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Prancūzijos ir Vokieti
jos vadovų pasitarimas

PARYŽIUS. — Naujasis Pran 
cūzijos prez. Georgės Pompi
dou grįžo iš Bonnos, kur turė
jo pasitarimus su Vokietijos 
kancleriu Kissinger. Poros die
nų pasitarimuose abu sutarė, 
kad reikia siekti Europos Bend
rosios rinkos pilno apjungimo. 
Kaip žinoma, Prancūzija visą 
laiką priešinosi, kad į Bendro
sios rinkos organizaciją būtų 
įsileista Britanija. Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Olandijos, 
Belgijos ir Luksemburgo minis- 
teriai susirinks posėdžiui atei
nantį pirmadienį Bruselyje, kad 
paruoštų metmenis tų kraštų 
galvų pasitarimui, kuris įvyks 
Haagoje lapkričio mėnesį. Pom
pidou teigia, kad Prancūzija 
vistiek negalės išvengti Britani
jos įstojimo į Bendrąją Euro
pos rinką. Prancūzų šaltiniai 
skelbia, kad Pompidou jau no
rėjęs griežtai pasukti politiką, 
kad Britanija galėtų įeiti i Ben
drąją rinką, tačiau nenorėjo pa 
daryti skilimo Gaullistų parti
joje, nes dalis, dar kaip ir de 
Gaulle, priešinasi Britanijos pri
ėmimui.

Įsižeidęs išėjo komunis
tinės Kinijos atstovas
VIENA, Austrija. — Prane

šama, kad kom. Kinijos atsto
vas išėjo iš estrados parade, 
suruoštame minint Bulgarijos 
25 metų išsilaisvinimo sukaktį. 
Kada Bulgarijos gynybos min. 
gen. Dobri Džurov pareiškė, 
kad ir kairieji revizionistai yra 
imperializmo tarnai, Kinijos at
stovas ir išėjo. Iškilmėse daly
vavo Bulgarijos vadovas Živ- 
kov, Sov. Rusijos atstovas Pod- 
gorny, Čekoslovakijos premje
ras Čemik, Jugoslavijos atsto
vas Siljak. JAV atstovai iškil
mėse nedalyvavo. Komunistinės 
Kinijos išėjimas buvo staigme
na, nes iškilmėse dalyvavo Ju
goslavijos atstovas, su kuria 
Bulgarija turi ginčytinų sričių. 
Albanijos atstovas nedalyvavo, 
Albanija pasiuntė tik sveikini
mą.

Chicaga aštuntoj 
vietoj

CHICAGA. — GaHupo insti
tutas pravedė apklausinėjimus 
koks miestas žmonėms labiau
sia patinka ir kur jie norėtų 
gyventi. Pirmą vietą laimėjo 
San Francisco, toliau Los An
geles, Miami ir Miami Beach, 
Denver, New York, Phoenix, 
San Diego, aštuntoj vietoj Chi
caga, devintoj Honolulu ir Port- 
land, Ore. Jeigu, esą, kas pa
klaustų, kurioj vietoj yra Det
roit, Cleveland, Boston ar Mi- 
nneapolis, tebūtų ga’ima pasa
kyti, kad šie miestai apklausi- 
nėtojų net nebuvę paminėti. Be 
abejo toks apklausinėjimas, ne
paisant Gallupo apklausinėjimų 
tikslumo, yra vistiek šiek tiek 
subjektyvus, nes šiaip daugiau
sia patinka žmonėms tas mies
tas, kuriame jie gyvena.

Kalendorius
Rugsėjo 11 d.: šv. Protas, 

šv. Regulė, Gintautas. Sungailė.
Rugsėjo 12 d.: Švč. Marijos 

vardo diena, šv. Valeriionas, 
šv. Ensvida, Diemiedis, Mant-
minė.

Saulė teka 6:25, leidžias 7:09. 
Oras

Chicagoje ir apylinkėse šil
čiau. Temperatūra daugiau 70 
laipsnių

Izraelis dar sustiprinsiąs 
Egipto puolimus
Artimuosiuose Rytuose vėl gali įsiliepsnoti karas

JERUZALE. — Izraelio puo
limai, kurio metu Egipte žuvo 
ligi 150 asmenų, gali priartinti 
žydų ir arabų karą. Žydų puo
limas buvo didžiausias nuo 1967 
metų ir Izraelio min. pirm. Gol
dą Meier patikino, kad toks puo 
limas yra tik parodymas, kad 
už kiekvieną puolimą arabams 
bus atkeršyta. Šis puolimas bu
vo po arabų kraštų, Egipto,

Žydai Suezo kanalą, puldami Egip
tą, perėjo prie EI Hasayer miesto, 
pažymėta strėle.

Jordano, Sirijos pasitarimo, ku
riame dalyvavo ir Irako ir Su
dano atstovai. Suvažiavime bu
vo norima sukordinuoti arabų 
karines jėgas kovoj prieš Izra
elį, tačiau pastarasis žydų puo
limas parodė, kad jie iš anksto 
nori įvykiams užbėgti už akių

Izraelio puolimas privedė į- 
vykius prie karo briaunos. Da
bar arabai yra pastatyti prieš 
faktą ar įvykį nutylėti ar or
ganizuoti dar stipresnį žydams 
atkirtį. Kairo radijas paskelbė, 
kad Izraelio puolikai buvo at
mušti, kad žydai turėjo dide
lių nuostolių, tačiau arabams 
padaryti nuostoliai tiek žmonė
mis, tiek kariniais įrengimais ne 
galės būti užmiršti. Arabų kraš ’ 
tų šaukimas keršto pasiekė auk 
ščiausią laipsnį. Žydų atsikerši
jimo puolimai tuo tarpu nesu
mažino arabų karinės nuotai
kos. Didžiausias jų pralaimėji
mas keletos dienų kare 1967 m.,

Japonijos ugniagesių atstovas keliavo 90 dienų po Ameriką, palygin
damas šių dviejų kraštų ugniagesių darbą. Japonietis kapt. Hisashi 
Šato (dešinėje) stovi su Oklahomos miesto kapt. Medford prie sude
gusio restorano.

taip pat nesumažino jų noro at
silyginti žydams. Viduriniuose 
rytuose kunkuliuoja karo ka
tilas.

Puolime žuvę msų

Skelbiama, kad žydai tankais 
ir lėktuvais puolę Egiptą pa
darė nuostolių kariniams įren
gimams, manoma, kad žuvusių 
tarpe galėjo būti ir rusų, kurie 
po 1967 m. karo pralaimėjimo 
ėjo arabų armijoj patarėjų pa
reigas. Tose srityse, kur puolė 
žydai savo lėktuvais ir tankais, 
buvę apie 3 000 arabų karių. 
Žydai buvo ''siveržę 30 mylių 
nesutikdami didesnio pasiprieši
nimo. Arabai kariai metę šau
tuvus ir bėgo nes. esą, ką jie 
galį padaryti prieš žydu tan
kus dienos šviesoje. Žydai Su- 
ezo kanalą peržengė netoli Ei 
Hassyer miesto.

Paklaustas žydų oro pajėrv 
vadas gen. Hod, kokie lėktuvai 
buvo naudojami arabų puolimui, 
atsakė, kad įvairių kraštų ga
mybos, nenorėdamas tiesiogiai 
atsakyti ar buvo naudojami JA 
Valstybių gamybos lėktuvai 
Phantom F 4. Puolimas tęsėsi 
10 valandų.

Puolimai būsią stipresni
Izraelio gynybos min. gen. 

Moshe Dayan skelbia, kart šis 
puolimas nėra paskutinis, kad 
bus jų daugiau ir didesni' . Pas-

Vokietijoj jaudinamasi 
prieš rinkimus

BONNA. — Vakarų Vokiet: 
joj siaučia streikai, demonstra
cijos ir reikalavimai, ryšium su 
būsimais rinkimais rugsėjo 28 
d. Ekonomikos ministeris Kari 
Schiller, sočia1 istų atstovas ko
alicinėj vyriausybėj, kvietė vi
sus ramybės, tačiau vargu ar 
kraštas nurims pakol galutinai 
neįvyks balsavimai i parlamen
tą. Ministeris kvietė grįžti į dar 
bą 4,000 angliakasių Saarbrue- 
ckene, kurie reikalauja didesnio 
atlyginimo.

tarojo puolimo metu sunaikino 
raketų stotį, radaro įrengimus, 
penketą sargybinių postų ir 
daug karinių sunkvežimių. Psi
chologiškai žydų puolimas su
stiprino Izraelio pasitikėjimą ir 
sukrėtė sovietų diriguojamus 
arabus.

Arabai vėl pasiskundė Jung
tinėms Tautoms, reikalaudami, 
kad ši priverstų žydus pasitrauk 
ti iš anksčiau užimtų vietų.

Prez. Nixon šaukia 
posėdį Vietnamo

reikalais

WASHTNGTONAS. _ Prez. 
Nixon šaukiasi penktadienį spe
cialų posėdį Vietnamo reikalų 
aptarimui. Spaudos pareigūnas 
Ronald Ziegler pareiškė, kad 
posėdis bus speciabai Vietna
mo karo reikalu. Galimas daik
tas bus tariamasi dėl tolimesnio 
karių iš Vietnamo atitraukimo 
reikalu.

Posėdyje dalyvaus valstybės 
sekr. William P. Rogers, gyny
bos sekr. Melvin R. Laird, kraš 
to patarėjas dr. Henry Kissin
ger, gen. Earle Wheeler, jung
tinio štabo viršininkas, adm. 
William McCain, JAV jūros jė
gų vadas Pacifice, gen. Creight
on Abrams, JAV pajėgų vadas 
Vietname, Richard Helms, Cent 

' ral Intelligence Service direk
torius, ir JAV ambasadorius 
Vietname Ellsworth Bunker. 
Spaudos sekretorius Ziegler pa
reiškė, kad ambasador. Bunker 
buvo prezidento pakviestas spe
cialiam pasitarimui. Gen. Ab
rams atvyksta šį ketvirtadienį 
iš Vietnamo.

Barė kiny 
delegaciją

WASHINGTCNA^. — Mask
vos radijas kritikavo kom. Ki
niją, kad jos de’egacija 
Chou En - lai nedalyvavo Šiau
rės Vietnamo diktatoriaus lai
dotuvėse. Tai, esą, įžeidimas 
Vietnamo ir Ho Chi Minh. Kaip 
žinoma, miręs diktatorius savo 
testamente kvietė Rusiją įr Ki
niją taikintis, taip pat kvietė 
vietnamiečius kovoti prieš A- 
meriką ligi pergalės.

Naujausios žinios
— Vietname vykusios paliau

bos baigėsi ir vakar vėl prasi
dėjo didesnės kovos, kuriose da
lyvavo ir JAV bombonešiai.

— Thailande pradėtos dery
bos dėl JAV karių atitraukimo. 
Iš amerikiečių pasitarimuose da 
lyvauja gen. Smith ir Thailan- 
do — gen. Meiyalab.

— Frankfurte, V. Vokietijo
je, buvo bandyta padegti Egip
to kelionių biuras.

— Pietų Korėjoje, pietvaka
rių rajone, sveikatos min. Hui- 
sup Chung teigimu, pasirodė 
choleros epidemija. Mirė 24 as
menys, serga 257.

— Šiaurės Vietnamo diktato
riaus laidotuvėse dalyvavo 34 
valstybių atstovai. Ho Chi 
Minh, miręs prieš savaitę, pa
laidotas vakar.

— Sov. Rusija kaltina kom. 
Kiniją, kad ši ir toliau provo
kuojanti incidentus prie sienos.

Prez. Nixonas kalbasi su Nancy Hanks, po to kai ,ją paskyrė krašto 
meno reikalų vedėja, ši įstaiga rūpinsis krašto meno reikalais.

Pekinui ir Maskvai 
nebesą kelio atgal

Gamtos dėsniai rodo. kad iš tirštai apgyventos vietovės 
veržiamasi į tuščią.

Washingtonas. — Aštrus žodžių 
karas tarp Kinijos ir Sov. Rusi
jos gręsia išvirsti į karštąjį karą. 
Abi pusės tam ruošiasi ir pasak 
vėliausio “U. S. News and 
World Report” žurnalo, toks ka
ras jau galimas. Sov. Rusija pa
lei visą sieną veda karinius su
stiprinimus, ypač raketiniuose 

Į postuose į kom. Kiniją, ir paruo
šiami paprasti ir atominiai gink
lai. Maskva taip pat prieš savo 
buvusįjį sąjungininką veda dide- 

I lę kampaniją, nuolat kalbėdama 
Rusijos žmonėms, kad šiandien 
komunistinė Kinija graso jų sau
gumui. Sovietijos diplomatai 
stengiasi pateisinti būsimą susi
rėmimą, o taip stengiasi, kad J- 
AV nebūtų karo atveju Kinijos 
sąjungininkė.

Sovietų raketos nukreipiamos prieš 
kiniečius

— JAV vyrų išsikėlimui mė
nulyje paminėti vakar pasirodė 
10 ct. pašto ženklas.

— JAV vyriausybė planuoja 
naujus pasitarimus su Sov. Ru
sija, siekiant sušvelninti įtam
pą tarp žydų ir arabų.

— Šiaurės Airijoj Belfaste 
Britanija stato spygliuotą “tai
kos Uniją’’, kad galėtų atkirsti 
protestantų ir katalikų rajonus 
ir tuo sumažinti riaušių galimu
mus.

— Illinois gub. Ogilvie ir šen.
C. H. Percy buvo susitikę po
kalbiui, kas turėtų užimti šian
dien laidojamo šen. Dirkseno 
vietą. Daueriau šia galimumų tu
ri prok. William J. Scott.

Prez. Nixonas kvietė kovo
ti prieš narkotikus, kurie įve
žami iš Meksikos.

• Nevv Yorke į mokyklas tai
kiai grįžo 1.1 mil. vaikų.

Raudonoji Kinija taip pat ak
tyviai veikia. Nors būdama akli
nai nuo visko atsiskyrusi, sun- 

(kiau pastebima, kaip ji ruošiasi 
karui, tačiau atvykstą žmonės j 

1 Hong Kongą skelbia, kad gabe
nama armija iš pietinės Kinijos 
į šiaurinę, kad naudojami karo rei 
kaląms traukiniai ir civilių su
sisiekimas varžomas. Pekino ar
mijos pasiruošimas esąs labiau 
ginamojo pobūdžio. Propaganda, 
kuri pasieks kiekvieną kaimelį, 
teigia, kad Maskva ruošiasi ag
resijai prieš Kiniją.

Didžiausias priešas ne JAV

Konfliktas tarp šių dviejų kraš
tų, pasak žurnalo, dar visai nese
niai beveik nebuvo įmanomas. 
Kinija, kuri teturi tik labai ma
žą atominių ginklų, negalėjo ri
zikuoti karui su Rusija, gi Rusi
ja matydama kolosalinę 800 
milijonų gyventojų valstybę, taip 
bijojo ją pajudinti. Dabar dau
gelis ekspertų teigia, kad karas 
jau įmanomas ir tai dėl šių prie
žasčių.

Pirmiausia Maskva įsitikinusi, 
kad didžiausias jos priešas yra ne 
JAV, bet Kinija ir taip būsią dar 
ilgą laiką, todėl šiuo metu puo
lant Kiniją būtų galima lengvai 
su ja susidoroti. Antra, nuolati
nis plūdimas ir nuolatiniai susi
rėmimai Kinijos Sovietų Sąjun
gos pasienyje, nuolatiniai ideolo
giniai ginčai, jau labai išvedę iš 
kantrybės Kremlių. Trečia, Kini
ja rūpinasi dėl būsimo karo su 
Sov. Rusija, tačiau jau ji nebetu
rinti kelio atgal, ypač ginčuose 
dėl sienų ir ideologijos. Pasak 
Britanijos specialistų, kinai eina 
labai siaura virve, jie negali Sov. 
Rusijos perdaug provokuoti, ly
giai jie negali kapituliuoti. Iš ki
tos pusės, jie puldinėdami Rusi
ją rizikuoja didesniu susirėmimu. 
Nuolatinė įtampa - tebėra tarp 
šių dviejų kraštų, turinčių pa
saulyje ilgiausią sieną.

Sov. Rusija praneša, kad 1963

Tikisi sugauti 
teroristus

RIO DE JANEIRO, Braziliia 
— Policija ieško 8 vyrų ir mo
ters, kurie įtariami JAV amba
sadoriaus pagrobimu. Moteris 
yra aristokratiškos kilmės ir 
yra pagrindinis asmuo, pagal 
kurį galima surasti teroristus. 
Policija rado teroristų ginklus 
ir naudotą pagrobimui automo
bilį.

m. 5,000 Kinijos karių ar civi
lių buvo peržengę sieną. Kinija 
gi iš savo pusės teigia, 1964 m. 
Sovietų Rusija išprovokavo 
4,189 incidentus. Kaip žinoma, 
1969 m. tie incidentai pradėjo 
ypač dažnėti. Rusijoj nematyti 
ženklų, kad įtampa tarp Kinijos 
ir Sov. Sąjungos būtų mažina
ma. Nuolat vykdomi pasienyje 
manevrai ir lėktuvais permeta
mos trupės. Sovietų Rusijos arod- 
romai, iš kurių galima pasiekti 
Kiniją platinami. Raketos perga
benamos į Mongoliją, kad galė
tų pasiekti Kinijos miestus ir ato
minius įrengimus.

Rusijos baimės šaknys

Sov. Rusija yra apsėsta min
ties, kaip reikės gyventi su 800 
mil. gyventojų kaimynu, ginkluo 
tu atominėmis bombomis ir nuo 
lat reikalaujančiu, kad būtų grą
žinami plotai, kuriuose Sov. Ru
sijos žmonės negyvena. Rusija, 
kuri pati padėjo pradžią atomi- 
niems Kinijos pasirengimams, la 
bai gerai žino, koks Pekino ato
minis pajėgumas. Todėl nenuos
tabu, kad kai kurie Sovietų ka
rininkai jau dabar reikalauja pul 
ti Kiniją, kol ši dar galutinai 
neapsiginklavo. Kinija turi žmo
nių, tačiau apginklavimas, pa
lyginti su Rusija, yra silpnas. E- 
są pirmoj vietoj turėtų būti su
naikinti Kinijos atominiai cent
rai paprastom bombom ir todėl 
atominiai ginklai nebūtų reika
lingi. Kiti siūlo trenkti Kinijai 
ir greit pasitraukti, kad Kinija 
nepajėgtų įsijungti į kovas, gi ji 
būtų pasaulyje ir savo krašto 
žmonių tarpe pažeminta. Sovie
tai bandytų sukurti atskiras Kini 
jos respublikas, nepriklausančias 
Pekinui.

Specialistai teigia, kad Kinija į 
Sov. Rusijos puolimus atsakytų 
visa jėga. Kinijoj mano’, kad už 
bet kokį puolimą Maskva sumo 
ketų didelę kainą.

Netikima, kad Mao Tse Tungą 
pakeistų koks kitas draugiškesnis 
Rusijai diktatorius. Kinijos ato
minis pajėgumas per dešimtį me
tų vis tiek padidės, gi per tą laiką 
Kiniją pasauliui vaizduos Rusiją 
kaip imperialistinę valstybę.

Kaip bebūtų kalbama, pasau
lyje tikima, kad Sov. Rusija turi 
visus galimumus pulti Kiniją ir 
manoma, kad jei bus paspaustas 
gaidukas, tai jį paspaus Rusija, 
o ne Kinija. Pagal Sov. Rusijos 
žurnalisto nuomonę pareikštą a- 
merikiečiui redaktoriui, galimas 
daiktas, kad niekada nebus karo 
tarp šių valstybių, o gali jis būti 
ir greit, tačiau iš viso gamtos 
įstatymas rodo, kad tirštai gyve
nančios tautos negali ilgai lauk
ti nepuldamos tuščios teritorijos. 
Taip esą visada buvo pasauly, 
taip gali dabar atsitikti ir ru
sams.

Mokinys pilotas 
numušė lėktuvę

INDIANAPOLIS. — SpraUB- 
minis lėktuvas, susidūręs su 
lengvu lėktuvu, nukrito ir su
dužo 1 2mylių nuo miesto. Žuvo 
82 asmenys. Lėktuvas buvo 
Allegheny oro linijos. Uėktuviu- 
ku skrido mokinys pilotas.

• Japonijoj žemės drebėjime 
sužeisti devyni asmenys.
• JAV kongresą pradėjo e- 

vangelistas Billy Graham mal
da.

• Vak. Vokietijos fed. teis
mas Karlsruhės mieste nuteisė 
2 mt. ir 9 mėn. kalėjimo baus
me ir 2,500 dol. bauda žymų 
prekybininką ir milijonierių 
metų šnipinėjo R. Vokietijos 
naudai, buvo komunistu ir vak. 
Vokieti jos FDP (laisvųjų demo
kratų) partijos nariu.

• JAV šiais metais univer
sitetus ir mokyklas lanko 58, 
600,000 jaunimo.
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CHICAGOS SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS

Chicagos sendraugių vyčių 
kuopos narių susirinkimas, pir
mas po vasaros atostogų įvyko 
rugpiūčio 20 d. Vyčių namuose. 
Susirinkimas buvo gausus ir dar
bingas. Svarstyti kuopos ad
ministraciniai reikalai ir pada
ryti keli svarbūs nutarimai.

Daug metų buvęs kuopos pir
mininku Ig. Sakalas išrinktas 
garbės pirmininku. Nutarta ruoš
ti kuopos pobūvį rugsėjo mėne
sį. Data bus paskelbta vėliau. 
Tam reikalui išrinkta komisija 
iš T. Norbutienės, O. Aleliūnie- 
nės, Romano su žmona ir A. Bu
drio. Atstovauti kuopą Ameri

kos lietuvių kongrese išrinktas 
Pov. Dirkis.

Nutarta paremti žurnalą “Li
tuanus”. Kuopos atstovai namų 
taryboje įpareigoti pasiteirauti, 
kas įgaliavo A. Mockų atstovau
ti Vyčių namų reikalus. Po susi
rinkimo buvo Pov. Dirkio pas
kaita apie žemaičių legendas ir 
lietuvių dievus. Dar buvo pakal
bėta apie artėjančią rašytojo kan. 
Juozo Tumo Vaižganto 100 me
tų gimimo sukaktį, ir buvo pas
kaityta pora ištraukų iš jo gy
venimo ir veiklos. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Budris, o sekre
toriavo O. Aleliūnienė.

P. E. D.

Lietuvių vyčių organizacijos naujoji centro valdyba. Iš kairės į dešinę stovi: Dajana Daniels, Stanislovas 
Vaitkus, Laurynas Janonis, Stasė Senkalaitė, Elena Zimmer, pirmininkas dr Jokūbas Stukas. Leonas 
Paukšta. Darata Dutkutė. Longinas Švelnis.
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LAIKAS NUSTOTI NIEKINTI 
SAVUOSIUS

Dramblys ir Murziukas — visiems priimtSna pasakėčia

Graikijoje 500 metų prieš 
Kristaus gimimą gyveno Eso- 
pas, pasakėčių pirmtakūnas. Bū 
damas dar vergu (vėliau jis bu
vo išlaisvintas iš vergą jos) ir 
tarnaudamas pas vieną didiką 
Ksantusą, gavo įsakymą nupirk 
ti ką nors ypatingai gero šei
mininko ruošiamai puotai. Eso- 
pas pirko krūvą liežuvių ir gra
žiai padavė juos su įvairiais pa
dažais. Tačiau šiuo savo patie
kalu jis nepatenkino nei sve
čių, nei paties šeimininko. Nu
stebęs Esopas paklausė: “Argi 
gali būti kas nors geresnio už 
liežuvį? Juk liežuvis jungia vi
sas civilizuotas tautas .liežuvis 
išreiškia mūsų gražiausius jaus 
mus ir giliausias bei protingiau
sias mintis”. Niekas j tokį Eso- 
po samprotavimą nereagavo.

Neužilgo šeiminmKas vėl pa
sikvietė svečių ir šį kartą savo 
tarnui liepė nupirkti ką jis ras 
bjauriausio rinkoje, tikėdama
sis, kad tarnas pasielgs atvirkš 
čiai. Bet Esopas ir vėl sugrįžo 
su liežuviais, aiškindamas, kad 
atnešė, kaip ponas liepė, biau- 
riausią dalyką, kokį rado. “Juk 
ar gali būti kas nors biauresnio 
už liežuvį?” — paklausė jis. 
“Liežuvis yra visų intrigų, me
lo ir šmeižto priežastis. Dėl lie
žuvio kyla visokie nesusiprati
mai, neapykantos, ginčai ir ka
rai”. šį kartą visi suprato, kad 
Esopas norėjo įrodyti, jog lie
žuvis gali būti grožio, gerumo 
bei teisingumo reiškėjas, bet 
kartu ir blogio, pykčio, keršto 
ir kitų negerovių kaltininkas.

totų pasakėčiose, įėjo į kasdie
ninę kalbą.

šiose savo pasakėčiose gy
vulių pavidale Krilovas atvaiz
duoja žmonių būdą ir ydas. Kiek 
Vienas, skaitydamas jas, pama
to save kaip veidrodyje, paste
bi savo neigiamas puses, aišku, 
jei yra pakankamai išmintingas, 
ir supranta, ar eina geru ar 
klaidingu keliu.

Ne pro šalį būtų ir kai ku
riems mūsų žmonėms, kaip pvz. 
J. Augustaičiui, J. Kairiui ir

kitiems, mėgstantiems parašy
ti nekultūringus straipsnius, 
prieš paimant plunksną į ran
kas, pasiskaityti kurią nors 
jiems tinkamą Krilovo pasakė
čią. Kad ir pavyzdžiui apie 
“Dramblį ir Murziuką”, kuri, 
atrodo, jų atveju, gana tiktų. 
Joje kalbama ne apie kokį rasi
nį šunį, bet apie paprastą gat
vės šuniuką Murziuką. Taigi 
Murziukas, pamatęs gatvėje 
dramblį, pradėjo loti, cypti, šo
kinėti, lyg norėtų su drambliu 
muštynių eiti. Kitas šuniukas, 
jo draugas, sėdėdamas ramiai 
ir stebėdamas bergždžią Murziu- 
ko lojimą, jam sako: “Gėdykis, 
nustok burną tuščiai aušinęs, 
nešokinėk be reikalo. Ar nejau
ti, kad pavargai ir kvapo nusto
jai. Palik dramblį ramybėj, te
gu jis eina savo keliu. Juk jis 
vistiek į tavo lojimą dėmesio 
nekreipia!”. “Nesupranti, ku- 

> milte”, atšovė Murziukas, “kad 
man tas lojimas priduoda jėgų 
ir energijos, nes aš be jokių 
pastangų kitų šunų akyse tap
siu drąsuoliu. Pamatę mane, jie 
pagalvos, kad Murziukas yra 
stiprus, jei nebijo loti ant dram 
blio”.

Čia galėtumėm ir sustoti, nes, 
kas nori, tas lengvai supras 
šios pasakėčios moralę. Bet pa

sižiūrėkime truputį į realybę. 
Pagalvokime pvz. apie žydų 
tautą. Jeigu kuriam nors žydui 
pradeda gerai sektis kurioje 
nors gyvenimo srityje, kiti žy
dai su juo kartu džiaugiasi, ši
tuo džiaugsmu dalinasi su ki
tais, jį iškelia svetimųjų akyse, 
jį paremia tokiu būdu, kad jam 
pavyktų dar aukščiau iškilti, 
nes žydai supranta, kad pasižy
mėjęs, pagarsėjęs žydas atne
ša garbę ir naudą ne tik sau, 
bet ir visai tautai, visam kraš
tui.

Pas mus dažniausiai vyksta 
atvirkščiai. Jei kam nors iš mū
sų pavyksta iškilti dešimt co
lių aukščiau už kitus savo ta
lentu, protu ar darbu, tuoj at-

VAl’.ALŲ GAUJOS

Ne tik skėriai padaro (kartais 
milijoninius nuostolius, bet ir 
kitokių vabzdžių gaujos. Pavyz
džiui 1847 metais vieną anglų 
miestą užplūdo visas debesys 
žolinių blusų. Blusų buvo tiek 
daug, kad jomis aplipę krūmai 
ir medžiai, net viskas juodavę. 
Jos būtų visus medžius sunaiki
nusios, jeigu paskui nebūtų skri
dę tokie pat pulkai dievo kar
vyčių, kurios daug blusų sunai
kinusios.

Kai kurie vabzdžiai ėda visus 
augalus, kokie tik jiems pakliū
na, o kiti, priešingai, net labai 
renkasi savo maistui augalus, 
ir ėda tik kurią nors vieną rū-

DR. M. BUDRYS
alergija

2751 West 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadle 
nals 2—B v šeštadieniais 10- i p p 
Ligoniai priimami pagal susitarlma

Dt Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

Tol _ GR 6-2400
Vai. pagal susitarlma: Plrmad. lr 

ketv. 1—4 lr 7—9: antrad lr penk
tad. 10—4; SeStad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE NERVU IR 
EMOCINES ligos

Crawford Medical Building 
6119 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma

siranda, kas stengiasi jį pastum 
ti žemyn. Tuoj pradedama pro šį. Pavyzdžiui, prieš kokius dfi 
nadidinamaii stiklą ieškoti iš- šimtus metų Grendoš saloje

MOŠŲ KOLONIJOSE
Elizabeth, N. J.

PRADEDAME MOKSLO 
METUS

— Dr. V. Kudirkos šeštadie
ninė mokykla Elizabethe naujuo 
sius mokslo metus pradeda š.m. 
rugsėjo 13 d., šeštadienį. Prie mo 
kyldos veikia ir vaikų darželis. 
Tikimės, kad į mokyklą sugrįš ne 
tik visi iki šiol mokyklą lankę 
vaikai, bet kad ją pradės lanky
ti ir nemažas skaičius naujų mo
kinių. Šalia kitų dalykų mokyk
loje dėstomi tautiniai šokiai.

PAVYKUSI LIETUVIŲ DIENA
— Pasitaikęs lietingas oras 

daugelio tautiečių neatbaidė nuo 
kasmet ruošiamos NJ Lietuvių 
dienos. Dalyvių būta apie 300. 
Pažymėtina, kad kaip ir kitais 
metais taip ir šiais šią Dieną sa
vo aukomis parėmė p. Baltramie-

x , jūnas, Dr. S. ir J. Kungiai, Pra- 
V,sk“», pnklauso nuo to ku--nas Kupinskas> Lilhuanian Li. 
nam tikslui žmogus savo liežuvi berty Ha„ Elizabethe vadovybė,

MOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ VAJUS

Š. m. pavasarį pradėtasis mo
kyklinio amžiaus lietuvių vaikų 
vajus turėtų būti vykdomas ir to
liau, juo labiau, kad ne visos a- 
pylinkės skyrė jam tinkamo dė
mesio. Būtų idealus reikalas, jei 
visi lietuvių vaikai lankytų šeš
tadieninę lietuvių mokyklą E- 
lizabethe, nes ją tik vieną ir te
turime. Tačiau tikrovėje taip ne
bus. Bet kiekvienos apylinkės vai 
dybos vienas pagrindinių užda
vinių turėtų būti aplankyti kiek
vieną apylinkės ribose gyvenantį 
lietuvį, turintį mokyklinio am
žiaus vaikų, ir patirti, ar jų vai
kai galės lankyti lietuvišką mo
kyklą ar ne. Mokyklinio amžiaus 
vaikų registracija turėtų būti vyk 
doma pagal JAV LB Centro Val
dybos š.m. kovo 6 d. bendraraš- 
čio nurodymus.

padidinamąjį stiklą ieškoti 
kilusiame defektų, jei jų neran
dama,, tai kokia nors kaltė vis
tiek išgalvojama. Žmogus ap- 
šmeižiamas, apkalbamas. Ir nie
kas nėsUpratata ar nenori su
prasti, kad t^kiu būdu yra pa
kenkiama rie tik šiam vienam 
žmogui, bet kartu ir visai bend
ruomenei. O dabartinėse mūsų 
sąlygose, mubns gyvenant išei
vijoj, tai yrą ypatingai kenks
minga. Žydai; tarpusavyje soli
dariai laikydamiesi, po dviejų 
tūkstančių metų, po įvairių per 
sekiojimų, suvaržymų, kančių 
vis dėlto išsilaikė ir, susidarius 
palankiom sąlygom, per trumpą 
laiką sukūrė savo stiprią, pa
vyzdingą valstybę, kurią šian
dien drąsiai gina nuo priešų.

Ir mes, lietuviai, dėl tragiškų 
priežasčių atsidūrę svetur, bū
kime tarpusavyje solidarūs, lai
kykimės vieningai, dirbkime 
bendrai vienam tikslui — iš
laisvinimui savo tėvynės. Nepa- 
vydėkime vieni kitiems, bet 
džiaukimės, kad turėjome ir 
dar turime pasižymėjusių žmo
nių.

Jaunimas mėgsta idealus ir 
idealizuoja savo krašto kilnius 
vyrus. Jei supurvinsime savo 
šmeižtais tėvynei nusipelniusius 
asmenis, gali būti pavojus, kad 
jaunimas atsisuks ne tik nuo 
mūsų, bet ir nuo savo tėvynės.

Vincenta Lozoraitiene

— Ar taip asilui dėsi kepurę 
ar kitaip — vis tiek ausys ma
tyt. (Seirijiškių patarlė).

(netoli rytų Amerikos įkrautų) 
skruzdės nuėdė visas cukribes 
nendres. Seniau žmonės nemq- 
kėdavo gaminti cukraus iš bul
vių ir cukrinių runkelių, gdinin 
davo vien tik iš cukrinių nen
drių. Iš cukrinių nendrių Gren- 
dos salos gyventojai turėdavo 
daug maudos ir todėl didelius 
žemės plotus jomis užsėdavo. 
Bet skėriai padarydavo didžiu
lius nuostolius. J. Mšk.

KIEK PASAULYJE KALBŲ

Mokslininkai visame pasau
lyje priskaitė 2967 kalbas. Iš to 
skaičiaus apie 1200 kalbų pri
skiriama Amerikos kontinento 
indėnams.

SIETINIAI J LIETUVĄ

COSMOS EXPRESS
2608 W. 09 St. 
2501 W. 09 St. 
3333 W. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. WA 5-2737 

Tel.. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. ir V. Žukauskai. .

pavartoja.

Kaip matome, Esopo būta ne
eilinio žmogaus. Jis mėgdavo ne 
tik filosofuoti, bet ir pamokyti 
žmones sekdamas pasakėčias, 
kurios vėliau buvo kitų žmonių 
surinktos ir graikų kalba už
rašytos.

Prancūzų poetas La Fontenas 
(La Fontaine 1621 — 1695), 
susipažinęs su Esopo darbais, 
pats parašė visiems žinomas ža
vėtinas pasakėčias prancūzų 
kalba. Vėliau Rusijoje Krilovas 
(Ivan Krilov 1769 — 1844) pa
našiai kaip La Fontenas pra
dėjo rašyti pasakėčias su ypa
tingu stiliaus lengvumu bei hu
moru, paprasta liaudies kalba. 
Daugybė jo išsireiškimų, pavar- siems!

dr. St Petrauskas, kun. J. Pra- 
gulbickas, p. Skurvydienė ir prof. 
dr. J. Stuikas. Savo darbu ar pro 
gramos išpildymu ar jos paren
gimu talkininkavo: Kazimieras 
Bartys, Audronė Bartytė, p. Bru- 
žėnienė, Vanda Jarmienė, p. Ka- 
rašienė, Juozas Kurilavičius, Ra
mutė Lora, Vincas Mamaitis, A 
dėlė Poderienė, Juozas Prapuo
lenis, A. Raudys, Antanas Rugys, 
Juozas Strimaitis, Vladas Tursa, 
p. Vaičiūnienė, p. Varneckienė 
ir Albinas Žukauskas.

L.B. apygardos valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams, talkininkams ir ypač gau
siai susirinkusiems dalyviams, 
kurie visi prisidėjo prie šios die
nos pasisekimo. Ačiū, ačiū, vi-

Nuotr. Vyt. Maželio

DR. ANNA BALIUNAS
'KTU. AUSŲ. NOSIES IR 

OERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 Wes» OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryte. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GIN EKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8018

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

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

Route 25, Elgin. Illinols

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

Akušertla ir moterų ligos 
Ginekologine Cliirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vat lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 8 
iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Seštad 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 VV. 63rd St.. GR 6-7044 

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

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue 

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt

8enktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad 8 v. r. lkl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPFDIJOS LIGOS

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

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, m

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

Vizitai pagal auslta.-lnią

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel REllanee 5-4410 
Rez. GRovelilU] 6-0617 

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

“Žibuoklių” oktetas vadovaujamas L. Stuko, dainuoja Vyčių seimo
bankete.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6 8-čios lr California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-6849. rez 888-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso lr buto OLyinplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika lr cblrnrglja 
Ofisas 2750 VV. 71st Street. 

Telefonas — 925-829«
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 
_______ Rezld. tel. WA 5 3009______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
IJ GOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospeet 8-1228

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCDlKTę IR VAIKL LIGŲ 
SI’ECIALISTf 

MEDICAL BUILDING
7156 Soutb VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvirt. lr penki 
nuo 11 vai. tkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos

2817 VVest 7Ist Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
H I K C H G A! S

2858 VVest 6Srd Street

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

_______PrĮjtnlnšls tik BUsIlnrua_______

Remkite “Draugę”.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prilmlnčja ligonius tik snsltanu
Vai. 2—4 p. p. lr 6- 

Trečlad. lr šeštad.
-8 vai. vak. 
uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vol.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
V-,.6-*. ko t virt. 8-8 v. vakaro.
Šeštadieniais ll-l vai. popiet.



Kai pasiūloma

ŽAVINGOJI MEŠKERĖ
KOKIA TURĖTU BOTI JAV POLITIKA

Pasaulio tvarkymas tik pusiausvyrai išlaikyti

Karštasis karas yra sudėtin
gas, bet ne toks kaip šaltasis 
karas. Pirmasis yra sudėtin
gas, bet žinoma, kad karas, o 
apie antrąjį dažniausiai net 
nekalbama, šaltasis karas ve
damas gražiausių ir šilčiausių 
veidmainysčių laukuose, nuo
lat kalbant apie meilę ir drau
gystę. Jeigu Lietuva nėra lais
va, tai nėra per daug ko ste
bėtis, nes po Il-.io pasaulinio 
karo dar nebuvo taikos, karas 
tebeina, tegu ir šaltojo karo 
vardu.

O tačiau šis karas yra su
dėtingas, apgaulingas ir jo me
tu ne viena valstybė prarado 
laisvę arba ją išgelbėjo. Karo 
metu lietuvių emigracija nura
šyta šio krašto vyriausybės 
kaip atvežta įsikūrimui, ir Lie
tuvos okupanto nurašyta, kaip 
palikusių savo “dvarus” nacio
nalistų gauja, šiandien atsidū
rė šaltojo karo viduryje, šian
dien, kaip niekada, emigracinė 
visuomenė susiduria su įvai
riais šaltojo karo apgaulingais 
žavingumais, grasymais, vilio
jimais ir skaldymais.

♦
Viena iš naujausių šaltojo 

karo užuominų yra tai, kad 
vienas kitas mūsų menininkas, 
esą, gavęs kvietimą koncertuo
ti pavergtoje Lietuvoje. Stai
ga buvę visi buržuaziniai na
cionalistai ir niekšai tapome 
dorais, tik veiksnių suklaidin
tais asmenimis, kurie turį nuo 
jų atsiriboti ir siekti bendrų 
kultūros laimėjimų. Be abejo, 
jei jau neturi Lietuvos gaulei
teriai kitų uždaviniu ir tik no
ri Lietuvos gyventojus pratur
tinti laisvojo pasaulio daina, 
tai pradžioje kitaip turėtų pa
rodyti gerą valią.

Kaip žinoma, pavergtoj Lie
tuvoj niekam neleidžiama nau
dotis čia leidžiama Lietuvių 
enciklopedija, taigi būtų ge
ra, kad bent didesnių miestų 
bibliotekose būtų įmanoma gy
ventojams tokią laisvojo pa
saulio Lietuvių enciklopediją 
pamatyti. Taip būtų parody
ta gera valia. Jeigu jau nori
ma supažindinti Lietuvos gy
ventojus su kultūra, tai būtų 
gera, kad į Panevėžio, ŠiaulhjĮ 
ir kitų miestų bibliotekas įsi
leistų čia vakaruose išleistų 
knygų, nebūtinai Rūkienės 
“Vergijos kryžkelėse”, bet po
ezijos ir prozos antologijas, 
vieno kito rašytojo knygas, 
žemininkų generacijos poezi
jos rinkinius. Tada būtų gali
ma tikėti, kad tikrai, kviesda
mas į svečius, okupantas rodo 
gerą valią. Galima pagaliau 
ir dainuoti, tik reikia sudaryti 
iš anksto programą, kurioj 
skambėtų čia laisvėje sukur
tos mūsų kompozitorių dai
nos. Iš kitos pusės, svarbiau 
nuvažiuoti padainuoti ne į Vil
nių, bet į Sibirą, kur dar te
bėra tūkstančiai lietuvių. Bū
tų gera, kad ten juos aplan
kytų ir solistai iš Lietuvos. 
Tada būtų galima patikėti, kad 
okupantui rūpi mūsų išsklai

Spaudoj ir gyvenime

NAUJI IMIGRANTAI Į JAV

JAV vokiečių laikraštis “Der 
Deutschamerikaner” savo 8 nry 
įsidėjo ilgą informaciją apie 
naują JAV imigracijos politi
ką. Pagal naujus potvarkius, la
bai sumažintas įvažiavimo vizų 
davimas asmenims, kilusiems iš 
Airijos, D. Britanijos, Vokieti
jos. Prieš 1965 m. iš Vokietijos 
galėjo įvažiuoti į JAV 25,000 
žmonių kasmet. Gi pirmame 1969 
iždo metų pusmetį tebuvo duo
tos 7,000 įvažiavimo vizų. Iš Airi
jos gi įvažiavimas pirmame 1969 
iždo metų pusmetį sumažėjo net 
90 proc. ir tebuvo išduota tik 
303 įvažiavimo vizos airiams.
Laikraštis skatina rašyti laiškus 

kongr. nariams, kad būtų priim

dytų žmonių kultūrinis inten
syvumas ir laimėjimai. Jeigu 
jau neįsileidžiamos knygos, jei 
jau bijoma tik nuogus faktus 
pateikiančios enciklopedijos, 
jeigu jau bijoma įsileisti žur
nalą, tai kaip pagaliau nebi
joma įsileisti žmogų. Jeigu jis 
įsileidžiamas, tai reiškia rei
kalingas komunistiniam labui 
ir tai verta būtų suprasti.

*
Galima būtų ir patikėti ge

ru žodžiu, kad dabartiniai Lie
tuvos ponai rūpinasi krašto 
kultūra labiau negu komuniz
mu, tačiau negalima užmiršti 
ir oficialių pareiškimų, išleistų 
pačios valdžios. Štai šįmet pa
vasarį kultūrininkams paskelb
tose instrukcijose rašoma, kad 
“Kiekvieno rašytojo, meno 
darbuotojo pareiga savo talen
to geriausias kūrybines jėgas 
skirti komunistinės visuome
nės sukūrimui”. Aiškiai ir ne
dviprasmiškai pasakyta. Ir jei 
kas mano, kad vienu ar kitu 
būdu tą apeis, labai klysta. 
Tai rodo įvairūs atvejai paverg 
toje Lietuvoje, kur už vieną 
ar kitą sakinį ar režimui ne
tinkamą kūrini rašytoiai le
kia iš postų ir turi aiškintis.

Nemanykime, kad mums 
taikomas vienas mastas, o 
jiems kitas. Visa kūryba turi 
tarnauti komunizmui ir juo 
besinaudojančiam Rusijos im
perializmui. Kas dar abejoja, 
tegu pasiskaito neseniai pabė
gusio į Vakarus Sovietų Rusi
jos rašytojo Kuznecovo pra
nešimus. Šaltojo karo metu ga
lima kartais susilaukti įvai
rių pasiūlymų, bet reikia žiū
rėti, kiek mums iš to bus nau
dos, nes siūlytojai jau iš anks
to yra apsvarstę visus galimu
mus.

*
Būdami laisvajame krašte 

mes nebijome jokių susitikimų, 
tačiau bijome apgaulės. Tie, 
kurie mano, kad kultūroje pa
sikeitė okupantas, labai klys
ta. Šimtai faktu rodo kitaip.

Tėvynės ilgesys yra didelis, 
bet, nešdami išeivijos naštą, 
turime nenusižengti savo pa
grindiniam tikslui — kovai už 
Lietuvos laisvę. Žurnalistas 
P. Bennas, aprašydamas prez. 
Nixono viešnagę Rumunijoj, 
sako, jog tas vizitas parodė, 
kad Amerikos prestižas ir tai
ka pasauly nepareina nuo to, 
kad Amerika kovoja ryžių lau
kuose ir džiunglėse, bet nuo 
to, kaip ji stipriai tenai kovo
ja, kaip ji stipriai tą naštą 
neša. Ir todėl mes čia būsime 
vertinami ne kaip mes sten
giamės su pavergėju susibičiu
liauti, bet kaip stipriai tą 
mums čia pavestą kovos naštą 
nešam. Komunistai mus viso
kiais būdais stengiasi pajung
ti savo tikslams — seniau kei
kė, o dabar mums pagauti siū
lo žavingą masalą. Ir reikia 
būti labai apdairiam, kad to 
žavingo meškeriakočio nepa
naudotų okupacijoj palinkusių 
tavo brolių nugarų plakimui.

Al. B.

tas Ryan įstatymo projektas, ku
riuo būtų laisvesnis įvažiavimas 
Europos žmonėms. Iš vakarų 
pusrutulio nuo 1967 m. liepos 1 
d. iki 1968 m. liepos 1 d. įva
žiavimas į JAV -bes pagal gimi
mo kraštus skirstėsi taip: iš Ku
bos 99,312 žmonių, iš Meksikos 
43,563, iš Kanados 27,662, iš Ja
maikos 17,470, iš Domininkonų 
respublikos 9,250, iš Kolumbijos 
6,902. Iš kitur — po mažiau, 
pvz. iš Veriecuelos - 698.

J. Daugi

— Įtarimas ir persekiojimas 
yra tame pačiame šiukšlyne 
kartu geriausiai augančios pikt
žolės. T. Paine

Praeitą kartą nagrinėdami 
prof. S. Hoffmanno pažiūras į 
JAV užsienio politiką, sustojo
me prie Art. Rytų konflikto ir 
kaip, jo manymu, reikėtų abiem 
pusėm priimtinu būdu ji užbaig
ti.

Dabar tęsiame jo pažiūru ir 
siūlymų dėstymą Jo įsitikini
mu JAV turi imtis iniciatyvos 
ir pirmiausia įtikinti rusus, kad 
amerikiečiai nori tarptautinio 
tos krizės išsprendimo, bet ne 
tokio, kuris tiesiog atimtų iš 
Izraelio jo 1967 m. laimėjimus 
mainais už popierines deklaraci
jas. Toliau amerikiečiai turėtų 
įtikinti Izraelį, kad sprendimas 
apims abi puses — sugrąžinimą 
užimtų plotų mainais už Izraelio 
pripažinimą ir jam davimą tei
sės naudotis Sueco kanalu bei 
Tiranos sąsiauriu ir už arabų 
atsisakymą nuo karo prieš Iz
raelį, — ir laiko bėgmėie bus 
geresnė išeitis už dabartini te
rorą, represijas ir konflikto 
kurstymą.

Didžioji jėga — kariuomenė

Be abeio, Izraelio didžiausia 
jėga pasiliks jo kariuomenė. Bet

mynas, ir Vokietija, viena svar 
blausių jos. dalių, yra padalin
ta tauta. Ir po 25 metų ar ne 
visos valstybės sutiko su pa
dalinimu kaip faktu? ė r Rusija 
nebuvo aiškiai pasakiusi, kad 
vienintelis Europos sutvarky
mas, koki ii kada. priims, turės 
būti toks, koks na^virtins Vo- 
kietiios padalinimą? Ar ji ne 
aiškiai pabrėžė, kad ji atmes 
bet kokią Vakarų politiką, kuri 
mėgins pakirsti rusų kontrolę 
rytų Europoje?' Ar amerikie
čiams nėra. intereso pripažinti 
esamą padėtį ne tik dėl to, kad 
ji yra tvirta, bet taip pa+ ir dėl 
to, kad toks pripažinimas pada
rytų galimą Rytų - Vakarų gink 
lavimosi apribojimą Europoje 
ir abiem didvalstybėm leistų 
sumažinti savo karines jėgas? 
Ar amerikiečiams nederėtų įti
kinti Vokietiją, kad io° tikslas 
turėtų būti ne Vokietijos su
vienijimas, o santykių pagerini
mas ir tarp abieių Vokietijų 
kontaktų, pagyvinimas ?

Tokie samprotavimai yra vi
liojantys, bet klaidingi. Pirnvau- 

toks sprendimas ją paliks ne-! sja jgį ka(j jokia pasaulio 
paliesta ir Izraeliui duos laiko tvarka negali būti ilgą laiką
laimėjimą, sudarys sąlygas, ku
riose atauš neapykanta, įtari
nėjimai ir užgis žaizdos. Bend
radarbiavimo sėkla gali būti pa
sėta, gali suskilti arabų - rusų 
sąjunga ir didvalstybių priemo
nės gali sustabdyti Artimuose 
Rvtuose ginklavimosi rungty
nes. Toks sDrendimas būtų di
delis santūrumo laimėjimas, 
nors jis ir neužbaig’tų rus" - a- 
n^rikiečių žongleravimo u? įta
ką. toie erdvėie, tačiau tai bū
tų pripažinimas fakto, kad ru
sų - amerikiečių įkarštis gali bū
ti laikomas žemiau virimo taš
ko.

Kadangi amerikiečiu intere
sai Europoje, rašo prof. S. H., 
kartu, labai aiškūs ir subtilūs, 
dažnai atrodo sunku juos ge
rai atpažinti. Turint galvoje 
strateginę .karinę ir politinę 
reikšmę, yra aišku amerikiečius 
turint gyvybinį interesą laiky
ti vakarų Europą saugią nuo 
užpuolimo: jie turi laikyti rim
tą atominę jėgą ir kariuome
nę, abi reikalingas atbaidymo 
patikimumui ir psichologiniam 
sąjungos saugumui.

Europos apjungimas
Tačiau, neskaitant gynybos, 

ar turi Amerika interesą rūpin
tis Europos apjungimu? Euro
pa dabar yra suskaldytas že-

pagrįsta karinės jėgos dauge
lio tautų dominavimu, ir antra, 
kad ji nepaliečia svarbių ame
rikiečių interesų Europoje, ku
rie diktuoia Europos apjungi
mą: Vokietijos problemos tvar
kymo. Rusai savo ruožtu neturi 
noro leisti susijungti tautai, ku
ri tarp 1941 - 45 m. išplėšė 20 
milijonu rusų gyvybių Tuo tar
pu vokiečių noras susii'ungti y- 
ra stiprus. Tokia nūdienė būk
lė.

Ilgo laiko rūpestis 
Vokietijos sujungimas turi

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Matai, kaip galima neapsižiūrėti: pasirinkau, 
rodos, gražią, liekną mergytę, o dabar!... Tik pasižiūrė
kit!... — apkabindamas Irenos pečius juokėsi Bronius.

— Tylėk tu, besarmati, — nutraukė jį Irena. — O 
kas kaltas? Palauk, mes pasikalbėsim po dviejų, trijų 
mėnesių!

— Pažiūrėsim, pažiūrėsim... — kraipė galvą Bro
nius.

— Su merginomis ir yra ta bėda, kad ne visuo
met gauni tai, ką imi, — pritarė jam Rimas, greit įsi
jungęs į bendrą nuotaiką.

— O iš kur tu žinai? Gi dar nevedęs! — užsi
puolė jį Auksė.

— Jei nevedęs, tai todėl, kad atsargus, ir neperku 
prekės jos gerai neapžiūrėjęs ir nepalyginęs su kito
mis, — gudriai žiūrėdamas į ją atsakė Rimas.

— Ei, tie vyrai, — numojo ranka Irena, — jie vi
si tą pačią giesmę gieda, o be moterų negali gyventi 
ir tiek.

— Niekas nesako, kad gali. Geras daiktas, neužgin
čysi, — perdėtai nuolankiai sutiko Bronius, — tik kad 
niekad negali žinoti, ar jos tokios, kaip atrodo.

— Lyg jūs būtumėt tokie, kaip atrodot! — pasi
pūtė Irena. — Prieš vestuves tai “širdele, brangioji, 
mieloji”, o nepraeis nė mėnuo — jau “ei, tu!”

— Broniau! — sušuko pasipiktinusi Auksė. — Ir 
tu toks? O aš buvau tokios geros nuomonės apie tave.

— Toks! Ką tai reiškia toks? Dar nė kartą “tu” 
nepavėdinau! Net jei “brangioji” negalėdavau sakyti, 
nes labai susiraukusi būdavo, tai vistiek ne “tu”, bet

P. GAUČYS likti ilgo terminu JAV rūpes
tis, nors jos čia n:eko negali 
padaryti. Ame’ik'č'ai turi, nors 
ir neigiamu ’ ūd", išvengti veiks 
mų, kurie implikuotų padali- 
•’i’no ’egn1’znvimą k'do pvz. san 
deri su mspTg v’~r vokiečių gai
vu dėl ginki" ko"t"olės centro 
Eu eono ir Tok r aktas sukeltų 
vokiečiuos'' "r?ršnmerikinę ban
gą, kuri galėt" atnešti į Vaka
ru Vokietija suirutę ir pasipik
tinusios Ve kar' Vokietijos su- 
siiunpima pasukti ’ neutralumą 
ir į tiesiogini susitarimą su Mas
kva. Tai reikštu Nato-gala ir kiečių santykiai su amerikie- 
rimtą erėsmę galybių pusiaus- čiais Vra nepaprastai jautrios 
vyrai Europoje.

Šiaip ar taip, amerikiečiai 
turi tęsti savo veik’a E’-ronos 
ir Vokietiios apiungimo linkme. 
Jų galimybės yra ribotos, kai 
jie negali naudoti jėgos, tuo 
tarpu rusai gali griežtai ap
rėžti jų “taikingą Įsiskverbi
mą”. Ir vis tik netgi ir tada, 
kai dabartinė tiltų statymo po
litika atrodo bergždžia, laikui 
bėgant, ii visvien teikia dau
giau vilčių, nei bet kuris kitas 
pasirinkimas — priklausomai 
nuo rusų vidaus raidos.

Garantijos rusams
Vakarų Vokietijos įniršis ga

li būti apsaugotas nuo įsilieps- 
nojimo. Susijungimas yra abe
jotinas ir bet kuriuo atveju to-
limas. To nepaisant, Vakarų Paryžiaus, Bonnos ir Londono
__..... ____ . - - . __ II__ ___ IX ?XCH_Vokietijai, atsidūrusiai be iš 
eities savo rytų sienose, reikia 
duoti galimybių pasireikšti pa
saulyje. Bonna reikalinga stip
rių Vakarų ryšių, kurie suma
žintų Vakarų Vokietijos griau
nančių jėgų smūgius ir sudary
tų progas V. Vokietijos bendra
darbiavimo politikai. Ryšiai su 
Washingtonu pasiliks esmingi 
V. Vokietijos gynybai, tačiau 
ypatingai artimi ryšiai paska-

tšlaisvintą JAV ambasadorių Brazilijoje C. Burke Elbrick sveikina jo 
žmona Elvira.

“jūsų didenybe” kreipdavausi.
— Gali įsivaizduoti, kaip tą “jūsų didenybe” skam

bėdavo, — gūžtelėjo pečiais Irena.
Visi juokėsi ir ginčydamiesi erzinosi, iki Irena nu

sprendė, kad juodvi su Aukse turinčios vienos “moteriš
kom temom” pasikalbėti.

— Reiškia, apie vyrus, — žinovo balsu nusprendė 
Bronius.

— Lyg nieko pasaulyje įdomesnio nebūtų, — iškė
lusi galvą išsivedė į kitą kambarį draugę Irena.

— Cha, cha, cha... — palydėjo jas juokas.
Pasilikę vieni vyrai surimtėjo.
— Taip, čia plačių galimybių kraštas, — kalbėjo 

Bronius, pasisodinęs Rimą prie alumi ir stiklais pakrau
to stalo, — tik tvarkos nėra. Kiekvienas kalba, gyvena, 
daro, kaip išmano, ir į viską žiūri tik iš savo taško. Nėra 
vienos linijos bendram tikslui, bendram siekimui, ku
ris jungtų žmones. Nėra idealizmo, nei platesnio akira
čio. Dauguma nė nežino, kas tikrai pasauly vyksta, ir 
jiems tai nesvarbu. Kiekvienas jaučiasi turįs teisę pasi
sakyti, bet pasisako tik tam, kad tą teisę išnaudotų, ne 
todėl, kad jis turi ką pasakyti. Kiekvienas rūpinasi, kad 
jam būtų gerai, o kaimynas — tegul pasikaria. Visur 
šūkis — laisvė, laisvė, — o ji taip išėjusi iš ribų, kad 
žmonės vienas kitą smaugia ir vis laisvės vardu.

— Tai vis geriau, nei jokios laisvės, — nesutiko 
Rimas.

— Abu kraštutinumai pavojingi. Bet žmogus dar 
nėra priaugęs tikrai laisvei. Jis nemoka išsivaduoti iš 
egoizmo ir, neturėdamas kas jį valdo, jam diriguoja, 
jį apriboja, pasidaro savanaudiškas. Atsiranda piktas 
laisvės išnaudojimas. Laisvė veda į pagundą, o pagun
dai labai sunku atsispirti, jei nebaugina bausmė, — 
įtikinėjo Bronius.

— Betgi tai daro įstatymai, moraliniai principai, 
religiniai dėsniai, — pasipriešino Rimas.

— Moraliniai principai keičiasi su laiku, jie labai |

elastingi. Religiniai dėsniai irgi nebėra tokie pastovūs, 
kokie anksčiau buvo, kai laisvė religiniam gyvenime bu
vo svetimas žodis. Žmonės pasimetę naujose reformose 
ir sunkiai suvirškina faktą, kad kas vakr buvo juoda, 
šiandien jau gali būti balta. O įstatymai?... Tur būt, 
moderniam, išsimokslinusiam žmogui nėra tokio įstaty
mo, kurio jis nesugebėtų apeiti. Juo labiau, kad dažnai 
vienas įstatymas kitam prieštarauja, ypač čia Ameriko
je, — Bronius kalbėjo ramiai, be pykčio, be priekaiš
tų, net lyg atsiprašydamas, lyg jausdamasis pats kaltas 
dėl visos tos netvarkos.

— Tai kokia išeitis? — paklausė Rimas.
— Nežinau, bet man rodos, kad reikia patį žmo

gų perauklėti, kitos išeities nėra, — patraukė pečiais 
Bronius. — Žmogus turi pajusti atsakomybę prieš save 
patį. Kodėl nevaržomas jis linksta į blogį? Kodėl jam 
lengviau kitą nuskriausti, išnaudoti, apjuokti ar apšmeiž
ti, nei atsižadėti? Atsižadėti gėrybių, garbės, valdžios. 
Todėl, kad jis egoistas, o egoizmas veda į kito išnaudo
jimą. Atsižadėjimas neša išsilaisvinimą, dvasinį pasiten
kinimą, laimę, o piktas tik palieka žmoguje tamsų še
šėlį. Juo didesnis nusikaltimas, juo didesnis šešėlis už
gula ir slegia žmogų. Ir kodėl jis jį pasirenka? Kai žmo
gus pilnai tai supras, jam laisvė nebus pavojinga.

— Ar tai ne per didelis uždavinys mirtingajam? — 
suabejojo Rimas.

— Kodėl? Žmogus gi yra didysis Dievo kūrinys. Iš 
jo galima daug reikalauti, nes jis pajėgus.

— Tu idealistas, Broniau.
—Žinoma. Be idealizmo gyvenimas nieko vertas, 

ir žmogus nieko vertas, jei jame nėra idealizmo. Be 
idealizmo jis yra tik savo paties, savo aistrų ir ydų 
vergas.

— Man nuostabu, kad augęs dabartinėje Lietuvos 
aplinkoje tu įgijai ir išlaikei tokias pažiūras.

(Bus daugiau)

tintų rusus dar labiau sukaus
tyti rytų Europą. Tampriausi 
ryšiai turi rišti Bonną su va
karų Europos kaimynais, kurie 
užtikrins rusus ir rytų europie
čius, kad vak. Vokietija nėra — 
sujungtai Vokietijai irgi nėra 
reikalo būti — Amerikos smai
galys ar nenusistovėjusi vals
tybė.

Amerikiečiai irgi turi intere
są matyti Vokietiją sujungtą. 
Pirmoje vietoje laipsniškas stip
rėjimas ryšių tarp Paryžiaus, 
Bonnos ir Londono yra esmi
nis, tvarkant Vokietijos proble
mą. Antra, tai pagerintų dabar- 
Čtinę sutaršyta Nato būklę. 
Nors amerikiečiai vis dar te
bėra vardiniai vadovai .prancū
zai varžosi dėl vyravimo. Vo-

priklausomyfoės, o anglai vi3 
dar laikosi su jais “ypatingų 
santykių” likučių, kurie jiems 
labiau kenkia, nei šiems padeda. 
Jeigu suartėjimas tarp Londo
no. Paryžiaus ir Bonnos neį
vyks, ne tik Anglija praras bet 
koki legalų vaidmenį pasaulyje, 
bet ir amerikiečiai turės pakel
ti psichologines, politines ir ka
rines pasėkas, kilusias iš vaka
rų. Europos suskilimo.

Europiečių ir amerikiečių 
bendradarbiavimas

Tačiau amerikiečiai nėra spe
cialiai suinteresuoti tokiu su
siartinimu. Jų uždavinys turėtų 
būti sukurti sąlygas, kuriose 
gyvas bendradarbiavimas tarp

būtų ga’imas ir iš kurio išsi
vystytų Europos vienybė su gi
lia atsakomybe užsienio politiko 
je ir tinkama karine jėga. Tai 
būtų geriausias atsakymas į va
karų. Europos bejėgumą, taip 
gėdingai parodytą Čekoslovaki
jos okupavimo metu. Gyvybin
gas vak. Europos vieningumas, 
nepriklausomas nuo amerikie
čiu. padidintų rytų Europos at
sparumą rusams. Netgi ir tuo 
atveju, jeigu rusams pavyktu 
išlaikyti Europą suskaldytą, tai 
suteiktų JAV atsakingą part
nerį.

Kain tik čia amerikiečiai ga
li paskatinti savo Europos są
jungininkus jungtis, pašalinda
mi kliūtis ju bendradarbiavi
mui. Jie galėtų veikti pagal 
prancūzų sugestijas valstybių 
galvų bendravimui, kas galė
tu paskatinti prancūzų grįžimą 
i Nato, jų grįžimo neimplikuo- 
iaut su io dabartine struktūra. 
Ir iš tikrųjų jie turėtų imtis 
iniciatyvos reformuoti Nato ir 
suartinti prancūzus su kitais 
ios nariais. Taip nai įi° turėtu 
patarti anglams tiesiogiai tartis 
su prancūzais klausimais, lie
čiančiais Europos politinę, ka
rinę ir ūkinę ateitį, o ypatin

gai bendradarbiauti su jais ato
minėje srityje.

Kaip galima spręsti, rusai y- 
ra pasiruošę sugrįžti į rames
nę vagą dabar ,kai jie brutaliai 
ir aiškiai parodė, kokios yra jų 
ribos. Amerikiečiai negali at
sakyti į Čekoslovakijos okupa
vimą nauju aštriu šaltu karu 
ne tik dėl to, kad jis nieko ne
padės čekams, bet taip pat ir 
dėl to, kad vakarų sąiungoje 
padidės įtampa, o ji pažeis dau
geli amerikiečių interesų. San
tykių pagerinimo reikia siekti, 
jeigu tai sušvelnintu rusų kont
rolę rytų Europoje, bet ne su
tvirtintų Europos dabartinį sto
vį.

Atominės rungtynės
Vienu atveju santykių su ru

sais pagerėjimas pasitarnautų 
amerikiečių interesams: atomi
nėse rungtynėse. Po ilgo prie
šinimosi rusai dabar sutinka 
pradėti tartis dėl atominių gink 
lų kontrolės. Derybos prama- 
tomos sunkios. Ar gali JAV su
tikti išsižadėti dabar turimo sa
vo atominio pranašumo? Iš ki
tos pusės, ar gali rusai sutikti 
su formule, kuri juos paliktų 
nuolatinėje žemesnėje būklėje? 
Daugelis Amerikos sąjunginin
kų labai susirūpintų, jeigu bū
tų sutarta abiejų didvalstybių 
atominė lygybė. Be abejo, Ki
nijos propaganda išnaudotų tą 
rusų atsisakymą. Taip pat la
bai sunkus yra ir patikrinimo 
klausimas, nepaisant vis didė
jančių galimybių vienašalės kon 
trolės (raketinės žvalgybos prie 
monėm).

Amerikiečiai turi būti kant
rūs, nes derybos bus laJbai ilgos 
ir labai sunkios Tačiau vienas 
dalykas yra tikras; pasaulis, 
atominių ginklų rungtynių do
minuojamas, negali surasti ke
lio į nuosaikią pasaulio tvar
ką. Todėl didvalstybių strate
giniu jėgų kontrolė yra pirmos 
svarbos reikalas. Susitarimas 
pristabdyti atomines rungtynes 
neišspręs centro Europos ar Ar
timųjų Rvtu problemų Bet jis 
leis didvalstybių energijai pa
sukti kitom, labiau, naudingom 
kryptim. Tada sumažės bepras
mišku įsikišimų pavojus Dide
lės lėšos, skiriamos ginklų rung
tynėm, nebebus reikalingos.

Apvaldyti nesantaiką

Baigdamas savo studiją, pro
fesorius S. Hoffmannas rašo, 
kad siūlomoji politika nepasi
žymi paprastumu, bet ji yra 
lanksti ir pagrista, nes ji siūlo 
mėginti apvaldyti nesantaiką 
Vieni amerikiečiai to negali pa
daryti. Tai įmanoma tik suda
rius pasaulio jėgų pusiausvyrą. 
Nūdien jėgos piktnaudojimas y- 
ra. labai pavojingi, o visagaly
bės iliuzijos dar labiau nedo-

(Nukėlta į 4 pusi.)
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Mokytojų studijų savaitė (7)

Daug paskaitų, laužas, 
atsisveikinimas...

JUOZAS MASILIONIS

Šeštadienis. Paskutinė studi
jų savaitės darbo diena, šešta
dieniais visi ilsis, būtų gera prie 
ežero patjsoti tokiam gražiam 
ore... Bet šeštadienis lygiai ap
krautas, kaip ir visos kitos die
nos.

Priešpiečio posėdžių pirminin
ke pakviečiama Gintarė Ivaš- 
kienė, New Haveno lit. mokyk
los mokytoja ir jaunimo mė
giamo “Baltojo stumbro” auto
rė. Visą priešpietį užima dr. J. 
Pikūno paskaita “Lemtingieji 
momentai vaiko auklėjime".

Nėra lengva žmogų auklėti 
ir pasiekti pilną jo išsivystymą. 
Kai kurios sritys vystosi leng
viau, bet pačios reikšmingiau
sios galios reikalauja stimulia
cijos. Auklėjimo darbas pana
šus į skulptoriaus, kuris iš ak
mens padaro meno kūrinį. Iš
auklėtas žmogus pats nepasida
ro : reikia nepaprastai daug tei
giamų įtakų.Ypatingai reikalin
ga gera pradžia. Jei pradžia 
duoda gerą kryptį, problemų 
nedaug, jei blogą — daug viso
kiausiu problemų.

Daug gero ar blogo galima 
padaryti dar embrionui. Pvz 
įvairių toksinų vartojimas gali 
turėti daug blogos įtakos dar 
negimusiam vaikui. Prieš gimi
mą žmogus turi visas smegenų 
celes. Vėliau iš turimo celių skai 
čiaus gaJi kiek prarasti, bet ne- 
įsigyti. Smegenys yra- iautriau- 
sioji žmogaus dalis. Kitos or
ganizmo celės lengvai dublikuo- 
jamos, bet be smegenų.

Kūdikio kalbos organai pa
ruošti bet kokiai kalbai — ke
lioms ka'boms. Paskui orga
nizmas prisitaiko prie varto la
mos kalbos. Kuo vėliau prade
da mokvtis kitos kalbos, tuo 
labiau sunku išvengti akcento. 
Vaikai svetima kalbą Išmoksta 
daug greičiau kaip jų tėvai.

pirmniu metu p^bai-m-ie pra
deda diferenciiuotis va’ko emo
cijos — jausmai. Yra geru tatr 
mų, yra neigiamu. Reikia sti
muliacijos geriesiem iausmam. 
Vaikas iš prigimties daro tai, 
kas jam patinka, o nenoriai da
ro tai kas įsakyta.

Gėrio ir blogio pažinimas iš
sivysto labai anksti, vaikui tu
rint 2 ar 3 metus. Žiūrėdamas 
filmą, vaikas greičiau pajus, kas 
gera, kas bloga.

Savęs pažinimas — savęs tin 
karnas pastatymas. Kai žmogus 
nevertina savęs, negali vertinti

JAV POLITIKA

(Atkelta iš 3 pusi.)
ros. Atominiam amžiuje susi
laikymas, santūrumas, vengi
mas dominavimo ir atsisakymo 
yra politinės išminties, o taip 
pat ir dorovės įsakai.

Kaip matome, prof. Hoffman
no siūlymuose nė žodžiu neuž
simenama apie pavergtas tau
tas. Būdamas realistas, jis žino 
kad JAV praktiškai, nors ir no
rėdamos, nieko negali joms pa
gelbėti. Reikia tikėtis, kad tik 
įvykus Vokietijos susijungimui, 
galėtų atsirasti nauių. galimu
mų rytų Europos pavergtu tau
tų klausimui kelti. Bet ir tai y- 
ra ilgas ir netikras reikalas 
Šviesesnių vilčių komunistų ru
sų pavergtom tautom išsivaduo 
ti atsiras tik tada, kai pačio
je Rusiios imperijoje bus nu
šalinta. komunistinė santvarka 
ir diktatūra. Tik tada susida
rys realios sąlygos pavergtom 
tautom atgauti laisvę. To belauk 
darni, nepaliaujamai turim kla
binti laisvąjį pasaulį, jam nuolat, 
primindami ir reikalaudami jom 
laisvės ir nepriklausomybės su
grąžinimo.

ir kito. Jei tėvai nevertina sa
vęs, tas pačias menkavertišku
mo savybes įdiegia ir vaikams.

Pirmieji vaiko herojai yra jo 
tėvai. Tėvas turi tapti vaiko 
draugu, dalyvauti jo išvykose 
ir pan., kad vaikas galėtų pasi
savinti vyriškumo požymius. 
Vėliau jo herojais lieka moky
tojai.

Daugumas kritiškų jautrumo 
perijodų baigiasi apie 5-6 me
tus. Tuo laiku vaikas naudojasi 
visomis funkcijomis. Betgi iki 
11 metų dar reikia vaikui prie
žiūros, reikia “Baby sitter”, nes 
dar nepajėgia daryti sprendi
mų. Paskui jau gali daryti 
sprendimus. Žinoma, daro spren 
dimuose klaidų ir po 11 metų, 
bet ne pagrindines.

Reikia vaiką pradėti mokyti 
anksti. 4 - 5 metų vaikas — ge
riausias mokinys.

Vaikas nori pagyrimo — žo
džiu ar veido išraiška. Papei
kimą jis sunkiai priima. Jei jį 
peikiam už kokį vieną dalyką, 
jam atrodo, kad mes jį visą 
peikiam. Giriant vaiką, reikia 
įvardinti tai, už ka giri, barant 
už negerumą, nereikia to nege
rumo įvardinti.

Paklusnumo problema yra la
bai reikšminga. Pesta'ozzi ne
galėdavo atleisti, jei vaikas ka
da nepadarvdaVo tai, ką jis mo
ka. Montessori suprato, kad 60 
% vaikas daro, ką iam pasa
ko, bet 30$I —■ nedaro. Ji pa
brėžė, kad iš vaiko galima ti
kėtis, kad jis at’i'ks tai, kas 
užduota ir ka jis gali atlikti, 
bet bus atsitikimų, kad neat
liks, Ypatingai tai liečia bernįu- 
ku«

Šunį ga'ima labai gerai ištre
niruoti. Bet vaikas yra žmo
gus, ii reikia ir respektuoti.

Vaikas turi jsitra,,Vfi į viso- 
kiu*' darbus, užsiėmimus, kad 
save atrastų. Mažas vaikas 
daug darbų pradeda bet nebai
gia. Vyrės*1 is f1 i metų) turi 
pradėta darbą užbaigti.

Vaiko ta’entas gali snausti. 
Mokykla turi jį laiku pažadinti. 
Kuo vėliau talentas pažadina
mas, tuo menkiau jis beišsivys- 
to.

Diskusijose- buvo klausiama 
apie seksualinį švietimą Atsa
kyta, kad, jei vaikas sugeba 
paklausti, reikia tinkamai atsa
kyti. Atsakymai turi būti tei

singi. Pirmosios informacijos 
yra reikšmingiausios. Yra šiuo 
klausimu knygučių, p’okšteliu 
Galima duoti pasiskaityti, pas
kui pasikalbėti. Viešose mokyk
lose seksua’inis auklėjimas ar 
informavimas negali būti pilnas, 
nes ios šio klausimo negali riš
ti su religb'a ar morale. Litua
nistinėse mokyklose š;s k’ausi- 
mas nekeltinas. Tai galėtų liest1
organizacijos.

Iškilo dvikalbiškumo proble
ma. Dabar jaunimas išauga dvi
kalbis. Kada kurią ka’bą pra
dėti mokyti? Šveicarijoje vai
kai išmoksta trijų kalbų ir ne
turi jokios problemos, nes turi 
toms kalboms aplinką. Mūsų

.“Hipių” būrys San Francisco mieste

* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

Skaudžių ir linksmų momentų buvo šios vasaros moksleivių ateitinin
kų stovykloje: Vieni išvažiavo į Stratfordą, kitus paliko...

Nuotr. M. Borusienės

sąlygose lietuvių kalba neturi 
aplinkos, todėl ji turėtų.pirm au 
įsitvirtinti vaike. Gali šeima lie
tuviškai kalbėti, bet per televi
ziją ir kitokią ap’inką vaikas 
išmoksta vietinės kalbos, dar 
neidamas į mokyklą.

Popiečio pirmininku pakvie
čiamas Algis Vaičiūnas. Toron
to lit. mokyklos mokytojas. Pir
mąją paskaitą skaito Jadvyga 
Matulaitienė. New Jersey “Rū
tos” ansamblio tautinių šokiu 
šventės programos vadovė. Jos 
paskaitos tema — “Tautinių šo
kių ir žaidimų programa litu
anistinėse mokyklose”.

Vaikas mėgsta žaidimus, rit
miškus judesius. Žaidimai pade
da jam įaugti į grupę, moko 
būti mandagiu. Bet įvairaus am 
žiaus vaiko yra skirtingi palin
kimai, todėl skirtingi taikintini 
ir žaidimai bei kitokie jam tai
komi judesiai. Pvz., 4 metų vai
kas mėgsta judėti — ir greitai, 
berniulkai lipo laiptais stato 
pilis, mergaitės pamėgdžioja na-

Du hipiški jaunuoliai

mų ruošą. Šio amžiaus vaikams 
tinka žaidimai, kuriuose yra 
bėgiojimo, šokinėjimo. Vaikas 
turi būti pratinamas į tempą, 
ritmo ir muz’kos pakeitimus. 
Penkiametis vaikas mažiau verž 
lūs. tis gyvena dabartim. Rodo 
didelio noro č’”cžti ratukais. 
Šešiametis vaibas — motinos 
trukdytoms, greit pereina iš vie
nos nuotaikos į kita. Į draugus 
oradeda žiūrėti ne kaip i judan
čius daiktus, bet kaip draugus 

Septynmečiai pradeda domė
tis imtynėmis. Aštuonmetis pra 
deda gerbti autoritetą. Jis yra 
tyrinėtojas, nuotykių ieškoto
jas. Pradeda žaisti futbo'ą. Ne
gali nusėdėti. Devynmetis lipa 
i medžius, tvoras...

Atsižvelgiant į šias vaiko y- 
natybes, atitinkamai io metams 
ir būdui yra parengta tautinių 
šokių bei žaidimų programa.

Diskusijose buvo siūloma, 
kad mažesniuose skyriuose žai
dimams nebūtų skiriama viena 
pamoka, o įterpiami ivairių pa
mokų metu. Pageidauta, kad 
prelegentė ne tik paruoštų šo

kių ir žaidimų programą, bet 
ir vadovėlį.

Paskutinė šios dienos'ir visos 
studijų savaitės paskaita — sim 
poziumas “Šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimas švietimo dar 
be”. Pirmasis kalba Juozas Ma- 
silionis, Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos direktorius.

Išeivijos lituanistinėje mokyk 
loje svarbų vaidmenį vaidina 
tėvai, vaikai ir mokytojai. Visi 
jie parodo idealizmo: tėvai, leis
dami vaikus į “neprivalomą”, 
^ekarjerine mokyklą, vaikai, 
tokią mokyklą lankydami, ir 
mokytojai, už simbolišką atly
ginimą iose dirbdami. Turėda
mi idealistinę, o ne karjerinę 
mokyklą, ir savo santykius tu
rime grįsti idealizmu. Mes ne
galime vieni kitų gąsdinti ar 
perdaug reikalauti. Mokykla 
gražiai klestės, kai tėvai pasi
tikės mokytojais ir juos gerbs 
ir kai mokytojai tuo pačiu at
silygins tėvams. Bet kokių ak
menukų į svetimą daržą mėty
mas lituanistinei mokyklai nau
dos neduoda.

Pranas Zaranka, buv. Detroi
to bt. mokyklos vedėjas, apka- 
binėia salės sienas diagramo
mis ir užrašais. Jo vienas brėži
nys rodo,, Kad lietuviškosios 
mokyklos pamatus sudaro mo
kytojai, tėvair ir bendruomenė. 
Turėdamas mokykloje vaiką 
gali' lengvai pažinti, ar tėvai 
rūpinasi jo lietuvišku švietimu.

Tėvų ir mokyklos santykiai 
nėra deramame lygyje: mes ne
pažįstam vieni kitų. Bendri dar 
bal suartina. Siūlo, kad spau
doje būtų daug'iau straipsnių a- 
pie mokyklos ir tėvų santykius

P. Ivaška perskaito Juozo ir 
Aldonos Rygelių ir Albinos Lip- 
čienės pasisakymus. Tai tėvų 
atsakymai į klausimus, kokios 
mintys padėjo ištęsėti auklėjant 
lietuviškai ir kokiomis priemo
nėmis išmokė vaikus lietuviš
kai ka’bėti. Atsakyta — noras 
ištęsėti, meilė. Lietuviškai visa-

Chicago Savings
and Lota Auoeiatioa

Ant visų knygelių 
sąskaitų
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TRYS MENESIAI.
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POKALBIS S U HIPIAIS

B. VENCKUS, SJ.

Vokiečiai turi priežodį: Alles 
•mrpf h< n. a”cs verze htn. Min
tis tokia: jeigu viską žinai apie 
žinovų, pridarai nuolaidus ir 
atleidi klaidas. Būdamas San 
Francisco mieste pamačiau hip- 
nius pakeliais suvirtusius ant 
žolės Jie ni°ko nedirba, papras
tai mergaitė pardavinėja jų

da su vaiku kalbėjo, daug lai
ko vaikams paskyrė. Kitas klau 
simas — kokios jūsų pažiūros 
į lit. mokyklą. Atsakyta — ko 
vaikas negauna namie, tą gau
na mokykloje. Tėvai turėtų la
biau rūpintis lituanistinių mo
kyklų steigimu, išlaikymu, la
biau vertinti jų darbą. Diskusi
jos šiuo klausimu buvo labai 
trumpos.

Vakare, temstant, prie paplū
dymio laužas. Keliais trumpes
niais dalykėliais pasirodė pir
miausia patys mažiausieji, vado
vaujami Rūtos Ruzgaitės. Nuo
stabu, kaip ji sugebėjo per to
kį trumpą laiką taip gražiai vai
kučius parengti. Toliau jauni
mo parengtos “varlės" ir “dva
sios” su linkėiimais daugeliui 
stovyklautojų, L. Eimanto hu- 
moristika. Programos centras, 
be abeio, opera “Seno mokyto
jo susipratimas, kad reikia be- 
skvrinių metodu”... Libretą pa
rašė G. Valiulienė ir Jonkuni- 
gis, gaidas atstoio žvaigždės, 
orkestrą — kurkiančios varlės 
ir svirpliai, chorą visi žiūrovai 
solistai Juozas, Aleksandras. 
Pranas ir Jadvvva, apšvietimas 
— mėnulio ir fakelų. P’oti ragi
no uodai: neplosi — įkasiu! A. 
Vaičiūnas su laužo karaliene J. 
Juknevičiene išdalijo daugybę 
medalių už būtus ir dar labiau 
nebūtus nuopelnus.

Grižus salė’e Pr. Masi’io-nie- 
nės, E. Narutiepės ir kitu rū
pesčiu. o čikag’5kiu A ir J Va- 
siukevičiu kaštais buvo sureng
tas gražus atsisvrikin’n-o “nek- 
tipietis", o paskui pasišokta ir 
padainuota iki trečiųjų gaide
liai..

Sekmadieni, rugniūčic 24 d 
po pamaldų ir pusryčiu trum
pas iškilmingas baigiamasis po
sėdis. Studiių savaitė buvo baiCT 
ta programos vadovo St Rudžio 
ir švietimo tarybos pirm. J Ka
valiūno žodžiais ir tautos him
nu. Baigiamajame posėdyje bu
vo priimtos kelios rezo’iucijos 
kurias perskaitė Rezoliucijų ko
misijos vardu Pr. Joga.

Dar valandėlė, ir vėl iš Dai
navos į visus Amerikos ir Kana
dos kampus pradėjo skirstytis 
studijų savaitės dalyviai.
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spaudą: Oracle, Maverick ir kr 
c pnejau prie jų, apsižiūrėjau

jų spaudos, pradėjau kalbėti, 
.asirodė, labai kalbūs, paklau-

i.n" mergaitės, ką reikia Ma- 
veriok, atsakė — rebeilious. Ji-.: 
•n. s pažįsta, kad protestuoja 
prieš seną tvarką, kad nori 
■i.aip gyventi. Paklausiau, ar 
ji turi tėvus. Atsakė, kad turi. 
Klausiu, ką jos tėvai sako apie 
jos gyvenimą. Atvirai ir aiškiai 
su šypsena atsakė: Jiems tai 
nepątinka.

Toliau klausinėjau, kodėl pa
sirinko šitokį gyvenimą. Sakosi, 
buvusi kolegijoje, pasidariusi 
“drop-out”. Drop-out reiškia, 
kad studentas nebenori moky
tis, kad pats apleidžia mokyk’ą 
Iš tikrųjų dažniausiai pati mo
kykla pataria išstoti, nes ne
mato naudos ilgiau laikvti to
ki mokykloje. Ta mergaitė pa
sisakė tėvams, kad anleidžia ko
legiją, kad toliau nebestudijuos.

Jeigu tėvai yra paprasti žmo
nės, lengvai susitaiko su liki
mu. Pasako mergaitei ieškoti 
kokio darbo, pvz. krautuvėje, 
valgykloje, raštinėje ir nan. Bet 
jeigu tėvai yra akademikai, no
ri, kad mergaitė pasiektų aukš
tesnį mokslą, ka(j baigti) kole
giją, paskui iau gali tapti dip
lomuota slauge mokytoja, la
boratorijos technike ir pan. Ta 
mergaitė sako, kad tėvas išgir
dės. io°' ji apleidžianti kolegiją, 
labai sunykęs, pradėjęs ia bar
ei. .Ti na,bėgusi i” pasidariusi 
hinpė. Mandagiau kalbant su ja, 
ateio kiti ir apatoio mane. Aš 
buvau kunigiškai -apsirėdęs. Jie 
labai nustebo, kad aš jais do
miuos. Paprašiau, ar aš juos 
galiu nufotografuoti, jie labai 
mielai sutiko.

Užkalbinau ir kitas grupes. 
Kai pamatvdavo, kad su kitais 
kalbu, atbėgdavo ir prisidėdavo. 
Aš iš tiesu pastebėjau, kad 
mėgsta bendrauti s" kinais, k° 
’je vadi-n commnnication. Daž
nai matei ūins ne rik Bau Fran
cisco bet ir ki+ur susėdus i ra
teli. berniukus ir mergatt0® ir 
kalbant., Jr jia gali tai Hnryti 
valandų valandas Jie turi laiko 
Kaip jiems nenusibosta ?

Jogai
Sutikau hippiu.s, kurie vaikš

čiojo basi, užsimetę antklodes, 
sugrįžę iš laukų. Man sako, kad 
jie gyvena pagal jogą. Jog-as — 
yra sanskritiškas žodis ir reiš
kia atsipalaidavimą, išlaisvini
mą. Filologai sako, kad jogas ir 
jungas yra giminingi žodžiai.
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* Ttvo large free park’g loto
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Jogas gali reikšti kūno išlaisvi- 
.įmą visokiu sportu. Gali reikš
ti dvasišką atsipalaidavimą nuo 
senų formų, kurios jau yra at
gyvenusios, kurias senoji kar
ta laiko nęreikšmingais, bet jų 
dar veidmainingai laikosi, nes 
tos formos yra jų sukurtos.

Nėra jokios abejonės, kad 
hippiai griežtai atsisako nuo se
nų tradicijų, nuo universitetinių 
papročių, nuo mokyklų mokymo 
būdų, griežtai vengia bet ko
kios vyresniųjų kontrolės. Jeigu 
įsako universiteto vadovybė, 
kokiais sijonukais reikia ateiti 
ir kaip kirpti plaukus, tikrai 
neklausys ir tyčia priešingai pa
dalys, bet, jeigu studentų vai
dyba nutars, gal ir paklausys. 
Su šv. Pranciškų ir su Gandhi

Jie sako, kad nori būti kaip 
šv. Pranciškus Asižietis, kuris 
barstęs gėles paukšteliams, ku
ris mylėjęu gamtą, kuris išmai
nęs savo aksominį rūbą į sodi
ninko rudinę. Jie seka pusnuo
gį Giand-hi, kuris kovojęs prieš 
.bet kokį karą. Labai graudžiai 
kalba anie alkanus, užmuštus, 
sužalotus vietnamiečius... Sako
si, kad jie myli “brolį Jėzų”, 
bet esą nepatenkinti Dievo ad
ministracija- Senąją kartą va
dina “saugumo ir patogumo 
siekiančia karta”. Ir mokslinin
kai sako, kad senoji karta sie
kia saugumo visur.

Hippiai jaučiasi apleisti
Nėra jokios abejonės, kad jie 

nori būti prometėjais, kaip tas 
Prometėjas, kuris iš dangaus 
iškovojo žmonijai ugnį, nes ji 
buvo žmonijai reikalinga. Bet iš 
kitos pusės jie jaučiasi apleisti 
senosios kartos, neįvertinti, ne
suprasti savo misijoje. Jaučia 
kad neturi priemonių pakeisti 
visuomenę: neturi mokslo, ne
turi pinigų, darbo, nutraukė ry
šius su senąja karta. Jie žino, 
Ikad negali pasaulio reformuoti
_ niekas jų neklauso. Ką daro,
viską perdeda: kalba per daug, 
pernelyg peikia viską. Ateitis 
jiems neaiški.

lUriž ni/- noetn Dan*«> intvmiuo 
sius pergyvenimus an Beatriče at
skleidžia io vienintelis prozinis kū- 
rinva nnivairintas nuostabaus gro
žio eilėmis

Na ’iasic Gvvetiimas

I lietuviu kalbą išvertė A. Ty
ruolis, Goethės. Šilerio. Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėias. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom. įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00 Gaunama DRAUGE Ir 
pa« knygų platintojus
Hllnois State ervyentojal prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

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

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS
Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 

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

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
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.



AR TURĖSIM JAUN- CENTRĄ
Dievo Apvaizdos parapijos baž 

nyčia dėl vedamo greitkelio bus 
nugriauta 1970 metų pavąsarį. 
Naujos bažnyčios ir klebonijos 
planai arkivyskupijos jau patvir
tinti ir, paskutinėmis žiniomis, 
statyba turėtų prasidėti spalio 
mėn. šiaurės vakarų Detroito 
priemiestyje Southfielde (Devin
ta mylia ir Beech Daly). Šiuo 
metu didžiausias naujai bažny
čiai statyti komiteto rūpestis — 
jaunimo centras (activity Buil
ding), kuriuo statybai sutikimas 
iš arkivyskupijos dar nėra gau
tas.

Kaip anksčiau tuo reikalu bu
vau rašęs, naujai bažnyčiai, kle
bonijai ir jaunimo centrui atsta
tyti parapija turi 547.000 dole
rių. Bažnyčiai, klebonijai ir že
mei bus išleista 390.000 dol., pa
liekant centrui, kuriuo statybai 
komitetas numato išleisti 250.000 
dol., 157,000 dol. Tokiam komit. 
numatomam jaun. centrui truktų 
dar 93,000 dol. Komitetas pra
šo arkivyskupijos paskolinti pa
rapijai 100,000 dolerių 5 me
tams 5,75 proc. Savo. laiku ši pa
rapija yra paskolinusi arkivys
kupijai apie 150,000 dol.

Dabar šioje parapijoje yra už
siregistravę 400 lietuviškų šei
mų, iš kurių 340 šeimų vartoja 
parapijos vokelius. Nemažiau 
kaip 100 šeimų prisijungs prie 
parapijos kai šis lietuvybės cen
tras bus pastatytas. Be to, apie 
300 lietuviškų šeimų yra Detroi
to apylinkėje, kurie jokiai lietu
viškai parapijai nepriklauso.

Jaunimo centre būtų klasės ti
kybos" pamokoms bei lituanisti
nei mokyklai ir salė didesniems, 
susirinkimams arba vaidini
mams.

Vyskupas Thomas Gumble
ton, kuris anksčiau parodė lietu
vių reikalų supratimą kovojant 
dėl tautinės parapijos statuso, 
riTgpiū'čT'o 16" d. jlriėmė naujai 
bažnyčiai statyti komiteto dele
gaciją ir su ja aptarė jaunimo 
centro klausimą. Delegacijoje da
lyvavo klebonas kun. Mykolas 
Kundrotas, komiteto pirm. An
tanas Dainius, Juozas Chaps, 
dr. A. Damušis, Rapolas Valat
ka, Pranas Zager. Pasikalbėji
mo metu vysk. T. Gumbleton 
patarė delegacijai savo motyvus 
jaunimo centro klausimais pa
teikti arkivyskupijai raštu.

Toks gerai motyvuotas raštas 
per vysk. T. Gumbleton arkivys
kupijos kurijai buvo įteiktas rug
piūčio 24 d. Tą raštą rugsėjo 
pradžioje svarstys kurijos pata
rėjai (consultors).

Rašte nurodoma, kad tautinės 
parapijos reikalavimai skiriasi 
nuo teritorinės parapijos. Nuro
domas net pavyzdys, kai vizituo
jąs misijonierius stebėjosi ir klau
sė, kodėl po pamaldų žmonės ne- 
siskirstė į namus, bet būriuojasi 
prie bažnyčios. Jam buvę paaiš
kinta, kad tautinių parapijų na
riai atvyksta iš labai tolimų apy
linkių ir mėgsta pasižmonėti 
(enjoy reunions).

Rašte įrodinėjama, kad lietu
viai yra finansiniai pajėgūs to
kiems užsimojimams. Praėjusiais 
metais parapija turėjo 53.000 dol. 
pajamų ir 32.000 dol. išlaidų, tai
gi liko pertekliaus 21.000 dol. 
Nors dabar parapijai priklauso 
svetimtaučių, bet analizuojant

Detroito skelbimai
peTr^a^pTtrTiTs
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pajamas, aiškiai matosi, kad lie
tuviai sudėjo 65 proc. visų paja
mų.

Komitetas parapijiečių įsipa
reigojimais ir kitomis priemonė
mis (parengimais) jau pirmais 
metais galėtų grąžinti 26 000 
dol. skolos su palūkanomis.

Reikia tikėtis, kaip palankiai 
lietuviams išsisprendė tautinės 
parapijos klausimas, bažnyčios ir 
klebonijos statyba, taip pat pa
lankus arkivyskupijos sprendi
mas bus ir šiuo jaunimo centro 
klausimu. Toks jaunimo centras 
prie tautinės parapijos būtų tik
ras lietuvybės židinys Detroite.

VI. Selenis

ŠAUDYBOS RUNGTYNĖS 
DAINAVOJE

Šaulių sąjungos nariai, kaip ir 
visų kitų organizacijų žmonės, 
pamėgo Dainavą ir jau antri 
metai čia suruošė šaudybos var
žybas. Rugpiūčio 30,31 ir rugsėjo 
1 d. varžybose dalyvavo Toron
to VI. Pūtvio, Detroito St. But
kaus, Detroito jūrų “Švyturio”, 
Cicero jūrų šaulių “Klaipėdos” 
kuopos. Varžybos vyko dėl šau
lių s-gos centro valdybos perei
namosios taurės ir kitų trofėjų. 
Centro valdybos šaudymo sek
cija gavo iš čikagiečių lietuviš
kos veiklos rėmėjų 12 taurių ir 
6 knygas (šaulių leidinys Ne
priklausomai Lietuvai ir garbės 
šaulio R. Skipičio Nepriklauso
ma Lietuva).

Pereinamąją taurę ir šiais me
tais (antrą kartą) laimėjo toron
tiškiai, nugalėjo detroitiečius (St. 
Butkaus kp. šaulius) 187 taškų 
persvara. Torontiškių pergalė 
tuo nepasibaigė, — jie laimėjo 
dar 10 taurių. Be to, teisėjų ko
misija torontiškius, kurie išmu
šė po 500 kliudymų iš 600 gali

Šv. Antano parapijos piknikas Detroite prie dovanų išdalijimo stalo. 
Kitas piknikas įvyks rugsėjo 14 d. New Liberty parke.

Nuotr. A. Griniaus

mų, pristatė centro valdybai ap
dovanoti bronziniu medaliu - 
geram šauliui. Tokiems meda
liams pristatyti Eugenijus Sičiū- 
nas, Algirdas Girdvainis ir Ge
diminas Daugėla.

Detroitiečiai St. Butkaus kp. 
šauliai Vitalis Šeputa ir Jonas 
Šostakas laimėjo po trofėją. Jau
nieji šauliai Silvija Leonavičiūtė 
laimėjo 2 trofėjas ir knygą, Rei- 
mondas Ivanauskas 2 knygas. 
Cicero jaunieji jūrų šauliai Ed
vardas Krikščiukas laimėjo trofė
ją ir knygą, Juozas Krikščiukas- 
knygą.

Teisėjų komisiją sudarė Diana 
Šostakienė, Vytautas Keturakis, 
Leonardas Šulcas, St. Bernatavi
čius, . Jonas šoštakas ir Vincas 
Tamošiūnas Ugnies linijai vado
vavo Mykolas Vitkus ir Vincas 
Kniura. Nakvynėmis rūpinosi L. 
Šulcas. Bendras vaišes suruošė A. 
ir V. Šiurkai. Laimėtojus pasvei
kino ir dovanas jiems įteikė cen
tro valdybos vicepirmininkas Pe
trušaitis. Vaišių metu buvo 
nuoširdžiai padėkota Dainavos 
vadovybei už suteiktas galimy
bes naudotis stovyklaviete. Tik 
Dainavos dėka jau antri metai 
įvyksta rungtynės tarp kuopų ir 
didėja šios sporto šakos mėgėjų 
skaičius.

Dalis svečių ALTos kongrese Detroite. Pirmoje eilėje: Al tos garbės 
pirm. L. šimutis, agr. Jonas Daugėla, vyr. Liet. išlaisv. komiteto pirm: 
dr. J. K. Valiūnas, 'Laisvės komiteto pirm. Vaclovas Sidzikauskas ir 
Liet. generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis.

GRAŽIAI PAGERBTAS KUN. 
TADAS DEGUTIS

Buvęs detroitiškis Jonas Degu
tis, o dabar pranciškonas kun. 
Tadas ateitininkų sendraugių 
iniciatyva buvo gražiai detroitie- 
čių pagerbtas rugsėjo 7 d. Daina
vos stovyklavietėje. Kun. Tadas 
Degutis primicijų proga jau bu
vo pagerbtas kitose kolonijose, 
neatsiliko ir Detroitas.

Primicijantas atnašavo šv. Mi
šias, pasakė pamokslą ir davė 
palaiminimą. Iškilmingus pietus, 
kuriuose dalyvavo apie 150 as
menų, pradėjo rengėjų - ateiti
ninkų sendraugių vardu Vale
rijus Gražulis, pakviesdamas pie
tų programai vadovauti dr. J. 
Mikulionį.

Su kun Tado Degučio nueitu 
gyvenimo keliu montažo forma, 
būreliui talkininkų dalyvaujant, 
supažindino Pranas Zaranka. 
Čia buvo įpinti keli deklamuoto
jai, bendras dainavimas ir ateiti
ninkų jaunučių pagarbos šokis 
su gėlėmis skirtas neseniai įšven
tintam kunigui.

Kun. Degutis sulaukė daug 
sveikinimų ir linkėjimų. Pietų 
metu kalbėjo ir pasveikino atei
tininkų federacijos vadas prof. 
dr. J. Pikūnas, Dainavos stovyk
lavietės tarybos pirm. dr. A. Da-

mušis, sportininkų ir skautų var
du — VI. Simutis, Detroito šau
lių vardu — M. Snapštys, LB 
apylinkės — L. Šulcas, spaudos 
kiosko (kurį savo laiku tvarkė 
primicijantas) - Vyt Čižauskas, 
Liet. Kat. susivienijimo 265 kuo
pos - St. Garliauskas, ateitininkų 
sendraugių - V. Gražulis. Pabai
goje visiems nuoširdžiai atsakė 
ir dėkojo pats primicijantas kun. 
Tadas Jonas Degutis.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
“Aušros” lituanistinė mokyk

la mokslo metus pradeda rug
sėjo mėn. 13 dieną. Mokiniai 
renkasi 8:45 vai. bažnyčios kie
me. 9 vai. šv. Mišias atnašaus 
mokyklos kapelionas kun. K. Si
maitis.

Mums malonu, kad parapijos 
klebonas kun. Vladas Stanevi
čius sutiko, kaip ir anksčiau, 
duoti mokyklines patalpas.

Maloniai kviečiame tėvus, mo
kyklos bičiulius ir apskritai visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti pa
maldose.

Leonas Kalvėnas, 
Tėvų komiteto pirmininkas

VAIKŲ DARŽELIO REIKALU

Rugpiūčio mėn. 28 d. “Drau
ge”, Detroito žinių skyriuje, at
spausdinta žinutė, kurioje para
šyta, kad L.B. lituanistinėj mo

kykloj veiks vaikų darželis nuo 
5 metų amžiaus, yra klaidinan
ti.

Jaučiu pareigą patikslinti, kad 
į A.L.B. Detroito apylinkės Li
tuanistinės mokyklos vaikų dar
želį, kurį mokykloje parengia
muoju skyriumi vadiname, yra 
priimami ne nuo 5, o nuo 4 me
tų amžiaus vaikai.

Todėl tėvai, turintieji 4 metų 
amžiaus vaikučius, prašomi šį 
šeštadieni, rugsėjo 13 dieną, 9 
valandą atvežti juos į Red'fordo 
prad. mokyklos patalpas, kur jie 
be jokių kliūčių bus priimti į A.
L.B. Detroito apylinkės Lituanis
tinės mokyklos parengiamąjį sky
rių.

K. Jurgutis, 
Mokyklos vedėjas

JAUNIMO CHORUI 
ŽINOTINA

Pereito ketvirtadienio skelbi
mas atšaukiamas ir todėl naujų 
choristų balsų tikrinimas ir jau
nimo choro narių registracijos 
atnaujinimas yra Nukeltas ' neri
botam laikui.

Prašau s6kti spaudoje ir per 
vietos radiją tuo reikalu būsi
mas informacijas. St. Sližys

TRUMPAI
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Moksleiviu Ateitininkų or
ganizacijos viai vįeaietai pradeda 
šių metų .darbą pamaldomis 
rugsėjo 21 d. 10 vai. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Tą pač'ą die
ną 5 vai. po pietų įvyks pirmo
ji visų v.ienętų sueiga ir arba
tėlė, kartu su moksleivių atei
tininkų. tėveliais.

Šios sueigos metu bus perke
liami nariai iš jaunesniųjų vie
netų į vyresniuosius.

Tėveliai, norį įjungti savo vai
kučius į ateitininkų ei’es, pra
šomi kreiptis tel.: 772 - 3904 
(B. Baltrušaitytė), LU 4-4308 
(J. Damušienė) arba tiesiai at
vykti į Dievo Apvaizdos para
pijos salę rugsėjo 21 d. 5 vai. 
p. p. j sueigą - arbatėlę.

— Balfo 76 skyr. valdyba po
sėdžiavo rugpiūčio 24 d. pas Ša- 
deikus, dalyvaujant Balfo direk
torei Elzb. Paurazienei. Buvo iš
diskutuota Balfo rinkliava, kuri 
bus pravesta spalio mėn. Skyriaus

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMŲ BALDAI
'0% ik: 50% nuola.Ja Galim, 
’irkti dalimis ir išmokėtinai.
*iOUTHWEST FURNITURE Co 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

m NAUJU -11 DEMONSTRUOTŲ
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI £3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

KRIKŠČIONIU DEMOKRATŲ PASTANGOS 
LAISVES KOVOJE

Ryšium su Pasaulio Krikščio
nių demokratu sąūirgos komi
teto ruošiama Pro memoria. 
1irč’'a''ča. žmogau te’sių pro 
gresa tuose kaštuose, kur vei
kiu KD pcrtUos, LKDS savo 
•uožrii painformavo komitetą 

^e] tokirj te’s’n vyriško naueigi- 
•«n novu-utoi" Lietuvoje. Savo 
-npn'iprend'um® LkD" s’uų'kiau

okunaų+o uŲg’kalt’mVS 
Visno4JnAs trjsr- d"k-

rėmuose ir kreipėsi į
KD komitetą ke’ti ši klausimą 
Jungtinėse Tautose. J šį kreipi
nį rugpiūčio 11 d. laišku atsakė 
pasaulinio komiteto gen. sekre
torius Ernesto Talentino. ku- 
irame sakoma; “Nėra jokios 
abejonės, kad Pasaulio Krikš
čionių demokratų sąjunga da
rys visa, kad jūsų iškeltos min
tys būtų inkorporuotos PKDS 
memorandume Jungtinėms Tau 
toms”.

Čekoslovakijos okupacijos vie 
nerių metų sukakties proga LK 
DS pasiuntė užuojautos laišką 
čekoslovakų KD pirmininkui 
(ir vidurio Europos krikščionių 
demokratų sąjungos CDUCE 
pirmininkui) prof. dr. A. Pro- 
ohazkai, buvusiam Čekoslovaki-

25 metų sukaktis bus paminėta 
lapkričio 23 d. (sekmadienį). 
Pamaldos už mirusius Balfo vei
kėjus bus 10:30 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje. Po to iškilmingi pie
tūs L. namuose. Jau dabar sky
riaus valdybos nariai platina lai
mėjimų knygutes, kurių laimėto
jai paaiškės jubiliejinių pietų me
tu. Dovanas šiam reikalui su
aukojo Margarita Saudargienė, 
Vytas Zubrickas ir Elena Viz
girdienė. E. Vizgirdienė paden
gė ir dovanų knygučių spausdi
nimo išlaidas.

Nutarta sukviesti pasitarimui 
šių metų rinkėjus — talkininkus 
ir padaryti bendrą nuotrauką. 
Balfo reikalų vedėjui kun. Pr. 
Geisčiūnui būnant Detroite A- 
merikos lietuvių kongrese, rugsė
jo 1 d. buvo sukviestas Valdybos 
informacinis posėdis, kurio metu 
aptarti Balfo ir skyriaus reikalai.

— Šaulių “Švyturio” kuopos 
pryzinis šaudymas jvyks rugsėjo 
14 d. Kodačių vasarvietėje. Lai
mėtojams paskirtos dovanos: 4 
vyrams ir viena moterims. Po 
rungtynių bendri pietūs šau
liams ir svečiams, (sln)

Harry Lighstone, 61 m. buvo at
leistas iš darbo, kuriame jis gau
davo 18,928 dol. metinės algos po 
to, kai FBI agentai nustatė, kad 
jis imdavo kyšius.

ios sveikatos ministeriui. Dr. 
Prochazka savo atsakyme iš
reiškė gilų rūpestį čekoslovakų 
tautos likimu ir patikino lais
vųjų čekoslovakų draugystę lie
tuviam?-. ir jų aspiracijoms.

Birž Ho traged’ios sukakties 
nrova LKDS iš’eido pareiški
mą ryškiu ant’ sovietinio komu
nizmo genocidini’ charakterį ir 
lietuviu kova už laisvę. Pa
reiškimas buvo pasiųstas įtakin 
gesniems JAV senatoriams, kon 
gresininkams ir vykdomosios 
valdžios atstovams bei pasau
lio KD partijų vadovybėms ir

SVAJONĖJE 
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus viso

kioms progoms.

^GoodHousekP''
•UARANIttS

Reikalaukite tikro, importuo
to, kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRAKUS — ATALANTA — TALA

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFiCATE

51
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savingi eartiflcatn iuu.d 
tor ux months or on. 
y.»r—ln minimum 
•mount. of *10,000,00, 
• nd th.r.aft.r in 
multipln of *1.000.00. 
Earnings ar. paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Account*

Paid Quarferly
Compoted and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Oec. 31

H u t u

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

ederal
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD.
— Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747

avings

y?
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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 GELEŽINES UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ISPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ISPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
lllllllllll...... .

jaunimo sąjūdžių centrams. In
formaciją apie šį lietųjų pa
reiškimą įsidėto Europos KD 
sąjungos leidžiamas žurnalas 
“Panorama”, visose trijose is
panų, vokiečių ir prancūzų kal
bų. laidose. (KDI).

DAUGELIS TUOKIASI

Cook apskrities raštininkas 
Edward Barrett praneša, kad 
rugpiūčio mėnesį išduota 6,580 
leidimų tuoktis. (Tik du Ikart an
ksčiau per vieną mėnesį išduota 
♦jaugiau leidimų, atseit 1947 m. 
liepos mėn. išduota 7,426 leidi
mai, o 1948 m. birž. mėn. išduo 
ta 7,029.

5 9//o

r
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savingi eartifieatoa iituad 
for six months or ono 
yoar —in minimum 
amountt of *8,000.00, 
• nd thoroaftor ln 
muldplaa of *800.00. 
Eamlngs aro paid st 
maturity.
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PIRMOJI MOKSLO DIENA LEMONTE

Lemonto Maironio lituanisti
nė moikykla savo 11-tuosius 
mokslo metus pradėjo šeštadie
nį rugsėjo 6 d. Mokiniai, moky
tojai ir tėvai susirinlko ryte St. 
Alphonsus fcažnyčioje išklausy
ti šv. Mišių, atnašaujamų mo
kyklos kapelionio kun. dr Fe
likso Gurecko. Jis pasakė gražų 
pamcCsslą, skatinantį visus mo
kytis ir aukotis.

Šiais lieluvių švietimo ir šei
mos metais į mokyklą užsiregis
travo daugiau mokinių, negu jų 
buvo pereitais metais. Pirmą 
dieną užregistruoti 52 mokiniai. 
Tikimasi ių daugiau. Į mokyk
lą įsijmgė 5 naujos šeimos.

Po registracijos prasidėjo pir- 
mosiąs pamokos moderniose 
valdiškos mokyklos patalpose 
(400 McCarthy Road, Lemont, 
UI.). Mokiniai susipažino su mo
kytojomis, Ikurios per ateinan
čius 34 šeštadienius juos mokys 
įvairių lituanistinių dalykų.

Parengiamąjį ir I-jį skyrius 
moko Jadvyga Luko&iūnienė, 
kuri šioje mokykloje jau dirba 
6-tuosius metus. I-jį skyrių pra
dėjo mokyti nauja mokytoja
_  Kleopatra Buinevičienė. Su
IH-ju ir IV-tuoju skyriais diroa 
Aldona Grinienė. Ji ir pernai 
dirbo šioje mokykloje- V-tą atky
riu moko Mėta Burbienė. Ir ji 
moko jau antruosius metus. Su 
Vl-tu ir Vll-tu skyriais dirba 
dvi mokytojos: Elena Razmie- 
nė, dirbanti jau trečius metus, 
ir nauja mokytoja Aldona Seh
gal. Aukštesniąją mokyklą tvar 
ko ir moko jau šešti metai mo
kytoja Zina Katiliširienė. Dainas 
ir muziką mokyti ateina muzi
kas Faustas ISferolja. Tautinius 
šolūus moko Modesta Umbra- 
aienė, šioje mokykloje dirbanti 
huo pat jos įsisteigimo prieš 11 
metų.

Buvusiai ilgametei mokyklos 
vedėjai Orai Abromaitienei pasi
traukus iš pareigų pereitą pa
vasarį, o naujam vedėjui neti
kėtai pasitraukus iš apsiimtų 
pareigų prieš mokslo metų pra
džią, visus mokyklos tvarkymo 
reikalus — akademinius ir ūki
nius — dabar perėmė tėvų ko
mitetas. Visam vadovauja pirmi 
ninkas inž. Kęstutis Biskis 
(5705 Janes Avė., Downers 
Grove, IU. 00515, tel. 968-7867).

Vadovėliais ir patalpomis rūpi
nasi vicepirm. Vytautas šoliū
nas- Piniginius reikalus tvarko 
ižd. Romas Burba. Susirašinė
jimą ir informaciją veda sekr. 
inž. Vytautas Kamanas 
(17W722 69th St., Westmont, 
na. 60559, telef. 968-7598.). Vi
cepirm. Aldona Sehgal mokyto
jauja, o vicepirm. Romana Pau 
lienė rūpinasi busimuoju mo
kyklos balium, kuris įvyks 1970 
balandžio 25 d.

Daug rūpesčio tėvams ir tėvų 
komitetui kelia lėšų klausimas. 
Mokyklos ateinančių metų są
mata yra 3,290 dol. Reikia mo
kėti už patalpas, vadovėlius, mo
kslo priemones, atsilyginti mo
kytojams. Didelę dalį reikiamų 
lėšų sudeda patys tėvai, tačiau 
jiems vieniems per daug sunku 
viską sutelkti. Tikimasi, kad 
šiais švietimo ir šeimos metais 
Lietuvių bendruomenė atkreips 
dar didesnį dėmesį į patį svar
biausią savo uždavinį — litua
nistinių mokyklų paramą.

JAV LB Lemonto apylinkės 
vaidyba, vadovaujama dr. Juo
zo Briedžio, pereitais metais 
buvo gana dosni — ji mokyklai 
davė 300 dol. Panašios sumos 
buvo gautos ir prieš tai per ke
lerius metus, ši suma padengė 
10 procentų mokylklos išlaidų 
(pereitais metais mokykla tu
rėjo 3,076 dol. išlaidų). Iš Chi
caigos IzB apygardos ibuvo gau 
ta 150 dol. pairama, kas paden
gė dar 5 procentus išlaidų. Pa
tys tėvai visokiais būdais sutel
kė likusius 85 procentus reikia
mų lėlšų (arba 2,626 dol.).

Reikia laukti, kad šiais metais 
PLB seimo paskelbtieji švieti
mo ir šeimos metai nukreips vi
sų apygardų ir apylinkių dėme
sį ir didesnes lėšas į lituanisti
nes mokyklas. Palyginimui būtų 
galima priminti amerikiečių mo
kyklas ir namų savininkus, kur 
kiekvienas savininkas moka 
nuosavybes mokesčius, kurių 80 
procentų eina mokyklų išlaiky
mui- Būtų gražu, kad LB galėtų 
su savo panama bent pusę lo
kio procento pasiekti.

Lemonto Maironio lituanisti
nė mokykla žada suruošti Kalė
dų eglutę, paminėti Vakario 16 
dieną, išleisti savo darbų laik
raštėlį. Vyresniesiems skyriams' 
ir aukštesniajai mokyklai bus 
dėstoma tautinio auklėjimo pro 
grama, kurią praves kviesti 
prelegentai. vk.

PAVOGĖ brangų žiedą

Iš Polly Annenberg Levee 
apartmento Ambassador East 
viešbutyje pavogtas 32 karatų 
deimantinis žiedas, vertas $350,- 
000 ir deimantinė sagutė verta 
$6,500. Levee yra sesuo Walter 
Anneniberg, JAV-ių ambasado
riaus Anglijoje.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

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

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A> 
Chicago Iii. 60682. Tel. VA 7-598i>

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

ĮSIGYKITE dabar

AGENTŪRA
Narai;, gyvybes, 

automobilių,
sveikatos. blz-
nio.
Patogios Išsi-
mokėjimo są-
lygos.

j. BACEVIOIUS
0455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
imumuHHHimttimtHHunmiuuntitii

A. ABALL ROOFING 00.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — S0% pigiau mokSslt 
už apdrauda nno ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest »5th Street 
Chicago, lUlnols 

Tel. GA 4-8654 tr GB 6-4330

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

MOVING
SERENAS perkrausto baldus lt 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8068

CONSTRUCTION C0.
= =

REZIDENCINIAI,
zz KOMERCINIAI, ss
EE MEDICINOS IR zz

KITOKĮ PASTATAI s

2457 West 6&th Street 
TeL HE 4-7482

Robert Williaan, juodasis revoliu
cionierius, padaręs įvairių nusikal
timų, buvot išvykęs iš JAV ir 8 
metus gyveno Kuboje, Raud. Ki
nijoje, š. Vietname ir Afrikoje. 
Nors jam gręsia teismas, jis vis 
dėlto sugrįžo į JAV-bes.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SUKET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 0, IU.

Telefonas VI 7-3447

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenom 
air-conditioners. Pard. ir taisymas 
2649 W. BSrd St — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P Rudėnas K. Šimulis

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

I. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

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

Knygutė skirta pradedančiam 
skaityti vaikui. Spalvingos di
delio formato iliustracijos pa
traukia vaiko dėmesį prie trum
pų ryškaus šrifto prierašų. Ap- 
valdęs trumpus sakinukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta.

Išleido Am. Liet. Montessori 
draugija. Zitos Sodeikienės ilius
tracijos, gaunama Drauge. Kai
na — kietais viršeliais 3.50 dol.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
IIIIIIllllIIItlIIIIIIIIlllltlįlllllllllIII llll11llll

Išnuom. naujai atremontuotas 5
kamb. (neapšildytas) butas. Suau- • DRAUGE galima gauti vidu- 
gusiems. Apyl. 44 ir Rockvvell. „-.v. n f \ . x .
Skambint po 5 v. v. BI 7-5552 j ??IS.k° forma,to, AjiSros Vartų
----- -------- ---------------------------------------- ! Marijos paveikslų, kurių kaina
IŠNUOM. 3 kamb. apšild. butas, tik po 25 ct.
Nuoma 60 dol. įmėn. Skambinti — j

RO 8-3227 I Paveikslai tinkami įrėminti,
---------------------------------——------- j prisiminimui garsiosios švento

vės Vilniuje.
IEŠKO NUOMOTI

Senyvo amž. moteriai reikalingas 
kambarys su valgiu. Pageidaujama 
Marąuette parko apylinkėj. Skam
binti 582-4085 po 6 vai. vak.

ĮSIGYKITE DABAR !
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.,

PARDAVIMUI

6211 So. VVestern 
j. LIEPONIS

PR 8-5875

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 Iki S vai. vak. Sekmadieniais nuo 13 tkl 5 v. v. j Platinkite “Draugą”.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood A v., CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Mūr. 5 kamb. namas. Moderni vo- 

vonia ir virtuvė. Gazu šild. Garažas. 
Apie 66 ir Roekwell. 418,800.

Med. 4 kamb. “oottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti 87-tos. $10,400.

7 kamb. bup£nlow. Moderni vlrtu- 
vS tr vonia.. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22,000. »

1 Pajamų mūrn-, ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 8 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.T,kiksus beveik naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai ir 
kt. Arti 71 ir Campbell. $23,500.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p.. Marą. Parke, $11,000.

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

REAL ESTATE

Naujas liuksusinis
12 BUTŲ

apartmentinis namas sn balkonais. 
I Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 peT. mėnesį.

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tau

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

8455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš

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

i*rle Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 13 metu senumo. $21,200.

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

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

5)4 kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

18 vienetu mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,500 pajamų- 
Kaina $70.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Ihibllc
2737 W. 48rd St. — CL 4-2390

2 po 5 kamb. Ir 3 kamb. angllš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 1. 
Sacramento. Dvigubas mū-o garažas. 
$47,900.

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

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

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

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

11 hutų, 10 metu, 2-Ju aukštų mū.i 
namas prie 71 ir California. $152,000

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,6h').

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
IVI OMF TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

2735 W. 71st St Tel. 925-6015
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus 
PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 

General Contractors 
585-5285

Perskaitę “Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti

Skelbkitės “Drauge”.

REA L ESTAT
iiiiiiiiiiiiilliiimiiimmiiiiii,inmmiiiillii,n,iiiiium,llllllllllll  miiiiiiiiiiiiimiii, m

SALES ■ U0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEX ŠATAS*—REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Ilt TeL OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Sonvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuoae priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras ar moteris arba vedusių pora 
— gali būti pensininkai — padėti 
dirbti motelyje ir restorane. Mo
derniškas butas, išlaikymas ir atly- 
ginimas. ANCHOR MOTEL, Jesop,

Viena iš daugiausiai perkamų Georgia 31549. Tel. 912—427-4294 
knygų yra Juzės Daužvardienės i----------------------------------------

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
llllllllllllllltlIlIlIHIlIlflIlIIMH iHIIIDIItli

RADIO PROGRAMA

*
-emauaia Lietuvių Radio Pro- 

i'rtzua Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 

■ lichraštib "Draugas”.

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

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOTS

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dieiuasiis. cii skelbimų kai

visiem prieinamos

HFI.r U ANTED — MOTERYS

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

Two years college. Strong business 
background. Mušt type 60 w.p.m. 
and shorthand 60 w.pm. Too 
teach tvvo classes and also perform 
clerical duties. Excellent salary & 
congenial plaCe to work. Steady 
position. Inųuire at —

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
- An egual opportunity employer 

Remkite “Draugę”.

HFI » MANTEU VYRAI

GEN’L FACTORY
Applications aro novv being acceptcd 
for general factory help. Good 
starting salary & exel. Fringe bene
fits. Including profit sharing & free 
hospitalization. Apply in person 

JOSLYN MANUFACTURING 
3700 8. Morgan Street.

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS

JOBS WITH SECURITY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

FOR
EXPERIENCED
JOURNEYMEN 

PIPEFITTERS 

SHEET METAL

ELECTRICIANS
MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundinea

A Good Place To Work.
Steady Year Round 

Employment
Inųuire At

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
An Eijual opportunity employer

JOBS VVITH A 
FUTURE

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good vvorking 

conditions.
Union Shop

Apply in person

Luminous Ceilings, Ine.
3701 N. Ravensvvood Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

MACHINISTS
Engine lathe, vertical mill. Experl- 
enced trainees will be considored 
būt mušt have Mech. aptitude. 

Benefits. Confidential intervievv
720-3631

HCEPEE MACHINE WOBKS 
564 W. Monroe, Chicago, Illinois

Positions With A Fu tu re 
Iimmediate Openings

VVORKING FOREMAN
For Line Ot Nevv Britain Chuckers

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

Excellent opportunity. Steady em
ployment. Call for appointment or
apply in person.

KEMPER VALVE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, Wauconda, Illinois 

Tel. — 526-2166

HELP VVANTED VYRAI

GENERAL FACTORY VVORK
FOR SIMPLE ASSEMBLY WORK IN A PLASTIC 

MATERIAL FACTORY
Various positions available. Excellent vvorking conditions and trans
portation on CTA Line. Only Day-vvork. Free Hospital and Life in
surance. Please call or apply in person.

Ask for MR, CASSIDAY.

WECKESSER CO, INC.
4444 lrving Park Road, Chicago, Illinois



STOVYKLOJE IR VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

Iš mūsų korespondentų fl. Saulaičio ir fl. Zaparacko kelio- 
nės tarp Europos lietuvių

Rugpiūčio 4 vėl stengėmės tai mirusios paž;stamos laidoti.
prisidėti prie stovyklos progra
mos Vasario 13 gimnazijoje. 
Reikėjo nuvežti mūsų raudoną 
žirgą, pailsusi i1 gos kelionės me
tu peržiūrėti. Teko su berniu
kais užsiimti. Pirmiausia, pra- 

✓» timai žodynui turtinti kartu ir 
gamtosakos užsiėmimas — len
toje nupicši spalvotai vaisių, 
uogą, gėlę, medžio lapą, daržo
vę, o vaikai atspėja ir pasako 
pavadinimą. Šių vaikų, kaip mi
nėjau, nemaža dalis mišrii} šei
mų, tačiau jie taip norėjo pra
timuose dalyvauti, kad reikėjo 
duoti kiekvienam savo lape nu
sipiešti ir dar priedo parašyti 
lietuvišką pavadinimą. Savotiš
kas iliustruotas diktantas — 
reikia ir egzaminų: piešiau tik 
piešinėlį, o vaikai, žiūrėdami 
į pirmąjį lapą, atspėdavo. Pie
šėme dar paukščius — gegutę, 
kregždę, vanagą, mūsų kaimy
ną gandrą. Paskutinis uždavi
nys — nupiešti vaizdelį — sto
vykla. Čia pasirodė laužas, mau 
dyklė, beveik visuose piešinė
liuose buvo gimnazijos pilies 
bokštas. Kai kur gandras, spor
to aikštė, net ir susėdę vaikai 
pašnekesėliui. Vienas berniu
kas, apie 13 metų, nupiešęs pie- 

* šinėlį, dar paskutinę minutę 
stvėrėsi antro lapo ir spalvotais 
pieštukais per visą lapą nupie
šė trispalvę ir man padavė. Pa
galvojau, su kokia meile reikia 
žiūrėti ir su kokia pagarba rei
kia gyventi su visais lietuviais, 
ypač kai neretas mūsų skau
džiai pasijuokia arba neištiesia 
nuoširdžiai rankos kitos tau- 

> tybės asmenį vedusiam lietu-

Iš mokytojo pusės apie gimna
ziją paaiškino p. V. Bartusevi
čius. Tikrai maloni nuotaika 
išsivystė, besidalinant tiek ispū 
džiais, tiek rūpesčiais — susi- 
kun. Bernatonių, kuris atvyko 
su mumis susitikti, su profeso
rių K. Čeginsku iš Švedijos, 
kurio dvi dukrelės stovyklau
ja. Išgirdome apie Lietuviškųjų 
studijų savaitę, vykusią kun. 
Urdzės globoj Bad Godesberge, 
prie Reino upės. Daug dalyvavę 
iš Chicagos lietuvių jaunimo’. 
Gaila, kad mes patys negalėjo
me dalyvauti ir susitikti su be
veik visų Europos kraštų lie
tuviais, kasmet susiburiančiais 
studijų savaitėje.

Nuostabu, kiek Europos lie
tuviai apie JAV - Kanados lie
tuvių veiklą susigaudo iš JAV 
leidžiamos spaudos, kurią ati
džiai seka, nors laikraščiai, mes 
visur pastebėjome, ateina mė
nesį vėliau ir jų kainos, Euro
pos mastu, yra labai aukštos. 
Kažin, ar JAV - Kanados lietu
viai taip pat rūpestingai seka 
Europos Lietuvį, biuletenius, 
tuo pačiu ir Pietų Amerikos ar 
Australijos lietuvių leidžiamą 
spaudą. Visi sutikome, kad rei
kia ryšius tarp įvairių kraštų 
lietuvių įvairiausiais būdais ska
tinti. Čia kaip tik minėjome 
a. a. Juozą Bachuną, neseniai 
mirusį PLB valdybos pirminin
ką, norėjusį net ir šiais metais 
Europos lietuvius aplankyti.

Numatyta statyti gimnazijai 
bendrabutį, kurio tikrai labai 
reikia. Sutelktinai ir toliau pa-

, ..... ratuos sulaukdama, gimnazijaviui, nes sis berniukas, tą didžią bug lfe cent č
TT’lC’V'O IttA MniVMOOOr, ln Q i *• ' v *■trispalvę nupiešęs ir gražiai į- 
teikęs nemokėjo nė kiek lietu
viškai ,o ta meilės ir pagarbos 
Lietuvai sėklelę aiškiai dygsta.

Tuo pačiu metu mergaites 
užėmė Ingryda Suokaitė - Hel- 
mer, pradėsianti rudenį mokyti 
meną, darbelius vokiečių mo
kykloje netoli Muencheno. Vai
kai prilipdė molio darbelių, nu
piešė labai gražiai piešinių, ku
riuos vėliau pasiėmėme, jeigu,
grįžus į JAV, pasisektų ryšium .. . , .... . i pajėgs surinkti — o mokiniųsu gimnazijos vajumi suruošti, f , . . , . , ,.

dar jeigu tolimesnėje ateityje 
senosios pilies patalpos tektų 
archyvui, knygynui, kokiam lie
tuvių studijų institutui.

Bendrabučiui reikalinga su
rinkti trečdalis. Arba, tiksliau 
sakant, kiekvienas doleris gim
nazijai paaukotas, vertas tris 
dolerius, nes valdžia prideda 
dvigubai. Jeigu kasmet gimna
zijai ateina apie 25,000 dolerių 
paramos, tai ir statybos metu

MIRĖ STEPONAS J. VALIUS

stovyklos vaikų piešinių paro
dėlę, panašią į Montrealio 1967 
m. parodoje buvusią Izraelio 
paviljone, ar parodėlę, rodos, 
Londono požeminio stotyje ma
tytą.

Popiet sėdau rašyti korespon
dencijas į Draugą, kad perdaug 
neatsiliktume, dar nežinodami, 
ar jos spausdinamos. Vakare 
susipažinome su keliais svar
biais asmenimis ir pasikalbėjo
me ypatingai apie gimnazijos 
ateitį.

Kai naktį atvykome į gimna
ziją, net patamsyje pastebėjęs 
nustebau, koks gražus ir moder
niškas klasių ir valgyklos nau
jasis pastatas. Vėliau matėme 
sienoje lentą, aukojusių sąrašą. 
Rodos, kad gal dešimties ar dvy 
likos kraštų lietuviai, supratę 
gimnazijos svarbą, nuoširdžiai 
ją parėmė.

Vaišinomės pas Bartusevi
čius. Ona Bartusevičienė kaip 
tik ir stovyklai vadovavo, p. 
Alinai Grinienei išvykus netikė-

ir mokytojų yra ir, kiek galima 
pranašauti, bus.

Kalbėjome apie mokytojų pa
sikeitimą taikos korpuso (Peace 
Corps) būdu. Prieš trejus me
tus buvome suradę, daugiausia " 
per Šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungą, aštuonius kan 
didatus. Kur nors nutrūko ry
šiai, todėl dabar vėl iš naujo 
ieškotina mokytojų ar ir jauni
mui vadovų, kurie norėtų porą 
metų talkininkauti. Nesant di
rektoriaus Natkevičiaus, nega
lėjome “susitarti”, bet aptarė
me visas galimybes, kurių išva
da labai teigiama.

A. a. Steponas J. Valius

Rugpiūčio 27 d. liūdnai gaudė
Roselando Visų Šventųjų para
pijos varpai, palydėdami savo 
taurų parapijietį Steponą Valių 
(Steven J. Walus) amžinon po
ilsio vieton.
, A. a. Stepono Valiaus mirtis 

buvo netikėta ir tragiška. Dar
bovietėje susitrenkė galvą ir 
nuvežtas į ligoninę po 2 dienų 
mirė rugpiūčio 23 d, būdamas 
tik 52 metų amžiais.

Velionis buvo sūnus Ignaco
Valiaus (mirusio 1960) ir Bro- 
nielavos Valienės. Valių šeima 
sunkiuoju pokario metu buvo 
pasižymėjusi ypatingu dosnumu 
šelpdama nuo karo nukentėju
sius lietuvius Europoje, Kibire, 
o vėliau ir Lietuvoje. Iš užsiii- 
kusisų pakvitavimų matyti, kad 
buvo išsiųsta arti pusketvirto 
šimto siuntinių. Šelpė 39 šeimas 
bei atskirus asmenis, jų tarpe 
nemaža kunigų. A. a. kan. Meš
kauskas atvykęs į Ameriką pa
sakė, jei ne Valių šeima būčiau, 
senai miręs. Velionis Steponas 
tėvų šalpos darbui ne tik ne
prieštaravo, bet buvo labai pa
slaugus. Jam teko atlikti siun
tinių transportacijos ir naujųjų 
ateivių iš stoties atvežimo dar
bas. Valių namai anuo metu 
buvo pavirtę lyg į pereinamąją 
stovyklą. Po jų stogu glaudės 
šeimos su vaikais ir pavieniai 
asmenys, o B. Valienė buvo vi
so šalpos darbo iniciatorė ir 
tvarkytoja. Tada Valiai turėjo 
didelę maisto prekybą. Tėvui mi
rus prekybą paveldėjo velionis 
Steponas ir jo brolis Alfonsas. 
Roselande gyventojams besikei
čiant reikėjo prekybą likviduoti 
ir visą tėvų sunkiu darbu įgytą 
nekilnojamą turtą palikus ieš
kotis kito užsiėmimo. Ir taip

atsitiko jog naujame darbe įvy
ko ši mirties nelaimė.

Skaudus graudumas suspau
džia širdį kiekvienam dėl neti
kėtos S. Valiaus mirties ir di
džiam skausme pasilieka jo my
lima žmona. Berta (duktė švie
sių lietuvių Lauraičių ils Keno 
eihos), sūnus Stepas (Steven), 
duktė Patricia ir velionies moti
na Bronislava Valienė. Velionis 
paliko giliame nuliūdime brolį

, Alfonsą ir seserį Eleną Rekašie 
i nę su šeimomis, uošvienę A. Lau 
raitienę, pusbrolį dalininką T. 
Valių ir pusseserę V. Čepaitie
nę su šeimomis ir daug kitų gi 
minių, draugų ir parapijiečių.

Su gilia užuojauta turime pa
žymėti velionies motinos B. Va- 
henės šiandieninę padėtį. Sūnaus 
Stepono laidotuvės įvyko jai 
esant po kojos operacijos 
ligoninėje, kur anksčiau neteko 
vienos kojos, o dabar ir antros. 
Velionis Steponas motiną stro
piai globojo ir rūpinosi ja jos 
'ligoje. Kaip ligos išvarginta šir 
dis pakels sūnaus

skausmą, nuspręs Aukščiausio
jo valia.

A a. S. Valius priklausė Šven 
to vardo draugijai ir ėjo pirmi
ninko pareigas. Taip pat, buvo 
Visų Šventųjų parapijos K-to 
narys ir uodus darbininkas pa
rapijos parengimuose, kur daug 
jam padėdavo žmona. Berta. 
Šv. Vardo nariai nešė karstą ir 
gausus parapijiečių būrys daly
vavo rožinio maldose koplyčio
je ir pamaldose bažnyčioje. Šv. 
Mišias laikė ir karstą į Šv. Ka
zimiero kapines palydėjo para
pijos klebonas kun. P. Lukošius 
asistuojant kun. Č. Augliui ir 
kun. P. Kelpšai. Pamaldų melu 
bažnyčioje prisirinko kaip sek
madienį pilna parapijiečių. Kais 
tą lydėjo 40 automobilių Iš ka
pinių beveik visi dalyviai grįžo 
į šeimos suruoštus pusryčius, 
kuriems vadovavo parap. klebo
nas Kuin. P. Lukošius. Į laido
tuves iš Kanados buvo atvykęs 
ir velionies pusbrolis dail. Te
lesforas Valius. B. M.

— Ne tas drūto, kuris muša, 
bet tas, kuris atlaiko. (Žemai- 

netekimo čių patarlė).

A. -f- A.
JUOZUI SVILUI mirus, 

jo dukrą DR. LEONILDĄ GIEDRAITIENĘ su šeima ir 
kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir kar
tu gedime.

M. ir A. Armonai, M. ir B. Jankauskai,
R. ir M. Jauniškiai, M. žerulienė

Brangiam vyrui ir tėvui
A- + A. DĘ. ALEKSUI ROŽENUI

mirus, mielą žmoną ELENĄ, dukras ALDONĄ ir Dfl- 
| NUTĘ ir artimuosius sunkioje liūdesio valandoje nuo-

širdžiai užjaučiame ir kartu giliai liūdime 
Ona Daukšienė, Bronė Dikinienė 
Elzė Diminskienė, Aldona Jankauskaitė

’• Aldona Rimienė, Irena Railienė

Artimam giminaičiui

A. + A. ALEKSANDRUI KUTKUI
mirus, liūdesio prislėgtą L.S. Seserijos Vadijos narę

ONĄ ROZNIEKIENĘ
nuoširdžiai užjaučiame.

Vyriausioji Skautininkė ir 
L.S. Seserijos Vadija
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— Aro skridimas lėtas, paly 
ginus jį su meilės skridimu.

— D. Swing

—. Daugelis kalbėtojų kartu 
yra ir geri klausytojai.

— E. Nye

A A

MED. DR. ALEKSAS R. RO2ENAS
Gyveno 2946 West Marąuette Road, Chicago, UI.
Mirė rugsėjo 9 d., 1969, 7:20 vai. vak., sulaukęs 48 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 m. Kilo iš 

Tauragės apskrities-
Priklausė American Medical Association ir Chicago 

Medical Society.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 

fil Westem Avė. I
Laidotuvės įvyks šeštad. rugsėjo 13 d. iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyk3 gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuliūdę: žmona Elena (Rovinskaitė), dukros Aldo
na ir Danutė, sesuo, broliai, giminės ir artimieji.

Laidotuvių direktorius Mažeika . Evans. Telefonas 
RE 7-8600

PETKUS
T6VAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUHERM HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

/ AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

9 1(1 I *

jJlO

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
DMttausias Paminklams Planų 

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

'«enas blokas nuo kapinių

džiu galėtume jas perduoti PLB 
valdybai, kurios maloniai pap
rašyti, stengėmės tuos lietuvių 
tarpe ryšius palaikyti. Kartais 
manai, kad beveik pastoviai, 
kasmet, reikėtų kam nors tą 
Europos ratą apvažiuoti, nes 
laiškais sunkiau susisiekti. Va
sario 16 gimnazijoj ir vaikų sto
vykloj pabuvęs nori tikrai visa
jėga ją remti, kaip ligšiol dos- 

Algis juoston įraše įvairių as- I niai remia nemažas skaičius rė- 
menų pastabas, kad gyvu žo-1 mėjų būrelių.

A. 4- A.ti

Clayton J. Heermance Jr., žinomas 
radijo, televizijos ir filmų aktorius, 
mirė Gteeawieh, Conn., sulaukęs 
61 m. amžiaus.

DR. ALEKSANDRUI ROŽENUI mirus, 
žmoną ELENĄ, dukras MARYTĘ ir DANUTĘ, brolį JO
NĄ, uošvę JADVYGĄ ROVINSKIENĘ, švogerius su šei- 
Lietuvoje gyvenantį LEONARDĄ ROVINSKĄ ir visus 
momis: ZIGMĄ DRILYDĘ. OREGINĄ ROVINSKĄ ir 
kitus gimines liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Paketuriy šeima
Algis ir Aldona Stankevičiai

A. -J- A.

JOHN LUCAS
Gyveno 2835 West 99th Street, Evergreen Park, Illinois.
Mirė rugsėjo 9 d., 1969 m., 1:20 Vai. popiet, sulaukęs 45 

metų amžiaus.
Gimė St. Louis, Missouri.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Vaišvilaitė), 

duktė Carolyn, sūnus John ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 13 dieną iš 
koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. John Fisher parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žlmona, duktė ir sūnus.
.Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

Perskaitė Draugu duokhe kitiems pasiskaitvti

Brangiajai VIDUTEI ir jos šeimai, jos mylimai Motinai

A. -Į- A. VIKTORIJAI JOCIENEI 
mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vincas ir Stefanija, Algirdas ir 
Dalia, Vytautas ir Gendr’ta

K a s u I a i č i a i

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRoapect 3-9533 

iilllllilllimilllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, bunketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HII.LS GFLLNYČIA
2443 \V. (13rd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

skelbkite “draugui”.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAYVIGZ)

2424 W. 69th Street Tek REpublle 7-1213
2814 W. 23rd Place Tel. Vlrglnia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Mreet Tel. Y Arda 7-1911

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

4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 30th Av*- Cicero, III. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. Y Arda 7-3401
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X Chicagos aukštesnioji lit. 
mokykla, veikianti Jaunimo cen
tre mokslo metus pradeda rug
sėjo 13 d. 9 vai. ryto. Pamokos 
bus sutrumpintos, ir mokiniai 
galės grįžti namo apie 12 vai. 
Tą dieną dar bus priimami nau
ji mokiniai į visas klases- Ypa
tingai kviečiami mokiniai stoti 
į parengiamąją klasę, kur labai 
sustiprinamas lietuvių kalbos 
mokėjimas. Į tą klasę priimami 
mokiniai, nebaigę pradžios mo
kyklos.

X Dariaus - Girėno lit. mo
kykla dar tęsia registraciją pa
sivėlavusiems. Priimami moki
niai j vaikų Darželį, specialią 
klasę silpniems lietuvių kalboje 
ir visus aštuonius Skyriui. Mo
kyklos patalpos yra 5300 S. 
Rockwell Avė., Chicago, III. Lai
kas — šeštadieniai, nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų

x A. a. dr. Aleksandras Ro- 
žėnas po trumpos, bet sunkios 
ligos mirė St. Joseph ligoninėje 
rugsėjo 9 d. Liūdesyje liko žmo
na Elena, viena duktė Loyolos 
universiteto studentė, kita Ma
rijos aukšt. mokyklos mokinė. 

x Marijonų bendradarbių
Marąuette Parko skyriaus susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 14 d., 1 vai. 30 m. pa
rapijos salėje. Vaidyba kviečia 
visus narius nesivėluojant atsi
lankyti, nes, pasiioadgus atos
togoms, yra daug svarbių rei
kalų aptarti.

x Dr. Mykolas Gečiauskas 
Arvystas Šv- Marijos bažnyčio
je, Lake Forest, susituokė su 
Jane Granyte. Povestuvinėn ke
lionėn išvyko į Kanadą. Nauja- 
vedžiai gyvens Ohanute aviaci
jos bazėje, Rantomi, III. Dr. Ge- 
čiausko tėvai gyvena Manches- 
tery, Conn.

x Chicagos aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos metinis
visuotinas tėvų susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 13 d-, 8 v. v., Jau
nimo centre. Bus renkamas nau 
jas Tėvų komitetas. Į komitetą 
jau sutiko kandidatuoti visa ei
lė tėvų. Maloniai prašome tė
vus susirinkime dalyvauti ir pa 
reikšti savo mintis bei pageida
vimus mokyklą liečiančiais klau 
simais. Po susirinkimo kavutė.

x Romualdo Bumeikio ir Vik 
torijos čumkaitės jungtuvės į- 
vyks rugsėjo mėn. 13 d. Šliu- 
fcą duos ir palaiminimą suteiks 
kun. P. Kuras, kuris jaunąją ir 
kniloštijo. Abu jaunieji yra mo
kytojai.

X Sol. Dalios Kučėnienės pir
masis didelis koncertas, akom
panuojant komp. Dariui Lapins
kui, įvyks spalio 4 d., 8 vai. v., 
Jaunimo Centre. Koncertą ren
gia LDK Birutės dr. Centro 
Valdyba Chicagoje. Pakvietimus 
galima įsigyti Marginiuose ir 
pas birutiiiinkes. Visuomenė ma
loniai prašoma gausiai atsilan
kyti. (pr.)

X Baleto šokėja Karosaitė 
suorganizavo specialią mote
rims mankštos klasę. Pamokos 
jau vyksta J. Puodžiūno (baleto 
studijoje, 2656 W. 71st ISIt. Pirm. 
ir penkt- 7:30 vai. vakaro. Susi
domėjusios .kviečiamos atsilan
kyti. Tel. 778-7182 arba RE 
77206 (sk.)

X Sodininkas kviečia jumis į 
slyvas ir obuolius. Galėsite pa
tys susiskinti. Nedideli medžiai. 
Apie 2 vai. kelionė. Labai ma
lonūs savininkai. Dėl informa
cijų skambinkite, nurodysime
kelią. Tel. 598-5285. (sk.)

C Albinas Kurkulis, akcijų 
keris reprezentuoja Glore 
gan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
6-1234. Albinas turi daug 
:ų asmeniško patyrimo su 
ijomis ir jums sąžiningai pa- 
» investavime vertybėse.

(ak.)

X Dr. A. Razma kalbės Cice
ro tautos tšventės minėjime šį 
sekmadienį 4 vali. p p. Vipi Cice
ro lietuviai kviečiami atsilan
kyti.

X S. Knistautienė, žinoma vi 
suomenės veikėja, parėmė mūsų 
spaudos darbus 5 dol. auka. Dė
kojame.

X Pensininkas Pranas Ne
norta iš East Chicagos rašo 
apie prof. Pr. Dovydaičio mono
grafijos būtinumą: “'Didelį ir 
kilnų darbą atliksite išleisdami 

! prof. Prano Dovydaičio mono
grafiją. Juk jis yra vienas iš 
tų ąžuolą, kokių mūsų mieloji 
Lietuvėle mažai turėjo. Gerbda
mas jį kaip Sibiro kankinį ir 
buvusį mano klasės auklėtoją 
ir mokytoją pridedu ir aš prie 
šio sumanymo savo ikiuklią 10 
dol. auką.’’ Prof- Pr. Dovydai
čio monografijai išleisti aukas 
siųsti adresu: Jonas Žadeikis, 
4162 S. Fairfield Avė., Chica
go, Dl., 60632.

X Salioraė šagamogienė,
' 7144 So. Talman Avė., mums 
rašo įdomiai ir naudingai pra
leidusi vasaros atostogas nau
joje vietoje. Ji džiaugiasi “Drau 
gu”, kuris atostogų metu ją lan 
kydavęs ir padaręs daug 
džiaugsmo. Įvertindama mūsų 
spaudos pastangas, prisiuntė 10 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me-

X Am. Liet. Montessori d-ja 
išleido knygutę škirtą pradedan 
tiems skaityti vaikams — Bi
tės, tekstas L. Germanienės; 
iliustracijos Z. Sodeikienės. Te
ma sava jaunai galvosenai, pri
statoma prieinamu žodynu ir 
didelio formato vaizduotę lavi
nančiam iliustracijom. Gauna
ma DRAUGE-

X Biadas Daukantas, mūsų 
dienraščio skaitytojas iš Ft. 
Charlotte, Fla. mums rašo: 
“Ačiū, kad mus aplankote ma
lonioj Floridoj. Įdedu truputį 
maisto Draugui. Žinau, kad jis 
nėra labai penimas. Iki pasima
tymo rudeniop.” Drauge atsiun 
tė 5 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame.

X Krivūlės, buv. Lietuvos po- 
lic. tarnautojų klubas, šiemet 
rausiasi atžymėti dvi subal’ntis: 
51 metų nuo Lietuvos policijos 
įsteigimo ir 11 metų nuo klubo 
Chicagoje įsteigimo. Ta proga 
ruošiamas pobūvis Marąuette 
Hali, 6908 So Western, kuris 
įvyks rūgs 27 d. Bus ir meni
nė programa.

X L. M. Klubų Federacijos 
Chicagos klubo valdyba prane
ša, narėms, kad po Julijos Ra- 
jauskaitės fortepiono koncerto, 
kuris įvyks rūgs. 20 d., 7:30 v. i 
v. Jaunimo centre, bus vakarie
nė Šarkos restorane W. 79 g. 
Narės su svečiais norinčios šioj 
vaikarienėj dalyvauti prašomos 
pranešti ligi rūgs. 15 d R. I8i- 
mokaitienei tel. WA 5-4921.

(pr.)
x Chicagos Aukštesniosios 

Lituanistines Mokyklos šokiai 
įvyks rugsėjo 13 d„ 7:30 v. v. 
Jaunimo centre. Kviečiami mo
kiniai ir visas lietuviškas jau
nimas (pr.)

X E. Tutlienė projektuoja ir 
siuva modernius ir praktišlkus 
drabužius ateinančiai madų pa
rodai, kurią ruošia Putnamo se
selių rėmėjos rugsėjo 27 ir 28 
d. Jaunimo Centre. Bilietai 
Marginiuose. (pr)

X Skubiai parduodamas ge
rai išlaikytas narnas Mairąuette 
Parke. Skambinti telefonu: WA 
5-1184. (sk.)

X L. Braždienės delikatesų 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 W. 71 Si., tel. 
FR 8-2030. Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (dc.)

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

Dalis spaudos atstovų ALTos kongrese Detroite. Iš k.: “Draugo’ at
stovas V. Seienis, “Tėvynės” red. J. Petrėnas ir .‘Darbininko” atstovas 
kun. P. Geisčiūnas. Nuotr. K. Sragauskoi

IŠ AR n IR TOL/
J. A. VALSTYBĖSE

— Saulius Jurgis Damušis, 
prieš (kelerius metus baigęs fi
ziką — matematiką Wayne St. 
universitete Detroite ir jau (ke- 
leri metai dirbąs Califomijoje, 
pereitą mėnesi, savo darbovietės 
siunčiamas, išvyko vieneriems 
metaims į Europą. Būdamas ypa 
tingose pareigose, turės progos 
aplankyti visą Europą nuo Vi
duramžio jūros iki Skandinavi
jos Ta proga, prieš išvykdamas 
į Europą, svečiavosi savo tėvų 
Jadv. ir dr. Ad. Damušių na
muose Detroite.

— VLIKas remia BATUNo 
demonstraciją prie JT. VLIKo 
valdyba savo posėdy rugsėjo 3 
padarė nutarimą remti EATU- 
No rengiamą demonstraciją dėl 
Molotovo - Ribbentropo pakto. 
Bus išleistas specialus Eltos biu 
letenis su pareiškimu, ka i VLI- 
Kas pritaria šiai protesto de- 
montracijai ir ragina visus lie
tuvius kuo gausiausiai dalyvau
ti beį šią demonstraciją parem
ti aukomis Iš savo pusės VUKo 
valdyba taip pat paslkyrč šiek 
tiek piniginės paramos šios de-

x Lietuvių aero klubas rūgs. 
20 d. 7 vai vak. B. Pakšto sve
tainėje ruošia neseniai įsigyto 
lėktuvo krikštynas — pobūvį.

X Petronėle Zakaraitė ir 
Marija Paukštiene, iBnighton 
Parko liet. veikėjos, išvyko į 
Kanadą savo pažįstamų lanky 
ti.

X Aukos stiprina lietuvybę, 
žinoma, ir lietuvištąją spaudą

monstracijos i engimo išlaidoms 
padengti

— New Yorko lietuvių orga
nizacijų atstovų susirinkimas, 
įvykęs rugsėjo 4 Maspethe lie
tuvių parapijos salėje, v’enbal- 
siai pritarė BATUNui ir nutarė 
remti savo aktyviu dalyvavimu 
jo rengiamą protesto demons
traciją prie Jungtinių Tautų, 
kuri įvyks rugsėjo 20 d. New 
Yohke ir jo apylinkių lietuvių 
organizacijų dalyvavime koor
dinacijai vadovaus NY LB apy
gardos valdyba su savo pirmi
ninku A. VakseJiu.

— JAV vyriausybės atsto-, 
vas, Transporto pasekretorius 

1 Waiter Mason, ir Kinijos dele
gatas prie Jungtinių Tautų 
WANG Meng-Hsien bus vieni iš 
pagrindinių kalbėtojų BATUNo 
rengiamoj protesto demonstra
cijoj prie JT rugsėjo 20 d.

•— L. B., Bridgeport, Conn. 
skyrius tradicinį rudens balių 
rengia spalio mėn. 11 d. 7 vai: 
vak. Išv. Jurgio parapijos didžio
joje salėje, 443 Pairk Avenue. 
Šokiams grqs garsusis Eduardo 
Radionovo orkestras. Visus vie
tos ir apviiifkės lietuvius malo
niai kviečiame atvykti į šį tra
dicinį Bailių^ ir naujai išremon- 
tuotoje parapijos salėje jaukiai 
praleisti vakarą-

010. BRITANIJOJ
_  Vyskupas Antanas Deks

nys, vykdamas į ALTos kon
ferenciją Detroite, trumpam lai 
kui buvo sustojęs Londone; au-

DAR GALIMA LIETUVIU GIMNAZIJĄ tevų Pranciškonų vedamų
x gimnaziją (aukštesnę mokyklą).

Tai reikia daryti tuojau. Jeigu 
prieš Kalėdas susiregistruos 70 

Tėvų pranciš.oonų vedama lie- vykęs į Kennebunkportą ir tu- j berniukų, tai tuojaus bus pradė- 
tuvių gimnazija Kennebunkpor- rėjo progos susipažinti su lietu- ta organizuoti mokyklos atgai

1ŠGHLBBTI NUO MIRTIES

vinimą nuo sekančių mokslo 
metų. Berniukus registruoti ad-

te uždaryta ir teveikia tik vy- viškos gimnazijos daribo sąlygo- 
resnės klasės. Tačiau, dėka tė- mis. Patalpos ten geros. Kai tik 
vii pranciškonų ryžto, ją dar pasklido žinia, kad mokykla už- resu: iSt. Anthony Preparatory 
i;ūtų galima išgelbėti .jeigu tuo daroma, Kennebunkporto mies- School, Kenneburikport, Maine.* 
reikalu parodys atitinkamą su- to valdyba kreipėsi į tėvus pran-1 Lietuvių televizijos progra- 
sirūpinimą lietuvis, ;oji visuome- ciškonus, prašydama jiems pa- mos vedėjas P. Siutas tiek pa

talpas išnuomoti mokyklai. Yra lankus šiam reikalui, kad sutin- 
fiziikos, chemijos laboratorijos, ka tą registraciją priimti savo 
biblioteka, sale, skaitykla,, ku- įstaigoje: Lietuvių televizija, 
riai perkamos naujausios kny- 2615 W. 43 St., Chicago, UI-

nė, ypač moksleivių tėvai.
Tuo reikalu sekmadienį, rūgs.

7 d., per lietuvių televizijos sto
tį Chicagoje kalbėjo LB centro 
valdybos pirm. inž. Br. Nainys 
ir LB švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas. Inž. B. Nainys 
pažymėjo, kad šie metai yra 
švietimo ir šeimos metai. Labai 
svarbu didinti lituanistines mo
kyklas lankančių jaunųjų lietu
vių skaičių. Rugsėjo mėnuo 
kaip tik yra paskirtas lituanis
tinių mokyklų vajaus mėnesiu 
ir todėl buvo kreiptasi į apylin
kių ir apygardų vadovybes, ska
tinant lankyti šeimas ir ragin
ti, kad visi mokyklinio amžiaus 
vaikai būtų leidžiami į lituanis
tines mokyklas.

gos.
Vieta labai graži — šalia A t 

lanto vandenyno; čia pat par
kas, maudymosi baseinas. Mo
kytojai cenzuoti. Turimi trys 
namai- Jei mokinių daugiau at
sirastų, būtų praplečiamas ben
drabutis. Tėvai pranciškonai 
Kennebunkpcrto miestui patal
pų neišnuomojo, palikdami ga
limybę dar vienam stipriam ban
dymui mokyklą išsaugoti. Jeigu 
susidarys 100 vaikų, mokykloje 
darbas bus tęsiamas toliau.

Programos pabaigoje kun. J. 
Prunskis ragino tėvus, kurie 

Mok. P. Kavaliūnas papasa-i turi mokyklinio amžiaus bemiu- 
kojo, (kad jis buvo specialiai nu-! kus, registruoti juos į tą lietu-

Lietuvių televizijos programoje Chicagoje. Iš kairės: programos ve
dėjas P. Siutas, inž. Br. Nainys, mok. J. Kavaliūnas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
RUOŠIAMASI BALFO VAJUI Repšys, R. Simokaitienė, K. Bra 

žas, F. (Sereičikas, A. Ūselis, J.
Balfo Chicagos apskrities tra

dicinis vajus, kaip pirmiau taip 
ir šiais įlietais, bus vy lodomas 
spalio ir lapkričio mėnesiais. Jo 
globėjai — pik. Kazimieras Ok
sas ir Petras Kazanauskas, Mu-

lankė lietuvių namus ir lietuvių tual Federal sav. & 
bažnyčią. Čia būdamas pareiš- prezidentas. Vajaus

60632, o paskiau naujai stojan
čių moksleivių pavardes persiųs 
Šv. Antano mokyklai. •

Kalbant apie tą lietuvių mo
kyklą, televizijos programoje 
buvo rodomos skaidrės iš jos 
veikimo. Jas atgabeno mok. J. 
Kulys, kuris toje mokykloje dės 
tė. Jis labai aukštai vertina tą 
mokyklą nes, kaip buvęs jos 
mokytojas, ją gerai pažįsta. Jis 
ragina tėvus, kurie tilk gali, sa
vo berniukus įregistruoti tos mo • 
kyklos lankymui ir tuo pačią 
mokyklą išsaugoti nuo uždary
mo. Ji to verta. J. Daugi.

Chicagos žinios
NEMOKAMAS “L” TRAUKI- 
e NEIJU VAŽIAVIMAS

Nauja greitųjų “L” traukinė
lių Dan Ryan linija oficialiai bus 
atidaryta rūgs. 28 d. Linija pa
tarnauja nuo 95-tos iki miesto 
centro. Neoficialus atidarymas 
bos rūgs 26 d., kada važiavi- 
mas visiems bus nemokamas 
tarp 35-tos ir 95-tos gatvių 
nuo 10:30 vai. ryto iki 4 vai 
po piet. Miesto centre ši linija 
susijungs su Lake st- linija. Ki
ta Kennedy linija bus atidaryta 
lapkr. mėnesį. Viešųjų darbų 
departamentas už abiejų linijų 
pastatymą sumokėjo 107 mil. 
dolerių. Už 150 moderniųjų trau 
kinėlių užmokėta 18.7 mil. dole
rių.

PARDUODA TRAUKINĮ
Spalio 20 d. Denveryje bus 

parduotas iš varžytinių pirma
sis Burlington geležinkelio Den- 
ver Zephyr dizelinis 12 vagonų 
traukinys, pastatytas 1936 m.
Šis traukinys 1936 m. spalio 23 
d. be sustojimo atliko 1,017 my- # 
lių kelionę iš Chicagos į Denve
rį per 12-ką valandų 12-fcą mi
nučių. Tas greitis iki (šiai dienai 
dar nepralenktas. Pirmoji pra
šyta kaina bus $30.000.

SKAUDUS KAINŲ 
PAKUJMAS

Darbo statistikos biuras Chi
cagoje praneša, kad per pasku 
tinius 15 mėnesių kainos viduti- 
nia visoje Amerikoje pakilo 
10-3% už kiaušinius, 6.5% už 
cukrų ir saldumynus, 14.7% už 
jautieną ir veršieną, 10.7% už 
kiaulieną, už valgius restoranuo 
se 5.9%, nuošimčiai už paskolas 
namams 14.5%, už namų remon 
tus 8.6%, už vyriškas eilutes 
102%, už automobilių apdrau
dą 8.3%, uk gydytojo sąskaitas 
7.3% ir už viešą susisiekimą 
7.7%.

KAILINIŲ PAVOGIMU 
RENGIASI ŽIEMAI

Du ginkluoti vyrai surišo kai- 
linių krautuvės savininką E. Ed 
wards ir du patarnautojus 190 
N ISItate ir išsinešė 30 kailinių, 
kurių vertė siekia daugiau 
$30,000.
CIGAREČIŲ KAINA BRAN

GESNĖ UŽ JAUTIENOS
Kai viename Chicagos super

markete pirkėjai skundžiasi dėl 
jautienos brangumo, pardavėjai * 
nurodo į iškabą, kur galima pa
skaityti: “Jeigu manote, jog 
jautiena brangi, tai prisiminki
te, kad svaras cigarečių kainuo
ja $6.95.”

ĮVAŽIAVO Į AUTOBUSĄ.
Sunkvežimis įvažiavo į užpa

kalį CTA susisiekimo autobuso 
sustojusio prie ustate ir Root 
gatvių. Sužeista 12-ka (keleivių, 
visi lengvai. Jie buvo patikrin
ti Michaei Reese ligoninėje.

Litvinas ir kiti. Pirmininkavo 
V. Šimkus, setrret. Ed. Litvinas 
ir V. Baleišytė. K. Brž-

RUOŠIASI PRANCIŠKIEČ1Ų 
SEIMUI

Šv 'Pranciškaus seserų vienuo
lyno rėmėjų 2 skyrius Brighton 
Parke ruošiasi seimui ir tom 
reikalui šį sekmadienį, rugsėjo 
14 d. 1:30 vai. r». p. Uršulės 

būtų našus, reikalinga apie 300 Garalevičicnės namuose, 4437 
aukų rinkėjų. So Artesian Avė., ruošia paren

gimą. Prie jo ruošos daug dir- 
Vajaus reikalu įvyko Balfo bą skyriaus pirmininkė Anna 

Chicagos apskr. v-bos narių,' Zalandauskienė, U. Garaievičie- 
dalyvaujant skyrių atstovams, nė, S. P Aluokienė, M Pakel-

loan ass. 
oficialus

Tai žinodami skaitytojai remia kė norą aplankyti Anglijos lietu atidarymas įvyks spalio 5 d.,
savo kasdieninį dienraštį. Pra
tęsdami prenumeratą, aukų pri 
siuntė: 3 dol. — J. šakinskas, 
2 dol. — A. Masiulis, 1 dol. — 
A. Adomaitis. Nuoširdžiai dėko
jame.

x L.V-S- “Ramovės” Chica
gos skyriaus ramovėnų susirin
kimas įvyks rugsėjo mėn. 14 d. 
11 vai. Jaunimo centre.

X Sofijos Mickūnienės, 4716

vius. Dėl laiko (sus vėliau susi
tarta.

— Vilties klubas Wolver- 
hamptone buvo sušaukęs savo 
narių susiimkimą.

— Manchesterio lietuviai pa
minėjo Tautos šventę. Paskaitą 
skaitė J. Zokas iš Derbio.

— Manchesterio lietuvių sočia 
linis fldubas IX. 27 rengia savo 
20 metų gyvavimu sukakties

kurio metu bus išduotos sky
riams kvitų (knygutės ir rinkė
jams pažymėjimai, kad vajus

So. Marshfield, sveikata page-, ....
rėjo. Si, žinomą lietuvių veikė- l ji. be kitų evecnj,
, varia ir Tnpi.uvoa nasium-ją, ilgametę Moteių s-gos 21
kuopos narę, galima jau aplan
kyti.

X Lietuviška kino kronika
bus rodoma St. Balzeko liet. 
kult. muziejuje rūgs. 12 d., penk 
tadienį, 7:30 vai. vak. Bus pa
rodyta pr. metų Chicagos aukšt. 
mokyklos Vasario 16 minėjimais, 
Lietuvos miestų herbai, skautų, 
-čių stovyklos vaizdai ir 'kt- Fn- 
mus demonstruos dr- J. Jerome. 
Visi lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Adresas: 4012 Ardher Avė. 
Įėjimas nemokamas.

žada atvykti ir Lieiuvos pasiun
tinio pareigas einąs J. Balickas 
Programą išpildys vietos lietu
vių meninės jėgos.

— Coventrio lietuviai suruo
šė 'Tautos šventės minėjimą Pa
skaitą skaitė kun. A. Geryba.

— J. Tumo — Vaižganto, ži
nomo mūsų rašytojo, 100 metų 
gimimo suicakties minėjimą ruo
šia Bradfordo lietuviai rugsėjo 
20 d. Programoje kun. A. Put- 
cės paskaita. E. Navickienė pa
skaitys iš Vaišganto ir savo 
'kūrybos.

Vaiką amžiui ir polinkiams atitinkamai pedagogiškai už?ms vaikus 
akt. Alfas Brinką Alvudo išvykoje gamton. Nuotr. J. Slaboko

pasitarimas, kuriam dalyvavo 
atstovai ir iš tolimesnių vieto
vių: Ona Kavoliūmenė Balfo 18 
sk vicepirm. iš Beverly Shores, 
Kazys Balčiūnas, Balfo 28 sk. 
pirm. iš Lemont, A. Pupelis, 
Balfo 14 sk. atstovas, rev. ko
misijos narys, iš Cicero ir kiti. 
Be to, buvo atvykęs Balfo gar
bės pirm. prel. J. B. Končius ir 
Balfo c. v. gen. sekret. Alb 
Dzirvonas. Ižd. — Kostas Če
paitis pranešė, (kad gegužinė 
davusi 2,073,63 dol. pelno.

Pirm. V. Šimkus pareiškė, 
kad Kenoshoje, Racine ir Mil
vvaukee, greitai pradėsią veikti 
Balfo skyriai, kurių atgaivini
mo reikalais rūpinasi Balfo di
rektoriai — A. Dzirvonas, kun. 
dir. F. Gureokas ir V- Šimkus. 
Garbės pirm. prel. J. Končius 
painformavo, kas daroma Balfo 
stipendijų reikalu, pažymėda
mas, kad neturėtų pražūti nei 
vienas talentas. Prel. Končius 
kartu su Balfo direktoriais, sti
pendijų komisija M. Rudienė, 
(kun. F. Uurecku ir V. Kasniū- 
nu turėjo pasitarimą ir nutarė 
organizuoti specialų stipendijų 
fondą.

Vajaus klausimais pasisakė 
J. Mackevičius, E. Samienė, K-

tienė, B Strumskienė ir kitos.
Rengėjos kviečia visus atsi

lankyti; bus daugybė gražiu ir 
įdomių dovanų, kavos, pyragai
čių ir kitų įvairumų. Šis paren
gimas ruošiamas paremti Šv. 
Pranciškaus vienuolyno seserų 
rėmėjų metinį seimą, Kuris į- 
vyks spalio 5 d. šv Jurgii. pa
rapijos svetainėje. Rėmėja

— Kariškių, dalyvavusių ka
ruose, įkalbos visuomet įdomios, 
bet poeto, niekad nebuvusio 
mėnulyje, vapaliojimai apie mė
nulį nuobodūs. — Mark Twain

Vyriausia skautininke M. Jonikie
nė Anglijoje. Matosi ją sutikę: Br. 
Zinkus, J. Maslauskas, kap. kun- 
Putcė, J. Alkis, G. Zinkienė.


