE 312 247-2425

3.50

2.00

1.00
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyte* • ■' i ; 1 ,;i 1 ’• -1’

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

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

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

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir-kario atsiminimai

pasisekimo V. Vokietijoje.
A. Rudis suminėjo, kad ir A- 

merikoje darbininko neįmanoma 
pavilioti komunistams, tada jie 
nukreipė savo dėmesį į juoduo
sius gyventojus, juos kurstydami.

Užklausus vienai klausytojai, 
kaip žiūrima į bendradarbiavi
mą su Lietuva, svečias atsakė, 
aiškuj kad su lietuviais galima 
bendradarbiauti, jei nepaisyti 
jiems užvaizdų padiktuotų užda
vinių.

Reikia vengti jų pirklių ir jų 
uždavinių. Jis papasakojo kaip 
iš Lietuvos atvyko Vilniaus dai
lės instituto vedėjas Gudynas su 
Jankūnu, klausdamas, ar galima 
suruošti meno parodą. Vokiečių 
įstaigos maloniai patarnavo ir 
Gudyno paprašė medžiagos ka
talogui. Parodą, esą, galima ruoš
ti, tik paprašė, kad būtų išstatyta 
Čiurlionio paveikslų. Net 3 sav. 
praėjo ne medžiagos, nei žinios. 
Vėliau pasirodė vėl Gudynas, 
klausdamas, ar galima dabar su
ruošti —kliūtys nugalėtos. Vėl 
iš naujo vokiečiai paskyrė salę. 
Ir vėl nieks nepasirodė, nė žode
lio neatsiųsdami, o tarpininkui
M. Žilinskui teko prieš vokiečius 
atsiprašyti.

Į M. Gudelio klausimą, kokios 
nuotaikos komunistams įstumti 
į savo vėžes, svečias atsakė, kad 
dedamos viltys komunizmą su
švelninti. Į V. Kasniūno klausi
mą apie pogrindžio gyvenimą,

Your mother means weU. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
vvith a checkup. 

And others vvith a check.

American 
Cancer 
Society f
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svečio nuomone, jo negali būti. i 
Ir lenkai užsienio politikos neva-I 
to, pataikauja rusams ir varo na- ' 
eiohalinę politiką.

J St. Semėnienės klausimą apie 
V. Berlyno lietuvių bendruome
ninį gyvenimą, svečias paaiškino, 
tesą pora desėtkų — daugiausia 
prūsų lietuviai. Taipgi užklausus, 
ar savo meno kolekcijoje turi Ši
monio paveikslų, paplitusių ir 
Chicagoje, M. Žilinskas pasakė, 
kad susirašinėjęs su juo, o dabar 
dail. Š. nupiešęs ir Vydūno pa
veikslą.

Svarius klausimus pabėrė Vyt. 
Kasniūnas, susipažinęs su sve
čio biografija. M. Žilinskas bai
gęs 2 fakultetu, teisę studijavęs 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Bel
gijoje (be Lietuvos), tačiau mū
sų teisės mokslas gerai pastaty
tas — lygus su vokiečių. P. Gau
čys pasakė, kad M. Ž. dovano
jęs 11 paveikslų Čiurlionio galeri
jai. Dalis gauta. Kokia esanti sve
čio kolekcija? Sakoma, tikras mu
ziejus.

Atvažiuokite ir pamatysite, — 
skambėjo atsakymas. Pasiguodė, 
kad leidiniai eina visą mėnesį.

Programa buvo paįvairinta 
plokštelių muzika: Sol. Stasio Ba
ro įdainuota iš op. “Radvila Per
kūnas” ir kit.

Dar daug diskutota apie anti
semitizmą ( jo nesą - vokiečiai 
ir žydai gražiai sugyvena), diplo
matų priėmimą (išklauso, prii-

Joseph Dailey yra vienas iš penkių 
marinų, kuriems suteiktas labai retas 
karinis seržanto majoro laipsnis. Jis 
yra labai pasižymėjęs savo 25 m. 
tarnyboje. Kilęs iš Black Mountain, 
*\rk.

ma, spaudoje nuomonė pareiš
kiama) ir užbaigiama ilgesingu 
“Leiskite į tėvynę”...

Antanas ir Marija Rudžiai su
ruošė svečiui priėmimą, kuriame 
dalyvavo daug svečių.

Kun. St. Stašys pasveikino gra
žia kalba šeimininkę Mariją pra
ėjusių vardinių proga. Sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Taipgi pasvei
kinta Juzė Daužvardienė gimimo 
dienos proga ir Onos — Paukš
tienė (Marijos Rudienėes sesuo) 
ir (Talalienė. 8. L.

A. -J- A.
MARIJAI BISKIENEI

mirus,
jos sūnų inž. KĘSTUTĮ BISKĮ, jo šeimą ir giminūs 
nuoširdžiai užjaučia

Lemonto Apylinkes Lietuvių 
Bendruomene

A. + A.
Brangiai žmonai mirus,

Inž. ANTANĄ DUKAUSKĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių Namų Savininkų 
Valdyba Ir Nariai

DOMICĖLEI DUKAUSKIENEI - 
MARAŠINSKAITEI

mirus,

skausmo prislėgtiems vyrui ANTANUI, 
seserims SEVERINAI ir NINAI, jų šei
moms bei kitiems artimiesiems nuoširdžię 
užuojautę reiškia ir kartu liūdi

ALEKSANDRA ir STASYS 

PETOKAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

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

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IHIUIIIUIIUHIIHNIIUHIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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B DRAUGAS, šeštadienis, 1960 m. rugpiūčio 2 d.

X Janina čikotienė su sūne
liu iš Albuquerque, N. Mex., 
atvyko atostogų į Chicagą pas 
savo tėvus. Savaitę pialeis Atei 
tininkų sendraugių stovykloje 
Dainavoje. Ji taip pat buvo už
sukusi j Draugą įsigyti naujau
sių lietuviškų leidinių.

X Danutė Rožėnaitė jau ant
ras mėnuo kaip gyvena Madri
de, lankydama ispanų k. kur
sus. Ji ten išvažiavo per Inter
national Student Travel League 
drauge su (kitais amerikiečiais 
studentais. Labai susižavėjusi 
kraštu ir žmonių nuoširdumu. 
Po to aplankys Portugaliją, 
Prancūziją ir Italiją. Danutė 
yra Marijos aukšt. mokyklos 
'baigiamojoje klasėje. Jos sesuo 
Aldona taip pat rengiasi visą 
rugpiūčio mėnesį su ekskursija 
praleisti Maioke, Ispanijoj ir 
Portugalijoj, kur ypač nori ap
lankyti Fatimos šventovę. Al
dona šį pavasarį baigė Marijos 
aukšt. mokyklą, būdama gar
bės sąraše ir rudenį pradeda 
studijas Lojolos universitete. 
Abi seserys mokykloje priklau
sė lietuvaičių “Rūtos” rateliui, 
o už mokyklos ribų — ateitinin
kų Lipniūno kuopai.

x Dr. Justinas Dėdinas, 
daug metų vertęsis bendrąja 
gydytojo praktika Benvyne, III,, 
neseniai baigė "physical medi- 
cine” rezidenciją Hines, III., V. 
A. ligoninėje ir š. m. birželio 
mėn. 13 d. prie American Board 
of Phisical Medicine išlaikė spe
cialybės egzaminus. Po egzami
nų jis pasiliko dirbti toje pačio
je Hines V. A. ligoninėje, stu
buro smegenų sužeidimo (Spinal 
Cord Injury) skyriuje, kur jam 
tenka kartu mokyti Loyolos 
Univeisiteto medicinos studen
tus. Dr. J. Dėdinas kilimo yra 
sūduvietis. Medicinos mokslus 
sėkmingai baigė Vokietijoje — 
Koe&no universitete ir nuo stu
dentavimo laikų atsidėjusiai ir 
stropiai seka naujuosius medi
cinos mokslo laimėjimus.

X (Stephanie Jonutienė, Drau 
go skelbimų skyriaus vedėja, 
su vyru atostogauja Baltimorė
je ir lanko istorinius muziejus. 
Nors ten yra jos gimtinę, bet 
atostogų metu turi progą ne tik 
pasilsėti, bet ir pavažinėti po 
Baltimorės apylinkes.

x “Draugo” skaitytojai re
mia savo dienraštį. L. Biliūnas 
atsiuntė 2 dol., kun. J. (Svirskis 
1 dol.

x Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

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

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

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

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

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

X Jurgis Šmulkštys, sulau
kęs pensininko amžiaus, iš Wa- 
terbury, Conn., persikėlė gyven
ti į Chicagą, kad galėtų būti ar
čiau lietuviškos kultūros centro. 
Jis yra buvęs ilgametis lotynų 
ir vokiečių kalbos mokytojas 
Rokiškio kan. Tumo Vaižganto 
gimnazijoje, todėl ir dabar mie
lai duoda vokiečių kalbos pamo
kas lietuvių vaikams.

x Dr. K. ir L. Alminai turi 
žemės ir galvijų ūkius netoli 
Loop City, Nebr. Retas kuris iš 
naujųjų ateivių taip plačiai ver
čiasi žemės ūkiu. Pas L. ir K. 
Alminus svečiavosi kun. V. Bag 
danavičius ir V. ir K. Kleivai, 
grįždami iš Rocky Mountain, 
Colo. Dr. K. ir L. Alminai šį 
šeštadienį atvyko į Chicagą da
lyvauti savo giminės vestuvėse.

X “Draugo” kultūrinio prie
do redaktorius Kazys Bradūnas 
rugpiūčio 4 d. išvyksta dviejų 
savaičių atostogoms. Jas su 
šeima praleis p. Pr. Prankienės 
sodyboje, Lakeside, Mich. Dar
ban grįš rugpiūčio mėn. 18 d.

X Liet. Tautinių šokių insti
tuto valdyba Chicagoje prieš- 
atostoginiame posėdyje svarstė 
ateinančių metų programą, ku
rioje numatyta praplėsti valdy
bą, suorganizuoti taut. šokių mo 
kytojų kursus ii’ tautinių drabu
žių parodą su paskaita Ohicago
je ir pradėti ruošti naujus šo
kius IV-tajai Taut. šokių šven
tei. Posėdyje dalyvavo Bruno 
Shotas, Leokadija Braždienė, 
Irena šilingienė, Bronė Jamei- 
kienė ir valdybon pakviesta Ja
dvyga Matulaitienė iš New Yor- 
Ikc.

x Puikiausi rūbai supelyja
drėgnam rūsy. Tvarkykit orą 
pačiu geriausiu sausintuvu (de- 
humidifier) Oasis. Įsigykit 
Gradinslko vėsintuvų, TV ir ra
dijų krautuvėj, 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998. (sk.)

ŽAVINGĄ VASAROS KON
CERTĄ rengia At-ikų Sendrau
gių vasarotojai Dainavoj š. m. 
rugpiūčio 9 d., šeštadienio va
karą. Programai pildyti yra pa
kviestas jaunas gražiabalsis te
noras Juozas Aleksiūnas, ku
ris paruošia specialiai to kon
certo progai dar lietuvių koncer
tuose negirdėtų lietuviškų bei 
pasaulinių dainų ir operų arijij 
programą. Jo koncerto pertrau
kų metu su gažiais, taip pat 
naujais duetais pasirodys dvi

jaunos dainininkės — Danutė 
Bajalytė sopranas ir Zita Bur- 
neikytė — mezzosopranas. Abid
vi dainos menininkės duetus į- 
scenizuos ir dėvės atitinkamus 
duetams kostiumus, šią progra
mą paruošia Iz. Motekaitienės 
dainavimo studija. Akompanuos 
ir solo paskambins Manigirdas 
Motekaitis. At-kų Sendraugių 
stovykla vyksta nuo rugpiūčio 
3 iki rugp. 10 d. Visais reika
lais — (kreiptis į Inž. Jurgį Mi
kailą, 24334 Pierce Ave., South- 
field, Michigan, 48075. Telef. 
313 - 352-1983. Kviečiami sa
vieji ir svečiai į stovyklą bei 
koncertą iš visos Amerikos.

(sk.)

— JAV karo departamentas 
įsteigtas 1789 m. rugpiūčio 7, 
dieną.

Vysk. A. Deksnys lankėsi Clevelande liepos 27 d. Tą pat dieną 10.30 vai. Šv. Jurgio parapijos salėje atlaikė 
numaldąs; gi vakare 5:30 vai. naujosios parapijos salėje vysk. A. Deksniui pagerbti buvo surengti pietūs. 
Nuotraukoje: vysk. Antanas Deksnys, atvykstąs j jam pagerbti surengtus pietus, pasitinkamas Clevelando 
ietuvių visuomenės atstovų. Iš kairės: LB I apyl. pirm. F. Eidimtas, LB II apyl. pirm. K. Žiedonis, PLB pirm. 

St. Barzdukas, kun. Gailevičius, vysk. dr. Ant. Deksnys, prel. J. Končius, kun. K. Žemaitis ir Alto skyr. pirm. 
inž. R. Kudukis. Nuotr. V. Kizlaičio

I S AKT! I n TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Birutė Kazlauskaitė, Vin
co ir Valerijos dukra, kuri se

nkantį pavasarį baigia Stanford 
universitetą, susižiedavo su inž. 
Almiu Vitėnu iš Washington,
D. C. Jų vestuvės bus ateinantį 
pavasarį Los Angeles Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Almis yra — 
Juozo ir Onos Paltarokaitės 
Vitėnų sūnus. Seniau Vitėnai 
yra gyvenę Los Angeles, o da
bar _  Washington, D. C.

— Dr. Vytautas Bieliauskas, 
Kavier univeisiteto psichologi
jos katedros vedėjas, penktojo 
Tarptautinio medicinos — psi
chologijos kongreso (ACIEMP), 
kuris įvyko liepos 20—25 dieno
mis (Paduvoje, Italijoje, buvo 
išrinktas tos mokslininkų drau
gijos prezidentu. Dr. Bieliaus
kas trejus metus turės išrink
to — prezidento (President — 
Elect) titulą ir jo pareiga bus 
sudaiyti programą šeštajam 
Tarptautiniam Katalikų Medici
nos — Psichologijos Kongresui, 
kuris įvyks Salzburge, Austri
joje, vasarą 1972 metais. Tuo 
metu jis taps prezidentu ii jo 
kadencija tęsis trejus metus.

ACIEMP yra tarptautinė 
molksiininkų organizacija, kurią 
sudaro medicinos daktaiai, psi
chiatrai, psichologai ir teologai 
ir ji yra globojama kardinolo 
Giovanni Urbani, Venecijos (pa
triarcho ir italų vyskupų kon
ferencijos pirmininko.

Šiame suvažiavime dalyvavo 
284 delegatai iš 22 pasaulio 
kraštų, atstovaudami Aziją, Af
riką, Pietų ir Šiaurės Ameriką 
ir Europą. Tos organizacijos is
torijoje, kurios tikslas yra įneš
ti psichologijos studijų rezulta
tus Bažnyčiai ir užmegzti kons
truktyvų dialogą su katalikų 
teologais, tai yra piimas įvykis, 
kad psichologas būtų išrinktas 
prezidentu.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla įvyksta rugpiūčio 17—24 
d. d. Mile High Resort, Twin 
Peaks, Calif., toje pačioje vieto
je kaip ir pernai. (Stovyklauja 
jaunieji ateitininkai nuo 8 iki 13 
metų amž. ir to paties amžiaus 
jų draugai kalbantieji lietuviš-.

kai. Registiuotis iš anksto pas 
reikalų vedėją Julių Jodelę, 
3737 Evans St., Los Angeles, 
Calif. 90027, Telef.: 664-1707.

— Mirė Marija Aftukienė. 
Liepos 25 d. Long Beach ligo
ninėje mirė Marija Oželytė - Af- 
tulkienė, darbšti lietuvių oiga- 
nizacijų veikėja Chicagoje, o 
paskutiniu metu Los Angelyje, 
Calif. Marija buvo gimusi Egliš- 
kės kaime, Mariampolės apskr. 
1896 m. Ji buvo iš vieno kaimo 
su prel. Krupavičiumi ir įkaitu 
lankė pradžios mokyklą. Gyven
dama Chicagoje ji dirbo socia
listų pažiūrų organizacijose. Los 
Angelėse įsijungė į bendrines 
organizacijas: Aitą, Balfą, SLA, 
Piliečių klubą ir k. M. Aftukie
nė buvo palaidota Rose Hills 
Memorial parito kapinėse, liepos 

d. Pamaldas > laikė buv. Lietu
vai ministeris kun. Owen O. 
Norem. Jis pasakė pritaikytą 
pamokslą modemiškoje kapinių 
Memorial koplyčioje. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį pasakė: 
Amerikos Liet>; piliečių klubo 
pirm. C. Kirilouckas, SLA 75 
kuopos pirm. A. Petraitis, Bend. 
apygardos pirm. K. Liaudans- 
kas, Alto pirm. C. Čekanauskas, 
Balfo pirm. V. Pažiūra, Long 
Beach Liet. klubo pirm. Br. Mor 
kis, LB L.A. apylinkės vardu
S. Paltus, K. Umežis giminių 
vardu padėkojo ir pakvietė už
kandžių į Tautinius namus. Čia 
Juozas Aftukas padėkojo vi
siems už gausų dalyvavimą ir 
pagerbimą jo žmonos Marijos.

— Rolandas Ginčauskas, gy
venantis 7217 Kentucky Ave., 
Hammonde, Ind., neseniai gavo 
bakalauro laipsnį iš Illinois uni
versiteto Urbanoje. Jis studija
vo mikrobiologiją. Pažymėtina, 
jog jis universitetą baigė tetu
rėdamas tik 19 metų amžiaus, 
būdamas vienu iš jauniausiųjų 
baigiančiųjų klasėje. Jis yra pri 
imtas į Indianos universiteto 
Medicinos Mokyklą Indianapo- 
lyje, kur jo sesutė Aurelija ga
vo medicinos daktarės laipsnį. 
Rolandas gimė 1949 m. Bosto
ne, o pradžios mokyklą lankė 
East Chicago, Ind. Vidujinį 
mokslą ėjo Morton High Sehool,

ATMESTAS OGILVIE 
PLANAS

Cairo miesto Jungtinio fron
to vadas Charles Koen atmetė 
praėjusio ketvirtadienio vakare 
Springfielde susirinkime Illinois 
gubernatoriaus Ogilvie penkių 
milijonų dolerių namų statybos 
planą, numatytą triukšmaujan
čiam Cairui.

Koen gubernatoriaus Ogilvie 
pasiūlymą pavadino “melu ir ap
gaule”. Jis taip pat ragino Illi
nois gubernatorių atsiimti savo 
asmenišką atstovą P. Wisnerį 
iš Cairo miesto, nes, girdi, šis 
jo atstovas nesupranta juodųjų 
ir nemokąs su jais dirbti. Jis ir
gi pareiškė, kad Paul Wisner 
bandė sujungti “baltaskrybėlių” 
organizaciją, kad suskaldytų 
negrus.

Apie 350 asmenų dalyvavo 
susirinkime, kuris įvyko St. 
Paul A. M. E. bažnyčioje Spring 
fielde.

KARO VETERANIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų armijos dalinių vete
ranių draugijos suvažiavimas 
įvys rugpiūčio 14—17 d. d. 
Sherton - Chicago viešbutyje. 
Ta proga bus madų paioda, 
vandens baletas Downey ligoni
nėje, pietūs buvusioms draugi
jos ibei skyrių vadovėms pagerb 
ti.
AUTOBUSŲ VAIRUOTOJAI 

BALSAVO
Streikuojantieji Evanstono 

autobusų bendrovės vairuotojai 
63 balsais (prieš 61) nutarė ket 
virtadienį tęsti streiką.

Streikuojantieji vairuotojai 
savo nuomonę pareiškė, kai au
tobusų bendrovės, kuri patarnau 
ja šešiems North IShore prie
miesčiams, ir The Amalgamated 
Transit unijos atstovai beveik

Hammonde, kurią baigė per 3 
metus. Per trejus metus jis taip 
pat baigė ir universitetą. Tai 
nepaprastų gabumų jaunuolis, 
kuris turi daug galimybių aukš
tai pakilti mokslo kopėčiomis.
Rolando tėvai _  Michalina ir
Bronius Ginčauskai yra lietu
viškų organizacijų ir spaudos 
rėmėjai.

— Kun. Jonas Tamulis, daug 
metų besidarbuojąs amerikiečių 
pai api joje Cadillac, Mich., gavo 
liūdną telegramą iš okupuotos 
Lietuvos, kad liepos 28 d. Jur
barke mirė jo motina Julija Ta- 
mulienė. Palaidota liepos 30 d. 
Jurbarko kapinėse.

MftUkotiiyjfc Liuruvun
— Vilniuje leidžiamo “Svei

katos Apsaugos” žurnalo šių 
metų penktame (gegužės) nu
meryje yra straipsnis vardu 
“JAV lietuvių gydytojų moks
linė veikla”. Straipsnio auto
rius J. Brėdikis, Kaune jau pa
sižymėjęs širdies bei kraujagys
lių chirurgas, profesorius. Pra
ėjusių metų sausio — kovo mė
nesiais lankėsi Amerikoj (uni
versitetuose, ligoninėse), susi
pažino ir su eile lietuvių gydy
tojų. Po 14 mėnesių nuo grįži
mo medikų žurnale pasirodė 
straipsnis ir apie 'lietuvius gydy
tojus Amerikoj. Pradžioje trum
pai pažymėjo tai, kas Lietuvo
je apie lietuvius gydytojus 
Amerikoj gal net įdomiau, ne
gu jų moksliniai pasižymėjimai. 
Būtent: “Gydytojų daugumą
jungia Amerikos lietuvių gydy
tojų draugija. (Stambesniuose 
miestuose (Chicagoje, New - 
Yorke, Clevelande) yra lietuvių 
gydytojų draugijos. Didžiausią 
dėmesį šios draugijos skiria ben 
dram lietuvybės palaikymui, o 
ne mokslinės veiklos organizavi
mui. Panašiai ir užsienio lietu
vių gydytojų spaudos organas ' 
“Lietuvių gydytojų biuletenis”, 
leidžiamas Chicagoje, labiausiai 
atspindi JAV lietuvių gydytojų 
gyvenimą. Čia yra nemaža duo
menų apie aukas kultūriniams 
lituanistiniams reikalams, lab
darybės balius, kelionių įspū
džius, vedybas, vaikų, anūkų gi
mimus, mirimus ir pan. Iš ve
damųjų bei kai kurių straipsnių 
matyti, kad šis žurnalas užsii
ma ir politika. Biuletenyje ori
ginalių mokslinių straipsnių yra 
labai mažai. Vyresnės kartos 
lietuviai gydytojai daugiausia 
verčiasi privačia praktika. Jau
nosios gydytojų kartos atstovų 
yra ir dirbančių įvairiuose uni
versitetuose ar jų klinikose, o 
taip pat ir mokslinio tyrimo į- 
staigose. JAV lietuviai medikai 
daugiausia diiiba onkologijos ir 
morfologijos srityje.”

Po šios įžangos, autorius pa
pasakoja apie keletą asmenų, 
ryškiau pasireiškusių Amerikoj 
medicinos moksle: dr. J. Valai-

tį ir* gyd. Birutę Bisikienę iš 
Chicagos, dr. V. Vaitkevičių iš 
Detroito, biochemiką virusolo- 
gą Margerį Jasaitį iš New Yor
ko, dr. V. Pavilanį iš Montrea- 
lio, gyd. rentgenologą A. Palu
binską iš San Francisco, bioche
miką gyd. A. Butkų iš Cleve
lando, pagaliau dr. J. Urbaną, 
krūtinės ląstos chirurgą New 
Yorke. Tai pirmas toks šiais 
laikais, kad ir pro nedidelį ply
šį, betgi viešas lietuvių gydy
tojų Amerikos parodymas Lie
tuvoje. (E.)

— Mirė Sibiro tremtinė. Ma
rytė Vyšniauskienė, gim. 1911 
m. spalio 29 d., mirė Utenos li
goninėj liepos 21 d. 1948 m. 
buvo ištremta į Sibirą su paaug
liais vaikais ir per didelį vargą 
grįžo iš tremties tik 1959 me
tais su palaužta sveikata. Rei

CHICAGOS ŽINIOS
buvo susitarę baigti streiką, pri
imdami naują sutartį.

Autobusų vairuotojai ir tech 
nikai balsavo už uždarų durų 
Evanstone.

Autobusų vairuotojų streikas 
pradėtas praėjusį pirmadienį 
ir apie 30,000 keleivių kasdien 
turėjo ieškoti kitų priemonių 
nuvykti darban.

Kai kurie autobusų vairuoto
jai vakar buvo pasiruošę grįžti 
darban.

BAISUS IR ŽIAURUS 
ĮVYKIS

Keturiolikos metų amžiaus 
mergaitė buvo išniekinta ir su
mušta penkių jaunuolių praė
jusį trečiadienį namo keltuve, 
1160 Sedgvvick gatv., einant jai 
aplankyti draugių.

Nukentėjusi mergaitė nuvež
ta į ligoninę. Ji pareiškė, kad 
penki jaunuoliai įėjo į keltuvą
7-tame namo aukšte ir privertė 
ją važiuoti į 17-tąjį aukštą. Mer
gaitė buvo sumušta iki sąmonės 
netekimo.

NAUJI MOKESČIAI
Vakar Illinois valstijoje įsiga

liojo naujos pajamų mokesčių 
įstatymas paskiriems asmenims 
ir- 400,000 valstijos korporaci
jų-

Naujam įstatymui įsigaliojus, 
mokesčiai pakilo nuo 6 ik 71/; 
cento gazolino galonui. Taip 
pat pabrango cigaretės, alus ir 
detinė.

ŽURNALAS AKLIESIEMS
W. Clement Stone, apdraudos 

įstaigos egzekutyvas ir filontro- 
pas, davė $51,000 čekį Diologue 
Putolications bendrovei, 3100 
Oak Park Ave. Berwyn, kad ji 
pagamintų akliesiems rekorduo- 
tą ir Braille žurnalą. Stone pa
žadėjo šių metų pradžioje duo
ti pinigų Dialogue bendrovei.
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Ponios atsilankiusios į Balzeko Lietuvių kultūros muziejų Chicagoje. Iš k. 
į d.: Pikiel, 2420 W. 69 st. Shukis, 7149 S. Maplevvood ave.; Mason, 
9222 S. Longvvood dr. ir Kuzas, 6840 S. Artesian ave.

kėjo dirbti miškuose prie me
džių kirtimo. Kai vaikai paau
go, vaikai dirbo miškuose, mo
tina rūpinasi jų aptarnavimu, 
nes miške jau nebegalėjo dirb
ti, nes sveikata nėbleido. Per 
didelį vargą buvo įleista į savo 
gyvenamus namus, negalėdama 
dirbti kolchoze dėl prarastos 
Sibire sveikatos, vėl buvo iš
mesta namų kolchozo pirminin
ko. Vyras, gyv. Kanadoj, dėjo 
daug pastangų atsitraukti į Ka
nadą, bet be pasekmių.

— Okup. iLetuvos prekinį lai 
vyną dabar sudaro 19 laivų, 
bendro tonažo 80,000 tonų. Šie 
laivai yra ne tik griežtoje rusų 
priežiūroje, bet ir jų kapitonų 
bei vyresniųjų jūrininkų vado
vaujami. Į laivyno tarnybą įsi
leidžiamas tik mažas lietuvių 
jūrininkų skaičius.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

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

Kalbame lietuviškai.


