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Ieško arabų. Izraelio užs. reik. 'min. 
Abba Eban New Yorke kalba žur
nalistams, kad jis bandys susitikti 

arabų kraštų užsienių reikalų
ministerius.

♦

Ruošiamasi naujiems 
atominiams 
bandymams

LAS VEGAS. — Atominės 
energijos komisija patenkinta 
įvykus'u atominės bombos ban
dymu Nevadoj ir mano daugiau 
tokių bandymų atlikti Nevadoj 
ir Aliaskoj. Robert Miller, Ne
vadoj atliekamų bandymų di
rektorius, skelbia, kad rugsėjo 
16 d. įvykdytas sprogdinimas 
buvo reikalingas JAV saugumo 
reikalams. Bandymas kainavo 
3 mil. dolerių išsprogdinti ma
žiau negu megatono pajėgumo 
bombai. Megatonas yra lygus 
1 mil. tonų dinamito. Skelbia
ma, kad meg'atono bomba bus 
sprogdinama Amchitkoj, Aleu- 
tų salose. Rugsėjo 16 d. įvyk
dytas bandymas 700 pėdų po 
žeme išmušė 3,800 pėdų skylę 
ir sukrėtė šimtus myliij aplink 
Las Vagas viešbučiai siūbavo 
daugiau kaip minutę

Kom. Kinijos 
laikraštis apie

persekiojimus Lietuvoj
“Peking Revie.v’’ Kimios ko

munistinės valdžios leidžiamas 
laikraštis anglų kalba, šių me
tų 24 nr. I birž ii o 13) tarp ko 
kita rašė: “Yra žinių, kad pas
taraisiais metais sovietų revi
zionistinė išgamų klika vykdė 
masinių suėmimų ir kruvinų re
presijų Kazachstane. Ukrainoj, 
Gruzijoj, Lietuvoj ir kitose vie
tose. Didžiuma žmonių, laiko
mų konėėntraci ios stovyklose 
Sovietų Sąjungoj, yra iš tauti
nių mažumų tarpo, ir jie sovieti 
nių revizioins’j yra pažymėti 
“buržuazinių nacionalistų-’ ant
spaudu. Kaip senaisiais carų 
laikais, taip dabar visa Sovietu 
Sąjunga yra pavirtusi didžiuliu 
visų tautynrj kalėjimu. Taut;- 
nis prieš'škumas Sovietų Sąiun- 
goie yra paaštrėjęs, kaip dar 
niekad neouvo”. (Elta)

• Pietų Vietnamo užs. reik. 
ministeris Tran Van Lam vie
šės Amerikoje porą savaičių.

KALENDORIUS

Rugsėjo 19 d.: šv Ja^uariius, 
šv. Konstancija, G’rvUas, Prau- 
rimė.

Rugsėio 20 d.: šv Eustaki- 
jus, šv. Fausta, Stegutas, Joli
ta.

Saulė teka 6 33, leidžias 6:58. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse dali
nai saulėta. Temperatūra dau
giau 60 laipsnių.

Pasaulio svarbiausias uždavinys — 
siekti taikos

Prez. Iiixonas Jungtinėse Tautose pareiškė, kad reikia pradėti pasitarimų laikotarpį. 
Amerika siekia taikos, bet jos turi siekti ir kiti.

NEW YORK. — Vakar JAV 
prez. R. Nixon kalbėjo pirmą 
kartą Jungtinėse Tautose. Pre
zidentas Nixonas savo kalboje 
kvietė visus siekti taikos ir ją 
išlaikyti. Jis pabrėžė, kad taika 
nėra vien tik Amerikos reika
las, bet taika yra visų pasaulio 
tautų reikalas. Po II-jo pas. 
karo gimė eilės naujų valstybių 
šeima ir reikia siekti, krd visos 
tautos gyventų taikoje. Tai
kos neatsieks nei viena Ameri
ka, nei kokia kita tauta, o rei
kia tos taikos siekti visiems 
bendrai.

Taika, visų Interesas

Prezidentas pažymėjo, kad 
Amerika taip pat turi įvairių 
interesų, tačiau jos pagrindinis 
interesas yra taika, tos taikos 
atstatymas, išlaikymas ir sieki
mas visame pasaulyje. Kvietė 
Jungtines Tautas daryti savo 
įtakos, kad būtų baigtas karas 
Vietname. Amerika ,siekdama 
taikos Vietname, jau prieš me
tus sustabdė bombardavimus ir 
jau prieš tris mėnesius pradėjo 
karių atitraukimą ir ligi gruo
džio 17 d. bus atitraukta 60,000 
karių, tačiau parodyti geros va
lios turi ir Hanoi. Vietnamas, 
kurį prezidentas lankęs ne vie
ną kartą, jau visa generacija 
neša karo naštą, kenčia ir nori 
taikos, tačiau ji turi teisę lais
vai apsispręsti ir Šiaurės Viet
namas turi taip pat parodyti 
geros valios ir mažinti karo 
veiksmus. Prezidentas priminė, 
kad tai jau kartą jJs yra minė
jęs ir to bus laikomasi ateityje. 
Jungtinių Tautų pareiga padėti 
ten pasiekti taikos.
Nusiginklavimas ir Art. Rytai

Prez. Nixonas kvietė taikos 
siekti ne didinant apsiginklavi
mą, bet mažinant. Pažymėjo, 
kad Sov. Rusija galėtų daugiau 
panaudoti įtakos Vidurinių Ry
tų konflikte. Kariai kovoją fron 
te, gi karus skelbia ne kariai, 
bet politikai. Todėl Jungtinės 
Tautos turi siekti, kad būtų iš
vengta susirėmimų ir turi siek
ti taikos atstatymo ir jos išsau
gojimo. Taikos siekiant reikia 
apjungti jos siekimui visą pa
saulį, ir kom. Kiniją. Kiekvie
na tauta turi teisę žemėje gy
venti saugiai ir taikiai ir taika 
turi būti teisinga. Jungtinėse 
Tautose prezidentas matąs tūks 
tančius įvoirių tautų ir rasių

Astronautai Aldrin, Collins ir Armstrong apžiūri po stiklu padėtą mė-
Astronautai Aldrin, Collins ir Armstrong apžiūri po stiklu padėtas mė
nulio uolienas, kurias jie parvežė iš mėnulio. Jie čia visi matyti ^mit- 
sonijos institute Washingtone.

atstovų, kurie visi atstovauja 
taikos norinčias tautas ii tos 
taikos jie turi ir siekti.

Pagalba reikalingiems
Amerikiečių nusileidimas mė

nulyje yra tik pradžia tų at- 
siekimų erdvėse. JAV sieks ir 
toliau tyrinėti erdves ir jūrų 
gelmes ir visa tai siekia ne tik 
sau, bet visam pasauliui. Atei
tis priklauso vis ems. Pažymė
jo, kad turi siekti išspręsti duo
nos ir prieauglio klausimą ir 
kvietė to imtis visiems bendrai. 
Amer ka turi Taikos korpą, gel 
bstinti kitiems kraštams, toks 
korpusas galėtų būti pasaulinis, 
kuris padėtų visur, kur tik rei
kia.

Prieš oro piratus
Jungtinėse Tautose reikia 

siekti, kad būtų galima išvengti 
oro piratų siautėjimo, kad bū
tų daugiau suveiksmintas To
kio susitarimas, apdraudžiąs 
lėktuvus nuo oro piratų. Kvie
tė visur visur, kui' tik gai ima 
siekti žmonijoj ger o kovoti

Saigonę saugos 
vietnamiečiai

SAIGONAS. — Sk-’biamr, 
kad Pietų Vietnamo kariai gr 
lės pilnai paimti Saigono .••■nsa" 
gą mėnesio laikotarpyje. Amt • 
rikiečiai kariai gale* eūti ati
traukti ir jie įeis > tu atitrau
kiamų 35,000 karių skaičių

Indijos parlamento 
nariai prieš kom. Kiniją

NEW DELHI. — Indijos par
lamento 125 nariai pareikala
vo, kad [ndiia nutrauktų diplo
matinius ryšius su kom. Kini
ja. Jie kaitino, kad Pekinas pa
žeidžia ftiai.iog interesus ir k\;e 
tė, kad lnd;ią neprisidėtų prie 
kom. Kinijos priėmimo į Jungt Į 
Tautas.

Amerikiečiai Juodoje 
jūroje

ISTANBULAS, Turkija. — 
Du JAV naiV ntojai rugsėjo 17 
d. perplaukė Dardanelus į Juo
dąją jūrą. Plaukios ten ket
vertą dienų. Sov. Rusija jau 
anksčiau paskelbė, kad tai pa 
vojinga taika .

prieš gamtos turtų ir oro terši
mą, prieš nepritek'ių ir skur
dą. Visi turi širdis atidaryti gė
riui ir teisingumui.

Skęstančio šauksmas

Šiaurės Vietnamo pareigūnai 
pirmieji atsiliepė į prez. Nixono 
kalbą teigdami, kad tai skęs
tančio žmogaus pagalbos šauks 
mas. Dėl JAV atitraukimo ka
rių iš Vietnamo Šiaurės Viet
namo delegacija pareiškė, kad 
tai tėra apgaulė ir, kad prezi
dentas nori tuo apraminti savo 
krašto gyventojus.

Rašyt. Kuznecovas 
Italijos televizijoj

Atidengė šinrnią tikrovę

ppeTA _... Tta'iios televiziia 
šios sav^it^s programoje davė 
’lva pesika’bėi’m” su neseniai 
’š Sovietu Sa^unTOs pabėgusiu 
sovietų rašvto-’!, Anatolijų Kuz- 
necovu. Kuznecovo politiniai pa 
reiškimai ri’iai sukrėtė no vie
ną vakarietį, mėginusi puose
lėti iliuziias apie Sovietų Są
jungos gyvenimą. Sov. Sąjungą 
Kuznecovas pristatė kaip ga
lingiausią priešo* ūdos valstybę 
nasaulyie savo žinioje turinčią 
teisimus. konrp,r'tv-aci'tos stovvk- 
’as mirties bausmę ir gausybę 
rinklų šioje milžiniškoje ko^- 
een+uairiios stovvklo'1“ didelį 
vaidmenį turi kompartijos ide
ologinis aparatas, kontroliuojąs 
spaudą, radiią, teDv’riią ir ki
tas susisiekimo priemones. So
vietu Sąjungos ni'ifč'ai yda at
skirti nuo pasauho dar niekad 
istorno-ip nebuvusia melo pro
paganda^ Kuznecovo nuo
mone 90 r/ sovietu, gyventoių ne 
tiki komuuin—’u Rusija
šiandien v—’ t"'r",su pašauto is- 
toriioįe savita impe
rialistine valetyi'^'.

Primena komunistų 
pavojų Prancūzijai

PARYŽIUS. — Prez. Geor
gės Pompidou kvietė darbo u- 
nijų vadus FuTibiyti riaušes 
ir streikui kad negalėtų tuo 
pasinaudori neatsakingi kraštui 
priešingi asmenys. Nors prezi
dentas ne'vardino komunistų, 
tačiau visiems buvo aišku apie 
ką eina kalba

Maskva įspėjo 
Austriją

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
vyriausybė įspėjo Austriją, kad 
Sudetų vokiečių kongresas, į- 
vyksiąs šį savaitgalį Vienoje, 
esąs pavojingas ir pažeidžia, s 
Austrijos neutralumą. Esą, Su
detų vokiečiai yra revanšistai 
ir veda aktyvią propagandą. 
Kaip žinoma, jie išsikėlė iš Če
koslovakijos, kai ten užėjo ko
munistai.

Kunigai Jugoslavijoje
BELGRADAS. — Kaip pra

neša Jugoslavijos katalikų laik
raštis “G'as Koncila” šiemet 
Jugoslavijoje buvo pašventinti 
apie šimtas ortodoksų nauių 
kunigų. Daug'uma jų baigė aukš 
tąsias ortodoksų teologijos mo
kyklas, kiti gi dvasiniam pašau
kimui rengėsi privačiai.

Jungtinių Tautų sekret. U Thant ir naujoji pirm. Angle Brooks klau
sosi kalbų Jungtinių Tautų sesijoje Nevv Yorke.

Baltijos tautų problema 
Europoj

Bus išleisti Ribentroppo — Malotovo pakto dokumentai

New York. — Rugsėjo 5 d. 
Nevv Yorke įvykusiame Vyriau- 
sioj’o Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto tarybos posėdyje valdy
bos pirm. dr. J.K. Valiūnas pa
darė platų pranešimą apie savo 
patyrimus šią vasarą viešint Eu
ropoje, kur jam buvo progos ma
tytis su eile laikraštininkų, vi
suomenininkų ir valdžios parei
gūnų keliuose Europos kraštuo
se.

Aplankytiems, greičiausia ir 
visiems Vakarų Europos kraš
tams panašiai būdingas bruožas, 
kaip Vliko pirmininkui teko įsi
tikinti, yra tarp ko kita ir tas, 
kad spaudoje Baltijos kraštai re
ta kur ir retai kada tepaminimi, 
tad ir plačiuosiuose visuomenių j 
sluoksniuose tų kraštų problema ’
nėra aktuali. Baltijos kraštų pro
blemą, tačiau, gerai žino visose 
užsienių reikalų ministerijose. 
Tik ir čia nematyt duomenų, 
kad bent kuri nors valstybė bū
tų pasiryžusi jau dabar ar 
bent netolimoj ateity dėti ap
čiuopiamų pastangų padėti tiems 
kraštams išsisukti iš nelemtai 
primestos priklausomybės Mask
vai ir atgauti nepriklausomybę. 
Tokį padėties apibūdinimą Vliko 
pirmininkui patvirtinę visi jo 
matyti Lietuvos diplomatiniai at
stovai Europoje: V. Balickas Lon
done, prof. J. Baltrušaitis Pary
žiuje, dr. A. Gerutis Berne. Pa
naši esanti Lietuvių organizaci
jų vadovų nuomonė Vokietijoje, 
Anglijoj, Prancūzijoj ir kitur.

Būdamas Vokietijoje, Vliko 
pirmininkas turėjo progos tele
fonu pasikalbėti su Ukrainos pre
zidentu Egzilėje p. Levickiu, 
su kuriuo sutarė turėti išsamesnį 
pasitarimą, kai jisai lapkričio mė
nesį lankysis Amerikoje. (Kiek 
anksčiau su Levickiu asmeniškai 
matėsi dr. A. Gerutis ir V. Sidzi
kauskas). Londone Vliko pirmi
ninkas turėjo pasikalbėjimą su 
lenkų karo veteranų vadais, 
gen. maj. Z. Czarneckiu ir ki
tais.

Vliko vicepirmininkas J. Audė
nas referavo tarybai apie Vliko 
valdybos keturis posėdžius, apie 
prezidentui Nixonui pasiųstą 
sveikinimo telegramą amerikie
čių astronautų sėkmingo žygio j 
mėnulį proga, taip pat apie bro
šiūros “Lithuania: How Much 
Do We Know About Her?” lei
dimo eigą. (Brošiūra baigiama

spausdinti, jau gauta daug užsa
kymų, apmokėtų po 10 centų už 
kopiją, rugsėjo gale užsisakiu
siems jau bus išsiųsta. Užsaky
mai siųsti Vliko adresu: 29 W. 
57 St. -10 FL, Nevv York, N.Y. 
10019.

Vliko vicepirmininko praneši
me dar buvo pažymėta, kad ry
šium su 30 m. sukaktimi nuo 
Ribbentropo- Molotovo sandėrio 
Maskvoj, buvo išleista tuo klau
simu plačiai dokumentuoti Eltos 
biuleteniai anglų, vokiečių, ita
lų ir prancūzų kalbomis, o rug
sėjo mėnesį išeis tai temai skir
tas biuletenis ir ispanų kalba; do
kumentų rinkinys apie Ribben-j 
tropo- Molotovo (arba Stalino- 
Hitlerio) sandėrį ir juo remian-

Mirė kard. Urbani
ROMA. — Italijoje širdies 

smūgiu mirė Venecijos kardi
nolas Giovanni Urbani, 69 m. 
Velionis buvo Italijos vyskupų 
pirmininkas nuo 1966 m. Jis 
buvo tradicijų žmogus, stipriai 
kovojęs prieš nemoraias kny-

Kard. Urbani
gas bei filmus, jis sakėsi nedis
kutuosiąs jokių celibato ar gim
dymų kontrolės problemų būsi
mam vyskupų suvažiavime spa
lio 11 d. Jis buvo vienas iš 7 
vaikų Venecijos tarnautojo šei
moj. Veronos vyskupu tapo 
1955 m. Kardinolu pakeltas 
1958 m. Šv. Tėvo Jono XXIII. 
Kardinolui mirus, kardinolų ko
legijoje liko 132 nariai.

tis pradėtas Europos teritorijų 
dalybas bei Lietuvos okupaciją 
jau yra peržiūrimas ir rengiamas 
išleisti, kaip atskiras leidinys; 
paskutinį rugpiūčio savaitgalį 
Vliko pirmininkas dalyvavo Sep
tintajame Amerikos Lietuvių kon 
grėsė Detroite ir Vliko vardu kal
bėjo baigiamajame to kongreso 
posėdyje, o vicepirmininkas J. 
Audėnas studentų atetininkų sto
vykloje (Ariel, Pa.) skaitė pas
kaitą apie galimybes ir būdus stu
dentams dalyvauti darbuose, ku
riais stengiamasi padėti Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę.

Šio Vliko tarybos posėdžio pre
zidiume buvo Jonas Vilgalys, 
Maž. Liet. Sąj. atstovas, pirminin 
kas, ir Pranas Vainauskas, L. 
Krikšč. Dem. S-gos atstovas, sek
retorius. (Elta)

Čekoslovakijos 
katalikai lygūs prieš

įstatymus

PRAHA. — Čekoslovakijos 
tautinės tarybos ir liaudies par
tijos pirm. dr. Valek, pasikal
bėjime su idenraščio “Obrada” 
atstovu, pasisakė už pilną tikin
čiųjų teisių sulyginimą prieš 
įstatymus ir valstybės santy
kių su Bažnyčia taikingą sude
rinimą. '

Kinija ir Jungt. Tautos
JUNGTINES TAUTOS. — Ka
nados užsienio reikalų ministe
ris Sharp teigia, kad jis ir J. 
Tautų sekr. U Thant tiki, kad 
kom. Kinija vėl šią sesiją ban
dys patekti į Jungt. Tautas. 
Min. Sharp taip teigdamas, ba
zuojasi pokalbiu, turėtu Stock- 
holme su kom. Kinijos repre
zentantais. Kinija savo norą į- 
stoti į Jungtines Tautas retai 
kada iš anksto skelbė.

Milijonai New Yorko katalikų 
mokykloms

NEW YORK — Nww Yorko 
arkivyskupas kard. Cooke, kalbė 
damas televizijos programoje, pa 
skelbė, kad praeitais metais arki
vyskupija švietimo, socialinės glo 
bos ir sielovados reikalams išlei
do 21 mil. dolerių. Daugiausia 
lėšų — 11 mil. dolerių —parei 
kalavo katalikiškųjų mokyklų iš
laikymas. Šiuo metu arkivysku
pijoje veikia 310 parapinių ir 12 
aukštesniųjų mokyklų.

TRUMPAI
IŠ VISUR
• Vakarų Vokietijos užsienio 

reikalų min. Willy Brandt pir
madienį atvyksta į Ameriką ir 
susitiks su JAV sekr. W. P. Ro
gers. Brandt tebus tik vieną 
dieną, kadangi rūpinasi rinki
mais, kurie Vokietijoj įvyks rug 
sėjo 28 d.

• William Chamberlin mirė
sulaukęs 72 metų amžiaus. Jis 
buvo pasižymėjęs kovotojas 
prieš Sov. Sąjungą, parašęs ei
lę knygų. Gyveno Cambridge, 
Mass.

• Prez. Nixonas pasirašė raš
tą, kad viceprezidentui a’ga nuo 
43,000 dol. būtų pakelta ligi 62, 
500 dol. metams.

• Masiniai kapai. Lėktuvo 
nelaimėje žuvus 83 asmenims 
ir nebegalint kitų atpažinti, 32 
asmenys buvo palaidoti masinia
me kape Shelbyville, Ind.

• Venecue’os sostinę Cara
cas sukrėtė žemės drebėjimas. 
Nuostolių nepadaryta.

• JAV administracija siūlo 
pakelti mokesčius keliaujan
tiems lėktuvais.

• Ispanija šiais metais tikisi, 
kad ją aplankys 21 mil. turis
tų. Šįmet kol kas turistų dau
giau negu 1968 m. 13%.



Redaguoja J. ŠOLICNAS,

MENINE IR LINKSMOJI DALIS 
LIETUVIŲ KONGRESE

Altos suvažiavimo iškilminga užbaiga

STASYS GARI SAUSRAS6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

Jaunieji sportininkai Vasario 16 gimnazijos stovykloje

AR NEREIKĖJO?

Kiekvienas, kuris bent kiek 
domisi sportiniu pasauliu, galėjo 
pastebėti, kad pereitą savaitga
lį, apžvalgoje buvo didžiulis su
judimas. Vyko didžiulės golfo pir 
menybės, dalyvaujant svečiams 
net iš kelių miestų, buvo pra
vestos S. Amerikos lauko teniso 
pirmenybės ir, pagaliau retas į- 
vykis lietuviškame sporte — fut
bolo rungtynės tarp dviejų lietu-* 
viškų komandų New Yorko ir 
Chicagos. Įvykiai neeiliniai, su
traukę nemaža žiūrovų, ypač fut
bolo žaidynės, ir dar daugiau 
sportininkų. Keista, kad jie suva
žiavę iš skirtingų vietovių, vėl 
į jas grįžo vienas kito nesutikę, ne 
turėję progos vienas su kitu pa
bendrauti. Berods, taip anks
čiau nebūdavo. Pabendravimas 
būdavo vienas iš svarbiausių da
lykų. Juk tas, berods, vienas di
džiausių mūsų sporto judėjimo 
tikslų.

Gi šį kartą golfininkai turėjo’

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Kaunietis A. Butnorius (23 

metų, Lietuvos vicečempionas) 
stipriai pasirodė tarptautiniam 
šachmatų turnyre, Vilniuje. Jis 
su Jugoslavijos vicečempionu R. 
Ničevskiu pasidalijo 5-6 vieto
mis, surinkę po 6 tš. iš, 11 gali
mų. Butnoriui atiteko Sov. S-gos 
centrinio šachmatų klubo pri
zas. Turnyrą laimėjo leningra
dietis Faibisovičius - 8 tš., A. Ko- 
pengutas 7,5 J. Razuvajevas 7 tš., 
Anikajevas 6,5 tš. Žemiau But- 
noriaus liko Grigorianas, Timo- 
čenko, čekas Kupka, suomis Ves- 
terinen, olandas Timan ir ven
gras F. Portisch. Butnorius be ki
tų įveikė aukščiau jo atsistojusius 
Kopengutą ir Anikajevą; su Ra- 
zuvajevu sulošė lygiomis.

— Ignas Žalys ir Kazys Mer
kis atrinktųjų Amerikos “Postai 
Chess” žaidėjų sąraše. “Chess 
Review” žurnalas rugsėjo nr. 
skelbia Igną Žalį 9-ju su 1770 tš., 
Kazį Merkį 25-tu su 192 tš. Lat
viai: Dreibergs 43-čias su
1638 ir Erkmanis 48-tas 
1632 ' tš. Pavasariniame “Pos
tai Chess Rating’e” buvo 9 
pabaltiečiai, beliko keturi, kiti iš
krito. Kitų lietuvių įvertinimai 
tokie: Beržinskis 936, Brazys 11- 
44, Bullockas 1106, Delva'1444, 
Durnas 1144, Grivainis 1546, 
Gulbis 1138, Kontautas 1566, 
Letzkus 1068, Miliauskas 1294, 
Paransevičius 1132, Rudelis 1468, 
Dr. Sidrys 1266, Sirutis 1300, 
Stonkus 1340, Undžius 1082, Ve- 
deikis 1312, Vincent (Vincaitis) 
1200, Zablockis 1136.

bendrą vakarienę vienoje vietoje, 
futbolininkai 'kitoje, otenisiniin- 
kai išsiskirstė, senu įpratimu, kas 
sau. Šios varžybos, kaip ir visada, 
buvo Fasko žinioje ir apygardos 
globoje. Kur buvo apygardos 
vadovybė, kuri savo darbą ne
perseniausiai, bet gana įspūdin
gai pradėjo? Negi ji nepagalvo
jo, kad" bendra vakarienė ar ban
ketas būtų buvęs naudingas ar 
reikalingas? O gal ji tikėjosi, 
kad kas išplauks iš atskirų šakų. 
Deja, tas neišplaukė.

Futbolininkai visuomet buvo 
kiek nutolę nuo kitų šakų, gol
fininkai gal jaučiasi, kiek man- 
dresni, o tenisininkai visuomet 
išsiskirsto pavieniui, nes kiekvie
nas kitu metu užbaigia savo 
varžybas.

Tokia bendra vakarienė tikrai 
būtų daug padėjusi mūsų sporti
ninkams rasti bendros kalbos, ku
rios labai pasigendama paskuti
niais dviem metais. J.D.

— Didmeisteris P. Keresas fil
mo herojus. Estai įamžino savo 
didmeisterų dokumentiniam fil
me “Šachas karaliui”, pradedant 
1933 m., kada šachmatų pasau
lis prabilo apie Keresą.

— Illinois p-bės turėjo 190 
dalyvių, jų tarpe 6 lietuviai. 
Geriausiai sužaidė aštuoniolik
metis studentas Antanas Jasaitis, 
surinkęs 5,5 tš. iš 7 galimų. K. 
Ramas 5, P. Tautvaišas 4,5 tš.,
K. Jankauskas 4, V. Karpuška ir 
Zinkevičius po 3 tš. P-bes lai
mėjo W. Martz ir latvis E. Kark 
linš, sukalę po 6,5 tš., DeFotis ir 
R. Verber po 6 tš.

Kazys Merkis

PRAVOGĖ PRO ŠALĮ
Australijoje, Sydnejaus mies

te, iš laivininkystės bendrovės 
įstaigos vagis pavogė žiebtuvėlį.

Bet, bėgdamas pro langą, jis 
pametė piniginę su 45 svarais.

REKLAMA IR MUILAS

Japonijoje kai kurios firmos 
leidžia į rinką muilą su reklami
niais užrašais.

Naudojant muilą, užrašai kei
čiasi: nu.muilinus vieną užrašą, 
išryškėja Ikitas.

Didžiausią paklausą turi mui
las su elegantiška mergina. Mui 
ią naudojant, merginos drabu
žiai po truputį nusimuilina,

Karštą rugpiūč’o 31-sios va- 
korą delegatai ir svečiai, pa
vilgę gomurius kokt ilia's, punk 
tualiai užėmė vietas orie stalu 
Grand Ballroom salėje. Altos 
vadovybė ir garbės svečiai pa
sveikinti atsistojimu ir plojimu. 
Garbės svečių tarpe buvo vys
kupas Antanas Deksnys, Lietu
vos gen. konsulas dr. P. Dauž
vardis, Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas, min. V. Sidzikauskas, 
Altos garbės pirm. L Šunutis, 
pirm. E. Bartkus, Prėz. Nixon 
asmeninis atstovas mjr. Rogers 
Donalon ir kt. Banketo progra
mą pravedė Raimundas Kudu- 
kis. Prieš valgant, kun. Jonas 
Pauperas sukalbėjo maldą, ku
rios gilios mintys ir prūsų lie
tuvių kalbos grožis pakiliai nu
teikė dalyvius. Pasivaišinę nu
kreipėme akis į sceną. Prieš 
mus solistė Daiva Mongirdai- 
te. Prie piano komp. Darius 
Lapinskas. Suskamba “Aguo
nėlės” ir “Rugiagėlės” — Gruo
džio, “Mano sieloj šiandien šven 
tė’’ — Tallat Kelpšos. Klausai
si ir netiki, kad tai ta pati Dai
va, kuri dar Blombergo DP sto
vykloje, Vokietijoje, skarden- * 
davo savo vaikišku balseliu ir 
tvirtindavo, kad ji bus solistė. 
Tada, netikėjome, o dabar klau
somės ir stebimės jos ryžtu, 
kaip ji būdama našlaitė, sun
kiose gyvenimo sąlygose siek
dama savo tikslo nepalūžo ir 
tapo viena iš iškiliausių solis
čių. Ir kai ji pabaigia dainuoti 
pajuntame jos didelį talentą ir 
savo pasitenkinimą reiškiame 
triukšmingu plojimu. Ant sce
nos aktorius Leonas Baraus
kas. Tas pats, kuris atidarant 
seimą “parodė’’ kritusio parti
zano smilkinyje “plieno žaizdą, 
kaip iširusią rožę”, kuris iškil
mingų. pamaldų metu tyru lietu 
višku žodžiu maldavo Galybių 
Viešpatį, pagalbos laisvės kovo
je. Šį kartą Leonas pasakoda
mas apie tris. kvailius parodė 
lietuviško, tiksliau, žemaitiško, 
žodžio grožį... Jis kalba taip gra
žiai ir lengvai, o mums ašaros 
su džiaugsmu maišosi. Tarytum 
prie gimtosios sodybos vartelių 
būtume sutikę savo brolį...

Solistė Aldona Stempužienė 
dainuoja “Mano gimtinė” — 
Kačanausko, “Oi augin, augin”
— Šimkaus ir “Gėlės ir šieno”
— Jakubėno. Ak tos gėlės... So
listės dainos nuskambėjo, kaip 
gėlių pasaka pavargusioms šir
dims atgaivinti.

Klausomės Meko “Vasaros 
naktys”. Aldonos Stempužienės 
lengvame dainos fone pasako
ja Leonas Barauskas. Nėra de
koracijų, o tačiau lengvai gali 
įsivaizduoti žvaigždėtą dangų, 
mėnulio šviesos apšviestą me
džių. šešėlyje svirnelį ir prie 
tvoros parymusius du jaunuo
lius, iš kurių lūpų pajunti lie
tuviškos vasaros grožį.

Seka arijos. Sol. Daiva. Mon- 
girdaitė išpildo “Deimantų” ari

Penkiolika Brazilijos kairiųjų pažiūrų kalinių atvyko į Meksiką, kai 
valdžia juos išleido mainais už pagrobtą JAV ambasadorių C. Burke 
Elbrick.

ją iš operos “Faustas” — Gou- 
nod ir “Violetos ariią” iš ope
ros “Traviata" — Verdi. K’au- 
saisi ir džiaugiesi ,krip nepap
rastai gražiai, dainuc'a Daiva. 
Sugaudžia plojimų banga.

Vėl dainuoja sol. / dona 
Stempužienė. Rosinos arija iš 
operos “Sevilijos kirpėjas” — 
Rossini, išpildoma žaismingai 
— užburiančiai. Čia Aldona pa
rodo savo balso grožį ir daini
ninkės didelį talentą. Triukšmui 
gi. plojimai nesiliauja.

Pabaigai abi solistės padai
navo duetą iš operos ‘Hoffma- 
no pasakos” — Offenbach. Nuo 
stabiai gražiai išpildė. Publika 
įkaitino delnus ir solistės suti
ko dar kart? pakartoti. Pasi
baigęs koncertas paliko gilų į- 
spūdį. klausytojo širdyje. Jau
tei gaivinančią šilimos srovelę 
ir pagarbą mūsų menininkams.

Iškilmingo banketo progra
ma, tvarkoma jauno ir energin
go vadovo, ėjo sklandžiai. Jis 
pristatė kalbėtoją Prez. Nixoh 
asmeninį atstovą majorą Ro
gers Donalon, kuris buvo apdo
vanotas aukščiausiu šio kraš
to atžymėjimu “Medai of Ho
nor”. Jis Vietnamo kovose, vie 
name mūšyje vadovaudamas 
savo daliniui, kelis kartus su
žeistas, labai sumaniai ir efek
tyviai veikdamas, atlaikė visus 
priešo puolimus. Jautei, kad kai 
ba karjrs, kuris gerai pažįsta 
priešą ir savo širdyje išgyvenk 
tą patį, ką ir mes — nefkapitu- 
liuoti bolševizmui.

Kaip ir visose iškilmėse, taip 
ir čia, sugiedoti himnai. Nežiū
rint karšto oro, į šį banketą 
atsilankė ap4e 300 svečių. Bu
vo ir daugiau norinčių dalyvau
ti, bet neužteko vietos. Greti
moje salėje linksminosi jauni
mas, kuriems buvo suorgani
zuoti šokiai. Vėliau ir senimas 
įsijungė. Šokiuose taip pat da
lyvavo ir majoras Donalon su 
savo žmona ir mielai šoko lietu
viškąjį suktinį. Kongresas pa
sisekė, tačiau dar daugiau pa
sisekė iškilmingoji kongreso da 
lis.

Padėka ir pagarba priklauso 
mūsų menininkams: solistėms 
Daivai Mongirdaitei, Aldonai 
Stempužienei, akt. Leonui Ba-
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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 šiaip pasi
skaitymui. Kaina $3.00, gaunama 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

AMERIKIEČIAI SUSIDOMĖJĘ
lilijos šukytės

KONCERTU
Rugsėjo 14 d. numeryje, “The 

Hartford Courant” dienraštyje 
buvo patalpinta Šukytės nuotrau 
ka ir išsamus aprašymas jos sėk
mingų gastrolių Miunchene, Mo 
zarto operoje “Cosi Fan Tutte”, 
kuriame ji atliko pagrindinį vaid 
menį. Nesigaili citatų ir kritikų 

, vertinimų. Kritikai giria jos dai
navimo kultūrą, vaidybinį talen 
tą ir prigimtą žavingumą. Laik
raštis primena ir jos sėkmingą 
pasirodymą Hartforde praeitą pa 
vasarį Puccini operoje “Turan- 
d'ot”, kur solistė taip pat susilau
kė labai šilto kritikų įvertinimo. 
Baigiant primena jos rečitalį Mil 
lard auditorijoj ir ragina muzi
kos mėgėjus pasinaudoti taip re
ta proga. Ne vienas jau teirau
jasi apie busimąjį koncertą.

l. Šukytės koncerto
RUOŠA

Lilijos .Šukytės koncertas įvyks 
spalio 5 d. 3 vai. p. p. Univer
sity of Hartford, Millard audito
rijoj (Bloomfield Avė.). Puiki 
koncertinė salė, iš visų vietų tas 
pats matomumas ir skambėji
mas, užtai visos vietos vienoda 
kaina vertinamos (5 dol.suaugu- 
siems ir 2 dol. moksleiviams).

Neturėsite vargo ir su mašinų 
pastatymu, nes Universiteto di
džiulis plotas (parking place) su
talpins visus.

Po koncerto bus priėmimas 
(punch) visiems nemokamai. Vi 
si galėsime arčiau su soliste su
sipažinti, pasidalinti įspūdžiais ir 
jaukiai pabendrauti.

Bilietais prašome iš anksto ap
sirūpinti, nes jų gali pritrūkti.

Bilietus galima įsigyti: Spring 
fielde pas p. Aliene, Ne wBritain 
pas Liudžius (sekmadieniais po 
paskutinių mišių prie bažny
čios), New Havene pas Lipčienę 
(sekmadienį po lietuviškųjų mi
šių prie bažnyčios), Waterbury 
pas Vaitkų knygyne — kasdien, 
Hartforde — sekmadieniais po 
visų Mišių Šv. Trejybės para
pijos svetainėje, o kasdiena pas 
Br. Zdanienę.

Koncerto pelnas skiriamas 
Putnamo seselių statomai jauni 
mo stovyklai Neringa paremti. 
Koncertą rengia: Hartfordo Šat
rijos skautės. Seselių Gildą ir lais 
vos seselių rėmėjos.

rauskui ir kompoz. Dariui La
pinskui. Galop padėka Kongreso 
rengėjams, kad jie mokėjo visa 
tai gražiai suorganizuoti.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DR. ANNA BALIUNAS
*KTŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su 
sitarus.

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

TeL 695-0583 — Elgln 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West ASrd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, res 388-2232

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7 Ist Street
i Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
| antr., penktad. 1-5, treč. Ir iešt. tik 
susitarus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nais 2—9 v šeštadieniais 1 0 l p p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel — GR 6-2400

Vai pagal susitarimą: Plrmad. ir 
ketv it—1-44 ir . 7.-—9: antrad Ir penk 
tad 1 0—-4; šeštad. 10—2 vai

Ofa 735-4477. Rez. PR 8-6960

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PEOIAU¥Bft — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
S449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Rez, Tel. GI 8-0878
0R. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ilgus 
Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė- WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti- MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeęt 8-908i

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 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

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v„ 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., 
penktad. nuo 12-4 vai. 
vai. vak., šeštad. 12-2 
trečlad. uždaryta.

ketvlrtad. Ir 
p. p., 6 - 8 
vai. p. p..

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

49S8 VV. JL5th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Prlimlnšia tik misi tarnu

Remkite “Draugę”.

i

5.00 2.00 =
4.50 1.75 E
5.50 2.25 =

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

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.

4

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

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

šeštad # v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 VV. 63rd St., OR 6-7044

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

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 
Šeštad 8 v. r. lkl 8 v popiet.

f

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

t

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Ūl

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

Vizitai pagal susiturima

*

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Nuolat kurstoma

NIEKINIMO MANIJA
Prieš penkioliką ar net dar 

prieš keletą metų Lietuvos ir 
laisvojo pasaulio lietuvių ko
munistiniai laikraščiai nuolat 
šmeiždavo mūsų vadovaujan
čius vienetus ir asmenis, pa
niekinančiai vadindami juos 
vaduotojais, kartu su jais su
plakdami ir visą mūsų lais
vojo pasaulio visuomenę, kuri 
esą naiviai jiems duodasi ve
džiojama ir be reikalo padeda 
aukomis. Vėliau tokie bendri
niai plūdimai mažėjo, paskui 
bebuvo apsiribojama tik veiks
nių plūdimu, o dar vėliau jau 
siūloma ir mums visiems atsi
riboti nuo vadinamų veiksnių 
ir pradėti juos niekinti.

*
Komunistų ėjimai buvo nuo

seklūs, logiški, ir tenka labai 
apgailestauti, kad jie surado 
pasekėjų. Atsirado ir laisva
jame pasaulyje ne komunistiš
kai nusiteikusių lietuvių, ku
rie pagavo tą mestą mintį, kad 
mums reikia atsipalaiduoti nuo 
veiksnių, kaip nepajėgių ir pa
likti juos vienus vesti tą ta
riamai nereikalingą kovą su 
okupantu. Tai, komunistų nuo
mone, esą beprasmiška, o lais
vojo pasaulio lietuviai turį dau 
giau dėmesio kreipti kultūrai, 
nes kultūrinėj plotmei rasime 
daug bendro, gal komunistinis 
režimas atrodys Lietuvoje pri
imtinas.

Ši nuosekliai mesta mintis 
buvo pasigauta ne vieno iš 
mūsų daugiau ar mažiau kul
tūriniame gyvenime dalyvau
jančių asmenų ir pradėta nuo
lat tai vienur, tai kitur veiks
nius apibūdinti, kaip nieko ne
sugebančius, primityvius ir ne
suprantančius gyvenimo pul
so žmones, šis komunistų pa
lengva įskeltas plyšys vis po 
truputį didėjo ir tai vienur, 
tai kitur nuskambėjo antiveiks 
niniai žodžiai net ir tikrai anti
komunistinėj mūsų spaudoj. 
Tenka apgailestauti, kad vie
nas net panaudojo komunistinį 
plūdimo terminą, pavadinda
mas veiksnius atgyvena. Net 
baugu tai pr-s rainus, kai tuo 
tarpu mūsų veiksniai dirba 
didelį, sunkų ir neabejotinai 
reikalingą darbą.

¥
Suprantama, kad pasitaiko 

veiksnių, tegul tai bus Altas, 
Vlikas, LB, mūsų diplomatai 
ar koks komitetas, kurie vie
nur ar kitur neatlieka jiems 
pavestų uždavinių. Dažnai at
rodo, kad paskiri asmenys ar 
draugijos padaro daugiau, ta
čiau nereikia užmiršti, kad be 
tų organizacinių vienetų, be pa
sišventusiu vadovų, daugelio 
mūsų reikalų nebūtų kam at
stovauti. Mūsų veiksniai tai 
vienur, tai kitur iškelia Lietu
vos reikalus, tai vienur, tai 
kitur atstovauja lietuviams ir 
Lietuvai ir, nors ir labai ga
būs ir talentingi, privatūs as
menys negalėtų to atlikti. Jie 
gali prasiveržti mene ar moks
le, tačiau, kai reikia atstovauti 
lietuviams, nori nenori turi bū
ti koks vienetas.

Spaudoj ir gyvenime

VYSK. DEKSNYS APIE 
SAVO PLANUS EUROPOJE

“Europos Lietuvis” Nr. 36 
(rugsėjo 2 d,) įsidėjo pasikalbė
jimą vysk. A- Deksnio su ku
nigu Br. Liuibinu. Paklaustas 
apie pasirinktus darbo uždavi
nius, gyvenamą vietą ir padėjė
jus, vysk. Deksnys pareiškė:

“Pirmoj eilėj stengiuosi susi
pažinti su aplinkybėmis, kuriose 
teks dirbti. Noriu patirti visų pa
geidavimus, siekius, susipažinti su 
lietuviais kunigais. Skaitau, kad 
labai svarbu, jog kiekvienas kuni
gas būtų socialiai tinkamai ap
rūpintas”.

Apie naują Šv. Rašto vertimą 
kalbėjo: “Visą šv. Raštą iš- 
iŠversti yra labai didelis darbas, 
ir nežinau, ar galėčiau tam rei

Suprantama, kartais atrodo, 
kad kai kurie veiksnių žmo
nės bando būti valdininkais, 
perdaug vilčių deda į politiką, 
permažai kartais vertina mū
sų kultūrininkų darbus, iške
liančius lietuvio ir Lietuvos 
vardą ir tuo pačiu politikams 
padedančius vesti kovą politi
niam lauke. Tačiau negalime 
mes iš veiksnių reikalauti to, 
ko negalima. Dauguma vado
vaujančių asmenų dirba be at
lyginimo, aukoja savo laiką ir 
lėšas, dažnai mes, niekuo jiem 
nepadedami ir patogiai sėdė
dami, reikalaujame, kad jie at
liktų tokius uždavinius, kurių 
nepajėgia atlikti net ir bran
giai apmokami ir stiprių laisvų 
tautų žmonės. Prisiminkime 
padalintas pasaulio valstybes, 
prisiminkime pavergtas dide
les tautas, kurių diplomatai, 
turėdami lėšų ir patyrimo, ne
gali nieko padaryti savo kraš
tų sujungimui, nekalbant jau 
apie pavergtų tautu išlaisvini
mą. Mūsų veiksniai, remiami 
nedidelių aukų, kurias duoda
mi mes reikalaujame didž'au
siu darbų, lyg visos tos lėšos 
būtų panaudotos jų pačių as
meniškiems reikalams.

*
Sovietiniuose kraštuose kul

tūrininkas ir kūrėjas yra prie
vartaujamas, jis gerai apmo
kamas, už savo sąžinės par
davinėjimą. Tačiau komunis
tai laisvajame pasaulyje įtai
goja, kad kultūrininkas at
siribotų nuo politiko. Jei kar
tais veiksniai nesusivokia to
kiuose meno reikaluose, jeigu 
kartais mano, kad nereikalin
ga mūsų kultūrininkams jo
kia talka, jeigu pervertino po
litinius ėjimus, tai jie vieno tik 
rai nedaro — neprievartauia 
kūrėjo, kaip tai daro komunis
tai. Galima gal priekaištauti, 
kad mūsų veiksniai per mažai 
domisi mūsų kultūriniais lai
mėjimais, suteikdami pirmeny
bę politikai, bet jų niekinti ne
galima, nes jie yra reikalingi 
ir būtini. Čekoslovakijos va
dai irgi esą perstaigiai ves
dami kraštą laisvėjimo link, 
privedę prie dabartinių įvykių, 
tačiau krašto žmonės juos su
tinka kaip didvyrius, o ne kaip 
atgyvenas, privedusias kraštą 
prie stipresnės okupacijos.

Niekindami mūsų veiksnius, 
mes gal dažnai nesąmoningai 
remiame komunistinius teigi
mus, kad mūsų politika yra 
nereikšminga, kad mes paskir
ti nevilčiai ir mirčiai. Darbi
ninkai ir intelektualai, kūrė
jai ir politikai, jaunieji ir se
nieji — visi mes esame vie
ninga mūsų tautos dalis, at
sidūrusi Vakaruose liudyti ko
munistinės tironijos neteisybę. 
Mūsų kritika neturi išvirsti į 
vienas kito niekinimą. Visą 
tokį niekinimą komunizmas iš
naudoja savo naudai. Tai, anot 
pogrindžio poetės Oniežskajos, 
eina labui Maskvos, “kur vis
kas statoma ant kaulų”.

Al. B.

kalui suorganizuoti pakankamai 
lėšų. Žinoma, nesakau, kad ne
reikia naujai versti. Būtų gera 
turėti vertima iš originalių teks
tų ir tai gera lietuvių kalba. Ta
čiau nereikia daryti duplikatų. 
Reikėtų derinti darbus su JAV- 
bėse veikiančia liturgine komisi
ja, kuri taip pat rūpinasi šv. Raš
to tekstais, kiek jie naudojami li
turgijoje. Manau, kad būtų la
bai svarbu pasirūpinti katecheti
ne ir apologetine literatūra lie
tuviškai, ypač turint galvoje da
bartinį vyksmą ir nerimą Kata
likų Bažnyčioje.

Noriu sušaukti lietuvius kuni
gus pastoracinei savaitei-pasitari- 
mams. Žinoma, teks tai atlikti

Manhattan, 1002 pėdų ilgio, 108,440 tonų talpos' JAV ledlaužis laužia ledus šiaurinėje Aliaskos dalyje.

RYGA GARSI PREKĖMIS
Amerikietes korespondentės nesusigaudymas ir propaganda Sovietams

Retas amerikietis korespon
dentas pajėgia suprasti sovie
tinę buitį. Amerikiečiai spau
dos atstovai tenkinasi paviršu
tiniškais įspūdžiais ir daliniu 
sovietinė?, propagandos pertei
kimu. Jie neįstengia suprasti 
net žmonių nuotaikų Apie žmo
nių psicho’igirį pažinimą ir vie
tinės santvarkos painiavas jie 
dažniausia neturi nuovokos. Jų 
aprašymai yra. lėkšti, išskyrus 
doiktinę aplinką, kuri jiems me
tasi į akis.

Nepaprastu nesusigaudymu 
pasižymi dienraščio “The Chris
tian Science Mo'"'tor” ypatinga 
koresoondentė Charlotte Sai- 
kowski, kuri jau gerą pusmetį 
teikė sovietinės buities įspū
džius. Kai ji pradėjo aprašinėti 
Kijevą ir įspūdžius Ukrainoie, 
rodos, ji ten pateko iš kito pa-

atskirais kraštais: V. Vokietijoje 
ir Didžiojoje Britanijoje. Kraš
tus, kur tėra po vieną lietuvi ku
nigą, teks jungti prie gausesnių 
susibūrimų.

Konkrečiai dar neturiu pasi
rinkęs asmenų, kurie bus mano 
artimieji bendradarbiai. Gyven
siu čia Bad Woerishofene, ir Ro
moje”.

Apie pastoracinę kryptį pasa
kė:

“Reikia stiprinti individualią 
pastoraciją. Labai svarbu jauni
mo reikalai, kad neištaustų. Pas
toracija ir tautiškumo palaiky
mas turi eiti ranka rankon”.

Vysk. Deksnys pažymėjo, kad 
religiniam darbui norėtų sutelk
ti intelektualus- kunigus ir pa
sauliečius. Artimiausiu laiku pra
ves pasitarimus su sielovadų di
rekt. ir pasistengs užpildyti vie
tas, kur trūksta kunigų. Pareiš
kė, kad labai vertina studijų sa
vaites, Liet. bendruomenės veik
lą, Vasario 16 gimnaziją.

J. Daugi.

KRA UJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA
38

Auksė tuo tarpu jautėsi suprasta, pasakojo jam vis
ką, kas ją slėgė ir džiaugėsi netikėta draugyste, kuri 
Johno pastangomis labai greit ir intensyviai vystėsi.

Rimą stebino Auksės ir Johno santykiai. Johnas jam 
atrodė per daug realus, konkretus ir šaltai moksliškas į 
romantiką ir idealizmą linkusiai Auksei. Bet Auksė tik 
juokėsi iš jo prasitartų būkštavimų, nes ji ir Johnas esą 
tik draugai, kuriems įdomu kartu praleisti laiką.

— Aš jį šviečiu ir ko gero dar lietuviu padarysiu, — 
juokėsi ji Rimui ir buvo beveik laiminga.

Johnas pradėjo lankytis ir į jos namus. Pradžioje ir 
Rimas būdavo drauge, bet po kiek laiko jis rečiau jau 
beužeidavo, o Johnas atvažiuodavo nelauktai, net ne
ieškodamas progos, nepranešęs, net nesuabejodamas, kad 
gali Auksės nerasti. Sėdėdavo su ja salone ir kalbėdavo
si, lyg čia būtų jo vieta.

Klimienė varžėsi jo, stengėsi nesimaišyti vis dėl tos 
anglų kalbos. Retkarčiais praeidavo iš virtuvės į miegamą 
jį, dirstelėdavo į dukterį su svečiu ir sakydavo Klimui:

— Rado ką čia atsivesti — amerikoną!..
— Palik tu juos ramybėje, negi jau prie šliūbo ei

na! — sakydavo Klimas prislopintu balsu. — Pagaliau, 
jei ir eitų, negi sulaikysi. Ne maža mergaitė, žino, ką 
daro ir ko nori.

— Tau viskas nesvarbu. O kai apsiženys, pažiūrė
sim, kas daugiausia graušis, — nerimo žmona. Bet 
Johnas ir jai pradėjo patikti, kai sužinojo iš Auksės, kad 
jis domisi lietuviais, kad nori vis daugiau sužinoti, kad

GEDIMINAS GALVA

šaulio. Mažai kuo geresnis ir 
Rygos aprašymas, paskelbtas 
rugsėjo 11 d. minėto dienraščio 
laidoje.

Darbštieji latviai
C. Saikowski straipsnis “Ry

ga patraukli ku’tūra ir prekė
mis” apgraibom’s aptaria kai 
kuriuos ūkio ženklus, “patrauk
lią kultūrą” visai nutyli, lyg lat
viai. jos neturėtų.

Straipsnis pradedamas: “Ža
vų vakarietiškos įtakos miestą 
prie Rygos įlankos lanko ne tik 
užsienieč’ąi, bet i ji veržiasi ir 
rusai, gudai ir kitų tautų žmo
nės. Juos traukia skirtinga kul
tūra, dešįniąiam° Dauguvos 
krante nusitiesęs Hanzos laikais 
išaugęs bet šiuo metu apleistas 
Rygos senamiestis; siauromis 
latvėmis, sandė’iai stačiais sto
gais ir senoviškomis bažnyčio
mis. Rusus dar labiau traukia 
geresnės kokvbės nrekės: ap
ranga, gram.ą^prai ir kiti Latvi
jos gam’nįai.

“Latviai yra darbštūs. Išsi
mokslinimas ir sugebėjimas or
ganizuoti pramonę mažajai res- 
nub’ikai leido pakelti pragyve
nimo lygi, kuris yra anksčiau
sias Sovietuose. Vakariečių e- 
konomistų žiniomis vieno Lat
vijos gyventoio pajamos siekia 
1680 dol., kai Sovietuose —• 1, 
188 dol. per metus”.

Pasimetimas

Netrukus korespondentė pa
simeta. Ji teisingai pastebi, kad 
Latvijoje, lyginant su vakarie
tiškais kraštais, daug ko trūks
ta. Ir dabar jaučiamas butų 
trūkumas, nes šeimos gyvenan
čios viename kambaryje. Ši ži
nia ne nauja, nes apie butų trū
kumą užsimenama, beveik kiek

vienoje svarbesnio sovietinio pa
reigūno kalboje. Jokia naujovė, 
kad Rygoje, kaip ir kituose mie 
stuose, statomos daugiaaukštės 
dėžės namų kaštams mažinti.

Korespondentė kai ką “ran
da” nesamo. Pasak jos, dabar 
uždarytoje katedroje galima 
grožėtis XVI a. sukurtomis ab
straktinėmis stovylomis.

Ji rašo: “Per sovietinio val
dymo 30 metų latviai dėjo pas
tangas truputį tautiškumo iš
laikyti. Jie žino, kad Latvija 
negali būti nepriklausoma, todėl 
stengiasi daryti pažangą esan
čiose sąlygose”.

Kuo gi remia šią išvadą?
Korespondentei užtenka ru

so žurnalisto samprotavimų: 
“Anksčiau Latvija tebuvo vo
kiečiams grūdų aruodas. Dabar 
Latvijos žemdirbiai geriau gy
vena už mane. Prieš 30 metų 
Latvijoje nebuvo asfalto. Tik 
mes sudarome sąlygas Latvi
jos pažangai. Ji turėtų sunyk
ti mums atsiskyrus”. Žiūrėkite, 
ims Sovietai ir atsiskirs, o Lat
vija bus pasmerkta skursti!

Rusas daro išvadą: latviai 
tesudaro 1659 m. duomenimis 
62%, o rusai 27%. Rygoje gir
dėti nemažiau rusiškai šnekant, 
kaip latviškai. Jo manymu Lat
vijos ateitis pareina, he vien nuo 
latvių, bet ir nuo rusų sprendi
mo.

Rusų įtaka stiprėjanti. Vyrės 
nioji latvių karta nuogąstau
janti, kad latviai gali paskęsti 
rusų jūroje.

Jaunoji karta
Amerikietė korespondentė pri 

sipažįsta, kad. latviai ja nepasiti
kėję, kai ji kalbėjusi rusiškai 
su jais. Jai teliko perteikti tik 
rusų nuomonę apie Latviją.

Vyresnioji karta mielai prisi
mena prieškarinius laikus, at
seit, nepriklausomą Latviją. 
“Latvijos šviesuomenės nuomo-

I net kelis žodžius lietuviškai pramoko. Jai buvo smagu, 
j kad, nors amerikietis, nesipuikuoja. Bet laikas nuo laiko 
vis pridėdavo:

—Kas iš to! Visvien ne lietuvis. Ot, Rimas, tai 
kas kita!..

Bet Rimas jau buvo retas svečias. Jis dažnai užsuk
davo pas Ruthą. Auksė jį nuolat erzindavo, bet jis 
per daug nesipriešindavo.

—Man ji patinka. Kad ir vokietė! — pridėdavo.
Rutha buvo aiškiai Rimą įsimylėjusi ir darbo me

tu tik apie jį Auksei ir kalbėdavo:
— Jis toks juokingas! Su juo negali rimtai kalbėti... 

Užtai niekad nenuobodu... Ar tu žinai, ką jis man 
atsakė... — jau kelintą kartą pasakojo ji Auksei ir juo
kėsi pati, lyg pirmą kartą girdėdama.

Todėl visiems buvo tikrai nemaloni staigmena, 
kai vieną dieną Rimas pranešė, kad jis siunčiamas į 
New Yorką. Kaip ilgai teks ten būti, nežinojo, bet tu
rėjo surinkti papildomos medžiagos Kongreso bibliote
koje. Galėjo užtrukti kelis mėnesius, net ilgiau.

Rutha jo netikėtą išvažiavimą labai pergyveno. Ji 
net kažkaip atšalo nuo Auksės, lyg kaltindama ją dėl 
Rimo išvykimo.

—- Bet jis sakė, kad tik laikinai, — mėgino aiškin
ti Auksė.

— Laikinai gali ilgai užsitęsti, — karčiai atsakė 
Rutha. — Jis atsisveikino, lyg mes būtumėm tik pri
puolami pažįstami, lyg mūsų draugystėje nebūtų jo
kių įsipareigojimų, — skundėsi ji nesuprasdama ir at
rodė, kaip nuskriausta maža mergaitė.

— Žinai, kad vyrai nemėgsta įsipareigojimų. Juo 
labiau Rimas, kuris į gyvenimą žiūri iš lengvosios pu
sės. Jis mėgsta patogumus ir nekenčia komplikacijų, 
— aiškino Auksė, bet! ir jai atrodė keistas Rimo abe
jingumas, su kokiu.įis atsisveikino Ruthą.

MIRĘS HO CHI MINH
Jis buvo patriotas, bet savo kovą rėmė komunizmu

J. VENCKUS, SJ

Kitiems skaitant Stalino, Mao 
Tse tungo ar Fidel Castro gyve
nimą, prisimena dr. Fausto ir Me 
fistofelio legenda. Mefistofelis 
viską turi, jam nesvarbu nei kū
no malonumai, nei žemiški tur
tai. Jam svarbu yra žmonių sie
los, kurias jis perka. Už tai priža
da jaunystę, žinojimą ir paslap
tingas jėgas. Ir dar įdomu tai, 
kad tas sielas parduoda Mefisto
feliui ne koks prasčiokas, bet 
daktaras, mokytas daktaras Joh- 
ann Faust, kuris retortose kuria 
žmogiūkščius.

Ir Ho Chi Minh, tas sudžiūvęs 
su oškos barzdyte, kaip jį vadi
na, pasirodė galiūnas, kurio ne
prarijo nei rusų leninizmas nei 
nesuklupdė, nei Mao Tse tungas, 
nei nepavergė nei Prancūziją, nei 
nesuvažinėjo nei Amerikos tan
kai, nei jos lėktuvai.

Diktatoriaus gyvenimas
Didieji laikraščiai ir žurnalai 

turi specialistus, kurie jau iš

nę apie kultūros laisvę sunku 
patirti”. Šio vieno teigimo pa
kanka aptarti amerikietę ko
respondentę.

Latvių jaunimas, pasak ko
respondentės, mažai tesirūpina 
politiniais klausimais. Jam dau 
giau rūpi pragyvenimas: uždar
bis, butas, automobilis, kiti fl- 
k’niai reikalai.

Latvė aiškino koresponden
tei: “Prieš karą buvęs skurdas 
pašalintas. Rusai atnešė ūkinį 
tikrumą. Darbininkai žino, kad 
jo vaikai lankys mokyklą ir 
užaugę gaus darbą. Jis žino, 
kad. susirgęs sulauks paramos, 
o sveikas būdamas galės nau
dotis vasarvietėmis”.

Korespondentė, perteikusi at
virą sovietine propagandą, nu
tyli, kiek darbininkas užsidirba 
ir ką. gali už savo uždarbį pirk
ti. Ji nesidomėjo latvių darbiniu 
kų buitimi.

Minėta latvė pašaipiai paste
bėjo: jūs matote, kad ir kon
certai mūsų krašte nemokami, 
rodydama į plyšaujančius gir
tuoklius. Korespondentė nesusi
gaudė, kad buvo šaipomasi iš 
jos.

Korespondentė nesugebėjo 
perteikti net savo įspūdžių Ry
goje. Jos rašinį galima vadinti 
d arkiniu, nes šoko nuo klau
simo prie kito. be logiško ryšio 
ir minties sąsijo.

Jai naujiena, kad saugumas 
seka. iš JAV atvykusius latvius. 
Du JAV latviai buvę ištremti 
praėjusį liepos mėnesį neva už 
Sovietams nepalankius raštus. 
Net ir ši žinia kelia abejones.

— Negi jis toks plokščias, be gilesnių jausmų, — 
pradėjo ji abejoti draugu, prie kurio buvo nuoširdžiai 
prisirišusi.

— Jis bijo atsakomybės, — trumpai pareiškė Joh
nas, ir Auksė buvo linkusi su juo sutikti.

Juodviejų draugystė tuo tarpu palaipsniui augo, 
tamprėjo ir keitėsi.

Johnas vesdavo ją ne tik į kinus ir koncertus, kur 
jam patikdavo, bet ir į krautuves, kur pirkdavo sau 
kojines ar kaklaraiščius, ir visada žinodavo, ko norė
davo ir ko ieškodavo. Jis neturėjo nuo jos jokių paslap
čių, tvarkė savo ir jos gyvenimą, lyg jis būtų. bendras. 
Užsakydavo bilietus į teatrą, iš anksto suplanavęs visą 
dieną. Auksei nereikėdavo nieko galvoti, nei rūpintis. 
Kartais jai atrodydavo, kad Johnas galėtų ir apie jos 
norus pasiteirauti, bet vėl nusiramindavo pagalvojusi, 
kad jis tik norėdavo jai malonią staigmeną padaryti.

Visa jų draugystė, santykiai rėmėsi neišvengiamu
mu. Atrodė, kad viskas jau iš anksto numatyta ir jie 
tik ėjo vieninteliu prieš juos atviru keliu. Johnas vedė ją 
tuo keliu pilnas pasjtikėjimo, o ji ėjo šalia, nes nebu
vo kitos išeities. Bet jautėsi laiminga, nes viskas vy
ko jai, viskas sukosi apie ją.

— Aukse, būk mano žmona! — pasakė jis be į- 
žangų vieną vakarą grįžtant iš kino.

Ji nutirpo. Staiga viskas pasidarė labai rimta. Jie 
nebebuvo draugai, kuriems gera būti kartu. Jis norėjo 
ją visam laikui prie savęs pririšti. O ji?

— Kažko trūksta? — perbėgo ją mintis. — Ar aš 
taip įsivaizdavau? — Ji nežinojo, ką atsakyti.

Lyg suprasdamas jos abejones, jis pridėjo:
— Aš myliu tave, Aukse! — ir paėmęs už paran

kės pervedė per gatvę. Tie žodžiai nuskambėjo jos au
syse, kaip muzika. Ji buvo sužavėta.

(Bus daugiau)

anksto parašo didelių ir žymių 
žmonių nekrologus. Man teko 
matyti tą, kuris jau turi parašęs 
ir buv. prezidento Lyndon John
sono ir dabartinio prezidento Ri
chardo Nixono nekrologus. Ka
da jie mirs, jau antrą ar trečią 
dieną jų gyvenimas ir veik
la bus laikraščiuose paskelbti, 
pridedant vieną kitą dalykėlį ar 
smulkmeną. Ne kitaip yra ir su 
Ho Chi Minh.

Pažiūrėjus Ho Chi Minh at
rodė silpnutis, ypatingai savo 
senatvėje, bet turėjo ugningas 
akis ir būdingą barzdelę, ožkos 
barzdelę. Jis gyveno ne vieną gy
venimą, bet kelis. Laivuose jis 
buvo kajutės berniukas, aptar
navo kabinas, jis šešerius metus 
Londono restoranuose plovė lėk
štes virtuvėje, kepė pyragaičius, 
jis fotografijų laboratorijose vys
tė nuotraukas, jis buvo liaudies 
mokytojas, poetas, rašytojas. Pa
rašė knygą “Le Proces de la Co- 
lonization Francaise”, kurioje 
griežtai pasmerkė Prancūzijos ko
lonizaciją (Prancūzija tuo metu 
valdė Vietnamą). Parašė kny
gutę “La Rače Noire”, kur jis 
smerkia “barbariškumą ir 
biaurumą Amerikos kapitalizmo, 
Ku Klux Klansų ir Amerikos lin- 
čiavimus”. Ho Chi Minh buvo 
keliautojas. Jis su Prancūzijos 
laivais apkeliavo Prancūzijos uos 
tus ir miestus. Ho sakosi važia
vęs ir kitais laivais, plovęs lėkštes 
Bostono ir New Yorko restora
nuose.

1917 metais jaunas vietnamie
tis, būdamas Prancūzijoje, buvo 
priimtas į Prancūzijos socialistų 
partiją. Būdamas tos partijos 
tikras narys, pasidarė labai akty
vus trečiajame internacionale. 
Tai yra labai reikšmingas mo
mentas Ho Chi Minh gyvenime 
— jis tapo revoliucionierium. 
1923 metais Ho Chi Minh pir
mą kartą nuvažiavo į Maskvą. 
Jį ten priėmė į kominternąir 
paskyrė pietryčių Azijos reika
lams. Tai jau rusiško komuniz
mo nuopelnas, kad Ho Chi Minh 
pasidarė labai galingas ir įtakin
gas, nes turėjo aukščiausio ko
munizmo centro palaiminimą.
Ho važinėjo visur, ypatingai po 
Azijos kraštus, organizavo sa
vo tautiečius — vietnamiečius 
kovai prieš Prancūziją. Būdinga 
buvo tai, kad kiekvienas vietna
mietis turėjo visa širdimi neap
kęsti prancūzų.

Kodėl neapkentė prancūzų
Vietnamas susideda iš trijų 

didelių provincijų: Tonkin (šiau 
rė), Annam (centrinė) ir Cochin 
-China (pietų). Prancūzija gal
vojo, kad reikia duoti kokią nors

(Nukelta į 4 pusi.)
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Popiežius apie liturgines naujoves
Liturgija yra visos Bažnyčios nuosavybė

J. VAIŠNORA, MIC

Delhi, Ont.

JAUNIMAS DIRBA

blogų draugų kompanijoje, 
j Visi jie sunkiai dirba, bet pa
tenkinti, kai gauna čekius. Vieni 

' juos susitaupo mokslapinigiams, 
kiti kelionėms į tolimesnius kraš

Prie tabako derliaus nuėmimo tus ir t. t.
dažnai dirba jaunimas. Pirmiau štai, jaunutė Daina Augaity- 
jų buvo daugiau, bet pastaruoju tė, kuri šiuo metu dirba Rata-

Vienas iš šių dienų reiškinių 
Bažnyčioje yra visokios naujo
vės liturgijoje, visokie keisti 
bandymai, nesilaikymas nusta
tytų ir privalomų normų. Visa 
tai tikinčiųjų tarpe sukelia ne
rimą, sąmyšį, kai matoma ku
nigus, darančius visokius litur
ginius eksperimentus, nesant li
turgijoje vienodumo ir aiškumo. 
Nors visokie eksperimentai, 
kaip sakoma, daromi pastora
ciniais tikslais, kad tikintieji są
moningiau dalyvautų liturgijo
je, tačiau gaunasi priešingi re
zultatai : tikinčiųjų papiktini
mas ir atstūmimas nuo šventų
jų apeigų. Pataikaujant viso
kiems ekstremistams, atstumia
mi geri tikintieji.
Popiežius apie liturgines klaidas

Nenuostabu tad, kad pop. 
Paulius VI dažnai grįžta prie li
turgijos klausimų, nurodo klai
das ir neigiamas pasėkas litur
ginės reformos iškraipymuose. 
Šių metų rugsėjo 4 d., priimda
mas minią tikinčiųjų maldinin
kų savaitinėje audiencijoje, po
piežius kalbėjo: “Esame įsiti
kinę, kad Dievo garbinimas, nu
statytas ir vykdomas hierarchi
nės Bažnyčios, t. y. šventoji li
turgija, tiek ir liaudies priva
tus, Bažnyčios aprobotas ir ra
ginamas, pamaldumas gali ska
tinti garbinti Tėvą “dvasioje ir 
tiesioje”, kaip Kristus ragino da 
ryti (Jon. 4,23), t. y. palaikyti 
autentišką ir veiksmingą ryšį 
su Dievu. Visa tai išreiškia žmo 
gaus širdies jausmus, tuos pa
čius šiandien, kaip ir praeityje, 
pačius kilniausius ir gražiau
sius, gali patenkinti kontemplia
tyvų nusiteikimą ir paversti vi
sa tai žmonijos garbinančiu ir 
maldaujančiu balsu, į lūpas į- 
dėti paprastus bet nuoširdžius j 
žodžius lemiamose gyvenimo va
landose.

Turime prisiminti Vatikano 
II susirinkimo konstituciją apie 
Šv. Liturgiją ir suprasti bei įsi
gilinti, kad ji yra ištikima be
simeldžiančios Bažnyčios tradi
cija, o tai, ką ji pasiūlo naujo, 
yra tik priminimas, kad liturgi
nė akcija, vykdoma keliaujan
čios Bažnyčios, yra paslapties 
pilnybė, todėl toje akcijoje yra 
reikalingi nt tik žiūrovai, b t 
ir dalyviai, ypačiai eucharistinė
je Mišių aukoje.

Dėkojame Viešpačiui, maty
dami, kaip liturginis sąjūdis, ku 
rį pradėjo ir pažadino susirin
kimas, vis labiau apima Bažny
čią ir pasiekia dvasiškuos ir ti
kinčiųjų sąmonę. Bendra mis
tinio Kristaus kūno — Bažny
čios malda vis labiau plinta ir 
gaivina Dievo tautą. Ji darosi 
sąmoninga ir bendruomeninė. 
Tas ugdo tikėjimą ir didina ma
lonę. Atgyja antgamtinis tikė
jimas, busimojo gyvenimo vil
tis, meilė įgauna gaivinančios 
ir veiksmingos jėgos šių die
nų pasaulyje, kuris yra kurčias 
dvasios balsui, kurs yra profa
niškas ir beveik pagoniškas.

Mes norime padrąsinti tuos, 
kurie aukoja savo talentą, dar
bą ir širdį, kad įkvėptų kata
likų ‘bendruomenei naują ir gy
vą sąmoningos maldos dvasią. 
Dabar vykdomas liturginių for
mų ir tekstų peržiūrėjimas pa
reikalauja daug studijų ir dar
bo, daug kantrybės ir uolumo iš 
tų, kurie tai vykdo, daug pasi
tikėjimo ir sūniško bendradar
biavimo iš tų, kurie turi prisi
taikyti, pakeičiant įprastines 
formas ir atsisakant savo sko
nio.

Reformos pavojai

Tačiau liturginė reforma gu- 
daro ypačiai vieną pavojų: vi
sa daryti savo valia, kos veda 
į suskaldymą bažnytinės bend
ruomenės vieningumo, sumaži
na maldos ir apeigų kilnumą.

Iš to, kad yra padaryta daug 
pakeit:mų, įvestų į tradicines 
ir bendras maldas, iš to, kad 
Bažnyčia leido vartoti liturgi
joje gimtąją kalbą, iš prisitai
kymo prie kai kurių vietos pap
ročių, iš gausybės naujų teks
tų. naujų aneigų ir dau v kitų 
Dievo garbinimo formose at

mainų, susidaro įspūdis, kad 
dabar jau nieko nėra bendro, 
pastovaus, privalomo Bažnyčios 
maldoje ir, kad kiekvienas ga
li tvarkyti ir keisti liturginius 
dalykus paval savo išmonę. Tai 
jau nebus pliuralizmas leidžia
mose ribose, bet skaldymas, de
formacija ir tai kartais ne tik 
liturginiuose, bet ir esminiuose 
dalykuose (kaip pvz. laikymas 
bendrų Mišių su tais. kurie ne
turi tikros kunigystės). Ši ne
tvarka, kuri daugelyje vietų i- 
ma reikštis, sudaro didelę skriau 
dą Bažnyčiai. Ji sudaro kliūtį 
disciplinuotai ir Bažnyčios ap
robuota’ deformai. Ji įneša dis
harmoniją į dvasinę, bažnytinę 
maldą. Tai įvyksta dėl subjek
tyvių sprendimu tiek dvasiški- 
jos, tiek tikinčiųjų eilėse. įne
ša sąmyšio ir silpnina religinę 
bendruomenės pedagogiką. Tai 
nėra nei broliški, ųei geri pa
vyzdžiai. —

Tokios sauvalės pretekstas 
— noras sudaryti kidtą pagal 
savo skoni, kultą, kuris būtų 
labiau suprantamas ir pritaiky
tas jame dalyvaujančiu sąly
goms. Bet visa tai neišreiškia 
kubo dvasiškumo. Norėtume į- 
žiūrėti panašiuose užsimojimuo
se tam tikrą g-erą intenciją, ku
rią vyskupų išmintis turėtų sek 
ti ir tvarkyti. Neseniai Apeigų 
kongregacija išleido instrukciją 
anie Mišių laikymą ypatingais 
atvejais ir už bažnyčios sienų 
To reikia laikytis.

Laikytis geni papročių
Norime paraginti visus ge

ros valios tikinčiuosius nepasi
duoti šiam neklusniam partiku
liarizmui. Jis pažeidžia kanonų 
teise, katalikų kulto esmę — 
bendrumą su Dievu ir su bro
liais. Viso to bendrumo tarpi
ninkas ir vykdytojas yra kuni
gas, aprobuotas savo vyskupo. 
Partikuliarizmas veda i susikū
rimą atskirų “bažnyčių”, netgi 
sektų, siekia atsipalaiduoti nuo 
visuotinės meilės apraiškos nuo 
institucinės struktūros (kaip 
šiandien sakoma), nuo tikro
sios, autentiškos ir realios Baž
nyčios, įsivaizduojant, kad gah
ma sukurti laisvą ir eharismati- 
ne (Šv. Dvasios veikiamą) krik 
ščionybę. Betgi iš tikrųjų visa 
tai veda i beforme, nepastovi*5 
ir “kiekvieno vėjo nešiojamą” 
(F'fez. 4,14) rea’ybę sukurtą 
iš aistrų, mados ir laikinių bei 
politinių interesų.

Ši tendencija palaipsniui ir 
užsispyrusiai atsipalaiduoti nuo 
Bažnyčios autoriteto ir vieny
bės gali nuvesti labai toli. Ne į

William Verity, norėdamas įrodyti, kad krikščionių vienuoliai daug ankščiau- už Kolumbą buvo pasiekę A- 
merikos žemyno krantus, savo pasidarytu VI šimtmečio tipo laiveliu iš Ft. Lauderdale, Fla., nuvyko į 
Bahamas, tuo bandydamas įrodyti, kad ir tolima kelionė buvo galima.

Dail. VI. Vaitekūnas, anksčiau suruošęs savo paveikslų parodą St. Bal
zeko Liet. kultūros muziejuje, dabar padovanojo vieną paveikslą šio 
.muziejaus paveikslų galerijai. Iš k.: V. Vaitekūnas ir muziejaus bend
radarbiai: L. Gedgaudienė, K. Šerepka, P. Petrutis.

laiku jų sumažėjo, nes darbas 
vis daugiau mechanizuojamas. 
Mašinos sodina, kaupia, ravėja 
ir skina. Vis mažiau reikalingos 
darbininkų rankos.

Kartą vasaros atostogų metu 
studentai ir gimnazistai su val
džios pritarimu buvo ūkininkų 
organizacijos išrašyti iš Europos. 
Prigužėjo prancūzų, belgų, italų

katakombas, kaip kartais sa- , 
koma, bet šalia Bažnyčios. Pa
galiau gali privesti prie visiško j 
skilimo, tai reiškia — prie skan i 
dalo, nelaimės. Kas tai daro, ne 
stato, bet griauna. Prisiminki
me įsakmius šv. Ignoto antio- 
chiečio, garsaus II a. kankinio, 
įspėjimus: “Vienas altorius,
kaip vienas vyskupas’’ (Philad. 
4), “Nieko be vyskupo” (Tral. 
II, 2) ir pan. Vyskupas yra vie- į 
tos Bažnyčios atrama ir pagrin-

. das, kaip popiežius yra visos 
Bažnyčios pagrindas”.

Šiuos popiežiaus įspėjimus su 
prasime žinodami, kad kai ku
riuose kraštuose vis nesibaigia 
visokios liturginės naujovės, vi
sokie eksperimentai. Nepaisant 
Bažnyčios paskelbtų ir taip jau 
gausių naujumų ir pakeitimų, 
vis atsiranda “išmintingų” litur 
gistų, kurie siūlo keisčiausias 
naujoves, o jaunieji kunigai, jo

Miręs Ho Chi Minh

(Atkelta iš 3 psl.)
nepriklausomybę - sutiko sujung
ti Tonkin ir Annam, bet nedavė 
Cochin- Chino, ko Ho Chi Minh 
nepriėmė. Kai kinų ir rusų komu
nistai pradėjo artintis prie šiau
rės Vietnamo, prancūzai pasisku-

. bino sukurti iš Annam ir Cochin
-Chinos naują valstybę su seniau 
japonų nuverstu imperatorium 
Bao Dai. Prancūzija sau pasiliko 
kariuomenę ir užsienio reikalus 
(1949 gruodžio), bet vasario mė
nesį (1950) nauja valstybė bu
vo JAV ir Didž. Britanijos pri
pažinta. Prancūzija paprašė, kad 
JAV duotų ginklų. 1950 m. lie
pos 15 d. atvyko pirmoji JAV 
misija. Taip ir įsivėlė Amerika 
į tą svetimo krašto politiką.

Mes labiau žinome, kas vyko 
Pietų Vietname. Kas vyko šiau
rėje, to viso vardas buvo Ho 
Chi Minh. Kad jis buvo didelis 
patriotas, norėjęs sujungti savo 
28 milijonus tautiečių 127 tūks
tančių kvadratinių mylių plote, 
prieš tai niekas nieko neturi. 
Ho Chi Minh tragedija yra, kad 
jis visa tai norėjo padaryti in
ternacionalinio komunizmo pa
galba, ypatingai sovietų ir kinų 
komunizmo. Ho Chi Minh nuo
pelnas, kad jis sujungė apie save 
du galiūnus Sov. Rusiją ir Mao 
Tse- tungo kom. Kiniją. Ho Chi 
Minh sukūrė Vietminh’ą (19-

mis sužavėti, tuojau ima prak
tikuoti, pvz. ’aiko Mišias be li
turginių drabužių, prie papras
to vaišių stalo, apkrauto val
giais ir gėrimais, sustato nau
jus Mišių tekstus, naujas mal
das, komuniją dalina ne į bur
ną, bet į ranką, išgalvoja keis
tų pasisveikinimo formų Mišių 
metu ir pan. Kai kur vyskupai 
jau įvestom naujovėm bando 
gauti šv. Sosto aprobatą, o 
ją gavę skuba įvesti tas naujo
ves visose vyskupijose tarsi pri- 
va’omą dalyką.

Prieš kiek laiko pop. Paulius 
VI įspėjo ir vyskupus, kad li
turgija yra visos Bažnyčios nuo
savybė, tad ir vyskupai neturi 
įvesti tokių dalykų, kurie skir
tųsi nuo visuotinės Bažnyčios 
liturgijos, nes tai būtų Bažny
čios vienybės skaldymas. Deja, 
ne visada paklausoma Bažny
čios vadovo balso.

41), j kurį įeina visi tautiški ir 
komunistiški elementai iš šiau
rės Vietnamo, ir Vietkongą, ko
munistų armiją, susidedančią iš 
partizanų pietų , Vietname. Rei
kia tik stebėtis, kaip vietkongai 
galėjo per metų metus kasti že
mėje apkasus, ilgus koridorius ir 
slėpti ginklus, kad to niekas ne
pastebėtų — nei pietų vietna
miečiai, nei amerikiečiai, nei pran 
cūzai. Be to, Ho Chi Minh pa
stangomis buvo suskaldyta JAV 
visuomenė. Nėra abejonės, kad 
visi tie, kurie triukšmavo mies
tuose, universitetuose, norėjo ir 
tebenori padėti Ho Chi Min- 
hui. Amerikai Ho Chi Minh pa
sirodė didžiausias priešas, nepa
prastai gudrus, sumanus, kuris 
išgalvojo gudriausias priemones.

Net jo pavardės kelis kartus 
keitimas yra reikšmingas. Nuo 
1944 jau vadinosi Ho Chi Minh, 
ką reiškia “apšviestas, kuris 
apšviečia, kuris skleidžia spin
dulius”. Savo kovoje jis vartojo 
visokias priemones. Kada manė 
reikalinga, jis apsivilko ir bu
distų vienuolio drabužiu. Vieną 
kartą buvo jau miręs ar numa
rintas, laikraščiai jau buvo net 
jo nekrologą paskelbę.

Ho Chi Minh reikšmė

Prez. Nixonas pats ir kitiems 
valdžios žmonėms įsakė apie Ho

i Antroje moksleivių ekskursijo- 
moksleivių. Tačiau, vietos jauni- je dalyvavo Rita Dirsytė ir Pet- 
mo protestuota. Dabar daugiau- ras Janulis taip pat iš Delhi a- 
siai jaunimo atvažiuoja iš Hamil pylinkės. Visi ekskursantai pa

siekė Belgiją, Olandiją, Vokieti
ją, Austriją, Šveicariją, Italiją, 
Prancūziją ir Liuksemburgą. Vi

tono, Toronto, Detroito ir k. Pa
sitaiko tarp jų ir lietuvių.

Dirbama visos 7 savaitės die
nos, nes labai trumpas yra nuė
mimo derliaus laikas. Greit už
eina šalnos, kurios nukanda ta
bako lapus (tokie nebetinka par
davimui). Uždarbis — 15 - 16 
dol. į dieną moterims ir 20 dol. 
vyrams prie mašinų. Be to, duo
damas sveikas, sotus maistas ir 
nakvynė. Šiltadaržyje yra įtaisy
ta prausykla darbininkams.

Jaunimas tabako ūkyje gerai 
jaučiasi: gryname ore darbas ne
ša sveikatą. Visi nuo vėjo ir sau
lės gražiai nudegę. Gerais apeti
tais sėdasi prie stalo ■— sočiai pa
valgo, pajuokauja, pasišneku
čiuoja. Juos lydi gera nuotaika, 
o draugiškai praleistos darbo die
nos yra jiems naudingesnės, nei 
miesto dulkėtose gatvėse, gal dar

Chi Minh kuo mažiau kalbėti. 
Karo laiku Ho Chi Minh viet
kongo vaikėzai amerikiečius vi
saip apgaudinėdavo, į pinkles į-
veldavo ir sprogdindavo ir pasi
juokdavo iš amerikiečių. Seniau mėta: visų suvažiavusių apylin-
pats Ho iš Amerikos pasimokė, j kių rinktinė čempionė. 
Paskelbdamas Vietnamo nepri- , Buvau maloniai nustebinta, 
klausomybę (1945.IX.2) panau-, pamačiusi jų erdviame salione 
dojo žodžius: Ali men are crea- i'
ted equal... among these are life,1 ~ 
liberty and the pursuit of hap-i LIETUVOS MIESTE-
>-un.nce” , aprašoma dr. J. Vaišnoros
P MIC, knygoje:

Amerikoje buvo 1915 ir 19161 
m. Jo idealai buvo Abraham Lin- I 
colnas ir Thomas Jeffersonas. Ho
Chi Minh Paryžiuje kreipėsi į 
prez. ,Woodrow Wilsoną ir ben- j 
drai į Versalio taikos konferen
ciją, aštuoniais punktais prašy
damas nepriklausomybės savo 
kraštui. Ho Chi Minh yra daž
nai vadinamas “Uncle Ho” ir 
yra lyginamas su Washingtonu. 
Po Dien Bien Phu mūšio (19- 
54), kur prancūzai buvo galuti
nai sumušti, Ho Chi Minh ga
vo šventojo aureolę. Tais pačiais1
metais jautėsi mirtinai apviltas, 
kai Genevoje Vietnamą padali
no nuo 17 paralelės į dvi dalis. 
Jis pasiryžo griežčiausiai ir su ne
girdėta ištverme kovoti už savo 
krašto suvienijimą. Jo 1960 m. 
gruodžio 20 d. sukurtas Pietų 
Vietname komunistinis tautinio 
išvadavimo frontas yra jo pasiry
žimo ženklas. Niekas neabejoja, 
kad Ho Chi Minh buvo žymus 
žmogus, tik apgailestauja žymi 
pasaulio dalis, kad jis, dalyvau
damas 1924 m. Maskvoje Lenino 
laidotuvėse, Stalino akivaizdoje 
prisiekė prie Lenino karsto va
duoti savo tautą ir visą Aziją 
komunistinio internacionalo 
dvasioje.

Šiaurės Vietnamas ir Vietkon
gas padėjo dideles pastangas su
teikti atgimusios tautos vadui 
džiaugsmą pamatyti savo tautą 
sujungtą po raudona komunisti
ne vėliava.

Ho Chi Minh gimė 1890 m, 
gegužės 19 d., mirė šių metų 
rugsėjo 2 d. Hanojus pasauliui 
praėjus t.y. rugsėjo 3 d., 6:45 vai. 
jo mirtį pranešė tik 21 valandai 
praėjus.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVE.
All Phones WA 5-8202

2) SO. ARCHER AVE.
Telef. — 735-2345

IMPORTĖD SCOTCH WHISKY ............Fifth $2.98

HAUTFORD COGNAC VSOP

DREMIRYS BEER

STABDŽIAI IR LAIDOTUVES

Prie įvažiavimo j vieną New 
Yorko garažą kabo toks skelbi
mas: “Patikrinti stabdžius kai
nuoja 3 dolerius, o laidotuvės 
mažiausiai 300 dolerių”.

Fifth $4.98

24 12 oz. bottles $3.19
Plūs deposit

GIN ir VODKA 80 Proof..................... Quart $2.98

STRAIGHT BOURBON WHISKEY ... Fifth $2.98
86 PROOF

MEISTER BRAU BEER case 2412 oz. cans $3.59

CIGARETTES — Regular, King & Filters $3.29 

100 Size .. $3.39

vičių tabako ūkyje, pavasarį bu
vo išvykusi į Europą su mokslei
vių ekskursija, valdžios organi
zuota. Kelionėje išbuvo 3 savai
tes ir ten susitiko savo seserį Bi
rutę Augaitytę, kuri, apkeliavusi 
Europą skersai ir išilgai, liko Pa
ryžiuje studijuoti prancūzų kal
bą.

sa kelionė atsėjo 500 dol. su visu 
išlaikymu ir sustojimais viešbu
čiuose.

Paklausta, ar buvo patenkin
ta ta kelione, Daina Augaitytė 
atsakė, kad yra pamačiusi daug 
grožio ir kitais metais norėtų ap
lankyti dar kitus nematytus kraš 
tus ir parodą Japonijoje.

Štai, dar jaunimo pavyzdys — 
Dalė ir Birutė Norkutės, gražiai 
išauklėtos dvi seserys, kurios taip 
pat dirba tabako ūkyje. Dalė y- 
ra Birutės draugovės drauginin
ke, turi savo žinioje jau 20 skau
čių. Visos energingai veikia, nors 
ir nedidelio miestelio ribose. Bu
vo organizuota Kaziuko mugė, 
kas davė draugovei gražaus pel
no — Delhi lietuvės skautės vy
ko j skautų tautinę Rako stovyk
lą J.A. Valstybėse.

Be to,abi Norkutės yra šau
nios sportininkės (bėgimo, disko, 
šokimo iš vietos, krepšinio, plau 
kimo). Dalė Norkutė buvo savo 
mokyklos čempionė, vėliau visų 
mokylų apylinkės čempionė, o 
dar vėliau — vis dar plačiau lai-

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje’

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

| ilgą lentyną, apstatytą Dalės tro 
fėjais. Tai vis įvairaus dydžio ir 
formos sidabrinės taurės ir dide
lis aukso medalis už krepšinį.

Abi seserys Birutė ir Dalė 
skambina pianinu. Abi gabios 
muzikės, dalyvauja miestelio or
kestre (pučiamųjų instrumen
tų). Gražiomis uniformomis pa
sipuošusios, jos dalyvauja su or- / 
kestru paraduose, taip pat ke
liauja į tolimesnių vietų parengi
mus — Montrealyje, Toronte ir 
kitur. Birutė groja saksofonu, Da 
lė — klarnetu.

Šiemet dėl skubių darbų prie 
tabako derliaus nuėmimo, mok
slo pradžia mokyklose atidėta vie 
nai savaitei vėliau, kad duotų 
moksleiviams užbaigti savo dar- 
bus tabako ūkiuose.

J. Narūne

Labiausiai sugaišinta visų die
nų yra toji, kurią kas nors nėra 
juokęsis.

— Nicolas Chamfort

iliiiiiliiiniiiliiililllir—aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi Čia sukurti jiems ir sau atei- 
tl

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
Ulinois State gyventojai prie kalne* 

turi pridėti 5% mokesčių.

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjiraai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS, 
General Manager 

S. KLIMAS, 
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Ave. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435



MŪSŲ JAUNIMO ATVIRAS 

ŽODIS
Bendruomenes, spaudos ir jaunimo pokalby 

JURGIS JANUŠAITIS

I7-TOJI LIETUVIU DIENA— 
KONCERTAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 21 d. 
abi LB Clevelando apylinkės 
rengia septynioliktąją Lietuvių 
dieną. Kaip jau keleri metai at
gal, taip ir šiemet šventė įvyks 
erdviose Naujosios parapijos sa

Dana Stankaitytė “Gražinos"
operoje

Solistas Leonas Baltrus

lėse. Atidarymas —r 11 vai. ryto. 
Nuo 11:30 iki 4 vai. žemutinėje 
salėje pietūs.

Koncertas, kuriame dalyvauja 
solistai Dana Stankaitytė ir Leo
nas Baltrus, akompanuojant A. 
Vasaičiui, prasidės 4 vai. p. p. 
didžiojoje salėje.

Nors apie solistus daugumas 
esame girdėję, bet verta primin
ti, kad Dana Stankaitytė šiemet 
“Danos” operoje atliko pagrindi 
nę partiją. Pernai rudenį ji dai
navo garsiajame Lincolno Cent
re New Yorke ir yra davusi ei
lę koncertų lietuviams ir ameri
kiečiams. Solistė yra dainavusi 
pagrindines partijas Carmen o- 
peroje — Michaelą, Xrubadure 
Leonorą, Aidoje — Amą, Caval- 
leria Rusticana — Santuzzą, To- 
scoje — Toscą, Gražinoje—Gra 
žiną, Fidelio operoje Fidelio - 
Leonorą, Danoje — Daną. Ir 
naujoje Chicagos operos prem
jeroje ateinančių metų pradžioje 
solistė išpildys Leonoros partiją 
“Likimo galioje”. Daug puikių 
recenzijų apie solistę Stanakity- 
tę yra parašiusi ir amerikiečių 
spauda. Po koncerto Bostone pr. 
m. lapkričio mėn. 4 d. Boston 
Herald Traveler rašė: “Sopranas 
Dana Stankaitytė puikiai išpildė 
tris dainas lietuvių modernaus 
kompozitoriaus J. Kačinsko. Jos 
balsas yra stiprus, bet nė sunkus, 
švarus, gražus aukštuose tonuose 
ir ji puikiai jaučiasi užtikrinta 
visuose disonansinio akompani
mento atvejais”.

Tamė pačiame koncerte daly
vavęs ir antrasis mūsų lietuvių 
dienos koncerto solistas Leonas 
Baltrus, nors ir nesulaukęs tokio 
amerikiečių spaudos įvertinimo. 
Tas pats Bostono dienraštis pa
brėžė, kad jis “dainavo su jėga 
ir jausmingu užsidegimu”. Solis
tams akompanuos jaunas pianis
tas, jau puikiai užsirekomenda
vęs kaip puikus pianistas ir akom 
paniatorius A. Vasaitis.

Abi LB apylinkės, kurioms va
dovauja F. Eidimtas ir K. Žiedo- 
nis, maloniai kviečia visus Cle
velando lietuvius atvykti į Lie
tuvių dieną, pabendrauti su sa
vaisiais, pasivaišinti ir išgirsti gra 
žų koncertą.

Kai yra kokių kultūrinių ar 
švietimo reikalų, visi mes tiesia
me rankas ir kreipiame akis į 
apylinkes, prašydami paramos. 
Nario mokesčiai ir tokių paren
gimų pajamos ir sudaro tas lė
šas, kurios gali būti paskirstytos 
šiems svarbiems mūsų gyvybi
niams reikalams. Savo atsilanky
mu, paremsite šių svarbių užda
vinių įgyvendinimą.

CLEVELANDO LIET. 
PARENGIMU

KALENDORIUS

Rugsėjo 21 d. Tautos šventės 
minėjimas ir Lietuvių diena 
Naujosios parapijos salėse.

Rugsėjo 27 d. Dainuojančios 
Žymantų Šeimos koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
“Dirva.”

Spalio 5 <1. Madų paroda ren
gia korp. Giedra šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Spalio 12 d. Tėvynės garsų ra
dijo 20 metų sukakties minėji- 
mas-balius Šv. Jurgio parapijos 
salėj. Dalyvauja solistės A. Stem 
pužienė ir J. Krištolaitytė - Dau 
gėlienė.

Spalio 18 d. Rudens balius - 
abiturientų pristatymas visuome 
nei. Rengia LB Ohio apygardos 
jaunimo sekcija.

Spalio 25 d. Lithuarųan Vil
lage bendrovės metinis balius - 
koncertas lietuvių salėje. .

Spa'io 26 d. Komp. Bruno 
Markaičio koncertas Naujos pa
rapijos salėje.

Lapkričio 29-30 d. -Balfo 25, 
metų sukakties minėjimas.

V. R.

LIETUVIŲ ABITURIENTU 
PRISTATYMAS VISUOMENEI

LB Ohio apygardos jaunimo 
sekcijos rengiamas Rudens ba
lius su lietuvių abiturientų prista 
ga menine programa nukeliamas 
tymu visuomenei bei nuotaikin- 
iš spalio 18 d. į spalio 25 d.

Priežastis — Grandinėlė, ku
rioje dalyvauja daug jaunimo ir 
dalis abiturientų, spalio 18 d. iš
vyksta pasirodymui į Philadel- 
phią.

Rengėjai atsiprašo už datos pa
keitimą ir tikisi lietuvių jaunimo 
ir visuomenės gausaus dalyvavi 
mo viešam naujai įsteigtos jau
nimo sekcijos pasirodyme. Jame'

ma. Ši gabi lietuviatė yra baigu
si politinę ekonomiją Toronto u- 
niversitete ir dabar studijuoja tei 
sę Ji yra jaunosios kartos poetė. 
Ji savo gerai paruoštu referatu 
išryškino šių dienų jaunimo sie
kius ir svetimos aplinkos įtaką 
augančiam jaunimui.

Kanados liet. diena ir 
jaunimas

Pirmąją kalbėtoją papildė Sil 
vija Martinkutė, bakalauro laips 
nį įsigijusi McMaster univ. anglų 
ir ispanų literatūroje ir dabar 
tęsia studijas, siekdama magist
ro laipsnio. Ji yra Hamiltono 
studentų pirmininkė ir uoliai 
jungiasi į LB darbus. Ji papasa
kojo įspūdžius iš paskutinės Ka
nados lietuvių dienos, kurioje 
studijuojantis jaunimas palietęs 
daug jaunimo problemų. Ji tei
gė, kad šiandien jaunimas ne
drįsta viešai kalbėti lietuviškai, 
nes jį varžo siauras lietuvių kal
bos žodynas. Ji atkreipė dėmesį į 
lietuviškų šeimų uždavinį — ug
dyti savo vaikuose lietuviško dar
bo supratimo mintį, turinti gim
tosios kalbos žodingumą ir skie
pyti kalbos grožį. Ji pageidavo, 
kad lietuviško jaunimo sambū
riai, ypač tautinių šokių grupės, 
chorai ir kiti kultūriniai viene
tai, atlieką programas svetimtau
čiams, būtų aprūpinti trumpa, 
ryškia propagandine medžiaga, 
kurioje būtų nusakyta lietuvių 
tautos siekimai, tautinių drabu 
žiu grožis, jų kilmė ir trumpos 
politinės pastabos. Tai pasitar
nautų Lietuvos reikalų propaga
vimui. Ji pageidavo, kad visos 
jaunimo organizacijos būtų su
vestos bendram darbui, nors ide
ologiškai jos turi išlikti savitos, 
bet vengti į jaunimo organizaci
jas besiskverbiančios ar iš šalies 
į jas nešančios nesantaikos. Pa
sisakė, kad lietuvių jaunimui y- 
ra būtina bendrauti nuoširdžiai 
su kitų tautų jaunimu, jų orga
nizacijomis, nes toks žygis mus 
sugrąžintų iš savotiškos izoliaci
jos į gražų su kitomis tautomis 
bendravimą įr tuo būtų laimėta 
Lietuvai daug gero.

Jaunimo sąžinės sąskaita

Pokalbio dalyviai buvo malo
niai nustebinti Elenos Bradūnai 
tės paruoštu referatu apie mūsų 
jaunimo sąžinės sąskaitą. Elena 
Bradūnaitė, daugelio jaunimo 
stovyklų ir studijų savaičių uoli 
dalyvė ir darbininkė, palaiko ry
šius su LB. Ji ketverius metus 
studijavo etnologiją ir specialiai 
lietuvių tautosaką Chicagos uni
versitete. Ji yra padariusi išvadas 
PLB Jaunimo kongreso metu pa 
skleistos anketos. Daviniai nepa 
prastai įdomūs, studija paruoš
ta gerai ir iš davinių ateityje ga
lima geriau pažvelgti į jaunimo 
problemas. Ji pažymėjo, kad bu
vo išdalinta 500 specialių anke
tų su įvairiausiais klausimais. Į 
jas atsakė per 200 jaunuolių. Iš 
to skaičiaus buvo panaudota da
viniams suvesti 160 anketų. At
sakymai buvo tikrai būdingi.

Europos ir P. Amerikos 
jaunimas

Kun. A. Saulaitis, SJ, judrus 
visuomenininkas ir per pasaulį 
keliaujantis bendruomeninin- 
kas, kaip buvo jį pristatant išsi
reikšta, apžvelgė lietuvių jauni
mą Europoje, Pietų Amerikoje ir 
kitur. Jis yra apkeliavęs 8 Eu
ropos valstybes ir gerai susipa- 

i žinęs su tų kraštų jaunimo veik
la. Jis teigė, kad Vakarų Vokieti
joje lietuvišku židiniu reikia lai
kyti Vasario 16 gimnaziją ir atęi 
tyje reikėsią čia didelių pastan
gų išlaikyti lietuviškumui. Tam 
jau dabar reikia ruoštis. Europos 
valstybėse lietuvių jaunimas išsi
blaškęs ir jų lietuviškumo šalti
niai: suvažiavimai, stovyklos, stu 
dijų savaitės, kuriomis jaunimas 
labai domisi. Ten pageidauja lie
tuviškos spaudos, nes patys 
dėl jos brangumo prenumeruoti 
neįstengia. Kalbėtojas teigė, kad

Liętuvių bendruomenės, spau
dos ir radijo darbuotojų susitiki
me Tabor Farmoje rugsėjo 14 d. 
buvo skirta mūsų jaunimo prob
lemoms pagvildenti.

Diena pradėta pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. J. Borevičius 
SJ, pasakydamas gilios prasmės 
susitikimo dalyviams pamokslą. 
Jis linkėjo visas bendruomenines 
problemas spręsti gera valia, pa
grįsti meile ir teisingumu.

Tuojau po pamaldų įvyko jau 
nimo pokalbis, kuriame dalyva
vo LB spaudos ir radijo darbuo
tojai. Jaunimui atstovavo negau
sus atstovų skaičius ir ne visos 
organizacijos. Tačiau dalyvavu
sieji reiškėsi pozityviai, nuošir
džiai atvirai ir kėlė klausimus 
vertus rimto dėmesio.

Atvirai į jaunimo problemas

Dr. A. Butkus, vadovavęs vi
so’susitikimo pokalbiams, palin
kėjo jaunimo atstovams savo 
problemas spręsti atvirai ir ba- 
čiūniška dvasia. Jaunimo pokal 
biui vadovavo Milda Lenkauskie 
nė. Ji apžvelgė jaunimo nueitus 
kelius, aptarė praėjusio Jaunimo 
kongreso rezultatus ir žvelgė į šių 
dienų jaunimo dinamišką veik
lą. Aptarė ir mūsų jaunimo vie
tą Lietuvių bendruomenėje. Kal
bėtoja prisiminė didį jaunimo 
entuziastą didžios atminties PLB 
pirmininką a. a. Juozą Bachūną 
ir dabartinį pirmininką Stasį Bar 
zduką, kurie mūsų jaunimui sky 
rė ypatingą dėmesį ir jį ugdė 
bendruomenės bei Lietuvos lais
vės atgavimo darbams. Ji kvietė 
jaunimo atstovus pasisakyti rū
pimais klausimais atvirai, neven 
giant ir kritiškų Dastabų.

Išsamų referatą skaitė Laima 
Švėgždaitė, Kanados LB Toron
to apylinkės pirmininkė, toron
tiškių lietuvių burmistru vadina-

LB jaunimo sekcija nori drauge 
su lietuvių visuomene pagerbt 
savo jaunesniuosius kolegas-ges.

Šiemet baigusius abiturientus- 
tes prašome skubiai skambinti
D. Orantaitei, tel. 944-7438, ar
ba apygardos valdybai — A. 
Butkus, tel. 932-9944.

LB Ohio apygardos valdyba

BALFO Clevelando Skyriaus
metinis visuotinis susirinkimas 
šaukiamas Iš. m. rugsėjo 28 d. 
11 vai. 30 min. Naujos Parapi
jos klebonijos patalpoje, Neff 
Rd. Prašome būtinai skaitlingai 
susirinkime dalyvauti.

BALFO Clevelando Skyriaus 
Valdyba (pr)

Clevelande buvo atšvęsta Lietuvių darželio 40 m. sukaktis. Nuo
traukoje .matome PLB pirm. St. Barzduką ir K. S. Karpių, padė
jusius vainiką prie J. Basanavičiaus paminklo.

Nuotr. J. Gurios

būtų prasminga iš Europos lietu
vių jaunuolius atsikviesti čia a- 
tostogoms ir iš jų paruošti tin
kamus organizacijoms vadovus.

Pietų Amerikoje jaunimas la
bai domisi lietuviška veikla ir vi
sokeriopai į ją jungiasi savo pa
rapinėse organizacijose, tautinių 
šokių grupėse. Venecueloje lietu
viškųjų reikalų judintojas Venc
kus optimistiškai nusiteikęs jau
nimo atžvilgiu, nes šio krašto 
jaunimas patriotiškas ir darbštus. 
Yra paruošta ir ruošiama nau
jų LB vadų bei darbuotojų. Ku
nigas A Saulaitis, kalbėdamas 
apie JAV ir Kanados jaunimą, 
konstatavo, kad jis yra gyvas, 
stovyklaujančių skaičius kasmet 
auga. Čia turėjo ypatingos įtakos 
ir pirmasis Jaunimo kongresas. 
Po jo yra susikūrusių daug lie
tuviškų šeimų, dabar vyksta su
sirašinėjimas su atskirų kraštų 
jaunimu ir jaunimo žvilgsnis 
krypsta į ateitį su viltimi, kada ir 
kur bus antras Jaunimo kongre
sas.

Imtis konkrečių darbų

Pastabas padarė Paulius Alšė 
nas, SAS vicepirmininkas, iš Cle
velando. Jis pažymėjo, kad jau
nimo organizacijos turi imtis 
konkrečių darbų ir turi ugdyti 
pilną lietuvį. Šiame darbe turė
tų padėti ir vyresnieji.

Vytautas Kliorys, SAS “Gaude 
amus” redaktorius, iš Clevelan
do, teigė, kad jaunimo organiza
cijose yra daug tuštumos, nerea
lumo ir šiose problemose orga
nizacijų vadovai bei nariai turi 
imtis konkrečių darbų toms tuš
tumoms užpildyti.

Gabija Juozapavičiūtė, MAS 
vicepirmininkė iš Toronto palie
tė mūsų spaudos uždavinius jau 
nimo apjungimo kely. Mūsų pe
riodinėje ir jaunimui skirtoje 
spaudoje ji norėtų matyti dau
giau idėjomis pasikeičiančių 
straipsnių. Ji labai vertino spau
dos talką jaunimo darbui.

Laima Gustainytė, MAS sekre 
tore iš Toronto, džiaugėsi, kad a- 
teitininkų stovyklos lankomos, 
jos gausėja dalyviais. Tačiau pri 
pažino, kad sendraugiai, tarpu
savyje riedamiesi ir nesutardami, 
pamiršta jaunimą ir jam nepa
deda.

Priešpietiniame jaunimo po
kalbyje JAV cv pirmininkas inž. 
Br. Nainys ir inž. Vyt. Kaman- 
tas dar kartą supažindino su 
mokslininkų suvažiavimo prob
lemomis, tikslais, organizavimo 
darbais. Suvažiavimas įvyks šių 
metų lapkričio mėn.

Kaip jaunimui apsijungti
Po trumpos pietų pertraukos 

jaunimo pokalbis buvo tęsiamas 
toliau. Pirmiausia kalbėjo JAV 
LB kultūros tarybos pirmininkas 
Anatolijus Kairys. Pradžioje jis 

i pažymėjo, kad mūsų veikla daž
nu atveju susideda iš ginčų, ilgų 
kalbų ir erzelio. O mūsų jauni
mas ateina konkretiems uždavi
niams ir aktyviai veikti. Jis ne-

Whosays
you’re

Your mother means vvell. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy, 
you can be sure.

Help yourself 
vvith a checkup.

And others vvith a check.

American 
Cancer 
Society $

THH tMCI COMTIUBUTIO BV TU* FUBUBHI*
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mėgsta tuščiažodžiavimo ir riete
nų. Jaunimui apjungti yra dvi 
sritys—sportas ir teatras. Šiose 
srityse jaunimas gyvai reiškiasi, 
domisi ir dirba. Tad kultūros fon 
das numato ir ateityje veikti ta 
kryptimi, padėti sportuojančiam 
jaunimui ir prie LB apygardų 
steigti jaunimo dramos studijas. 
Tokia studija veikia Chicagoje ir 
yra gražiai užsirekomendavusi sa 
vo veikla. Tokioms studijoms KF 
padės ir pinigais.

Diskusijos
Po išsamesnių pranešimų pra

sidėjo diskusijos. Jos gyvos, dina
miškos ir nuoširdžiai atviros.

Laima Nainytė sugrįžo prie 
pirmojo Jaunimo kongreso ir ja
me nerado nieko naudingo ir pa
mokančio. Esą, ten tik buvęs gir
tavimas, masinis susibūrimas ba 
liavojimui, kuris virtęs į garbės 
nedarančias mūsų jaunimui nuo 
taikas, kuo net pasipiktinę vieš
bučio šeimininkai. Ateityje, ruo
šiant panašius Jaunimo kongre
sus, reikėtų kreipti dėmesį ne į 
masę, bet į kokybę. Įpareigoti stu 
dentų ir jaunimo organizacijas, 
kad jos paruoštų jaunimą tokiam 
kongresui. Suvažiavimo dalyviai 
turėtų susipažinti su mokslu, me
nu lietuvių kultūra, bet ne pra
leisti tuščiai laiką.

Laimai Nainytei oponavo Jū
ratė Čeponkutė, Kanados LB vai 
dybos jaunimo sekcijos pirminin 
kė. Ji teigė, kad jaunimas ne 
vien turi klausytis paskaitų ir sė
dėti ištisas valandas auditorijose. 
Jaunimas mėgsta dirbti ir pramo 
gauti. Paskaitose sėdėdami nesu
kursime lietuviškų šeimų, reikia 
ir kitokių aplinkybių. Ji nesmer
kė besilinksminančio jaunimo ir

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.

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

MnminunniMM^ iiHiuigiiiiujKfliiniiiiiiuiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiniiiiiiira
Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 

nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.
Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 

praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

iiMimiiia'K  iiuuiiiiiimiuiuiiiiiiiaiiiiiiiiuiiiiiiM

ruošiamų pramogų, nes ir tai 
prisidedą prie jaunimo gražaus 
bendravimo.

Į diskusijas įsiterpė tėvų jėzui
tų provinciolas kun. G. Kijaus
kas ir paryškino jaunimo klau
simus, aštrokai pasisakydamas 
prieš “mėgstantį pasilinksminti” 
jaunimą stovyklose, o tuo pačiu 
ir kongresuose. Moralės princi
pus reikia statyti aukščiau. Pri
tardamas kun. Kijauskūi Kazys 
Bradūnas atkreipė vyresniųjų dė 
mesį ir skatino LB vairuotojus 
skirti išskirtiną dėmesį mūsų jau-

(Nukelta į 6 psl.)

’ SIUTINI Al Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2008 W. 00 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 09 St. Tel. VVA 5-2737
3333 VV. Halsted Tel.. 254-8320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai. .

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

Savais žodžiais, lyg pasakoda
mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Šeima, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

HiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii
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JAUNIMO ATVIRAS ŽODIS

(Atkelta iš 5 pusi.)

nimo ruošiamiems suvažiavi
mams ir kongresams, ten prižiū
rint ir palaikant tvarką.

Į visus priekaištus atsakė bu
vęs Jaunimo kongreso organizato 
rius ir pirmininkas Algis Zapa
rackas. Jis pažymėjo, kad Jauni
mo kongresą ruošė pats jauni
mas. Jis jį ruošė, kaip suprato ir 
sugebėjo. Kaltinimai kongreso 
dalyviams neturį rimto pagrindo 
ir nebuvę tokių baisenybių, kaip 
kai kurie kalbėtojai bandė teigti. 
Jaunimas dinamiškas, veržlus, o 
lietuvių jaunimas yra daug pra
našesnis už šio krašto jaunimą. 
Jeigu kas norėtų sužinoti apie 
mūsų ruošto Jaunimo kongreso 
dalyvių elgseną, ją gali gauti 
viešbučio administracijoje. Jos 
atsiliepimas būtų teigiamas ir 
viešbutis mielai sutiktų priimti ir 
antrą Jaunimo kongresą. Jauni
mas nuoširdžiai dirbo, nors ir 
klaidų darydamas. O kas jų ne
daro. Reikia daugiau pasitikėti 
jaunimu, jo entuziazmo neslo
pinti, bet skatinti ir pačiam jau
nimui duoti laisvas rankas, nors 
šiuo atveju vyresniųjų patarimai 
visada mielai laukiami.

padėkojo už gražų priėmimą ir 
nuoširdų darbą ir pareiškė, kad 
JAV LB yra visų viltis. JAV LB 
cv pirm. inž. Br. Nainys PLB 
pirmininkui įteikė 500 dol. čekį 
bendruomenės darbams vykdyti. 
Tabor Parmos šeimininkai A- 
damkai, ta proga a. a. Juozo Ba- 
chūno atminimą pagerbdami, 
PLB pirmininkui St. Barzdukui 
įteikė savo auką 1,500 dol. Susi
tikimą baigė PLB pirm. St. Barz
dukas, jautriu žodžiu padėkoda
mas visiems prie šio susitikimo 
prisidėjusi ems.

ITALIJOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

PROGOS — OPPORTUNITIES i 11.1.1' VVANTED MOTERYS

Parduodama taverna su namu. SEWING MACHINE
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš-,
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel PR 8-9856

OPERATORS
FULL OR PART TIME

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A t 
Dbieago. III. 60632. Tel. VA 7-598(1

Išnuom. miegamas kambarys vy
rui. Galima naudotis virtuuve ir vi
sais patogumais. 1603 S. 49th Avė., 
Cicero.

Išnuomojamas kambarys moteriai 
Marąuette Parke.

TEL. 737-0943

APDRAUDŲ AGENTŪRA BANGA

HELP VVANTED — MOTERV*-

DICTAPHONE
TYPIST

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

APPLY IN PERSON

STANDARD SAFETY 
EQUIPMENT C0.

Namu, gyvybės, 
automobilių,

sveikatos, biz-
nio.
Patogios išsi-
mokėjimo sa-
lygos.

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

Vakarais skambinti fl'A 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

Išnucmojamas kambarys: viengun
giui vyrui ar viengung ai moteriai. 
Galima naudotis bendra virtuve. 
Skambinti 778-8620 kiekvieną die- 
ną nuo 10 vai, ryto iki 2:30 p. p.

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

REAL ESTATE

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

New eleetrie typewriter. Modern 
congenial working eonditions.

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

431 North Quentin Road 
PALATINE, ILLINOIS

HELP VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE

MAN

P. Butkūnienė pažymėjo, kad 
kongresų progomis būtų išrenka
ma iškili lietuvaitė ir lietuvis ber
niukas. O E. Bradūnaitė pasisa
kė prieš bet kokių gražuolių rinki 
mus ir pasisakė tik už iškiliųjų 
išrinkimą.

Romoje pasibaigusioje Itali
jos vyskupų konferencijoje bu
vo aptarti aktualieji Italijos ka
talikų sielovados iklausimai ir 
katalikų veikimo pagrindiniai 
nuostatai, taip pat priimtas ga
lutinis naujo Šv. Rašto vertimo 
į italų kalbą tekstas, skirtas li
turginiam vartojimui ir nutarta 
naują Mišiolo vertimą į italų 
kalbą bei 'kitas iii turgines kny
gas leisti spausdinti tik galuti
nai parengus atitinkamus teks
tus bei gavus Apeigų kongre
gacijos patvirtinimą.

iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiihiiuiit

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
ninuininnmiiuminiminm»iumui»o

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nu tekamuosius vamzdžius. Da 
Some Iš lauko. Taisome mūra ‘‘turk 
polntlng’’ Pilnai apsldraudę Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas 
Patyrę mechanika) Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GTt (1-3134 arba GR fl-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

. .-.'■■■■„■ĮIIIUlI■>,■■.>,()■   „ IIUOIIUllllllllllll.'lllllllimn.IIIIIIIIUII,'

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

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

2-jų butų įmedinis narnas. Garažas. 
Kaina $10,500. Savininkas 1-rne 
aukšte. 923 W. 35 St.

Parduodamas 4 butų 2-jų aukštų 
namas. 6 kamb., 5 kamb. ir 2 po 
4 kamb. Prie Šv. Jurgio bažnyčios. 
3227 S. Lituanica Avė.

MARQUETTE PARKE
DIDELIS, MODERNIŠKAS 3-JŲ 

BUTU, 15 m. mūrinis. Apie $7,000.00 
i 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 mėn. ir 5 kamb. butas 
savininkui. Pigiai: Tel. 523-7364.

CALL CARL PIETSCH 
334-7900

4747 No. Ravenswood

We need a eute

SALESGIRL
who wants to make

money-
Just call or come in 

DAN HAAS —

MUNTZ CARTRIDGE CITY
4840 Deimpster, Skokie, Dl. 

TEL. — 679-1400

Evperjenced general factory 
maintenance. Days Good pa-y. 
cellent benefits

and
Ex-

SĖT UP PUNCH PRESS
Experlenced Steel rule dies. Days. 
Good pay. Excellent. benefits.

R H 0 P ,A C, INC.
3425 Cleveland St., Skokie, Illinois 

Tel. — (OR 3-8020

MAINTENANCE MECHANIC
LITHO PLATE GRAINING PLANT 
— General all around maintenance 
background. Top starting wage, 8 
paid holidays, near transportatjon. 
Chicago Northwcstern and Lake-st. 
CTA. Phono Bill Mavpole 782-8590. 

CHICAGG LITHO I’IATE 
GRAINING CO., INC.

318 N, CLINTON. CHICAGO

Taiklią pastabą padarė PLB 
švietimo tarybos pirmininkas A. 
Rinkūnas: “Kaltindami jauni
mą gėrimu, pradėkime tai nuo 
savęs šiandien. Nustokime patys 
gėrę”... Puiki mintis, bet reika
linga didelių pastangų ir dauge
lio sutartino darbo.

RADIO PROGRAMA

★

Liečiant Jaunimo kongreso 
ruošimo klausimus, aiškiau nebu 
vo pasisakyta nei už vietą, nei 
už laiką. Kanados LB pirminin
kas dr. V. Čepas teigė, kad ant
rą Jaunimo kongresą gali suorga
nizuoti ir kanadiečiai Toronte, 
tik suabejojo, ar bus pakeliama 
finansinė našta. Kongresas nu
matomas ruošti drauge su įvyks
tančia ketvirta šokių švente ir, ga 
limas daiktas šis darbas atiteks 
Chicagai. Gal ir jaunimas norė
tų pakaitalo. Bet tai nuspręs 
LB vairuotojai ir pats jaunimas. 
Jaunimo kongreso paruošiamieji 
darbai, atrodo, pradeda išjudėti. 
O jam pasiruošti reikia tikrai ne
maža laiko.

Jaunimo pokalbį baigiant, Ka 
nados LB pirmininkas dr. Čepas

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
'<VLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
naša ulinių 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. 
Broaduay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
■l’enraštifc ''Draugas".

10% — 20% — 80% pigiau mokėsi! 
už apdrauda nuo ugnies lr automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 Vį VVest 05th Street 
Chicago, Illinois

TeL GA 4-8084 lr OK 0-4880

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

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

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450 
1—

Naujjas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

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

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS _ VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Ineome Tri

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
I BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-223S
Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš

OFFICE CLEANING
Full time permanent & part time 
employees needed now to fili jobs 
in Northwest Chicago & sub’n areas.
Car helpful. Good Starting Salaries. 

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

200 W. Ohio Street
PHONE — 661-4080

MATURE
SECRETARY
Aceurate typist — lite steno — 
varied and interesting duties. Ex- 
cellent salary and best company 
eonditions.

OFFSET PRESSMAN
FOR 1250 MULTILITH 

Days Only

Niles Location
Call Mr. Mclntyre — 647-8521

Positions VV’ith A Future 
Immediate Openings

W0RKING FOREMAN
For Line Of New Britain Chuckers 

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

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

KEMPER VAL VE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVauconda, Illinois 

Tel. — 526-2166

Pasakos ir padavimai, atžymė- 
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
iremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa
rotą iš mūsų tautos didvyriškos 
iraeities. Lengvu stiliumi, aiž
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
.nyga suteiks malonumo kiek- 
ienam, jaunam ir vyresniam, 
kaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 
e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes-
įams.

THANKS
FOR BEING CAREFUL...

Komputerių mokslas vis plačiau 
dėstomas JAV-bėse. Čia matome 
studentę, beskaičiuojančią Bowling 
Green Ohio universitete

Please! Only you can 
prevent forest f iręs!

iimiiiuiiiiiiiiuuiiiimiiniii

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JJ užsisako 

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

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

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

BiiiiiiuiiiiiiaiuiuiuiiiiiiimiiiiiiuuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiHiiiiiiiii

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus lt 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 671 h Place — VVA 5-8068

| REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!jJ 2457 VVest 69th Street J TeL HE 4-74B2

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

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

7 kamb. bungalow. Moderni virtu
vė ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22,000.

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

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27.900.

Uotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

VALDIS REAL ESTATE 
2458 W. 69th St. RE 7-720(1

5$£ kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

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

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $l7,b00 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Ohlcago 0, UI.

Telefonas VI 7-3447

M O V I N G
Apdraustas perkranstymas 

{vairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery 
S622 So. Racine, 434-1113
~T—nr~nnnwinir rimum rrn~r>r~i uri mi 11111 įurNU

Platinkite “Draugę ,7

Insurance — Ineome Tax 
Notary Public

2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

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

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9513 J

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

1$2 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 Ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

kamb. naujas mūr. bungalow 
prie 67 lr Kedzie. 1 t- vonios, virimo
pečiai. $23,0u(i.

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

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19.500.

1)4 aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 6 9 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

SkelbKitės “Drauge”. ’ Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTATE
iiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.

A L E X ŠATAS — REALTOR
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UI. TeL OL 6-2238 

Turime šimtus namų Ciceroje, Bonvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiniiiimmiHiiniiiimiiiiiiiiiiHiHiiiiininiHMiiiimm  1111111111

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Apply —
CORY CORPORATION 
2100 So. Marshall Blvd.

PHONE 522-2100

HELP VVANTED — VYRAI

SECURITY OFFICERS 
ATTENTION

One of the countries largest, fastest 
grovving Industrial Security Compa- 
nles is in need hf top ąuality security 
officers to service prime contracts 
in the west suburban areas. 
STARTING WAGE $2.00 PER HOUR

TEL. — 637-4170
Apply —

ADVANCE INDUSTRIAL 
SECURITY

7030 W. North Avė., Suite 202 
Chicago, Illinois

VYRAI IR MOTERIS

Wanted — Man or Woman 
To Do Light Kitehen Woik

PART TIME
CROSSROADS RESTAURANT 

1023 Northwest Hghvvay 
Park Ridge, III. Tel. 825-9673

NEEDED IMMEDIATELY 

GENERAL FACTORY

Full or part time —
Hours — 7 A.M. to 6 P.M.

E. J. FRANK MFG. CO.
5724 VV. Armitage, Tel. ME 7-4600

MACHINISTS
We are i n need of two machlnists 

or will consider apprentlee. Light 
clean work. Exceptional benefits. 
Good starting rate.

NOmVOOD MARKINO AND 
EQU1PMFNT COMPANY 

30 No. Beacli Avė., La Grange, HI.

VVAREHOUSE
MAN

NORTHVVEST LOCATION 
Varied Duties, Permanent

Year Round Job. 0
Growth Opportunity, Good Salary,

Excellent Benefits.
CALL MR. RUBIO 

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

ELECT. MOTOR REPAIRMEN
Top pay, to experlenced repairmen 
on Industrial rruotors. Permanent, no 
layoffs, some overtime, day work. 
Unusual fringe benefits include life 
insurance and pension paid by us 
No age llmit būt applicant mušt be 
rellable, healthy and active. Exel. 
parking. Apply in striet confidence.

ARTHUR VVAGNER COMPANY
1430 W. Ramlolph St. Chicago, III. 
Phone 000-7409 or residenoe phone. 
Evenlngs 784-2077.

MAINTENANCE MAN
Gandy Co. desires maintenance man 
exp. in machinery and eąuip. repairs 
preferred. Should, have working 
novvledge ot elec., plumbing and 
carpentry vvork. Good vvorking cond. 
Many co. benefits. Salary commen
surate vvith ability and expertence. 
855 VV. VVashington Blvd., 226-3070

Remkite “Draugę

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.im.

' BAXT.ER LABORATORIES, INC.
6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois Tel. 965-4700

An Equal 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



DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

NUO KRIVŪLES IKI 
RAKETOS

Tokiu pavadinimu lietuviai 
buvę pašto darbuotojai nepri
klausomos Lietuvos paštuose ir 
perg'yvenę pirmosios bolševikų 
bei nacių okupacijų laikotarpius 
vasaros pradžioje Chicagoje iš
leido stambų, gerai dokumen
tuotų atsiminimų tomą apie Lie 
tuvos paštus, šalia dokumenti
nės bei statistinės medžiagos

’1' įpynę daug savųjų atsiminimų. 
Knygą, redaguotą Antano Gint- 
nerio, vietomis skaitai kaip pa
gaunantį istorinį romaną, o vie
tomis ir nusikeiki, jusdamas, 
kaip šiam veikalui reikėjo žy
miai kietesnių redaktoriaus žir
klių, nes praleista balasto, vie
tomis net ir nesąmonių.

Nesiryžtu siauruose šio straip
’ snelio rėmuose išsamiai aptarti 

stambaus veikalo. Atskiromis 
užuominomis dar teks sugrįžti 
ateityje. Bet koki svarbi} vaid
menį Lietuvos paštams savo lai
ku teko suvaidinti, teliudija iš
trauka iš buv. pašto valdybos 
viršininko inž. V. Biručio atsi
minimų, paskelbtų, knygoje 
“Nuo krivūlės iki raketos“:

“1940 m. birželio 15 d. apie 
10 vai. ryto Pašto valdybom pa
skambino Susisiekimo ministe
ris Masiliūnas, prašydamas tuoj 
jam pranešti, ar yra perduota 
Maskvon Užsienio Reikalų mi-

% nisterijos šifruota telegrama, 
kuri tą rytą buvo įteikta Kau
no telegrafui. Pasiteiravus tele
grafe, sužinota, kad kalbama te
legrama esanti neperduota, nes 
vienintelis Maskvos telegrafo 
laidas vis dar esąs užimtas Mas
kvos, kuri jau ilgesnį laiką per
duodanti kažin kokias spaudos 
telegramas, ši aplinkybė labai

* nustebino telegrafo tarnautoms, 
nes paprastai pagal susitarimą 
telegramų perdavimo kryptimis 
buvo pasikeičiama gana dažnai. 
Apie tai buvo pranešta susisie
kimo ministeriui. Jis pabrėžė, 
kad telegrama esanti labai svar 
baus turinio ir, kad ją reikia 
perduoti iki 10 vai. Maskva dar 
ilgokai laikė laidą užimtą, ir kai 
jis pagaliau buvo perduotas 

* Kauno žinion, buvo jau 10 vai. 
su minutėmis. Su telegramos 
perdavimu Maskvon teko tad 
kiek pavėluoti. Tik vėliau paaiš
kėjo, kokio nepaprastai svar
baus turinio buvo ta telegra
ma. Tai buvo Lietuvos vyriau
sybės atsakymas į Maskvos ul
timatumą, kuris 1940 m. birže
lio 14 d. vėlai vakare buvo į- 
teiktas tuo metu Maskvoje bu
vusiam Užsienio reikalų minis- 
iteriui. Rusai reikalavo atiduoti 
teisman Vidaus reikalų minis
terijos vyresniuosius pareigū- 
nūs, sudaryti naują sovietams 
palankią vyriausybę ir Lietu
vos teritorijon įsileisti didesnį 
rusų kariuomenės kiekį. Atsa
kymui buvo duotas terminas iki 
birželio 15 d. 10 vai. ryto...”
(psl. 368)

Knyga, kurioje objektyviai 
aprašyti tokie lemiami istori
niai netolimos praeities įvykiai, 
žinoma, skaitytojų graiboma su 
dideliu smalsumu ir lietuviams 
paštininkams priklauso padėka

Prie Indianopolio Indianoje didžiulis lėktuvas susidūrė su mažyčiu. Lėktuvas nukrito, 83 asmenys žuvo.

už stambaus istorinės vertės 
veikalo išleidimą.

AMERIKIEČIAI SUSIRADO 
LIETUVIO KURINI

Praėjusią žiemą Čiurlionio ga 
lerijoje buvo suruošta antroji 
individuali dail. Jono Kelečiaus 
darbų paroda. Šalia lietuvių vi
suomenės ją aplankė nemažai 
ir amerikiečių. Vieni ir kiti pir
ko dailininko kūrinius, o spau
dos recenzijos buvo jam gana 
palankios, šią vasarą, jau ke
liems mėnesiams praėjus po pa
rodos, į dailininko studiją at
vyko Harry O. Hefter archi
tektų firmos atstovai ir ilgai 
žiūrėjo į vieną paveikslą indust
rine tema, pavadintą “Indust
rija”. Teiravosi ir paveikslo kai
nos. Tas paveikslas daugelio 
dėmesį buvo atkreipęs ir paro
doje Čiurlionio galerijoje.

Trečią kartą apsilankę daili
ninko studijoje, amerikiečiai 
dail. J. Kelečiaus paveikslą nu
sipirko ir šiandien jis, graž:ai 
įrėmintas bei žinoviškai apšvies 
tas, kabo Harry O. Hefter ar
chitektu firmos didžiulio ofiso 
lobby Chicagos vidurmiestyje, 
180 N. Wabash. Mums malonu, 
kad, esant tokiai didelei kon
kurencijai, rimti amerikiečiai 
susirado, įvertino ir sau pasi
rinko lietuvio dailininko kūri
nį.

KO TAS KUNIGĖLIS
NEKALBA LIETUVIŠKAI

Vieną rytą užėjo daili lietu
vaitė, Illinois universiteto stu
dentė ir papasakojo įvykį, bu
vusį vienoje Chicagos lietuvių 
parapijoj. Prieš ištekant vienai 
lietuviškai išaugintai jaunosios 
kartos akademikei, lietuvių pa
rapijos bažnyčioje iš vakaro vi
sa busimoji jaunųjų palyda su
sirinko repeticijai. Palydoj te
buvo tik lietuviai studentai ar 
šiaip jaunuoliai ir du priešmo
kyklinio amžiaus vaikučiai — 
gėlių nešėjai, dar tebeaugą tėvų 
globoje ir tesuprantą tik lietu
viškai. Repeticijai pravesti kle
bonas atsiuntė neseniai atkeltą 
vikarą, naujosios kartos ateivį. 
Studentai nustebo, kad lietuvis 
vikaras repeticijai ėmė vadovau 
ti laužyta anglų kalba. O kai 
du maži vaikučiai pradėjo šauk
ti, kad jie angliškai nesupran
ta, studentai prašė vikarą re
peticiją vesti lietuviškai. Vika
ras kiek sumišo, atsiprašė, kad 
lietuvių kalboje jam jau trūks
ta žodžių, kurį laiką bandė kal
bėti lietuviškai, bet, kai įsibėgė
jo, vėl sugrįžo į anglų kalbą.

Su tuo mielu lietuviu vikaru 
prieš keletą metų yra tekę daug 
'gražių valandų kartu praleisti. 
Kokie šilti, lietuviški būdavo 
anuometiniai vakarai. Ir kai da
bar jauna lietuvaitė studentė 
susijaudinusi pasakojo apie ką 
tik praėjusį įvykį, manyje at
sirado baimė: kaip bėgantis gy
venimas mus keičia? Ar jis taip 
keičia ir žmones Lietuvoje?

VL Rmjs.

Pasaga ir kaukolė 
meno parodoje

— laimės ir nelaimės simboliai vienoje New Yorko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ALVUDO vasaros 

VAKARONIŲ PABAIGA
Jei visą vasarą Marąuette 

Parko savaitgalių vakarais Al
vudo kultūringi vakarojimai su
traukdavo daug žmonių, kurie 
vakaronių programomis visada 
buvo patenkinti, tai rugsėjo 
14 d., kultūringų vakarojimų 
vasaros sezono pabaiga, sutrau
kė minią suaugusiųjų ir bebręs- 
tančiųjų čikagiečių. Prieš pra
dedant programą, valdybos p- 
kas Stakėnas pranešė apie dvie
jų žymių alvudiečių: a. a. Kut
kaus ir Bertulio mirtį; visi liūd
nai ir giliai susikaupę, atsistoję, 
minute rimties, pagerbė garbin
gų velionių atminimą. Buvo pri 
siminti jų nuopelnai ne tik Al- 
vudui, bet ir Lietuvai bei lietu
vių tautai. Velionis kompozito
rius J. Bertulis, berods, buvo 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris ir administracijos ka
rininkas — ramovėnas.

Kai pradėjus temti po plačiom 
didelių medžių karūnom, meniš
kai dekoruotoje ir eleikitros švie 
sos prožektoriais apšviestoje 
parko 'kerteleje — scenoje, pasi 
rodė daili, grakšti, geltonkasė 
lietuvaitė — grėbėjėlė, Onutė 
ir pasigirdo liūdna jos dainelės 
melodija, atsirado jos svajonių 
objektas, — Jonelis _  prasidė
jo drama ir susinrikusiųjų nuo
taika pakilo visų dėmesys nu
krypo į scenoje besiaiškinančių, 
įsimylėjusių elgseną.

Vykusiai suvaidinta Čiurlio
nienės operetė “Kuprotas Ože
lis”. Onutės ir Jonuko vaidme
nis puikiai atliko mokyt- Anelė 
Kirvaitytė ir akt. Alfas Brinką. 
Motiną vaidino A. Ankienė, pirš
lį — p. Stoškus, nesėkmingai 
Onutei besipiršusį, seną našlį, 
— p. Narukynas. Iš žiūrovų su
keltų artistų garbei aplodismen
tų, sprendžiama, jog vaidinimas 

! visus sužavėjo, ypač puikiai vai
dino “jaunoji pora”.

Puikios originalios dekoraci
jos — dail. J. Kiburo. Parengi
mo _ vakaronės vadovas dr. J.
Adomavičius, nutrukus elėktros 
srovei ir sutrikus apšvietimui 
garsiakalbiams, turėjo nemaža 
rūpesčių, bet kliūtis greitai pa
šalino ir programa toliau vyko 
sklandžiai- Žiūrovai tos kliūties 
beveik nepastebėjo. Vaidinimo 
pradžioje šalia scenos buvo ir 
grojo du jauni, dailūs “'kaimo”

bernužėliai — artistai. Vėliau 
jie nepasirodė.

Programos pradžioje įkalbėjo 
Zuzana Girdvainyte ir Dirkis, 
tačiau miniai ūžiant ir kalbomis 
nesidomint, jų turinys nebuvo 
girdimas. Programai pasibai
gus, patenkinti ir besidalindami 
įspūdžiais, čikagiečiai, skirstėsi, 
didžiuodamiesi teatru ir reikš
dami padėką darbštiesiems ir 
talentingiems Alvudo darbuoto
jams.

Sekantis Alvudo parengimas 
— vakaronė jau bus parapijos 
salėj. (k. p.J

ŠV. KRISTINOS. PARAPIJA
APLANKO GENEROLAS 

BERNARDAS YOH

Generolas B. Yoh yra gimęs 
Kinijoj, Šanchajuje. Kai Japoni 
ja užpuolė Kiniją jis vadovavo 
partizaniniam karui prieš priešą. 
Dar nesulaukęs 30 metų am
žiaus jis jau buvo generolu ir 
Šanchajaus miesto meru. Kai 
komunistai užėmė Kiniją, jis su 
šeima išvyko į Madridą. Pietų 
Vietnamo prezidentas Diem pa
kvietė jį pas save ir prašė jo 
pagalbos kovoje prieš raudonuo 
sius. Bernardas Yoh pasikvietė 
350 kiniečių pabėgėlių iš Kombo
dijos ir jis su garsiuoju kunigu 
Hoa labai sėltmingai Pietų Viet 
namo Deltoje suorganizavo pa- 

' sipriešinimą užpuolikui.
Generolas Yoh gyvena Wa-

Mylimai motinai
A. + A. ONAI MARTIŠIONIENEI 

Lietuvoje mirus,
KUN. A. MARTIS, V. MARTIS, URŠULEI EIDIETIENEI 
ir jų šeimoms, taip pat Lietuvoje esantiems artimie
siems reiškiu gilią užuojautą.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 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, IRC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 6 v. v.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GftLINYCIA
2443 W. 63nl Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITĖS “DRAUGH”.

CHICAGOS ŽINIOS
NEPRIIMS BINGO 

JSTATYMA

Nors Illinois valstijos įstatym 
dariai Springfielde teigiamai žiū 
rėjo į bingo lošimus ir jų atnau
jinimui pravedė įstatymo projek
tą, tačiau pasirodo, ikad guber
natorius Richard Ogilvie ruo
šiasi projektą vetuoti, nes vals
tijos prokuroro William Scotto 
nuomone, įstatymas yra nekons 
titucinis Įstatymą rėmė vete
ranų, bažnytinės ir kitos labda
ringos organizacijos.

LĖKTUVAS NUKRITO 
MUZIEJUJE

Moksle ir pramonės muzieju
je leidžiamas žemyn trimetiniam 

' mazgojimui II pasaulinio karo 
vokiečių Stuka bombonešis su
griuvo, sužeisdamas tris darbi- 

i niaukus. Pačiam lėktuvui mažai 
padaryta nuostolių, šalia Stuka 
lėktuvo iškabintas britų Spit- 

' fire lėktuvas, irgi iš H pasau
linio karo. z

1 I
LĖKTUVŲ LINIJOS SUTELKS

160 MIL. PAGERINIMAMS

Lėktuvų linijos naudojančios 
i O’Hare aerodromą pasižadėjo 
sutelkti 160 mil. dolerių įvai
riem oro uosto pagerinimams 

ir praplėtimams.

Shingtone ir duoda labai geras 
ir apgalvotas instrukcijas vyks
tantiems į Vietnamą, kad kovo
tų prieš raud. priešo apgaules.

Rugsėjo 19 d. 8 vai. v. penk
tadienį, jis kalbės Šv. Kristinos J 
parapijos salėje ir duos atsa
kymus į paklausimus. Jo atsa
kymai labai įtikinantys. Jis daž
nai yra kviečiamas, kad kalbėtų 
kolegijų studentams. Jis yra ne
blogai susipažinęs su Pabaltijo 
tautų vargais ir su viso pasau
lio problemomis. Jei kas įdomau 
tusi, mielai kviečiamas yra čia 
atvykti. Jis yra geras draugas 
Išlos parapijos klebono Gailesy.

J. V.

— Puikuoliai kalba lyg jie ibū 
tų pagimdę savo gimdytojus.

— H. Agar

Gr. MEILUVIENĖ

Perskaitę Draugą, iluokūe kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tei. REpubUe 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. Callfornia Avė. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Are. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50tb Ava, Cicero, m. Tel. OL 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugsėjo m. 19 d.

KATALIKŲ UNIVERSITETŲ 
KONGRESAS

Austrijos sostinėje Vienoje, 
baigėsi tarptautinis katalikų 
universitetų ir teologijos fakul
tetų profesorių suvažiavimas,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:  . nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos...
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. z 3.50

k.v. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13
apie masonus 0.50

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

<

Z■t
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MARŲUETTE FUNERAi HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
UR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planą 

F**alrinkimas Visame Mieste.

Telet — CEdarcrest «• 6335
* enas blokas nuo

ZHKA&E¥j

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-S600

svarstęs temą “Universitetai ir 
taika”- Suvažiavime dalyvavo 
virš 300 viso pasaulio katalikų 
mokslininkų, iškėlusių daug nau 
jų aspektų taikai pasaulyje į- 
gyvendinti bendradarbiaujant 
viso pasaulio universitetams.
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x Vyskupas Povilas Marcin
kus, atvykęs iš Romos į Cicero 
aplankyti savo motiną, šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje rug
sėjo 25 d. 7:30 vai. valk. suteiks 
Sutvirtinimo sakramentą. Vysk.
P. Marcinkus yra artimas drau 
gas kun. klebono E. Abromai
čio, Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos pirmininko.

X Krikščionių demokratų, 
Chicagos skyriaus išvažiavimas 
į rudens gamtą jvyks sekma
dienį, rugsėjo mėn. 28 d., 1 vai. 
p. p., ponų Lieponių sodyboje, 
prie 143-čio kelio, porą blokų 
į vakarus už Bell Rd. Iš Romos 
atvykęs prel. dr. J. Bičiūnas 
padarys trumpą pranešimą, po 
'kurio bus bendros vaišės. (Sky
riaus valdyba (kviečia narius su 
šeimomis ir jų bičiulius daly
vauti.

x Notre Daine Universiteto 
surengtoj Baltų kultūros paro
doj su lietuviškais eksponatais 
dalyvauja Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus, skautų Litua
nikos tuntas ir A. Namikienė. 
Paroda vyksta didžiojoj uni
versiteto bibliotekoj (Memorial 
Library) ir trulks iki spalio 6 d.

X J. Pakel, J. Mackiewich, 
W. Misevich, “Paramos” krau
tuvė, M. Bajorūnas, Gintaro 
svetainė, A. Tvero laikrodžių 
ring Co. ir kiti paskyrė dovanų 
parduotuvė, “Venta” Bnginee- 
Chicagos Lietuvių Golfo klubo 
rudens varžybų ir banketo da
lyviams.

X “Lituanicos” skautų tun
to vilkiukų (jaunesniųjų skau
tų) iškyla į ūkį — pieninę Li- 
bortyville, Hl. įvyksta šį sekma- 
dienį. Visi renkasi 11 vai. ry
to prie Jaunimo centro. Skau
tai važiuoja uniformuoti, pasi
ima ir užkandžius.

x III. Gydytojų draugijos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 24 
d. 8 v. p.p. Varnas Montessori 
mokykloje, 3038 W. 59 Slt.

X Marijonų bendradarbių 
Brigftiton Parke skyrius ruošia
si pramogai, kuri įvyks rugsėjo 
28 d. 1 vai. po pietų, pirm. N. 
Skrebutienės namuose 2439 W. 
45 PI.

Nuoširdžiai kviečiame atsilan 
kyti ne tik narius, bet ir sve
čius. Visus lauks gražios dova
nos ir skanios vaišės.

X Pianistė J- Rajau skaitė - 
šušienė yra jau atvykus į Chi
cagą ir apsistojus pas A. ir S. 
Velbasius. tel. GR 6-1621. Jos 
pirmas fortepiono rečitalis Chi
cagoje įvyks šį šeštad., rūgs.
20 d., 7.30 v. v., Jaunimo cen
tro didž. salėj. Bilietai po 3 ir 
2 dol. gaunami Marginiuose, o 
koncerto vakare Jaunamo cen
tro kasoje Lietuviška visuome
nė prašoma gausiai atsilankyti.

(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.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Foigan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
Fl 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

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina- 
oi ais nuošimčiais.

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

X Pavergtų tautų komitetas
Chicagoj? sekmadienį, rūgs. 21 
d., 5 v p. p. dideliam pavergtų
jų draugui J. W. Howard ruošia, 
pagerbimą Latvių bendruome
nės centre, 4148 No. Elston Avė. 
Parengimo metu bus meninė 
programa, kurią atliks muz. P. 
Armonas, P. Mariukas ir pia
nistas M. Mutckaitis. Parengi
mo metu p. Howardui bus įteik
tas Pavergtų tautų dienos pa
skelbimo _  Eieemhowerio me
dalis.

x Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubo pirmasis susirin
kimas bus šį sekmadienį, rugsė

jo 21 d., 2:30 vai. p.p. mokyk- 
! los kavinėje. Naujos motinos 
j yra laukiamos. Mrs. Daniel Ca- 
ryle, naujoji Įdubo pirmininkė, 
kalbės apie klubo reikalus. Bus 
pristayt'. mokyklos direktorė 
sės. M Salesia. Motinų klubą 
globos sės. M. Reparata, jai 
pagelbės sės. M. Viatora ir sės.
M. Antonilla. Atsilankiusias pri 
ims Mrs. Edwin Maier ir Mrs. 
Paul VValters. Bus svarstomi į- 
vairūs reikalai ir taip pat rug
sėjo 29 d. šokolado pardavinėji
mas. Šiam reikalui vadovaus 
Mrs- Salvatore Barbaro ir Mrs. 
Al. Kabat.

x Ramūnas Underys ir jo 
sesutė Laima išpildys meninę 
programą Ateitininkų Sendrau
gių baliuje spalių 11 d.

X Viktoras Endrijonas po 
smukios operacijos pamažu 
sveiksta šv. Kryžiaus ligoninė
je, 639 kambary. Ligonį prižiūri 
dr. Venskūnas ir žmona gail. 
sės Salomėja Endrijonienė. Tiki 
si kitą savaitę jau grįžti na
mo.

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos mokiniai, kurie ligi šio 
šeštadienio, rūgs. 29 d. (imti
nai), nebus užsiregistravę ir pra 
dėję lankyti mokyklos, bus brau 
kiami iš sąrašų. Rūgs. 20 d- dar 
Ihus priimami nauji mokiniai.

X Julius Kuzas ir žmona, 
nuoširdūs lietuviškų darbų rė
mėjai, atnaujindami prenumera 
tą pridėjo 8 dol. auką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Jonas Valys, Hebron, 
Conn., siųsdamas prenumera
tos mokestį pridėjo 5 dol. au
ką mūsų spaudai stiprinti. Ačiū.

X Skaučių “Kernavės” tunto 
pirmoji po vasaros atostogų su
eiga šaukiama šį sekmadienį, 
rugsėjo 21 d. Jaunimo centre. 
Prasidės šv. Mišiomis (Tėvų jė
zuitų koplyčioje 10 vai. ryto. 
Pati sueiga įvyks tuojau po
Mišių.

X šv. Vardo vyrų draugija 
Nekalto Prasidėjimo P. Švč. pa 
rapijos Brighton Parke ruošia, 
parengimą parapijos salėje 
spalio 12 dieną. Kviečiami at
silankyti ne tik nariai, bet ir 
jų šeimos ir kartu praleisti sek
madienio popietę.

X Brighton Parko apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba rengia tradicinį Rudens Va
karą, spalic 4 d. 7:30 vai., Balio 
Pakšto salėje, 38th ir California 
Avė. Visi maloniai kviečiami at
silankyti. Dėl rezervacijų skam
binti V. šilui. Tel. 523-7410.

(pr.)

Dalis madų parodos modeliuotojų ir rengėjų. pirmoj eilėj — V. 
Bartkienė, aktorė J. Cijūnelienė, N. Vengrienė, antroj eilėj — S. Ol
šauskienė, D. Bartkienė, E. Tutlienė, O. Gradinskienė, R. Kulienė, O. 
Baukienė. (p.)

Julijos (Pleirytės) ir Vytauto Kasniūnų jungtuvės Švč. M. Marijos 
G.mimo par. bažnyčioje. Antroje eilėje pajauniai: Jonas Gudėnas. Rė
mas Česas ir Algis Kasnickas. Nuotraukoje nematyti pirmojo pajaunio 
Mariaus Kasniūno. Kairėje — jaunojo krikšto sūnus Juozas Žemgulys, 
žiedų nešėjas. Nuotr. V. Noreikos

LIETUVIŠKAI ŠEIMAI Į GYVENIMĄ 
ATEINANT

Lietuviškos šeimos metuose į 
šeimyninę gyvenimą ateina dar 
viena jauna, gerai pasiruošusi 
Julijos ir Vytauto Kasniūno Jr. 
lietuviškn šeima. Rugsėjo 6 d. 
popietę švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių bažnyčioje tėvelio 
Jono Pleino lydima eina (kilni 
lietuvaitė Julija. Ją pasitinka 
Vytautas Kasniūnas ir dvi šir
dys prie altoriaus jungiasi į ben 
drą gyvenimo kelią.

Moterystę palaimino kan. 
Vacį. Zakarauskas šv. Mišių me 
tu ir ta proga jauniesiems pa
sakė padrąsinantį žodį, ragin
damas juos pasilikti lietuviškų 
šeimų tarpe ir savo darbais džiu 
ginti tėvelius ir lietuvišką išei
viją.

Bažnyčioje sutuoktuvių metu' 
nuotaikingai skambėjo sol. Sta
sio Baro giedamos giesmės, šv. 
Mišių metu skaitymus atliko 
j'aunojo tėvelis Vytautas Kas
niūnas.

Vytautą Kasniūną, Jr., lietu
viškoji visuomenė pažįsta jau 
eilę metų. Jis nuo vaikystės se
ka tėvelio nuoširdaus visuome
nininko ir plunksnos vyro pėdo
mis. Jis veiklus skautų organi
zacijoje, buvęs šios organizaci
jos stovyklos komendantas ir 
viršininko pavaduotojas. Jis 
skautas vytis. Daug gražių va
landų praleidęs besidarbuoda
mas Stud. sąjungos vicepirmi
ninku, Studentų sąjungos Chica
gos ekyriaus pirmininku. Va
dovavo korp! Neo-Litihuania ei
damas pirmininko pareigas, o 
dabar šios korporacijos senjo
ras. šiuo metu jis uoliai dirba 
Lituanus fonde, eidamas pirmi
ninko pareigas ir Studentų są
jungą atstovaudamas ALToje.

V. Kasniūnas baigė Brother 
Rice aukštesniąją mokyklą, vi
sus 4 metus būdamas garbės 
sąrašuose, šiuo metu studijuoja 
finansų mokslus ir priklauso fi 
zikų garbės korporacijai. Jis 
yra sėkmingai baigęs ir aukšt. 
lituanistikos mokyklą. Minėti 
darbai organizacijose liudija, 
kad Ievos ir Vytauto Kasniūnų 
atžala išaugo stiprioje lietuviš
koje aplinkoje ir į gyvenimą iš

sineša lietuviškų darbų patirtį, 
tvirtą nusistatymą ir ryžtą pa
silikti lietuvių tarpe visa širdi
mi..

Valerijos ir Jono Pleirių duk
relė Julija taip pat augo lietu
viškos šeimos užuovėjoje. Jos 
tėvelis sielojosi sportuojančiu 
mūsų jaunimu ir su juo dirbo. 
J'aainoji Julija pamėgo sportą ir 
gražiai reiškėsi Neries sporto 
klube, jum laimėjusi daug tro
fėjų. Šalia sporto ji gražiai reiš 
kėši jūrų skautų gretose, kaip 
vyr. skautė. Gražią savo gyve
nimo dalį pašventė ir Korp! 
Neo-Lituania, būdama senjore.

Jaunoji Julija Pleirytė taip 
pat baigusį Aukšt. lituanistinį 
mokyklą ir dabar studijuoja hu 
manitiarinius mokslus, naudoda 
masi laimėtomis stipendijomis 
ir už gerą mokymąsi pasilikda
ma gai’bės sąrašuose, šių dvie- 
jų žmonių gyvenimas trumpas, 
bet jau dabar papuoštas lietu
viškos veiiklės žiedais.

Vakare Congress Inn salėje 
įvyko vestuvinė puota, kurioje 
dalyvavo 400 su viršum lietu
viškojo gyvenimo vairuotojų, 
visuomenininkų, giminių ir arti
mųjų-

Jaunuosius tėveliams sutikus 
su duona ir druska, svečiai su
tiko ilgais plojimais. Vaišes pra 
dėjo jaunosios tėvelis Jonas 
Pleirys, pažymėdamas, kad savo 
vaikus ugdė lietuviškoje dvasio
je, ir džiaugdamasis, kad jie pa 
silieka lietuviškame pasaulyje. 
Pakvietė jaunojo tėvelį Vytautą 
Kasniūną, rankos paspaudimu 
sujungė giminystės ryšius. Vy
tautas Kasniūnas sr. sveikinda
mas svečius, gėrėjosi marčios 
atneštu kraičiu — lietuviškai 
šeimai švelnią širdį. Savo spal
vingą sveikinimo žodį perpynė 
humoru, kviesdamas svečius nuo 
taikingai džiaugtis drauge.

Programai vadovauti pakvietė 
giminaitį Leoną Narbutį. Jis 
trumpa mintimi nuskubėjo jau
nųjų darbų keliais ir pakvietė 
kan. V. Zakarauską vestuvių 
puotą pradėti malda.

, Vyr. pabrolis Marius Kasniū- 
, nas pakėlė tostą už jaunuosius ir 
! svečiai jiems sugiedojo ilgiau
sių metu.

Jaunavedžius sveikino gen. 
kons. dr. Petras Daužvardis, 
pasidžiaugdamas šia lietuviška 
šeima, kuri į gyvenimą ateina 
pasiruošusi tautiškai ir lietuviš
kai.

Neo-Lituania korp! vardu šil- 
! tais linkėjimais į gyvenimą jau 
nuosius palydėjo E. Modestavi- 
čius, linkėjimu, kad šūkis Pro 
patria lydėtų ne tik jaunave
džius, bet. ir jų vaikus.

(Skautų vardu sveikino VI. Vi
jeikis, savo žodį nuspalvinda
mas humoru ir prisimindamas 
jaunojo tėve’ių vedybines die- 

! nas. Inž. A. Rudis jauniesiems 
I linkėjo eiti lietuviškosios kultū
ros ugdymo keliu. Jaunimo cen 
tro direktorius kun. J. Borevi- 
čius prisiminė Vytauto ir Juli
jos veiklos dienas Jaunimo cen- ■

MARIJONŲ VICEGENEROLO 
. IŠLEISTUVES

Buvęs ilgametis tėvų marijo
nų Šv. Kazimiero provincijos 
viceprovmciolas, seminarijos 
rektorius ir vyresnysis, pasta
ruosius šešerius metus provin
cijolas kun. Viktoras Rimšelis 
yra išrinktas vienuolijos vice- 

I generolu ir rugsėjo 22 d. išvyks
ta į Romą. Su juo atsisveikinti 
Marijonai bendradarbių draugi- i jos Chicagos apskritis rugsėjo 

j 17 d. £tharkos restorane (West) 
i surengė išleistuves, kuriose da
lyvavo gražus būrys bendradar
bių ir artimųjų naujojo vicege- 
ner-olo draugų.

Pradedant vakarienę, Marijo
nų bendradarbių dvasios vado
vas ikun. J. Kardauskas trum
pai visus pasveikino ir pakvietė 
vaišintis, perduodamas vadova
vimą apskrities pirmininkei A. 
Snarskienei. Į vaišių pabaigą 
A. iSinarskienė paaiškino šio at
sisveikinimo prasmę, — džiaugs 
mą, kad kun. Rimšelis užima 
aukštas pareigas Bažnyčios cen 
tre, ir liūdesį, kad po tiek me
tų gražaus bendradarbiavimo 
tenka ilgesniam laikui 'atsisvei
kinti. Programai vadovauti pa
kvietė red. St. Piežą.

St. Pieža, kuris daugelį metų 
yra artimas draugas su kun. V. 
Rimšeliu, apgailestavo jo išvy
kimą, (bet kartu palinkėjo atsto 
vauti Romoje mums visiems ir 
mūsų reikalams. Primindamas 
jo nuopelnus katalikybės ir lie

Marąuette Parko Liet. kat. moterų s-gos skyrius turi sudaręs komisiją 
&u.sirink.mui ir žaidimams pravesti. Iš k.: A. Gercius, E. Kamenske. 
pirm. B. Gulbin, A. Gedutis, O. Ivins; B. Zibis, M. Srupsa, V. Leone, 
H. Kodis, M. A. Gercius. Susirinkimas įvyks rūgs. 21 d. 2 vai. po p. 
Marąuette Parko parapijos salėje.

tuvybė3 plotuose, vadovas lin
kėjo ir ateityje stipriai stovėti 
visų šių reikalų priešakyje, ypač 
iškilus kokiems mus liečiantiems 
klausimams.

Nuoširdžiu žodžiu su kun. 
Rimšeliu atsisveikino Šv. Kry
žiaus par. klebonas kun. E. Ab 
Tomaitis, pažadėdamas greitu 
laiku (Kankinių koplyčios šven 
tinimo iškilmėse) jį 'aplankyti 
Romoje. Vilniaus krašto lietu
vių vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Vai. Šimkus, įteikdamas 
simbolinę dovaną. Iš Romos at
vykęs svečias preil. dr. J. Bičiū
nas palinkėjo geros kelionės ir 
greito susitikimo Romoje. Dr.
L. Kriaučeliūnas gražia kalba 
palinkėjo naujose pareigose sėk
mės ir toliau būti takto ir tole
rancijos pavyzdžiu. “Mes deda
me į jį dideles viltis, kad ir Ro
moje gyvendamas skirs savo 
laiko dailį kovai už lietuvybę”, 
užbaigė dr. Kriaučeliūnas. Chi
cagos marijonų vyresnysis kun. 
A. Miciūnas atsisveikino tėvų 
marijonų vardu. Ypatingai nuo
širdų žodį tarė tėvų marijonų 
provinciolas kun. J. Dambraus
kas, pabrėždamas, kad buvo

tre. Šiltus linkėjimus jungė ALT 
sąjungos pirm. Teodoras Blins 
tru bas, Lituanus vardu — Jonas 
Kučėnas ir šeimos draugų var-' 
du Juozas Jurevičius.

Raštu sveikino dail. Č. Janu
sas, dr. J. Pavilionis, Antanas 
Diržys, kun. A. Trimakas, tėvai 
jėzuitai, kun. Vaišnys, kun. J. 
Kubilius.

Svečių tarpe buvo jaunosios 
močiutė iš Lietuvos ir nepapras 
tai gėrėjosi vestuvių apeigomis.

Vestuvinėje puotoje buvo ma 
tyti daug akademinio jaunimo, 
protarpiais skambėjo nuotaikin 
gos dainos ir visus lydėjo gera

malonu keletą metų labai arti
mai bendradarbiauti su kun: 
Rimšeliu (kun. Dambrauskas 
buvo victprovinciolas), kai jis 
buvo provinciolas ir linkėjo nau 
jose pareigose tęsti tą patį dar
bą krikščioniško, vienuoliško ir 

į lietuviško gyvenimo stiprinimo 
srityje. Istorija pasakys, ką da
bartinis vicegenerolas yra gero 

’ padaręs, bet, linkėdamas sėk
mės naujose pareigose, prašė 
ir toliau taip pat nuoširdžiai ben 
dradarbiauti su išvykstančiu ir 
su visais;, čia pasiliekančiais, 
kad jo darbai būtų tęsiami. Jis 
Romoje atstovaus lietuviams 
marijonams ir visiems šio kraš 
to lietuviams, o mes juo galime 
pasitikėti, kaip ligi šiol pasiti
kėjome.

St. Pieža pristatė bendradar
bių skyrui vadoves: Cicero — 
P. Dvilait’enė, Marąuette Par
ko _  P. Dubinskienę, Town of
Lake — P. Turskienė ir Brigh
ton Paiko O Kazragienė. Jos as
meniškai atsisveikino su kun. 
Rimšeliu ir savo skyrių vardu 
įteikė dovanas.

Paskutinę kalbą pasakė vice- 
generdas kun. V. Rimšelis, pa
pasakodamas apie savo darbus, 
gyvenimą šiame krašte, kuris 
po 22 metų jau yra tapęs lyg 
antrąja tėvyne, ir pakviesdamas 
besilankančius Europoje užsukti 
į Romą, kur pažadėjo globoti 
ir pagelbėti pamatyti tą krikš-

čionybės centrą. Jis taip pat 
padėkojo visiems kalbėtojams 
už linkėjimus ir dovanas.

Pirm. A. Snarskienė užbaigė 
pobūvį geriausiais linkėjimais 
ir padėka visiems dalyvavu
sioje vakarienėje, maldai sukai 
bėti pakviesdama provinciolą 
kun. Dambrauską.

Pamažu svečiai skirstėsi, as
meniškai atsisveikindami kun. 
Rimšelį ir palinkėdami sėkmės 
naujose ir atsakingose pareigo
se. — Ps.

ALDERMENŲ ALGOS
Chicagos miesto tarybą su

daro 50 aidermenų, 43 demo
kratai ir 7 respublikonai. Jų me 
tinė alga yra $8,000. Priedui 
raštinės išlaidoms gauna $4,000. 
Automobilio išlaikymui gauna 
po $660.

NAUJA VĖLIAVA
i

Gubernatorius Richard Ogil
vie pasirašė įstatymo projektą, 
kuriuo Illinois valstijai skiria
ma nauja vėliava. Naujos vėlia-1 
vos naudojimas įsigalės 1970 
m. liepos 1 d.

nuotaika, nors dėl salėje atsi
radusių nenumatytų trūkumų, 
šokių mėgėjams buvo Įdek karš 
toka.

Trumpu nuoširdžiu padėkos 
žodžiu prabilo ir pats jaunasis 
Vytautas Kasniūnas, padėkoda
mas tėveliams už duotą gražų 
gyvenimą, už jų meilę juos ruo
šiant į gyvenimą, už suruoštas 
gražias vaišes ir svečiams už 
gausų dalyvavimą.

Jauna, gražiai išauklėta lie- 
tuviSka šeima atėjo į gyvenimą.

Juliją ir Vytautą Kasniūnus 
telydi šeimyninė laimė ir tyras 
gyvenimo džiaugsmas.

Jurgis Janušaitis

IS ARTI IR TOLI
J A. VALSTYBĖSE

— Dr. D. Kesiūnaitės vardo
draugininkių kursai Clevelande 
neseniai pasibaigė. Ten buvo su 
važiavusios skaučių vadovės iu 
būsimos vadovės pagilinti savo 
žinių ir įsigyti daugiau skautiš
kos ideologijos. Kursų dalyvės 
su viltimi žvelgia į ateitį ir lietu 
višką skautišką veiklą. Kursuo
se dalyvavo būrys šikančių vei
kėjų ir iš Chicagos.

— Vytautas Radzivanas, NY 
LB apygardos informacijos va# 
dovas, ir latvis Ints Rupners 
vadovauja judėjimui ir tvarkai 
demonstracijos metu prie Jung
tinių Tautų. Visi tvarkadariai 
renkasi į Hammarskjold Plaza 
prie 1 st Avenue rugsėjo 20, 
12:30 vai. p. p., kur gaus visas 
instrukcijas ir paskyrimus į 
postus.

TURKIJOJ *

__XXI-ji Tarptautinė Raudo
nojo kryžiaus konferencija įvy
ko 1969 m rugsėjo 6—13 dieno 
mis Istambule, Turkijoje. Šv. 
Sosto delegacijai toje konferen
cijoje pirmininkavo Grenoblio 
vyskupas Fougerat, o jos na
riai buvo — prel. Kari Bayer, 
Caritas International generali
nis sekretorius, ir prel. Audrys 
Bačkis, pirmasis nunciatūros sek 
retorius Ankaroje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Rugpiūčio 30 dieną Oku-g* 

puotoje Lietuvoje mirė buvęs 
Lapių parapijos klebonas kun. 
Rapolas Pukys. Velionis kun. 
Rapolas Pukys kunigu įšventin
tas 1936 metais, uoliai ėjo jam 
pavestas pareigas įvairiose Lie
tuvos parapijose ir buivo visų 
mylimas ir gerbiamas.

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki- 
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams. >

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

PRANAS GARŠVA

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

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

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius 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.


