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Arabų pabėgėlių 
viltys

BEIRUTAS, Libanas. — Du 
miJiionai arabu pabėgėlių vis 
dar tikisi, kad kaip nors jie ga
lės grįžti i savo žemę. Jie žvel
gia į Jungtines Tautas, tikė
dami, kad. ši padarys stebukte 
ir sugrąžins paliktuosius na
mus. 1.500.000 arabų pabėgė
lių atsidūrė bėg’ių stovyklose 
po žydų ir arabų karų 1948 m , 
1956 m. ir 1967 m. Dar 500.000 
arabų liko benamiais 1968 ir 
1969 m., kai Egiptas prie Sue
zo kanalo iškėlė civilius iš Port 
Saido, Ismailijos ir Suezo mies
tų. Jungtinių Tautų atstovai 
stebi karo veiksmus, pareigū
nai šelpia bėglius, bet kai JAV 
arabų šalpai išleido 600 mili
jono dolerių, Sov. Rusija, tam 
tikslui neišleido nė kapeikos.

Kongrese pagerbti 
astronautai

WASHINGTONAS. — Rug
sėjo 16 d. kongrese buvo pa
gerbti trys astronautai, daly
vavę kelionėje į mėnulį. Astro
nautams Armstrong, Aldrin ir 
Collins pagerbti trūko dvi mi
nutės ovaciių. Pagerb’mui pir
mininkavo atstovų rūmų pirm. 
McCormack, iškilmėse dalyva
vo ir viceprez. Agnevz. Astro
nautai savo žodžiuose pareiškė, 
kad jie džiaugiasi galėję atlikti 
Amerikai ir pasauliui tokį už
davinį, priartindami žemę prie 
mūsų seserų ptenetų. Kongre
sui įteikė vėliavas, kurias jie tu
rėjo pasiėmę kelionėje į mėnu
lį.

Skelbia apie būsimus 
valymus

PRAHA. — Čekoslovakijos 
valdančioji partija netrukus su
sirenka pašalinti iš aukštų pos
tų kai kuriuos asmenis, kurie 
kaltinami prasižengimu socia
lizmui. Slovakijos ūkininkams 
skirtas laikraštis “Rolnicke No- 
Viny” skelbia, kad netrukus bus 
pašalinta iš postų Dubčekas ir 
jo reformų šahnmkai. kurie dar 
tebesą aukštose pozicijose.

Vėl nukrito 
naikintuvas

LEER, V. Vokietija. — Va
karų Vokietijos oro pajėgų lėk
tuvas nukrito ir pilotas žuvo. 
Iš viso jau Starfighter tipo lėk
tuvų nuo 1961 m. nukrito 99 
lėktuvai ir žuvo 54 lakūnai. 

Naujas senatorius

CHICAGO. — Illinois valsti
jos seimelio pirm Ralph T. 
Smith (R. Alton) paskirtas 
į mirusio šen. Dirksen vietą. 
Naujasis senatorius eis parei
gas ligi naujų rinkimų, fakti
niai ligi 1971 m. sausio mėn.

— Erdvių užkariavimo pro
grama patvirtinta ir manoma 
kad 1986 m. žmogus galės iš
lipti Marse.
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Prezidentas R. Nixonas
Jungtinėse Tautose

Ką kalbėjo kiti prezidentai

WASHINGTONAS. — Šian
dien Nevv Yorke prez. Nixonas 
sveikina Jungtinių Tautų gene
ralinę asamblėją. Buvęs prez. 
Johnson asamblėją sveikino 
1968 m. birželio 12 d., taip pat 
Jungtinėse Tautose yra kalbė
jęs ir velionis prez. Kennedy. 
Prez. Johnson kalbėdamas Jung 
tinėse Tautose kalbėjo apie/ nu
siginklavimą, tačiau po poros 
mėnesiu komunistai okupuoda
mi Čekoslovakiją visas jo min-

] tis pavertė į nieką. Dar anks
čiau prez. Johnson kalbėjo Jun 
gtinėse Tautose 1963 m. g>ruo- 
dž:o 17 d., tuoj po prez. Ken
nedy nužudymo, paskelbdamas, 
kad kulka negali pakeisti JAV 
politikos. Prezidentas Kennedy 
kalbėio Jungt. Tautose 1961 m. 
rugsėjo 25 d., paskelbdamas, 
kad 10 mėnesių laikotarpio 
sprendimai gali nutemti 10 000 
m. žmonių ateiti. Tuo metu. kaip 
tik komunistai buvo iškėlę Ber
lyno krizę ir Amerika buvo pa
sakiusi, kad Berlyną gins vi
somis jėgomis. Jis taip pat skel
bė, kad reikia nušluoti ginklus 
dar prieš tai, kol jie nenuš’a- 
vė mūsų. Jis siūlė nusiginkla
vimą, įskaitant ir atominių gink 
lu bandymus. 1963 m. rugsėjo 
20 d. kalbėdamas prez. Kenne
dy siūlė, kad Sovietų Rusija 
kartu su Amerika siektų laimė
jimų erdvėse, ypač mėnulio už
kariavime. Nieko nebuvo iš Mas 
kvos tuo klausimu girdėta, kol 
galutinai komunistai patyrė 
skaudų šįmėtinį pralaimėjimą, 
kai liepos 20 d. išlipo amerikie
čiai mėnulyje, gi patys sovietai 
dar tą laimėjimą sustiprino, iš
mesdami savo satelitą į mėnulį, 
kuris lyg liudydamas galutinį 
Maskvos atsilikimą, sudužo. Ne

skelbiama, ką Nixonas pasakys, 
tačiau manoma, kad preziden
tas patikins, kad šis kraštas 
sieks taikos, kad. jos reik a siek 
ti Vidur'o R”tuo~e. ga1 kvies 
vėl kontroliuoti ginklus, kad 
būtų. neprieita prie katastro
fos.
Tikimasi pokalbio su Gromyko

Prez N!xon ka’bės Jungtinė
se Tautose rytą, gi vakare da
lyvaus delegatų priėmime Wal- 
dorf Astoria viešbutyje, kur 
tarp svečių laukiama ir Sovie
tų. Rusijos užs. reikalų min. 
Gromyko. Tikimasi Gromyko ir 
Nixono nef<Jdmala.ua pasikalbė
jimo. Visi kiti reikalai bus for
maliai svarstomi vėliau tarp 
Gromyko ir JAV valstybės sek
retorius Rogers. JAV sekre- 

k torius Rogers kalbėsis su Gro
myko Vietnamo karo užbaigimo 
reikalais.

Jungtinių Tautų šios sesijos p r- 
mininkas Liberijos valstijos diplo
matė Angle Brooks.

KVIEČIA KELTI JUNGTINIŲ TAUTU 
PRESTIŽĄ

KALENDORIUS

Rugsėjo 18 d : šv Tu<)Z,<pas 
Kup., šv. Ričardas. Mingadla, 
Rena.

Rugsėjo 19 d.- š'- Jenuari- 
jus, šv. Konstancija, Girvinas, 
Prauriimė.

Saulė teka 6:32, leidžias 6:57. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse, da
linai saulėta ir vėsu. Tempera
tūra arti 70 l. |

NEVV YORK. New Yorke ati
daryta rugsėjo 16 d. Jungtinių 
Tautų 24-ji asamblėja. Jungti-

Amerikos delegacijos Jungtinėse 
Tautose narė buvusi akt. Shirley 
Temple Black išeina iš Jungtinių 
Tautų rūmų New Yorke.

nėse Tautose yra 126 valstybės. 
Pirmininke išrinkta Liberijos 
atstovė Angel Brooks, 41 metų. 
Tai jau antra moteris sesijos 
pirmininke. 1963 m. buvo iš
rinkta Lakstomi Pandit iš In- 
drios. Naujoji pirmininkė pra
džioje pakvietė visus pagerbti 
23-sios sesijos pidm. Emilio A- 
renales, iš Gvatemalos, kuris 
mirė termino vidury. Kai visi 
sustojo pagarbiai, komunistinės 
Kuibos delegatai demonstraty
viai išėjo. Savo žodyje naujoji 
pirmininkė pastebėjo, kad krin
tant Jungtinių Tautu prestižui 
ir reputacijai, o pasaulio įvy
kiams vis labiau komplikuojan
tis, šios tarptautinės instituci- Į 
jos paskirtis turi vis labiau aug ' 
ti.

Prisiekė JAV delegacija

JAV delegacija, susidedanti 
iš teisininkų, kongreso narių 
ir karjeros diplomatų, viso de
šimt asmenų, padarė priesai
ką. Jie Amerikai atstovaus J. 
Tautose 13 savaičių. Delegaci
jos pirm. yra ambasadorius 
Charles W. Yost. Vieni iš dele
gacijos nariu naujai paskirti, o 
kiti jau senesni nariai.

— Viceprez. Agnew pareiš
kė, kad bus einama prie mo
kyklų integracijos, tačiau bus 
daroma palengva, kad nebūtų 
prieita prie įtampos.

JAV karinis buldozeris “laidoja” amerikiečių tanką, išėjusį iš rikiuotės kovose netoli Due Pho, Pietų 
Vietname.

ANTISOVIETINIAI SŪKIAI 
KINIJOJE

Maskva Pek’no nebepuola I
MASKVA. — Skelbiama, kad' 

kom. Ki’ ros Sov. Rusijoje nie- 
kin'mas kuriam laikui sulaiky-'
tas. Esą po Kos’ gino ir Chou 
En - lai susitikimo sovietinė 
spauda sustabdė puolimus, iš
skyrus savaitraščius, kurių me
džiaga jau buvo paruošta ir ne
begalėjo jos sustabdyti tą sa
vaitgalį, po pasimatymo Peki
ne. Pastarųjų dienų laikotarpy 
per Maskvos radiją nebuvo jo
kių prieš Kiniją išpuolių. Bet 
jeigu Pekinas nesiliaus Sovietų 
Rusijos plūdęs, tai toks drau
dimas būsiąs nuimtas. Kadan
gi skelbiama, jog Mao serga, 
tai manoma, kad jam mirus 
bus galima lengviau išspręsti 
visus ginčytinus reikalus. Mao 
viešai jau nesąs pasirodęs net 
ketvertą mėnesių.
Kviečia gintis prieš įsiveržėlius

Komunistu Kinite minės savo 
valdžion patekimo 20 metų su
kakti ir ta proga išspausdino 
eilę šūkių, tarp kurių yra ir 
antisovietinių. Tarp 29 šūkių 
yra ir šūkis, kvirč’ąe liaudį jung 
tis prieš imperialistines ir so- 
cialimperialistines jėgas, kurie 
ruošiasi atominei agresijai. So-, 
cialimperialistine vadinama So
vietų Sąjunga, gi imperialisti-

ne — Amerika. Kituose šūkiuo
se kviečiama liaudis jungtis ko
von prieš. įsiveržėlius ir būti pa
siruošusiems g’nti Vvynę. Yra 
šūkių kviečiančių kraštus re
voliucinei kovon, gi paskutinis 
šūkis linki ilgiausių metų Mao 
Tse - tungui.

Palengvins prekybą 
su Europos rytais
LONDONAS. — SteurSs At

lanto pakto valstybės ir Japo
nija palengvino prekybą su ko- 
munistiriais kraštais. Toks pa
lengvinimas tačiau ne’iečiąs ko- 
mun’stinės Kinijos, g. Vietnamo, 
Š. Korėjos ir Albanijos. Japo
nija reikalavo taikyti tuos pa
čius standartus ir kom. Kini
jai, kaip ir Sov. Rusijai. 

Alkoholikai yra ligonys

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Teisininkų ir Amerikos 
Medikų draugijos paskelbė, kad 
alkoholizmas yra liga ir todėl 
alkoholikai turi būti traktuoja
mi kaip ligonys.

— Š. Korėja žadanti paleisti 
tris amerikiečius, skridusius ir 
numuštus virš Š. Korėjos.

Pagavo bėgantį iš 
komunistinio rojaus
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos pasienio sargyba pagavo 
vyrą, apie 35 m. amžiaus, bė
gantį į Vakarų Vokietiją. Jis 
norėjo perlipti gėdos sieną ne
toli Brandenburgo vartų.

Kardinolas lankys .ukrainiečius 
Vokietijoje

MUENCHENAS: Vyriausias 
Ukrainos katalikų vadovas Ro
moj gyvenantis kardinolas Slip- 
yj, praeitą penktadienį atvyko į 
Muencheną iš kur trijų savaičių 
bėgyje lankys Vakarų Vokietijo
je gyvenančius Ukrainos tikin
čiuosius. Praeitą sekmadienį kar
dinolas Slipyj, kartu su kitais Ry 
tų apeigų katalikų vyskupais, 
Muencheno katedroje aukojo iš
kilmingas šv. Mišias. Pamaldose 
dalyvavęs Muencheno arkivysku
pas kard. Doepfneris, savo kal
boje iškėlė kardinolo Slipyj mei
lę savo tikintiesiems ir sunkius 
išgyvenimus Sovietų Sąjungos ka
lėjimuose ir teisingai jį pavadino 
šių dienų tikėjimo kankiniu. Ta 
proga kalbėdamas Ukrainos ka
talikų sielovados direktorius vy-, 
skupas Kornyljak kvietė tikin
čiuosius melstis už visų krikščio-' 
nių apsijungimą ir prašyti Aukš
čiausiąjį, kad pagaliau pasibaig
tų krikščionių persekiojimai Rytų 
kraštuose. Kardinolas Slipyj, bū
damas Vokietijoje, bus priimtas 
Vakarų Vokietijos prez. Heine
mann ir Ukrainos tikinčiųjų sie
lovados reikalais tarsis su Apaš
talų Sosto Nuncijum Vokietjoij 
arkiv. Bafile bei kitais Vokietijos, 
vyskupais.

i Maskva apgavo 
Kanadą

OTTAVA. — Pasak “Chica
go Tribūne” vedamojo, Sovie
tų Rusija yra pagarsėjusi sutar 
čių laužymu. Dabar ji sulaužė 
sutartį su Kanada dėl kviečių 
pirkimo. 1966 m. Maskva su 
Kanada pasirašė sutarti, pagal 
kurią pirks iš Kanados 336 mil. 
bušelių kviečių. Ligi sutartis 
baigėsi Maskva nupirko tik 58 
proc. sutartyje numatytų kvie
čių. Sutartis baigėsi liepos 31 
d., ir buvo ją norima atnaujin
ti, tačiau to neįvyko. Kanada 
priaugino kviečių pertekliij ir 
nežino ką su jais daryti. So
vietų. Rusija, neturėdama tvir
tos Vakarų valiutos ir peržiū
rėjusi Gavo žemės ūkio resur
sus, nutarė su Kanada sutarčių 
nesilaikyti, nes juk komunizmo 
pirmasis ir paskutinis tikslas 
ajpgauti kapitalistinius kraštus.

Milijonai britų 
monarchijai

Londonas. — Kiek monarchi
ja kaštuoja D. Britanijoje? Ne
mažai ir tos išlaidos yra bene 
jautriausia vieta bei didelis kriti 
kų ginklas. Britų parlamento na
riai dažnai kelia didelių išlaidų 
karalienei bei jos šeimos na
riams tikslingumą.

168,060 dol. karalienei — 
motinai

Britų mokesčių mokėtojai kas
met karalienei motinai sumoka 
po 70,000 britų svarų arba 
168,000 dol. Tai pinigai jos na
mų ūkiui išlaikyti. Charles, ne
seniai pakeltas Valijos princu, 
sosto įpėdinis, šiuo metu per 
metus gauna 72,000 dol., tačiau 
jam sukakakus 21 m. amžiaus, 
toji suma pakils net ligi 480,000 
dol.
Pajamos iš karališkųjų žemių

Monarchijos gynėjai Anglijoje 
teigia, kad britų monarchai pa
tys “apsimoka” pragyvenimą, 
nes iš žemės plotų, esančių jų 
nuosavybėje, jie kas metai gau
na po 13.2 mil. dol. pajamų. 
Tos sumos pervedamos vyriausy
bei ir šioji išlaiko karalienę bei 
jos šeimos narius.

Tos išlaidos nesiekia 13.2 mil. 
dol.

CHICAGO, IU. — Dienraščio 
“Chicago Today” bendradarbė 
spausdino visą eilę straipsnių iš 
kelionių po Sovietų Rusiją. Žur
nalistė atskleidžia įvairių įdo
mių smulkmenų. Esą, ne vienas 
siūlo kokią nors prekybą, tačiau 
visi bijo provokacijų, prisime
na įvairius amerikiečių ir kitų 
kraštų turistų nuteisimus ir ne
noriai leidžiasi į mainus. Tačiau 
gyventojai rizikuoja KGB tero
ru. Esą, kai mums siūlo ką nors 
pirkti maskvietis, mums vaide
nasi Sibiras. Atrodo, kad par
davinėjamo ledo košės indeliai 
virsta sniego gniūžtėmis šiau
rės ledynuose. Svarbiausia tų 
visų prekybų priežastis yra, 
kad Maskvos gyventojai labai 
nori dolerių, nes tik už juos ir 
už kitą kapitalistinę valiutą, ga 
Įima ką nors gero pirkti spe
cialiose krautuvėse, į kurių lan
gus su ilgesiu žiūri eilinis Mask 
vos gyventojas.

Skurdus apsirengimas
Pasak korespondentės, visi 

nori kapitalistinio, imperialisti
nio, karo troškėjo, dekadenti-

nio amerikietiško dolerio. Už 
tą valiutą specialiose krautuvės 
Beriozkose galima gauti vakarie 
tiškų prekių, gi jose perką išim
tinai vakariečiai, kuriem nieko 
beveik nereikia. Patys rusai te
gali tik žiūrėti. Korespondentė 
santi nemokama, transporto 
teigia, kad nors ir medicina e- 
priemonės pigios, tačiau visa tai 
gyventojų nežavi, nes trūksta 
kasdieninių gyvenimo prekių. 
Esą, visur eilės ir net ten, kur 
pardavinėjama tiesiog skurdžios 
ir žemos rūšies prekės.

Sovietų p^rventoiu drabužiai 
blogai pasiūti, medžiaga pri
menanti arkliams uždengti gu- 

I nias, gi moterų suknios pasiū
tos lyg bulviu maišai. Gyven
tojai, norėdami dolerių, siūlo 
parduoti įkonas ar šiaip kokius 
suvenyrus. Pagaliau įsidrąsinu
si turistė nupirko už 10 dolerių 
balalaiką, tačiau po to visą loi- 
ką bijojo ar tas pardavėjas ne
buvo čekistas. Nors Amerika 
keikiama, tačiau dolerio nori 
kiekvienas Maskvos gyvento
jas.

— Prez. Nixon praivs kon- 
gresą pakelt' pensijas 10r< nuo 
kitų metų balandžio 1 d., nes į 
pragyvenimo iš’aidos didėja. |

Fordas 1970 m. automaši
nų kainą pakels 103 dol.

• Vyskupų konferencija įvy
ko Romoje, kurioje dalyvavo 
210 vyskupų. Pagrindinis kon
ferencijos tikslas apsvarstyti 
sielovados klausimus, kurie bus 
nagrinėjami katalikų pasaulio 
vyskupų sinode spalio mėnesį 
Romoje.

• Lenkijoj pakelta alkoholi
nių gėrimų kaina, nes kasdiena 
būna 7 mil. lenkų girtų.

Romoje, prie Šv. Petro bazilikos, ant 18 čimtmečio laikrodžio bokšto, 
sulipo būrys žmonių, norėdami atkreipti dėmesį, kad jie negauna 
darbo, nes yra buvę už ką nona bausti.

Jdmala.ua
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Pirmoji po vasaros atostogų 
Chicagos vyčių choro repeticija 
įvyko rugsėjo 8 d. Dauguma 
choristų susirinko anksčiau kaip 
{prasta. Minutės tikslumu nau
jasis choro pirmininkas Vytau
tas Bilitavičius paprašė užbaigti 
tarpusavio pasikalbėjimus. Prieš 
pradedant dainuoti pirmininkas 
padėkojo choristams už gausų 
atsilankymą ir dirigentui Faus
tui Stroliai už sutikimą ir toliau 
Su vyčių choru dirbti. Dirigen
tas kalbų nesakė. Matydamas 
tiek daug susirinkusių — beveik 
visą chorą pilname sąstate (30 
asmenų) - jis norėjo greičiau 
pradėti darbą.

Po ilgesnių ar trumpesnių per
traukų į chorą grįžo: P.A. Bag
donas, R. Samoška, A. M. Kassel, 
Ona Maskoliūnienė, Estelle Ro
gers, Vytautas ir Bronė Rustei- 
kiai, Milita Mackevičiūtė, Rita 
Bilitavičiūtė ir Kęstutis Bagdo
nas. Kai kurie choristai buvo pa
sitraukę dėl to, kad pereitais me
tais repeticijos vykdavo penkta
dieniais, tą patį vakarą kaip ir o- 
peros choro.

MOSU KOlONIJOSt
Baltimore. Md.

’ TURIME NAUJĄ KUNIGĄ
Prel. L. Mendelio pastan

gomis šv. Alfonso lietuvių pa
rapija nuo rugpiūčio mėnesio 
pradžios turi naują lietuvį ku
nigą Matą Jarašiūną. Kun. Juo
zą Antoszewskį iškėlus į Mid
land, Md., klebonu, parapija bu
vo likus tik su dviem kunigais. 
Kun. M. Jarašiūnas į kunigas 
įšventintas Romoje 1968 m. 
gruodžio mėn. Primicijas atliko 
Toronte. Baltimorės lietuvių pa
rapija yra pirmas jo pastoraci
nio darbo paskyrimas,

MIRĖ
ADOMAS LASKAUSKAS

Rugpiūčio m. 24 d. pasimirė 
ilgai sirgęs dr. Adomas Laskaus 
kas, Baltimorės lietuvių radijo 
programos vedėjo Kęstučio Las 
kausko tėvas. Laidotuvių kop 
lyčioje VHI.25 įvyko įspūdingas 
atsisveikinimas su velioniu. Kal
bų pasakė dr. S. Ankudas, dr. 
Kanauka, N. Rastenis ir K. 
Pramckonis. Atsisveikinimą pra
vedė J. Jakubauskas. Laidotu
vės įvyko rugpiūčio 2 7d. Gedu
lingas mišias atlaikė ir pamoks
lą pasakė prel. L. Mendelis, a- 
sistuojamas kun. M. Jarašiūno 
ir kun. J. Mendelio. Prie kapo 
duobės karių veteranų vardu kai 
bą pasakė N. Rastenis ir Balti
morės Tautinės s-gos skyriaus 
vardu VI. Bačianskas, kuris pa
dovanojo velionio sūnui Kęstu
čiui Laskauskui nepriklausomos 
Lietuvos trispalvę vėliavą, ku
ria buvo apdengtas karstas per 
laidojimo apeigas.

GYVfiJA VEIKLA.
Baigiantis vasarai, prade

da judėti Baltimorės visuomeni
nė veikla. Visa eilė parengimų 
laukia gausių svečių. Rugsėjo 
21 d. įvyks vėlyva Radijo valan
dėlės gegužinė. Spalio 12 d, mo
terys pilietės ruošia savo tradi
cinę metinę vakarienę, o spalio 
25 d. Balfo skyrius švęs savo 
ir aplamai Balfo įsteigimo 25 
metų sukaktį. Be to, šį rudenį 
įvyks ir Lietuvių Bendruomenės 
koncertas. Virbelfs

Po dešimties minučių pertrau
kos pirmininkas pranešė apie 
choro ateities planus, prašė regu
liariai lankyti repeticijas ir pa
brėžė, kad šiame sezone repetici
jos prasidės kiekvieną pirmadie
nį punktualiai 8 vai. vakare.

Prieš baigiant repeticiją, cho
ro vadovas Faustas Strolia primi
nė, kad šiandien yra lietuvių tau
tos šventė. Visiems sustojus, re
peticija baigta Amerikos ir Lietu
vos himnais. Vėliau Virginijai 
Bilitavičienei gimtadienio pro
ga sugiedota “ilgiausių metų”. 
Choro valdybos nariai, ypač ka
sininkas Juozas Juška, iš džiaugs
mo tokia gražia pradžia pavaiši
no neskubančius apleisti salę.

Norisi tikėti, kad visi choristai 
ir ateityje gausiai lankys repeti
cijas ir nepamirš, kad lygiai 8 
vai. bus pradedamas darbas. 
Norėtųsi būti optimistu ir laukti, 
kad choristai į repetiėijas ateida
mi pradės atsivesti naujų narių 
chorui. Kaip gražu būtų, jeigu 
mūsų šeima pradėtų augti.

Vaciukas

Gary, Ind.
LIETUVIAI MENO 

FESTIVALYJE
Rugp. 29, 30, 31 dienomis 

Gary mieste vyko Meno festi- 
, valis. Jį rengė Gary miestas pa
kviesdamas daugelį tautų ir su
rinkdamas meno kūrinių net iš 
Vatikano; buvo ir Picasso kū
rinių. Iš lietuvių lestivailio ren
gimo komitete dalyvavo Marytė 
Ruzgienė ir Julius Gudinąs. Jie 
surengė ir lietuvių ipasirodymą. 
Lietuviai dalyvavo su tautiniais 
šokiais ir meno išdirbinių bei 
tautodailės paroda.

Tautinius šokius dvejose mies 
to dalyse (salėse) meniškai pa
šoko puikus “Grandies” šokių 
ansamblis iš Ohicagos vadovau
jamas S. Smieliauskienės. Lietu 
vių šokiai, tautiniai rūbai ir 
pats jaunimas darė visiems gra 
žų įspūdį. Gary lietuviai jiems 
yra labai dėkingi už atvykimą 
ir garsinimą lietuvių vardo

Meno paroda, kurią suorgani
zavo M- Ruzgienė, buvo gausi 
meno eksponatais ir meniškais 
išdirbiniais. Parodoje nuolat bu
dėjo trys tautiniais rūbais pa
sipuošusios lietuvaitės: Rasa 
Šarauskienė, Rita Ruzgaitė ir 
Rūta Tavaraitė.

Rugp. 30 d. vakare Šv. Kaži 
miero 'liet. parap. salėje buvo 
surengtos vaišės “Grandies” šo
kėjams ir svečiams. Jas rengė 
M. Ruzgienė, B. Brazaitienė ir

Iš Gary lietuvių meno parodos. Iš k.: Rasa Šarauskienė, Rūta Tavarai
tė ir Rita Rtlžgditė

P. Baltrukonytė. Prie vaišių 
savo auka prisidėjo vietinis Alto 
skyrius ir East Chicagos Liet. 
Bendruomenė- L-

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Gary lituanistinė mokykla 
rugp. 13 d. pradėjo savo moks
lo metus pamaldomis, kurias lie 
tuviškai atlaikė ir pamokslą pa
sakė kun. Ign. Urbonas.

Šiais metais mokyklai vado
vauja naujas vedėjas — mok. 
St. Rudys. Buv. vedėjas mokyt.
V. Lapenas uoliai vadovavęs mo 
kyklai trejus metus, dėl padidė
jusio darbo jo tarnyboje, iš ve
dėjo pareigų pasitraukė ir pa
siliko tik dainų mokytoju- Mo
kyklos tėvų komitetas ir visi 
vaikų tėvai yra labai dėkingi mo 
kyt. V. Lapėnui už gražų vado
vavimą ir pasiaukojimą, šiai mo 
kyklai. Kiti mokytojai pasiliko 
tie patys- Baipšienė, Kaunienė, 
Pečkaitienė, kun. Urbonas.

Rugp. 6 d. įvyko mokyklos 
tėvų gausus susirinkimas, ku
riame buvo išrinktas tėvų ko
mitetas šiems mokslo metams. 
Bronė Brazaitienė, Marytė Ruz
gienė ir Danutė Noreikienė. Visi 
Gary apylinkės lietuviai tėvai 
prašomi siųsti savo vaikus į šią 
mokyklą. L,

Rockford, III.

ARTĖJA BALFO RUDENS 
BALIUS

Artėjant Balfo 85 skyriaus Ju
biliejiniam 25 metų rudens 
baliui, norisi priminti, kad šis 
parengimas įvyks rugsėjo mėn. 

27 d. šeštadienį 7 vai. vakaro, 
gražiai išpuoštoje, rudens mo
tyvais lietuvių klubo didžioje sa
lėje, 716 Indiana Avė.

Gros Neo-lituanų orkestras, 
atvykęs iš Chicagos, skambės 
dainos. Kas dar nespėjote įsigyti 
bilietus — stalus užsisakyti pra
šoma paskubėti, kad nepritruktų.

Kartais nusiskundžia senesnio 
amžiaus žmonės, ką mes veiksi
me? Darbo dirbti nereikės, bet 
turėsite progos linksmai laiką 
praleisti, pasišnekučiuoti su savo 
artimaisiais, su savo gyvenimo 
drauge ratan išėjęs valsą ar pol
kutę apsuksite.

O be to dar noriu priminti, 
kad šį kartą, ir pirmą kartą bus 
paruošti stalai atskirai jaunimui, 
nuo 15 m. amžiaus. Čia jie 
galės sau laisvai šnekučiuotis- 
pašokti ir taip linksmai praleisti 
laiką, nesivaržant nuo suaugusių
jų-

Taigi, mieli tėveliai prašome, 
nelaikykite savo augantįjį gražų
jį jaunimą uždarytus namuose, 
tarp keturių sienų, bet suteikite 
ir jiems linksmą laiką. Aprūpin
kite iš anksto įėjimo bilietais.

Mūsų visų dalyvavimas tebū
nie įrodymas, kad atėjote pagerb
ti ir išreikšti padėką tiems, ku
rie prieš 25 metus suorganizavo 
šį Balfo skyrių ir jame su di
džiausiu pasišventimu dirbo ir 
tebedirba be jokio atlyginimo.

Asmenys negalintieji dalyvau
ti dėl svarbių aplinkybių, bei 
profesinio svarbaus darbo, pra
šomi nepamiršti prisiųsti savo 
auką šalpai.

Būtų labai ir garbinga.
Bąlfo 85 skyriaus valdyba kvie

čia visus be išimties kuo skaitlin
giausiai dalyvauti ir tuomi pa
remti šalpos darbą, nes mūsų pa
ramos daug brolių ir sesių lau
kia. Augis

ATVYKSTA SOLISTAS 
VYTAUTAS RUSTEIKIS

Pranešame gerbiamiesiems 
Balfo rėmėjams ir visuomenei, 
kad ruošiant Balfo parengimą, 
solistė Vanda Stankienė pasku
tiniu momentu atsisakė atvyk 
ti į Rockfordą dainuoti Balfo 
85 skyr. jubiliejiniame baliuje. 
Jos vieton atvyksta solistas Vy- 
tautas Rusteikis, čikagiškiams 
gerai žinomas, bet Rockforde 
pirmą kartą atvykęs dainuos 
drauge su ųeolituanų orkestru. 
Įėjimas. — auka 2,50 dol,

Dar kartą prašome, pasku
bėkite įsigyti kvietimus ir už
sisakykite stalus. Palengvinki
te rengėjams darbą. Augis

POPIEŽIUS APIE NAUJĄ 
LITURGIJĄ

•4*-
Popiežius Paulius VI-sis, į- 

prastoje trečiadienio audienci
joje Castelgandoife tūkstan
čiams tikinčiųjų susirinkusių iš 
viso pasaulio kraštų (kalbėjo 
.apie liturginio ,kulto svarbą ka
talikų Bažnyčios gyvenime. 
“Liturginių tekstų ir formų pa
keitimai — pareiškė Popiežius 
— reikalauja gilių studijų ir di
delių pastangų iš tų, kuriems 
pavesta tai tvarkyti, daug kan
trybės ir pasišventimo iš tų, ku 
riems pavesta tai įgyvendinti 
ir visuotino pasitikėjimo bei ar

S E I G A N'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 

4460 South Ashland Avė. — Tel YArds 7 1272
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo
nini!, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir
kt. naujausios mados,

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).

timo bendradarbiavimo visų tų, 
kurie privalo prisitaikinti prie 
naujų liturginių apraiškų atsi
sakant savo ligšiolinių pamal
dumo formų ir pamaldžių įpro
čių. Būtų didelė klaida, žala — 
pabrėžė šventasis Tėvas — ma
nyti, kad Bažnyčiai suteikus tei
sę liturgijoje vartoti įvairias 
kalbas ir pakeitus liturginius 
tekstus bei apeigas, jau nebe
egzistuoja pastovios, bendros 
ir visiems privalomos bažnyti
nės maldos normos ir kiekvie
nas gali savaip tvarkyti pagrin 
dines Dievo garbinimo apeigas.

— Pasisekimas susideda ne 
iš klaidų nedarymo, bet iš ne
darymo tos pačios klaidos pa
kartojimo. — H. Shaw

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES TR 

GERKI.ĖS LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West flSni Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta Ligoniai priimami au
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. DALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOOTN11 <THRURGI.1A

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

Priima ligonius pagal susltarlma
Jei neatsiliepta, skambinti 874-801'

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

Tel. 695-053S - Elgin 
425 No. Llbertj Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 83rd Street 
Kampas 68-čios lr California

Vai.: kasdien nuo 6—-8 vai. va* 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad, lr kitu laiku pagal sutari 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-584*. rez 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nlllllllllllillllilimiiiiiiiiillllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllliiiiiiiifiiiiiiiiih'

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

oats 2—9 v. Šeštadieniais 10- 1 p p 
Ligoniai priimami pagal susitarime

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

CR. 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.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0*00

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIAI.VBfi -L- NERVU TR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
8419 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinč Chirurgija

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

Ofiso t«l. PR 8-2220 
Namu rėi. PRospeet 8-908i

BR. JANINA IBKŠEVieiUS
J O K Š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad.. antrad., ketvlrt. lr penkt.' 
nuo 12- tkl 8 vai. Ir nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo .1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ..... 1

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
kl 8 vai Trečiad lr šeštad uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDLKIU IR VALKU LIGŲ 
SPECIALI STft 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

frirmad antrad . ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 rai. Iki 1 vai- p. p. Ir nuo 
fl — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad 
H vai. ryto Iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-11*8 
_________ Rez, tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandoa pagal susltarlma 

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

DR. A. MACIŪNAS
H I R U R G A S

2858 VVest 6Srd Street
Valandos: pirmad., ketv., B—-8 vai., 

antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
Prilmlnfiia tik ausi Lama

Remkite ‘MDraagę”.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 Mest 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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. «3,d St, GR 3-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEČ. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 025-7097

5159 So. Damen Avenae
Valandos tik pagal susitarimą

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR.eE. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lt

genktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v;-1 r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. . ORTHOPEDIJOS LIGOK 

'i 2745 West 69th Street
(Tel, 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTtTPČlSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anltad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rgzid. telef. 448-5544

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Ri

Kabineto tel. 887-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. GRovelhUl 0-0017 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr ehlrurglla 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2---8 v. v., penktad. 10—-t 2 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-300*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. ntjo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel. Ėdė 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 7 Ist Street

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

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 0-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

. (VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-0440, res. HE 4-8150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 West 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namų 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad,, penktai.. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. fl-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. ooptot
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Kraujuojančiam Vietname MASKVOS-PEKINO PRIEŠINGUMAI
TAIKOS BESIEKIANT Didžiųjų komunistinių valstybių bendravi mas ir priešiškumas

Vietnamas — gausiai krau
juojanti žmonijos žaizda. Vien 
amerikiečių ten jau yra žuvę 
per 39,000, o sužeistų — dau
giau kaip ketvirtadalis mili
jono. Šiaurės Vietnamo žuvu
siųjų vien per pirmą šių metų 
pusmetį buvo netoli 94,000. 
Taigi, tas karas — visiems 
sunkus, visus varginantis.

Visas pasaulis žino, kad A- 
merika jokių užkariavimų nei 
Vietname, nei kitose pasaulio 
šalyse nesiekia. Amerikiečiai 
tik nori, kad Vietnamo žmo
nės galėtų laisvai savo likimą 
spręsti, kad komunistinė ma
žuma jiems neprimestų savo 
diktatūros, kad būtų laikomasi 
tarptautinio Genevos susitari
mo, pasirašyto 1954 m. liepos 
21 d., kur Šiaurės Vietnamas 
isinareigoio nesikišti i Pietų 
Vietnamo vidaus reikalus.

Žinodama komu
nistų agresyvumą, iš Vietna
mo pasitraukus prancūzams, 
Amerika jau nuo anksčiau ė- 
mė ruošti Pietų Vietnamą at
sispirti komunistinio šiaurės 
Vietnamo kėslams. Jau 1954 
Spalio m. 24 d. prez. Eisenlho 
weris Pietų Vietnamui pasiū
lė ūkinę pagalbą, o nuo 1955 
m. vasario 12 d. amerikiečiai 
sutiko ruošti Pietų Vietnamo 
kariuomenę gynisnuisi nuo ag
resijos.

Kai ta komunistų agresija 
prieš Pietų Vietnamą įsisiū
bavo, Amerika iš pradžių savo 
kariniais patarėjais padėjo, o 
paskiau, savo bombonešiais 
lankydama Šiaurės Vietnamą, 
stengėsi priversti, kad būtų 
imamasi agresijos nutraukimo 
ir einama prie naujo susitai
kymo. Tačiau komunistai, sa
vo agresijos nenutraukė ir jau 
penkeri metai, kai Amerika 
yrą; stipriai įsijungusi į lais
vojo Pietų Vietnamo gynybą. 
Kai Nixonas perėmė preziden
tavimą, Pietų Vietname buvo
549,500 amerikiečių karių.

Kaip teisingai pažymi spau
da, prezidentai Johnsonas ir 
Nixonas išbandė visas prie
mones, kad tik būtų pasiekta 
taika Vietname, ir iki šiol vis
kas buvo nesėkminga. Ame
rikiečiai padarė didelę nuolai
dą; prez. Johnsonas 1968 m. 
spalio 31 d. įsakė nutraukti 
IŠiaurės Vietnamo bombardavi
mą aviacijos bei laivyno lėktu
vais ir artilerija, kad tik susi
darytų palankesnė atmosfera 
taikos deryboms Paryžiuje.

*
Deja, tos derybos visą lai

ką pasiliko akligatvyje. Da
bar, taikos siekią amerikie
čiai ryžosi panaudoti dar vieną 
priemonę — mažinti savo įgu
las Vietname. Tam paskatini
mą davė hanojiečių prasitari- 
mai Paryžiuje, kad jeigu ame
rikiečiai greitu laiku atitrauk
tų žymesnį kiekį kariuomenės 
iš Vietnamo, tai tas Š. Vietna
mo būtų imama dėmesin. Tas 
pareiškimas buvo lyg nuolai
dos ženklas Š. Vietnamo, iki 
tol reikalavusio prieš bet kokį

Spaudoj ir gyvenime
ŠILUVOS ŠVČ. MARIJOS KOPLYČIOS 

KOMITETAS SUTVARKĖ
SAVO PALIKIMĄ

Šiluvos Švč. Marijos koply
čios Washin.gtane, D. C., komi
tetas, prieš formaliai (baigda
mas savo egzistenciją, kurią rei 
įkėjo tęsti iki dabar, rugsėjo 10 
d. nutarė sutvarkyti, kas yra 
likę po jo veiklos. Padaryti fo
tokopijų aukotojų knygos, kuri 
yra meniškai paruošta patvari© 
je medžiagoje. Susitarus su šven 
tovės administracija Was<hing- 
tone, knygos originalą laikyti 
šventovėje, o jos kopijas — lie 
tuvių ir kituose archyvuose.

Jeigu nuo (šios knygos padau
ginimo ir kitų išlaidų atliktų

susitarimą visų JAV jėgų ati
traukimo iš Vietnamo. Nixo- 
nas ryžosi ir šioj srity pada
ryti eksperimentą ir prieš porą 
dienų paskelbė, kad amerikie
čiai vėl atitrauks 35,000 karių. 
Tai jau antras atitraukimas. 
Drauge su pirmuoju iki gruo
džio mėn. pabaigai jau bus 
atitraukta apie 60,000 ameri
kiečių iš Vietnamo. Tai drau
ge ir išbandymas, ko verti tų 
spėliojimai, kurie sako, kad 
Vietnamo karas baigsis pa
laipsnišku išblėsimu, nes ir Š. 
Vietnamui jis yra sunkus, 
daug kraujo kainuojantis.

*
Tačiau vargu ar šios viltys 

išsipildys. Hanojus dar vis ne
atšaukė savo reikalavimų, ku
rių pagrindiniai punktai trys: 
atitraukti visus JAV dalinius 
iš Vietnamo, pašalinti dabarti
ne Vietnamo vyriausybę ir su
daryti naują, koalicinę vyriau
sybę, su komunistais. Kitaip 
sakant, tai reiškia sunaikinti 
gynimosi pajėgumą Pietų Viet 
name, pašalinti patriotų suda
rytą vyriausybę ir sudaryti 
nanią, agresoriams labiau pa
lankią vyriausybę, kaip savo 
laiku, Sovietams spaudžiant, 
buvo sudarytos tokios vyriau
sybės Lietuvoj, Latvijoj, Esti
joj, Rytų Vokietijoj, Čekoslo
vakijoj, Lenkijoj ir kitur, kur, 
kaip žinome, vėliau komunistai 
prievarta ir klasta kitas gru
pes išspyrė ir krašto kontrolę 
perėmė į savo rankas.

*
Nixonas tai supranta ir pa

reiškė, kad toHmesms ameri
kiečių karių atitraukimas pa
reis nuo to, ar priešas irgi silp 
nins savo aktyvumą, kiek P. 
Vietnamas įstengs sustiprinti 
savo gynybą ir kaip sėkmin
gos bus Paryžiaus derybos, ku 
rios iki šio1 per 16 mėnesių nie 
ko nedavė.

Amerikiečių karių atitrauki
mas ir daromos nuo'aidos šiuo 
metu bus naudingos tuo, kad 
pasauliui galės parodyti, kiek 
gi Š. Vietnamas turi geros va
lios iš savo pusės eiti prie tai
kos. Tačiau, kaip teisingai va
kar dienos vedamajame paste
bėjo “Chicago Tribūne”, iki 
šiol Š. Vietnamas geros vabos 
nerodo: savo puolimų nema
žina, Mekongo Deltoj, iš kur 
buvo išvesta tam tikras ame
rikiečių dalinių kiekis, komu
nistai įvedė naujus savo dali
nius.

Geriau pažįstantieji Vietna
mo reikalus, atkreipia dėmesį, 
kad po Ho Chi Minh mirties 
vyksta varžybos dėl valdžios 
tarp buvusio kom. partijos sek 
retoriaus Truong Chinh ir tarp 
dabartinio Le Duan. Esant vi
daus varžyboms, darosi veiks
mingesnis išorės spaudimas ir 
Š. Vietnamui turėtų būti duo
ta suprasti, kad jeigu nei po 
šių JAV dalinių atitraukimo 
derybos neduos rezultatų, vie
nos pusės nuolaidoms yra ga
las ir gali būti pradėtas bom
bardavimas Šiaurės Vietnamo.

J. Pr.

kiek lėšų, jas atiduoti Romoje 
ruošiamai Lietuvos Kankinių 
koplyčiai.

Dar neišplatintas koplyčios 
dedikacijos šventės plokšteles ir 
knygeles atiduoti Lietuvių Kat. 
religinei šalpai. Kiek iš to 'bus 
gauta pajamų, jos tebūna reli
ginės šalpos reikalams.

Visą archyvinę medžiagą, 
kaip dokumentus, koresponden
ciją ir kt. perduoti lietuvių ar
chyvui, susitarus su lietuviais 
tėvais jėzuitais Chicagoje-

Garsiniai spalvoti šventės 'fil
mai lietuvių ir anglų kalba lie-

Šiais metais įvykę kariniai 
veiksmai Sovietų - Kinijos pa
sienyje įtempė valstybių san 
tykius. Tarpusavio pakabinimai 
dėl karinių susidūrimu pasieny
je netrukus rado platų atgarsi 
abiejų valstybin programoje 
Kinija puolė tiesiog, Sovietai 
ėjo užuolankomis Maskva na- 
naudom vakariečių, o ypač kai 
kurių satelitinių respub’ikų. nv 
Bulgarijos, išnuolius prieš Kini
ją. Šios vasaros pradžioje o 
ypač po susidūrimo Kazachsta
no - Sinkiango pasienyje Sovie
tai pradėio atsargų tiesiogini 
Kinijos puolimą, kuris žingsnis 
po žingsnio buvo stiprinamas.

Sovietų išpuolis

Rugpiūčio 26 d. išleistas laik
raštis “Literaturnaia Gazieta", 
skiriamas literatūros klausi
mams aptarti, iš 16 puslapių 8 
skyrė Kiniiai pu’ti. Daugelis ka’ 
tinimų, nusižiūrėti iš sovietinio 
gyvenimo. Laikraštis nurodė, 
kad Kinija patekusi po Mao pa
du. Ar kitaip buvo ir dabar yra 
Sovietuose? Esą. Kin’ioie Sin
kiango srityje, esą 32 000 su
telkt’ priverčiamom darba sto- 
vvklose. Ju inbuviai verčiami 
statyti karinius sustiprinimus 
Sovietu nasienvie. Jau nekal
biu4: ame praeitį, ar š’uo me
tu iau Sovietuose įteisintose pri 
verč’amni” darbu stovyklose 
ne d’desnis skaičius inbuvių? 
Kaltina kinus persekiojant ma
žumas. O kas dedasi su mažu
momis Sovietuose?

Laikraštis nurodo, kad 1955 - 
65 m. buvę sunaikinta 25 mil. 
nepaklusniųių. šiuo metu esą 
numatyta 30 mil. kinų perkelti 
’š miestu i kaimus. Jau 2 mil. 
kinų esą įkurdinti miestuose,

ka vysk. V. Brizgio ir jo ben
dradarbių globoje. Norintieji 
koikiomis nors progomis filmą 
pamatyti galės jį gauti kreipda
miesi į vysk. V. Brizgį ar kun. 
A. Zakarauską, švento Kryžiaus 
ligoninės kapelioną, šio pasku
tinio posėdžio proga ikoplyčios 
komitetas reiškia nuoširdžią pa 
dėką lietuvių katalikų parapijų 
klebonams ir kitiems kunigams 
bei parapijiečiams, spaudai, 
radijo programoms ir visiems 
lietuviams už sėkmingai įvykin
tą darbą.

Tiksi finansinė apyskaita bus 
išsiuntinėta visų lietuvių para
pijų klebonams ir kitiems kuni
gams, rėmusiems koplyčios įren 
girną, ikurie pagal reikalą ar au 
kotojų pageidavimus galės su 
šia apyskaita supažindinti auko
jusius.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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Auksė žvilgtelėjo j Rimo pusę. Bet jis, atrodė, buvo 

užmiršęs savo neapykantą vokiečiams ir nenuleido akių 
nuo Ruthos.

— Kokia galinga graži moteris, — nusijuokė Auksė. 
Jai staiga pasidarė linksma.

Johnas nustebęs pažiūrėjo į ją:
— Kokia moteris?
— Bet kokia. Svarbu, kad būtų graži į ją žiūrin

čiam vyrui,— šypsojosi ji ir jautėsi graži Johno akyse.
Jis nesuprato, ką ji norėjo pasakyti, bet viskas apie 

ją buvo nauja ir įdomu. Gal todėl kad svetimšalė? Ir Ru- 
tha jį todėl patraukė. Bet jiedvi buvo skirtingos: Ru- 
tha — linksma ir lengva, kaip graži plaštakė, o Auksė? 
Visą vakarą su ja iškalbėjęs jis jautėsi jos nepažįstąs. Atro 
dė, kad ji kažką slėpė ir jis norėjo žinoti ką. Jos galvoji
mas buvo visai klaidingas, tuo jis buvo tikras, ir norė
jo jį atitaisyti. Auksė jam atrodė reikalinga patarimo 
ir užtarimo, ir jis buvo pasiruošęs ją pagloboti, jei ne dėl 
kokios kitos priežasties, tai bent iš smalsumo.

Vakaras slinko nepastebimai. Visi buvo patenkinti, 
linksmi, susidomėję vienas kitu ir atradę kažką naujo.

Bet Ruthos linksmose akyse buvo kažkas rimto, in
tensyvaus — noras tikėti, kad atrado tai, ko ilgai ieško
jo. Bet šalia buvo ir baimė, kad tai netiesa. Ji džiau
gėsi matydama, kad Auksė ir Rimas tik geri draugai, 
daugiau niekas, tik draugai, nes joje kilo jausmas Ri
mui, toks kutenančiai saldus, neapibudinamas, viską 
nustelbiantis.

Pirmieji pajudėjo Auksė ir Rimas. Johnas neįprastu

GEDIMINAS GALVA

Apsaugos karas
Rugpiūčio 28 d. rusų komu

nistų dienraštyje “Pravdoje” 
nepa orą st f, i aštriai puolama. Ki
nija ir ispėta, kad smūgiai bū
sią. atremti.

Sovietų aštrus išnuobs ne pri
puolamas. Juo ruošiami. Sovietų 
gyventojai netikėtiems įvy
kiams ginti tėvynę nuo kinų.

Spauda ir radiias ėmė skelb
ti vargu įtikėtiną žinią, kad So
vietai kreipėsi į komunistines 
respublikas nuomonės dėl karo 
apsisaugoti nuo kinų pavojaus. 
Ši žinia paskleista tik kinams 
įbaiminti. Jokia valstybė, prieš 
karą pradedant, nesiteiiau'a 
kiti’ nuomonės, ar jis įžiebtinas. 
Tiesa, kad ši žinia nepriešta
rauja “Pravdoje” skelbiamoms 
mintims, jog Pekinas siekia kur 
styti savo gyventojus prieš So
vietus.

Praeities bičiuliški Sovietų - 
Kinijos santykiai nustelbti p.’ie- 
šiškumo. Kas iššaukė? T ši klau 
simą atsakant reikia aptarti pro 
rities santykius.

Bolševikų revoliucija

Mao žodžiais prieš spalio re- 
voliuciia Kinijoje buvo nežino
mas ne tik Leninas, bet ir Mark
sas b?’ Engelsas. Ir Mao, kaip 
lis pats išpažino, iki 1920 m. 
buvo Budos sekėjas, idealistas, 
bet monarchistas, karo priešas, 
bet libera’as, demokratinių re
formų šalininkas, Hunano sri
ties autonomiios šalininkes, bet 
turėjęs polinkio'į utopinį socia
lizmą ir net anarchizmą Pries- 
tarvbėse skendės Mao 1920 m. 
vasara, jau. tano Markso sekėju, 
bolševikinės revoliuciios gerbė
ju. Jo, kaip ir kitų kinų, socia
lizmas buvo gerokai atmieštas 
anarchizmu.

Sovietų užsienio politikoje 
būta nemažesnio svyravimo,

Neramumai Belfaste, Š. Airijoje, tebesitęsia. Britai iššaukė papildomus karinius dalinius.

kaip kini' marksistų ideoiogijo 
je. Leo Karpcha’-es. komisaro 
pavaduotojo rejka’am
užtikrino kinams, kad Sovietų 
vvriausvd'A n p-'n,"ž stanti caru 
sudaryt’1 ”et"’rin"’” sutarčių, su 
KipUp K'”,nehar»o -iareišk!nias 
s”laukA d’’?''1’ a^prsį a.io me
to Kimioj'’ Š’.nro”omen5 ir iau- 
ų’man sus-'dnmėio rusiškuoju 
komunizmu. 191C m. gegužės 
4 d K’nroie buvo sukurtas bo1- 
ševikinės revol’uciios sąjūdi^. 
Rusu rikiuota ma"- kominternas 
1920 m. pasiuntė Gr’gorij Voi- 
tinsk’ paruošti kebą įkurti ki
nų komunistu partijai ir komu
nistinio jaunimo organizacijai. 
Kinų komunistu partiją buvo 
įkurta 1921.VII.1 d. Netrukus 
ji pradėjo nesėkmingą kovą 
prieš Ciang Kai-šeką.

Maskva atsuka laikrodį

Kinų pakilios nuotaikos tarps 
nis greitai praslinko. Maskva 
pradėio dvigubą žaidimą. Ji rė
mė silpną kinų komunistų par
tiją ir bendradarbiavo su Sun - 
Jat - seno sukurtu kuomintangu, 
kuriame laikinai prisiglaudė ki
nai komunistai. Ciangkaišekas 
bendravęs su kuomintangu, 
1926 m. iau valdė Kontono sri
tį ir kovojo prieš komunistų par 
tiją. 1923 m. Stalinas pasiuntė 
tarptautinį šnipą ir nuotykių 
ieškotoją Michai’ą Grusenber- 
gą - Borodiną patarėju prie kuo 
mintango. rėmėją Ciang Kai-še- 
ko, nors jis jau buvo pradėjęs 
kovą prieš komunistus. Stalinas 
1935 m. ėmė atvirai remti ne 
kinus komunistus, bet Ciang 
Kai - šėką, būsimą talkininką 
kovoti prieš japonus. 1945 m. 
Ciang ir Stalino pasirašyta su
tartimi Kinija padarė nuolaidų 
Sovietams. Net karo pabaigo
je Stalinas neprileido komunis
tų įsigalėjimo Kinijoje. Jis ga
vęs carinių sutarčių pripažini
mą, taikstėsi sugyventi su tau-

tinę Kinija, kuri anuo metu bu
vo persilpna priešintis Sovietų 
valiai.

amerikiečiams judesiu paspaudė Auksei ranką ir pratarė:
— Aš jums paskambinsiu.
— Prašau, — ji teatsakė, lyg jo pasitikėjimas, kad ji 

sutiks, būtų savaime aiškus.
Rutha su Rimu kažką šnibždėjo ir Auksė apsimetė, 

kad jų nemato ir negirdi, bet jai buvo linksma, kad Ri
mas pagaliau “užsikabino”.

Visi linksmai ir triukšmingai atsisveikino ir nutarė 
vėl kada susitikti.

— Nutarimas be atšaukimo, — dar pridėjo Rimas.
Lauke vis dar snigo. Auksė ir Rimas tylėjo, lyg pa

vydėdami vienas kitam savo įspūdžių, lyg norėdami nu
slėpti jų reikšmę ar ir patys nesusivokdami kokie tie 
įspūdžiai buvo.

— Ačiū, kad mane nusivežei, — atsisveikindamas 
tarė Rimas.

— Pradedu abejoti, ar gerai padariau. Tavo širdies 
tvaksėjimą net iš tolo girdžiu, — nusijuokė Auksė ir 
pamojusi ranka nubėgo namo. Ji dar ilgai tą vakarą sėdė
jo prie radijo ir klausėsi muzikos. Jai buvo kažkaip liūdna 
ir tuščia, lyg užvertus įdomios knygos paskutinį lapą. Bet 
argi ji buvo įdomi? Auksė nebuvo tikra, viskas atrodė 
taip tolima, lyg sapnuota. Širdyje drauge virpėjo ir džiu
gus nerimas, lyg į rankas paėmus naują knygą, kuri galė
jo būti dar įdomesnė.

Johnas ilgai nelaukė. Jau už dviejų dienų paskam
bino Auksei, kad po darbo ją sutiks, eis drauge paval
gyti, o po to į kiną.

— “Sound of Music” būtinai reikia pamatyti, — 
kalbėjo jis net nesuabejodamas, kad ji to filmo dar ne
matė. Ji, turbūt, būtų ir antrą kartą ėjusi, nes negi gali
ma žmogų apvilti, kai jis visai to nesitiki? Be to, jis ją 
traukė.

— Kitoks nei visi, — tiesinosi pati sau lyg pra
sikaltusi. Ją maloniai jaudino jo susidomėjimas, ir ji

Iš mėnulio pargabentos uolienos apžiūrimos Smitsonijos institute 
Washingtone. Kairėje Californijos Technologijos insfituto mokslinin
kas dr. Shoemaker, dešinėje erdvių centro Houston, Tex., dr. Kemme- 
rer. Uoliena sveria du svarus, pilka, susiformavusi prieš milijonus metų.

MENULYJE RASTA DAUG NAUJU, 
NEŽINOMŲ STAIGMENŲ

Ką rodo iš mėnulio atvežti akmenys, uolienos, dulkės 

ST. DAUNYS

Apollo astronautų iš mėnulio 
atvežtas medžiagas tyrę Ame
rikos mokslininkai artimiausiu 
laiku “Science” žurnale pa
skelbs pirmąjį pranešimą, ką 
jie rado mėnulio paviršiaus me
džiagose. Į Houston, Texas, pa
kviesta apie 150 mokslininkų 
pasidalinti nuomonėmis apie ra
dinius mėnulyje. Intensyvios mė 
nulio studijos tik pradedamos.

Victor Cohn “Washington 
Post” puslapiuose jau šio mėn. 
pradžioje trumpai prašneko a-; 
pie radinius mėnulyje. Mėnulis 
gali būti kaip didelis sudužęs 
kamuolys, paviršiuje suskilęs į

milžiniškus blokus, kuriuos vie
ną nuo kito skiria dideli skar
džiai — plyšiai, nusitęsią ligi 
kelių šimtų mylių gilumo. Mė 
nulio dulkės, kurių Apollo U 
astronautai atvežė į mūsų že
mę ir kuriose paliko pėdsakus 
pasivaikščiodami mėnulio pa
viršiuje, 50% yra stiklas. Ra
mybės jūroje vaikščiodami ast
ronautai pranešė, kad mėnulio 
paviršius yra slidus, bet jie ta
da nežinojo, kad jie vaikšto po 
pusiau stiklini paviršių. Astro
nautų padaryti stereo filmai 
taip pat rodo, kad astronautai 
vaikščiojo ant plonos pusiau sti 
klinės plutos. Mėnuly nuostabus 
gausumas stiklo, didelės radi
acijos atsargos akmenyse, ak
menų sudėties nepaprastas tan
kumas ir keista chemiųė sudė
tis dar slepia daug iki šiol ne
žinomų paslapčių. Mėnulio pa
viršiaus amžius siekia daugiau 
kaip 3 bil. metų. Kob’irrb’ios u- 
niversiteto prof dr. Paul Gast 
pareiškė, kad “mėnulio evoliu 
cine istorija labai skirtinga nuo 
žemės.” Kitas mokslininkas ta
rė, kad tikrasis darbas dar tik 
prasideda, bet jau galima sa
kyti, kad turime daug naujų 
atradimų, naujų staigmenų.

Kiti du mokslininkai, dr. G. 
Latham ir dr. M. Ewing. tyri
nėją, kas yra ir kas vyksta mė
nulio gelmėse, pačiame mėnulio 
kamuolio viduryje. Jie išrado 
jautrųjį seismometrą, kurį ast-

(Nukelta į 4 pusi.)

beveik jautėsi jam už tai dėkinga.
— Tai nesąmonė, — pyko pati ant savęs ir vėl 

džiūgavo, nes atrodė, kad jis ją geriau suprato net nei 
Rimas, kuris į viską paviršutiniškai žiūrėjo, lyg nesi
gilindamas galėtų apeiti tai, kas nemalonu. Gal ir ap
eidavo, nes atrodė viskuo patenkintas. Jo niekas neerzi
no, jis nieko nesistengė pakeisti ir savo motto pasirin
ko “Gyvenk ir leisk kitam gyventi”. Auksę laikas nuo 
laiko apnikdavo lietuvybės klausimai, ypač kad jie daž
nai namų aplinkoje iškildavo. Ji norėdavo jais su Rimu, 
kaip tada Romoje, pasikalbėti, bet jis priėjo išvadą, 
kad yra blogas lietuvis ir tuo visas reikalas baigėsi. Jis 
nebenorėjo daugiau galvoti, svarstyti, kur ir kokia jo 
pareiga, nes nėra reikalo gyvenimo komplikuoti, jei ga
lima ir be to apseiti.

Johnui tuo tarpu Auksės pažiūros į tautą buvo nau
jas dalykas. Tauta jam buvo žemė, valstybė su joje gy
venančiais žmonėmis. Kad tų žmonių grupė, patekusi 
į svetimą kraštą, norėtų išlaikyti savo tautinę gyvybę, 
jis apie tai negalvojo. Negalvojo, kad tokios problemos 
galėtų kilti ir jaunai moteriai, jau užaugusiai šiame kraš 
te. Iki šiol jo sutiktos moterys buvo linksmos ar liūdnos, 
protingos ar tuščios, gražios ar tik malonios, bet visos 
ribojosi tik savo asmens ar aplinkos interesais. Kas 
nelietė jų, jų šeimų, jų draugų ar pažįstamų, buvo joms 
neįdomu ir nesvarbu. Tokia buvo jo motina, tokia bu
vo Betty, draugų žmonos ar šiaip pažįstamos. Auksė buvo 
kitokia ir tai jį intrigavo.

Jis buvo tikras, kad laikas išdildins visus tuos jos 
sentimentus, bet jį domino dabar joje vykstanti kova, 
galvojimas, nerimas ir pastangos atrasti save pačią. Jis 
norėjo jai padėti greičiau prieiti išvadą, kad visa tai ga
li baigtis tik kapituliacija, kad šiame krašte tautybė ne
egzistuoja. Žinoma, viso to jis jai nesakė, tik nuspren
dė, kad jai reikia jo tvirtos rankos.

(Bus daugiau J
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KAD TĖVYNĖS MEILĖ 

ŽYDĖTŲ MŪSŲ ŠIRDYSE

Švėkšnos gimnazijos jubiliejus baltos gulbės ženkle

LIETUVIŲ BENDRUOMENES OHIO 
APYGARDOS JAUNIMO SEKCIJA

Suskambėjo pirmasis skam
butis rugpiūčio 31 d. Chicagos 
Jaunimo centre, kurio patalpos 
yra skinamos aukštesniajai li
tuanistinei mokyklai. Žmoni" 
gausybė, bet jaunimo nematyti. 
Vietoj jų matai būriuose susi
rinkusius profesorius, daktarus 
inžinierius, so’’stus. mokytojus, 
ga'lestingps seseris, rašytojus, 
muzikus poetus Dairais ir at
sidžiaugti negali matydama' 
visų veidims" švnsnį ir išgyve
namą didelį džiaugsmą. Kas gi 
jie, tie laimingieji, gali paklaus
ti užklydęs Jaunimo centro lan
kytojas.

Alicija Rūgytė kviečia visus 
registruotis. Pamokos neprasi
dės, — ji juokauia, — j klases 
nesiskirstysime, bet pradėsime 
Švėkšnos g;mnaziios buvusiu 
mokinių, mokytojų ir švėkšniš
kių 50 metų jubiliejinį suvažia
vimą.

Vieni registruojasi, kiti dar 
atvykę sveikinasi, bučiuojasi, 
šluosto ašaras. Susitinka drau
gai. nesimatę ilgus metus, buvę 
mokiniai savo mokytojus. Triuk 
šmas, kaip tą syk susirinkus 
rugsėjo pirmąją dieną į Švėkš
nos gimnazijos mokslo metų 
pradžią.

1 vai. visi sugužėio i foto pa
rodos ir švėkšniškių knygų pa
rodos atidarymą. Gausybė nuo
traukų pavaizdavo ilgų metų 
istoriją. Nuo pirmosios gimna
zijos įkūrimo dienos iki dabar
ties. Sustoji ir prie Elenos Ju- 
ciutės rinkinio, kuriame pavaiz
duotas ir tragiškas mūsų Sibi
ro tremtis ir kančios gyveni
mas. Kiek čia daug vertingos 
istorinės medžiagos, štai ir dvi 
stiklinaitės tėviškės laukų grū
dų.

Ir vėl ska mb” tis. Lvg tąsyk 
anomis gražiomis jaunystės ir 
laisvės dienomis, kada moki
niai ir mokytojai rikiuotėje žy
giuodavo į bažnyčią. Dabar vėl 
visi eisenoje žygiuoja į tėvų jė
zuitų koplyčią.

Mėnulyje rasta 
staigmenų

(Atkelta iš 3 psl.)
ronautai pa'iko mėnuly, kur ast 
ronautai buvo nusileidę. Tas 
modernusis aparatas yra sutei
kęs nauių svarbių žinių. Dar 
Apollo 11 astronautams tebe- 
grįžtant į žemę, aparatas pra
nešė apie mėnuli palietusias tris 
“žemas paviršiaus bangas”. 
Mokslininkai manė, jog tai pat
virtinimas, kad mėnuiyie vyks
ta mėnulio drebėjimai ir į mė
nulio paviršių krinta meteori
tai. Mokslininkų tarpe buvo ma
nančių, kad mėnulio vidinė su 
dėtis gal’ būti labai panaši į 
mūsų žemės vidinę sudėtį. Deja, 
daugiau pranešimų apie “pavir
šiaus bangas’’ nebesulaukta, 
nors seismometras tebeveikia ir 
praneša, šimtus mažų įvykių. 
Dr. Latham ir dr. Ewing mano, 
kad seismometro elektronikoje 
galėio būti netobulumu, todėl ir 
pirmieji du pranešimai tebuvo 
k i of. įvykis.

Mokslininkai mano, svarbiau
sias dalykas yra žinojimas kad 
mėnulio sudėtis nėra panaši į 
žemės sudėti. Mes nesame gavę 
signalu kur’e būtų na"sšūs ; čia. 
esa"čius. Ji” yra v’°ni skirtingi. 
dau0- daugiau išsisklaidę ir ma
žesnio veiksmiuorimo. “Arba. nė-
ra. mėnidv drebėsimu ar meteo
ritu smūerių. arbp mėnuly v^a 
nepaprastai įva’riarūšė medžia
ga. Jei antroii teorija teisin
ga, tai mėnulis būt" iš labai 
' "a nios medžiagos su žemu ve;k 
smiuR'umu virnėiimų perdavi
mui. kuriuos seismometras ga
lėtų priimti ir perduoti j žemę’’, 
baigė išvedžiojimus dr. Latham.

Šv. Mišias atnašavo prel. J. 
Kučingis konce’ebracjos būdu 
da yvaujant 7 švėkšniškiams 
kunigams. Prie vargonų buvo 
muzikas Jonas Ž"kas, solo gie
dojo Leonas Sodeika. Prel. J. 
Kučingis pamokslo metu grą
žais ir jausmingais žodžiais pri 
minė Švėkšnos gimnazijos kū
rimosi laikotarpį, laisvėje išgy
ventas dienas. Po pamaldų vy- 
’"o iškilmės prie Laisvės pamink 
’q, kurias pravedė Stas- s Ru
dys. Vainiką padėio J. Račkaus
kienė, J. Jakubauskienė ir J 
Plačas. Aukurą uždegė E. Ju- 
ciutė ir K. Vainius. Iškilmės 
baigtos Mariios giesme.

Kiek pasivaišinus, pasikalbė
jus, visi susirinko į Jaunimo 
centro salę, kur vyko iškilmin
gas akademijos atidarymas, ku
rią pradėjo šio Švėkšnos gimna
zijos jubiliejaus rengimo inicia
torė ir komiteto pirm. Alicija 
Rūgytė, švėkšniškiai ją pas:ti- 
ko su griausmingomis ovacijo
mis.

Savo atidarymo kalboje Alici
ja Rūgytė pasidžiaugė, kad taip 
gausiai susirinkę i Švėkšnos 
gimnazijos jubiliejinę šventę pa 
rodė. kaip brangi yra mums ši 
švietimo įstaiga sn savo gar
bingu šūkiu: “Per šviesą į tie
są”. Ji padėkojo už didelę švėkš 
niškių auką Lietuvių fondui 
(2,600 dol.), pabrėždama, kad 
švėkšuišk:ai laukia mūsų ne nu
tautusių, ne palūžusių, bet tvir
tų kovotojų už Lietuvos teise 
į nepriklausom"!)0 ir užtarėjų 
persekiojamos bažnyčios.

Akademijai vadovauti buvo 
pakviestas dr. Juozas Sun gaila. 
Invokaciją atkalbėjo kun. J. 
Burzdžius. į

Po to Alicija Rūgytė skaitė 
paskaitą “Švėkšna ir Švėkšnos 
gimnazijos istorinė raida.” Įžan
goje ji pabrėžė, kad žinios apie 
Švėkšnos miestelį yra paimtos 
iš užrašu a. a. inž. Jo"o Rugio. 
Jis parašė 1922 m. ruošdamas 
paskaitą Švėkšnos progimnazi
jos mokiniams ap’e Švėkšną. 
Paskaitai medžiaga. rinko iš se
nų dokumentų Švėkšnos klebo- 
"poje ir a. a. grafo Jurgio Pla- 
terio archyvų, kurie rusų oku
pantų buvo sudeginti 1940 m. 
Apie Švėkšnos gimnaziją žinias 
ėmė iš Švėkšnos gimnaziios is
torijos ir kronikos, kurias at
sivežė į Chicagą.

Ji pateikė daug įdomių žinių 
apie Švėkšną, kad būtų aiškiau, 
kodėl čia, o ne kuriame kitame 
Žemaitijos miestelyje buvo įstei 
gta progim"azija iau 1919 m 
Medžiagos apie šią vietovę ir 
ginvazna turi daug, bet. savo 
paskaitoje naminėio tik būdin
gesnius Vykius. nes visa k’ta 
medžiaga bus panaudota Švėkš
nos gimnazijos monografijai, 
kuria nutarė leisti jubiliejui 
rengti komitetas. Į monografi
jos redakcinę komisiią pakvie
tė ir sutiko įeiti Adomas Jasas, 
Lina Miečienė, Stasė Peterso
nienė, Alicija Rūgytė, Stasys 
Rudvs ir Juozas Š’ajus. Nuo
traukas padarys Vacys Norei
ka, kuris ir šiai parodai parū-

Švėkšnos gimnazijos sukakties minėjimo komitetas. Nuotr. V. Noreikos

Švėkšnos gimnazijos 50-ties metų sukakties minėjimo komitetas su svečiais po pavykusios šventės.
Nuotr V. Noreikos

pino visą medžiagą, atliko per- 
fotografavimo darbą.

Savo paskaitoje, kuri buvo 
labai planinga, turininga ir įdo
mi, ji gražiai papasakojo apie 
šios vietovės praeitį, visuome
nini bei kultūrinį gyvenimą. 
Ka’p istorikė ir pedagogė ji su
gebėjo visa taip vaizdžiai, įdo
miai perduoti, tokiu lengvu sti
lium, jog nė nepajutai, kaip ši 
valandėlė praėjo. Prie vaizdin
gumo prisidėjo ir ekrane rodo
mi žmonių ir vietovės paveiks
lai. Štai Dominikas Endzelis, 
kuris, būdamas beraštis ir ilgai 
gyvenęs Amerikoje, bet mylė
damas savo gimtinę, sugrįžo į 
Švėkšną ir visą savo turimą tur 
tą paliko, kad. būtų. įsteigta gim 
nazija. Dr. Juozas Rugis, vie
nas žymiųjų kultūrininkų, vi
suomenininkų, prel. Julius Ma
ciejauskas, grafas Jurgis Plate
ris, pirmas direktorius Antanas 
Šarka, vaistininkas Antanas 
Kaulakis, Bumbulis iš Staniš- 
k:ų, kurio 6 sūnūs mokėsi gim
nazijoje, Kazimieras Motušis. 
Kiek daug iš Švėkšnos yra kilu 
mūsų. žymiųjų asmenų, didžiai 
nusipelniusių visai tautai.

Grafas Jurgis Plateris pado- 
vanoio gimnazijai savo didžiu
lio parko gražiausi sklypą ir 
gimnaziją visokeriopai rėmė O 
taip pat ir visi plačios apylin
kės gyventojai savo aukomis ir 
darbu prisidėio prie gimnazijos 
statybos ir jos išlaikymo.

Baigdama savo paskaitą Ali
cija Rūgytė pabrėžė, kad aki
vaizdoje lietuvių tautos trage
dijos mūsų ryžtas ir darbai tu-

’ ūti nukreipti į jaunimą, ža
dinant juose tėvynes meilę. Mū
sų. tauta pavergta, ten žaloja
mas jaunimas, atimta laisvė ir 
brukamas rusicizmas. Mūsų pa
reiga skelbti pasauliui, kaip 
žiauriai kankinama mūsų tauta. 
Susirinkę paminėt’ mūsų Alma 
mater 50 metų jubiliejų pasiryš 
kime dar daugiau dirbt’ Lietu
vos laisvinimo darbe. Tik, Die
ve, mums padėk, — baigė įdo
mi? paskaitą.

Buvusių mokytojų vardu kal
bėjo dr. Aleksandras Plateris, 
o buvusių mokinių vardu — Bro 
nius Barškėtis. Kun. Jonas Bo
revičius, Jaunimo centro d’rek- 
torius, tarė žodį tėvų jėzuitų

ardu.
Po to buvo perskaityti svei

kinimai gauti raštu. Jų buvo 
gauta per 20. Sveikino diploma
tinis ir konsularinis korpusas, 
aukštesnioji dvasiškija, įvairių 
kultūrinių, visuomeninių ir po
litinių organizacijų pirmininkai, 
buvę mokytojai ir mokiniai.

Meninę programą pravesti bu
vo pakviesta aktorė Eglė Vi
lutienė. Jos mamytė Juzė Jo- 
kubauskienė yra vienintelė iš 
pirmos mokytojų tarybos.

Programoje dalyvavo dainuo- 
ianti Žymantų šeima; Pranė 
Kungytė - Žymantienė, Stasys 
Žymantas ir 8 vaikai; Sigutė, 
Jūratė, Kastytis, Živilė, Gabija, 
Jonas, Aldona ir Daiva. Iš Los 
Angeles atvykę solistai Riman
tas ir Birutė Dapšiai, pianistė 
Raimonda Aęeikytė akompana
vo solistams atliko piano mu
zikinius kūrinius. Buvo perskai
tytas Jeronimo Ignatonio kūry
bos fragmentas, poetas Adomas 
Jasas skaitė iš savo trėčiosois 
poezijos knygos, Stasė Vanagai 
tė - Petersonienė skaitė “Legen* 
dą apie Skomantus”.

Banketą atidarė dr. V. Šau
lys, pakviėsdatnHs maldą sukal
bėt i kun. dr. K. Ruiibį. -

Po to vyko svečių pristaty
mas. Jų buvo danu; iš Vokieti-\ 
jos, Kanados ir tolimų kitų vie
tovių. Dalyvavo vysk. Vincen
tas Brizgys ir švėkšniškė gene
ralinio konsulo žmona Juzė 
Daužvardienė.

Banketo meninei daliai vado
vavo Stasė Petersonienė. Elena 
Juciutė skaitė švėkšniškių 
“svodbą”, o Švėkšnos aktuali
jas — kupletus atliko Elena Ju
liutė, Ona Lukienė ir Stasė Pe
tersonienė. Visa meninė progra
ma buvo įdomi, įvairi įr m* 
Susirinkę svečiai
New Jersey i 
kė solistė C
dainuotų, bet dėl kelionės 
orašymas nebuvo 
Draugams i. 

pasiguosti vPtimi 
New Yorke, kada. ; 
nu. rečitalis.

Šokiams grojo Švėkšnos gim
naziios buv. mokinio L. Bich- 
nevičiaus orkestras.

Švėkšnos gimnaziios 50 metų 
jubiliejus jau praeities prisimi
nimas. Liko gražūs išgyvenimai, 
įspūdžiai, džiaugsmingos valan
dos. Draugystės ir pažinties ry
šiai. sustiprėjo. Išgyventas tė
viškės ilgesys įgavo nauią at
spalvį. Nauji ryžtai ir užsimo- 
ūmai išeis i gyvenimo vieškeli. 
Dienos mintyse ir nakties sap
nuose ke’iausime ten, kur vie
tovė atžymėta balto® 
herbu, kur pavergtas bral's kep

ii prašė, kad. iš 
rykusi šyėkšniš- 
Zubavičieuė pa- 
I kelionės planų

dams . teko 
apsilankyti 
zks jo? dai-

čia vergiją.

Vytautas Kasniūnas

SENI RUGSĖJO MĖNESIO 
VARDAI

XVII amžiuje lietuviai rugsė
jo mėnesi vadino raju, paukš- 
leltiu, viržių mėnesiu; XVIII am 
žiuje sutinkami toki šio mėne
sio vardai; ragius, rudugys, 
sėjos mėnuo, rudeninis.

ŽODŽIAI RETI, BET 
LIETUVIŠKI

Liaudžia — didelė šeimyna: 
Kad supuolė tokia baudžia prie 
bliūdo, kas ją ir išpenės, 
liekuiė — likutis, liekana: Pie
no liękūlėmis šunį palakink, 
liemendrėlis — liemenėlis, stie
belis: Kirto raudoną roželę iš 
liemendrėilio.
liepsnabandė — prieš liepsną 
iškepta bandelė, šventabandis, 
paliepsnis: Šiandie ir liepsna
bandė jau gardi, nežalią, 
liepuonėlis — liepa:. Po tuo lie
pų liepuonėliu bėga čystas un- 
denėlis.
liepūnėlė — liepelė : Vien tik iš
dygo žalia liepūnėlė. 
lietuvaitis —- jaunas lietuvis: 
Joja, joja lietuvaičiai, neša, ne- 
ša vainikaitį, vainiką rūtų.

Jaunimo organizacijų atsto
vams pageidaujant, yra įsteigta 
Jaunimo sekcija prie LB Ohio 
apygardos. Šios sekcijos tikslas - 
apjungti ir lietuviškan darban 
įtraukti kaip galima didesnį skai
čių jaunesniųjų kartų lietuvių.

Jaunimo sekcija remsis šiame 
darbe suinteresuotais individais, 
tačiau ji rūpinsis ir puoselės tarp- 
organizac.inį jaunimo bendradar
biavimą. Jaunimo sekcijon yra 
kviečiami visų jaunimo organiza
cijų atstovai ir tikimasi šios sek
cijos darbui tų jaunimo organi
zacijų vadovybių paramos bei 
pritarimo. Talkos nuoširdžiai 
laukiame ir iš kiekvienos Ohio 
apygardos esančios LB apylinkės.

Jaunimo aktyvesniam įsijungi
mui bei bendradarbiavimui pa
lankesnes sąlygas sudaryti 1969- 
70 mokslo metų bėgyje nutarta 
ruošti nuolatinius jaunimo susi
tikimus - subatvakarius. Tie su
sitikimai pradžiai numatyti vie
ną kartą per mėnesį: kas trečią 
penktadienį. Juose, šalia progra
mos, bus sudarytos sąlygos jauni
mui pasivaišinti bei pasilinks
minti. Pirmasis susitikimas įvyks 
rugsėjo 19 d. — Initium semestri 
forma. Į jį, be studentų, taip pat 
kviečiami ir vyresniųjų klasių 
gimnazistai-tės.

PLB paskelbtus Šeimos ir švie
timo metus taip pat norima at
žymėti, surengiant iškilmingą 
abiturientų -čių pristatymą lietu
vių visuomenei Rudens baliuje, 
kuris įvyks spalio 25 d. Alkazar 
viešbutyje. J šį balių bus kvie
čiami visi Ohio apygardos ribose 
gyvenantieji abiturientai-tės, jų 
tėvai, draugai ir visuomenė. Ti
kimasi abiturientų bei svečių ir 
iš Detroito bei Rochesterio.

Šalia to bus organizuojami

10 NAUJU - 20 DEMONSTRUOTŲ
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI $3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti

Chieago Savings

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami 
tantinėmis. Mažiausi 
būti $5000. Pelnas mc 
kas trys mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS

Vacation Club

Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MCSV PILNAS 

Notary Public Service

vour oreaniz’n meetines
Cash cbecks and pay ai) 
fan.ily bills with our spec’l 
money order cbecks

Chieago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 757
HOU R S . Mon 12 P M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

simpoziumai jaunimui rupimais 
klausimais. Tam tikslui bus kvie
čiami kvalifikuoti prelegentai bei 
stengiamasi išvystyti dalyvaujan
čiųjų aktualias diskusijas. Pir
muoju šių simpoziumų prelegen
tu sutiko būti prof. dr. Vyt. Bie
liauskas Xavier universiteto filo
sofijos fakulteto dekanas.

Kovo mėnesį numatyta suruoš
ti literatūros vakarą, programai 
išpildyti pakviesti jaunesniųjų 
kartų lietuviai kūrėjai.

SIUTINI Al Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

Tel. WA 5-2787 
TeL WA 5-2737

Tcl.. 254-3320

2008 W. 09 SI. 
2501 W. 09 St. 
3823 W. Halsted
Didelis .vairi,) prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. Ir V. Žukauskai. .

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl joe 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 pal. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

whosays
youre

healthy?

Your mother means well. 
But when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a check.

American 
Cancer 
Society f

irUBUtHU

INSURED

į Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

PATARNAVIMAS:

* Sėli A redeero U.S. Bonds
* Two large (ree park’g lot*

Sa.VA-hv.Mu ii Kifu
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxea



Pianistes Julijos Rajauskaitės fortepiono REČITALIS
ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, RŪGS. 20 D., 7:30 V- V. JAUNIMO CENTRO DIDŽ. SALĖJE > Rengi,

PROGRAMOJE:
Bosthoveno, L szto, Banaičio, Gaidelio, 
Debussy, Scarlatti kūriniai.
Bilietų kaina: 3 ir 2 dol. Marginiuose ir 
koncerto vakare Jaunimo centro kasoje.

L.M. Kl. Federacijos Chicagos 
klubas

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
į TARYBOS RINKIMAI

Detroito arkivyskupijos sinodo 
nutarimų pasėkoje jau pradeda
mi paruošiamieji darbai parapijų 
Taryboms išrinkti. Rugsėjo 9 d. 
įvyko Detroito arkivyskupijos De
troito miesto vidurio vikarijato 
(core city vicariate) susirinkimas 
specialiai parapijų tarybų rinki
mų klausimams svarstyti. Šiam 
vikarijatui priklauso 19 parapijų.

Lietuvių Švento Antano para
piją atstovavo Celia Dorantes, 
Genevieve Duggan, seselė M. 
Eleonora, Virginia Garbety, Vy
tautas Kutkus, Jurgis Mikaila, 
Albertas Misiūnas, Stasys Šimo
liūnas ir Genovaitė Viskantienė.

Susirinkimui vadovavo Detroi
to miesto vidurio vikaras kun. i 
George Van Antwerp. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo dr. Arthur 
Deegan, kuris paruošė pagrindi
nes taisykles parapijų taryboms 
rinkti visoje Detroito arkivysku
pijoje. Jos yra atspausdintos 45 
puslapių knygutėje “Jūsų para- 
pijos taryba” (“Your parish coun 
cil”). Visi gavome šias knygu
tes ir su atidumu išklausėme 
daktaro Deegan paaiškinimų.

Visiems susirinkimo dalyviams 
buvo pranešta, kad jie automa
tiškai įeina į savo parapijų orga
nizacinius (Steering) komitetus, 
nors tie komitetai dar galės bū
ti praplėsti. Mes čia pat įgaliojo- 

h me Albertą Misiūną susitarti su 
kleb. kun. Walter Stanevičium 
dėl pirmojo šv, Antano parapi
jos organizacinio komiteto posė
džio. Šio komiteto uždavinys bus 
paruošti laikinas taisykles para
pijos tarybos veiklai ir rinkimam, 
išaiškinti visiems parapijiečiams 
parapijos tarybos pareigas, reikš
mę ir taisykles, nusakyti jos su
dėtį, sudaryti nominacijų komi- 
siją ir pravesti rinkimus. Arkivys
kupas John Dearden pageidauja, 
kad tarybos būtų išrinktos iki 
Naujų Metų, bet jų išrinkimas 
gali užtrukti ir ilgiau. Dr. Arthur 
Deegan aiškiai pabrėžė, kad visi 
klebonai privalo aktyviai įsijung
ti į tarybų rinkimus ir, kad be 
jų nuoširdžios pagalbos darbas 
nebus sėkmingas, todėl šv. An
tano parapijos atstovai ir nutarė 
pirmiausiai užmegsti glaudų ry
šį su savo klebonu. Apie tolimes
nę organizacinio kopiiteto veik
lą ir parapijos tarybos rinkimus 
informuosime lietuviškoje spau-

* doje ir parapijos biuletenyje, o 
kunigai aiškins bažnyčioje per 
pamokslus.

V. Kutkus

ŠVYTURIO KUOPOS 
PRIZINIS ŠAUDYMAS

Jūros šaulių Švyturio kuopos 
prizinis šaudymas įvyko rūgs. 
14 d. Nidos vasarvietėje. Šaudy
mą pravedė šaudymo vadovas V.

I Kniūra. Šaudymo komisiją suda
rė maj. K. Daugvydas, K. Koda- 
tis ir B. Leonavičienė.

Paskirtas dovanas- taures lai-

Detroito skelbimai

PETRAS P U T R I U 5
liažo — Dekorą viniai Ta.so 

Kambarius Verandas — Garažu^ 
fdeęla ‘‘Plaster Board”. Visų rūšių

errlndu ir šienu plytelgs
12737 Grandmont Kd.. Detroit 27.

Michigan — Tel. VE 8-40JS4
.»5> ■ • zz • /> z zs. x
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

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

Patrieia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278-3265 
tel. 549-1982

Vedėjas—RAI.PH J. VALATKA
17«9« Waiwlck, Detroit, Mich. 18219 

TEL. 537-5550
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mėjo: I-ją A. Lungis, Jr., II-ją J. 
Rimkūnas, III-jų Kl. Urbšaitis 
ir IV-ją A. Norkūnas. Moterų 
taurę G. Rimkūnienė.

Taures dovanojo: I-ją V. Kniū
ra, II-ją Švyturio kuopa, III-ją V. 
Služnys, IV-ją M. Vitkus. Mote
rų taurę M. Berys.

Po šaudymo visi rinkosi ben
droms vaišėms- pietums, kuriuos 
skaniai pagamino Kniūrų ir Vai
tiekų šeimos. Visais ūkio reika
lais rūpinosi Kl. Urbšaitis.

Prieš prasidedant vaišėms 
Švyturio kuopos pirm. M. Vitkus 
pasveikino taurių laimėtojus, vi
sus suvažiavusius ir jas įteikti 
pakvietė Centro V-bos narę-mč- 
terų vadovę K. Kodatienę.

Visiems miela buvo išvažiavi
me savo tarpe turėti gen J. Čer
nių su žmona, buvusių detroitie- 
tį, dabar Ohio valstijoj įsikūrusį 
dr. A. Pakalniškį su žmona ir ki
tus svečius iš Detroito.

Išvažiavime naujais nariais į- 
stojo: Dr. A. Pakalniškis, Ir. Pa
kalniškienė, A. Norkūnas, R. 
Kriaučiūnas ir E. Lungienė.

Sekantis jūros šaulių parengi
mas -subatvakaris, įvyks spalio 
4 d. Lietuvių namuose. Pradžia 
8 vai. Įėjimas auka 5 dol. asm. 
Kvietimai gaunami pas visus val
dybos narius ir pas s. VI. Pau
žą Neringoje. K.K.

BALFO IŠVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 21 d. Flinto, Saginaw, 

Bay City, Midland ir Lansingo 
lietuviai ruošia prie LobdelI eže
ro Kodačių vasarvietėje Nidoje 
savo metinį Balfo išvažiavimą. 
Programoje skyriaus reikalai ir 
bendrai visų susivežtos vaišės. 
Kviečiame atvažiuoti ir detroi- 
tiečius drauge su mumis paben
drauti ir praleisti dieną.

Valdyba

TRUMPAI

— Svarbus seniūnų susirinki
mas. Pirmas ir labai svarbus se
niūnų susirinkimas įvyks rugsė
jo 21 d. (sekmadienį) 12 vai.
L. namuose. Į šį susirinkimą at
vyks ir padarys pranešimą 
JAV LB centro valdybos pirm. 
Br. Nainys. Be mokyklų ir solida
rumo mokesčių reikalų, jis pa
informuos apie ateinančius LB ta 
rybos rinkimus. Susirinkim da
lyvaus visi apylinkės valdybos 
nariai ir Detroito apylinkės ribo
se gyvenantieji tarybos nariai. 
Labai svarbu, kad seniūnai susi
rinkime visi dalyvautų.

— Tradicinis jaučio kepimas
Dainavoje įvyks spalio 5 d. An
tanas Šiurkus, talkinamas dr. Vyt 
Milerio, J. Duobos ir kitų, pa
tieks gardžių jautienos kepsnių. 
Dainavos valdybos pirm. Jonas 
Urbonas kviečia Chicagos, Grand 
Rapids, Clevelando ir Detroito 
apylinkių lietuvius tą dieną suva
žiuoti į Dainavą ir visiems kar
tu gražioje Dainavos rudens gam
toje pasivaišinti jaučio kepsniais.

Kun. H. Šulcas atnašauja šv. Mišias at-kų stovykloje Kennebunkporte
Nuotr. J. Oarloa

Ponios pagamins ir kitokių val
gių.

— Tabor Faunoje rugsėjo 13 
ir 14 d. įvyko buv. PLB pirmi
ninko Juozo Bačiūno paminėji
mas ir po to spaudos, radio, 
bendruomenės ir jaunimo atsto
vų pasitarimas, į kurį Pasaulio 
LB centro valdyba buvo sukvie
tusi 60 asmenų. Suvažiavimo da
lyvius globojo naujieji vaišingi 
Tabor Parmos šeimininkai inž. 
Adamkus su ponia. Iš Detroito 
buvo nuvykę: Rapolas Valatka, 
dr. Vyt. Mileris, inž. Vacys Urbo
nas ir VI. Selenis.

— Algio Alanto ir Veros Saw- 
chuk jungtuvės įvyko rugsėjo 13 
d. ukrainiečių katalikų Immacu- 
late Conception bažnyčioje. Po
kylis, į kurį Irena ir Vytautas 
Alantai ir dr. Valentina ir Ste
pan Sawchuk sukvietė 300 sve
čių, įvyko Šv. Jurgio ortodoksų 
salėje. Į vestuves buvo atvykę p. 
Alantu giminės ir artimieji iš 
kitų miestų: architektas Rimas 
Keliotis su dviem seserim ir ma
myte, kun. Kęstutis Trimakas iš 
Chicagos, Valė Žemliauskienė, 
New Haven (Con.), Ada ir 
Aleksandras Juciai iš Toronto, 
Amelija Baleišienė ir Vitalija 
Baleišytė iš Chicagos, Viktorija 
ir Stasys Orentai, Irena ir Alion- 
sas Baleišiai, Felicija Baleišienė 
iš New Yorko. Kun. K. Trima
kas buvo vienas iš trijų kunigų, 
kurie palaimino šią moterystę. 
Vaišėms vadovavo Algis Zapa
rackas.

Patikslinimas. Praėjusio ket
virtadienio žinutėje apie Balfą į- 
sibrovė kiek netikslumų. Balfo 
76 skyriaus savo veiklos 25 me
tų sukakti paminės lapkričio 23 
d. Pamaldos už mirusius Balfo 
veikėjus įvyks 10:00 vai. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje. Po pa
maldų L. namuose iškilmingi 
pietūs. Skyriaus valdybos nariai 
platina laimėjimų knygutes; lai
mingieji paaiškės pietų metu. 
Dovanas šiam reikalui aukojo: 
Margareta Saudargienė, Vytas 
Zubrickas ir Ona Šadeikienė 
Laimėjimo knygučių spausdini
mą padengė Elena Vizgirdienė.

—Spalis Balfo mėnuo. Balfo 
rinkliava Detroite ir jo apylinkė
se bus vykdoma visą spalio mė- 
nsį ir jai vadovaus, kaip ir kas
met, direktorė Elzb. Paurazienė.

— Detroito dramos sambūris, 
kuriam ilgus metus vadovau
ja Zuzana Arlauskaitė Mikšienė, 
minės veiklos 20 metų sukaktį. 
Šį paminėjimą sambūriui rengia 
Detroito kultūros klubas spalio 2 
d. Tarptautiniame institute.

(sln)

ATMETA KOMUNIZMĄ

Romos savaitraštis “Osserva- 
tore della Domenica” paskutinė
je savo laidoje rašo: “Čekoslo
vakijos drama aiškiai patvirti
na, kad žmogaus prigimtis iš es
mės atmeta komunizmą ir jo 
ideologines pasėkas, nes jos prie 
šinasi kiekvienai teisei ir lais
vei. Tai — pabrėžia Romos laik 
rastis — iššaukia visuotiną ne
pasitenkinimą ir sudaro pavojų 
pasaulio taikai...

Kun. Tadas Degutis, buvęs Dainavos stovyklos administratorius, Dai
navoje atlaikė primicines šv. Mišias. Nuotr, J. Urbono

MOSU KOLONIJOSE
Kenosha-Racine, Wisc.
AUDRINGAS KENOSCHA — 

RACINE LIETUVIŲ

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo mėn. 14 d. buvo su
šauktas lietuvių organizacijų 
atstovų susirinkimas Vitkausko 
salėje. Svarbiausias dienotvar
kės punktas — pasidalinti pelną, 
likusį nuo Lietuvių dienos pa
vergtų tautų minėjimo, įvykusio 
liepos mėn. 13 d.* Parengimas 
pavyko; Pelno gauta daugiau 
kaip 1.000 dol. Pavergtų tautų 
minėjimą ruošė Lietuvių ben
druomenės Kenoshos - Racino 
skyrius, Alto Skyriai, Šiaulių 
organizacija. Virtuvės reikalus 
tvarkė Kenosha ir Racine mote
rų klubai. Ypatingai daug dirbo 
pavergtų tautų minėjimui ruošti 
pirmininkas ir moterų klubai, 
gamindami maistą. Nutarta 
tūkstantinės perviršių paskirti 
laikraščiams ir kt. paramai. Dr. 
V. Balčiūnas pasiūlė paskirti 
bent 300 dol. Sibire esantiems 
lietuviams paremti per Balfą. Šis 
pasiūlymas susilaukė net iš nau 
jų ateivių didelės opozicijos. Jie 
motyvavo, kad pinigai reikaiih- 
gi jų organizacijoms, kad Altas 
kovoja dėl lietuves išlaisvinimo, 
kad jam reikalingi pinigai. Dr. 
Balčiūnas atsakė, kad reikia da
bar lietuvius remti. Kas iš to 
jeigu Lietuva bus ir išvaduota, 
bet tenai nebus lietuvių, o jie 
bus išmirę dėl blogų sąlygų. Ir 
tas neįstrigo net į naujai atvy
kusių ateivių širdis. Balsavimo 
metu didele dauguma pasisakyta 
prieš. Taigi Balfui nebuvo nei 
cento paskirta. Ai- lietuvio šir
dis atšąlo savo kenčiančiam 
broliui? Buvo kalbėta apie pa
skyrimą pinigų moterų 'klu
bams. Šis 'klausimas taip pat 
susilaukė opozicijos. Racino mo
terų klubas paramos atsisakė, 
bet Kenoshos moterų klubas, tu
rėdamas prieš alkis didelius dar
bus (pasirodymą tautų šventė
je, galimą pasirodymą State 
Fair, kur šiais metais lankėsi 
daugiau virš kaip milijono žmo
nių dr kur 'lietuvių dalyvavimas 
atneštų daug naudos), savo 
reikalavimą palaikė. Balsuojant 
jų prašymas taip pat atmestas. 
Sekantiems metams pavergtų 
tautų šventei ruošti komiteto 
pirmininku išrinktas Miilišaus 
kas. A.

Omaha, Nebraska

BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ

L. B. apylinkės valdyba kiek
vienais metais suruošia geguži
nę, kad duoti progos lietuvių 
kolonijai pabendrauti miesto a- 
pylinkių gamtoje, Gegužinė įvy

ko rugsėjo 7 d. C. L. Veys ūky
je. Organizacinius reikalus tvar 
kė valdyba: pirm. Petras Ada- 
monis, vicepirm. Jonas Povilai
tis, sekr. Vitalis Gaidelis, kasin. 
Juozas Navakas ir kultūros rei
kalų ved. Stasys Petrulis. Pub 
liką bufeto būdu skaniai vaiši
no valdybos narių žmonos: Pra
nė Adamonienė, Jadvyga Povi- 
laitienė, Genovaitė Gaidelienė, 
Julė Navakienė ir Ona Petrulie
nė. Maisto produktus didžiumo
je sudėjo pačios šeimininkės, ir 
taip pat daug pridėjo Lietuviš
kos kepyklos savininkai Vytau
tas ir Stefaniia Mackevičiai. 
Publiką linksmino Antano Po- 
cevičiaus elektroninė muzika. 
Vis’ maloniai pabendravo ir pa
silinksmino, o jaunimas turėjo 
nrogos pasportuoti plačiose to 
ūkio pievose. Gegužinė davė ir 
pelno, kuris bus sunaudotas kul
tūriniams reikalams.

RAMOVĖ'’AT RUOŠIA 
VAKARĄ

LVS “Ramovė”, Omahos sk., 
ruošia ku1 tūrinį vakarą, kuris 
įvyks rugsėjo 27 d. parapijos 
salėje. Pradžia 7 vai. vak. Pro
gramai išpildyti yra pakviestas 
svečias aktorius - humoristas 
Vitalis Žukauskas. Į bendrą pro 
gramą bus Įterptos ir vietinės 
meninės jėgos: pianistė Silvija 
Kazlauskaitė, solistė Julita 
Burzdienė ir solistas Anatolius 
Cig'leris. Po programos bus šo
kiai, kuriam gros orkestras. Vi
si kviečiami dalyvauti. J. D.

— Ne išplaukimas iš uosto, 
bet saugus į jį grįžimas nusta
to kelionės pasisekimą.

— Andrew Camegie
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PARDUODAMI 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
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BITES
Liuda Germanienė

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

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

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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ŠVENČIA Šv. STEPONO 
SUKAKTĮ

Vakarų Vokietijoje gyvenan
tys Vengrijos katalikai garsio
joje Kaeheno katedroje iškilmin
gomis pamaldomis pradėjo švęs 
ti 1,000 metų sukaktį nuo Šv. 
Stepono, Vengrijos Globėjo gi
mimo. Iškilmėse dalyvavo virš 
3,000 Vengrijos tikinčiųjų iš 
Vokietijos, Belgijos, Prancūzi
jos ir kitų Europos kraštų, ven

IVe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

51 500
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarlerly
Computed and Paid 

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

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

i
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

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

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie dų berniukus, su šienpiūviais 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

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

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

GRIMŲ PASAKOS
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 

Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūši} mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomiu ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 

maru jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kabia $2.50.

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

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

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

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

grų sielovados vedėjas Vakarų 
Vokietijoje prelatas Adam ir 
daugelis kitų aukštų asmenybių. 
Kadangi šv. Stepono, įvedusio 
krikščionyūę Vengrijoje, gimi
mo data nėra tiksliai istorikų 
nustatyta ir nurodoma tarp 969 
ir 975-jų metų, 1.000 metų gi
mimo sukaktis Vengrijos tikin
čiųjų įvairiuose kraštuose bus 
švenčiama šešerių metų laiko
tarpyje.

F
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year — in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chieago, III. 60608 

Vlrginia 7-7747
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TęSIAME POKALBĮ SU DIDŽIOSIOS 

TALKOS VYRAIS

JUIHilš IANVSAITLS

Kun. Algimantą Kezį radau 
įnikusį j filmų aiškinimo darbą. 
Ir nuostabi jo kantrybė. Kam
barėlyje prie raudonų šviesų jis 
praleidžia dalį savo gyvenimo. 
Ir filmuose išryškėja gyvenimo 
buitis, įvykiai, žmonės.

— Šie įvykiai ir žmonės nebus 
laiko dulkių apnešti. Jie liks gy
vi. Tai mūsų tautinės kultūros 
lobis, — aiškina kun. Algiman
tas Kezys, SJ, vieno filmo deta
les, kuriose atsisipindi mūsų nu- 
sipelnusio lietuvio gyvenimas.

Ir kai valandėlei metė savo 
darbą, mes nuklydome į pokal
bį apie mūsų didžiosios talkos 
vyrus, kurie savo stambiomis 
aukomis parėmė Lietuvių foto 
archyvo lėšų telkimo (komiteto 
darbus. Pinigai sunaudojami 
prasmingam darbui — įsigyti 
reikalingiausių filmavimo prie
monių, kurdų pagalba ateityje 
bus užfiksuojami mūsų kultūri
nio gyvenimo didieji įvykiai ir 
įžymiųjų lietuvių gyvenimas ir 
darbai.

Stabtelėjame ties daktarais 
Jadvyga ii' Viktoru Dubinskais. 
Jie parėmė šį darbą ir sumany
mą. Jie Jaunimo centrui, besi
mokančiam jaunimui, šokių šven 
tei net tūkstantinę .paklojo. Tie
sa, daktarai J. ir V. Dubinskai 
tylūs, bet lietuviškais reikalais 
sielojasi be paliovos.

Vargu Chicagoje rastume lie
tuvį, kuris nepažinotų dr. Ste
pono Biežio, Tai senosios kartos 
veikėjas, sulaukęs brandaus am
žiaus ir dar nepavargęs lietuviš
kų darbų kelyje. Visada kupi
nas gražių idėjų, sumanymų ir 
pirmasis imasi juos realizuoti. 
Kai išgirdo Lietuvių foto archy
vo lėšų telkimo komiteto šauks 

, mą, jis atskubėjo su parama
šiam darbui.

Prel. Ignas Albavičius, gražių 
lietuviškų darbų ugdytojas ir 
rėmėjas, kūręs lietuviškas pa
rapijas, joms sėkmingai vado
vavęs, dabar pasitraukęs į ra
mesnį gyvenimą, dienas leidžia 
Šv. Antano parapijoje, Cicero.

_  Priimkite ir mano kuklią
auką tokiems kilniems darbams 
įgyvendinti, kalbėjo prel. Alba
vičius, tikėdamas dar išvysti ir 
pačius filmus. Prel. Ig. Ailbavi- ( 
čius visą save gyvenimą yra pa
šventęs lietuviškiems reikalams 
ir atidavęs didėlę duoklę tauti
nei kultūrai.

Į archyvo balsą nuoširdžiai 
atsiliepė su auka ir prel. J. Ku
čingis, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas iš Los Ange
les. Tai veikli ir geraširdė asme 
nybė, besisielojanti kiekvienu 
lietuvišku reikalu ir visur vi
siems padedanti.

— Jūs dirbate tikrai reikšmin 
gą darbą lietuvių kultūros išsau
gojimui. Jūsų darbu gėrėsis 
vėlesnės lietuvių kartos. Numa
tyti filmai (bus gyvas dokumen
tas apie lietuvių gyvenimą šia
me krašte. Jūsų darbą parem
siu, — kalbėjo inž. Antanas Ru
dis, judrus visuomenininkas.

Normaną Buršteiną, kailių 
prekybos savininką ir jo simpa
tingą žmonelę sutiksi lietuvių 
parengimuose, ši šeima išken
tusi karo baisenybes, išliko gy
va ir laimingai pasiekė Ameri
ką ir visada bendrauja su lietu
viais. Ir daug aukų jie paskyrė 
lietuviškiems reikalams. Lietu
vių foto archyvo lėšų telkimo 
komitetas buvo maloniai nuste
bintas Buršteinų nuoširdžia ir 
Skubia auka.

Kun. A. Kezys su didele pa
garba kalbėjo apie nuoširdžius 
aukotojus, jiems reiškė dėkin
gumą ir visa širdimi tiki darbo 
sėkmingumu.

VENGRŲ CHORAIS 
VATIKANE

Vienoj pas šv. Tėvą audien
cijoj dalyvavo Budapešto mote
rų choras “Elisalbetta Szilagyi” 
iš Vengrijos atvykęs į Italiją 
dalyvauti Arezzo tarptautinia
me polifoninės muzikos festiva
lyje, kuriame dalyvavo ir “Var 
po” choras iš Vilniaus savo, kon 
certu laimėjęs Arezzo festivalio 
premiją. V engrijos moterų cho
ras audiencijos melu išpildė ke
lias dainas, šventasis Tėvas nuo
širdžiai padėkojo už jų ištikimy 
bę katalikų Bažnyčiai ir suteikė 
specialų apaštalinį palaiminimą.

— Pasaulio iškilieji vyrai pa
prastai nebūdavo didžiaisiais 
mokslininke is, nei didieji moks
lininkai iškiliaisiais.

— O. VV. Holmes

PARDAVIMUI

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

Skambint 471-0628.

DĖMESIO 1

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

JI. RUDIS — Tel. CL 4-1050

AGENTŪRA
Narni,, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl-
mokčjimo są
lygos. k

V I 6 I U S

D
___1__
E M E S I O !

APDRAUDŲ

J. B A C E
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIII1IIHIHI"

A. ABALL ROOFIHG G0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokesti 
už apdrauda nno ugnies tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% West OBth Street 
Chicago, Ulinois

TeL GA 4-8654 lr GR 6-4SSB

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

MOVING
SEKENAb perkrausto balnus I 
Idtus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
donai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-806S

J REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,
M | MEDICINOS IR y j KITOKĮ PASTATAI Į

J 2467 West 69th Street 
J TeL HE 4-7432

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
ir kitus kraštus

r. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
' hieago. III. 80632 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 VVA 5-8607 
P. Rudenas K. Šimulis

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 IVest 63rd Street

Užsieniniu lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

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

JEIGU JUMS REIKIA1
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450 «
Už Mn.rquėtte Pk. prieš Pulaski 

švarus 10 metų, kaip naujas 4 kamb. 
aukštas mūr. nams lr dvieju auto 
naujas garažas. Platus lotas., pasku
bėkite $21,000.

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

7 kamb. bungnlow. Moderni virtu- 
vS 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 mūši} 
$27,900.

Uotas 30 p. Marą. Parke, $11,000.

VALDIS REAL ESTATE
£458 W. 69th St. RE 7-7200

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes iis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Ci skelbimų kai
nos visiems prieinamos

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius tr vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos- ir dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
mlesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
I 402744 H. Anna Avė., Lyons 
I Illinois. Telef. 447-8806.

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
DIDELIS, MODERNIŠKAS 3-JŲ 

BUTU, 15 m. mūrinis. Apie $7,000,00 
pajamų į metus. Rimtam pirkėjui 
bankas duoda $40,000.00 paskolos. 
1 butą galima tuoj užimti.

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

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

6251 So Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 8-3267

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuoma vimas — income Ta j

N ota ri arte* — Vertimai’

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

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

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

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

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

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

Gen. valstybe prokuroras John N. 
Mitchell (viršuje) ragina kongre- 
mą nukreiptą įstatymą. Tuo rei
są išleist iprieš narkotikų platini- 
kalu su juo diskutuoja šen. Edv. 
Kennedy.

RADIO PROGRAMA

★
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

Apdraustas perkraustymas 
(vairių atstumų

6)4 kamb. muro bungnlou, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

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

18 vieneto mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,b00 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 VV. 48rd St — CL 4-2390Heating Contractor

Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oonditioning — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu Lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir sų- 

l žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. IVestern, Chicago 9, III. 

Telefonas VI 7-3447

Skelbkites “Drauge”.

2 po 15 kamb. didelis mūr. namas 
prie 66 ir Čalifornia. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.900.

I aukšto švarus med. prie 65 ir 
We3tern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5)4 kamb. naujas mūr. bu n galo w 
prio 67 ir Kedzie. Itn vonios, virimo 
pečiai. $23,000.

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

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,600.

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

II butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 lr Čalifornia. $152,000.

31 j>. tinkamas statybai sklypas
prie 72 lr Mapletvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REAL ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

A. VILIMAS
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JI 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.

823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
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Platinkite “Draugą”.

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Scnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir bituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||lllll|lllll|||l||||||||l||lli

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

HELP VVANTED — MOTERYS

DICTAPHONE
TYPIST

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

New eleetrie typeivriter. Modern 
congenial working conditions.

Good salary, profit sharing & 
pension plan plūs free hospital and 
life insurance. Close to public trans
portation.

CALL CARL PIETSCH 
334-7900

TSC
4747 No. Ravenswood

We need a eute

SALESGIRL
who wants to make 

money.
Just call or tome in 

DAN HAAS —

MUNTZ CARTRIDGE CITY
4840 Deimpster, Skokie, III. 

TEL, — 679-1400______

CLERK - TYPIST
Willing worker. Accuracy a mušt. 
Age open. Full time.

Phone — 434-1000
An eąual opportunity employer

Work for severa] men. Good typ
ing. Shorthand abilities. Full titne. 
Age open.

Phone — 434-1000
' >’ .'<iun1 opportunity emdover

OFFICE CLEANING
Full time permanent & part time 
employeea needed now tio fili jobs 
In Northwest Chicago & sub’n areas.
Car helpful. Good Starting Salarles. 

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

200 W. Ohio Street
PHONE — 661-4080

B I L L E R 
TYPIST
Sharp gal to do billing 

In busy near North 
headąuarters of National 

Theft Prevention Organization 
W1LL TRAIN 

Good starting sialary 
and benefits. 

CALL

348-6888
EXT. 18

M A T U R E 
SECRETARY
Accurate typist — lite steno -— 
varied and interesting duties. Ex- 
cellent salary and best company 
conditions.

Apply —
CORY CORPORATION 
2100 So. Marshall Blvd. 

PHONE 522-2100

Remkite “Draugę”.

Perskaitę ‘ Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. butukas su visais pato
gumais. Vienam asmeniui. Brighton 
Parke. Telef. LA 3-7248.

•14.1.i l.\T».|i -- UOTEKV*

SEWING MACHINE 

OPERATORS
FULL OR PART TIME

Days, 8 a.m. to 4:30 p.m. 
Hourly rate — no piece work 

APPLY IN PERSON

STANDARD SAFETY 
EQUIPMENT C0.

431 North Quentin Road 
PALATINE, ILLINOIS

I

Š

HELP VVANTED —- VYRAI

MAINTENANCE MECHANIC
LITHO PUATE GKA1NING PLANT 
—, General all around maintenance 
background. Top starting wage, 8 
paid holidays, near transportatjon. 
Chicago \orthweBtern and Dake-nt. 
CTA. Phone Hill Maypole 782-859(1. 

CHICAGO IJTHO I’UATE 
GRA1NING CO., INC.

JIS N, CIJNTON, chicago

OFFSET PRESSMAN
POR 1250 MULTILITH 

Days Only
Niles Location

Call Mr. Mclntyre — 647-8521

Positions VVith A Future 
Immediate Openings

VVORKING FOREMAN
For Line Of New Britaiti Chuckers 

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

Excellent Ajppnrtunlty. Steady em
ployment. Call for appointment or
apply In person.

KEMPER VALVE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVaueonda, Illinois

Tel. — 526-2166

VVanted — Man or Woman 
To Do Light Kitchen Work

PART TIME
CROSSROADS RESTAURANT 

1023 Northwest Hightvay 
Park Ridge, IU. Tel. 825-9673

SHIPPING ROOM 

SKOKIE, ILLINOIS
Oonscientious man for small, 2- 
man 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 are in need of two machinists 

or will consider apprentice. Light 
clean worlt. Exceptional benefits. 
Good starting rate.

NORVVOOD MARKINO AND 
EQUI I’Ml'NT COM PANY 

30 No. Deach Avė., La Grange, III.

VVAREHOUSE
MAN

NORTHWEST LOCATION 
Varied Duties, Permanent 

Year Round Job.
Growth Opportunity, Good Salary, 

Evcellent Benefits.
CALL MR. RUBIO 

Local 267-9100, Sub’n Tel. 675-6000
An Eąual Opportunity Employer

PUNCH PRESS OPERATORS 
EXPERIENCED 

Fuli time. Days and Nights
BANDO CORPORATION
4358 S. VVinchester Avė.

HELP VVANTED — VYRAI

VVAREHOUSE MEN
Ist AND 2nd SHIFT

Immediate opening for full time work. 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 p.m.

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

An Eąual Opportunity Employer

LATHE OPERATORS 
AND

HARDINGE CHUCKERS
MODERN AIR CONDITIONED PLANT IN VVHEELING 

Has Immediate Openings On Day Shift 
We Offer Good Pay.

Fine Company Paid Benefits And Permanent Employment

Apply Or Phone

CARTRISEAL DIVISION
REX CHAIN BELT, INC.

634 Glenn Avenue, VVheeling, Illinois Phone 537-8100

*

*
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'Pamela Eldred — Miss Michigan (k.) laimėjo JAV gražuolės titulą, 
šalia jos Kathy Lynn Baumann — Miss Ohio.

Liet bendruomenės ir spaudos 
atstovų pasitarime

t

t

*

t

Didžiausias rūpestis -

Pasidalinimas mintimis ir 
artimieji uždaviniai

Raštu savo referatą atsiuntė 
Vyt. Volertas. Jį perskaitė St. 
Barzdukas. V. Voleito pagrin
dinės mintys, — šio susitikimo 
dalyviams reiktų blaiviai pažiū
rėti į santykius vienų su kitais, 
kaip LB ir Altos. Liet. bend
ruomenei reikia kantrybės ir 
protingumo, svarstant svarbiuo 
sius savo tautinius reikalus. LB 
turi turėti laisvę dirbti lietuviš
koj veikloj, ypač lauktina kul
tūrinių sričių darbuotojų suges
tijų, kuriomis turėtų LB pasi
naudoti. LB pagrindiniai sieki
mai konkrečioj srity yra: rim
tai rūpintis finansiniu stipru
mu; ryžtis didesniems, bet il
gai išliekantiems darbams.

Dr. V. Čepas, Kanados LB 
pirmininkas, savo pranešime pa< 
brėžė, kad Liet. bendruomenei 
nereiktų kištis į svetimus rei
kalus ir svetimos veiklos sri
tis. Į Balfo sritį LB nesikiša, 
o jam net padeda. Išimtis — po
litinė sritis. Atrodo, kad LB 
nenori pripažinti Vlikui politinio 
autoriteto ir vis kelia sutarimo 
ar nesutarimo galimybes ir są
lygas. Pačioje bendruomenėje 
yra nesutarimų. Reikia ieškoti 
būdų susitarti tiek dėl tikslų, 
tiek dėl priemonių, kuriomis tu
rime siekti savo tikslų. Pasi
tarti naudinga, bet tik dėl to, 
kad neužimtume vieni kitų dar
bo sričių ir darbais tinkamai 
pasidalintume. Be to, jis iškėlė 
ir mišrių šeimų problemą, ku
rią bendruomenė taip pat blai
viai turėtų spręsti, kad neatmes 
tume lietuvių ir neprarastume 
draugų.

B. Nainys, JAV LB centro 
vald. pirmininkas, savo prane
šime palietė ir politinę sritį. Pri
mindamas, kad St. Barzduko re 
ferate laisvinimo darbai buvo 
beveik nepaminėti, jis pabrėžė, 
kad LB šį uždavinį vykdė ir ta

C. Burke Elbrick JAV ambasa
dorius Brazilijai, dabar išlaisvin
tas.

keltas klausimas dėl lietuvių 
mokslininkų suvažiavimo lapkri 
čio pabaigoje ir pagal kokį kri- 
teriuma sprendžiama, kad tas 
yra mokslininkas, o kitas ne. 
B. Nainys paaiškino, kad pa
tys moks'o žmonės, profesoriai 
tai turi apspręsti. Neužtenka tik 
būt’ baigusiam universitetą ir 
tapusiam profesiona’u, bet rei
ki? dirbti mokslinį darbą.

Draugo red. K. Bradūnas pa
klausė, ką dirba PLB kultūros 
taryba. Ar ii neturėtų turėti 
svaresnį žodį ir Liet. fondo pro
centus paskirstant, kai reikia 
apspręsti kultūrinį reikalą ir jo 
svarbą. Dr. A. Nasvytis, kultū
ros tarybos pirm., paaiškino, 
kad jie tik koordinuoja, o kon
krečius klausimus sprendžia pa
skirų kraštų kultūros tarybos.

Draugo red. P. Garšva pa
klausė, kaip buvo kviečiami šio 
susirinkimo dalyviai, kad vieni 
pakvietimus gavo prieš porą su 
viršum mėnesių, o kiti tik prieš 
dvi ar tris savaites. S. Barzdu
kas pasakė, kad buvo nelengva 
apsispręsti, ką kviesti, kai buvo 
ribotas vietų skaičius, todėl gal 
kai kas gavo ir pavėluotai kvie 
timus į šį pokalbį. Ta pačia pro
ga S. Barzdukas prikišo spau
dai ,kad vieni bendrus komuni
katus spausdina, kiti, gavę juos 
vėliau, nespausdina. Buvo pa
aiškinta, kad bent dienraščiai, 
jeigu gauna laiku, spausdina 
kartu, bet pavėluotų nespaus
dina, nes tai susina spaudą. Sa
vaitraščiai dažniausiai daro jų 
santraukas ir paskelbia kaip ži
nią. Spauda turėtų gauti pra
nešimus skubiai, kad jie nepa
sentų. Taip pat į S. Barzduko 
priekaištą, kad įvykiai skirtin
gai vertinami spaudoje — vieni 
plačiau aprašomi, kiti tik pami
nimi, — spaudos atstovai atsa
kė, kad tai priklauso nuo pačių 
rengėjų. Redaktoriai negali vi
sų aplankyti ,bet kai jie į svar
bų įvykį kviečiami, paprato 
juos ten atstovauti ir padaryti 
platesnį pranešimą. Kai spau
dą nekviečiama, patys rengė
jai įvykio perdaug nevertina. 
Užtat aprašo tik atsitiktiniai 
korespondentai. Tas par yra ir 
su įvairiais pranešimais, kai 
juos organizacijos atsiunčia tik 
tada, kai atsitiktinai prisimena.

Bendruomene ir lituanistinis 
švietimą?

Platesnius klausimus dėl ben
druomenės kėlė Tėviškės žibu
rių redaktorius kun. dr. P. Gai
da. Jis kėlė klausimą — kodėl 
bendruomenė neprigijo” Jos 
nelaimė, jo nuomone, yra or
ganizacinė šio krašto struktū
ra, veiksnių pliuralizmas ir pa
ralelizmas. Keiktų tik tinkamai 
pasidalinti darD i s ir sumažinti 
atsitiktinę veiklą Tuo pačiu rei
kalu dar kalbėjo S Barzdukas, 
dr. A. Nasvytis, dr. V. Majaus
kas. Dr. Majauskas pabrėžė, 
kad LB suorganizuotų informa 
ciją ,pasiekianč'ą ir lietuvių pe
riferijas, o ne tik centrus.

Diskusij is užbaigė koordina - 
torių vard i A Rinkūnas, pa
reikšdamas, kad —Kanada ne
turi veiksnių pliuralizmo proble
mos. Tuos klausimus reiktų ma 
žiau diskutuoti, o visiems ieško
ti priemonių /avo srityse dau
giau dirbti. Diskutuoti turėtų 
tik vadovai, kitaip jie liks be 
narių, nės vistiomenė vadų ne
sutarimais nesidomi.

Diskusijos buvo gyvos, nors 
buvo ir daug pasikartojimų, nes 
ne visi joms buvo pasiruošę.

Vakariniam pokalby plačiau 
buvo kalbama apie švietimo rei
kalus ir PLB statuto projek
tą. Ypač išsiuvai apie švietimą 
kalbėjo J. Kavaliūnas, nusakęs 
visus sunkumus ir kliūtis švieti
mo darbe. Šiais švietimo ir šei
mos metais visų didžiausias rū
pestis turėtų būti mokyklinio 
amžiaus vaikų vajui, kad nelik
tų lietuvių vaikų, nelankančių 
lituanistinių mokyklų, turėtų 
būti susirūpinta ir pagalba jau
noms šeimoms sudaryti sąlygas 
jų vaikams mokytis lietuvių kal
bos. Jei šio reika i neišspręsi • 
hiė, kita veikla nebus pakanka
nti "Stipri patęsti mūsų ėgžiš- 
tencijai svetimuose kraštuose.

- švietimas ir šeima

pačia linkme ketina eiti ateity. 
Tik reikia pažymėti, kalbėjo pir 
mininkas, kad laisvinimo dar
bą LB yra kitaip supratusi .ne
gu specialiai tik šiuo uždaviniu 
besirūpinančios politinės insti
tucijos, ir kitaip jį atlieka. Ben
druomenės dirbamas Lietuvos 
laisvinimo darbas nei kryžiuo
jasi; nei kertasi, nei konkuruo
ja su veiksnių darbais, bet tik 
juos kai kur papildo, kai kur 
užkamšioja spragas, o dauge
liu atvejų lieka visai savitas, 
bandąs surasti naujus kelius 
bei būdus. Laisvinimo darbų rė
muose bendruomenė rūpinasi, 
svetimosios aplinkos informa
vimu, Lietuvos reikalų išryš
kinimu įtakingosios visuome
nės tarpe, mokslinių veikalų lei 
dimu svetimomis kalbomis, ieš
kojimu draugų Lietuvos laisvės 
bylai ginti, reagavimu į tenden 
cingas informacijas ir kitais pa-1 
našiais reikalais.

Bendruomenė, jau aiškiai už
sirekomendavusi kaip tvirčiau
sia pajėga ir ryškiausiai lietu
vių išeiviją atstovaujanti orga
nizacija, kai kieno vis stumia
ma į antrą eilę, dar vis jai no
rima nurodyti, ką ji turi veik
ti, kas jai nevalia daryti. Bend
ruomenė turi laisvai nusistaty
ti savo veiklos gaires ir kryp
tį. Veiklos kelius ji apspren
džia savo seimuose, tarybų se
sijose, apygardų ir apylinkių 
susirinkimuose bei valdybų po
sėdžiuose. Jokio diktato iš ša
lies jai būti negali. Jos parei
gūnai yra atsakingi ne kam ki
tam, kaip tik juos išrinkusiems. 
Bendruomenė yra atvira pasita
rimams dėl darbų derinimo, ta
čiau ji turi tartis tik kaip ly
gus partneris. Tik tokia ji turi 
būti pripažinta, nes tokia vieta 
jai priklauso.

Susirinkusiųjų diskusijos
Pagrindiniams bendruomenės 

pareigūnams pasisakius, prasi
dėjo gyvos, bet pozityvios dis
kusijos, kuriose išryškėjo dau
gelio nuomonės kiek kitu požiū
riu į bendruomenę, negu apie 
tai kalbėjo pranešėjai. Disku
sijas pradėjo M. Valiukėnas jr 
J. Simanavičius, pasitikrindami, 
kokios organizacijos ir kokia 
spauda buvo kviestos į šį pokal
bį. Dr. A. Butkus atsakė, kad 
visa spauda, pradedant dienraš
čiais ir savaitraščiais, visi radi
jo valandėlių vadovai.

Dr. V. Čepas paabejojo, ar 
verta, leisti mokslinius veikalus 
bendruomenei, kai tuo rūpinasi 
kiti veiksniai. Tai būtų dubli- 
kacija. Dr. H. Brazaitis ir dr. 
S. Kairys pageidavo, kad bend
ruomenė susirūpintų muzikos 
kūriniaiš, ypač gbiddmiš 'Vai-! 
kams ir jaunimui. Taip pat iš

LIETUVOJE MIRĖ MOK. J. PRONSKŪNAS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugsėjo m. 18 d.

Š. m. balandžio 30 d. okup. 
Lietuvoje, Ignalinoje, mirė mo
kytojas Jonas Pronckūnas. Li
ko žmona ir dvi dukros.

J. Pronckūnas gimė 1906 m. 
Meškalaukio kaime, Joniškėlio 
vaisė., Biržų apskr. Baigė Joniš
kėlio pradžios ir vidurinę mo
kyklą ir tais pačiais 1923 me
tais trumpus mokytojų kursus 
Marijampo’ėje. Porą metų mo
kė pradžios mokykloje Kretin
gos apskrityje. 1925 m. stojo 
į Simano Daukanto mokytojų 
seminariją Kaune. Ją baigė 
1929 m. Vienerius metus atli
ko karinę prievolę kariūnu as
pirantu, gaudamas atsargos 
jaunesnio leitenanto laipsnį. De
šimtį metų mokė mokyklose Za
rasų rajone. Ilgiausiai mokė 
Smėlynės mokykloje.

Kai Lietuva buvo rusų oku
puota, 1941 m. jis su šeima bu
vo išvežtas į Sibirą. Tuo metu 
į Sibirą buvo išvežta apie 40,000 
lietuvių. Dauguma tremtinių Si
bire žuvo, bet a. a. Pronckūnas 
atlaikė visas kančias ir po 17 
metų grįžo į Lietuvą, netekęs 
60% savo svorio. Jo šeima į 
Lietuvą grįžo anksčiau, berods, 
tuojau po Stalino mirties.

Lietuvoj mokytojo* darbą dirb 
ti jam neleido, nes iš Sibiro grį
žusieji buvo skaitomi “raupsuo
tais”. Gyveno labai vargingai. 
Neturėjo net tinkamų drabu
žių. Kai vienas jo draugų .gy
venančių Vakarų pasaulyje, nu
siuntė paramos, jis rašė: “Dė
koju, mielas Juozai, už drabu
žių siuntinėlį. Vėl sudarei man 
sąlygas pasirodyti žmonėms”. 
Vėliau pradėjo dirbti pripuola
mose įstaigose.

Sibire sugadinta sveikata ne-

ANT VILNELĖS 
TILTO

PAULIUS JURKUS

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

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

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
Illinois Stat© gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.
---- -------- .

DĖMESIO !

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INO.

Marąuette Pk., 6211 So. Westera PR 6-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki B v. v.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5758 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

illlllllllillllllllllllllllliillllllllllllllillllll

g e L s s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GPLINYCIA 
2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — 1»R 8-0834

SKELBKIT!® “DRAUGU”.

leido jam ilgai dirbti. 1966 m. 
teko pasitraukti į pensiją. Bet 
pensijos negavo, nes neturėjo 
pakankamo darbo stažo. Tada 
jis kreipėsi į Teisingumo minis
teriją, prašydamas, kad jam į 
darbo stažą būtų užskaitytas 
Sibiro darbo stovyklose išbū
tas laikas. Saugumo pareigū
nai pravedė kvotą ir pranešė, 
kad jis į Sibirą buvo ištremtas 
be jokio nusikaltimo. Dabar 
jam susidarė 36 metai darbo sta 
žo ir jis gavo nedidelę pensiją. 
Susilpnėjusi sveikata privertė 
jį ne kartą atsigulti į ligoninę. 
Paskutinį kartą jis iš ligoninės 
nebeišėjo. ’

Velionis J. Pronckūnas buvo 
taurus lietuvis, nuoširdus žmo
gus, geras pedagogas, bet jam 
teko daug kentėti. Jis kartą 
rašė: “Nors daug kentėjau, ma- , 
čiau daug įvairių žaiurumų, ne
teisingumų, bet žmoniškumo ne
nustojau”. Taip jau yra gyveni
me, kad geriems žmonėms daž
nai daugiau tenka kentėti, negu 
blogiems. Apleido jis šią ašarų 
pakalnę. Jo palaikus pridengė 
tėvynės žemė, dėl kurios jis tiek 
daug kentėjo. J. VaičeHūnas

— Be įstatymo apsaugos, 
stiprieji paglemžtų silpnuosius 
?r juos paverstų vergais.

— James Cooper

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

PRANAS GARŠVA

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

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

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

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

Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Perskaitę Draugu duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LA OKA VVIOZ)

2424 VV. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place______ Tet, Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė, Tet LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica AVe. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Mreet Tek YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Are. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. Mth At-. Cicero. Di. Tei. OL 2-1063

ŠIUKŠLINTOJAI

Pagal Galupo stebėjimus, 
vyrai tarp 21 ir 35 metų am
žiaus yra didžiausi šiukšlinto
jai. Toliau, pagal jų stebėjimus 
nustatyta, kad vyrai šiukšlina 
dvigubai daugiau, kaip mote
rys. Žmonės tarp 21 35 mebj

tllllllllllillllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

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

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .............................. .................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. 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 įvyk-ių liudininkas. :■>

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygor 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiii

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAk HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Vtaame Miesto.
Telel — CEdarcrest » - 6335

*«enas blokas nuo baimių.

EUDEIK IS
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

amžiaus šiukšlina dvigubai dau
giau, negu tarp 35—40 metų ir 
trigubai daugiau negu vinš 50 
metų. Neskaitant kad šiukšlės 
kenkia sveikatai ir biauroja 
vaizdą, bet dar šiukšlintojai 
kainuoja valstybei vieną bilijo
ną dolerių kasmet, už šiukšlių 
surinkimą. A. P-lis



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugsėjo m. 18 d.

X Tumo - Vaižganto gimimo 
šimtmetis Chicagoje bus mini
mas š. m. gruodžio 27 d. Jau
nimo centre. Vaižganto 'atmini
mą organizuoja Pedagoginis li
tuanistikos institutas, lietuvių i 
visuomenės padedamas.

X Skautiškų žaidimų — var 
žybų ket artoji šventė įvyks 
mgsėjo 28 d. 1 vai. po p. Bu
čo darže, Willow 'Springs. Var
žybos vyks dviejose aikštėse: 
skautų,-čių ir vilkiukų - paukš
tyčių. Visi kviečiami dalyvauti.

X Kazys Jonaitis, vaistinin-

X Vale Kojelienė, viena iški
liausių mūsų solisčių, ruošiasi 
iš Californijos atvykti į Chica
gą. Ji atliks koncertinę dalį 
Liet. rašytojų draugijos ruošia
majame literatūros vakare, ku
ris įvyks spalio 11 d. Jaunimo
centre. Tada bus įteiktos litera- kas, gyv. 2737 W. 43 13tr., su
tūrės premijos rašyt. kan. M. sirgo; jį ištiko paralyžius. Gy- 
Vaitkui ir Danutei Brazytei. domas Šv. Kryžiaus ligoninėje,

x Brighton Parko Oituanisti- kamto. 542, dr. Šimkaus- priežiū- 
nė mokykla rugsėjo 8 d. prade-, re.ie. Pastaruoju metu pradeda 
jo savo 19-uosius mokslo metus.
Pamokos bus po pietų — nuo 
12:30 ligi 3 vai. Dėl informaci
jų kreiptis pas mokyklos vedė
ją mokyt. IS. Jonynienę, telef. 
LA 3-0475 LB apylinkė yra 
dėkinga klebonui prel. Mozeriui, 
mokyklos mokytojams ir ragina 
visus tėvus į šią mokyklą leisti 
savo vaikus.

X Adolfas Baliūnas, Metro
politan banko viceprezidentas, 
yra išvykęs į St. Louis dalyvau
ti Taupymo ir skolinimo lygos 
konvencijoje, kurioj yra 600 su 
vinšum atstovų. Taip pat ten 
dalyvauja J. Pakel, P. Kaza- 
nauskas, P. Ridikas, Frances 
Sadauskas, kurie atstovauja pa
skiriems lietuviškiems bankams 
ir taupymo įstaigoms.

x Tikėjimo ir meilės demons
tracija — 40 valandų Švenčiau
siojo garbinimo atlaidai Brigh
ton Parko liet. parapijos baž
nyčioje prasidės rugsėjo 21 die
ną.

X Povilas Putrimas, nuošir
dus mūsų dienraščio rėmėjas, 
paskyrė “Draugui” 10 dol. auką. 
Dėkojame.

X Marija Taliūnlenė - Tanu-
levdčienė, 3445 W. 62nd PI., su
sirgo ir buvo paguldyta šv. 
Kryžiaus ligoninėje, 'kamb. 366. 
Gydosi dr. G Baluko priežiū
roje.

x My kolas Galeckas, dirbąs 
Draugo spaustuvėje, susirgo ir 
paguldytas šv. Kryžiaus ligoni
nėje, 403 kambary. Šiuo metu 
tiriama jo sveikata.

X Vladas Karpuška aktyviai 
reiškiasi šachmatų rungtynėse, 
žaisdamas su Marąuette Parko 
šachmatininkais. Savo laiku 
šachmatų turnyruose yra lai
mėjęs dovanų.

X Margučio radijo valandėlės 
programoje šiandien 8 v. v. 'bus 
pasikalbėjimas su “Washington 
Post” bendradarbe Rasa Gus- 
taityte.

X Studijuojančiam jaunimui 
irgi bus naudinga pamatyti rug
sėjo 27 ar 28 d. madų paroda, 
kurioj bus rodomi naujausi dra
bužiai kolegijos studentams ir 
studentėms. Bilietai Marginiuo
se. (pr.)

X Nešiojamas stereo FM, 
penkerių bangų radijas. 4 gar
siakalbiai. Namų elektra ar ba
terijos. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (slk.)

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

X L. Braždienės delikatesų 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 W. 71 Si., tel. 
PR 8-2031). Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (slk.)

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

fsk )
X Skubiai parduodamas dvie

jų aukštų mūrinis namas Mar
ąuette Parke, Tel, 476-8178

atgauti jėgas.
x Lydi ja Petrą vičienė, dir

banti architektų įstaigoje, ke
linta diena sveikatos patikrini
mui guli Šv. Kryžiaus ligoninė
je.

X Harriett ir Fred Kauff- 
mannai — savo rezidencijoj 
4348 So. Hermitage Avė. iškė
lė išleistuves savo dukrelei vie
nuolei Seselei M, Bernardinai, 
kuri jau daug metų yra Dukte-

Šv. Jurgo parapijos lituan'stinės mokyklos mergaičių kanklininkių 
burei s In k. I eilėje — Nastutė, Teresė Bilitavičiūtės, Vida, Ada Mi- 
nioiaitės; II eil. — Marytė Bilitavičiūtė, Vida Stravinskaitė ir Regina 
Miniotaitė.
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BRIDGEPORTO LITUANISTI
NĖ MOKYKLA ,

A. A. MUZ. J. BERTULIO 
ATSISVEIKINIMAS

Atsisveikinimas su a. iRugsėjo 14 d. Šv. Jurgio Li
tuanistinės mokyklos lietuvių komp. Juozu Bertuliu įvyko 

rų Šventos Marij^^ Apvaizdos mokinių tėvai susirinkę nutarė rūgs. 16 d. 8 v. v. Aušros Vartų
vienuolyne. Seselė M. Bemar- ir šiais ™etais ^*3** Htuanis------- *-*—*’-^ -

tinę moky,klą. Komiteto pirmi-dina išvyko j Romą, kur studi
juos trejus metus.

X Geraširdžiai skaitytojai re 
mia mūsų dienraštį. Atnaujin
dami prenumeratą, atsiskaity
dami už korteles ar kalendorius. 
“Draugui” aukų prisiuntė: 3 
dol. — Vladas Bukauskas; po 
2 dol. — John Shiatas, K. Ma
čiulienė; 1 dol. — A. Kraujaiis. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

X Už a. a. Mikolo Vaznio
sielą, minint jo 3 metų mirties 
sukaktį, Šv. Kryžiaus parapijos

ninkė Stasė Kelečienė vadova
vo šiam susirinkimui. Praėju
siais m. m. komitetą sudarė: 
pirm. Stasė Kelečienė, sekr. 
Šmaižienė, ižd. Biiitavičius. šiais 
metais vicepirm. buvo prirink
tas Stravinskas. Parengimų ko 
misija palikta šulaitienė ta pati, 
(pirmininkauja Miniotas).

Mokyklos mokytoja M. Šulai 
tienė sutiko likti ir šiems moks
lo metams. Iš mokyklos vado
vybės gauta atskira klasė, ku
rioje vyksta beturiu kalbos pa-

bažnyčioje ir vienuolynuose bu- mokos Aktualiausias 'klausimas 
Vo 'atlaikytos šv. Misios. Jo 
žmoną Ona Vaznienė yra ^žino
ma veikėja; Vazniai yra visų 
vienuolynų amžini nariai.

(pr)

_  lėšos mokyklai išlaikyti. Ka
dangi mokinių skaičius nepra
šoka 30, tai iš tėvų mokesčio 
pinigų neužtenka. Per metus 
surengiami du parengimai, Kalė-

X Muziko Antano Nako pia- dų eglutė, ir Motinos dienos mi
ltino studijoje yra keletą laisvų! nėjimas. Iš čia kiek atlieka pel- 
rietų. Skambinti telef. HE Taip Pat Lietuvių Bendruo-
6-5034. (sk.)

X Liet. aero klubas ruošia 
nuosavo lėktuvo krikštynas — 
pobūvį, kuris įvyks rugsėjo 20 
d. 7 vai. vak. B. Palošto svetai
nėje. šokiams gros B. Pakšto 
orkestras. Maloniai kviečiami 
Visi aviatoriai ir padangių idė
jos bičiuliai atsilankyti ir pa
bendrauti. Stalai užsakomi te
lefonais: LU 5-8623 arba GR 
6-6628 po 6 vai. vak. (pr.)

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! (sk.)

SALICNCEKŲ
REKOLEKCIJOS

Clhisago’s Today dienraštyje 
tilpo pranešimas, kad rūgs. 27- 
28 dienomis Clinton, Iowa, tėvų 
redemptoristų vienuolyne bus 
pravestos specialios rekolekci
jos katalikams saliūnčilkams.

parapijos bažnyčioje, kur ve 
lionis paskutiniuoju metu var- 
goninkavo. Prisirinko beveik 
pilna bažnyčia žmonių. Kun. Br. 
Markaičiui SJ, sukalbėjus dalį 
rožančiaus ir atsisveikinimui va 
dovaujant, prie karsto kalbėjo 
daugiau kaip 10 įvairių atstovų: 
JAV LB centro vald. pirm. Br. 
Nainys, Ramovėnų gen. S. Dir- 
mantas, Alvudo dr. J. Adoma
vičius, Muzikologijos archyvo 
komp. V. Jakubėnas, Ukmergės 
gimn. buv. mokinių Talalas, Mo
kytojų sąjungos J. Tamulis, 
Švietimo komisijos J. Masilionis 
ir kt.. Visi kalbėtojai kėdė gerą
sias velionio, kaip muziko ir 
žmogaus ypatybes. Nuoširdžiau
siai betgi skambėjo Mikutaity- 
tės ir L. Jadviršytės žodžiai sa
vo buvusiam mokytojui.

Nors buvo daug kalbėtojų, bet 
beveik visi kalbėjo trumpai, to
dėl atsisveikinimas užsitęsė tik 
truputį daugiau kaip pusvalan
dį. Pabaigai sugiedota “Marija, 
Marija”.

Velionis palaidotas vakar Šv. 
Kazimiero kapinėse. J. M.

MELKŲ ŠEIMOS ŠVENTE

Marija Melkienė, 3248 So. 
Green St. žinoma visuomeninin-

menės apygardos valdyba kiek
vienais m 'ta;s paskiria tam tik
rą suma: LB apylinkės valdyba 
stengiasi pagal išgales paremti, 
tad tikimasi ir šiais metais, mo
kesčius tėvams nepakėlus, kaip 
nors išsiversti.

Liūdnas reiškinys, kad apie 
10 lietuvių naujųjų ateivių Sei
mų tėvai atsisako leisti savo 
vaikus į lituanistinę mokyklą, j
teisindamies, kad vaikai suga- j '^ė rugsėjo 5 d. šventė savo ga
dinsią savo akcentą; tai labai i mimo, o rugsėjo 12 atšventė sa- 
menkas pasiteisinimas. Greičiau vardo dieną. Vladas ir Ma- 
jie nori išsinerti iš savo lietu- ^ja Melkai ta proga iškėlė šiau 
visko jkailio, pergyvendami men n^as vaišes. Jų sūnus ir marti, 
kavertiškumo kompleksą, nore- Antanais ir Jozefą Ambutai, 
darni ištirpdyti save tautybių ®avo 'gražioj rezidencijoj 2135 
tirpinimo katile. i Nevan, Piver Forest, taipgi iš-

1 kėlė šaunias vaišes savo bran
giai ir mylimai mamytei MarijaiTačiau yra ir džiuginančių 

reiškinių. Atsirado du maloniai 
ig čia gimusių tėvų, (mišrių šei
mų), kurie įstojo į lituanistinę 
mokyklą. Čia gimusių lietuvių 
Geštautų šeima leidžia net tris 
vaikus mokytis lietuvių kalbos. 
Garbė jiems ir visiems tėvams, 
kuriems lietuvybė yra brangi 
vertybė ir pasididžiavimas.

A. P. B.

Melkienei. Visi palinkėjo Mel- 
kams ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

Melkai yra žinomi parapijos 
ir draugijų rėmėjai. Jie džiaugė
si savo gerais vaikais ir anū
kais.

Anūkas Antanas Ambutas 
pradėjo lankyti kunigų semina
riją. Linkime Antanui sėkmės 
moksle.

JALJ SKAMBA “LIKIMO GALIA” 
OPEROS MELODIJOS

Pirmaisiais šio šimtmečio me- scenose. Ir Lyric opera Chicar 
tais mirė vienas iškiliausių ope- goję, ją statydama .trumpino, 
rų kūrėjų Giuseppe Verdi, bet Lietuviškame pastatyme su per 
jo vardas ir gausus operinis pa- traukomis ji tęsis tris su puse 
likimas tebėra gyvas visose pa- valandos.
šaulio operose. Ir nepriklauso
mos Lietuvos opera savo gyvas i Vytautas Marijošius — spal- 
tį pradėjo 1920 m. gruodžio 31' vinga asmenybė. Jis ne tik diri- 
d. G. Verdi ‘Traviatos” pasta- gen tas, bet ir muzikos pedago- 
tvmu. Kiekvienų Naujųjų metų gas. 1934 m. jis akompanavo 
išvakarėse pastatyti “Traviatą” į garsiajam Šaliapinui. Studijų
tradicija tęsiama ir pavergtoje 
Lietuvoje, nes “1920 m. gruo
džio 31 d. spektaklis ir šiandien 
yra mums itin brangus ir at
mintinas”, pavergtoje Lietuvo
je rašo muzikologas Vytautas 
Mažeika. Chicagos lietuvių ope
ra daugiau kaip prieš dešimt
metį pirmuosius žingsnius pra
dėjo G. Verdi “Rigoletto” spek
takliu. Vilniup girdėjo G. Ver
di operas jau devyniolikto šimt
mečio viduryje, nors ir ne lietu 
rių statomas.

Po gražiai pasisekusios lietu
viškos operos “Danos” Chica
gos lietuvių opera naujam se-

tikslais buvo pasiųstas į Berly
ną, Prahą, Vieną, Paryžių, Ro
mą. 1936—1938 m. kaip specia
lus švietimo ministerijos stipen
dininkas studijavo Prahos vals
tybinėj konservatorijoj diriga
vimą ir teorinius dalykus. 1938 
m. pavasarį laureatu baigęs vals 
tybinę Prahos konservatoriją, 
dirigavo viešą baigimo koncer
tą ir Prahos radiofone antrą 
simfoninį lietuviškos muzikos 
koncertą su čekų filharmonijos 
orkestru. Grįžęs į Lietuvą, 1938 
m. paskirtas valstybinės ope
ros vyr. dirigentu ir meno va
dovu. Už nuopelnus čekoslovaki 
jos muzikai prezidento Benešo

zonui pasirinko vėl G. Verdi lie apdovanotas “Baltojo Liūto 
ordinu. Keletą koncertų yra di
rigavęs ir Chicagoje.

tuvių scenoje negirdėtą operą 
“Likimo galia” (La Forza dėl 
Destino). Naujosios operos me
lodingi garsai jau skamba kiek
vieną penktadienio vakarą Jau 
nimo centre repeticijose.

Rugsėjo 12 d. vakare Chica
gos lietuvių opera Jaunimo cen 
tre surengė susipažinimo vakarą 
su statom opera, jos dirigen
tu Vytautu Marijošium, dailinin
ku Jurgiu Daugvila, režisierium 
P. Maželiu ir kitais didžiojo dar 
bo bendradarbiais. Operos vice
pirmininkė Stefa Lazauskienė 
susipažinimo vakarą pradėjo pra 
eities veiklos apžvelgimu. Chi
cagos lietuviai myli ir remia lie 
tuvių operą, o tai brangiausias 
atpildas už praleistas poilsio 
valandas operas statant. Chica
gos lietuvių statytas operas ap
lankė 60,000 klausytojų. 1959 
— 1970 m. sezonui pasirinkta 
G. Verdi “Likimo galia”, turint 
pajėgius solistus ir pasišventu
si bei drausmingą chorą. Pasi
džiaugė, kad dirigentas Vytau
tas Marijošius sutiko šią operą 
diriguoti ir ją aptrumpinti. Ope
ra “Likimo gailia” ilga, ji trum-

Vytautas Marijošius supažin
dino pokalbio dalyvius su pa
sirinkta ■opera. Opera yra kom
plikuotas organizmas. Opera 
reikalauja nuoširdaus visų jos 
dalyvių 'bendradarbiavimo, ko 
už pinigus nenupirksi.. Juo dau
giau “Likimo galią” skaitau, 
juo ji man brangesnė darosi. 
Gal kas paklaus, iiodėl “Likimo 
galia” ne taip dažnai statoma. 
Atsakė, kad šita opera reika
lauja turėti 4 pirmaeilius solis
tus, kurių nepakeičia antraei
liai. Kitoms operoms pakanka 
ir dviejų pirmaeilių solistų. G. 
Verdi “Likimo galią” parašė pa
čiame kūrybingumo pajėgume 
po “Kaukių baliaus” ir .prieš 
‘Don Carlos”.

Chicagos lietuvių opera turi 
auditoriją. Reikalingas glaudus 
kontaktas tarp dirigento ir so
listų bei choro. Svarbus kiek
vienas pastatymo dalyvis. Jei 
savo pareigas atliksime, tai bus

operą pasirinkom. Reikia jai 
padėti.

Pristatytas operos režisierius 
P. Maželis ir dailininkas J. Daug 

i vila. Vakaras baigtas pasivaiši- 
nimu. St. Dns.

i.\ AKU IK Kili
J. A. VALSTYBĖSE

— BATUNas praneša, kad
dėl laiko stokos ir įvairių tech
ninių pasiruošimų nėra įmano
ma asmeniškai susirišti su vi
sais organizuotais vienetais, ku 
rie dalyvaus šį Išeštajdienį, rug
sėjo 20, protesto demonstraci
joj prie Jungtinių Tautų. Vie
nintelis kelias — mūsų spauda 
ir radijas. Todėl prašoma dėl 
visų instrukcijų sekti visus pra 
nešimus tuo keliu. Dėl papildo
mų informacijų galima skam
binti, telefonu į BATUNo įstai 
gą — (212) 828-2237, BAITU- 
No vykdomajam pirmininkui 
Kęstučiui Mi'klui (516) 935-0896 
arba NY LB apygardos pirmi
ninkui A. Vaksėliui — (212) 
846-3246.

— Protesto demonstracija, 
kuri įvyksta šį šeštadienį, rug
sėjo 20 prie JT būstinės, Ham- 
marskjold Plaza prie lst Avė 
ir 47th Street, prasidės punktu
aliai 2 vai. popiet. Prašoma, ne 
sivėluoti.

_  Organizacijos, kurias da
lyvauja organizuotai su savo 
vėliavom ir plakatais protesto 
demonstracijoj prie JT, turi at
vykti bent pusvalandį prieš de
monstracijos pradžią. Joms bus 
rezervuotos vietos prie tribū
nos.

— Tautiniai drabužiai yra 
mūsų grožis ir pasididžiavimas. 
Visi, kas juos turi, prašoma da
lyvauti šioj demonstracijoj prie 
JT pasipuošus jais.

ARGENTINOJ
— Lituauia vardo gatvė ati

daryta Buenos Aires mieste su 
specialiomis iškilmėmis. Ta pro 
ga buvo suruoštas solistės Zu
zanos Valadkaitės dainų rečita
lis-

__ Vincas Stundžia, Mindau
go draugijos pirmininkas, Be- 
risse suorganizavo lietuvių vai
kų chorelį ir moko juos lietuviš 
kų dainų, kuris netrukus žada 
pasirodyti įvairiuose parengi
muose.

pinama beveik visose pasaulio visų mūsų atsakymas, kodėl šią

Jaunieji “Romuvos” stovyklautojai Vokietijoje

CHICAGOS ŽINIOS

JURGINŲ PARODA

ATVEtfc MĖNULIO DULKIŲ

Geo-chemikas dr. George 
Reed, dirbąs Argonne atominė- 

Southtown jurginų augintojų I je laboratorijoje, iš Houston,
klubas ruošia jurginų parodą Texas į Chicagą atvežė trečda- 
rugs. 20—21 d. Ford City apsi- lį uncijos mėnulio dulkių. Dulkes 
pirkimų centre, 7600 15. Cicero žemėn iš mėnulio parvežė Apo- 
ave. Parodoje bus išstatyta Ho astronautai. Trečdalis unci- 
apie 5,000 jurginų. Įėjimas ne- jos dulkių įvertinamas 17 mil. 
mokamas, Apie parodą daug ra dolerių sumoje
šo klubo spaudos direktorius
Edvardus Mankus

PALAIKO RESTORANUS

Ghicagietis Fred Magei giria- 
Iškėlus iš Chicagos garsiąsias skerdyklas (stockyardus), jų ter torija si, kad jis restoranuose yra val- 
pertvarkoma ir panaudojama kitiems reikalams. Ta proga Campbell' gęS 32,300 kartų. Jo sudarytas 
statybos kompanija perdavė Liet. kultūros muziejui istorinių akmenų. rekordas bus atžymėtas 1970 
IŠ k.; 12 Wardo aldermanas J. Swinarski, muziejų skyriaus vlršinin-j ~ . t •
kas Gene Deives, St. Balzekas Jr., Amer. muziejaus jaunimo skyriaus !Tnc^^ chlineaB pasaulinių rekor- 
direktorius ėdvVard Glancy. jdų leidinyje.

KALĖDINIS KATALOGAS
Sears Roebuck kompanija 

jau išsiuntinjo 13-kai milijonų 
šeimų kalėdinį 616 puslapių ka
talogą.

ORCHESTRAS PRADĖS 
SEZONU

Chicagos simfonijos orches-

sezoną. Koncertai būna Orches
tra Hali salėje, miesto centre.

PALIKO PENKIS MILIJONUS

James Ilutchings, gyvenęs 
1450 Astor st., savo testamente 
paliko $5,329,449 sūnui ir 
dviem du lirom. Federalinis iždas 
pomirtiniais mokesčiais pasiėmė 
$2.071,725. Illinois valstija ga
vo $399,637.

PRISTIGS BILIETŲ 
OPEROMS

Lyric opera, kuri pradės se
zoną rūgs. 26 d., giriasi, kad 
jau išparduota 85 procentai vi
sų bilietų. Pajamų jau gauta 1.2 
mil. dolerių. Dar liko neišpar-

įtras rugsėjo 25 d. pradės 79-tą duota bilietą už $200,000.
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ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

‘‘Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra' daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šia p pasi
skaitymui. Kaina' $3.00, gaunama 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
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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.


