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MASKVA ISSIGA <D0 BALFO
Pikti "Tiesoje" puolimai prieš šalpos organizatorius ir siuntėjus. Kontroliuoja laiškus 
Sibirą ir į Lietuvą.

Lietuvos okupantai išsigando 
Balfo ir Vilniuje spausdinamoje 
“Tiesoje” paleido net per ketu
ris numerius straipsnius, puolan
čius ištaigą, kuri padėjo dešim
tims tūkstančių vargan pateku
sių lietuvių. Visas kultūringas 
pasaulis stengiasi labdaros įstai
goms padėti, tik komunistai, jų 
įtakos išsigandę, šmeižtais norė
tų jas likviduoti. Ta Maskvinė 
ataka prieš Balfą prasidėjo rūgs. 
6 d. “Tiesos” 207 numery. Jau 
čia pradedama šmeižtais, kad 
Balfas tai “JAV centrinės žvalgy
bos filialas”, >kad tai “JAV kon
troliuojama įstaiga”, kad jai va
dovauja asmenys, “kurie Lietu
voje šaudė žmones”.

Puolimuose “Tiesa” cituoja į- 
vairius į Lietuvą siunčiamus laiš
kus, dar kartą patvirtindama, kad 
ten laiškai cenzūruojami, pas 
adresatus patikrinami. Dedamos 
net kai kurių laiškų fotostatinės 
kopijos, kas įrodo, kad ne Balfas 
su žvalgyba dirba, o tų šmeižtų 
prieš Balfą autorius Vytautas 
Miniotas. Kaltinama viena Bal
fo sekretorė, perdaug paėmusi 
už siuntinį, išsiųstą vieno išeivio 
broliui. Bet kad Maskva daugiau 
paima muito už siuntinius, negu 
patys daiktai kainuoja, kad Mas
kva apiplėšia ir Balfą, ir kiekvie
ną kitą siuntėją, kuris bando pa
dėti savo broliui ar pažįstamam 
už geležinės uždangos, tai straip
snio autorius to visai neužsime
na.

Puola preJ. Končių, kun. Martin- 
kų, kun. Geisčiūną

Tolimesniuose trijuose “Tie
sos” numeriuose puolami Bal
fo vadovai. Pradedama nuo 
prel. Končiaus, pažymint melą, 
kad “Balfo priešakyje jį pastatė 
JAV valdžios organai”. Ameri
kos lietuviai prel. Končių labai 
gerai pažįsta ir žino, kad įvairios 
lietuvių grupės jį laisva valia iš
rinko į vadovus, ir tai vis pakar
totinai perrinkdami. JAV val
džiai nei . šilta, nei šalta, kas 
Balfui vadovaus ir iš viso ar to
kia įstaiga egzistuos, nors vertin
dama didelį labdaros darbą, Bal
fo atliekamą, JAV-bių, kaip ir ki
tų kultūringų krašto vyriausybė, 
rodo palankumą Balfui.

Prel. Končius kaltinamas ro
dęs savo globą “hitlerininkų pa 
galbininkams”. Jeigu kas tikrai

Saugumo taryba
pasmerkė Izraelį

NEVV YORKAS. — Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba 11 prieš 
0 balsų pasmerkė Izraelį už tai, 
kad ši pagrobusi arabų Jeru
zalę. Izraelio ambasadorius Jo
seph Tekoah tą rezoliuciją at
metė. Rezoliuciia buvo praves
ta Pakistano. Pabalsavo už ją 
Alžirija, Tautinė Kinija. Brita
nija. Prancūzija, Vengrija, Ne- 
paho valstybė, Pakistanas, Se
negalas. Sov. Rusija, Ispanija 
ir Zambija. Penketas valstybių 
susilaikė. Tai Prancūzija, JAV, 
Suomija, Paragvajus ir Kolum
bija.
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Rugsėio 17 d. : šv. Narc’zas, 
šv. Kolumbas, Mantvinas, Sigu 
tė.

Rugsėio 18 d • šv Ji’ozanas 
Kup., šv. Riču-das, Mingaila, 
Aura.

Sau’ė teka 6 31, Didžias 6:59. 
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Chicagoje ir apylinkėse šian
dien dalinai debesuota, vėsiau. 
Temperatūra apie 70 i.

Hitleriui ir jo klikai parodė prie
lankumą, tai komunistai, Sovie
tų Sąjunga, pasibučiavusi su Hit
lerio vadovaujančiais naciais 
specialia sutartimi susibičiuliau
dama, su ja. Lygiai nepamatuo
tai puo’a kun. Martinkų ir kun. 
Geisčiūną.

Kaltina Balfą, kad šelpia 
partizanus

Neturėdamas tvirtesnių prie
kaištų Balfui, okupanto “Tiesa” 
ima pulti buvusius ir esamus 
Balfo vadovus, o labiausiai a.a. 
L. Jankų Taip sakant, pradeda 
kovą su numirėliais. Tai nesun- 

1 ku daryti, žinant, kad žmogus gi 
iš kapo apsiginti negalės.

Balfas pagaliau kaltinamas 
šelpiąs buvusius Lietuvos parti
zanus Sibire, kurie Maskvos va
dinami banditais. Jei tik Balfas 
kaip gali sušelpti žmones, kurie 
savo gyvybės auka gynė tėvynę 
nuo svetimųjų okupantų, tai tas 
tik garbė Balfui.

Pagaliau ta straipsnių serija, ė- 
jusi per 4 numerius, baigiama 
žodžiais: “Jeigu į jus iš JAV 
kreipsis Balfas ir siūlytų 
kyšį, būkite atsargūs! Žinokite, 
tai priešo ranka”! Iš to matyti, 
kad Balfas darosi populiarus Į 
Lietuvoje, kad vertinama šios į-' 
staigos šalpos veikla ir dabarl 
tais straipsniais norima gyvento- Į 
jus suterorizuoti, pakirsti juose 
pasitikėjimą šia labdaros įstaiga, • 
nes per Balfą iš laisvojo pasau
lio ateinanti šalpa gali kartais 
didinti simpatijas vakarams.
Pastangos suterorizuoti Lietuvos 

žmones
Okupantai, gabendami iš Lie

tuvos gėrybes, apiplėšia žmones; 
tiek daug lietuvių išvežę trem
tin, tiek daug nuskriaudę baisiais 
muitais siuntinių siuntėjus, da
bar siekia šmeižtais suterorizuo-

Jungtinių Tautų generalinė asamblėja atidaroma rytoj New Yorke. Ją 
sveikins prez. Nixon. Nuotraukoje matyti posėdžių salė ir keturi didieji. 
Viršuj, kairėj Anglijos užsienio reik. min. Michael Stewart, viršuj deši- 
nėję Prancūzijos Maurice Schuman, žemai, kairėje, JAV užs. reik. sek
ret. William Rogers ir dešinėje Sovietų Rusijos Andrei Gromyko.

TRUMPAI
— Atominė bomba vakar po 

žeme išsprogdinta Nevadoj. 
Sprogimas net sujudinęs 29-nių 
aukštų viešbutį Las Vegas mies 
te, esantį už 100 mylių nuo spro 
įgimo vietos. Sprogimas buvo 
atliktas rūpinantis šio krašto 
saugumo reikalais.

• Lisabonoje sugriuvus sten
dui sužeista 200 žmonių, kurie 
stebėjo jaučių varymą.

• JAV ambas. Brazilijoje El- 
brick pareiškė, kad nepaisant 
pagrobimo, jis ii- toliau liks Bra
zilijoje.

• Vancouveryje, B. C., gimė 
ketvertukas: trys mergaitės ir 
berniukas. Dvi iš mergaičių ga
na si’pnos.

• Bremene, Vokietiioi, 10, 
000 asmenų kovojo su policija, 
protestuodami prieš vadinamą 
naująją nacių partiją ir jos va
dą Adolf von Thadden.

į

ti Lietuvos žmones, kad neturėtų 
simpatijų iš laisvo pasaulio pa
šalpą jiems siunčiančiai rankai. 
Plėšikiškus priespaudos nešėjus 
okupantus nervina laisvoji gera 
širdis, pavergtiesiems nešanti duo 
ną, drabužį, autuvą.

Jeigu Maskva išsigando Balfo 
ir taip gausiai nepagailėjo vietos 
keturiuose “Tiesos” numeriuo
se, tai parodo, kad Balfas, o kar
tu ir jį remianti visuomenė at
lieka mūsų tėvynei gerą darbą

(J. Žvilb.)

Komunistai sudegino 
kaimą

SAIGONAS. — Apie 200 S. 
Vietnamo teroristų puolė vieną 
kaimelį ir ten nukovė 21 civilį. 
Jie atakavo Mai Linh kaimelį, 
esantį 85 mylios nuo Da Nang, 
sunaikino 170 namų, be nukau
tų, sužeisdami dar šešetą as
menų. Tai jąu trečias kaimelio 
puolimas savaitės bėgyje. Ko
munistai aukų neturėjo.

Gomulka lankėsi 
Čekoslovakijoj

PRAHA. — Čekoslovakijoje 
lankėsi Lenkijos komunistų gal
va Wladyslaw Gomulka, kuris 
susitiko su dabartiniu Čekoslo
vakijos kompartijos pirmuoju 
sekr. Husak. Abu tarėsi apie 
10 vai. ir, manoma, kad Gomul
ka patarė kaip reikia susitvar
kyti su liberalizėjimo buvusiais 
vadais, nes jis tuo reika’u turįs 
patyrimo iš 1956 m. Čekoslo
vakijos radijas ir spauda v's 
kaltina laisvėjimo pionierių Dub 
čeką, kad šis nemokėjęs sutvar
kyti Maskvos priešų reakcionie
rių.

1$ VISUR
• Amerikiečiai ir švedai stu

dijuoja grupę dvynukų, norė- 
dam; ištirti kaip rūkymas vei
kia rūkantį ir nerūkantį dvy
nuką.

• Rašyt. Noel Loomis mirė 
San Diego mieste, sulaukęs 64 
metų amž. Buvo parašęs 50 
knygų, ir 400 novelių.

• Montevideo mieste, Uru
gvajuj, pagrobtas laikraščio lei
dėjas Gampietro, 46 metų amž

• Aliaska yra 375 mil. akrų, 
gi gyventojų tėra tik 250,000.

Parduos daug 
automašiną

DETROIT. — Skelbiama, kad 
1970 m. gamybos automobilių 
būsią pa "duota rekordinis skai
čius — 8.8 mil. vienetų, neskai
tant dar kito milijono įgaben-

į to iš kitų kraštų.

Po trumpo, tesitęsusio vos 36 valandas bombardavimų sulaikymo, JAV bombonešiai B-52 vėl skrenda Vietname 
bombarduoti komunistų pozicijų.

JUNGT. TAUTŲ SEKRETORIUS 
APIE TAIKA

NEW YCRK. — Jungtinių 
Tautų sekr. U Thant reikalavo, 
kad kom. Kinija ir Prancūzija 
būtų pakviestos į atominės kont 
rolės ir nusiginklavimo pasita
rimus. Esą, nepaisant nusigink- 
’avimo ko"ferencir|'ų, apsigimk- 
Dvimas vistiek d; Įėjo Buvę su
sitarimai ir pažadai užmirštami 
r žmo^iia vis ‘abiau rieda į 
kritišką kryžk^’ę. GenPvos nu
siginklavimo kb" ??rencijoi nei 
Ki’-ra nei Prancūzija nėdaly- 
vau^s. o tačiau jos iau yra ato- 
mi"ės jėgos. Srkrz tori”", duoda 
vilčių ir Kosygino sr Chou En - 
lai sus’+ikimni Ir m"no, kad 
bus atsta+yti draugiški santy
kiai tarp Ma^vcs. Pekino ir 
Washin<rtov,o Jis tap pat tikįs, 
kad Vidurinūjose Rvtuose bus 
atstatvta ta;kn Dė1 Vietnamo 
sekretorius manąs, kad ten bū
tų greičiau atstatyta taika, jei 
nesikištų svetimos jėgos, šiuo 
metu paliaubų nereikia laukti, 
tačiau karo susiaurinimas įma
nomas. Jis taip pat išsireiškė, 
kad būtų gera, jog prez. Nixon 
tiesiog kalbėtųsi su Mao Tse - 
tungu ar Castro .tačiau dėl psi-

Maža tepasinaudojo 
amnestija

VIENA. — Šiandien pasibai 
gė amnestija grįžti visiems, ku
rie buvo pabėgę iš Čekoslovaki
jos į Vakarus. Vėliau grįžusieji 
bus baudžiami už tėvynės išda
vimą, tačiau į Čekoslovakiją te- 
grįžo tik 115 asmenų. Apytik
riai Vakaruose yra 90,000 če
koslovakų. Amnestija buvo pa
skelbto gegužės mėnesį prezi
dento Ludviko Svobodos. Bra
tislavos laikraštis “Pravda” pa
skelbė apie 115 slovakų sugrįži
mą, kurie, esą, grįžę iš Austra
lijos, Amerikos ir Pietų Afri
kos. Esą, daugelis Čekoslovaki
jos žmonių dar yra suklaidinti 
propagandos ir gandų. Iš Čeko
slovakijos palyginti šiuo metu 
išvykti į užsienį nėra labai sun
ku gauti leidimus. Skelbiama, 
kad bus atšaukti seni pasai ir 
išduoti nauji. Kadangi toks ma
žas skaičius žmogių grįžo į tė
vynę, tai rodo, kaip žmonės ne
tiki, kad jie iš ten kada nors 
begalės vėl išvykti.

chologiškų ir kitų atvejų tai 
sunkiai įmanoma.

Karas ir žiema
Netikėtas susitikimas su 

Chou En - lai nustebino Ame
rikos užsienio pol'tikos vairuo
tojus. Amerikos diplomatai, pri
siklausę Europos komunistinių 
kraštų būkštavimų, kad Sovietų 
Rusija ir jos satelitai Europoje 
gali pulti Kiniją, nerimo, ypač 
sustiprėjus gandams, kad Ven
grijos, Lenkijos ir Bu’garijos 
lėktuvų g-rupės yra Sovietų Ru
sijoj, netoli Kinijos sienos. Žur
nalistas Charles Bartlett rašo, 
jei sovietai per 5 savaites Ki
nijos nepuls, pavojus bus pra
ėjęs, nes ateina žiemos šalčiai.

Stalino duktė apie 
jo žiaurumus

New Yorke geriau, kaip 
Maskvoje

NEW YORK. — Nuo komu
nistinio režimo pabėgusi žiau
riojo Stalino duktė Svetlana pa
rašė naują knygą, kurią išlei
džia Harper & Row leidykla rug 
sėjo 30 d. Savo pokalbyje žur
nalistams Stalino duktė teigia, 
kad 1930 m., kai buvo Sov. Ru
sijoj vykdomas didžiausias te
roristinis valymas, jos tėvas 
Stalinas buvo sveiko proto, ta
čiau jis jautė, kad prieš jį gali 
būti sukilimas ir tokiam sukili
mui jis užbėgdamas už akių 
žiauriai naikino tariamus ar e- 
samus priešus. Tačiau kai vykę 
valymai po II-jo pas. karo, Sta
linas jau buvęs nesveikas, jis 
sirgo persekiojimo manija. Kal
bėdama New Yorke Svetlana, 
43. metų, kuri prieš pustrečių 
metų atbėgo į JAV, sakosi, kad 
jai labai patinka New Yorkas 
ir jo restoranai, kas taip skiria
si nuo Maskvos.

Arabas užmušė 13 
arabų

TEL AVIV. — Arabo mesta 
granata Gazos mieste užmušė 
50 metų žydę, sužeidė 15 metų 
žyduką ,o taip pat sužeidė 13 
arabų. Izraelio kariai apsupo 
rinką, kurioj buvo numesta gra 
nata, ir suėmė keletą arabų ap
klausinėjimui.

Numatoma išsikelti 
Marse

WASHINGTON. — Preziden
tas Nixonas ir jo patarėjai su
tarė, kad į Marsą būtų iškel
tas žmogus, tačiau data nenu
statyta. Pasitarime be preziden
to dalyvavo viceprez. Agnew, 
Baltųjų Rūmų mokslo reika
lams patarėjas dr. Lee A. Du 
Bridge, Erdvių administracijos 
direktorius Thomas O. Poine, 
karo aviacijos gen. Robert Sea- 
mans, biudžeto direktorius Ro
bert Mayo ir eilė kitų. Spau
dos stkr. Ronald Ziegler ma
nąs, kad toks žmogaus iškėli
mas Marse galįs būti įvykdy
tas apie 1980 m., tačiau kiti 
mano, kad toks išsikėlimas ga
lėtų būti t k šio šimtmečio pa
baigoje. Kada prezidentas pa
darys tarp tų pasirinkimų spren 
dimą, Ziegler nepasakė.

Dideli potvyniai
SEOUL, Korėja. — P. Korė

joj dideli potvyniai pareikala
vo daug aukų. Žuvo 257 asme
nys, 81 sužeistas, 60,000 neteko 
namų. Lietaus iškrito ligi 14 co
lių. Tai didžiausi potvyniai nuo 
1959 metų.

Priešrinkiminiai streikai 
Vokietijoj

FRANKFUP.T - vakarų Vo
kietijoj įvyksta š; sekmadieni 
rinkimą'' į parlamentą. Rinki
minei kovai vykstant, krašte 
siaučia streiko banga Sustreika 
vo 500.000 kasyklų ir plieno pra 
monės darbininkų .Streikai Vo
kietijoje būlavo labai retai. 
1968 m. streikais prarasta tik 
25,249 darbo dienos, gi šįmet 
iau 24 mil. darbo dienų.

Keijurios amerikietės nuvyko į Paryžių ieškoti pas Šiaurės Vietnamo tai
kos delegacijos dalyvius, kas ištiko jų vyrus lakūnus, kurie buvo paim-

I ti į nelaisvę Vietrame. Iš k. į d.: Singleton, McElhanon, Jeffirey ir Haftį- 
Įness, visos iš Dalias. Tex.

Šiaurės Vietnamo 
pasisakymas, dėl JAV

karių atitraukimo
Sako, kad tai propaganda
VVASHINGTONAS. — Prez. 

Nixonas vakar paskelbė, kad 
ligi šių metų galo JAV galės 
iš Vietnamo atitraukti 100,000 
vyrų. Atitraukus 25,000 vyrų, 
dabar bus atitraukiama dar 35, 
000 karių. Pietų Vietnamo vi
ceprez. Ky manąs, kad ligi 1970 
m. amerikiečiai galės atitrauk
ti iš Vietnamo net ligi 200,000 
vyrų. Nei prezidentas, nei spau
dos sekretorius Ziegler nieko 
neminėjo ar bus sumažintas 
šaukimas į kariuomenę. Karių 
atitraukimas sąlygojamas tri
mis atvejais, tai kaip toliau vys
tysis karo veiksmai Vietname, 
kaip vyks toliau pasitarimai Pa 
ryžiuje ir kaip greitai patiems 
Pietų Vietnamo kariams pasi
seks užimti JAV karių postus.

Š. Vietnamas paskelbė, kad 
amerikiečių karių atitraukimas 
iš Vietnamo esanti propagan
da, nes, esą, Amerika nobinti 
pasaulį tik apgauti.

Hanoi vis kviečia
Maskvą ir Pekiną 

taikytis

HONG KONG. — Hanoi vy
riausybė kreipėsi į kom. Kini
jos ir Sov. Rusijos vadus, kad 
jie nustotų tarp savęs kovoję, 
kadangi tai kenkią komunistų 
karui Vietname. Pasirodžiusia
me Nahn Dan laikraščio veda
majame prašoma tuos komu
nistinius kraštus susitaikyti, iš 
to matyti taip pat, kad miręs 
Ho Chi Minh pageidavęs, kad 
susitiktų Kosyginas su Chou 
En - lai. Nors ir neminėjo tų di
džiųjų komunistinių kraštų var
dais, tačiau pastebėjo, kad nuo
latinis ginčas galįs įvesti į didelį 
karą, kas kenktų ir Vietnamui. 
Karo metu būtų nebegalima at
gabenti pagalbos per Kiniją ir 
reikėtų naudotis daug ilgesniu 
jūrų keliu, o antra, būtų labai 
sunku Hanoi vyriausybei pasi
rinkti tarp Kinijos ir Sov. Ru
sijos. Laikraštis priminė miru
sio diktatoriaus Ho Chi Monh 
testamentą, kvietusį taikytis.

Žydų Nauji 
metai Maskvoj

MASKVA. — Didelės minios 
dalyvavo prie centrinės sinago
gos, prad 'darni švęsti žydų nau
jus metus Netilpdami į sinago
gą žydai grupavosi aikštelėje 
ir ant laiptų. Jie skandavo sa
vo psalmes žydišku.:. ir rusiškai. 
Sinagoga neseniai išdažyta ir 
atrodė geriau negu anksčiau, 
tačiau ma’daknygių žydai tetu
rėję mažai.

BRUSSELIS. — Furopos Ben
drosios rinkos kraštai susirinks 
lapkričio 17 -18 d. Haagoje ir 
ten svarstys Britanijos į Bend
rąją rinką priėmimo klausimą.
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LIETUVIŠKO ŠILO SIMFONIJA

(Mintys naujus skautiškos veiklos metus pradedant)

“Gera pušis savo šilui ošia”, 
sako lietuviška patarlė.

Per vandenynų plotus ir mies
to triukšmą mes nebegirdime 
lietuviško pušų šilo ošimo, ta
čiau jo Simfonija dar neišdilo 
iš mūsų vyresniųjų atminties. 
Tą lietuvišką simfoniją, lyg tos 
geros pušys, mes skleidžiame 
mūsų skautiško jaunimo tarpe, 
“ošdami” tą meliodiją siūbuo
jančiomis šakomis ir linguojan
čiomis viršūnėmis.

Tie, kurie stovyklavo Panemu
nės pušyne ar Pažaislyje, tie pui
kiai prisimena lietuviško šilo o- 
šimą. Tačiau kaip su jaunesne 
karta? Su ta, kuri tegirdėjo tik 
III Tautinės Alpių eglių šlamė
jimą? Arba su jauniausia mūsų 
skautiškos šeimos karta, kuri 
apart Rako ąžuolyno, Romuvos 
klevyno, Australijos kiparisų ar 
Kalifornijos palmių melodijų 
nieko daugiau negirdėjo? Kaip 
jiems suprasti lietuviško šilo 
simfoniją?

Jilk net tokį meksikoną ar in
dėnų berniuką su atitinkamomis 
pastangomis galima išmokyti lie
tuviškų dainų ir lietuviškų saki
nių. Juk ir mūsų skautai kiek iš
mokdavo kitų tautų dainų 
trumpose Tarptautinėse Jambo- 
rėse. Ir kiek daug jie dabar mo
ka amerikiečių, ar kanadiečių 
australiečių meliodijų. Ir tas ge
rai. Kitaip vargiai ir būti tegali, 
nes jų gyvenimas ir augimas 
vyksta šioje aplinkoje. Bet kaip, 
prie viso to, jiems perduoti lietu
viško šilo simfoniją? Kaip sėk
mingai perduoti tą tautinį sąmo
ningumą ir įsitikinimą, kad jų 
šaknys, lyg to šilo, šimtmečiais 
gėrę Panemunės žemės sultis į- 
pareigoja išreikšti bent lojalu
mą tėvų žemei — Lietuvai, ir į- 
pareigoja atiduoti prievolę žmo
gaus laisvės atstatymui Nemuno 
krašte? Priemonės, metodai, for
mos ir sąlygos sudaro jau atski
rą temą ir atskiras studijas. Skau
tiškos veiklos plotmėje visa tai 
gali išvystyti mūsų vyresnieji va
dovai ir vadovės savo kūrybingu
mo patirties ar bandymų skalė
je. Svarbiausia, kad mūsų vyres
nieji LSS vadovai ir vadovės tą 
lietuviško šilo simfoniją “oštų” 
ir “oštų”.

Šių dienų aplinka su visokiais 
hipiais, jipiais, ir judošiškos 
“taikos” rėksniais labai nepa
lanki mūsų jaunosios kartos tin
kamo charakterio formavimui. 
Tokia padėtis dar labiau iškelia 
reikalą stipriau ošti mūsų lietu
viško šilo pušims, — mūsų 
skautų vadovams ir vadovėms, 
stipriau linguoti mūsų viršū
nėms.

O ką daryti, kai viršūnės sus-

džius ir taps vėjo nulaužta. O be 
viršūnių kaip gi augs ir klestės 
lietuviškas šilas?

Nebūtinai kiekviena skautiš
ka inciatyva turi išplaukti iš 
viršūnių. Labai sveika, kai ji atei
na ir iš apačios, iš liemens, ša
kų ir spyglių. Tačiau visiems 
darbams toną turi duoti, vis dėl
to, viršūnės ošimas. Todėl la
bai svarbu turėti sveiką, tvirtą, 
pastovia viršūnę, ošiančią sa
vam šilui. Tada ir šilas,- šiuo 
atveju, Lietuvių skautų sąjunga, 
jos brolija, seserija ir ASS augs 
ir jokie svetimi vėjai nebus pavo
jingi.

j.v.s. Br. Juodelis

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo m. 17 d.

Ps. kun. Algimantas KezyS stovykloje dairosi gero objekto savo filimų 
aparatui. Nuotr. Gintaro Plačo

VARŽYBŲ ŠVENTĖS CHICAGOJE 
PROGRAMA

Ketvirtoji skautiškų žaidimų 
varžybų šventė Chicagos skau- 
tams-tėms, vilkiukams ir paukš
tytėms jau tik už pusantros sa
vaitės, rugsėjo 28 d. 1 v. p.p. 
Bučo darže, Willow Springs, III.

Šventėje dalyvauja visų tuntų 
viehetai su vadovais, vadovėmis, 
visų tuntu vadijos, skautininkai 
ir škautininkės. Garbės svečiais 
dalyvauja LSB ir seserijos vy-

Lituanicos tunto oro skautų draugovės jaunasis vadovas psl. Vytautas 
Miknaitis stovykloje jaunesniuosius brolius supažindinta su “Lituanicos”
modeliu. Nuotr. Gintaro Plačo

riausi skautininkai ir Vidurio ra
jono vadas. Šventės programa ir 
šiais metais vyks dviejose aikš
tėse.

Skautų-skaučių aikštė
, Vis tuntų vientai 1:30 vai. 

rikiuojasi draugovėmis vėliavos 
pakėlimui. Žaidimai prasideda 
su mązgų estafęte, su kliūtimis. 
Seka: laiškų suradimas kompaso 
pagalba, laiškanešių estafetė su 
kliūtimis ir tinklinis tarp grupių 
ir .vienetų komandų.

Vilkiukų, paukštyčių aikštė
Žaidimai prasideda mazgų es

tafete. Seka: maišuose bėgimo 
lenktynės, slyvbs nešimas šaukš
telyje, ženklo sudėjimo estafetė 
ir kvadrato rungtynės.

Visi žaidimai baigiami 5 vai. 
Po susitvarkymo 5:30 vai. visi 
tuntai rikiuojasi vėliavos nulei
dimui ir premijų įteikimui.

Varžybų šventės metu vyks ir 
tėvų -rėmėjų gegužinė sų specia
lia programa ir vaišėmis..

Rengėjai

davusius stambių pajamų.
Pavasarį Chicagos Lituanicos 

tunto jūrų skautų L.K. Algiman
to laivo vadija ir tėvų komitetas 
nusprendė gauti lėšų naujiems 
canoes pirkti laimėjimų pagal
ba Tuntininkas s. J. Paronis 
bei vadija laimėjimų rengimą 
aprobavo Jr kvietė įsijungti visas 
draugoves.

Dovanoms buvo nupirkta tele
vizija, radijo aparatas ir iš tun
to gauta koplytstulpis, laikrašti
nė ir knygų atrama.

Rugsėjo 6 d. laivo vado v.v. J. 
Jovarausko rezidencijoje, Lemon
te, įvyko dovanų traukimas, da
lyvaujant Vidurio rajono vadei
vai ps. M. Jakaičiui, LSB Jūrų 
skautų skyriaus vedėjui j.v.s. Br. 
Juodeliui, laivo tėvų komiteto 
pirm. p. Jankauskui ir visiems 
prezidento Smetonos jūrų budžių 
įgulos nariams su gintarienėmis.

Televiziją laimėjo R. Dičius, 
Hinsdale, III.; radijo aparatą - 
maisto ir likerių krautuvė Para
ma, Chicagoje; koplystulpį — 
Margit Kudaba, Chicagoje; lai
kraštinę — Mrs. Judy Kras, Cice
roje; knygų atramas — E. Sla
vinskas, Chicagoje. Tarp laimė
tojų platintojų pirmą vietą už
ėmė jūrų skautas E. Kraučeliū- 
nas; antrą vietą jūrų skautas Rai
mundas Kunstmanas ir trečią 
vietą bebras J. Jasiulaitis.

Nors dalį pajamų atėmė dova
nų nupirkimas, tačiau likusio
mis lėšomis L.K. Algimanto jū
rų skautų laivas galės nupirkti 
du gerus canoes, tuo padidinant 
canoes laivyną iki septynių.

Šitą laimėjimų organizavimą ir 
pravedimą atliko laivo vadas v. 
v. J. Jovarauskas ir bebrų globė
jas jūrų ps. R. Kunstmanas. Lai
mėjimų rengėjams, platintojams 
it Lituanicos tunto vadovybei už 
jūrų skautų veiklos palaikymą ir 
lietuvių visuomenei už parėmi
mą nuoširdų padėkos žodį tarė 
Jūrų skautų skyriaus vedėjas j.v.s. 
Br. Juodelis. K. Naras

Tartu lithuanian world-wide daili 
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erenu merui, u . Metams
Cook coui.ty. Illinois $17.00
Kitur JAV $15.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00
• Redakcija stiaipsnius tai 

so S3vo nuožiūra. Nesunau
dotą straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimą 
turinj neatsako. Skelbimą 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

metą
9.00
8.00
8.50

J men. 1 mėn. =
5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

=■

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.
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Oftao — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nato 2—9 v.. šeštadieniais 10—-1 p. p. 
Ligoniai priimam) pagal susitarimą

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

785-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Ofs.

specialiu®
EMOCIN

NERVU IK 
NftS LIGOS

Crawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

ofiso tel. 
Namu rez.

PR 8-2220
PRospect ' 8-OOSt

TĖVŲ DĖMESIUI
Tėvai, norintieji įrašyti savo 

dukras į jaunesniųjų skaučių ir 
skautų draugoves, dėl informaci
jų telefonuokite Aušros Vartų 
skaučių tunto tuntininkei s.D. 
Eidukienei, tel. FR 6-2153. Tun
tas naująjį skautavimo sezoną 
pradeda rugsėjo 21 d. Priimamos

talpose, prie 66th ir Troy Stret. 
Skaučių sueigos prasidės šešta
dienį, rugsėjo 20 d. 3 vai. p.p. 
Tėviškės parapijos patalpose. 
Draugininke Diana Gelažiūtė 
pasiekiama telef. LA 3-1232.

Neringos draugovės sueigų 
pradžia spalio 5 d. 10 vai. ryto, 
Jaunimo centre. Draugininke

visos mokyklinio amžiaus lietu- Siurnaitė, tel. BI 7-
vių kilmės mergaitės.

SUEIGŲ TVARKĄ AUŠROS 
VARTŲ TUNTE

Aušrinės draugovė sueigas 
pradeda rugsėjo 21 d., 11 vai. 
ryto Jaunimo centre. Drauginin
ke vyr. gi. Jūratė Eidukaitė, tel. 
FR 6-2153.

Kunigaikštienės Birutės drau
govė Ciceroje sueigas pradėjo 
rugsėjo 14 d. Norinčios į šią drau 
gavę įstoti mergaitės kreipiasi į 
draugininkę ps. Reginą Vaitke
vičienę, telef. 863-8609.

Gabijos vyr. skaučių draugovės
. o iz • u i- • • i. i sueigų data bus pranešta artimo-toja?’ Kai nebelmguoia ir nebeo- . ®. . -rZ. . ,je ateityje. Visais reikalais kreip

tis į draugininkę ps. Eleonorąšia? Kai, atrodo, viena, kita vir
šūnėlė suabejoja šios simfonijos 
grožiu ar reikalingumu? Tada 
šakos ir visas liemuo privalo su
purtyti viršūnę. Pajudinti ją iš 
susnūdimo, pasiųsti naujų sul
čių, nes apmirusi viršūnė nu-

Šalčiūnienę, tel. 389-7977.
Jūratės draugovė sueigas pra

deda sekančiai: jaun. skautės - 
sekmadienį, rugsėjo 21 d., 11:30 
vai. ryto, Tėviškės parapijos pa-

Jaunieji Anglijos
maldas.

Vokietijos lietuviai skautukai ruošiasi žygiuoti į pa-

1726.
Žemaitės draugovės sueigos 

prasideda rugsėjo 21 d. 11 vai. 
ryto Jaunimo centre. Drauginin
ke Loreta Plepytė, tel. 586-0096.

Žibučių I paukštyčių draugo
vė sueigas pradeda rugsėjo 21 d. 
11 vai. ryto Jaunimo centre. 
Draugininke Danutė Vaičeliū- 
naitė, tel. LA 3-9048.

Žibučių II paukštyčių draugo
vė sueigas pradeda rugsėjo 21 d. 
10 v. ryto. Jaunimo centre. Drau
gininke Valerija Sparkytė, tel. 
LA 3-6423.

VILKIUKŲ IŠKYLA

Lituanicos tunto visų draugo
vių Jaun. skautų (vilkiukų) iš
kyla Havvthom-Melody ūkį - 
pieninę, Libertyville, III. bus
sekmadienį, rug. 21 d. Vykstame 
autobusu išvažiuojame nuo
Jaunimo centro 11 v. ryto ir grįž
tame 5 v. vakaro.

Važiuojame uniformuoti. Šiltes 
ni rūbai pagal tos dienos orą. 
Pasiimame savo sumuštinius. Ant 
maišiukų užrašyti vardą ir pa
vardę. Pieno gausime vietoje.

Iškylos mokestis 1.50 dol.
DVIRAČIŲ LENKTYNĖS

Rugsėjo 28 d. Bucho darže į- 
vyks tradicinės skautų -skaučių 
varžybos -žaidimai. Kadangi 
anksčiau nebuvo skelbta apie 
ten ruošiamas dviračių lenkty
nes, tad šia proga primename, 
kad vilkiukai, norintieji daly
vauti lenktynėse, atsiveža savo 
dviračius.

KĖRNAVlECIŲ DĖMESIUI
Kernavės pirmoji postovykli- 

nė tunto sueigą įyfyks rugsėjo 21 
d. Jaunimo centre. Dalyvavimas 
hūtįnas, sų; piljna uniforma (su 
kepuraitėmis); jkojinės iki kelių. 
Visos renkasi, į tėvų jėzuitų ko
plyčią Mišioms 10 vai. ryte. Po 
Mišių sueiga. Iki pasimatymol

' Kernavės Vadija
BAIGĖSI JŪRŲ SKAUTŲ 

LAIMĖJIMAI

Tinkamai jūrų skautų veiklai 
išvystyti neužtenka gausių viene
tų, smarkių vadovų ir saulėtų 
dienų. Tam reikia burlaivių, val
čių, baidarių ir canoc, kurių nu
pirkimas ir išlaikymas pareika
lauja stambesnių lėšų.

Lėšoms gauti jūrų skautų va
dovai ieško įvairiausių bendruo
meninių priemonių, vengdami 
tiesioginiai apsunkinti vienetų 
narius finansihiais įsipareigoji
mais. Neprašo skautai aukų iš 
visuomenės, tačiau mielai prii
ma mecenatų teikiamą paramą, 
už tai stengdamiesi kaip nors 
atsidėkoti.

Mugėse, baliuose ir šventėse 
sutelktomis lėšomis yra iki šiol 
finansuojamas LSS vienetų vei
kimas, o Chicagos Skautams 
refnti draugija prieš eilę metų 
ruošė skautoramas, laimėjimus,

0K. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ NOSIES U 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO' AKINIUS 

2858 Wewt flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 * 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
llenj uždaryta Ligoniai priimami su
sltarus. i

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOt, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-801’

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą ir šlapumo taką chirurgijt

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Ulinob

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Kezld. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. JANINA JAKŠĖVIČIUS
J O K š A

2656 VVest 63rd Street
Ptrinad.. antrad., Ketvlrt. ir penkt 
nąo 12 lkl S vai. Ir nuo B lkl 8 v v 
Šeštad. nuo 1 iki 4 val.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai, kasdien nuo 7’lkJ 9 v.v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

Tel. ofiso HE 4-6849. rez 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kaadlen 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 VV. OSrd 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; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarime 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. l< 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
šeštad 8 v. r. tkl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

_________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
,į Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet.
ketvirtad, nuo 6—8 vaka-n 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl

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

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRoveUiill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir etilrurglja 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—i 2 
“ - 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau- 
las būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jc nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus

tis skrieudžiąs pats save. neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti iusipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vaL lkl 1 val. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto tkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1158 
Rez. tet 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ UGOS

2817 VVest 71at Street 
Telef. HEmlock 6-3546

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valindos pagal susitarimą 

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

0R. A. MACIŪNAS
a I R u R G A S 

2858 West 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv.. 5—8 vai..

antrad. Ir penkt. 1—4 vai.—___>Pritmln81a^^ll^«u8itarus^^^^

Remkite “Draugę”.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tet PRospect 8-122S

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

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrilmlnSJa ligonius tik susitariu 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. tr šeštad. uždaryto 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. no d tat



Antras pasaulio lietuvių

JAUNIMO KONGRESAS
DVIGUBAS SOVIETU ŽAIDIMAS

Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų pasitarimas, liečiąs Lietuvą

JAV VYRIAUSYBES VADU 
PASITARIMAI

Reiktų pačiu griežčiausiu 
būdu pasmerkti dabartinę išei
vių kartą, jei ji nesirūpintų iš
saugoti mūsų tautines verty
bes, Lietuvos laisvės ilgesį,

| geruosius mūsų tautinius pap
ročius ir visa, ką turime gero 
ir gražaus, kad galėtumėme 
perduoti ateinančiom kartom.

Tačiau atrodo, kad mūsų iš 
eivių smerkti nereikės. Jie da
ro viską, kad brangus lietuviš
kas palikimas būtų išsaugotas. 
Šiam reikalui steigiamos lie
tuviškos mokyklos, organizuo-

* jami Įvairūs kursai, institutai, 
leidžiami laikraščiai bei žur
nalai, knygos, kuriamos jau
nimo organizacijos, organizuo
jamos tautinių šokių grupės, 
chorai, ansambliai, naudoja
mos ir kitos akivaizdžios prie
monės.

Dedamos pastangos ir glo
baliniu mastu lietuviu jauni
mą organizuoti, padėti silpnes
niems, sustiprinti pavargusius, 
pajudinti snaudžiančius. Ne
menką darbą čia atlieka Lie 
tuvių bendruomenės organiza
cijos įvairiuose kraštuose.

*
Gal akivaizdžiausias tokių 

pastangų vaisius buvo 1966 m. 
Chicagoje suruoštas pirmas pa 
šaulio lietuvių jaunimo kon
gresas, kuriame dalyvavo JA 
Valstybių, Kanados, Argenti
nos, Brazilijos, Urugvajaus, 
Venecuelos, Vokietijos, Angli
jos, Prancūzijos, Italijos ir ki
tų kraštų lietuvių jaunimo at-

* stovai.
Kongresas buvo labai reikš

mingas, šakotas ir platus ap
imtimi. Kai ką pasako ir jo 
finansinės išlaidos: 90,000 do
lerių. Šis kongresas privertė 
įvairių kraštų jaunimą šiam 
kongresui ruoštis, siųsti savo 
atstovus, dalyvauti kongreso 
darbuose, o grįžus į savo kraš
tus — svarstyti kongreso nu
tarimus ir namie ruošti įvai
rius lietuviško jaunimo susi
rinkimus.

Tačiau, kai dabar iš didės 
nės laiko perspektyvos į bu
vusį kongresą žvelgiame, nors 
iš esmės teigiamai vertiname, 
negauname įspūdžio, kad tas 
kongresas būtų visus klausi

at mus išsprendęs ir kad jis bū
tų savo uždavinį visu šimtu 
procentų atlikęs. Pagaliau lai
kas bėga ir gyvenimas kelia 
naujus klausimus. Reikia ir 
naujo kongreso.

Taigi reikia sveikinti Lietu
vių bendruomenės vadovų ini
ciatyvą sušaukti 1971 ar 1972 
metais antrą pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą.

Kai kas gal pasakys, kad 
dabar tėra dar 1969 metai ir, 
kalbėti apie tok; kongresą 
būtų peranksti. Deja, tai bū- 
tų labai trumparegiškas gal
vojimas medžiotojo, kuris išė
jęs į medžioklę lakina šunis. 
Atvirkščiai, planuoti tokio kon 
greso ruošą, diskutuoti kelsi- 
mus klausimus, aptarti lietu
vybės išlaikymo priemones jau 
būtų geriausias laikas, nes y- 
ra pakankamai laiko pasisaky
ti tiek dėl buvusio kongreso, 
tiek žvelgti į naujojo kongreso 
darbotvarkę.

* *
Čia ir mes nejučiomis turi

Spaudo) ir gyvenime

MIRTIS LIETUVYBEI IR KITI IDEALAI
Naujausiame “Ateities” nu

meryje (5) įdėtas įdomus prof. 
dr. Justino Pikūno pasisakymas 
tema “Lietuvių kalbos reikš
mė”. Pabrėždamas reikalą skirti 
pirmenybę tėvų kalbai, dr. Pikū- 
nas iškelia didelę savų mokyklų 
ir savų organizacijų svarbą. To
liau rašo: “JAV LB kultūros fon
do leidinyje ‘Lietuviškasis auklė
jimas šeimoje’ L. Dambriūnas 
teisingai pastebi: ‘Jaunimas, ku
ris nėra lankęs lietuviškų mokyk
lų ir priklausęs lietuviškoms or
ganizacijoms, praktiškai lietu

me sustoti prie I pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso. Iš es
mės jis buvo puikus, bet ar 
kartais ne perdaug triukšmin
gas, paradingas? Rodos, kad 
ir jo atstovai ne visuose kraš
tuose buvo tinkamai parinkti. 
Kai kurie jų net iš JAV į savo 
krašto atstovaujamo jaunimo 
tarpą nė nesugrįžo.

Taigi mums atrodo, kad II 
pasaulio liet. jaunimo kongre
sas turėtų iš esmės gerokai 
skirtis nuo I kongreso tiek 
savo pobūdžiu, tiek darbų eiga. 
Ar nereiktų naujojo kongreso 
darbus kreipti ta kryptimi, kad 
jis būtų darbo kongresas? Vi
sų kraštų organizacijos, ku
riuose lietuviai gyvena, turė
tų parinkti geriausius atsto
vus. Šie gi į kongresą turėtų 
atvykti taip pat gerai pasi
ruošę : su savo pasiūlymais, 
nuomonėmis, referatais. Pašau 
lio lietuvių jaunimo II kongre
so vadovais turėtų būti parink 
ti geriausi asmenys iš paties 
jaunimo tarpo. Jie turėtų iš
dirbti pagrindinius kongreso 
idėjinius bruožus, išsamiau ap
tarti jo tikslus, būdus, priemo 
nes, tvarką. Iškils be abejo 
daugybė organizacinių, admi
nistracinių, finansinių klausi
mų.

*
Šių dienų jaunimas nemėgs

ta būti “senių” vadovaujamas. 
Taigi ir kongresą ruošti, jam 
vadovauti turi pats jaunimas. 
Rodos, kad šį klausimą tinka
mu būdu ruošiasi rišti JAV 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdyba, jau ateinantį mėnesį 
numačiusi Chicagoje sušaukti 
JAV-bių lietuvių jaunimo or
ganizacijų pirmininku ar at
stovų pasitarimą, kuris galėtu 
nustatyti bent jau bendrą kon
greso idėją, jo darbu krvptt 
atstovavimo būdus .kongreso 
laiką ir vietą.

Paskutinis punktas atrodo, 
kad ir šis kongresas turės bū
ti šaukiamas JAV-se, nes var
giai jau kurio kito krašto lie
tuvių organizacijos būtų pa 
jėgios tokį kongresą priimti 
ir žymiausia dalimi pakelti io 
finansavimo naštą. O JAV-bių 
lietuvių bendruomenė, per 20 
veiklos metų yra irodžiusi, kad 
ji yra pajėgi ir didesnius, pla
tesnės apimties lietuviškus dar 
bus atlikti. Turime galvoje jos 
suruoštas masinio pobūdžio 
dainų, tautinių šokių, lituanisti 
nių mokyklų šventes, kultūros, 
jaunimo ir kitokius kongresus, 
įvairius suvažiavimus.

Tokiems parengimams rei
kia savų patalpų, stovyklų, su
sisiekimo priemonių, pinigų, o 
svarbiausia — patyrusių va
dovų. Atrodo, kad visų šių da
lykų būtų galima rasti Chi
cagos, Dainavos, Detroito, Cle
velando srityje. Čia daugiausia 
susitelkę lietuvių, yra gyvos 
jų organizacijos, netrūksta va
dovų, svarbiausia, ir paties 
jaunimo.

Sveikindami sveiką iniciaty
vą Pasaulio lietuvių jaunimo 
II kongresą ruošti, mes turi
me gerų vilčių, kad šiai idėjai 
pritars mūsų lietuviškas jau
nimas ir, kad jos įsikūnijimą 
parems visa lietuviškoji vi
suomenė. b. kv.

vybei yra miręs beveik visu šim
tu nuošimčių’. Gal mažesniu 
nuošimčiu, bet reikia pridurti, 
kad lietuvybei miręs jaunimas 
daugumoje netarnaus jokiems ki
tiems aukštiems idealams, nes 
asmuo, netekęs savo istorinio au
tentiškumo, yra tarsi palaužtas 
medis, kurio šakojimasis virš 
palaužimo yra užkirstas”.

Vaizdus ir taiklus pasakymas.
Pažymėtina, kad šiame “Atei

ties” numeryje yrą visa eilė kitų 
įdomių dalykų. Pats red. j. Šo
liūnas laiško formoje taria nuo-

Miuncheno susitarimas pra
vėrė Reichui duris siausti Eu
ropoje. Čekoslovakiją vokiečiai 
palaužė, Klaipėdos kraštas ja 
buvo jų užimtas.

Prancūzijos ambasadorius 
Berlyne 1939 m. pavasarį siun 
tė iššaukiančius praneš'm”s a- 
pie vokiečių toli siekiančius už
mojus imtinai Lenkijos padali
nimą, susitarus su Sovietais.

Sovietai pajutę grėsmę 1939 
m. balandžio mėn. pradėjo pa
sitarimus su Anglija sudaryti 
karinei sąjungai. Gegužės 8 d 
anglai, pasitarę su prancūzais, 
pasiūlė Sovietams ginti Lenkija 
ir Rumuniią. Sovietai paprašė 
anglį), prancūzų pagalbos ginti 
Pabaltijui, kuris anuo metu ta
rėsi saugus paskelbęs bešališ
kumą.

Viačeslav Molotovas, ką tik 
perėmęs užsienio reikalų ko
misaro pareigas iš Litvinovo, 
gegužės mėn. pasiūlė anglams 
ir prancūzams sudaryti santar
vę teikti savitarpio paramai ka
ro metu ir užtikrinti Sovietų 
kaimynų saugumui. Vakariečiai 
sutiko kalbėti dėl santarvės, bet 
vengė įsipareigojimu Sovietams 
ir jų kaimynams gin i.

Lemiantis nesusitarimas
1939 m. vasara buvo jaučia 

mas parako kvapas. Sovietu 
ambasadorius Londone VII.23 d 
Anglijai ir ios santarv rinkei 
Prancūzuai nasiū’ė tęsti pasi
tarimus Maskvoje. Sovietai bu
vo apsisprendę gauti anglų ir 
prancūzu oritarima karo grės
mės danigstimi įvesti savo 'ka
riuomenę į Pabaltijį ir Lenkiją

Aincr’ai ir prancūzai pasiun
tė visai pasenusius atsargos ka
rius pensininką sdmir. Drak' 
ir karšinčių gen. Doumen dele
gacijoms vadovautu Delegaci
jų sąstatas dar k'aikesnis. An
glijos delegaciios pirmininkas 
atvvko net be vyriausybės įga
liojimu deryboms vesti Pasi
tarimai prasidėjo rugpiūčio 11 d. 
Vakariečių delegaciios nebuvo

širdų žodį ryšium su Kęstučio 
Kudžmos mirtimi, duodamas 
gyvas pasikalbėjimas su Vytau
tu ir Aldona Kamantais, kurie 
nuoširdžiai rūpinasi savo atža
lyno lietuviškuoju auklėjimu ir 
kurių vaikai įsijungė į ateitinin
kų eiles. Daugeliui bus įdomu 
paskaityti Aid. Valeišaitės kritiš
kas žodis apie “Jūratės ir Kasty
čio” pastatymą Chicagoje. Ge
rai, kad “Ateitis” rūpinasi įves
ti ir jaunesniųjų kūrybos.

J. Daugi.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA
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v — Kiek jam metų? — svarstė Auksė. Veidas atrodė 
jaunas ir lygus. — Bet ir senas būdamas jis taip pat 
atrodytų, — kažkodėl ji pagalvojo.

Johnas mažai kalbėjo apie save, daugiau klausėsi 
Auksės ir naujais klausimais priversdavo ją vis daugiau 
ir daugiau apie save pasakoti. Ji jautė pareigą viską iš
sakyti, o jis tik vienu ar kitu žodeliu ragindavo ją toliau 
kalbėti:

— Lietuviai! Iki šiol nė vieno lietuvio nepažinojau.
— Jų daug čia, — lyg atsiprašydama atsakė Auksė.
— Įdomu, kad jums, atvažiavusiems, net jau čia 

mokslus baigusiems, tautybė turi tokią reikšmę, — ste
bėjosi jis. — Kaip ilgai trunka, iki žmonės pagaliau 
asimiliuojasi?

— Gal tai niekada neįvyksta, — suabejojo Auksė. — 
Gal tą tautinį jausmą tėvai su krauju perduoda vai
kams. Ogi yra antros ir trečios generacijos žmonių, 
kurie nei iš šio, nei iš to staiga pradeda domėtis, iš kur 
jų tėvų tėvai kilę, kas jie buvo, ir pajunta pareigą tęsti 
jų tradicijas. Ir čia gimę žmonės dažnai ieško savo gy
venimo prasmės praeityje.

— Daugumos praeitis jau šiame krašte, jie net ne
žino, iš kokio krašto jų tėvai, — buvo įsitikinęs Johnny.

— Ar tai nėra savo rūšies išdavimas? Lygiai kaip 
savo tėvų atsižadėjimas jiems pasenus? — nepasidavė 
Auksė. O gal jis to norėjo? — Vien todėl, kad čia geres
nis materialinis gyvenimas, negalima gi išsižadėti savo 
kilmės, savo krašto.

—- Ar ne nuo. vargo bėgdami žmonės čia suvažiavo? 
—Taip. Kasdieninis vargas, baimė ar neviltis priverčia 

žmogų ieškoti geresnės duonos, suagesnio kampo, bet, vi

GEDIMINAS GALVA

pasiruošusios deryboms bet ios 
kietai priešinosi Sovietu reika
lavimui įvesti kariuomenę į Pa
baltijį ir Lenkiją.

Nesutarimas buvo ryškus. So 
vietai, jau prieš pradėdami pa
sitarimus su anglai® ir prancū
zais, užmezgė pasitarimus su 
Reichu įtakos sritims pasida
linti.

Sovietu žaidimas
Sovietų delegacijoje dalyvavo 

ano meto karinė vadovybė; gy
nybos komisaras marš. K. Vo
rošilovas, generalinio štabo vir
šininkas B. šapošnikovas, karo 
aviacijos viršininkas A. Laktio- 
novas ir karinio jūrų laivyno 
komisaras N. Kuznecovas.

Veikliausias buvo B. šapošni- 
kovas. Jis rugpiūčio 15 d., ap
taręs tris galimybes, užtikrino, 
kad, Reichui užpuo’us Angbją 
ar Prancūziją, Sovietai duos 
karinę paramą: 63 pėstininkų 
divizijas. 6 kavalerijos divizijas 
su atitinkamu patrankų, tankų 
ir lėktuvų skaičiumi.

Antroje galimybėje, Reichui 
užpuolus Lenkiją ir Rumuniją 
ir trečioje, iš Suomijos, Estijos 
ir Latvijos priešui smogus So
vietams, B. šapošnikovas prašė 
vakariečių pritarimo raudono
sios armijos dalinius įvesti į 
Lenkiią, Lietuva ir Rumuniią.

Sovietų nepaprastai Kietas 
reikalavimas, numatomo pavo
jaus atveju įvesti kariuomenę į 
kaimyninius kraštus kėlė va
kariečiams įtarimą. Nei anglai, 
nei prancūzai nesiryžo tuos 
kraštus atiduoti Sovietu ne tik 
politinė*1. i” Varin^n įtakon.

Nikolaj Kuznecovas savo at
siminimuose apie minėtus pasi
tarimus (Tiesa, VIII.30) nuro
do, kad Stalinas pakartotinai 
teiravosi apie pasitarimu eiga 
ir galimybe pasirašyti atitinka
mą sutartį. K. Vorošilovas bu
vo nusivylęs pasitarimų eiga, 
bet vis dar laukė geros užbai
gos.

Nesutarimo išdavos
N. Kuznecovas šiais žodžiais 

pateisino Soviet” dvirub? žaidi
mą imperialistinių tikslų sie
kiant: “Aš ir dabar įsitikinęs, 
kad sutartis su Vokietija ano 
meto sąlygose buvo visiškai tei
singas ir vienintelis mūsų vy
riausybės žingsnis”.

Ano meto komisaras, vėliau 
paskelbtas sovietiniu didvyriu,

I aišku, turi prioažinti ir susita

rimo išdavas, nadrdančias plės
ti sovietinę imperialistinę poli
tiką. Vokiečiai, pralaimėję ka
rą, nukeut'rio, be' paliko atvi
ras pąska'tns, nuskriaustoms 
tautoms. Scui-1; i iperia’izmo 
sąskaitos pri'iktrs r okėti atei
tyje, nes jie, su ' kę vakarie
čių. paramos 'v tik karą lai
mėjo. bet ypatingai pasipelnė 
pokario po’iti ribe piūtyje, už
valdę dal' Furopos.

Maskva, tik dviems dienoms 
praslinkus nuo pasitarimų pa
baigos su vakariečiai, pasirašė 
draugiškumo sutartį su Rei
chu. 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
sutarties slaptame priede (pro
tokole) Pabaltiiys atiteko So
vietams, Lenkijos žemės ligi 
Narevo ir Vyslos priskirtos vo
kiečių įtakos sričiai.

Pietinė Lietuvos dalis liko vo
kiečiams. Antrojo visuotinio ka
ro pradžioje, vokiečiams užė
mus Lenkiją, Lietuvos padali
nimas nepakeistas, o Lenkijoje 
vokiečiai užvaldė dalį Varšu
vos srities ir visą Liublino sri
tį.

Sovietai tuojau griebėsi veik
ti. Pradedant Turkija ir bai
giant Suomiia Maskva siūlė su
daryti savitarpio pagalbos su
tartį. Turkija išsisuko, nes tu
rėjo vakariečių paramą. Pabal
tijo valstybės spalio mėn. pasi
rašiusios savitarpio pagalbos 
sutartį, greitai sulaukė sovieti
nių įgulų. Suomija, atsisakiusi 
pasirašyti minėtą sutartį, lap
kričio 30 d. buvo Sovietų užpul
ta.

Sovietai, lyg karštbgės gena
mi, vykdė imperialistinę politi
ką. Kai ėmė sklisti gandai, kad 
Sovietai užima Pabaltijį, V. Mo
lotovas 1939.X.31 d. aukščiau-

“Pirmasis žmogus mėnulyje”, pašto specialus ženklas išleistas Washingtone, paminėti pirmųjų ameri
kiečių išsikėlimą mėnulyje.

sa tai pasiekus, lieka vienas nepasotinamas jausmas, ku
ris persekioja kiekvieną gyvenantį svetimoje žemėje iki 
gyvenimo pabaigos. Jums tas jausmas svetimas, nes ne
žinote, kas tai yra savo krašto praradimas.

— Mes visi čia ateiviai. Bet, žinoma, aš skaitau, kad 
mano kraštas čia.

— Taip, tautinių žymių jumyse nė ženklo jau ne
beliko. Bet jūs nežinot, kaip jautė, ką galvojo ir ko il
gėjosi jūsų senoliai čia atvykę. Dažnai tie jausmai at
bunda ir jau čia gimusiose kartose.

— Nemanykit, kad aš smerkiu jūsų tautiškus jaus
mus. Ne, priešingai, tas jūsų prisirišimas man labai pa
traukliai atrodo. Patraukliai ir drauge nesuprantamai, 
nes nėra logikos. Kaip galima ilgėtis to, ko niekada ne
matei ir nepažinojai? — nesuprato Johnas.

— Nereikia pažinti dėdės, kuris gyvena kažkur Aust
ralijoje, kad jaustumei jam artimas. Tėvai savo pasako
jimais jį priartina. Lygiai taip ir su tauta. Tu žinai, 
jauti, kad jai priklausai. Gal kas ir mėgina tą jausmą 
nuslopinti, bet ateina momentas, kai jis vėl atsiranda, ir 
tu negali jo nepripažinti. Be to, mūsų atvejis yra skir
tingas: mes turime savo lietuviškas mokyklas, savo kal
bą, savo kaimynus, kurie yra tokie pat lietuviai kaip ir 
mes, kaip gali užmiršti kas esąs? Čia lyg mūsų antroji 
tėvynė, kurioje gyvename savotiškai atsiriboję nuo kitų 
tautybių, o be to, reikia neužmiršti, kad mes jaučiamės ne 
savo noru čia atvykę, o išstumti iš savo krašto, — aiškino 
Auksė ir pati savimi stebėjosi. Ji gi kalbėjo taip, kaip jos 
tėvai ir tėvų draugai nuolat kartojo ir kuo ji iki šiol 
bodėjosi.

— Amerikoje sunku atsiriboti ir išlikti atsiribojus 
Gyvenimas čia visus sumaišo bendram katile. Gal fizi
niai ir galima gyventi tautinėse grupėse, bet visas kultūri
nis, socialinis gyvenimas yra bendras. Net sava kalba ne
gali apsaugoti nuo įtakos, kurią daro pats kraštas. Čia 
maišosi tautybės, religijos, ideologijos — viskas, — ne
sutiko Johnas.

— Čia ir yra mūsų tėvų tragedija: jie mato, kaip 
jų vaikai keičiasi toje įtakoje, kuria mišrias šeimas, kurios

tą įtaką lyg apvainikuoja ir negali nieko padaryti, — šyp
telėjo Auksė.

— Jums taip pat tai tragiškai atrodo? — paklausė 
Johnas.

— Nežinau... Ne visada! Aš esu pasimetus. Kartais 
jaučiuosi pilna pareigų ir atsakomybės Lietuvai, o kartais 
noriu užmiršti savo kilmę ir būti tik žmogumi. Visa tai 
nėra taip paprasta. Tautinis pajautimas yra savotiška 
vergija. Žmogus supančiojamas sąvokomis: neprivalai, ta
vo pareiga, tavo paskirtis ir t. t. Bet nėra lengva ir išsi
vaduoti iš tos vergijos, nes kažkas viduje neleidžia. Žo
džiu, esame problematiški žmonės, — nusijuokė Auksė.

— Labai įdomus žmonės, — keistai į ją pažiūrėjo 
Johnas.

— Ką jūs čia taip rimtai kalbate? — pertraukė juos 
Rimas, iki šiol diskutavęs plokšteles su Rutha. — Ge
riau pasiklausykit modernios muzikos, kuri, nepaisant 
tos paskaitos, kurią čia išklausiau, — mostelėjo jis į 
Ruthą, — mano ausims vistiek laukiniškai skamba.

— Tik pradžioje, bet, kai pripranti, atsiranda kaž
kas patrauklaus, lyg uždega tave, apima džiaugsmas, 
ekstazė, — linksmai aiškino Rutha.

— Gana siaubingai skamba, lyg koks hipnozas... 
— pasipurtė Rimas.

Visi nusijuokė.
— Aš tos muzikos taip pat nesuprantu, — pritarė 

Johnas.
— Nereikia suprasti, reikia jai pasiduoti, — tęsė 

Rutha. — Tada norėsi šokti, susilieti su taip pašėlusiais 
garsais, išsivaduoti iš slegiančio gyvenimo, užmiršti viską 
ir tik džiaugtis.

—Tu atrodai aistringa modernizmo šalininkė, — 
įsiterpė Auksė.

— Ne, aš mėgstu visokią muziką, — mostelėjo ranka 
Rutha ir nubėgo pakeisti plokštelę. — Gal norit vokiškų 
melodijų? — paklausė.

(Bus daugiauI

K. T/

Vidaus ir užsienio politikos 
sluoksnių nukreiptas žvilgsnis į 
Washingtoną. Jau paskelbta, 
kad prezidentūroje rugsėjo 12 
d. susirenka ne eiliniam pasita
rimui Nixono vyriausybės vadai, 
kabineto ir saugumo tarybos na
riai. Pasitarimuose dalyvaus 
JAV ambasadorius P. Vietname 
Bunker, JAV karinių pajėgų Viet 
name vadas gen. Abrams. Pasi
tarime dalyvaus Tolymųjų ir Vi
durio Rytų ekspertai, žvalgybos 
ir kontražvalgybos atstovai. Pasi
tarimams vadovaus pats prez. 
R. Nixonas, padedamas užsienio 
politikos planavimo viršininko 
prof. H. Kissingerio. Neskelbia
ma, ar pasitarimai bus viešo ar 
slapto pobūdžio. Pasitarimų svar
bumą nusako aukštųjų politikos, 
diplomatijos, karinių ir žvalgy
binių atstovų dalyvavimas. Pri- 
leistina, kad pasitarimai bus ne
vieši arba pusiau vieši: pasitari
muose paliesti valstybės saugu
mo reikalai bus nevieši, o poil

siai tarybai pasakytoje kalbo
je užtikrino, kad Pabaltijo kraš 
tų santvarka nebūsianti pakeis
ta .sudarytos sutartys nebūsian 
čios pažeistos. Sovietai įvedę 
įgulas tuojau ieškojo priekabių 
Pabaltijui užimti. Sovietų įgulų 
Įsileidimas buvo paskutinis žing 
snis, vedęs į žlugimą Pabaltijo 
valstybių. 1940.VI.15 d. įžygia
vo į. Lietuvą sovietinė kariuo
menė, po mėnesio padaryti “rin
kimai”, o VII.21 d. jau buvo 
Pabaltijo valstybės įjungtos į 
Sovietų Rusiją. Tokia buvo so
vietų dvigubo žaidimo politika 
prieš 30 metų. Vakariečiai jai 
taikstėsi ir tebesitaiksto.

tinės linijos reikalai galės būti ir 
paskelbti.

Pirmenybės Vietnamo karui
Kad Washingtono pasitarimai 

suteiks pirmenybę Vietnamo ka
rui ir ateities politikai, aiškiai 
matyti iš dalyvavimo JAV am
basadoriaus Saigono — Bunke
rio ir vyriausio JAV karinių jėgų 
vado Vietname — gen. Abrams. 
Ambasadorius atvykęs atostogau
ti, o generolas specialiai prezi
dento iškviestas. Mirus Š. Viet
namo diktatoriui Ho Chi Minh 
(IX.3) susidarė JAV sunki mįslė: 
kokį polit. kursą ir kokią karo stra 
tegiją naudos nauji Hanojaus 
vadai ar vadas, ar Hanojaus ko
munistų vadai įpėdinystę susi
tvarkys be tarpusavės kovos, pa
sirinkdami vieną sumanesnį as
menį ar pasirinks kolektyvinį va
dovavimą. Amerikai svarbu Viet
namo karą baigti greitai ir tei
singai abiems pusėms priimtina 
taika. Vietkongo paprašytas tri
jų dienų paliaubas pagerbti mi
rusiam diktatoriui Ho, Saigonas 
atmetė. Tik stipriai paspaudus 
Washingtonui P. Vietnamo prez. 
Thieu sutiko gerbti paliaubas. 
Amerikos “balandžiai” spaudžia 
prez. Nixoną paliaubas pratęsti 
ilgiau. Juos stipriai parėmė ir 
ambasadorius A. Harrimanas, 
kuris vadovavo Paryžiuje ameri
kiečių delegacijai Vietnamo tai
kos pasitarimams. Šen. Fulbright 
prez. Nixonui net pasiūlė siųsti 
JAV delegaciją į Ho laidotuves.

Vietkongas pradėjo kovas
Trijų dienų Vietnamo paliau

bos baigėsi ketvirtadienio (IX.- 
11) rytą 1 valandą Chicagos lai-

(Nukelta į 4 pusi.)

<
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DELEGATU PASISAKYMAI
Amerikos lietuvių kongresas Detroite

VL. SELENIS

Amerikos lietuvių kongreso 
antros dienos darbo posėdžio 
metu (po paskaitų) buvo tęsia
mi iš vakaro nutraukti atstovi} 
pranešimai ir vyko gyvos dis
kusijos Altos ir Lietuvos lais
vinimo klausimais, taip pat pa
diskutuotos ir girdėtos paskai
tos.

Vvfnutps K’'*k'is iš Detroito, 
pasidžiaugė, kad Altos pirm. 
E. Bartkus, net išeidamas iš 
savo parašyto teksto, griežtai 
pasisakė prieš bendradarbiavi
mą su okupantu. Griežtai tuo 
klausimu pasisakė taip pat sa
vo paskaitose A. Kšsulaitis ir 
kan. V. Zakarauskas. V. Kut- 
kaus nuomone, esame tuo klau
simu pasimetę todėl, jog s'ūlo 
kongresui priimti aiškią rezoliu
cija.

Rezobucijos projekte pataria
ma : nelankyti iš okupuotos Lie
tuvos atvykusių ansamblių, so
listų, rašytojų ar muzikų kon 
certų, teatralų vaidinimų ir 
sportiniu pasirodymu, kol mes 
negalėsime i savo kraštą lais
vai įvežti laisvajame pasaulyje 
išleistos knygos, laikraščio ir 
plokštelės, kol tokie pat lietu
viu menininkai, solistai .rašy
tojai, teatralai negalės su savo 
parengimais laisvai lankytis tė
vynėje.

Ragina nevažiuoti j pavergtą 
Lietuvą, kol nebus laisvai lei
džiama lankyti savo tėviškių. 
Tai ypač patariama visuome
nės veikėjams, dirbantiems pa
grindinėse mūsų organizacijose, 
redakcijose ir kituose vadovau
jančiuose postuose. Taip pat 
vengti susitikti su iš ten at
vykstančiais pareigūnais: moks 
lininkais, rašytojais, meninin
kais ar kokiais kitais nekaltais 
vardais čia atvykstančiais, kol 
mūsų tokie Pat asmenys nega
lės laisvai lankytis savo kraš
te.

Vyt. Kutkus dar paaiškino, 
kad rusai komunistai tiek me
ną, tiek religiją, tiek meilę lie 
tuviškai dainai, savo kraštu1 
ar brolį ir sesę, iš ten atvyks
tančius, panaudoja tik savo kla 
stingiems tikslams.

Šis rezoliucijos projektas bu
vo perduotas rezoliucijų komi
sijai.

Dr. Antanas Skėrys iš New 
Yorko prašė laibai vertingas 
šio kongreso paskaitas paskleis
ti kiek galima plačiau. Jis ma
no — šis kongresas labai pa
vykęs,

Vladas Bačanskas iš Baltimo
rės taip pat pageidavo paskai
tų išleidimo atskiru leid niu ar
ba paskelbti spaudoje. Jis pra
šė skubiai bent multiplikuoti ir 
išsiuntinėti Altos skyriams.

Vytautas Banelis iš New Yor
ko, — vertingoje ir gerais duo
menimis paremtoje V. Vaitekū
no paskaitoje girdėjęs tik viską 
iš negatyvios pusės. Okupuoto 
ie Lietuvoje daug kur padary
ta pažarga, ypač medicinoje: 
vėžio, bio’ogijcs tirinėjimuose 
ir širdies ligose.

Jonas Mališauskas iš Keno
shos, Wis., prašė kongreso at
kreipti didesnį dėmesį į dr. K. 
Šidlausko paskaitoje iškeltą 
nauią žygi, kad Amerikos vy
riausybė duotų finansinę para
mą mūsų kovai. Šis dr. K. Š'd- 
lausko siūlymas atitinkąs gen 
konsulo dr. P. Daužvardžio ir 
Vliko pirm. dr. K. J. Va’iūno 
mintims. Ši siūlymą turėtų pa
remti ne tik Altos centras, bet 
ir skvriai tuo reikalu ga'i da
ryti spaudimą į savo kongreso 
narius.

Aloyzas Jančys iš Rocheste- 
rio susirūpinęs, kad mūsų spau
da neatremia okupantų ir ko
munistų melų. Jei už 30 metų 
kas nors rašys darbą, doktora
tui įsigyti, tema apie Lietuvos 
įsijungimą į Sov. Sąjungą, jis

naudos tik pavergtos Lietuvos 
šaltinius. Jis mano, kad reiktų 
suorganizuoti kokią nors tar
nybą, kuri atremtų okup. Lie 
tuvos ar šiaip komunistų spau
dos skleidžiamą pronagandą. 
Iki šiol tai dirba pavieniai spau
dos žmonės savo iniciatyva. V. 
Rastenis visa serija straipsnių 
atrėmęs savo laiku Margirio 
melus. Taip pat suminėio ir Br. 
Railos šerinius straipsnius, ku
riais iis atrėmė tokius pat me
lus. Pastovi kokia nors tarny
ba turėtų komunistų spaudą 
sekti ir atremti.

Alfonsas Žiedas iš Detroito 
mano. kad mūsų išeivijos spau
da vra gera, yra daug gerų 
straipsnių ir gerų atsakymų. Iš
eivijos spauda yra istorinis pa 
veikslas dabartinių įvykių. Atrė 
mimams komentarų ar straips
nių vargiai ga’ima padaryti pa 
gal specialų užsakymą. Tokiems 
darbams reikia talentų, o jų 
tain “nepagimdysi”.

Kazys Karpius iš Clevelando 
primena, kad šiame kongrese 
dalyvauja du Altos steigėiai: 
pirm. L. š’mutis ir iis pats bu
vęs pirmas tarybos sekretorius. 
Naujieji ateiviai, įsijungę į tary
bą. ją sustiprino. Tai matyti ir 
iš šio konstruktyvaus kongreso. 
Jis siūlo L. bendruomenei pasi
rinkti sau aukoms rinkti kokią 
nors kitą dieną, pvz. Tautos 
švente, rugsėjo 8 d . o vasario 
16 palikti Al tos laisvinimo rei
kalams.

Vaclovas Alksninis iš New 
Yorko, pasigerėięs kongreso su
daryta proe^ama. bet kongreso 
metu reto iškilmingumo pamal
dose Šv. Antano bažnyčioje ne
matęs Lietuvos vėliavos ir ne
girdėjęs Lietuvos himno, kas 
tokiame sambūryie būtų dar 
daugiau pakėlę kongreso daly
vių nuotaiką.

Jis tain pat iškūlė rusu Ma
žosios Lietuvos išniekinimą ir 
gražiausių lietuviškų vietovar
džių surusinimą. Laisvės kovoie 
siūlė ieškoti draugų tokių pat 
pavergtų tautų tarpe. Ukraimie 
čių rėmimas reikštų Rusijos 
sprogdinimą. Reiktu įkurti lie
tuvių - ukrainiečių draugiją.

Pranas Turfita iš Grand Ra
pids. Mich., — Altos c-ras turė
tų dažniau lankytis kolonijose, 
kelti tarybos reikšme ir duoti 
daugiau energijos laisvinimo 
darbe.

Veronika Količienė iš Pitts
burgho, pasakė, kad jai teko 
dalyvauti ARos steigimo dar
buose Pittsburghe. Ir dabar 
Pittburgho Altas rimtai atsine
šė šio kongreso reikalu ir at
siuntė 6 delegatus. Ji buvo pa
vergtoje Lietuvoje aplankyti 
mirštančios motinos ir turėio 
nroeos kalbėtis su profesoriais, 
daktarais, chirurgais, pradiniu 
mokyklų mokytojais, kolchozi- 
ninkais ir prie Aušros Vartų 
elgetomis. Visi buvo girdėję, 
kad mes Amerikoj® ke’iame pro
testą ir dirbame L’etuvos lais
vinimo darbą. Jonas Baltušis 
savoie knygoje rašo, kad Lietu
voje iš 3,000,000 gyventojų yra

Kun: T. Degutis detroitiškių tarpe 
Pikūnas, kun. T. Degutis, Šulcas

Prie garbės stalo i š k. sėdi: Gražulis, J. Urbonas, dr. A. Damušis, dr. 
dr. Bajoriūnas, in ž. J. Mikaila ir Cizauskas. Nuotr. K. Sragausko

i 70,000 komunistų partijos na 
rių. Ji patyrusi iš kolūkiečių, 
pensininkų ir profesionalų, kad 
laiku: atėius komunistų nelik
tų nė 7.000. Daug mokytų žmo
gių tik dėl duonos eina su val
džia, nes kitokio pasirinkimo 
ten nėra.

Marijonas Snapštys iš Det
roite, kėlė mintį, kad kitam 
kongresu1 reiktų daugiau tokių 
paskaitų ka’p A. Kasulaič’o, bet 
reiktu daugiau pareiti prie kon
kretesniu ana’izavimu. konkre
tesni turėtų būti ir siūlymai.

Algirdas Kasulaltis mano, 
kad mūsų politinė vadovybė tu
rėtų tam tikrą strateginį plana. 
Toks planas neturėtų varžyti 
privačios iniciatyvos, bet, prie
šingai. tas planas turėtų numa
tyti tokiai privačiai iniciatyvai 
pagalbą. Jei kolonijoje yra 5 lie
tuviai. jie iau gali steigti A’tos 
skyrių. Reikia daugiau propa
gandinės literatūros, brošiūrų. 
Kartais siunčiame žmones į tarp 
tautinius suvažiavimus, bet ne
turime ka jiems paduoti į ran
kas. V. Kutkaus pasiūlyta re 
•’ol.iuciia bendradarbiavimo klau 
-imn esanti labai gera.

Rusai bendradarbiavimą nau
doja kaip patį didžiausią gink- 
’a. koki tik galėjo sugalvoti per 
24 metus. Tas ginklas rusų nau
dojamas labai efektingai ir kon
gresas turėtų tuo klausimu aiš
kiai ir griežtai pasisakyti.

Gintaras Karosas iš Bostono 
pareiškė, jog jam atrodo, kad 
Altas nepadarė reikiamų pas
tangų pritraukti daugiau jau
nimo. Ir jis pasigenda propa
gandinių brošiūrų su statistikos 
daviniais, kad ką nors gerai ga
lėtų aiškinti, amerikiečiams. To
kioje literatūroje reiktų pasi
girti, kad mes turime tai, ko 
neturi kitos etninės grupės, pvz. 
operą, enciklopediją ir pan.

Bronius Burba iš Brocktono 
giria tarybą, kad ji daug pa
daro. tačiau tarybai re’kia kur 
kas daugiau, negu dabar suren
kamų 30,000 dol., tada jos dar 
bas būtų daug našesnis.

Inž. Galinis iš Bostono, atsto
vavęs inžinierių draugijos cent
ro valdybai, apgailestavo, kad 
kongresas nematąs inžinierių ir 
daktarų. Pagal statistiką lietu
vių inžinierių yra daugiau kaip 
d 000 Išskaičiavęs lietuvių in- 
žinieirių pasisekimus net iki mė-

’:o užkariavimo, barė Altos 
vadovybę, kad ši inžinierius e- 
santi užmiršusi. Inž. Galinis, tu
rėdamas įgaliojimus iš centro 
valdybos, skatino Altos vado
vybę surasti kelią į inžinierių ir 
daktarų organizacijas.

Dr. Petras Vileišis, atsaky
damas dė’ leidinių ir brošiūrų, 
pabrėžė, kad neužtenka ameri
kiečiui ką nors paduoti, reikia, 
kad jis skaitytų. Reiktų pasi
naudoti tomis didelėmis rekla
mų lentomis, kurios stovi prie 
keliu ir greitkelių. Kai bus pa
rašyta didelėmis raidėmis, kad 
mes reikalaujame laisvės Lietu 
vai, paveiks viešą opiniją Tokių 
lentų galima iššinūomoti ir pa
čiame Washingtone. Jis jau tas 
lentas išbandęs ir buvo labai ge
ri rezultatai. Kai šiame kongre
se nėra nė vieno žymesnio ame
rikiečio, jų paprastame susirin
kime dalyvavo net 7 kongreso 
nariai ir senatoriai. Tai tik tų 
didelių Tž/'a^u dėka. Jei De+roi- 

į tr prie kelių būtų pastatytos to- 
: kios lentos, tai amerikietis, ar 
j jis norės ar nenorės, matys ir

Mūsų korespondentai Romoje, įteikę ministeriui St. Lozoraičiui aukš
čiausią Liet. Skautų s-gos ordiną, kuriuo jis buvo apdovanotas LSS 50 
m sukakties proga. I? k.: E. Kidžiūtė, prel A Jonušasi, kun. A. Saulai
tis SJ.. Ž. Raudytė. St. Lozoraitis jr.. min. St. Lozoraitis ir dr. T. Remei
kis:

JAV VADŲ PASITARIMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

ku. Jie raketomis jau apšaudė saulės spindulių paliestas snie-; įaįS; bet jr su savo armjja, Tada
daugelį Amerikos ir jos sąjungi 
ninku bazių. Ir jų paprašytas pa
liaubas komunistai pažeidė 37 
kartus per 72 valandas. Graži A- 
merikos balandžių ir naivių po
litikų svajonė, kad komunistai 
norės ilgesnių paliaubų ir jas

skaitys mūsų reika’avimus.
J. Jurkus iš Rochesterio ma

no, kad remiant laisvinimo ko
voje privačią iniciatyvą, reik
tų paremti ir L. Valiuko vadov. 
rezoliucijų komitetą. Apgailes
tavo, kad L. Valiukas į kongre
są nebuvęs pakviestas.

Nijolė Šlapelytė — “Esu jau
na, palyginti energinga ir esu 
supykusi. Dėstau Detroito u- 
niversitete literatūrą ir po’iti- 
ką. Beskaitydama laikraščius, 
sužinojau apie šį seimą, kad 
bus gvildenamos temos Lietu
vos išlaisvinimo reikalu, tai ir 
atėjau. Man niekas neparašė 
laiško, niekas telefonu neskam
bino, niekas neatėjo ir nepasa
kė: na, panele, tamsta mokyto
ja .profesorė, prašome ateiti į 
mūsų seimą. Tai ar galima pa
klausti? Kodėl mums reikia mū
sų inžinierius pakviesti? Jie, 
kaip inžinieriai, daktarai ir pro
fesoriai, turėtų patys ateiti” — 
baigė Nijolė kongresui triukš
mingai plojant.

Ta pačia' tėma atsiliepė Teo
doras Blinstrubas, tarybos vice
pirmininkas, sakydamas, jei in
žinierių draugija paduotų pa
reiškimą, vienus savaitės bėgyje 
draugija būtu priimta i Altą.

Inž. Galinis vėliau atsakė, kad 
jie šiuo T/ B’instrubo pasiūly 
mu tikrai pasinaudos.

Vyt. Vaitiekūnas, atsakyda
mas V. Bane’iui dėl pažangos 
pavergtoje Lietuvoje medicinos 
srityje, sakė, kad dabar paverg
toje Lietuvoje tiek sergančių 
džiova, kaip niekuomet, nėra bu
vę, džiovininkams ligoninių irgi 
tiek, kiek nėra buvę. Tai rodo 
stoką butų ir suk’mžtą gyveni
mą. Gydytojų pavergtoje Lietu
voje yra apie 10.000, irsi tiek 
niekad nebuvo. b°t visi susitel
kę Kaune arba Vilmuie, Rajo
ninėse ligoninėse kai kur visai 
nėra gydytojų, gydo tik felče
riai.

Pavergtoj® Li®tU70'e visi 
mokslininkai r'’:šk:asi ‘ik Mask
vos vardu. Visos Lietuvos įmo
nės pajungtos Maskvai ir 
naminiai ema tik per ja. Paga
liau savo paskaitoje tautos lai- 
mėiimų visiškai n°’ietc-s. nes ta: 
būtų atskira ir plati tema.

Tuo diskusijos ir buvo baig- 
’ tos.

gerbs, subliūško, ištirpo, kaip

gas. Žvalgybos žiniomis Vietkon
gas trijų dienų paliaubas išnau
dojo savo dalinių pergrupavi
mui ir sustiprinimui tęsti toliau 
pradėtą VIII. 11 ofenzyvą.

Prez. Nixonui svarbu vykdyti 
savo nutarimą ir ištraukti iš 
Vietnamo daugiau Amerikos ka
rinių jėgų. Pradėjus ištraukti ka
rines jėgas, vos spėjus išvesti 
25,000 karių, Vietkongas pradė
jo stipriau vesti kovas Preziden
tas buvo priverstas laikinai sus
tabdyti daugiau karių ištraukti. 
Karinių vadų Vietname nuomo
ne, ištraukus didesnius karių 
skaičius, karas Vietname galįs 
baigtis 1954 metų V.7 Diem 
Bien Phu likimu. Tą dieną Ho 
Vietminh komunistai, vadovau-

skubus -penkių dienų laikotarpy
je JAV vyriausybės pripažinimas 
naujos Libijos valdžios. Be to, Li
bijos teritorijoje yra didelė JAV 
aviacijos bazė Wheelus, kurioje 
atliekami įvairūs šaudymo ir mo
kymo pratimai. Šie svarbūs ir sku

t ____  _________ būs klausimai pasitarime turės
jami gen. Giap, laimėjo mūšį. reikšmingą vietą. Atsiras ir dau
prieš Prancūzijos karines jėgas, 
privertė karą baigti kapituliacija, 
kuri buvo įvykdyta Genevoje, 
Šveicarijoje, Pekinui ir Maskvai 
padiktuojant kapituliacijos sąly
gas Prancūzijos Mendes Fran
ce vyriausybei. Taigi pasitarime 
Vietnamo karo klausimais, jo 
strategija ir ateities politinė rai
da turės būti apsvarstyta visu 
rūpestingumu ir išmintingumu. 
Apie išvadas spėlioti neapsimo
ka, palikime spręsti * prezidentui 
ir jo vyriausybei.

When’s the leist time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?
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Žydų ir arabų kovoms karštėjant
Aukštųjų valdžios pareigūnų 

pasitarimu bus paliestas ir ara
bų su žydais kovų karštėjimas, 
artėjimas prie naujo didesnės 
apimties karo. Paskutinieji žydų 
stipresni puolimai Egipto kari
nių įsitvirtinimų prie Suezo ka
nalo, o Egipto atsikeršijimui pa
naudojimas stipresnių aviacijos 
jėgų subombarduoti žydų pozici
joms aiškiai veda ne į taiką, bet 
į didesnį karą. Karas gali palies
ti arabų ir žydų globėjus S. Ru
siją ir JAV. Prasidėjus rimtes
nėms žydų ir arabų kovoms, Ru
sija, bijodama, kad nepasikarto
tų 1967 metų šešių dienų karo 
pamoka, kurios metu žydai su
naikino ir paėmė savo žinion 
milžiniškus Rusijos duotus ara
bams ginklų kiekius, gali ateiti 
į pagalbą arabams ne tik gink-

WATERBURY, 
CONN.

Baigėsi graži vasara, su ru
deniu prasideda ir įvairių pa
rengimų sezonas. Pirmas ru
dens parengimas Waterbury tai 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Waterbūrio apylinkės ren
giamas Rudens vakaras — Ba
lius, kuris įvyks spalių 4 (šeš
tadienį), Švento Juozapo para- 

Libijos karalių Idrį, monarchiją 1 pįjog salėje John St. Pradžia 
paskelbus socialistine respubli
ka, revoliucijos vadams esant 
kairiųjų pažiūrų, pateko į neži
nią. Kažin ar padėtį pagerino

ir Amerikai reikėtų vykdyti įsi
pareigojimus Izraeliui. Išdava — 
trečiasis karas, kuriame gali 
atsirasti ir atominių ginklų.

Libijoje investuotas alyvos pra
monėje Amerikos bendrovių bili
joninis turtas, nuvertus (IX. I)

giau klausimų vidaus ir užsienio 
politikoj, jie pasitarime bus pa
liesti, aptarti, gal kai kuriems 
nustatytos ir naujos gairės ar 
naudingesnė strategija, paliesti, 
aptarti, gal kai kuriems sustaty
tos ir naujos gairės ar naudin
gesnė strategija.

— Niekad neišeik sakyti pra
kalbos, nebent turi ką pasaky
ti; pasakęs, tuojau sustok.

— J. Witherspoon

It’s been a while, right?
Well, then you’re likę a 

lot of us.
It seeins that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things likę the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say 
that patriotism makes us feel 
emberrassed.

Besides, it’s hard to reaily 
feel patriotic when you 
hear so much about how this 
country is falling apart.

But, of course, America 
stil) has a Bill of Rights.

And free eleetions.
An ineredibly high Stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hiteh 
your vvagon to any star you 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anyvvhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
tliat vvay, America deserves 
a lot more credit than it’s 
heen getting.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Skaras

NUŽUDYK SAVO ŠVELNUMU
Anglijoje žmonoms, norin

čioms atsikratyti savo vyrų, 
Britų Medicinos Sąjunga duoda 
tokius patarimus: Visada pa
vėžink malšina savo vyrą, kur 
tik jis norėtų pėščias eiti. Duok 
jam gerus ir gausius pietus. Pa
ruošk riebų ir maistingą mais
tą. Niekuomet neprašyk, kad 
jis ką nors papildomai padary
tų aipie namus.

širdies ligų Dr. Ai. Wins- 
field sako, šios priemonės ne
nužudo tuojaus, bet tik įstato į 
kategoriją gaunančių širdies 
priepuolius. A. P-lis

7 vai. vakaro iki 1 vai. nakties.
Vakaro — Baliaus programą 

paįvairins visiems gerai žino
mas akordeonistas Kazimieras 
Daubaras iš Philadelphijos, šo
kiams gros R. M. Trio orkestras 
iš Worcester, Mass. Be to, ren
gėjai yra numatę visą eilę kitų 
įvairumų. Išvengimui nesklandu
mų, Vakaro rengėjai labai pra
šo stalus iš anksto rezervuotis. 
Tai galima atlikti Spaudos kny
gyne, 10 John St., telefonas 
756-5173.

Taigi rengėjai kviečia visus 
iš anksto planuoti spalių 4 su- 
batvakarį praleisti jaukioje mu
zikos ir šokių aplinkoje. Wa- 
terbury. (pr.)

SIUTINI Al Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2003 W. <»» Kt. Tel. AVA 5-2787
2501 W. 09 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirink Imas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. tr V. Žukauskai. . t

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S. 
Savings Bonds.

They strengthen tlie coun
try so that it’s better pre- 
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of the best ways to provide 
for your own vvelfare.

The interest is exempt 
from statė and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan where you work. Or at 
your bank.

It’ll give you a good 
feeling.

And a perfect excnse for 
getting goose bumps the 
next time they 
pl-sy the Star- 
Spangled
Banner.

tf tlfty’re Inst, br
destroyed, we replace cm.



5LIETUVIAI CALIFORNIJOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo m. 17 d.

išgarsinti Lietuvos vardą. Tam Dziku ir parodėlės rengimo ko-
SV. KAZIMIERO ŠEŠTADIENI

NĖ MOKYKLA
Savo naujus mokslo metus pra

dėjo rugsėjo 13 dieną.
Primenama, kad visi tėvai, 

kurių vaikai nelanko mūsų re
guliarios mokyklos, leistų savo 
vaikus bent į šeštadieninę mo
kyklą, kur jie yra mokomi lietu
vių kalbos ir tikybos. Šeštadieni
nėje Mokykloje pamokos būna 
kiekvieną šeštadienį, nuo 9 iki 
12 vai. dienos, parapijos mokyk
loje.

VAIKU AIKŠTELĖ

Los Angeles ateitininkų sen
draugių surengtoji vasaros vaikų 
aikštelė, sėkmingai veikusi du 
su pusė mėnesio šv. Kazimie
ro parapijos salėje, baigė savo; 
darbą rugpiūčio 26 d. Aikštelę 
lankė po 15 vaikų dviejose gru
pėse. Vadovavo Dalilė Polikai- 
tienė, — Onutė Vaišnienė, Ra
munė Motiejūnaitė ir inž. Jonas 
Motiejūnas.

Užbaigiant darbą, mokytojams 
buvo įteikta po knygą, kaip pa
dėkos ženklas.

PASITRAUKĖ MOKYKLOS 
VEDĖJAS

IGNAS MEDŽIUKAS

Šv. Kazimiero Šeštadieninės 
Mokyklos vedėjas ir mokytojas, 
nuo šio rudens iš. vedėjo pareigų 
atsisakė. Ieškomas naujas vedė
jas. Tgnas Medžiukas šiai mo
kyklai yra vadovavęs 11 metų, jo 
sumanumu ir mokėjimu sugyven
ti su mokytojais ir tėvais davė 
daug gero mokyklai ir todėl jo 
pasitraukimas yra didelis nuosto
lis visai mokyklai.

LIETUVIU RADIJO VALAN
DĖLĖ

Radijo valandėlė spalio 25 d. 
6:30 vai. vak. (šeštadienį) pa
rapijos salėje rengia'linksmą ir 
įdomų vakarą —balių su gražia 
meninę dalimi, vaišėmis ir šo
kiais. Visi Kalifornijos lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

PIANISTĖS RAJAUSKAITĖS 
REČITALIS

Pianistės Julijos Rajauskaitės 
— Šiušienės piano muzikos reči
talis įvyks rugsėjd'27 d. 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Visi kviečiami dalyvauti.

CHORO REPETICIJOS
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras pradėjo savo repeticijas, ku
rios vyksta penktadieniais parapi
jos salėje 7:30 — 10 vai. vak. 
Chorui vadovauja muzikas Br. 
Budriūnas, pirmininkauja inž. 
Algis Raulinaitiš. .Šiuo metu cho
ras ruošiasi žiemos veiklai, minė
jimams. Laukiami nauji choris
tai.

LANKĖSI CHICAGOJE

Švėkšnos gimnazijos 50 m. 
sukakties proga į Chicagą buvo 
nuvykę ir ten davė programą 
mūsų kolonijos menininkai: R. 
Apeikytė, Birutė ir Rimtautas 
Dapšiai. Drauge su jais vyko 
klebonas prel. Jonas Kučingis.

Alvudo Vaikų teatro — suaugu
siųjų padalinio Union Pier A ir 
V. Karaič ų “Gintare” suvaidinta 
S Čiurlionienės ““Kuprotas Oze s" 
pirma scena: Onytė — Anelė K r- 
vaitytė dainuoja, nartizano dainų. 
‘‘Stoviu aš parfenls’t. Dekoracijų 
montažas —- dail, Juozas’ Kiburas. 
Režisūra — akt. Alfas Brinką. 
Apjviettmas — inž. Juozas Slabo- 
kas ir Edmundas Radavičius.

Nuotr. M. Nagio

Mūsiškiai minėjime buvo labai 
šiltai priimti.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
MOKYKLA

Vedama seselių Kazimieriečių, 
mokyk. rūgs. 4 d. pradėjo savo 
naujus mokslo metus su 301 mo
kiniu. Mokykloje šiais-metais dir
ba keturios Seselės mokytojos, ir 
keturi pasauliečiai mokytojai. 
Mokykloje pamokų metu yra dės
toma kasdien ir lietuvių kalba. 
Ją dėsto Ona Razutienė. Be to, 
tikybą dėsto kun. dr. Algirdas 
Olšauskas ir chorui talkininkau
ja komp. B. Budriūnas. Fizinį 
auklėjimą dėsto p. Costabile. 
Mokyklai sumaniai vadovauja 
Sės. Johanna Marie.

GEN. STASYS RAŠTIKIS,
kartu su savo žmonele gyvenąs 
Monterey, Cal., planavo netru
kus persikelti į Los Angeles gy
venti, tačiau, jo sveikatai pablo
gėjus, visi persikėlimo planai nu
keliami vėlesniam laikui.

DONATAS IR DANUTĖ 
JANUTAI,

Los Angeles užaugę ir sukūrę 
šeimą, dabar gyveną Ber
keley, Cal., susilaukė an
tros dukrelės, kuriai duota Vil
ties Katarinos vardas.

MILDA GRUŠAITĖ,

“Draugo” korespondentė iš Los 
Angeles, apleidžia mus ir išsike
lia į New Jersey valstiją pas sa
vo tėvelius, kurie ten jau seniau, 
savo darbovietės siunčiami, gyve
na.
DAIL. PETRO LUKO PARODA

Rugsėjo 7 dieną šv. Kazimiero 
parapijos salėje dail. P. Lukas 
surengė pirmąją po grįžimo iš 
Indijos savo darbų parodą, kurįą 
aplankė didelis būrys žmonių ir 
nupirko kelioliką dailininko dar
bų. Taip pat ir aštuonių pėdų 
aukščio lietuvišką koplytėlę, ku
rią įsigijo rašytojo; Jurgio Gliąu- 
dos šeima.
SOLISTĖ ROMA MASTIENĖ,

Chicago, III., dalyvavo Los 
Angeles Bendruomenės rengia
moje Kedifomijos Lietuvių Die
noje. Solistai buvo publikos šil
tai sutikta. Publikos susirinko 
nedaug. Mažai buvo skelbta.
IR ŠITAIP PROTESTUOJAMA

Kompozitorius Rudolf Friml, 
gimęs Prahoje, Čekoslovakijos sos 
tinėje, pasipiktinęs rusų komunis
tų laįsv.ės varžymais jo gimtinė
je, protestuoja savotišku būdu. 
Jis sukūrė kompoziciją orkestrui. 
Joje įvestos linksmos liaudies dai
nų meliodijos. Jos išreiškia žmo
nių gerą nuotaiką, pasitenkinimą. 
Vėliau pereinama į graudžias 
meliodijas, kurios reiškia žmo
nių nusiminimą, desperaciją. Ši 
kompozicija, paties R. Frimi di
riguojama, netrukus bus atlikta 
Los Angeles.

Pats R. Friml yra įdomus as
muo. Jis jau baigia 90 m. am
žiaus (gimęs 1879 m.) Palaiky
mui savo dvasinių ir fizinių jė
gų, kasdien bent 4 valandas 
skambina pianinu, važinėja dvi
račiu ir t.t.

1906 m. R. Friml atvyko į 
Ameriką kaip koncertinis pianis
tas. Pirmas pasisekimas įvyko 
1912 m. Broadway (N.Y ) sce
noje pastačius jo operetę - Fi- 
refly.

1932 m. persikėlė į Hollywoo- 
dą. Čia sukūrė muziką, kuri žino
ma tokiais vardais, kaip Rose 
Marie, The,Vagabond King, In-! 
dian Love Call, Donkey Sperena- : 
de ir kt.

Senatvės dienas R. Friml lei-! 
džia savo ištaigingame name! 
Santa Monikos kalnuose. Iš čia ! 
matosi didingas Pacifiko vande
nynas ir Los Angeles dangorai- : 
žiai. A. Ragutis

MALONUMAS — JUMS, 
PELNAS — LIETUVIU 

FONDUI

Taip išsireiškė Lietuvių Ben- f 
druomenės tarybos narys, Lietu
vių Fondo Vajaus pirmininkas, 
poetas Bern. Brazdžionis ALI
AS, Los Angeles skyriaus gran-

Bendras vaizdas lietuvių liaudies meno parodėlės ku ri įvyko Hartfordo Constitution Plazoje.

dioziniame baliuje Biltmore vieš
butyje.'

Šį kartą Los Angeles inžinie
riai — architektai sako: “Malo
numas Tau, mielas lietuvi, o pel
nas BALFUI, kuris rūpinasi, pa
dėti į vargą pakliuvusiam tautie
čiui.

Šiam idealiam tikslui ren
giamas iškilmingas balius Am
bassador viešbutyje (3400 Wils- 
hire Blvd. Los Angeles) gražio
je Embassy salėje, lapkričio mėn. 
8 d. 7:30 vakare (šeštadienį) 
Californijos lietuviai turės pro
gos susitikti ir iškilmingai pra
leisti vakarą prie puikios .vaka
rienės, žavinčios muzikos, progra
mos ir gražaus pasilinksminimo 
puikiame viešbutyje,

Pereitų metų balius Lietuvių 
Fondui paremti, Biltmore vieš
butyje praėjo su dideliu pasiseki
mu ir buvo gerai visuomenės į- 
vertintas. Lietuviškoji visuome
nė nuoširdžiai kviečiama savo 
dalyvavimu paremti šį kilnų 
tikslą.

Baliui organizuoti sudarytas 
komitetas: pirmininkė — inž. 
Žibutė Brinkienė, 2586 Aber- 
deen Avė., L.A. , telef. 665- 4564 
ir nariai: inž. Aleksas Kulnys, 
inž. Julius Raulinaitiš ir Arch. 
Edm. Arbas.

NAUJA INŽINIERIŲ 
VALDYBA

Los Angeles liet. Inžinierių ir 
architektų organizacijos naujoji 
valdyba 1969- 70 metų kadenci
jai jau sudaryta: Pirmininkas - 
inž. Vytautas Vidugiris (27923 
San Nicolas Av., Verdes, Calif. 
90274), telef. 377-3192, vicepir
mininkas kultūros reikalams 
inž. Vytautas Tamošaitis, vice
pirmininkas technikiniams reika
lams, -inž. Romas Bureika, sek
retorius, inž. Jonas Motiejūnas ir 
narys iždo reikalams,- inž. M. 
Sodeika.

J revizijos komisija išrinkti: 
pirmininku- inž. Aleksas Kul
nys ir nariais - inų. Julius Rauli- 
naitis, inž. Povilas Butkys.

Naujoji valdyba sudarys meti
nės veiklos planą. Bus atkreip
tas dėmesys į naujų Inžinierių- 
Architektų inkorporavimą į or
ganizaciją. Vien tik Los Ange
les mieste priskaitoma apie 150

Mūsų kolonijose

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos 

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

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

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

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr.

Dalis Lietuvių Liaudies Meno Parodėlės kuri įvyko Hartfordo Constitu- mokesčiams.
tion Plazoje, rugpiūčio 16-30 dienomis. —■■■m J,m

diplomuotų inžinierių - architek-

DĖL REZERVACIJŲ
Baliaus Ambassador viešbu

tyje rezervacijų ar bilietų reika
lu prašome kreiptis į aukščiau 
paminėtus valdybos, revizijos 
komisijos ar baliaus rengimo ko
miteto narius.

IŠ INŽINIERIŲ VEIKLOS
— 1968- 69 m. kadencijos ALI

AS Los Angeles skyrius savo 
veikloje reiškėsi gan aktyviai. 
Iš įdomiausių įvykių pažymėti
ni: Pasisekęs jaučio kepimas pas 
inž. Balį ir Birutę Čiurlionius 
liepos 20 d., balius Biltmore vieš-, 
būtyje, 1968 m. lapkričio mėn. 
23 d., vieša paskaita pasižymė
jusio mokslininko Ar. Arvydo 
Kliorės 1969 m. vasario mėn. 9 
d., Alutis Schlitz salėje su me

BOSTONO ŽINIOS
TARPTAUTINIS INSTITUTAS

Tarptautinis Institutas, 287 
Commonwealth Avė., Bostone, 
išsiuntinėjo s,ąyo nariams ir net 
lankytojams iųformacinę knyge
lę. Joje surašyta visa Instituto 
vadovybė, kurioje yra ir Lietu
vos garbės konsulas adv. Antho
ny O, Shallną. Knygelėje apra
šoma visa Instituto veikla ir 
1969 -70 metų, sezono programa. 
Instituto paskirtis — padėti už
sieniečiams imigrantams įsikur
ti Amerikoje, išmokstant anglų 
kalbą, susipažįstant su amerikie
čių papročiais ir pan. Kitaip sa
kant, institutas skirtas imigran
tų suamerikoninimui. Tačiau jo
kios prievartos nėra.

Knygelėje išvardintos visos 
tautinės grupės,- kurios turi ryšį 
(Affiliation) su Institutu. Alba
nų yra 3 grupės: dvi pastovios ir 
viena pripuolama. Amerikos ara
bų sąjunga “Amara”, švedų A- 
luilo klubas, austroamerikonų są
junga, Baltų sąjunga, estų są
junga, Sirijos moterų klubas, o- 
landų sąjunga, suomių fundaci
jos klubas, Lenkų kultūros klu
bas, vokiečių klubas, graikų mo

nine programa 1969 m. kovo 
mėn. 21 d.

—Los Angeles ALIAS skyrius 
įstojo į Lietuvių Fondą. ALIAS 
narių skaičius padidėjo iki 85 as
menų. ALIAS Los Angeles pe
reitų metų valdybą sudarė: ener
gingoji pirmininkė inž. Žibutė 
Brinkienė, vicepirmininkas - Ju
lius Raulinaitiš, sekretorius inž. 
Jonas Motiejūnas, iždininkas inž. 
Povilas Butkys ir vicepirminin
kas specialiems reikalams arch. 
Edm. Arbas.

— Inž. Tadas Mickus su šei
ma sugrįžo iš Europos ir vėl 
žada apsistoti Los Angeles. Svei
kiname sugrįžusius!

— Inž. y. Čekanauskas išrink
tas Los Angeles ALTO skyriaus 
pirmininku.

— Inž. Algis Ratkelis su šei
ma sugrįžo iš ilgesnės tarnybinės 
komandiruotės. E.A.

terų klubas, vengrų sąjunga, 
indų sąjunga, indonezų grupė, 
iraniečių klubas, Lotynų Ameri
kos grupė, Lietuvių b-nės kultū
ros klubas, kurio susirinkimai vyk 
sta to instituto patalpose ketvir
tą mėnesio šeštadienį, čekų klu
bas, portugalų sąjunga, rusų emi
grantų sąjunga, ukrainiečių są
junga ir eilė kitų grupių. Kai ku
rios tautybės turi net po kelias 
grupes.

Leidinėly nurodoma, kada ku
ri grupė naudojasi instituto pa
talpomis. Vienos grupės yra pas
tovios, o kitos tik retkarčiais nau
dojasi instituto patalpomis ar pa
tarnavimais.

Pirmas Lietuvių B-nės Kultū
ros klubo šių metų susirinkimas 
įvyks rugsėjo 27 d.

SUBATVAKARIS - PARODA
Šių metų Kultūrinių Subatva- 

karių sezonas pradedamas rug
sėjo 20 d. 7:30 vai. vakare Tau
tinės S-gos namuose, 484 E. 
Fourth Street, So. Bąstone, su 
Prano Baltonio iš Montrealio, 
Kanados dailėės paroda. Šalia pa
rodos dail. Pranas Baltonis kal
bės apie meną. Visi kviečiami į 
subatvakarį ir aplankyti dailės 
parodą.

Hartford, Conn. 
PARODĖLĖ

Nuo šių metų rugpiūčio 16- 
tos iki 30 -tos dienos LB Hart
fordo apylinkė Hartfordo centre, 
Constitution Plazoje suruošė lie
tuviško liaudies meno parodėlę. 
Parodėlės tikslas buvo supažin
dinti Amerikos visuomenę su lie
tuvių liaudies menu ir tuo būdu

tikslui atsiekti Hartfordo Consti
tution Plaza kaip tik yra idea
liai pritaikyta, nes čia vasaros 
metu kas dieną atsilanko tūkstan
čiai žmonių.

Parodėlė susilaukė labai džiu
ginančio ir net netikėto susido
mėjimo iš amerikiečių. Abu vie
tiniai laikraščiai paminėjo paro
dėlę, o vienas patalpino savo pus
lapiuose nuotrauką. Connecticut 
valstybės didžiausia ir plačiau
siai girdima radio stotis, WTIC, 
rugpiūčio 21 dieną, paskyrė visą 
40 -ties minučių“Plaza Show” 
parodėlės temai. Ši programa gir
dima kasdien vidudienio metu, 
turi nepaprastai didelį klausyto
jų skaičių visoje Naujoje Angli
joje. Programą pravedė stoties 
plačiai žinoma asmenybė - Brad 

, Davis. Jis buvo giliai sužavėtas 
lietuviško meno grožiu ir su juo 
surišta istorija. Brad Davis pro
gramoje kalbėjosi su svečiais - 
Hartfordo apyl. pirm. Alfonsu
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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 sakinukųs 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.
HiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

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

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

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

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

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti 5 proc. mokesčiams.

BE
’ ~i GUEST, 

_ T
PLEASE...

Only you 
can prevent 
forest f iręs!

miteto pirmininke Regina Žiu- 
riene. Jie atsakinėjo į įvairius 
klausimus apie Lietuvą, jos ge
ografiją ir istoriją, apie lietuvių 
bendruomenę. Visi ypač domėjo
si Vargo Mokykla, mediniais dro
žiniais, gintaru, audiniais ir mu
zikos instrumentais. Programos 
metu susirinko nemažas būrys 
žmonių.

Visus eksponatus suskolino 
Hartfordo apylinkės lietuviai. 
Rengėjai visiems labai dėkingi.

Sulaukus tokios gražios reakci
jos iš visuomenės, nėra jokios 
abejonės, kad visas sunkus dar
bas parodėlę rengiant nenuėjo 
veltui.

W1SI POLK9 CALL IT

Hf^EP/UNT^

Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 
kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomių 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutoh 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.
YERKESHARDWARE

6832 S. Western Avė.
Chicago, UI. 60629, Tel. PR 6-1300
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Jaunieji skautai Anglijos - Vokietijos liet. skautų stovykloje ruošos 
metu

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

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
ŽODIS Į PAVERGTĄ TAUTĄ

Amerikos lietuviai visais lai
kais Lietuvą mylėjo ir myli. 
Drauge su visa lietuvių tauta 
pergyvena ir jos laisvės laimėji
mų džiaugsmą ir jos pavergimo 
kančias bei rūpesčius.
Amerikos lietuviai talkino savo 

tautos veikėjams, dar caro lai- 
tautos veikėjams, dar caro lai
kais kovojusiems dėl lietuvių 
spaudos laisvės ir tautinių apsi
sprendimo.

Amerikos lietuviai buvo veik
lūs ir dosnūs savo tautos reika
lams, kai I-jo pasaulinio karo 
metais Lietuva kovojo žūtbūtinę 
Savo laisvės ir nepriklausomybės 
kovą.

Kai 1940 metais Sovietų Są
junga, sudariusi slaptą sąmokslą 
su Hitleriu, užpuolė ir okupavo 
Lietuvą, Amerikos lietuviai ne
delsdami ėmėsi žygių savo tėvų 
krašto laisvei atkovoti ir tam 
tikslui sudaro bendrą, visų pa
kraipų ir pasaulėžiūrų lietuvius 
apjungusią Amerikos Lietuvių ta
rybą.

Amerikos Lietuvių tarybai ir 
jos darbų rėmėjams nestigo, nes
tinga ir nepristigs drąsos, ryžto ir 
ištvermės kovai dėl Lietuvos iš
vadavimo.

Mes tikime, kad ir jus, broliai 
ir sesės pavergtoje tėvynėje, ne- 
palauš nei okupanto nežabota 
prievarta ir teroras, nei jo beato- 
dairinės rusinimo pastangos, nei 
jo košmariška propaganda viso
mis modernios komunikacijos 
priemonėmis indoktrinuoti jus, 
kad Lietuvai tėra vienintelis li-

kimas — būti Sovietų Sąjungos 
ūkiškai alinama kolonija, o savo 
tautinį savitumą suniveliuoti va
dinamoje bendranacionalinėje 
rusiškoje kultūroje.

Mes giliai atjaučiame jūsų var
gus, rūpesčius, baimes ir abejo
nes. Mes pagarbiai lenkiame gal
vas prieš jūsų kančias, aukas ir 
pasišventimą. Mes tvirtai pasiža
dame savo darbu, mokslu ir iš
tekliais padėti savo tėvų žemėje 
atstatyti laisvo tautos apsispren
dimo teises ir laisvą jų vykdymą.

Tegyvuoja nepriklausomą, de
mokratinė Lietuvos respublika. 
Tegyvuoja lietuvių tauta.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Namų. gyvybes, 
automobiliu.

sveikatos, blz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo s»-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tet RE 7-5168
illiiiiiuiHiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiinii

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 90% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudą nuo ugnies lr automo 
billo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 8-4339

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8068

HlM 1.1.1 AN Lot IŠNUOMOJAMA EOR RENI

SIUNTINIAI I LIETUVA
r Uitus kraštus

r. NEDZINSKAS. tOtto Ar. her A. 
f 'hicaeo III 60632 Tel Y A 7-5980

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

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 8-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

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

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

DRAUGAS
4545 IVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8 Mapletvood Av.. CT, 4-74.M

hitai rinktiniama nuomininkams. 
Best ttfeiMy. 2925 W. <13. PH K-GO32 
Nelaukit užsiregistruoki t dabar!
\ptai nauja pietvakarinę dali 9 me
lus Savininkai kreipkVSs dfil pa.

- • 'Divifnn nemokamai

HELP VVANTED — MOTERYS

DICTAPHONE
TYPIST

Our Credit Department has an 
interesting position now avaiiable 
for an accurate transcribing-typist.

Nevv eleetrie typewriter. Modern 
congenial vvorking conditions.

HELP VVANTED — VYRAI

OFFSET PRESSMAN
FOR 1250 MULTILITH 

Days Only

Nilsš Location
Call Mr. Mdntyre — 647-8521

PARD A ŪMUI

Parduodamas 1967 m. Pontiac — 
Catahna. 4 durų, su oro vėsintuvu,

Skambint 471-0628.

PROGOS — OPPORTUNITIES

For sale Cleaning Business 
with living ąuarters

Reasonable. 434-0692

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
DIDELIS, MODERNIŠKAS 3-JU 

BUTU, 15 m.' mūrinis. Apie $7.000.00 
pajamų j metus. Rimtam pirkėjui 
bankas duoda $40,000.00 paskolos. 
1 butą galima tuoj užimti, 

i Telefonuokite 737-7201.
Pensininkas skubiai parduoda mūr. 
namą. 3 butai po 5 kamb. ir graži 
pelninga taverna. Virš 300 dol. pa
jamų per mėn. ir 5 kamb. butas 
savininkui. Pigiai: Tel. 523-7364.

Naujas liuksusinis

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

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

NAMU PIRKIMAS 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
6ntų nuomavimas - Income Ta»

Notariartas V i-rtimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
I BACEVIČIUS 

0455 s». Kedzie Avė. — PR 8-223o
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš

ELECT. MOTOR REPAIRMEN
Top pay, to experienced repairmen 

Good salary, profit sharing & on industrial motorą. Permanent, no
_____ . , į . ... . layoffs, some overtime, day vvork.pension plan plūs tree hospital and Unušual fringe benefits include life
life insurance. Close to publit trans- insurance and pension paid by us

No age limlt būt applicant mušt be 
reliable, healthy and active. Exel. 
parking. Apply In strlct confidence.

portation.

CALL CARL P1ETSCH 
334-7900

4747 No. Ravenswood

We need a eute
SALESGIRL

who vvants to make 
money-

Just call or come in 
DAN HAAS —

MUNTZ CARTR1DGE CITY
4840 Dempster, Skokie, III. 

______ TEL. —- 679-1400_____

CLERK - TYPIST
VVilling vvorker. Accuracy a mušt. 
Age open. Full time.

Phone — 434-1000
An eąual opportunity employer

SECRETARY
Work for Severai men. Good typ
ing. Shorthand abilities. Full time. 
Age open.

Phone — 434-1000
' " f mui opportunity enrralover

OFFICE CLEANING
Kuli time permanent & part time 
employees needed »ow to fili jobs 
in Northvvest Chicago & sub'n areas. 
Caj- helpful. Go<xl Starting Salarics. 

Timo and % for holiday work, also 
credit union and paid vacation. Time 
and % for over 40 hrs. No exper. 
necessary. Please apply personinel.

200 W Ohio Street
PHONE — 661-4080

ARTHUR VVAGNER COMPANY 
1430 VV. Randolph St. Chicago, III. 
Phone 0(1(1-7400 or residcncc pitone. 
Evenings 784-2(177.

Positions VV’ith A Future 
Immediate Openings

VVORKING FOREMAN
Kor Line Of New Britain Chuckers

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

Escellent opportunity. Steady ein- 
Pluyment. Call for appointnient or
apply in person.

KEMPER VALVE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVauconda, Illinois 

Tel. — 526-2166

YARD HELP
FULL or PART TIME

RIVERSIDE SALES, INC.
5117 Dansher Road 

Conntryside Tel. 354-6776

Wanied — Man or VVoman 
To Do Light Kitehen Work

PART TIME
CROSSROADS RESTAURANT 

1023 Northvvest Higbvvay 
Park Ridge, III. Tel. 825-9673

AFRIkOS BAŽNYČIŲ 
KONFERENCIJA

Dramblio Kaulo krašto sosti
nėje Abidjan, Afrikoje, vyko vi 
sos Afrikos Bažnyčių konferen
cija, kurioje dalyvauja virš 500 
protestantų, anglikonų ir orto
doksų Bažnyčių atstovų. Pa
grindinė konferencijos tema 
yra “Kristus šių dienų Afriko- 
ie”. Afrikos Bažnyčių konferen 
cijoje dalyvauja ir keturi oficia
lūs katalikų Bažnyčios stebėto
jai.
R^^OPROGRAMA

★
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

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

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00 
LIETUVIU BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA II dal. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

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

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

Knygos gaunamos “Drauge”.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jj užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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REZIDENCINIAI, 
jKOMERCINIAI.
I MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!s

J 2457 VVest 69th Street J TeL HE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugę”.

Už Marąuette Pk. prieš Pulaski 
švarus 10 metų, kaip naujas 4 kamb. 
aukštas mūr. naras ir dviejų auto 
naujas garaž.a.3. Platus lotas., pasku
bėkite $21,000.

Med. 4 kamb. “cottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti S7-ton. $10,400.

7 kamb. bungiilyyv. Moderni virtu
vė ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22.000.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

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 St. RE 7-7200

m kamb. mūro bungalow, 9 me
tu. be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 48 ir Rockwoll. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,b00 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

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

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

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prte 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

2 im (1 kamb. didelis mūr. namas 
prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.900.

lj-i aukšto švarus med. prie 65 ir 
VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

3 jį kamb. naujas mūr. bungaloiv 
prie 67 tr Kedzie. lt® vonios, virimo 
pečiai. $25,OOO.

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

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

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

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015
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ApsjmoKa skelbtis DRaUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
nvių <3ieri rastas iii skelbimu tai

•n in - iilaibus
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SHIPPING ROOM 
SKOKIE,, ILLINOIS

Cons'cientious man for small, 2- 
raan shipping room. Pleasant, clean 
shop.

5 day week — 8:30 to 5 
Free coffee and hospitalization 

Ideal job for retired man.

Phone Barney 966-9102

MACHINISTS
We aro in need of t,wo machinists 

or vvill consider apprcntice. Light 
clean vvork. T'xceptional benefits. 
Good starting rate.

NOItVVOOD MARKINO AND 
EQI IPMENT COMI’A N Y 

30 No. Beach Avc., lai Grange, III.

HELP VVANTED VYRAI

VVAREHOUSE MEN
Ist AND 2nd SHIFT

Immediate opening for full time vvork. Duties will include shipping 
and receiving. order filling and stock work. Good starting salary and 
excellent benefit program. Employment office open Monday thru 
Friday 8;30 to 4 pm.

BAXTER LABORATORIES, INC.
6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois Tel. 965-4700

An Eąual Opportunity Employer

DĖMESIO

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Skelbkites “Drauge”.
Pęrskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

REA L ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

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

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. IVestem PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 5 v. v.
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

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

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dari Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
1
j A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiimiii



Liet. Bendruomenės ir spaudos
aHfovy pasitarime

Didžiausias rūpestis — švietimas ir šeima
4

Seniai skelbtas, bet ne perdaug 
garsintas spaudos darbuotojų su
sitikimas su Lietuvių bendruome 
nės atstovais įvyko A. ir V. Adam 
kų globoje, Tabor farmoje, rug
sėjo 13 ir 14 dienomis. Nors dau
guma kviestųjų suvažiavo paskir 
tu laiku — 11 vai. ryto, bet dėl 
kai kurių tolimesnės kelionės

' programa buvo pradėta po pie
tų buvusio PLB pirmininko a. a. 
Juozo Bachūno minėjimu.

Paskaita ir meninė dalis

Minėjimą trumpu žodžiu pra
dėjo dabartinis PLB pirm. St. 
Barzdukas, pakviesdamas visus 
susirinkusius sugiedoti Lietuvos

,, himną, o kun. A. Saulaitį su
kalbėti invokaciją. St. Barzdukas 
priminė a.a. J. Bachūno įnašą 
Lietuvių bendruomenei, ypač jo 
paprastumą,' tiesumą ir nuošir
dumą su visais žmonėmis, jo rū
pestį apjungti įvairiuose laisvo
jo pasaulio kraštuose išsisklaidžiu 
sius lietuvius į bendruomeninę 
veiklą ir užmegsti ryšius su kitų 
kraštų lietuviais. Ypač dideli jo 
nuopelnai apjungiant Australi
jos lietuvius, musų krepšininkų 
išvyka ir iš ten jaunimo atsi- 
kvietimas į Jaunimo kongresą. 
Kartu buvo pagerbta ir jo našlė 
Marija Bachūnienė, kuri buvo 
jo pagelbininkė, nešusi visuome- 
nininko vyro sunkumus. Milda 
Lenkauskienė PLB valdybos var 
du jai įteikė prisiminimui pa
skutiniojo seimo albumą.

Išsamią ir gerai paruoštą pa
skaitą apie J. Bachūną skaitė 
Valdas Adamkus, kuris keletą 
metų buvo jo artimiausias bend
radarbis, pagelbininkas ir pata- 
rėjas. Jis J. Bachūną mdtė ne tik 
iškilmėse ar susirinkimuose, bet 
ir kasdieniniam gyvenime, todėl 
jį ir pristatė kasdienybės švieso
je, nieko nesaldindamas ir negrą
žindamas, nupiešė jo tikrą portre 
tą, kuriam atsispindi jo dideli 
norai, kasdieniniai darbai, tyras 
patriotizmas ir gilus žvelgimas į 
ateitį ir į jaunimą. Negavęs 
pats mokslo, stengėsi, kad kiti to 

ę mokslo siektų. Gyvendamas ato
kiau nuo lietuviškų centrų, bu
vo vienijantis autoritetas ir jung
tis tarp senosios ir naujosios lie
tuvių imigracijos. Remdamas 
bendruomenės veiklą finansiš
kai, norėjo užpildyti trūkumus, 
kuriuos jautė savyje ar savo ap
linkoje. Nors ne kartą jam teko 
nusivilti viena ir kita emigran
tų karta, bet optimizmo nepra
rado, ypač pasitikėdamas priau
gančia karta, į kurią dėjo lietu
vybės išlaikymo viltis. Prieš ko
munizmą kaip idėją ir prieš oku
pantą buvo griežtai nusistatęs, 
bet ir čia dėl kitų kaltės ar ne- 

r apdairumo nukentėjo. Tačiau .jo 
tikėjimas, kad lietuviai gali ir tu
ri dirbti kartu, jį skatino bent 
mėginti visus atpjungti, būti til
tu, per kurį susisiektų įvairių pa
saulėžiūrų žmonės liet. veiklo
je ir siekimuose. Ir čia jo recep
tas buvo, — okupantas mūsų ne
gali suskaldyti, jei mes patys ne- 
susiskaldysime. Jis buvo toleran 
tas ir to reikalavo iš kitų, ypač

~ pasitikėjimo vienų kitais ir vie
nas kito pastangų vertinimo. Ir 
mirė rūpindamasis bendruome
niniais reikalais.

Paskaita tikrai buvo tinkama 
momentui, tik gal būtų geriau, 
kad jos turinys būtų plačiau iš
girstas (paskaita bus spausdina
ma Drauge, — Red.).

Meninėj daly du eilėraščius 
* (Mažeikos ir Santvaroj puikiai

padeklamavo Gražina Brazaity- 
tė iš Clevelando, savo kūrybos 
porą eilėraščių skaitė Laima 
Švėgždaitė iš Toronto (Toronto 
LB pirmininkė) ir ilgesnę eilė
raščių eilę paskaitė Kazys Bra
dūnas iš savo spaudai ruošiamo 
ciklo “Donelaičio kapas”. Poezi
ja nuskambėjo tartum progai pri 
taikyta malda, visus nuteikusi ge 
riau įsijausti į šį minėjimą.

St. Barzdukas trumpu žodžiu 
padėkojo visiems dalyviams, pa

skaitininkui, deklamatorei ir po
etams.

Pokalbis apie artimuosius 
uždavinius

Po minėjimo buvo valandos 
pertrauka, o po to — gyvas po
kalbis parinktų referentų ir su
sirinkusiųjų. Vadovavimui suda
ryta koordinacinė komisija — 
prezidiumas, kurin įėjo PLB 
vykd. pirm. dr. Ant. Butkus, Švie 
timo tarybos pirm. Ant. Rinkū- 
nas, JAV LB centro vald. narys 
ir kultūros fondo pirm. Anat. 
Kairys, Žurnalistų s-gos atstovas 
VI. Selenis, Kanados LB atstovai 
J. Čeponkutė ir J. Simanavičius.

Po dr. A. Butkaus trumpo į- 
vadinio žodžio, pokalbį pradėjo 
PLB pirm. S. Barzdukas apie lie
tuviškus uždavinius Liet. bend
ruomenės rėmuose. Vieniems 
klausimas gali atrodyti savaime 
aiškus, kalbėjo referentas. Tačiau 
PLB valdyba rado, kad jis kelti
nas: toli gražu ne viskas ir ne 
visiems bendruomenėje aišku. 
Antra, daug kas kinta laiko tėk
mėje. Trečia, kai kurie aktualūs 
reikalai gyvenime nesusilaukia 
tokio dėmesio, kokio jie verti, tad 
dera juos gyvinti.

Reiktų suprasti liet. ehartos 
mintį

Prieš dvidešimt metų, 1949 bir 
želio 14, buvo paskelbta Lietu
vių eharta. Paskelbė Vlikas, kom 
petentingas ir visų pripažįstamas 
organas. Tačiau Lietuvių ehartos 
sėkla krito į nevienodą žemę. Vie 
niems ji tapo įpareigojimas lie
tuvio sąžinei. Charta jie grindžia 
tautinius savo siekimus ir veik
lą. Kiti pro Lietuvių chartą pra
eina negirdomis. Tačiau Lietu
vių charta mūsų gyvenime turė
tų susilaukti nepalyginti dau
giau dėmesio jau vien dėl to, kad 
ji suvaidino reikšmingą vaidme
nį: ant jos padėtų idėjinių pama
tų buvo pastatyta bendruomenė, 
šiandien veikianti daugelyj lais
vojo pasaulio kraštų ir realiai 
jungianti laisvojo pasaulio lietu
vius į vieną lietuvišką šeimą. 
Bet ir bendruomenė, nors atlie
ka jau daug ir didelių lietuviškų

Vasario 16 gimnazijos Romuvos 
“Raganų” ratelio įrašas. Būrelio 
nariai pasižadėję tarp savęs tik lie
tuviškai kalbėti.

darbų, dar visų laisvojo pasau
lio lietuvių nepasiekia. Užtvaras 
stato visokie skirtingumai ir įsi
tikinimų įvairumai. Dar labai 
toli esam iki visumos ir dalies į- 
sisąmoninimo. .Štai kodėl ir po 
dvidešimt metų nuo organizuo
tos mūsų bendruomenės darbo 
pradžios tebėra didžiai aktuali 
tautinės mūsų.jungties mintis.

Dėl derinimo jau reikia tartis 
ir susitarti. Negalim eiti kiekvie
nas atskirai ir kartoti ilgos mū
sų istorijos klaidas. Bendruomenė 
yra įpareigota rūpintis lietuvių 
kultūra, ir ji šitai daro. JAV ir 
Kanados lietuvių bendruomenės 
aktyviai dėjosi prie steigimo fon
dų, kurių lėšos skiriamos lietu
vių kultūrai ir šveitimui remti. 
Veiksminga kultūros talkininke 
ji laiko ir lietuvių kultūrines 
draugijas.

Be to, S. Barzdukas dar primi
nė, kad reikia sudaryti lietuvių 
kartoteką, labiau rūpintis lietu
višku švietimu, kuriuo normalio
se sąlygose rūpinasi valstybė. 
“Štai tie atskirų sričių uždavi
niai, užbaigė prelegentas, ku
riuos turėtume sistemingai bei 
planingai vykdyti bendruomenės 
rėmuose. Tai uždaviniai, kurie 
turi rūpėti mums visiems. Šalia 
jų neturėtų likti nė vieno, ku
riam nuoširdžiai rūpi mūsų or
ganizuotumas, susiklausymas ir 
bendrų darbų ateitis”.

(Bus daugiau)

— Kiekviena vyriausybė, kaip 
ir kiekviena šeima, per viene
rius metus gali šiek tiek dau
giau išleisti kaip uždirba, bet 
jūs ir aš žinome, kad ilgainiui 
toks elgesys veda į neturtingų
jų namus. — F. D. Koosevelt

A A.

VLADUI UMBRASUI mirus, 
žmoną ALDONĄ, sūnų JONĄ, dukras 
DALIĄ ir VIOLETĄ bei jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dėdės Vincas, Pranas ir Juozas 

Viltrakiai

Lietuvių Muzikologijos Archyvo kuratorijos vicepirmininkui 
profesoriui, kompozitoriui

A.-Į-A.
JUOZUI BERTULIUI mirus,

jo dukrai IRENAI ir sūnui ALEKSANDRUI su šeimomis ir ar- 
timiesiefs reiškiame giliausią užuojautą ir drauge liūdime

PROF. VLADAS JAKUBfiNAS, Lietuvių Muziko
logijos Archyvo kuratorijos pirmininkas 

PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS, L. M. minėto archyvo 
organizatorius

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.-J-A.

IGNATZ BALTUŠNIKAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą tėvą ir brolį, kurio netekome 1968 m. rug
sėjo mėn. 17 dieną.
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už- 
17 dieną, 8 vai. ryto Šv. Pijaus parap, bažnyčioj, 19 Street ir

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo mėn. 
South Ashland .Avenue.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Ignatz Baltušniko sielą.

Nuliūdę: Duktė Jean Rimkus, žentas Vincent, sūnus Law- 
rence Baltušnikas, marti Mary Eilėn, anūkai ir sesuo Anna 
Oksas.

Mylimai motinai
A. -f- A. ONAI MARTIŠIŪNIENEI 

Lietuvoje mirus, KUN. A. MARTIS (West Virginia), 
V MARTIS ir URŠULEI EIDIETIS bei jų šeimoms nuo
širdžią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu.

Ona Pranckevičiūtė

Muzikui
A. -J- A.

I JUOZUI BERTULIUI
mirus,

. reiškiame užuojautą artimiesiems.

1 Rūta ir Viktoras Gedgaudai

A. + A.
JUOZUI BERTULIUI mirus, 

jo dukrai IRENAI ir sūnui ALEKSANDRUI ir jų šei
moms reiškia gilią užuojautą

Am. Liet. Katalikų Federacijos 
Chicagos Apskrities Vaidyba

rnsortsMK

Brangiam
A. -J- A. DR. ALEKSUI ROŽĖNUI 

mirus velionies šeimai ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Genovaitė Viliušytė 
Aldona Martienė 
Adomas Viliušis

LEONĄ M. SARGIS
MERECKYTE

Gyveno 4950 West Morse Avenue, Skokie, Illinois.
Mirė rugsėjo mėn. 15 d.. 1969 im., 10:30 vai. ryto.
Gifė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs — Scott ir Clark, 
motina Stefanija (Vainauskaitė) Mereckienė. sesuo Genevieve 
Roberts, švogeris Joseph, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Smith-Corcoran koplyčioje, 6150 No. 
Cicero Avenue.

Atsisveikinimas koplyčioje trečiadienį, 8-tą vai. vakaro; 
Nuliūdę: Sūnūs, motina, sesuo ir švogeris.

A.-J-A.
FRANK ČERNAUSKAS

Gyveno Garfield Ridge, Illinois. Anksčiau gyv. Chicago, 
Town of Lake apyl.

Mirė rugsėjo 15 d., 1969, sulaukęs 81 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Charlottė, žentas James 

Vlasak, sūnus Walter J., marti Bernice Černauskas, 6 anūkai: 
James, Dianne, Deborah, Walter, Nancy ir Gina, 3 proanūkai: 
Tėresa Lynn, Tamara ir Daniel, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S, Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 18 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaįus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingas pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRoapect 8-9538 

illlliuilllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILUS GPLINYf’IA
2443 W. BSrd Street, Chiciųro, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

skelbkites “drauge-
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Muzikui JUOZUI BERTULIUI, 
mūsų sąjungos nariui, mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą dukteriai IRENAI ir sūnui ALEKSANDRUI 
su šeimomis ir kartu liūdime.

Liet žurnafisių Sęfungos 
Chicagss Skyriaus Valdyba ir Nariai

(imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iftopolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

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

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygor 
aamoa turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲOETTE FUNERM HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 7 i st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

a-—" 
fwrctRi$ b ®

PIRKITE DABAR TIESIOG
* R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Diliausias Paminklams Planų 

P*«Irinkimas Visame Mieste.
Telef — CEdarcrest «- 6335

*'^enas blokas nuo ka^adų.

NUO

M&ZHB&EVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJfcing Facilities

6845 SOUTH VvESTERN AVĖ. RĘpublic 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

Perskaitė Draugą, duokHe kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tek REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd Place Tfel. Vlrginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Are. TeL YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Av»m Cicero, Iii. Tel. OL 2-1008

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. Y Artis 7-3401
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X Dr. Domas Jasaitis, Tėvy
nės sargo redaktorius, aktyvus 
visuomenininkas, atvyksta į 
ateitininkų medikų “Gajos” kor 
poracijos 40 m. veiklos minėji
mą spalio 12 d ir kalbės iškil
mingos vakarienės metu Mid- 
America Inn. 5001 W. 79th St., 
Oak Lawn, 111.

x Gimimo Šv. M. Marijos pa
rapijos ckoras po vasaros atos
togų renkasi šį trečiadienį, 8 v. 
v- parapijos salėje pirmai šio 
sezono repeticijai. Visų choro 
narių dalyvavimas būtinas, o 
taip pat kviečiami ir nauji na
riai.

X Kun. Antanas Saulaitis SJ
mums atsiuntė malonų laišką 
ir daugiau kelionių po Europą 
aprašymų. Šiuo metu jis tęsia 
baigiamąsias savo chemijos stu
dijas Bostono kolegijoje magis
tro laipsniui gauti. Gyvena ko
legijos bendrabutyje, drauge su 
16-a kitų kunigų. Jo adresas: 
418 Beacon Str., Boston, Mass. 
02115.

X Seselė Marija - Alma, 
pranciškietė, dirbanti seselių 
pranciškiečių vedamoj ligo
ninėje Mt. Vemon, III., atvyko 
atostogų pas savo tėvelius Jur
gį ir Juliją Pūkelius, gyve
nančius 10744 So. Springfield 
Avė.

X Naujame dvisavaitinio žur 
nalo “Laivo” numeryje (rug
sėjo 20 d-, nr. 19) telpa įvairios 
religinės, mokslinės, literatūri
nės, visuomeninės medžiagos. 
Šiame numeryje yra vysk. V. 
Brizgio straipsnis: Bažnyčia; 
P. P. Ciniko, MIC, rašo, kokią 
astronautų kelionė į mėnulį turi 
reikšmę žmonijai; Almanto Pa
lacio Valdės novelė Kanaunin
ko gyvenimas (P. Gaučio verti
mas iš ispanų kalbos) verčia nu 
sišypsoti; įdomus yra klausimų 
— atsakymų skyrius; plačiai ap
žvelgiama šiaurės Airijos kata
likų kovas už lygias politines 
ir socialines teises; plati lapžval 
įga apie lietuvių veiklą įvairiose 
srityse, žurnalą leidžia Marijo
nų vienuolija. Adresas: 4545 
West 63rd St., Chicago, EI., 
60629. Metinė prenumerata 
$4.00.

X Jaunimo Centro Studentų 
Ansamblis (vadovė L. Braždie
nė) pradės repeticijas rugsėjo 
21 d., 7 v. v., Jaunimo Centre. 
Norintieji dalyvauti ansamblyje, 
prašome užsiregistruoti vietoje 
(J. Centre). Priimami tik stu
dentai! (šk.)

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

x Skubiai parduodami dvie
jų aukštų mūrinis namas Mar
ąuette Parke. Tel. 476-8178

PAGERBTI LIETUVOS 
KANKINIUS DABARTINĖ 
PROGA NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenantiems 
tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jos kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko
je, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti sa
vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar 
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 
Chicago, IU. 60629.

X Emilija Vilimaitė, Altos 
valdybos vicepirmininkė, korpo
racijos Giedros ir kitų organiza
cijų veikėja, ir Leonidas Jaras 
Altos vaidybos sekretorius, daly 
vavo Detroite įvykusiame Ame 
rikos Lietuvių kongrese ir prieš 
kongresą aktyviai reiškėsi jo 
rengimo darbuose. L. Jaras be 
sekretoriaus pareigų rūpinasi ir 
Altos leidiniais. Dabar ruošiama 
ir bus išleista Altos istorija. No
rintieji Altos istoriją užsisakyti 
prašomi kreiptis Altos Muro. Is
toriją rašo Altos garbės pirmi
ninkas Leonardas šimutis.

X Antanina Juškienė bus šei
mininkė ir spalio 5 d. paruoš ge
rus pietus atstovams, kurie su
sirinks į šv. Pranciškaus Sese
rų Rėmėjų seimą, kuris įvyks 
Šv. Jurgio parap. svetainėje, 
Bridgeporte spalio 5 d.

X Vilniečių išvažiavimas bus 
rugsėjo 21 d. 12 vai. tėvų mari
jonų ūkyje. Ruošia Vilniaus 
krašto 'lietuvių sąjungos Chica
gos skyrius. Kviečiami dalyvau
ti nariai su savo bičiuliais-

X Elzbieta Stanevičienė, ži
noma visuomenės veikėja ir se
na Bridgeporto gyventoja, sun
kiai serge ir yra gydoma Šv. 
Kiyžiaus ligoniu je kamb. — 
536.

X Daugiau dabartiniems žmo
nėms proto, o ne daugiau žmo
nių mums reikia, — 279 Alvudo 
radio paskaita šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 18 d., 10 v. r. įSiophie 
Barčus Radijo šeimos valandoj.

x Lietuvių demokratų 9 war 
do klubo valdyba kviečia visus 
narius ir norinčius įstoti į klu
bą, atvykti į susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 18 d-, 7.00 v.a v., 
Visų Šv. parapijos svetainėje:
108 ir State str.

x Savo dienraštį atnaujin
dami prenumeratą ir 'kitomis 
progomis parėmė aukomis: po 
3 dol. — J. Stasiuliis, V. Juodis,
G. Valantinas, Anelė Lazauskas, 
po 2 dol. — M. Graužinytė, K. 
Lekniekas, 1 dol. — Ant. Dagi
lis. Nuoširdžiai dėkojame.

.< Didelė 500 vietų salė ir ke 
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
4300 fsk . I

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 d r. Centro 
Vaidyba Chicagoje. Pakvietimus 
galima įsigyti Marginiuose ir 
pas birutininkes. Visuomenė ma
loniai prašoma gausiai atsilan
kyti. (pr.)

Vakarienė moksleivių ateitininkų stovykloje. Nuotr M. Borusienės

DEDIKACIJOS SVEMTE 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių skaičius prmą kartų susirinks 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS MŠVWWiM£.

Netrukus bus paskelbta registracija nornčųjų dalyvaut > 
šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardo I ks at.ičiai spec ?- 
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL, 2701 W. 68th St. 

Chicago, III. 60629.

J, A. s iScOi
— Prcf. dr. Kazimieras La

banauskai, Californijos univer
siteto profesorius, dėstąs augalų 
biochemiją Riversidėje, išvyko 
į Hamnoverį (Vokietijoje), stu-| 
dijų reikalais, kur išbus pusę 
metų.

_  Kun. V ytautas Palubins- i
kas, drauge su savo mamyte J 
buvo iš Argentinos atvykęs į' 
Los Angeles aplankyti savo bro' 
lio ir kitų giminių. Amerikoje 
išbuvo 8 mėnesius. Kun. Palu- į 
Mnsklas gyvena Quilm.es mieste 
ir yra vienos didelės argentinie
čių parapijos klebonas. Būda
mas Los Angeles talkininkavo 
Šv. Tomo parapijos kunigams, 
laikydamas pamaldas ispaniškai 
kalbantiems-

— Povilas ir Emilija Balins- 
kai su sūnumi Ramoniu, gyve
nę Bridgeporn, Conn. persikėlė 
į Los Angeles. Dar anksčiau bu
vo gyvenę Venecueloje.

_ Andrius Kuprevičius, ži
nomas mūsų pianistas, vyksta į 
Kolumbijos sostinę Bogotą, kur 
spalio 1 d. koncertuoja. Jį glo
boja dr. Z. J. Hermanavičius gy
venąs Caracase. '

BID. BRITANIJOJ
— Kun. dr. K. Matulaičio 75 

metų amžiaus sukaktis bus mi
nima Londone, ISIporto ir socia
linio kluoo salėje. Minėjimas į- 
vyks spalio 19 d. Prasidės pa
maldomis bažnyčioje.

— Išvyka į Marijos šventovę 
Aylesfordan, Kente, ruošiama 
rugsėjo 28. d.

_  Londone lankėsi svečiai iš
JAV ir Kanados: Cibai iš Chica
gos, klierikas Edvardas Mickus 
iš New Yorko, kun. Bronius 
Jmkšas iš Toronto.

— Moterų Šv. Onos draugija 
Londone organizuoja ekskursiją 

j į Coventry.
j — Londono liet. parapijos su
sirinkimas įvyksta rugsėjo 30 
dieną.

— Vaižganto 100 metų gimi
mo sukakties minėjimą ruošia 

1 Bradfordo lietuviai. Įvyks rug
sėjo 20 d. Vyties klubo salėje- 
Bus kun A. Putcės paskaita.

OKUPUOTOJE LkuUVOJE

— Čekoslovakijoje, Brno 
mieste rūgs. 7—16 dienomis į- 
vykusaoje tarptautinėje techni
kos mugėje sovietiniame skyrių 
je buvo nemaža ir Lietuvos į- 
monių gaminių. Didelio susido
mėjimo sukėlusios “Rūtos” ir 
‘'.Silueto” skaičiavimo mašinos, 
gamintos Vilniuje.

X iSlopliia Poknis, mūsų skai
tytoja Toledo, Ohio, parėmė 
-mūsų spaudos darbus 5 dol au
ka. Dėkojame.

KODĖL AŠ LANKAU 
LIIUAN IŠTINĘ MOKYKLĄ?

Aš lankau Marąuette Parko 
Lituanistinę mokyklą. Mūsų 
mokykloje yra daug lietuviukų, 
kurie nori išmokti gražiai lietu- 

’ viškai skaityti, rašyti ir kalbėti. 
Mūsų klasėje yra daug mokinu 
kų, kurie jau labai gerai moka 
rašyti ir skaityti lietuviškai, bet 

j yra ir tokių, kurie nenori mo
kytis. Mūsų mokytoja mus labai 

I myli, ir nori, kad mes labai gra 
' ži'ai kalbėtumėpi lietuviškai ir, 
mokėtumėm skaityti ir raižyti 
lietuviškai, nes mes esame lie
tuviai.

Daiva Barškėtytė,
Marąuette Parko Lit. Mok.

IV sk. mokinė

IR ŠVIESA IR TIE vA MŪS 
ŽINGSNIUS TELYDI

Kai Kudirka kalbėjo apie švie
są, jis galvojo apie mokslą. Jis 
priminė lietuviams, kad jie turi 
mokytis. Lietuvoje nebuvo la
bai gerų mokyklų, žmonės nega
lėjo leisti vaikų į mokyklas, nes 
buvo baudžiava ir jie neturėjo 
pinigų- Motinos mokė vaikus 
skaityti ir rašyti.

Kai Kudirka kalbėjo apie tie
są, jis ragino lietuvius būti tei
singais. Vaikai turi būti sąžinin
gi tėvams. Jei vaikai sektų tė
vus, jie būtų tvirti lietuviai.

Algė Bukaveckaitė, VI kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 5.

RUDUO

Ar jums patinka ruduo? Ku
rie nemėgsti, tiems ruduo yra 
mirties sezonas. Lapai nuo me
džių nukritę miršta. Gėlės nu
šalusios, be gyvybės. Pasitaiko, 
kad ir paukščiukai numiršta, 
palieka savo šeimas.

Gyvuliams ir žvėreliams yra 
daug darbo- Visi sau ieško 
maisto. Voverės renka riešutus 
žiemai. Paukšteliai visur skra
joja ieškodami trupinių, kuriuos 
geri žmonės jiems išmeta. Kiti 
paukščiai skrenda į šiltesnius 
kraštus, kur jiems smagiau gy
venti. Skruzdėlės ugi ieško sa
vo šeimoms maisto, kad per žie
mą badu nenumirtų. Katės ir 
šunys ilgesnius plaukus įaugina, 
'kad žiemą būtų šilta. Ir daug 
kitų gyvulių ieško maisto ir au
gina šiltesnį kailį. Kaip matote, 
visi gyvuliai rudenį daug dirba.

Panalšiai ir žmonės daro. Tvar 
ko namus, ima šiltesnius drabu 
žius ir kitus šiltus dalykus.

Visi gyviai tvarkosi ir rūpina
si rudenį. Regina Kiudulaitė
Buvusi Dariaus - Girėno lit. 

m-los mok.

NUSPRENDĖ

kaimo
kartą

dienas

Okupuotos Lietuvos 
pradžios mokykloje 
vienas mokinys dvi 
neatėjo į pamokas. Kai jis atėjo,
mokytojas klausia, kodėl dvi die
nas praleidęs pamokas- Vaikas 
teisinasi:

— Mama išskalbė ikielnes. Kol 
išdžiūvo, kol sulopė, taip ir pra
ėjo diena.

— Tai viena, diena, o tu ne
buvai dvi dienas? — vėl klau
sia mokytojas.

— Antrą dieną aš buvau atė
jęs į mokyklą...

— Bet klasėje nebuvai, kaip 
tai atsitiko?

— Mat,- aš pamačiau kieme 
padžiautas mokytojo kelnes, pa
galvojau, kad pamokų nebus ir 
parėjau namo. Pleperis

Žvaigždute
.A 'fl Jfl * luu.iji... ' rtill S.C'ns f.bipMartu airįsteigiąs Lietuvių jau... ojų S-gos Chicagos sk. 

rteu. J. i'iačus. Medžiagų Claremont Avė., Chicago, iii. 60636

KAI1* AŠ PRALEIDAU 
VASAROS ATOSTOGAS

Šiais metais vasaros atostogos 
praleidau labai įdomiai. Mokyk
lai užsibaigus, po kelių savai
čių su tėveliais važiavau į Chi- 
es'gą. Ten daug lietuvių ir gra
žių vietovių. Chicagoje susitiko
me su savo draugais ir giminė
mis. Pamatėme “Lake Michi
gan” ir “Jaunimo Centrą”. Grįž
dami iš Chicagos sustojome pas 
mano tetą, kuri gyvena Detroi
te. Ten gyveną dauguma mūsų 
giminių ir mano krikšto mama. 
Visur buvom sutinkami labai 
maloniai. Grįžę iš Detroito, pa
buvome savaitę namie. Per tą 
laikotarpį ruošiaus važiuoti į 
Putnamo stovyklą. Pagaliau atė
jo sekmadienis ir anksti rytą at
sikėlę pasiruošėm kelionei į 
Putnamą, Connecticut. šiais me
tais, kaip ir kiekvienais metais. 
Putnamo stovykla buvo pilna 
įspūdžių ir labai įdomi. Dvi 
savaitės stovyklos praėjo taip 
greitai, kad nepasijutau, kad 
paskutinį kartą nuleidžiame vė
liavą. Grįžus iš Putnamo sto
vyklos, važiavau į pajūrį. Šiuo 
metu jau pradedu ruoštis mo
kyklai.

Aušra Kananavičiūtė.

GRAŽIOJI DAINAVA

Vasara ibuvo pačiame savo 
gražume. Mokslas, knygos ir 
mokyklos suolas jau buvo pa
miršti. Mokiniai gyvenome vasa
ros atostogų nuotaika. Mieste 
karšta ir tvanku. Namų sienos 
ir gatvės grindinys, atrodo, kvė
puoja vasaros karščiu. Seni ir 
jauni, dideli ir maži svajoja ir 
laukia atostogų. Laukia palikti 
įkaitusį miestą ir išvykti į gam-

Obelys, sodai žydi, mūsų brangio
joj paliktoj šalyj. Ats. E. Bura- 
čaitė.

tą. O kur į gamtą? Į Dainavos 
stovyklą!

Siais metaas mūsų visa šeima 
važiavome į Mokytojų Studijų 
Shvaitę Dainavoje. Tai viena iš 
didžiausių ir gražiausių stovyk- Į 
lų.

Ilgai važiavome iš Akrono, 
bet, kai pradėjome važiuoti per 
mažus miestelius, jautėme, kad 
kelionės galas artėja. Pagaliau 
iš tolo pamatėme užrašą “Dai
nava”- Pasukome į išpiltą kelią, 
pravažiavome geležinius vartus 
ir netrukus mašina pasuko į 
kairę. Pasimatė stovyklos tro
besiai. Gražus vaizdas! (Trobe
siai modemiški, o aplinkui miš
kai ir nedirbami laukai. Šito 
vaizdo daugelis niekados neuž
mirš. Pri važiavę prie Baltųjų 
Rūmų išlipome iš mašinos. Pasi
rodo, ikad mes gavome kambarį 
mergaičiij barakuose. Greitai 
kraustėme daiktus iš automobi
lio, ir užėmėm kambarį. Štai ir 
prasidėjo viena iš mūsų geriau-

šių atostogų savaičių. Vakarie
nės metu sutikome daug pažįs
tamų.

Tylus vasaros rytas Dainavo
je. Ežero paviršius gražiai spin
di, paukšteliai linksmai čiulba, 
ramu ramu. Staiga, švilpukas. 
Visi turi bėgti į mankštą. Greit, 
greit- Taip prasideda kiekviena 
diena. Vyresnieji skuba į pa
skaitas tuoj pat po pusryčių.

Gal jūs manote, kad vaikai 
kur nors žioplinėja, kad jų tėvai 
eina į paskaitas. Bet vaikai taip 
pat Skubėjo į mokyklą, kurioje 
praleido 2 valandas prieš piet. 
ir dvi vai. po pietų pertraukos. 
Mokyklą lankė maždaug 17—20 
vaikų 3—13 metų amžiaus. Mus 
mokė p-lė Rūta Ruzgaitė iš 
New Yorko. Buvome suskirstyti 
į dvi grupes pagal amžių, žaidė
me lauke įvairius žaidimus ir 
dainavome. Klasėje piešėme, 
skaitėme ir darėme įvairius žais
liukus. Be to paruošėme du vai
dinimėlius prie laužo: “Gulbė” 
ir “Kurmis ir Relketa”. Bet ge
niausia buvo, kai užbaigimo po
sėdyje visi vaikai gavo po do
vanėlę ir laikraštėlį “Laba Die
na” (vaikai patys paruošė).

Be paskaitų ir pamokų sto
vyklautojai turėjo ir kitų pra
mogų- Vakarais p. Sližys pamo
kė giedoti ir dainuoti. Ketvirta
dienio vakare buvo literatūros 
vakaras, o po to šokiai. Penkta
dienio vakare jaunimas suruošė 
partizanų prisiminimą su švento 
mis Mišiomis kalnelyje, šešta
dienio va Kaire laužas. Pr ograma 
man labiausiai patiko. Po laužo 
buvo paruošti užkandžiai su ka
vute ir kitais skaniais gėrimais. 
Kas norėjo turėjo progos pašok
ti ir pasikalbėti.

Nors gal kas buvo “nepaten
kintas” kuo nors, bet paskutinę 
dieną atsisveikinome su ašaro
mis akyse ir palikome Mažąją 
Lietuvą — Dainavą. O atsisvei
kindami vieni su kitais karto
jome: “Iki pasimatymo kitais 
metais.”

Viktutė Jogaitė,
Vysk. Valančiaus Lit. Mokykla 

8 skyriaus mokinė

Pratimas greitakalbiams

Žalioj girioj dėdė gerą girą 
gėrė ir gyrė, kad labai gera gira.

Bezdžionytė Cocoa (anglis)
Pie'ė Marius Galiūnas Š2 metų. Jis yra jautrios prigimties ir giliai gal
vojantis. Savo karikatūriniuose pieš’niuose vaizdžiai išreiškia veiksimą, 
veido išraišką ir amžių. Juose lengvai randa ir švelniam humorui detalę.

MAN SAKE MAMYTĖ

Man sakė mamytė: — 
Lietuva gražiausia, 
NPb ten rugiagėlės — 
Ramunių daugiausia.

Žaliose lankose 
Po dangaus žydryne, 
Gegutė kukuoja — 
Sename lazdyne.

C jei nuvažiuoji 
Kur Baltija ošia, 
Gintaro kareliais — 
Tau krūtinę puošia.

St. Slavinskienė

ŽIAURI VALDOVĖ f
Madagaskaro salos karalienė 

Ranava'ena neleisdavo niekam 
pasirodyti savo sapnuose. Jei 
kurį pamatydavo sapne, tą nužu
dydavo.

MATĖ GELEŽINKELI
Charles Carroll iš Carrollton, 

Md. (1737—1832) buvo vienin
telis iš Amerikos Nepriklauso
mybės paskelbimo akto signa
tarų, kuris ilgai gyveno ir ma
tė pirmąjį geležinkelį. 1828 m., 
būdamas 91 metų amžiaus, pa
dėjo kertinį akmenį Baltimorės 
ir Ohio pirmam Amerikos gele-^ 
žihkeliui.

Kiniečiai kortų lošimą vadi
na “mušimąsi lazdomis”.

Gaiva visą žmogų vedžioja.

Prigimimas _  ne vežimas,
neišversi- •

Štai kaip Vilkaviškio senieji 
žmonės pamėgdžiojo paukščiuko 
čiurlio balsą:

“Štras — naras,
Stanikas štarį!

MIRTINGUMO PRIEŽASTIS
Tarptautinės įstaigos, regis

truojančios mirties priežastis,# 
nustatė, kad Europos ir JAV- 
bių pusė visų 'gyventojų miršta 
širdies ar vėžio ligomis- JAV 
nuo šių ligų miršta 54,3 proc., 
Suomijoje 54 proc. visų mirš
tančiųjų. Mažiausias procentas
tenka Jugoslavijai _  29,9 proc.
Vėžio ligomis Europoje mirtin
gumas didžiausias Olandijoje 
— 23,1 proc. o mažiausias Por
tugalijoje — 10,6 proc.

Quilm.es

