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KATALIKAI
PASAULY

Čekoslovakijos valdžios 
ir Bažnyčios santykiai

Praha. — Prahos arkivyskupi
jos apaštališkasis adminstrato- 
rius, vysk. Tamošek neseniai grį
žęs iš Romos, Austrijos katalikų 
spaudos agentūros Kathpress at
stovui pareiškė, kad Vatikanas ir 
dabar yra pasirengęs tęsti pasita
rimus su Čekoslovakijos valdžia 
Bažnyčios santykiams su valsty
be suderinti. Derybos šiais klausi
mais tęsiasi jau keletą metų. Pa
grindinės problemos liečia naujo 
Prahos arkivyskupo, vietoj miru
sio kard. Beran, paskyrimą, nau
jų vyskupų nominavimą, vie
nuolynų gyvenimo atnaujinimą 
ir kitas bažnytines problemas.

“Paskutiniu metu, pakeitus 
kulto reikalų tvarkymo įstaigos 
vedėją profesorę Eriką Kadleco- 
vą, Novotnio laikais šiai įstaigai 
vadovavusiam Karei Hruza, pasi
tarimą eigos dar negalima nu
matyti, pareiškė vysk. Tomašek.

Susirenka teologų komisija
Roma. — Popiežiaus Pauliaus 

VI-jo paskirtoji naujoji tarptau
tinė teologų komisija, kuriai pri
klauso 30 žymiausių katalikų te
ologų, pirmajam savo posėdžiui 
susirenka spalio 7 d. Romoje., Ko
misijai vadovauja Tikėjimo kon
gregacijos profektas kard. Seper. 
Komisijos darbų programoje nu
matyta svarstyti Tikėjimo išpa
žinimo formulė, pagal popiežiaus 
Pauliaus VI-jo tikėjimo metų 
proga paskelbtą tikėjimo tiesų 
santrauką.

Rekolekcijų vadovų kongresas
Cincinnati — Neseniai Cincin- 

nati mieste JAV-se baigėsi penk
tasis dvasinio susikaupimo — re
kolekcijų vadovų kongresas, ku
riame dalyvavo virš 350 delega
tų iš JAV-jų ir septynių kitų 
kraštų. Šv. Ignaco pradėtų dvasi
nių lavybų — rekolekcijų pri
taikymas šių laikų reikalavi
mams — pareiškė kongreso va
dovas kun. tėvas Thomas Burke, 
SJ, — turi būti derinamas su 
pirmine šv. Ignaco idėja tiesio
giniai vadovauti atskiro asmens 
dvasinei pažangai. Daugiausiai 
dvasinės naudos duoda uždaros 
rekolekcijos atskiruose rekolekci
jų namuose, kur dvasios vadovas 
gali tiesioginiai sekti kiekvieno 
dalyvio maldas, ir mąstymus bei 
savo patarimais vadovauti tikin
čiųjų dvasinei pažangai.

Sutelkė 33 mil. dolerių
Vatikanas — Popiežiškoji Mi

sijoms remti institucija praei
tais met. sutelkė virš 33 mil. dol. 
12 mil. dolerių paskirta Afrikos 
misijoms remti, dešimt milijonų 
Azijos ir likusieji Pietų Amerikos 
bei Australijos misijų plėtimui.

Ligoninių darbuotojų kongresas
Meksiko City. Meksikos mies

te įvyko pirmasis Meksikos ir Pie
tų Amerikos katalikų ligonių 
slaugytojų ir gailestingųjų sese
rų kongresas, kuriame dalyvavo
1,500 delegatų. Meksikos miesto 
arkiv. kard. Mi randa y Gomez 
kongreso atidarymo kalboje iškė
lė katalikų ligonių slaugytojų už 
davinius ir pareigas šių laikų pa
saulyje.

Veikalai apie veikėjus
Berlynas. — Komunistinės Ry

tų Vokietijos “Union” leidykla 
Berlyne leidžia Meksikos socio
logo Germano Guzman veikalą 
apie Kolumbijos katalikų kuni
go Camilo Torres socialinę veik
lą. Taip pat rengiamasi išleisti ir 
biografinę studiją apie neseniai 
mirusį garsų katalikų teologą 
Romano Guardini.

MASKVA. — Iš Maskvos 
pranešama, kad buvo šiek tiek 
sumažintas kom. Kinijos puoli
mas spaudoje, tač au jis vėl at
naujintas, ypač prieš Mao Tse - 
tungą. Žurnalistai pažymi, kad 
iš kioskų ir knygynų po Kosy
gino sustojimo Pekine buvo iš
imtos prieš Kiniją nuteikian
čios knygos ir brošiūros.

Kalbos apie taiką
Nors komunistinė Kinija ir 

nebuvo pertraukusi Sovietų Ru
sijos puolimų spaudoje, tačiau 
iš Maskvos korespondentai pra
neša, kad netolimoje ateityje 

j galimas Pekino ir Maskvos pa
sitarimas. Maskvoje buvo rodo
ma televizijoj paveikslai, kaip 
susitinka Kosyginas su Chou 
En - lai Pekine. Buvo parodoma, 
kaip jie šypsodamiesi pasisvei
kina ir po to vaizdas, kaip sėdi 
vienoje iš aerodromo patalpų. 
Atsisveikinant taip pat parody
ta, kaip jie vienas kitam spau
džia rankas. Tačiau nepaisant 
tokio draugiško sveikinimoei, 
kom. Kinija nesustojo Maskvos 
spaudoje vadinti imperialistine. 

Kalbos apie karą
Viktoras Louis, Londono laik

raščio “The London Evening 
News” korespondentas iš Mask

Svarstymai karas ar taika
vos, skelbia, kad Sov. Rusija 
galinti staigiai pulti Kiniją. Jis 
mano, kad Kinijos atominės vie
tos Lop Nor puolimas Sinkian- 
go provincijoje, yra strateginis 
Maskvos uždavinys. Mirtino ko 
respondento nuomone, jeigu ne
paklusnią Čekos’ovakiją Mask
va jėga privertė paklusti, ko
dėl gi Maskva negalėtų privers
ti paklusti Kinijos. Kad Kini
ja yra didelė, esą, tai visai ne
svarbu. Sov. Rusija yra pasi
ruošusi bet kokiom priemonėm 
kariauti, ypač ji tikisi, kad kraš 
te sukils prieš Mao žmonės, ku
rie ir dabar parodą nepasiten
kinimo ženklų.

O kinai nebijo
Kom. Kinija skelbia, kad ato

minės jėgos, nepaisant ar jos 
Maskvos ar Amerikos, bus nu
šluotos. Esą, pasaulinė revoliu
cija nušluos Maskvos devizio- 
nizmą, Washingtono imperializ
mą ir kitus pasaulio reakcionie
rius. “Mes nebijome”, skelbia 
Pekino žinių agentūra Hsinhua, 
atsakydama į daromas užuomi
nas dėl atominio karo.

Japonijoj žemės drebėjimas 
porą kartų, 11 minučių tarpe 
sukrėtė Kyshu salą. Nuostolių 
nebuvo.

Kom. Kinija saugo sienas nuo banditiškų Maskvos gaujų.

ORO PIRATŲ SIAUTĖJIMAS
Dešimtys lėktuvų priverčiama skristi kitur

NEW YORK. — Kaip prez. 
Nixonas Jungtinėse Tautose pa
reiškė, pasaulyje siaučia oro pi
ratai. Lig’i šio laiko šiais me
tais jau buvo nukreipta ki
ta linija skristi 48 lėktuvai. 
Daugiau pusė lėktuvų buvo nu
kreipta skristi iš Amerikos į ko
munistinę Kubą. Nuo praėjusių 
metų jau 44 amerikiečių lėktu
vai buvo oro piratų nukreipti į 
Kubą, 26 lėktuvai buvo nukreip
ti šiais metais. Kiti 25 lėktuvai 
buvo prievarta pasukti Kubos 
link iš Meksikos, Kolumbijos, 
Ekvadoro, Venecuelos. Viduri
niuose rytuose lėktuvų grobimas 
įgavo politinio pobūdžio, tem
piantis arabų ir Izraelio kraštų 
santykiams.

Trans World linijos lėktuvas 
su 113 asmenų buvo bombos su
sprogdintas tik keletas minučių 
po nusileidimo Damascus, Siri
joj, rugpiūčio 28 d. Lėktuvas skri 
do iš Romos į Tel Avivą per A- 
tėnus ir buvo pagrobtas arabų 
teroristų. Du Izraelio keleiviai 
buvo pasilaikyti Sirijoj.

Tokių politinių pagrobimų bu 
vo jau anksčiau. Jau miręs ži
nomas Kongo politikas Moise 
Čiombe buvo pagrobtas 1967 m. 
birželio mėnesį ir nuskraidintas 
į Alžiriją, kur jis kalėjime ir mi
rė. Maždaug 3,500 keleivių buvo 
paliesti oro piratų ir žemės tero
ristų, 90 proc. tai įvyko nuo 19- 
68 m. pradžios. Ne tik oro pira
tų ar teroristų lėktuvai puolami, 
bet Etiopijos lėktuvas buvo nu

skraidintas į Sudaną šešetos stu- • 
dentų.

Bus bandoma apsisaugoti
Vienas Graikijos daktaras su 

žmona ir dviem vaikais nukreipė 
lėktuvą iš Graikijos į Albaniją gi 
Ekvadoro šeši vyrai, trys moterys 
ir keturi vaikai nukreipė lėktu
vą į Kubą.

Lėktuvų linijos teigia, kad nie
ko negalima dėl to grobimo pa
daryti. Visi nauji išradimai pasi
rodė nepraktiški ir neapsaugą 
nuo grobikų. Problema pasidarė 
dar svarbesnė, kai 44,000 Tarp
tautinių Pilotų federacijos pilotų 
paskelbė 24 valandų streiką. 
Tarptautinė Civilinės aviacijos 
(ICAO) draugija nori pravesti 
įstatymą, kad grobikai negautų 
pabėgėlio teisių. Tačiau kol toks 
susitarimas praeis gali užtrukti 
daug laiko, gi Kuba ir arabų 
kraštai skelbia, kad jie tokio į- 
statymo nesilaikys.

Čekoslovakijoj bloga
ekonominė padėtis

VIENA. — Čekoslovakijos ko
munistų partijos laikraštis "Ru
de Pravo” skelbia, kad krašte 
esanti sunki ekonominė situa
cija ir padėtis dar galinti pa
blogėti. Esą, krintanti darbo 
moralė ir didėjanti apatija ne
gali padėti ekonomijai išeiti iš 
stagnacijos. Priedo dar kalti
nama buvusios liberalizacijos 
autoriai.

Lake Erie, netoli Buffalo, N. Y., bandomas naujas lėktuvas, kuris gali nusileisti visur, pradedant ledu 
ir baigiant pelkėmis. Viršuje matyti stebį žurnalistai ir konstruktoriai.

STATOMAS ATOMINIS 
IĖKTUVNESIS

Mažinama armija, gerinami ginklai.

Washingtonas.—Senatas rug
sėjo 12 d. 75 balsais prieš septy- 
nius nubalsavo, kad būtų vyk
doma trečiojo atominio lėktuv
nešio statyba, kuris kainuos puse 
bil. dol. Jie taip pat patvirtino, 
533 mil. sumą, kad būtų stato
mi 23 C-5A lėktuvai ir taip pat 
toliau statomi transporto lėktu
vai. Tačiau nepaisant to, suma- 
žint kariuomenės ir joj tarnau
jančių civilių skaičius.

Mažinamas karių skaičius 
Iš 3,4 mil. vyrų kariuomenė bus

sumažinta 100,000 vyrų, 50,000 
žmonių bus sumažinta iš 1,5 mil. 
civilių darbininkų. Armija ne
teks 34.000 vyrų iš 1.5 milijono, 
laivynas iš 760,000 neteks 72,- 
000 vyrų, o aviacija iš 900,000 
vyrų neteks 50,000, marinai turi 
300,000 vyrų bus sumažinti 20,-

Pasitraukimas reikštų 
pasaulinį karę

LONDONAS. — Buvęs kan
didatas j prezidentus šen. Gold- 
water pareiškė kad jei Ameri
ka nelaimės karo Vietname tai
kos pasitarimuos^ arba fron
te, tai reikš priartėjimą prie 
III-jo pasau’irio karo. Jis taip 
pareiškė pokalbyTe su “Daily 
Express” dienrašč’o korespon
dentu. Į pasidariusia tuštumą 
žengtų Sov. Rusija ir taip pat 
nestovėtų ir kom. Kinija. Lon
donan šen. Goldwater nuvyko 
kaip H-jo pasaulinio karo pilo
tas j filmo “The Battle of Brit
ain” premjerą ir aviacijos karo 
veteranų suvažiavimą.

Teis. Clement Haynsworth apklau 
Binėjamas senato teisinėj komisijoj 
svarstant ar jį patvirtinti aukš
čiausiojo teismo teisėju. Už jo sto
vi šen. Strom Thunnond (R. — S. 
c.>_.

000 karių. Rugsėjo 12 d. senato 
apginklavimo. komiteto pirm. 
šen. John Stenis (Dem.) pareiš
kė, kad dabartinis gynybos biu
džetas turi būti sumažintas kele
tą bil. dolerių. Skelbiama, kad 
didesnis biudžeto mažinimas ga
lįs būti pavojingas krašto saugu
mui.

Žuvo pulkininkas

SAIGONAS. — Pulk. Dale 
Crittenberger, 41 m., brigados 
vadas, sūnus II-jo pas. karo ge
nerolo, žuvo Vietname, helikop
terių susidūrime Mekon g delto
je. Kartu žuvo ir 11 kitų ka
rių.

Nasseris keičia 
karinius vadus

KAIRAS, Egiptas. — Prez. 
Gabal Abdel Nasser pašalino 
du aukštus karininkus, įskai
tant armijos štabo viršininką. 
Tai antras toks valymas ka
riuomenėj po 1967 m. karo su 
Izraeliu. Pašalintasis gen. Ah- 
med Ismail, kuris štabo viršinin 
ku paskirtas tik prieš keletą 
mėnesių, pakeistas gen. Moha- 
med Sadek, buvusiu armijos 
slaptosios žinylbos viršininku. 
Iš laivyno pašalintas gen. Fuad 
Zikry, kuris pakeistas gen. Ma- 
hamoud Fahmy Abdel Rahman. 
Tuoj po 1967 m. pralaimėto ka
ro* Egipto kariuomenė bulvo 
pertvarkyta, gi aviacijos vado
vybė pergyveno net tris per
organizavimus. Generolų pakei
timai įvyko todėl, kad praėjusią 
savaitę dešimt valandų išsilaikė 
įsiveržę j Egiptą žydai, ten su
naikindami daug įrengimų ir 
vėl sugrįždami į savo žemę.

Numuštas JAV 
lėktuvas

TOKIO. — Siaurės Laose 
Xieng provincijoj numuštas JA 
Valstybių lėktuvas.

KALENDORIUS

Rugsėjo 20 d.: šv. Fausta, 
šv. Eustakijus, Stegutas, Joli
ta.

Rugsėjo 21 d.: šv. Matas, šv. 
Ifigenija, Kantotas, Viskintė.

Rugsėjo 22 d.: šv. Tomas Vii., 
šv. Emeritą, Tervinas, Virma. 

Saulė teka 6:34, leidžias 6:54.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien gražu ir šilčiau. Tempera- 

| tūra apie 70 1. Sekmadienį pa-
Į našus oras.

Japonai pakvietė 
Šv. Tėvą

CASTELGANDOLFAS. — Po
piežius Paulius VI-si3 Castel- 
gandolfe šiomis dienomis priė
mė nemažą grupę Japonijos ka
talikų, atvykusių iš Tokio į Ro
mą. Ta proga pasaulio spauda 
primena, kad Japonijos sosti
nės vadovybė pakvietė Šv. Tė
vą atsilankyti Japonijoje 1970 
m. čia įvykstančioje pasaulinė
je parodoje. Oficialus Vatikano 
spaudos centro kalbėtojas pa
reiškė, kad šiuo klausimu nė
ra padaryta jokių nutarimų

NAUJAUSIOS ŽINIOS

— Amerikoj jaunuolių šau
kimas į kariuomenę būsiąs su
mažintas ateinančiais mėnesiais. 
Tai paskelbta po prez. Nixono 
ir gynybos sekr. Laird pasitari
mo.

— Sov. Rusijos laivai sauge i 
arabų uostus Viduržemio jūroj Į 
nuo Izraelio puolimų. Viso Vi
duržemio jūroj yra 76 sovieti
niai laivai.

— Amerikiečių bombonešiai 
B-52 numetė 1,200 tonų bom
bų prie Cambodijos sienos. Bu
vo puolama 3-7 mylių sritis.

— Čekoslovakų gynybos mi
nisterija paskelbė, kad šio mė
nesio gale dalyvaus Sov. Rusi
jos vedamuos manevruos Len
kijoj.

— Polaris raketa buvo iššau
ta iš JAV atominio povandeni
nio laivo Andrew Jackson, 30 
mylių nuo Cape Kennedy. Tai 
vienas iš eilės būsimų bandymų.

’ — Žuvusios šen. Kennedy ma 
šinoj sekretorės įvykio tyrimai 
bus tęsiami toliau, nes paskelb
ta, kad ant žuvusios rūbų ras
ta kraujo.

EMIGRANTU SIELOVADOS 
TVARKYMAS

Šv. Tėvo laiškas tremtinių dvasinio aprūpinimo reikalu

Vatikanas — Vatikano dien
raštis “L‘Osservatore Romano”, 
paskutinėj laidoje, paskelbė nau
ją popiežiaus Pauliaus VI-jo a- 
paštalinį laišką- motu proprio, 
nustatantį naujas normas emi
grantų sielovados tvarkymui. Po
piežiaus laiškas “Motu proprio”, 
prasideda žodžiais “Pastoralis mi 
grantium eura” - ty. “emigran
tų sielovada”, primena 1952 me
tais popiežiaus Pijaus XII-jo iš
leistą konstituciją “Exul Familia” 
kuri iki šiol tvarkė emigrantų, 
pabėgėlių ir tremtinių dvasinių 
reikalų aprūpinimą.

Daug kur pasikeitus emigran
tų ir tremtinių gyvenimo sąly
goms, kilo būtinas reikalas nau
jai pertvarkyti emigrantų sielo
vadą ir “Exul Familia” konsti

Gromyko atmetė JAV 
prezidento planę

JUNGTINES TAUTOS. — J. 
Tautose kalbėdamas Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų min. 
vakar atmetė JAV prez. Nixo- 
no pasiūlymą, kad Jungtinės 
Tautos turi siekti taikos Viet
name. Jis teigė, kad Amerika 
turi atitraukti karius ir kai 
nebus Vietname svetimų jėgų, 
taika ateisianti. Maskvos parei
gūnai taip pat atsakė neigiamai 
į prez. Nixono kvietimą siekti 
taikos Viduriniuose Rytuose. 
Esą neįmanomi pasitarimai tol, 
kol Izraelis turi užgrobęs aratoų 
žemės.

Libija nebenori 
JAV bazės

KAIRAS, JAR. — Libijos 
naujoji valdžia paskelbė, kad 
ji nebeatnaujins sutarties A- 
merikos bazei Wheelus, kuri 
baigiasi 1970 m. Žinių agentū
ra skelbia, kad tokį pranešimą 
padaręs naujasis Libijos min. 
pirm. Mahmoud ei Maghraby. 
Amerikiečių bazei sutartis bai
giasi 1970 m. gruodžio mėnesį.

Tiesioginiai prezi
dento rinkimai

WASHINGTONAS. — Kon
gresas 339 balsais prieš 70 nu
balsavo, kad prezidentą rinktų 
tiesiog gyventojai, o ne specia
lūs elektoriai. Tai reiškia, kad 
daugiausia balsų gavęs kandi
datas būtų išrinktas tiesiog. 
Projektas einąs į senatą, kur 
turi gauti patvirtinimui du treč 
dalius balsų.

— Amerikos astronautai ke
liavę į mėnulį, išvyksta geros 
valios kelionei. Jie aplankys 10 
Europos, 2 Afrikos ir 6 Azijos 
šalis.

Prez. Nixon paskyrė Dean Burch 
vyriausiu JAV komunikacijos di
rektorium. Burch, 41 m., iš Tuc- 
son, Ariz., kandidatutjant į prezi
dentus šen. Goldwater aktyviai da 
lyvavo rinkiminėje kampanijoje.

tucijos nuostatus. Naujasis po
piežiaus motu proprio “Pastora
lis migrantium eura” liečia tris 
pagrindinius emigrantų sielova
dos principus: išlaikyti nepalies
tus emigrantų ir tremtinių dvasi
nius ir kultūrinius papročius, 
kalbą ir tautinius savitumus; ap
jungti įvairias tautybes į bendrą 
bažnytinį gyvenimą ir trečią, leis 
ti bendradarbiauti visos Dievo 
tautos gyvenime bei tikėjimo at
sinaujinime. Smulkesnes instruk
cijas, kaip emigrantų ir trem
tinių dvasinio gyvenimo atsinau
jinimas turi būti vykdomas, Sv. 
Tėvas pavedė nustatyti Vyskupų 
kongregacijai, kuri tame pačia
me “L’Osservatorė Romano” nu
meryje paskelbė atitinkamą in
strukciją emigrantų sielovadai
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DVYLIKTOJI ATEITININKŲ
SENDRAUGIŲ STOVYKLA

Vaikų olimpiada pasižymėjo 
organizatorių (Donato Balčiūno 
ir jo visos jaunos giminės) suma
niu išradingumu, atžalyno varžy
bose entuziastingu dalyvavimu ir 
gausių žiūrovų nuolatiniu jų 
pastangoms pritarimu. Na, ir vie
no, kad ir ne pačio jauhiausio, 
bet vistiek bandžiusio sveiką sie
lą, kad ir šlapiame kūne išlai
kyti, dideliai pagrįstu nepasiten
kinimu. .

Mažųjų bėgimas

Pirmiausia žiūrovai labai susi
domėję stebėjo keturmečių bėgi
mą ant visų keturių. Po to sekė 
bėgimai ritant bulvę, nešant ak
menuką šaukšte, skubant pra
lenkti vienas kitą su pilnu puo
duku vandens. Mergaitės lenkty
niavo su vainikėliais ant galvų, 
ir laimėtoja iki finalo ji teišne- 
šė jau tik ant vienos ausies. O 
bėgimą su akmenuku šaukšte 
Dainius - 12 -tojo stalo vadovas 
ir visos stovyklos pažiba — tikrai 
būtų laimėjęs, jei tiek daug pata
rėjų neturėjęs. Įdomu buvo ber
niukų bėgimas, jų pilvukams mė
nulį stebint. Finalo, rodos, nepa
siekė nė vienas, nes čia trukdė 
atskirų kūno dalių svorinės dis
harmonijos.

Komiški žaidimai
Daugelį nustebino prielaidų 

sudužimas, sekant bėgimus su 
maišais (gal tiksliau maišuose). 
Pabaigus vaikų grupei, į juos 
lindo mamos. Ir ką gi—■ laimėjo 
viena ir ta pati dar ne mama. 
Žiūrovai vienas kitam įrodinėjo, 
kad čia tai jau stuomens trum
pumas sėkmę garantuojąs. Bet kai 
tėvai sulipo į juos ir, davus ženk
lą, pajudėjo, tai laimėtoju išėjo 
ne kas kitas, o Algis Žukaus
kas. O jis, visu savo stotu toli 
gražu nepriklauso nykštukų gi
minei. Bet kadangi jis turi pilo
to popierius, tai savo varžovus 
pralenkti jis tegalėjęs tik vienu 
būdu — pasispirdamas ant oro 
duobių.

tjacsoniška estafetė (vardas 
kilęs nuo garsios federalinės in
stitucijos Dainavoje kaimynystė
je) —- tai bėgimas surakintų po 
db. Ją laimėjo dėdė Saulius, bet 
gana aukšta kaina: ko tik savo 
nuosavos giminės Dainiaus ne
sumindė. Tai, žinoma, nebūtų 
buvę dar taip tragiška, nes šio 
pobūdžio bėgimai dažniausiai be 
policijos neapseina, o kartais į to
kį sūkurį net ir graborius įtrau
kiamas.

Sendraugių sportas
Mėtymas balionų su vandeniu 

- tai jau tikras sendraugių spor
tas. Čia entuziastingai reiškėsi 
Pranas Zaranka, Benediktas 
Neverauskas ir Romualdas Zalu- 
bas. Maždaug ta pačia tvarka ir 
jų pastangos baigėsi: Prano gau
domas balionas sprogo pirmiau
siai, Benediktas efektingiausiai 
apsikrapino ant rasto atsisėdęs 
kad ir saulėtą dieną, net su ven
tiliatoriumi savas kelnes džiovi
nos!. Iš pačios sostinės Washing- 
tono atkeliavęs Romualdas il
giausiai išsilaikė varžybose. Ir nė. 
vienam nekilo abejonių, kad jo 
rankose balionas sprogo su pa
či m dramatiškiausiom pasė
kom. Tad jis visai pagrįstai rūgo- 
jo, kodėl jam už tokį ryžtą jokios 
dovanos nedavė, nes visi vaikai 
po kiekvienų varžybų gauda
vę nors po saldainį. Taigi vėliau 
susipratusi komisija, nenorėda
ma tokio svečio skriausti, rimtai 
apsvarstė susidariusią padėtį ir 
vakarienės metu įteikė jam vie
nam visą maišiuką saldainių, a- 
nūkams audringai plojant.

Buvo ir bėgimas ant rankų, ko
jas padovanojus kitam. Čia tikrą

laimėtoją buvo labai sunku at
rinkti, nes vis pasidarydavo ne
aišku, ar laimėta dėl to, kad ge
rai bėgta, ar dėl to, kad gerą 
vairuotoją turėta. Gi dvi ponios 
ir tai ne plunksnos svorio — taip 
susižavėjo prieš jų akis vyks
tančiais visokiausiais sporūtiškais 
išraitymais, kad nutarė jau per 
ateinančią vakarienę daugiau vai 
gyti, kad sveikatos rezervas atsi
rastų ir, vos pirmiems saulutės 
spinduliams pasirodžius, abiem 
rankom griebtis už lygiagrečių.

Rimtasis sportas
Buvo sportuojama ir kitomis 

dienomis. Teniso aikštė būdavo 
užimta kai kada, orasvydžio — 
beveik visada, o krepšinis pado
riai taip ir neįsipilietino, nes sen
draugiams jau ir be mandrių 
paskaitų buvo aišku: ką gi jį ton 
dar mėtysi, vistrek per krepšį 
sviedinys tuoj pat iškrenta. Tad 
kam dar liežuvį iškišus lakstyti 
ir be reikalo prakaituoti.

Tačiau stovyklos metu įvyko 
vienos svarbios grumtynės — tai 
stalo teniso varžybos. Čia nuga
lėtojo laurais pasipuošė, dar iš 
Australijos spalvingų reportažų 
atmenamas, Jonas Šoliūnas. Ko
va nusitęsė vėlon naktin, tad ir 
šių eilučių autorius tada grei
čiausiai jau miegojo ir praleido 
vienkartinę progą pamatyti Jono 
veide angelišką pergalės šypse
ną. Bet už tai anksti ryte atsikė
liau ir pirmos sutiktos ponios pa-, 
klausiau: “Kas vakar laimėjo”
O ji nedvejodama išdrožė: “Ti
kriausiai Jonas Šoliūnasl Ir grei
čiausia už plaukimą, ries vakar 
naktį jį visą šlapią mačiau išei
nantį iš administracijos namo”. 
Tuoj supratau, kad Jono varžo
vas buvo taip pat ne iš pupų 
spirtas.

Šios Jono naktinės pastangos 
buvo deramai įvertintos. Per pus
ryčius nei iš šio nei iš to atsi
stojo už garbingo valdžios stalo, 
dar nuo olimpiados organizavi
mo laikų pažįstamas Donatas 
Balčiūnas ir paskaitė nugalėtojo 
Jono Šoliūno garbei skirtą odę. 
O ją pačios nakties glūdumoj, 
kai mes kiekvienas jau individu
alistiškai knarkėm, sukūrė ma
no artimas barakinis kaimynas 
A. Tamašauskas. Bet jam tas pi
giai ir neatsiėjo, nes buvo netikė
tų sąlygų priverstas keliom va
landom padėti į šalį didžiulio 
formato kelių šimtų puslapių 
knygą apie modernųjį meną, su 
kuria jis, atrodė, net geriau susi
gyvenęs, kaip kad Zarankų Pra
nas su daina.

Kiti įvykiai
Ketvirtadienis, rugpiūčio sep

tintoji, pasilieka Dainavai istori
nė data. Tą dieną, saulutei skais
čiai šviečiant, kad ir be nutūpi
mo, buvo atidaryta šiame konti
nente nauja oro linija Jacksonas 
Dainava. O buvo taip. Pilotui 
Algiui Žukauskui pasiūlius ir rai-, 
dus stovyklautojų tarpe drąsių 
žmonių, kurie dar niekada nebu
vo savo kojų nuo žemės atplėšę, 
vykome į aerodromą susipažin
ti, kaip tvarkomas oro judėjimas. 
Paskirtas tarnautojas labai jau 
nešykščiai mums viską aiškino, 
o mes įtempę ausis mandagiau
siai klausėmės. Sužinojome ar 
supratome bent tiek, kad laikas 
čia skaičiuojamas Greemvich’o 
pagrindu, skrendančiam pilotui 
pranešama aerodromo aukštis 
nuo jūros lygio, o nesusiprati
mams išvengti, kiekvienas pasi
kalbėjimas tarp piloto ir bokšto 
tarnautojo yra abiejose vietose į- 
rašomas į kaspiną. Ginčui kilus, 
jų turinio tapatybė galima be 
vargo patikrinti.

Tai teoretinės žinios, bet ką

Pradėjome studentų ateitinin
kų stovyklą rugpiūčio 23-čią die
ną, Lake Ariel, ramiuose Penn
sylvanijos kalnuose. Suvažiavo 
iš įvairių vietovių — Chicagos, 
Clevelando, Nevv Yorko, Bosto
no ir Toronto, pusšimtis tikrai 
nusiteikusio jaunimo. Oras gra
žus ir stovyklautojų nuotaika gy
va. Susigyvename, vienas kitą da 
giau pažįstame, dainuojame, tin
klinio kamuolį daužome, disku
tuojame įvairiomis temomis ir 
dalyvaujame vakarinėse progra
mose.

Vadovybę sudaro dvasios va
das tėvas Gediminas Kijauskas I 
SJ, komendantas Povilas Žum
bakis, mergaičių vadovė Aldona 
Zailskaitė, berniukų vadovas Au
gustinas Sužiedėlis, vakarų pro
gramos vedėja Elenutė Bradūnai- 
tė. Kasdien kitas stovyklautojas
paskiriamas komendantu, tad ne

Moksleivių ateitininkų stovyklą prisiminus. Pusryčių metu berniukams 
patarnauja p. Kolyčius. t Nuotr. M. Borusienės

jos reiškia be praktikos. Todėl 
Algis tuojau nusamdė aerodro
mo kampe tinginiaujantį DC-3 
ir visi 24-ri, dar pakankamai drą
sos turį, sulipome į jį pirmajam 
oro krikštui. Čia palydovo, in
struktoriaus ir ramintojo parei
gas ėjo pats komendantas Paš
kus, o Algis, visokių stovyklos 
programų tvarkytojas nurodęs pi
lotui Dainavos tašką oro žemė
lapyje, dabar atidžiai sekė, kad. 
tik mūsų už nuosavus pinigus į 
kokią Kubą nenuvežtų. Po kelio 
likos minučių skridimo po savo 
kojomis pamatėme Dainavą pil
name jos grožyje. Tikėkite, iš oro 
ji yra žymiai dailesnė, negu ją pa 
prastai matome pėstute žygiuoda
mi. Apsukę virš jos du ratu, nes 
aerodromas Dainavoje dar ne
suspėtas įrengti, grįžome atgal. 
Kažin ar tik ne Algio paprašytas, 
pilotas gana žemu skridimu pa
darė du ratu ir apie didžiulį 
Jacksono kalėjimą, išstatytą pla
čiame žalių laukų šlaite. Lygiai 
po pusvalandžio visi gyvi nusi
leidome, iš kur buvome pakilę. 
Paaiškėjo, kad, lipant į lėktuvą, 
organizatoriai tepajėgė išrinkti 
pinigus tik iš 22. Bet kai iš taip 
arti buvo parodyti Jacksono “rū
mai”, tai visiems skridusiems dar 
ne nesuspėjus išlipti, papildomi 
septyni doleriukai jau braškėjo 
skrydžio organizatorių delnuose.

Nenumatyta operacija

Kas gi būtų per stovykla, jei 
neturėtų savo gydytojo, o šis — 
ligonių. Ir, va, sėdint susikau
pus jau besibaigiančio dailiojo 
žodžio vakare, staiga iš salės bu
vo iškviestas daktaras Balčiūnas. 
Pasibaigus programai pamatėme, 
kad apie vieną virtuvės pastato 
kambarėlio langą būriuojasi vai
kai, nors jau buvo ir po nakti
piečių. Priėjome ir suaugusieji. Ir 
girdime, kad viena “reporterė”, 
kuri, gerai pasistiebus, smakru 
dar vos palangę pasiekianti, ra
portuoja: “Jau nupiovė kabliuko 
galą... jau išėmė kabliuką... jau 
siuva žaizdą... jau susiuvo ir ap
rišo... jau vaikas gatvėj...!” Ir 
tik po to paaiškėjo, kad bemeš- 
keriodamas vaikas vietoj žuvies 
pagavo kitą vaiką.

Kartų santykiai

Per šią dvyliktąją stovyklą te
ko sėdėti ir prie dvyliktojo stalo,

apie kurį susibūrė net trys kartos. 
Kad mus senius geriau suprastų, 
stalo “chairmenu” mes išsirinko
me trečios kartos atstovą Dainių. 
Jis pavyzdingiausiai laikydavosi, 
o jei bandydavo nukrypti į šalį, 
tai jį normaliais atvejais ištie
sindavo čia pat šalia jo sėdinti 
jo mama, pasikvietusi pagalbon 
dėdę Saulių ir net senelę. Nenor
maliais atvejais, kai už kelių jar
dų pasirodydavo striksint! jo sim
patija, tai jau nei abidvi vyres
nės kartos neįstengdavo pačios 
jauniausios kartos sutvarkyti. To
kie, mat, dabar jau laikai, kai 
sex edueation artėja prie vaikų 
darželio.

Ištisą savaitę gražiai vykusi 
stovykla artinosi prie galo. O tą 
pabaigą pajutome, kai šeštadie
nio vakarienės metu At-kų f-jos 
vadas prof. dr. Justinas Pikūnas 
pradėjo visiems dėkoti prie jos 
pasisekimo prisidėjusiems. Ir čia, 
be pagrindinių šulų, — tvarkin
gojo komendanto Juozo Paškaus, 
kuris pavakariams bulkutes su 
pienu bet kurioj ežero pusėj pri
statydavo kasdien su kompiute
rio tikslumu, ir švelniai išradin
go Algio Žukausko, kuris net 
bėdon patekęs, kartais šį tą ir iš 
nieko suorganizuodavo, — buvo 
dar visa virtinė nusipelniusiųjų. 
Suprantama, kad iš vakaro ne
buvo suspėta visiems padėkoti, 
tad sekmadienio pusryčių metu 
šią pareigą toliau tęsė inž. Jurgis 
Mikaila. Bet ir jis dėkodamas kai 
ką apėjo: užmiršo savo uoliąsias 
pagelbininkes Marytę su Janina, 
kurių dėka iš mūsų išspaustais 
pinigais jis ir tegalėjo sąskaitas 
apmokėti. Ir teko jas guosti pri
menant: gi kada ir kas muiti
ninkams yra dėkojęs?

Baigės paskutiniai pusryčiai, 
išklausyti paskutiniai praneši
mai, palinkėta gražaus oro ir sėk
mės LF stovyklai. Užklausus, ar 
norėtume turėti stovyklą ir kitais 
metais, teigiamo atsakymo žen- 
klan pakilo miškas rankų.

Stumdomų kėdžių triukšmas ir 
greit pasigirdusi pati liūdniausia 
visos stovyklos meto daina “Ei
sim broleliai namo, namo...” i 
reiškė tik vieną kad susikaupi
mo, studijų ir poilsio savaitė bai
gės.

Vyt. Čižauskas

ĮSPŪDŽIAI IS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ STOVYKLOS

vien tik vadovybė vadovauja.
Eligijaus Sužiedėlio pravesti at- 

sišviežinimo kursai kol kas pa
lietė dvi sritis. Pirmoji — Aplin
ka ir mes, o antroji — aš. Žmo
gus1 ieško savęs ir tiesų, kurios 
bus jam priimtinos. Čia svarbu 
vertybių skalė ir pasaulėžiūra, uu 
vertybių skalė ir pasaulėžiūra, 
kadangi visus pasirinkimus turi 
valdyti koks nors logikos princi
pas. Bet pirmiausia žmogus turi 
pažinti pasaulį, rasti jame kokią 
nors tvarką. Žmogus turi atsako
mybę apsispręsti, panaudoti sa
vo laisvę ir rasti gyvenimo pras
mę.'

Pirmadienį po pietų klausėmės 
simpoziumo, pravesto trijų stu
dentų. Tema — Amerikos ir So
vietų Rusijos spauda, jos reikš-* 
mė ir sudėtis. Aldona Indreikai- 
tė, žurnalistikos ir anglų kalbos 
studentė, paruošė klausimus, į
kuriuos atsakė Laima Nainytė iif

Juozas Kazlas, politinių studijų 
mokiniai. Diskusijoms praside
dant, buvo paaiškinama, kad 
spauda gali būti kelių rūšių: li
beralinė, kurią matome, pavyz
džiui, Anglijoje.

Parlamento paskirta komisija 
praveda tam tikrą cenzūrą. Ji 
peržiūri straipsnius, parinkdama 
spaudai tinkamą medžiagą. Kita 
spaudos rūšis yra demokratinė, 
kurią matome Amerikoje. Visi 
piliečiai gali laisvai pasireikšti, 
bet redaktorius laikraščio ar žur
nalo atrenka straipsnius taip, 
kad jie sudarytų to laikraščio 
“Liniją” Trečia forma, autorite
tinė arba didaktinė pasirodo ko
munistų bei diktatorių šalyse. 
Spauda yra vienpusiška. Žmonės 
skaito tik tai, ką vyriausybė no
ri, kad jie skaitytų.

Vakarais įvairios programos. 
Talentų vakarui, Regina Kryža
nauskaitė “grakščiai” pašoko iš
raiškos šokį. Ateities simfoninis 
orkestras, Jurgio Bradūno diri
guojamas pagrojo šaukštų, pei
lių ir bonkučių F minor koncer
to. Laima Underytė su broliu 
Ramūnu savo sukurtais žo
džiais ir muzika ilgai hipnotizavo 
mus visus dainų lauže, kuris vy
ko saloje, vidury Lake Ariel. 
Juokingiausiai pasirodė Paulius 
Alšėnas, pašokdamas baletą. Tiek 
įspūdžių iš pirmųjų stovyklavi
mo dienų,. Su daina kuriame 
gyvą lietuvišką atmosferą Lake 
Ariel stovyklavietėje.

Dalia Jasaitytė

ATEITININKU GAJOS KORP. 
40 M. SUKAKTIS

At-kų medikų Korp. Gaja 40 
m. sukaktis bus minima Chica
goje, spalio 12 d. šia tvarka: 
10 vai. pamaldos už gyvuosius 
ir mirusius gajininkus Tėvų Ma
rijonų koplyčioje, 6336 S. Kil- 
bourn, Chicago, 11 vai. užkan
džiai - kavutė. 11:30 vai. visuo
tinas korporantų susirinkimas T. 
Marijonų salėje. Programoje - 
Dr. K. Pemkaus paskaita — Ga
jos istorinė apžvalga; valdybos ir 
komisijų pranešimai, valdybos 
rinkimai ir kt. veiklos reikalai.

Antra minėjimo dalis vyks 
Mid-America Inn, 5001 W. 79 th 
St., Oak Lawn, III. (Telef. GA 
3-1100) - iškilminga jubiliejinė 
vakarienė; kviečiami korporantai 
su šeimos nariais, draugais ir sve
čiais; 5 vai. v. -susipažinimas, 6 
vai.- vakarienė. Vakarienės me
tu dr. Domo Jasaičio, korporaci
jos vėliavos kūmo ir Gajos Gar
bės nario paskaita. Bus ir tradi
ciniai mediciniški “kupletai”.

Ne dažnai susitinkam - ryšių ’ 
ir broliškumo atnaujinimui ir 
pasidalinimui įspūdžių bus ge
riausia proga šitame gausiam 
susitikime. Valdyba ir rengimo 
komisija deda daug pastangų ir 
laukia visų! V. Š.
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NAUJA ATEITININKŲ SEN
DRAUGIŲ VALDYBA

Ateitininkų Sendraugių Chica
gos skyriaus naująją valdybą su 
daro prof. Balys Vitkus, Edmun
das Radavičius, Augustinas ir Vi
da Tijūnėliai ir Aleksandra Ei- 
vienė.

PROF. ANTANO MACEINOS 
NAUJA KNYGA

Stasio Šalkauskio vardo Kūry
bos premijos laureatas prof. dr. 
A. Maceina parašė naują studi
ją vokiečių kalba. Studija “Sow- 
jetische Ethik Christentum” šį 
mėnesį pasirodys knygos forma 
(apie 200 puslapių). Leidžia Eck- 
hart-Verlag Berlyne.

MIRĖ LOMŽOS VYSKUPAS 
Gilios senatvės sulaukęs Len

kijoje mirė Lomžos vyskupas 
Ceslv. Faikovvski, iškentęs ne
maža sunkumų II-jo pasaulinio 
karo metu ir daug prisidėjęs 
prie Lomžos vyskupijos religinio 
atgimimo.

— Kas su savim namą. nešio
jasi? Atsakymas: — Sraigė 
(Uteniškių mįslė).

TRYS SAKALAI

CHICAGOS AT-KŲ 
SENDRAUGIŲ GALVOSŪKIS

Prof. B. Vitkus: Prižadėjau 
At-kų Sendr- baliui penkis tor
tus... Bet kaip man dabar juos 
iškepti ? ? ?...

Audronė Valaitytė: Muzika, 
muzika, muzika... Vengriška, či
goniška, lietuviška... Katrai iš 
jų dabar atiduoti pirmenybę???

Šie ir visi kiti klausimai bus 
greit išspręsti ir At-kų Sendr. 
balius įvyks spalių 11 d- Argo 
Summit Post Memorial Hali — 
6050 iSo. Harlem Avė. (pr.)

Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė- 
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
iremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
iraeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
.nyga suteiks malonumo kiek- 
ienam, jaunam ir vyresniam, 
kaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienpje 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- 
iams.
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JI užsisako 

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

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

Knygos Buskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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Tautine dalis

VISUOSE SIEKIMUOSE
ŠAUNI TARYBINE GYVENVIETE

Melnragės gyventojai skundžiasi, kad niekas jais nesirūpina

Rimties valandėlei

ŽMOGUS - DIEVO BAŽNYČIA
Kai iškyla koks nesusiprati

mas tarporganizacinėje veik
loje, tai bandoma ieškoti bū
dų išryškinti visumą ir dalj 
palenkti visumai. Tačiau bet 
koks mėginimas ką nors pa
lenkti pasireiškia prievarta — 
fizine ar moraline. Fizinės prie 
vartos išeivijos organizacijos 
negali pavartoti. Bet tie, ku
rie bėgo, net palikę savo tė
vynę, nuo fizinės prievartos, 
nūnai spiriasi ir moralinei prie 
vartai. Užtat ir apspręsti šiuo 
metu, kas yra mūsų tautinė 
dalis ar tautinė visuma, nėra 
lengva, kai nė viena organi
zacija neturi priemonių pri
versti net paskirus asmenis 
pilnai paklusti.

Kalbant apie tautinę visu
mą, tegalima pasakyti, kad tik 
tauta ją sudaro. Jei tai perke
liama j išeiviją, tai ją sudaro 
visi lietuviai, gyveną svetimuo
se kraštuose ir sąmoningai ap
sisprendę už savo tautinį pri
klausomumą. Teisybė, kad nie
kas negali pakeisti savo tau
tybės ir būti kitoks, negu jis 
yra. Bet tautybei pilna pras
me pasireikšti reikia asmeni
nio apsisprendimo. Turime dau 
gybę pavyzdžių iš tolimesnės 
ir artimos savo tautos praei
ties, kai lietuviai, tautinių ry
šių, o ne tautybės nusikratę, 
yra dar blogesni savo tautai, 
negu svetimieji, kurie gali bū
ti nesuinteresuotai draugiški.

Lietuvių bendruomenę su
daro visi lietuviai laisvajame 
pasaulyje. Bet tai tik teoretiš
kai. Kai apie tą patį reikalą 
kalbame praktiškai, regime, 
kad bendruomenėn jungiasi tik 
nedidelė lietuvių dalis. Kiti yra 
nubyrėję, išnykę, neapsispren
dę už nieką, o dalis net są
moningai yra nutraukę visus 
ryšius su savo bendruomene ir 
tapę svetimo mišinio — masės 
elementu. Bendruomenine ir 
tautine visuma išeivijoje tega
lime laikyti tik tuos lietuvius, 
kurie sąmoningai pasireiškia 
kaip lietuviai ir laisvai apreiš
kia savo tautinę tapatybę.

*

Mūsų pasidalinimas į dau
gybę organizacijų išeivijoje 
nėra girtinas dalykas. Bet ne
būtų lengva surasti receptą, 
kaip tą pasiskirstymą patai
syti. Amžiaus skirtumas, išsi
lavinimo lygis, profesiniai rei
kalai, kilmės vieta, atvykimo 
sąlygos ir laikas, — visa taip 
išskiria žmones, kad jie tik sa
vo aplinkoje ir savųjų tarpe 
ieško socialinio bendravimo, 
pasidalinimo idėjomis ar profe 
sinėmis žiniomis. Pagaliau ir 
politiniai bei pasaulėžiūriniai 
skirtumai yra tokie žmogiški, 
kad ir jų negalima iš gyveni
mo išskirti. Pasakymas, kad 
turi būti viena partija — Lie
tuva yra lygus pasakymui, 
kad jokios partijos nebūtų, 
taigi nė Lietuvos, nes ji yra 
okupacinėse sąlygose.

Partijos organizacijas ir 
paprastos draugijos yra natū
rali gyvenimo apraiška, kurios 
negalima nematyti. Jos visos 
yra dalinės, jos net visos kar
tu nesudaro visumos, nes sa
vo tarpan nepajėgia sutraukti 
visų lietuvių išeivių. Bet jos 
turi savo uždavinius, savo sie
kimus, ieško savų priemonių 
tikslui siekti. O jeigu dar jos 
savu būdu jungiasi į bendro 
tautos gėrio kūrimą — šiuo

POPIEŽIUS APIE TAIKĄ 
ART RYTUOSE

Popiežius Paulius VI-sis, kal
bėdamas tikintiesiems vasaros 
rezidencijoje Castelgandolfe, 
priminė II-jo pasaulinio karo 
pradžios 30-ties metų sukaktį 
ir ragino pasaulio tautas ir jų 
vyriausybes visomis priemonė
mis taikingai išspręsti Artimųjų 
Rytų konfliktą Šventojoje Že
mėje, ikur taip labai gręsia nau
jo pasaulinio karo pavojus.

metu į laisvės bylą ir lietuvy
bės ugdymą, tai ir jos jungiasi 
į visumos siekimus ir veda ben 
drą kovą už pagrobtos lais
vės atgavimą.

Šiuo atveju ir Lietuvių bend 
ruomenė išeivijoje yra toje pa
čioje plotmėje, kai ją imame 
kaip organizuotą išeivijos lie
tuvių dalį. Gal savo padėtimi 
ji yra ant stipresnių pagrin
du, nes remiasi demokratiniais 
principais, laisvu apsisprendi
mu ir laisvu nuomonių pasi
dalinimu, bet ir ji tėra tik da
lis, tik vienos, tegul ir plates
nės, srities apraiška. Dabarti
nę išeivijos visuomeninę struk
tūrą pakeisti bent tuose kraš
tuose, kur nuo seno yra dau
gybė mažų ir didesnių orga
nizacijų, nėra lengva nei visuo
tinumo dėsniu, nei dalinių sie
kimų pasmerkimu. Čia reikia 
ieškoti kitų būdų, būtent rasti 
savus kelius eiti visiems į ben
drą tikslą.

*
Tautinis visuotinumas prieš 

tautinę dalį yra ir turi būti 
mūsų idealas. Bet šiuo metu, 
kol to dar nėra, reikia ieškoti 
ir kitų būdų tautinėms apraiš
koms ir bendriems siekimams 
suderinti. Nūn, regis, nėra ki
to kelio, kaip tik tautinio so
lidarumo kelias. Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto 
kurta, Lietuvių bendruomenės 
pagrindan padėta Lietuvių 
charta tinkamai išreiškia šią 
idėją: “Tautinis solidarumas 
yra aukščiausioji tautinė da- 
rybė. Lietuvis ugdo tautinį so
lidarumą. Visi lietuviai yra ly
gūs tos pačios tautos vaikai, 
tarp savęs broliai”. Šio tauti
nio solidarumo reiktų siekti 
ne tik solidarumo įnašu, tiks
liau sakant, sąmoningu bend
ruomeniniu mokesčiu, bet juo 
labiau solidaria veikla, sugebė
jimu kalbėtis ir susikalbėti, 
sąmoningai teikiant pirmeny
bę tikslui prieš dalines priemo
nes.

Tautinis solidarumas remia
si laisve ir sąmoningu apsi
sprendimu už savo tautinį pri
klausomumą ir tautinių tiks
lų siekimą. Niekas negali rem
tis bet kokios rūšies prievar
ta, nes tai būtų atstūmimas 
nuo bendruomeninio kamieno 
tų žmonių, kurie skiriasi sa
vo pažiūromis ar pasirenkamo
mis veiklai priemonėmis. Kiek
viename lietuvyje matyti sa
vo brolį ir tos pačios tautos 
vaiką reiškia norėti kartu su 
juo dalintis tautinėmis parei
gomis ir privilegijomis, kartu 
su juo imtis atsakomybės už 
tautos likimą ir laisvės palai
mos siekimus.

Šis tautinio solidarumo mas
tas turi būti taikomas ne tik 
žmogaus žmogui, bet ir orga
nizacijos kitai organizacijai. 
Nė viena organizacija išeivi
jos sąlygose nesudaro pilnos 
visumos, o tik dalį tautos ir 
taip pat dalį išeivijos. Dėlto 
pasidalinimas darbais ir kitų 
asmenų ar organizacijų užmo
jų vertinimas yra viena są
lygų, kad mes rastume bend
rus kelius bent į pagrindinį 
tikslą. Vadovai kaip tik to ke
lio turi ieškoti, nes kitaip na
riai nesidomės nei vadais, nei 
organizacijomis, o dėl to nu
kentės tik pavergtos tėvynės 
laisvės reikalai ir lietuvybės 
pratęsimas išeivijoje. Pr. Gr.

Šventasis Tėvas priminė popie
žiaus Pijaus XH-jo pastangas 
H-jam pasauliniam karui iš
vengti ir ragino tikinčiuosius 
melstis, kad nepasikartotų pra
eities klaidos ir būtų išsaugota 
taika. “Naujas skaudus įvykis
— pareiškė Popiežius __ dar
labiau pablogino padėtį. Tai ne
seniai įvykęs gaisras žymiausio
je musulmonų Al Aqsa švento
vėje Jeruzalėje, kuris taip labai 
palietė milijonų tikinčiųjų jaus-

Graži Melnragė vasarą ir žie
mą. Asfaltuotas keliukas tik pės
tiems ir dviratininkams šauniai 
rangosi nuo Klaipėdos į Meln- 
ragą per sodintą pušyną. Seniau 
pajūryje tebuvo tik kavinė pailsė
ti, pažiūrėti į plaukiančius lai
vus, ir pasigrožėti jūros bekin- 
tančiu veidu ir džiaugtis pušyno 
ošimu. Melnragės krantai žemi. 
Anksčiau niekam neatėjo min
tis užsemiamoje žemumoje gy
venvietę statyti. Tik vienur kitur 
aukštesnėse vietose buvo stato
mi dailūs vasarnamiai.

Dabar naujoje tarybinėje gy
venvietėje jau sutelkti 5000 gy
ventojų. Gražioje aplinkoje jie 
ne gyvena, bet skursta. Skurdas 
juos pastūmėjo skųstis spaudoje. 

Gyventojų skundas
Melnragės 27 gyventojai, dau

gelį kartų klabenę įvairių įstai
gų duris, pasiuntė skundą į lai
kraštį (Tiesa,VIII. 13, Nr. 186):

“Melnragėje gyvena apie 5000 
žmonių. Iš vienos pusės mūsų 
gyvenvietę skalauja Baltija, iš 
kitos — remia pušynas. Poilsio 
dienas čia praleidžia tūkstančiai 
klaipėdiečių. Čia pasigrožėti jūra 
ir pušimis užsuka daug svečių.

Bet mūsų Melnragė labai skur
di, gatvės neasfaltuotos, šali
gatvių nėra. Iškastas kanalas- 
upeliūkštis teršia jūrą Parduo
tuvės mažos, blogai įrengtos,’ 
menkas maisto produktų pasirin
kimas. Laikraščių kioskas stovi 
išdaužytais langais. Yra ir dau
giau negerovių.

Mes ne kartą kreipėmės į Klai
pėdos miesto vykdomąjį komite
tą. Buvo daug pažadėta, bet iš 
esmės nieko nedaroma Melnra
gei sutvarkyti.

27 parašai”.

Potvyniai kiekvieną pavasarį
Dienraštis gavęs skundą pa

siunčia bendradarbį skundui iš
tirti. Jis, nuvykęs į vietovę ir pa
sitelkęs vietos vykdomojo komi
teto ir kitų įstaigų atstovus, tiria 
skundą.

Vytautas Miniotas, Tiesos ben
dradarbis, rado žymiai daugiau 
netvarkos, negu skunde išdėsty
ta. Pirmiausia jam užkliuvo ne
lemti potvyniai:

“Gelbėkit. Skęstam. Apsemta 
pusė Melnragės. Žmonės negali 
išeiti iš savo namų. Nekursuo
ja autobusai.

Į pagalbą atskubėjo gaisrinin
kai, milicija, gydytojai. Meln
ragė plaukė. Siauras grioviukas,

mus. Suprantame jų skausmą, 
pabrėžė Popiežius — bet trokš
tame, Ikad tai nepasunkintų ir 
taip jau įtemptą padėtį Artimuo 
se Rytuose ir nebūtų naujų žiau 
rūmų, neapykantos ir (keršto 
priežastimi.

JURGIS VĖTRA

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Man niekas anksčiau to nesakė, — stebėjosi ji 
pati. Bet atrodė, kad iki šiol tų žodžių ji nė nelaukė, 
tik nujautė, kad jie egzistuoja. Su savim ji jų niekada 
nerišo. Dabar gi atrodė, kad seniai jų ilgėjosi ir laukė.

— Vytautas, — lyg tokimas aidas praskriejo neaiš
ki mintis. Bet ten viskas buvo kitaip, ten žodžių ne
reikėjo... buvo tik sapnas, svajonės, tik keistai malonus 
jausmas, kuris realybėje neįmanomas.

Ji jautė, kad Johnas teisus sakydamas:
— Tavo vieta šalia manęsi Būsi mano gyvenimo 

dalis, kurios iki šiol neturėjau. Dabar turiu. Tau gi 
reikia manęs — atramos. •

Auksė nesigilino į tų žodžių reikšmę, tik jautėsi 
reikalinga, mylima ir buvo laiminga, nes nebebus nie
kada vieniša.

Jos atsakymo nė nereikėjo, nes abiem buvo su
prantama, kad atsakymas galėjo būti vienas — “taip!”

Kai jis ją apkabino, ji pasijuto rami, patenkinta, 
lyg grįžusi namo. Jo lūpos buvo švelnios, šiltos, kaip 
ir pats bučinys. Ir jos gyvenimas pagaliau susitvarkė.

Po to jų santykiai mažai tepasikeitė, tik gal viskas 
atrodė dar tikriau, nebebuvo laukimo ar nekantrumo, 
viskas buvo pastovu, nepakeičiama. Ir Auksei buvo 
keista, kad iki šiol ji taip bijojo pastovumo, sėslumo, o 
dabar jautėsi patenkinta.

Johnas stengėsi išlikti santūrus, korektiškas ir vengė 
intymesnės artumos, kuri galėtų išvesti iš pusiausvyros. 
Auksė džiaugėsi ir didžiavosi jo nusistatymu.

dilgėlės, usnys, varnalėšos. Žmo
nės trokšta, kad nors tie 700 
Jaunosios gvardijos gatvės metrų 
būtų išasfaltuota, bent vienoje 
gatvės pusėje — šaligatvis”.

Pakrikęs patarnavimas gyvento
jams

V. Minioto straipsnyje “Ma- 
I žos gyvenvietės dideli rūpesčiai” 
iškeliamas komunistų vadovau
jamo Klaipėdos miesto vykdo
mojo komiteto ir kitų įstaigų ap
sileidimas:

“Norisi atsigerti. Nei bufeto, 
nei kavinės penki tūkstančiai 
Melnragės gyventojų neturi. Tie
sa, prie pat kopų statoma kažkas 
panašaus į užeigą. Bet ji bus ne
apšildoma ir žiemą neveiks. O 
juk ne tik vasarą žmonės lanko 
jūrą. Ir žiemą, ypač šeštadie
niais ir sekmadieniais, klaipėdie
čiai traukia prie Baltijos, vaikš
to jos krantais. Kaip būtų gera 
pasivaikščiojus užsukti į kavinę 
sušilti kavos puoduku. Šitaip ma
no gyventojai, bet kitokios nuo
monės, matyt, yra Klaipėdos val
gyklų, restoranų ir kavinių tres
tas. Juk nesunku naujai statomą 
kavinę apšildyti.

Nusprendėme maisto produk
tų parduotuvėse paprašyti alu
čio. Ir viena, ir kita —tamsios, 
mažos, žmonės susigrūdę kaip sil
kės statinėje. Apie tvarkingą, 
prieinamą prekių išdėstymą — 
jokios kalbos. Jų pasirinkimas ir
gi mažas. Prieš pusantrų metų 
Melnragės gyventojai “Tary
binei Klaipėdai” skundėsi, kad' 
parduotuvėse nėra šviežios mė
sos, paukštienos, kepenėlių, dar
gi žuvies. Kioske prie parduotu
vės ne visada būdavo bulvių, 
morkų, burokėlių”.

Melnragė prisiglaudusi prie 
Klaipėdos miesto, bet niekas ne
sirūpina jos gyventojų buitimi.

Nereikia stebėtis komunistų 
partijos nesugebėjimu organizuo
ti kaimo naujas gyvenvietes, ku
riose gyventojai galėtų naudotis

perpildytas polaidžio vandenų, 
kriokė, garmėjo per visą gyven- 

' vietę,. Sutikęs pasipriešinimą ir 
negalėdamas prasiveržti į jūrą, 
bevardis upeliukas tiesiog žmo
nių akyse virto ežeru. Tada Klai
pėdos miesto vykdomojo komi
teto vadovai įsipareigojo upeliūk
štį sutramdyti ir užtikrino Meln
ragės gyventojus, kad ateity jo
kie potvyniai jiems negrės.

Vasarą keli žmonės čia darba
vosi. Dėjo kai kur siaurus vamz
džius, išmūrijo negilų šulinį. Ta
čiau tai nepadėjo. Sekantį stai
gų pavasari Melnragė vėl plaukė. 
Gyventojai vėl klebeno miesto 
vykdomojo komiteto duris, vėl 
prašė sureguliuoti tą nelemtąjį 
upeliūkštį. Šį sykį jie turėjo ir 
daugiau pretenzijų. Tuometinis 
miesto vykdomojo komiteto pir
mininkas F. Lengvenis prižadė
jo rūpintis Melnrage, patenkin
ti jos gyventojų poreikius.

Upeliūkštis slūgo ir tvino, 
tvino ir slūgo, o Melnragė kaip 
buvo taip ir liko gražaus Klaipė
dos miesto nešvariu, netvarkin
gu, dulkinu priemiesčiu”. 

Naujosios gyvenvietės vaizdai 
“Tiesos” korespondentas V. Mi

niotas perteikia niūrius naujos 
gyvenvietės vaizdus:

“Neseniai su grupe svečių ap- 
žiūrinėjome, Melnragę. Prie ap
šiurusių kultūros rūmų vėjas ne
šiojo smėlį, keli vaikai gainio
jo dulkėse kamuolį. O juk tais 
metais, kai Melnragė buvo “Ban
gos” žvejų kolūkio centras, kul
tūros namai garsėjo toli už Klai
pėdos.

Svečiai norėjo nusipirkti lai
kraščių. Juos pasitiko kioskas iš
muštais langais.

Patraukėme centrine Jauno
sios gvardijos gatve. Nei šaligat
vių, nei asfalto. Smėlis — birus, 
pilkas smėlis. Sunkvežimiai kelia 
dulkių stulpus. Abipus gatvės

9500 akrų laukus ir miškus prie Unity, Ore. palietė didžiuliai gaisrai

— Tai nenormalu, — tvirtino Irena, su kuria Auksė 
pasidalino savo pergyvenimais. — Tik žuvis gali iš
likti tokia šalta šalia mylimos moters.

Auksė supyko:
— Tu nesuprantil Jis jaučiasi atsakingas prieš 

manei
— Tu kalbi kaip debiutante, — atrėžė Irena. — 

Ką bendro turi meilė su atsakomybe? Tada neegzistuoja 
nei atsakomybė, nei protas, nei niekas, tik mylimas 
žmogus šalia tavęs, — kalbėjo ji toliau. — Negi niekad 
neužvirė tau kraujas, kai jis prisilietė tavęs?

— Ne, — beveik piktai atsakė Auksė, — aš kitaip 
jaučiu, — ir stengėsi neprisiminti to virpėjimo, kuris 
maloniai perbėgdavo kūnu. Bet ten buvo Vytautas ir, be 
to, tai buvo kažkokiame kitame pasaulyje, kuriame 
žmonės ne gyvena, bet tik sapnuoja. Johnas kitoks, jis 
realus, pastovus, galvojantis, juo galima tikrai pasiti
kėti...

— Tai ir tu nenormali, — numojo ranka Irena. Ji 
atrodė visai apskrita, vos pajudėjo ir sunkiai kvėpavo.

— Vargšė, — pagalvojo Auksė, — o aš dar vargi
nu ją su savo problemomis, — ir daugiau niekada 
nebekalbėjo apie Johną, bet jos žodžių neužmiršo. Kar
tais iškildavo neaiškios abejonės ir norėdavo eiti pas 
draugę, bet vis prisimindavo, kad Irena visada buvo ki
tokia, ji kitaip jautė, kitaip galvojo ir todėl negalėjo 
suprasti Auksės, negalėjo žinoti, kaip nemalonios jai bū
davo svetimos rankos, juo labiau lūpos.

— Gal ji teisi? Gal aš tikrai nenormali? — gal
vodavo.

Bet svarbu, kad Johnas ją suprato. Jie buvo pa
našūs. Juos jungė dvasiniai ryšiai ir intymumas buvo 
reikalingas tik tiek, kiek jis buvo neišvengiamas bend
rame gyvenime. Bet tai gi nebuvo šeimyninės laimės 
pagrindas, kaip gal kai kas galvojo.

Švenčiu gimtadienį, vardadie
nį, bet ar prisimenu krikšto die
ną, kuri yra pati svarbiausia 
žmogaus gyvenime. Kai nakties 
metu atsilankęs aukštosios žy
dų tarybos narys Nikodemas 
klausė Kristų apie sąlygas įeiti 
į tikrąją Dievo karalystę, Kris
tus jam atsakė: “Iš tikrųjų sa
kau tau, jeigu ka3 neatgims iš 
Vandens ir Šventosios Dvasios, 
tas negalės įeiti i Dievo kara
lystę. Kas gimė iš kūno, yra 
kūnas, ir kas gimė is Dvasios, 
yra dvasia” (Jon. 3,51. Čia Iš
ganytojas aiškiai Raiba apie 
krikštą, kaip užgimimą iš Šv. 
Dvasios.

Krikštas padaro mus Kris 
taus nariais, yra pirmas ir pa
grindinis mūsų su Kristum są
lytis. Ypač gilų mokslą apie 
krikštą randame šv. Povilo laiš
ko romėnams šeštame skyriuje. 
—Čia skaitome: “Ar jūs neži
note, kad me? visi, kurie esame 
krikštu artimiausiai sujungti su 
Jėzumi Kristumi, krikštu daly
vaujame jo mirtyje. Nes krik'- 
tu, kuriuo dalyvaujame mirtyje, 
mes esame draug su juo palai
doti, kad kaip Kristus kėlėsi iš 
numirusiųjų per Dievo garbę, 
taip ir me3 gyventume nauju 
gyvenimu. Nca jei mes suaugo
me su juo io mirties panašumu, 
taip pat būsime ir prisikėlime... 
Jei mes numirėm su Kristumi, 
tai mes tikime, kad taip pat su 
Kristumi būsime gyvi” (Rom 
6,3-8).

Anot šv. Povilo krikštas yra 
ne tik pasinėrimas Kristuje, bet 
dargi pasinėrimas Kristaus mir
tyje, mus su Kristaus išganymo 
mirtimi sujaugiantis, su Kris 
t.um ir jo mirtimi vienybėn su
siejantis. Atseit — per krikštą

miestelėniškais patarnavimais, 
kai ji nepajėgia išspręsti nesu
dėtingų Klaipėdos priemiesčio 
klausimų.

mes įsijungiame į Kristaus iš
ganymo darbą, į jo išganomąją 
mirtį. Tuo pat mes tampame 
faktiškaisiais Kristaus išgany
mo darbo dalyviais. Mes tikrai 
pasidarome atpirkti iš- vidaus 
su Kristum įr Kristuje.

Po krikšto mūsų gyvenimas 
eina panašiu žingsniu su Kris
taus gyvenimu. Jo ir mūsų gy
venimas plaukia viena tėkme. 
Kristus dar kartą išgyvena mu
myse savo išganytojo gyvenimą, 
ir mes jo atpirkimo gyvenimą 
mumyse atnaujiname, šv. Povi
lo laiškuose rasime daug vietų, 
kuriose jis, ypatingu būdu pa
brėždamas, išreiškia šią gilią 
Kristaus ir krikščionio savitar
pio gyvenimo paslaptį: krikš
čionis kenčia su Kristumi, jis 
kartu su juo nukryžiuojamas, 
su juo miršta, su juo yra palai
dojamas. Krikščionis su Kristu
mi keliasi, su juo gyvena, su 
Kristumi yra išaukštinamas, 
Dievas krikščionį su Kristumi j 
dangų .perkelia.

Šventasis Vincentas Ferreri 
kasmet, savo krikšto sukaktu
vių dieną, duodavo atnašauti 
Mišias toje pačioje koplytėlėje, 
kurioje jis buvo tapęs Dievo 
sūnumi.

Aš taip pat buvau pakrikšty
tas prieš daugelį metų, ir nuo 
tos laimingosios krikšto valan
dos iki dabar kiek visokių ma
lonių sulaukiau iš Dievo! Ta
čiau ar gerai suprantu, kas yra 
pakrikštytas žmogus? - šventa
sis Liudvikas karalius vadinda
vosi Liudviku iš Poisy (Puazi), 

xnes tenai buvo pakrikštytas. 
Tas vardas jam buvo branges
nis už Prancūzijos karaliaus ti
tulą.

Krikšto dieną aš iš paprasto 
žmogaus tapau Dievo sūnumi; 
iš kūdikio, neturinčio antgamti
nės gyvybės, likau sudievinta 
būtybe, galinti gauti Dievo ma
lones šioje žemėje ir negęstan
čios garbės danguje; iš rūsty
bės sūnaus, tariant Šv. Rašto 
žodžiais, tapau Išganytojo Jė
zaus Kristaus dalimi, ir tokiu 
būdu kartu su juo, likau malo
nus Dangaus Tėvui. Tą dieną 
Dievas iš manęs padarė savo 
bažnyčią, gyvą koplytėlę, kurio
je aps: gyveno visa Švenčiausioji 
Trejybė.

Pasak prancūzo mąstytojo 
Louis Evely, visa krikščionybė 
yra mokslas apie tai, kaip mirti 
ir kaip vėl prisikelti. Krikščio
nybė yra tikėti, kad Kristus yra 
tas vienintelis, prie kurio mir
ties ir prisikėlimo mes galime 
visada prisijungti.

Per krikštį mes esame pa
skandinami kaip kačiukai, sa-

(nukelta į 5-tą puslapį)

— Tik sielų bendravimas yra pajėgus išlaikyti pa
stovų vienas kito supratimą ir pagarbą, be kurių gy
venimas yra neįmanomas, — kartojo ji sau ir buvo tik
ra, kad jiems pilnai užteko ryšio, kuris vyravo tarp jų, 
nesvarbu, kaip Irena ar kas kitas į tai bežiūrėjo.

Motina apstulbo sužinojusi, kad Auksė išteka už 
Johno.

— Pagalvok ką darai. Ne tik ne lietuvis, bet dargi ir 
ne katalikas. Kaip jūs gyvensite? Kaip vaikus auklėsite? 
Kaip mes su žentu susikalbėsim? — rausdama ir bal
dama kalbėjo ji Auksei.

Bet duktė trumpai atsakė:
— Mama norėjai, kad ištekėčiau. — Jos balsas 

buvo ramus ir šaltas, lyg ne motinai kalbėtų, lyg na
mų įtakos joje nė krislelio nebebūtų, lyg jau dabar 
kur kitur, tik ne čia priklausytų.

Tėvas buvo liūdnas ir tylesnis net nei paprastai, 
jei tai įmanoma. Motina už abu atkalbėjo, bet paga
liau ir jai žodžių pritrūko. Kai nurimo, pradėjo galvo
ti, kad pagaliau nėra jau taip blogai. Johnas buvo pa
dorus vyras, išsimokslinęs, kada nors bus profesorius, 
turės gerą darbą, o į tai ranka numoti irgi negalima.

— Butkutė irgi ištekėjo už amerikono. Žinoma, mo
tina verkė, tėvas net į šliūbą eiti nenorėjo, bet dabar 
apsiprato. Ir į svečius pasikviečia ir patys ten nuva
žiuoja. Net draugams pasakoja, kaip duktė gražiai gy
vena, tik po Floridą žiemą važinėja... — ramino save 
Klimienė ir jau matė Auksę profesoriaus žmona.

— Matyt, taip reikia, — beveik jau patenkinta kal
bėjo ji Budrienei, — nežinia, kur žmogaus laimė pa
kasta. Iš jos amerikonkos jau nepadarys, gal ir vaikus 
kiek lietuviškai pramokys, kad bent su mumis susikal
bėtų... O kiek čia tų jaunųjų lietuvių, kurie tarpusa
vyje dar lietuviškai kalba... Geriau, nei visai netekė
jusi liktų.

£Bua daugiau,}, _



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 20 d.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO REZOLIUCIJOS

Kreipimasis j JAV prezidentą
Amerikos Lietuvių kongresas 

prašo Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentą Richard M. 
Nixon pritarti užsienių para
mos įstatymo pakeitimui, kad 
būtų įsteigta atskira federalinė 
įstaiga Baltijos valstybių lais
vės bylai propaguoti, keliant 
tuose kraštuose Sovietų Sąjun
gos vykdomą kolonializmą ir 
genocidą, kaip atkirtį prieš nuo 
latinį melagingą sovietų šmeiži
mą Jungtinių Valstybių už jų 
tariamą imperializmą.
Lietuvių tremtinių ir kalinių 

reikalu
Kongresas, giliausiai pasipik

tinęs Rusijos, pasivadinusios 
Sovietų Sąjunga, iš okupuotos 
Lietuvos jos gyventojų išveži
mais į Rusiją bei jos kitus pa
grobtus kraštus ir jų laikymą 
kalėjimuose ir ištrėmimuose.

Įpareigoja Amerikos Lietu
vių tarybą šį reikalą iš naujo 
kelti JAV valdžios įstaigose, vi
suomeninių organizacijų vado
vybėse ir šio krašto spaudoje, 
prašant gelbėti kenčiančius ir 
žudomus lietuvius.

Organizaciniais reikalais
Kongresas kreipia Amerikos 

Lietuvių tarybos dėmesį į pri
brendus j reikalą, papildyti ALT 
statutą dėl tarybos santykių su 
skyriais ir skatina jos valdybą 
plėsti savo skyrių tinklą.

Finansų reikalais
Kongresas su didžia padėka 

plačiajai patriotinei lietuvių vi
suomenei vertina gausias ligšio
lines pinigines aukas ir kviečia, 
kaip iki šiol, kiekvienais me
tais Vasario 16 — Tautos šven
tės — minėjimų progomis au
kas rinkti išimtinai tik tautos 
laisvinimo reikalams ir, nepai
sant kieno iniciatyva šie minė
jimai būtų rengiami, visos pini
ginės aukos įnešamos į Ameri
kos Lietuvių Tarybos iždą.
**■ . -..........................- ...............................

— Geras kalbėtojas ar rašy
toja® tiktai žodžių puoselėtojas, 
nes jis visai prakišo, jei klausy
tojai ir skaitytojai širdimis ir 
mintimis jų nepagavo. W. Miznt

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

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. šimulis

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

Paveikslai tinkami įrėminti,
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

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 20, ILLINOTS

Sveikinimai

Kongresas paveda Amerikos 
Lietuvių tarybos valdybai kon
greso vardu pasveikinti Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi
dentą, valstybės sekretorių ir 
padėkoti visiems kongresą svei
kinusiems.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas kambarys moteriai 
Marųuette Parke.

TEL. 737-0943
Išnuomojamas kambarys: viengun
giui vyrui ar viengungiai moteriai. 
Galima naudotis bendra virtuve. 
Skambinti 778-8620 kiekvieną die
ną nuo 10 vai. ryto iki 2:30 p. p.
IŠNUOM. 4^/2 kamb. butas Mar
ąuette Parke, Vyresnio amž. žmo
nėms. Tel. 925-1089.
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2025 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuomojamas 5-ių kamb. butas 
2-,me aukšte, suaugusiems. — 4625 
So. Keating Ave., Tel. 767-7287.

MISCELLANEOUS

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

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, gyvybės,

f VMĮf autoniobilių,
| sveikatos, biz-

mokėjimo są-
- lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimininiiiiimiiiiiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
i|iiilillliilllllllllllllllillliiliimiltilillliit>

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-87T8

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnie? tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H VVeat »5th Street 
Ohlcago, IUinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4880

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos lr dujų (gras) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dBl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžlningumu.

ALBINAS BANYS
4027 8. Auna Ave., Lyons,
Illinois. Telef. 447-8806.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
DIDELIS, MODERNIŠKAS 3-JŲ 

BUTŲ, 15 m. mūrinis. Apie $7,000.00 
pajamų J 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.

REKOMENDACIJA — Gerą pa
tarnavimą suteikė perkant real es
tate Svoboda Real Estate, 3739 W. 
26th St., Chieago, ir 2134 S. 61st 
Court, Cicero. Mes ilgai ieškojome 
pirkti namą, nes teturėjome tik 
mažą įmokėjimą. Su Albert Svobo
dos pagalba, nupirkome gerą pa
jamų nuosavybę, esame pilnai pa
tenkinti.

Adam Marcianik 
2438 S. Harding Ave.

Mūrinis 5 kamb., 14 metų ir 2-jų 
mašinų garažas. Sausas rūsys. — 
Marąuette pke. šaukite po 5 v. v.
PR 8-6916.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

MISCELLANEOUS

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Plaoe — WA 5-8063

M57 West 68th Street 
Tel HE 4-7482

55! —
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KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR

= KITOKĮ PASTATAI E

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių name apšildymo 
pečius ir alr-oonditioning — 1 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 
4444 S. VPestern, Chieago 8, HL

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

Parduodamas 1965 Chevrolet Im- 
pala automobilis — 4 durų, “hard- 
top”, automat. “power steering”. 
Važiuotas tik 15,000 mylių. Skam
binkit savininkui po 6 vai. vakaro 
HE 4-4769.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

STASYS SULA
• % INTERCONTINENTAL R. E.
PALMDALE, CALIFORNIA 939SO

Namu tel. (213) 470-3615, West L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 

— iš savininkų, akrais ne sklypais!

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

ARIZONA BOUND
Labai patrauklus, tikrai dailus, 

labai gražus 5% kamb. mūrinis su 
“pieture window dinette”. Plūs 
smagus valgomasis, plius labai šva
rus rūsys. Gazo karšto oro apšildy
mas, su “power humidification”. 
Liuksusinis ir labai švarus nuo sie
nos iki sienos kilimai. 2 maš. ga
ražas. Į pietus nuo 55-os, arti Pu
laski. Žema kaina, $24,900. Pama
tykite, patiks. Kreipkitės į Miracle 
Man. Skambinkite dabar.

M I G H A ELS 
Tel. 254-8500

PIETVAKARIUOSE — mūr. 4 
kamb. namas. Plytelių virtuvė. Mo
derniška vonia. Gazu apšild. 220 V. 
laidai. $10,950. SVOBODA, 3739 
W, 26th St. LA 1-7038

5 didelių kamb. “octagon front 
encpandable” mūr. namas. Kerami
kos plytelių virtuvė ir vonia. Izuo- 
liuotas porčius naudojamas kaip 
kamb. Kilimai miegamuose. Medžio 
papuošimai kaip stiklas. Gazu kar
štu vandeniu apšild. 2 maš. gara
žas. Geras tvirtas namas. Geras 
susisiekimas. Į vakarus nuo f’u- 
laski. Apžiūrėkite. 767-2357.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Už Marųuette Pk. prieš Pulaski 
švarus 10 metų, kaip naujas 4 kamb. 
aukštas mūr. nąms ir dviejų auto 
naujas garažas.1 Platu3 lotas., pasku
bėkite $21,000.

Med. 4 kamb. “oottage’’. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Ave. arti 87-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.

Lotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

Medinis — 5 Ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tax 

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REA L ESTATE Remkite “Draugę”.
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SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
I L E X UTIS- REALTOR

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

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

VYRAI IR MOTER VS

NEEDED IMMEDIATELY 
GENERAL FACTORY

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

E. J. FRANK MFG. CO.
5724 W. Armitage, Tel. ME 7-4609

PART TIME
MAN or WOMAN

5 A.M. to 8 A.M.
5 days per week

Mušt Have Comptometer 
Experience

Tel. LA 5-7600
EXTENSION 23

REAL ESTATE

CICERO. 3-jų metų senumo 3-jų 
butų namas apylinkėje 34th ir Aus
tin. 2 po 6 kamb. ir 4 kamb. Įmo
kėti grynais $18,000, paskola 6%. 
Kaina $56,900. SVOBODA, 2134 S. 
61st Ct., BI 2-2162, o jei neatsako, 
skambint LA 1-7038.

BIGGER — BETTER
Dideli ir labai gražūs 3 miegamieji. 
3 “Hollyvvood” vonios. Malkoms 
kūrenamas židinys. Ypatingai gra
žūs įrengimai puikiame rūsy. La
bai didelis salionas. Gražiausios 
mados virtuvė. Visi Thermopane 
langai. 2 maš. garažas. Puikus na
mas. Queen of the Universe parap. 
rajone. Jokios abejonės, būsite lai
mingi. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .
BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2288 
Mūr. 2 hutai po 4 kamb. Ir raš-

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

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

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

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

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515
2 po 6 kamb. didelis mūr. namas 

prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.900.

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

5)4 kamb. naujas mūr. bungaloiv 
prie 67 ir Kedzie. IVj vonios, virimo 
pečiai. $25.000.

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

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

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

II butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

SkelbKitės “Drauge”.

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

DICTAPHONE-
TYPIST

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

New electric typewriter. Modern 
congenial vvorking conditions.

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

CALL CARL PIETSCH 
334-7900

TSC
4747 No. Ravenswood

OFFICE CLEANING
Full time permanent & part time 
employeea needed now to fili joba 
in Northvvest Chieago & sub’n areas.

Ca.r helpful. Good Starting Salaries. 
Time and % for holiday vvork, also 
oredit union and paid vacatton. Time 
and for over 40 hrs. No exper. 
necessary. Please apply personnel.

200 W Ohio Street
PHONE — 661-4080

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

Apply —

OORY CORPORATION 
2100 So. MarslnUl Blvd. 

PHONE 522-2100

(2) W O M E N
(1) For Counter Work 

(1) For Grill Work 
Excellent Pay

Full and Part Time. 
Light Clean — Steady Work. 

Apply in Person

PATIO DRIVE IN
1503 W. Irving Pk., Chieago 

Mr. Sigalos
CASHIERS FULL TIME

Monday Thru Friday 
9:30 a. m. to 5:30 p. m. 

CALL OR APPLY 
PERSONNEL OFFICE
VV. T. GRANT CO.

4212 No. Harlem AvenHe
(Harlem - Irving Plaza)

PHONE 453-4700

HELP VVANTED — VYRAI

SECURITY OFFICERS 
ATTENTIOM

One of the countries largest, fastest 
grovving IndustriaI Security Compa- 
nies is in need of top ąuality security 
officers to service prime contracts 
in the vvest suburban arens. 
STARTING WAGE $2.00 PER HOUR

TEL. — 637-4170 
Apply —

ADVANCE INDUSTRIAL 
SECURITY

7030 W. North Ave., Suite 202 
Chieago, Illinois

TOOL AND DIE MAKER
Mušt be exper full time steday vvork. 
Overtime. Good starting rate.

Stettco Tool, Die & Mfg. Co. 
2712 N. Elston Ave. 
PHONE — EV 4-7211

MACHINE SHOP TRAINEES
DAYS

Experlenccd, all type machine shop 
eąuipment, lathe grinder. mlll etc. 

APPLY IN PERSON

PERMACOR
9540 Tulley, Oalk Lavvn, Ulinois

HELP VVANTED — VYRAI

WAREHOUSE MEN
lst AND 2nd SHIFT

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

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

An Eąual Opportunity Employer

LATHE OPERATORS 
AND

HARDINGE CHUCKERS
MODERN AIR CONDITIONED PLANT IN WHEHLING 

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, VVfaeellng, Illinois Phone 587-8100

SEWING MACHINE 
OPERATORS
FULL OR PART TIME

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

APPLY IN PERSON

STANDARD SAFETY 
EQUIPMENT 00.

481 North Quentin Road 
PALATINE, ILLINOIS

HELP WANTED — VYRAI

MAINTENANCE
MAN

Experleneed general factory and 
maintenance. Days Good pay. Ex- 
cellent benefits

SĖT UP PUNCH PRESS
Experienced. Steel rule dies. Days. 
Good pay. Exeellent. benefits.

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

Tel. — IOR 3-8020

MAINTENANCE MECHANIC
LITHO PLATE GRAINING PLANT 
— General all around maintenance 
background. Top starting wage, 8 
paid holidays, near transpoirtatjon. 
Chieago Northvvostern and Lake-st. 
CTA. Phone Rili Maypole 782-8590. 

CHICAGO LITHO PLATE 
GRAINING OO., INO.

21S N. CLINTON, CHICAGO

OFFSET PRESSMAN
FOR 1250 MULTILITH 

Days Only
Niles Location 

Call Mr. Mclntyre — 647-8521

Positions VVith A Future 
Iimmediate Openings

VVORKING FOREMAN
For Line Of Nevv Britain Chuckeirs 

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

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

KEMPER VALVE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVaueonda, Illinois 

Tel. — 526-2166

MACHINISTS
We are i n need of tvvo machinists 

or vvill conpiųer apprentice. Light 
clean vvorlt." Exceptional benefits. 
Good starting rate.

NORWOO1) MARKINO AND 
EQV!PMENT COMPANY 

30 No. Beach Ave., La Grange, IU.

MAINTENANCE MAN
Candy Co. desires maintenance man 
exp. in macliinery and eąuip. repatrs 
preferred. Should, have vvorking 
novvledge o! elec., plumbing and 
carpentry vvork. Good vvorking cond. 
Many co. benefits. Salary commen- 
surate vvith ability and experlenoe. 
855 VV. VVaShington Blvd., 226-3070

MAINTENANCE
HELPER

General JUliAround 
Work.

Exper. In Electricity Helpful
Outstanding Wages And 

Benefit Program

ROHDEN MFG. 
TRW, Ine.

Apply in Person 
4630 No. Lamon

2 Blocks So. of Lawrence Ave.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos



Rockfordo Balfo 85 skyriaus garbės' pirmininkas Juozas Bacevičius 
(kairėje) ir ilgametis to skyriaus pirmininkas Augustinas Pocius.

Rockfordo lietuviai mini 
šalpos darbo sukaktį

JURGIS JANUŠAITIS

Rockfordo mieste yra įsikū
rusi negausi, bet gana gyva lie
tuvių kolonija, šios kolonijos 
lietuviai organizuotai ar pavie
tai dažnai atvyksta ir į Chica
gą, kai čia būna rengiami di
desnio masto parengimai, — 
operos, koncertai, teatro spek
takliai ir pan.

Rockfordo lietuviai yra ge
rai susiorganizavę ir šalpos dar
be. Jie prieš 25 metus, 1944 m. 
spalio 15 d., įsteigė prie Altos 
85 Balfo skyr. Taigi šiais me
tais jie ir švenčia šio skyriaus 
įkūrimo dvidešimt penkerių me
tų sukaktį. Mažoje lietuvių ko
lonijoje išsilaikyti organizacijai 
tokį tarpsnį ir vis dar gyvinti 
savo veiklą reikalinga didelių 
pastangų. Tačiau Balfas, kaip 
dirbąs gražų artimo meilės dar
bą, čia vis randa uolių talkinin
kų, vadovų ir nuoširdžių auko
tojų, kas ir įgalina šiam Balfo 
skyriui sėkmingai veikti.

Per dvidešimt penkerius me
tus Rockfordo Balfo skyrius į 
Balfo centrą yra įmokėjęs 10, 
564.54 dol. ir per tą laiką pa
siuntęs apie 16,000 svarų rūbų. 
Narių skaičiumi šis skyrius nė
ra gausus, — jų priskaitoma 
nuo 50 iki 75. Tačiau jie visi 
aktyvūs ir geri darbininkai.

Šia proga su pagarba ir dė
kingumu tenka prisiminti ir šio 
Balfo skyriaus steigėjus bei 
valdybų žmones. Įsisteigus sky
riui, jo pirmąją valdybą suda
rė; Juozas Bacevičius — pirmi
ninkas, kun. J. Juozaitis ir S. J. 
Petrauskas — vicepirmininkai, 
P. Deltuva — protokolų ir fi
nansų sekretorius, tas pareigas 
ėjęs 20 metų, dėl nesveikatos 
iš pareigų pasitraukęs, dabar 
skyriaus garbės narys, S. Kas
putis — iždininkas, S. Keliuotis, 
P. Širvinskienė, P. G. Aleksy
nas ir J. Semėnas — valdybos 
nariai. Tuo pačiu metu Juozas 
Bacevičius buvo ir Balfo direk
torius, dabar garbės skyriaus 
pirmininkas.

Minint šiuos pirmuosius sky
riaus steigėjus ir ilgamečius 
Balfo darbuotojus, randame 
daugelį jų jau iškeliavus am
žinybėn, kaip kun. J. Juozaitis,
S. J. Petrauskas, S. Kasputis, 
S. Keliuotis, P. G. Aleksynas 
ir J. Semėnas. Jų kilnius darbus 
šalpai rockfordiečiai ir šiandien 
mini su gilia pagarba.

Per eilę metų skyriaus val-

dybos sąstatas keitėsi, tik val
dybos pirmininkas Juozas Ba
cevičius ištvėrė iki 1955 metų, 
atseit, dešimtmetį sū viršum.

1955 m. skyriaus pirminin
ko , pareigas perėmė Antanas 
Laucevičius, po metų jas per
davė Stasiui Surontui. O 1957 
m. kovo 17 d. valdybos pirmi
ninku išrinktas Augustinas Po
cius, kuris pasižymi darbštumu 
ir rūpestingumu. Tas pareigas 
tebeina jau dvylikti metai. Jam 
dabar talkininkauja energinga 
valdyba; Kazys Rutkauskas ir 
Petras Šernas — vicepirminin
kai, Petrė Savickienė — vice
pirmininkė ir vyr. šeimininkė, 
G. Špokaitė — sekretorė, D. 
Bubelienė — iždininkė, B. Dauk 
šis ir J. Augutis — valdybos 
nariai.

Paskutiniosios šių metų val
dybos rūpestis yra, kaip šiais 
metais pravesti sėkmingai Bal
fo vajų ir kaip prasmingiau at
švęsti šio skyriaus 25 metų gy
vavimo sukaktį.

Tam tikslui rugsėjo 27 d. 
Rockforde, Lietuvių klubo di
džiojoje salėje, 7 vai. ruošia 
linksmų nuotaikų 25 metų šal
pos-darbo jubiliejinį rudens ba
lių. Baliaus metu gros Neolitu
anų orkestras.

Nuoširdūs kaimynai — Rock- 
Į fordo lietuviai, daug- kartų vie
šėję chicagiečių ruošiamuose pa 
rengimuose, su didele viltimi 
laukia kad ir lietuvių sostinė 
parodys reikiamą dėmesį savo 
kaimynams ir ruošiamame pa
rengime gausiai dalyvaus.

Būtų gerai, kad Chicagos Bal
fo vadovai suorganizuotų į Rock 
fordą ekskursiją, parūpintų su
sisiekimo priemones — šiuo at
veju geriausiai tiktų autobusai. 
Būtų tikrai gražu, kad chicagie- 
čiai nuoširdžiai paremtų šios 
mažos, bet darbščios lietuvių 
kolonijos darbus.

Rockfordo Balfo 85 skyriui, 
jo vairuotojams ir visiems šal
pos bičiuliams, besidžiaugian
tiems šia gražia šalpos darbo į 
sukaktimi visokeriopos sėkmės 
ir ateinančiais metais.

— Juo mažiau žinome, tuo 
daugiau įtariame. — H. Sliavv.

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

ko Evely, bet išnirstame iš 
krikštolinio vandens atsinauji
nę, atgimę.

Eiti išpažinties yra lyg mirti 
ir vėl iš numirusiųjų prisikelti. 
Išpažintį galima prilygti ir sa
vižudybei, kada atsikratoma ne
pakenčiamo žmogaus, kokiu esą 
me, sau ir kitiems. Ir daugiau 
nieko nereikia, tik įeiti į klau
syklą. Ten kiekvienas miršta 
savo valia, savo nuodėmėms, ir 
prisikelia pasidavęs Dievo va
liai, kuri yra meilė ir švelnu
mas, taika, atleidimas, džiaugs
mas. K. Baras

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

1969 m. rugsėjo 14, 4 valandą 
po pietų. Philadelphijos mieste 
pirmą kartą buvo girdėta Lietu
vių radijo programa — “Li
thuanian World Review Radio” 
per WIBF FM 1G3.9 mc. stotį. 
Ši programa pasiekė klausyto
jus New Jersey, Delaware ir 
Pennsylvanijos valstybėse. Pro
gramos vedėjai yra Gabrielius 
Mironas, Philadelphijos Lietu
vių bendruomenės apygardos 
pirmininkas, ir Antanas Mažei
ka.

Programa buvo pravesta an
glų kalba, nes norima supažin
dinti kuo didesnį skaičių žmonių 
su pavergtos Lietuvos nepri
klausomybės klausimu bei visa
pusišku lietuvių gyvenimu JAV. 
Radijo programos vedėjai ypa
tingai nori pasiekti ir palaikyti 
ryšius su senos kartos lietu
viais, kurie 'gyvena Pennsylva
nijos kalnuose. Nors jie seniai 
izoliuoti nuo bendro lietuviško 
gyvenimo, bet yra išlaikę meilę 
tėvynei ir jos tradicijoms.

•“Lithuanian World Revievv 
Radio” programa yra “Laisvės 
Žiburio” radijo programos atža
la, kuri įsisteigė 1965 m. New 
York mieste. Vienas iš jos stei
gėjų buvo Antanas Mažeika, 
dabartinės programos vedėjas. 
Yra norima sukurti visą tink
lą Lietuvių radijo programų sto 
čių. k.

Worcester, Mass.

JUBILIEJINIS VASAROS 
PIKNIKAS

Rugsėjo 6-7 d. Point Rock par
ke prie Worcester buvo sureng
tas jubiliejinis Šv. Kazimiero para 
pijos piknikas, kurio vyriausiu 
organizatorium buvo St. Valins
kas. Sekmadienį 12 vai. pikniko 
vietoje buvo atlaikytos pamaldos, 
po pietų oras buvo pragiedrėjęs 
ir gerokai atšilęs. Žmonių buvo 
gausiai susirinkę. Buvo įvairių 
pramogų. Sesuo M. Gracia buvo 
išstačiusi daug savo dailės darbų, 
jų tarpe buvo nemažai lietuviš
kų kryžių ir lietuviškos ornamen
tikos. Bet pavakaryje staiga at
vėso oras, pakilo vėjas ir pradėjo 
lyti. Tad nebaigtas piknikas ir ge
gužinė turėjo būti nutraukta.

Šv. Kazimiero parapija šven
čia 75 metų jubiliejų. Svarbiau
sios jubiliejaus iškilmės rengia
mos spalio 19 d., kuriose numa
toma kviesti daug garbingų sve
čių. Rengiamas jubiliejinis para
pijos leidinys su platesne para
pijos istorija.

PARAPIJOS MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Rugsėjo 3 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos mokykla pradėjo naujus 
mokslo metus pamaldomis, ku
rias atlaikė parapijos klebonas 
kun. J. Jutkevičius. Ta proga pa
sakė ir pritaikytą pamokslą.

Parapijos mokyloje veikia 8 
skyriai ir vaikų darželis.Dėsto še
šios seselės kazimierietės ir dvi 
pasaulietės. Mokyklos vedėja se
suo M. Charlene jau trečius me
tus eina tas pareigas ir veda 
aštuntą skyrių. Septinto skyriaus 
mokytoja sesuo M. Alėta, šešto

Anglų karinis viršininkas a. Airijoj® gen. mjr. Tony Dyball stengiasi sutaikinti katalikus ir protestantuB ir 
pašalinti barikadas . . - j •

jo sesuo Anna Mae, penkto - se
suo. M. Laurine, ketvirto - se
suo M. Laura, trečio - Mrs. Mary 
Mahoney, pirmo ir antro - sesuo
M. Ignata ir vaikų darželio Ma
rija Baškienė. Trečiame — aštun
tame skyriuose atskirai ketu
rias dienas Pr. Paliukonis dės
to lietuvių kalbą.

Parapijos mokyklą lanko 190 
mokinių (25 mažiau, negu perei
tais metais). Laipsniškas mokinių 
mažėjimas gręsia mokyklos likvi
daciją. Būtų gėda Šv. Kazimiero 
parapijai jei dėl mokinių sto
kos tektų uždaryti mokyklą, kuri 
yra parapijos pagrindas.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJI

MAS

Tautos šventės minėjimas, dėl 
rengėjų neapsižiūrėjimo, sutapo 
su jubiliejiniu parapijos pikniku, 
tad praėjo gana kukliai. Mairo
nio pk. prie užkandžių stalo žur
nalistė E. Čekienė, atvykusi iš 
Nevv Yorko, pasakė kalbą, pabrėž 
dama tautinį jaunuomenės au
klėjimą. Po prelegentės kalbos 
vyko laisvas pasidalinimas gyve
nimo įspūdžiais.

N. ANGLIJOS VYČIŲ 
GEGUŽINĖ

Rugsėjo 14 d. Maironio parke 
buvo surengta Naujosios Anglijos 
Vyčių gegužinė -piknikas, kuria
me dalyvavo daug vyčių ir sve
čių. 12:00 vai. kun. J. Jutkevi
čius atlaikė pamaldas ir pasakė 
pamokslą. Po pamaldų vyko pie
tūs ir kiti užkandžiai.

Meninės programos metu kal
bėjo vyriausias Vyčių dvasios va
das kun. A. Kontautas ir N. An
glijos apskrities dvasios vadas 
kun. A. Janiūnas. Šis ta proga pa
dainavo ir vieną dainelę. Dau
giau dainų atliko Lavvrenco ir 
Worcesterio 26 kuopos.

Gegužinės metu salėje sureng
ta knygnešių ir tautinių išdirbi
nių parodėlė. Knygnešių parodė
lė surengta Brocktono kuopos, 
arba tiksliau sakant, kun. Val- 
kavičiaus rūpesčiu. Ant stalo gu
li draudimo laikų maldaknygė, 
kantyčka (giesmių knyga), “Auš
ros” ir “Tėvynės Sargo” kom
plektai. Tai retenybės. Iš Alko 
muziejaus paskolintas medžio 
drožinys - knygnešys. Taip pat 
ir P. Rusecko redaguotos knygos 
Knygnešys vienas tomas. “Auš
ros”, “Tėvynės Sargo” ir Knygne
šio ištraukos išverstos į anglų k. 
Šalia Lit. Enciklopedijos išleistas 
Lietuvos žemėlapis su ypatingai 
pažymėtomis vietovėmis: Tilžė, 
Ragainė, Klaipėda (tai vietos, kur 
buvo spausdinama literatūra), 
Vištytis ir Vadaktėliai . Pastaro
sios dvi vietos atrodo turėtų reikš
ti slaptos spaudos platinimo cen
trus, bet jie ne visai atitinka tik
renybei. Vištytis, kaip pasienio 
miestelis, buvo spaudos gabeni
mo iš Prūsų pereinamas punk
tas. Bet jų buvo ir daugiau ir žy
mesnių: Sudargas, Kretinga, 
Garšviai ir kt.

Yra ir naujosios literatūros: 
War Against God in Lithuania, 
Lithuania 700 Years ir Lithua
nian Recipes. Nors tai simboli
nis pavaizdavimas knygnešių ag- 
dynės, bet labai sveikintinas, nes 
jaunesnieji jau anų erškėčiuotų 
lietuvių tautos kultūros kelių ne-

bežino. Naudinga jiems tai kar
tas nuo karto priminti.

Dailės parodėlė turtingesnė, 
surengta 26 kuopos vyčių Mari
jos Jankauskienės, kuri yra Vy
čių centro valdybos kultūros rei
kalų vedėja, ir Vandos Pajėdai- 
tės. Žinoma, prie to ir kiti yra 
prisidėję rinkdami eksponatus. Vi 
si eksponatai, nors mažoje erdvė
je, bet gana taikliai išdėstyti ant 
audimų ir juostų dugno. Pir
miausia metasi į akis du stam
būs pakabinti medžio išdrožti 
paveikslai: P. Rimšos imitacija 
Artojas ir lietuviška sodyba. To
liau lietuviški kryžiai, keletas 
medžio drožinių, ypač būdingas 
Palangos Juzė su didelėmis žirk
lėmis pažastėje. Įvairūs gintari
niai karoliai ir kiti išdirbiniai 
puošė stalą.

KUN. H. JONO ŠULCO 
PRIMICIJOS

Rugsėjo 14 d. Šv. Kazimiero 
parapijos lietuviai turėjo retai pa
sitaikančias iškilmes. Parapijie
tės Magdelenos Baltrušaitytės pa
sišventimo ir didelės aukos dėka 
išėjęs į kunigus salezietis tėvas
H. Jonas Šulcas, šį pavasarį Ro
moje įšventintas į kunigus, laikė 
primicijas šv. Kazimiero bažny
čioje. Jam asistavo parapijos kle
bonas kun. J. Jutkevičius vyriau
siu asistentu, kun. prof. St. Yla 
subdiakonu ir kun. J. Steponai
tis diakonu, K. Bazikas komen
tatoriumi ir p. Molis lektorių. 
Muz. Mateikos vedamas parapijos 
choras gražiai pagiedojo mišias.

Pamokslą pasakė kun. J. Ste
ponaitis, kuris pabrėžė kunigo 
reikšmę Bažnyčios ir tikinčiųjų 
gyvenime. Taip pat pastebėjo, 
kad kunigų tarpe pasitaiko ir ne
vertų, kurie spaudoje ir šiaip 
visuomenės dažniau pastebimi ir 
jų darbai labiau pabrėžiami, ne
gu daugumos kunigų vertingi 
darbai.

Po pamaldų primicijantas su
teikė palaiminimą visiems pamal
dų dalyviams.

1 vai. parapijos salėje Marijos 
ir Juozo Miliauskų rūpesčių su
rengti iškilmingi pietūs, į kuriuos 
atsilankė apie tris šimtus svečių. 
Pietų programą pradėjo M. Mi
liauskienė, programos vedėju pa- 
kviesdama vietos kleboną kun. J. 
Jutkevičių.

Iš pasauliečių primicijantą svei 
kino LB vietos apylinkės valdy
bos ir organizacijų Tarybos pir
mininkas Pr. Stanelis ir buvęs 
Vasario 16-sios gimnazijos, kurio
je mokėsi kun. J. Šulcas, direkto
rius rašytojas Antanas Giedrius- 
Giedraitis. Tėvų Marijonų var
du kalbėjo tėvas V. Atkočius. 
Tėvų Pranciškonų provinciolas
L. Andriekus sveikinimo žodyje 
nusiskundė dideliu trūkumu pa
šaukimų iš jaunimo tarpo ir 
stoka aukų paremti-į kunigus be
simokančius jaunuolius. Kaip pa
vyzdį nurodė vienos moters pasi
ryžimą geriau įrengti koplyčioje 
altorių, negu paremti pranciško
nų klierikus. “Ji nesupranta, kal
bėjo provinciolas, kad kai nebus 
kunigų, nereikia ir altorių”.

Kunigų Vienybės, Nek. Prad. 
Svč. Mergelės Kongregacijos ir 
Ateitininkų Federacijos vardu 
sveikino kun. St. Yla, gėrėdama
sis kun. J. Šulco susidomėjimu 
jaunimu ir jo veikla. Prel. Pr. 
Juras linkėjo spinduliuoti Kris-

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

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

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

Gaunama “Drauge.’ 
$2.50.

Kaina

Ulinola State gvyentoja) prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.
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taus ir skleisti lietuvių dvasią vi
sur, kur tik pasirodys.

Balfo pirmininkas kun. V. Mar 
rinkus sveikindamas nepamiršo 
ir paraginti visuomenės savo 
aukomis paremti Tėvus Salezie
čius, kurių kongregacijai priklau
so ir kun. Jonas. Kun. J. Jutke
vičius savo parapijos, seselių ka
zimieriečių, kurių visas būrys bu
vo atsilankęs į pietus, ir parapi
jos kunigų vardu pasveikino. Po 
to pristatė svečius kunigus, kurie 
apart kalbėtojų sėdėjo prie gar- 
kės stalo: Athol lietuvių parapi
jos kleboną kun. A. Jankauską, 
Tėvą Steponą, OFM, kun. J. Ba- 
kaną ir kun. J. Steponaitį.

Kiek ilgiau sustojo prie kun. 
Jono geradarės Mgd. Baltrušai
tytės, kuri nuo pat gimnazijos 
laikų iš savo kūklių cenrinių su- 
taupų rėmė kun. Joną, ypatingai 
šelpė jį kunigų seminarijoje 
besimokantį. Ji išsižadėdama sa
vęs, nežiūrint įvairių atkalbinė
jimų, pasišventė vieną jaunuolį 
išleisti į kunigus. Šiandien ji pil
nai gali tuo džiaugtis, sėdėdama 
šalia savo globotinio. M. Bal
trušaitytė dosniai aukoja ir ki
tiems reikalams. Tai gražus pa
vyzdys visiems. Taip pat buvo

RADIO PROGRAMA

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

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

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

AREA CODE 312 247-2425

Mielam kolegai
DR. A. ROŽĖNUI

mirus,
žmonai ELENAI ir dukterims reiškiu gilię 
užuojautą.

DR. K. VAIČIUS
Minonk, Illinois

A. + A J. PAKALNIŠKIUI
Lietuvoje mirus, 

sūnų KUN. JONĄ PAKALNIŠKĮ ir dukrą PAULINĄ 
VERKELIENĘ SU ŠEIMA liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vanda ir Liuką Richnevičlai 
Birute ir Juozas Skorupskai 
Leonidą Sodeikiene 
Valius, Leonas, Mintautas ir Povilas 
Sodeikai su šeimomis.

Su liūdesiu pranešame, kad š. m. ruigpiūčio mėn. 30 dieną, 
Lietuvoje, Kaune, užbaigė šios žemės kelionę mūsų mylimas 
dėdė

A. + A.
. DIPL. INZ. EDVARDAS VITKUS

Jo atminimą gerbiant, už jo sielą šv. Mišios bus atnašau
jamos T. Jėzuitų koplyčioje, š. m. rugsėjo mėn. 27 dieną, 8:30 
vai. ryto.

Velionies bičiulius ir jį pažinojusius kviečiame pasimelsti 
už a a. Edvardo sielą.

Giminių vardu,
ADOLFAS JELIONIS

pristatyta ir primicijanto mamy
tė, kuri malonėjo tarti ir žodį, 
paraginusi motinas melstis, kad 
turėtume daugiau kunigų, užsi
degusių tėvynės meile.

Pabaigoje kun. J. Šulcas padė
kojo savo geradariams ir visiems 
atsilankiusiems. Pietūs pradėti 
prel. Pr. Juro malda, baigti A. 
Jankausko malda. Pietūs ir vi
sos kalbos labai sklandžiai pra
ėjo, visos kalbos buvo trumpos ir 
turiningos..

Kun. J. Šulcas Worcesteryje pa
siliko porai dienų, aplankyti sa
vo geradarius. Ta proga aplan
kė ir moksleivių ateitininkų Sta
sio Šalkauskio kuopą, kuri rug
sėjo 15 d. buvo sušaukusi spe 
cialų susirinkimą. Pr.

— Kas vaikšto aukštyn ko
jomis? Atsakymas: Musės lubo
mis (Mažeikiškių mįslė).

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitas kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. TeL YA 7-5080

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63 rd Street 

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-33&S 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

'...iii':
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS 

Kraatavė Marąuette Pke.
2846 VV. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063
„ ' .. ""  ,S-P*g
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X Kaa. Mykolas Vaitkus iš 
Peace Dale, R. I., Liet. raižytojų 
draugijos pirmininkui A. Baro
nui atsiuntė laišką, įkuriame, be 
ko 'kita, rašo: “'Labai ačiū už in
formacijas Su Tėvais jėzuitais 
dėl visko susitariau. Jums dide
lis ačiū už visą triūsą. Tad ne
sirūpinkite niekuo. Laimingai 
atvyksiu į Chicagą ir nepasivė
linsiu į iškilmę”. Premijų įteiki
mas, ir literatūros vakaras, kaip 
žinome, įvyks spalio 11 d. Jau
nimo centre.

x Kun. M. Krupavičius po
antros operacijos iš ligoninės 
gerokai susilpnintomis jėgomis 
grįžo į savo cicerinę sodybą.

X Vytauto Mačernio, jauno 
bet labai gabaus poeto 25 metų 
mirties sukaktis bus prisiminta 
Chicagoje, spalio 18 d. Jauni
mo centre. Meninę programą 
ruošia muzikas Darius Lapins
kas, minėjimą ruošia “Šatrija”. 
Pastatyme dalyvauja visa eilė 
mūsų įžymiausių meninių pajė
gu-

X Poetas Kazys Jonaitis 
(Žilvitis) šiuo metu guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėj (kamb. 349 
-a). Jaunystėj buvo vienas žy
miausių Lietuvos Vyčių organi
zacijos veikėjų, Rytinėse vals
tybėse organizavęs kuopas, ap
skritis, Centro valdyboje buvęs 
pirmininku, keliais atvejais Li
teratūros komisijos nariu ir 
“Vyčio” redaktorium. 1967 m. 
surinkęs išbarstytus po įvairius 
laikraščius savo eilėraščius iš
leido atskiru leidiniu (Sielos 
Balsai, iliustr. dari V. Vijeikio) 
ir visą pelną paskyrė Vyčių or- 
jai jos auksinio jubiliejaus pro
ga. Iš profesijos vaistininkas, 
ilgus metus Brighton Parke tu
rėjo nuosavą vaistinę (43rd St. 
Drug Store), kurią 1968 m. iš
eidamas poilsin pardavė.

X Teresė ir Jurgis Pečkiai į- 
sigijo Cicero, III. svetainę 1500 
So. 49 avė. Kadangi prie alinės 
yra ir salė, tai daugelis ir pa
naudoja susirinkimams ar pobū
viams. Pečkiai anksčiau svetai
nes yra laikę Westsaidėje ir 
vėliau Marąuette Parke.

X Marija Toliūnienė - Taliu- 
neričienė, 3345 W. 62nd PI., 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, 366 
kamb. Pereitą trečiadienį dr. K. 
Balukas jai padarė operaciją.

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

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

X Brighton Parko apylinkės 
Uetuvių Bendruomenės valdy
ba rengia tradicinį Rudens Va
karą, spaiic 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.)
X Albinas Kurkulis, akcijų 

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

(sk.)

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

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

X Kazys Kleiva Pasaulio lie
tuvių katalikų organizacinio 
komiteto pirm., šiandien 8 v. v. 
kalbės lietuvių radijo Jaunimo 
programoje. Katalikų reikalai, 
ypač po paskutinio Vatikano 
suvažiavimo, kad pasauliečiai 
būtų įjungti į apaštalavimą Baž
nyčioje, yra labai aktualūs Tie 
didieji uždaviniai, kurie yra ly
giai svarbūs lietuviams ir vi
siems katalikams, turi būti cen 
tralizuojami visame pasauly ir 
su tais uždaviniais ir. su tuo 
reikalu kaip tilk mus ir supa
žindins K. Kleiva.

x 'Sol. Valentina Kojelienė 
ruošiasi koncertui spalio 11 d., 
kurį duos literatūrinės 'šventės 
metu, kada bus įteiktos premi
jos rašytojui Myk. Vaitkui ir 
rašyt. Danutei Brazytei Bindo- 
kienei. Danutės Bindoikienės
knygos ištrauką paskelbėme
praėjusį šeštadienį. Knygą ju-
ry komisija, pirm. Vincas Ra
monas, gerai įvertino. Pelnas 
skiriamas švietimo reikalams.

x Elzbieta Samienė, Marijo
nų bendradarbių ilgametė dar
buotoja ir 'lietuviškos veiklos 
aktyvi narė, norėdama parem
ti lietuvišką spaudą, prisiuntė 
"Draugui” 10 dol. auką.. Nuošir
di jai padėka.

x Dr. J. Jusionis gyvena Ka
lifornijoje, verčiasi medicinos 
gydytojo praktika ir nuolat rū
pinasi lietuviškais reikalais. Ir 
dabar, atnaujindamas “Draugo” 
prenumeratą, pridėjo 5 dol. au
ką “Draugui” stiprinti- Labai 
ačiū.

X Liet. Gailestingųjų seserų
sąjungos susirinkimas bus atei
nantį antradienį, rugsėjo 23 d., 
7 vai. vak. pas gail. seserį G. 
Ankudienę. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

x Amerikos Lietuvių aero klu 
bo naujai įsigyto lėktuvo krikš
tynos, apie kurį jau buvo mūsų 
dienraštyje rašyta ir skelbta, 
įvyks šiandie, šeštadienį, B. Pakiši 
to svetainėje, 38 ir California 
Avė. Pradžia 7 vai. vak

x Jonas Evans, Lietuvių foto 
archyvo lėšų telkimo komiteto 
pirmininkas paėmė Lietuvių fo
to archyvo darbuotojams stalą 
ruošiamame Lietuvių Golfo klu
bo bankete, kuris įvyks Išį šeš
tadienį. Tą dieną Lietuvių 'Gol
fo klubas ruošia golfo dieną, kur 
bus pravestos varžybos ir lai
mėtojams įteiktos dovanos.

X H. Seigan, vyrų ir berniu
kų rūbų krautuvės skelkime at
spausdintam vakar dienos Drau
ge adresas turėjo būti 4640 S. 
Ashland Avė.

x Ieškomi DOMAS lr JONAS 
ANTANAVIČIAI arba jų sūnūs ir 
dukterys. Ieško Barboros Antana
vičiūtės Jankauskienės jauniausias 
sūnus. Atsiliepti adresu: Antanas 
Jankauskas, Telšių rajonas, Joną' 
polio paštas, Bargdžių kaimas, 
Lithuania. (sk.)

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

X šeimos madų paroda įvyks 
rugsėjo 27 ir 28 d. Dominuos 
moteriški drabužiai, bet bus ro
doma ir vyriški, vaikų ir jauni
mo. Bilietai Marginiuose, (pr.)

X Visiškai naujas radijas — 
patefonas. 10 garsiakalbių. Vie
ta plokštelėms ir magnetofo
nui. Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.) j

X Išnuomojamas 4 kamba
rių butas antrame aukšte. 
Skambint 927-9282. (sk.)

X Cicero aukštesnės Litua
nistinės mokyklos Tėvų komi
tetas rugsėjo 27 d., 7:30 vai. 
vak., Palįsto salėje, 2801 W. 38 
St., rengia vakarą_ balių. Pro
grama bus trumpa, įvairi. Gros 
garsusis Pakšto orkestras. Vi
sus (kviečiame dalyvauti. Vietas 
rezervuoti iš anksto. Prašome 
skambinti Bartkui — 863-2124 
arba Gečui — 803-6425 po 5 
v- v. (pr.)

Lietuvos gen. kons. dr. Petras Daužvardis su žmona, dalyvaudami Wally Findlay galerijos surengtame 
Chicagos konsuliarinių šefų pagerbime, susipažino S’u maj. gen. Robert P. Keller ir jo žmona. Gen. Keller 
yra vyriausias marinų oro rezervo lavinimo komendantas ir vadovauja junginiams, esantiems visoje Ame
rikoje. Nuotr. parūpinta Arūno Zailsko

IŠ ART! IR TOL!
J A VALSTYBĖSE

— Dr. Jokūbas Stukas, ilges
nį laiką pravedęs “Uetuvos Mu
zikos” transliacijas Seton Hali 
universiteto (So. Orange, N 
J.) radijo stotimi WSOU-FM 
(89.5 meg.), praneša, kad trans 
liacijos bus prailgintos beveik 
iki vienos valandos, pradedant 
rūgs. 22 d. Transliacijos bus 
nuo 8:05 iki 9 v. v. Dr. Stukas 
yra programos direktorius ir 
pranešėjas. .

__ Informacinių lapelių da
lintojai renkasi į Hammarakjold 
Plaza prie lst Avenue 11:30 vai. 
Šiuo metu trūksta, dar žmonių 
tiems lapeliams dalinti Times 
Šou are aikštėje, 14th Street 
prie Union Sąuare, prie Penn 
IStaition 34th Street ir prie 
Grand Central 42nd Street. Kas

x Liet- katalikų susivieniji
mo Chicagos apskr. valdyba 
kviečia apskrities kuopų atstovų 
susirinkimą, kuris įvyks š. m. 
rugsėjo 26 d. S vai. vakare. Vy
čių salėje, 47-ioji g-vė. Prašoma 
Skaitlingai dalyvauti. Be kitų 
reikšmingų (klausimų, bus kal
bama apie 65-ąjį seimą.

X Gimimo Šv. M. Marijos 
parapijos Tretininkų kongrega
cija sekmadienį, rugsėjo 21 d. 
per 8 vai. šv. Mišias eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Po to bus 
bendri pusryčiai parapijos sa
lėje.

X Gerų lietuviškų knygų ir 
šiuo metu išleidžiama Chicago
je, Bostone, Clevelande, New 
Yor'ke, Kanadoje, Anglijoje, Aus 
tralijoje ir kitur, šių ir kitų lei
dinių galima gauti pirkti “Drau 
ge”. Sekite mūsų pranešimus. 
Pareikalavusiems katalogas 
siunčiamas dovanai-

X Marija Melkienė, žinoma 
Bridgeporto liet. katalikių mo
terų veikėja, išvyko į Evangeli
kų ligoninę, 5421 So. Morgan 
Str., sveikatos patikrinti-

X Inž, Juozas Vilcha lėktuvu 
išskrido į Europą penketai sa
vaičių atostogų.

tvo momentų, kai vadovai stovyklautojams patarnavt. Iš mokslei- 
j ateitininkų šios vasaros stovyklos. Nuotr. M. Borusienės

į galėtų-pasiaukoti valandai laiko 
tam mažam darbui mūsų tėvy
nės labui, prašomi atvykti aukš
čiau nurodytu laiku į Hammars- 
kjold Plaza.

— Kongresmanas Mario Bia- 
ggi iš Nevv Yorko 24 distrikto 

į pranešė BATUNui, kad jis paša 
kys kalbą protesto demonstra
cijoj prie Jungtinių Tautų rug
sėjo 20. Taipgi kalbas pasakys 
JAV transporto paseikretorius 
Walter L. Mazan, Kinijos at
stovas prie JT ministeris Wong 
Meng-Hsicn, VLIKo pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas, Latvių 
paskutinės vyriausybės minis
teris Alfrcd Berzins ir Estų ta
rybos narys dr. Heine Ainso.

— Protesto demonstracija 
prie JT nebus atšaukta ir įvyks 
nepaisant lietaus. Kiekvieno lie 
tūrio pareiga — dalyvauti šio
je demonstracijoj, parodyti mei 
lę savo kraštui ir pareikšti pro
testą dėl jo Okupacijos bei nai
kinimo.

— Dr. inž. Jurgis ir Stasė 
Gimbutai, gyveną Bostone, atos 
togų vyksta j Los Angeles, Ca
lif. Grįždami sustos Chicagoje 
ir čia bus spalio 9—15 dienomis. 
Dr. Jurgis dalyvaus American 
Society of Civil Engineers me
tiniame kongrese Chicagoje, kur 
bus apie 1000 dalyvių. Kitomis 
progomis lankys pažįstamus, o 
spalio 11 d. ketina būti lietuvių 
literatūros vakare, kur bus į- 
teiktos premijos kan. M. Vait
kui ir rašyt. D. Brazytei - Bin- 
dokienei.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— East West Digest, Angli

joje leidžiamas mėnesinis žur
nalas, šių metų rugpiūčio mė
nesio laidoje yra straipsnis apie 
okupacinės valdžios savaip per
tvarkytą Lietuvos žemės ūkį. 
Straipsnis parengtas plačiai re
miantis medžiaga iš anglų kal
ba leidžiamų ELTOS biulete
nių. E.

ITALIJOJE
— Kun. (Stasys Petraitis, sa

lezietis, buvęs liet. saleziečių

gimnazijos direktorius, tai gim
nazijai užsidarius, persikėlė dirb 
ti į italų saleziečių parapiją 
Terni mieste.

— Kun. Kazimieras Budavi- 
čius, salezietis, buvęs liet. sale
ziečių gimnazijos mokytojas 
Castelnuovo Don Bosco, tai gim 
nazijai užsidarius, persikėlė 
dirbti pas saleziečius į Portuga
liją, kur jis pirmiau eilę metų 
darbavosi.

— Kun- Jonas Svirnelis, sa
lezietis, buvęs Indijoj misijonie
rius, jau eilę metų, sveikatai 
sušlubavus, nebegrįžta atgal į 
misijas ir gyvena Italijoje.

— Italijoj leidžiamas žurnalas 
PARALLELO 38 (38-ta para
lelė), skiriamas europinės vie
nybės problemoms, 1989 metų 
birželio — liepos numeryje per
sispausdino iš ELTA-PRESS 
(italų kalba leidžiamojo ELTOS 

. biuletenio) “Miaiskvas užkaria
vimų kalendorių”, užėmusį žur
nalo septynis puslapius. Tas “ka 
lendorius” yra Maskvos gink
luotų puolamųjų žygių sąrašas 
nuo 1367 metų, tai yra, 602 
metų laikotarpio. Sąraše sure
gistruoti 203 tokį Maskvos žy
giai, pirma prieš artimus, vėliau 
ir prieš tolimus kaimynus, ku
riuos palaipsniui iš eilės ipajun- 
ginėjo. Iš tų žygių 27 yra buvę 
prieš Lietuvą. “Kalendorius” 
yra perimtas iš š. m. ELTA- 
PREI3S 3—4 nr. E.

URUGVAJUJ
— Trijuose didžiuosiuose Monte 

video (Urugvajaus) dienraščiuo 
ee, EL PLATA, LA MANANA 
ir EI. DIARIO ESPANOL, rug
pjūčio mėnesį buvo paskelbti 
keturi C. Verax (K. Čibiro) 
straipsniai ryšium su nacių-boi 
šėrikų sandėrio 30 metų sukak
tim. Dviem atvejais straipsniai 
įdėti, kaip redakcijos vedamieji 
straipsniai, kiti du, kaip svar
būs pranešimai, trijų ar ketu
rių skilčių antraštėmis. Anks
čiau tuose pačiuose laikraščiuo
se buvo to paties autoriaus pa
našaus masto straipsniai: birže
lio mėnesį apie visų Baltijos 
valstybių tragediją (vedamasis) 
ir kovo mėnesį apie naujus anti 
religinės kovos metodus Lietu
voj- E.

ARGENTINOJ
— “Atžalynas” suruošė tarp

tautinę šokių šventę Lietuvių 
salione. Atžalyno ansamblio va 
dovas yra Hermanas Levanari- 
čius.

— Lietuvos Aidų (Ecos de 
Lituania) radijo valandėlei da
bar vadovauja Ceferino Iujne- 
vich - Juknevičius.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Musninkų buv. dvaro rū

mai šiuo -metu yra labai apleis
ti. Senąją medinę Musninkų baž 
nyčios varpinės pastatą projek 
tuojama perkelti į Kernavę.

— Juodupės audinių fabrikas 
savo gaminius siunčia į 120 So
vietų sąjungos miestų.

137 eilinius policinini.tus ir 37 
naujokus- Šie ikiinojimai yra ei
liniai rugsėjo mėnesio pakeiti
mai.

I NAUJOS SIGNALŲ ŠVIESOS
i Chicagos miestas iš federali- 
! nės valdžios prašė 2.1 mil. do
lerių eismo signalų šviesų atnau
jinimui miesto centre. Senos švie 
sos, įrengtos 1926 m., jau nepa
jėgia greitu laiku praleisti pa
gausėjusį eismo kiekį. Su nau
jom šviesom eismo praleidimas 
pasigreitintų 14 proc.
959,000 GALĖTŲ BALSUOTI

Konstitucinės konvencijos de
legatų pirminiai rinkimai su
tampa su pirma rudens diena, 
rūgs. 23 d- Iš miesto raštinės 
pranešama, jog Cook apskrityje 
yra užsiregistravę 959,000 bal
suotojų. Politikos stebėtojai ne
nori spėti koks procentas daly
vaus šiuose svarbiuose rinki
muose.

PAGERBĖ GENEROLĄ 
STEUBEN

Chioagos vokiečių bendruome
nė šeštadienį paradu miesto 
centre pagerbė vokiečių gene
rolą Frederick Augustus von 
Steuben. Jis gimė 1730 m. ir 
dalyvavo Amerikos nepriklau
somybės kare.
NUŽUDĖ FILMŲ ŽVAIGŽDĘ

l
Du broliai, Paul Ferguson, 23 

metų, ir Thomas, 18 metų, gy
venę Round Lake, III., Los An
geles teisme rasti kalti už nu
žudymą filmų žvaigždės Ramon 
Novarro, pasižymėjusio negar
sinių filmų laikotarpyje.

SENATORIUS SMITH 
KALBĖS

Naujai paskirtas į JAV-ių

MOTERŲ KATALIKIŲ 
SUSIRINKIMAS

Moterų sąjungos 21-os Town 
of Lake kuopos skaitlingas su
sirinkimas įvyko rugsėjo 14 d. 

jšv. Kryžiaus parap. svetainėje, 
i Susirinkimą pradėjo vicepirm. 
V. Bučienė. Raštininkei S Bart 
kaitei buvo prisegtos gėlės, nes 
buvo atstovė Moterų sąjungos 
seime. Ji išsamiai kalbėjo apie 
seimą. Sąjungietės buvo jai 

i dėkingos už dalyvavimą seime 
ir už įdomų pranešimą. Ižd. Na
talija Zakarienė pranešė, kad ji 
užprašiusi šv. Mišias už tris 
mirusias nares: už a. a. Pauli
ną Gudinskienę, Adelę Kurpie- 
nę ir Kastanciją Martinkienę. 
Serga šios narės: S. Miokūnie- 
nė, M. Juškien, J. Eitu
tienė. Sutiko ligones lan
kyti N. Zakarienė, Gedvi-y 
lienė, Bučnienė ir Vaznienė. 
Sąjungietės susitarė suruošti 
arbatėlę su daugybe dovanų. 
Arbatėlę į savo namus priimti 
sutiko mūsų kuopos ilgametė 
veikėja Ona Vaznienė, 4544 So. 
Paulina. Arbatėlė įvyks spalio 
19 d. 2 vai. pjp.. Visos sąjun
gietės iš anksto prašomos su 
savo draugėmis skaitlingai daly 
vauti. Į komisiją įėjo: O. Vaz
nienė, Bartkaitė, Bučnienė, N. 
Zakarienė, B Cicėnienė. Po su

sirinkimo buvo vaišės kurių me 
tu pagerbtos S. Bartkaitė ir 
seimo atstovės. Dėkinga (S. Bart 
kaitė pavaišino visas sąjungie
tės skaniaib saldainiais. Susirin
kimas baigtas malda už miru
sias nares. Sąjungietė

CICERO RINKIMUOSE KAN
DIDATUOJA LIETUVIS

Rugsėjo 23 dieną 7-ame (Ci
cero, III.) distrikte įvyks Cons- 
titutional Convention rinkimai. 
Septynių kandidatų tarpe yra 
ir mūsų tautietis lietuvis Stasys
F. Ralkašius (Stanley F. Ro
cush), čia gimęs, augęs ir išsi
mokslinęs. Yra vedęs, augina 
du sūnų. Gyvena 3525 So. 55th 
Court, Ciceroje.

Šie rinkimai neturį nieko ben
dra su politinėmis partijomis. 
Visiems žinoma, kad mūsų vals
tijai reikia konstitucinių refor
mų, nes buvo prieš 100 metų 
nustatyta, dabar jau ne viskas 
tinka. Tokias reformas gali pra
vesti geri žmonės ir mokyti vy
rai, kokiu yra ir mūsų tautietis 
Rocush. Jo tėvas Stasys gyve
na 4812 W15 Str., motina jau 
mirusi.

Balsavimo dieną visi eikime 
ir balsuokime už savo tautietį. 
Nuostolių tikrai neturėsime, o 
naudos? — Pagyvensime, įsiti
kinsime. K. P. Deveikis

Studentų Ateitininkų s-gos stovykloje Lake Ariel, Pa. diskutuojant gy
venimo problemas. Nuotrauka K. Čižiūno

CHICAGOS ŽINIOS
POLICININKŲ KILNOJIMAI kongresą iš Illinois valstijos še

šiomis dienomis Chicagos po- natorius Ralph Smith spalio 
licijos vadas James Conlisk per- 16 d. kalbės 51-arne metiniame 
kėlė du kapitonus, du leitenan- Illinois prekybos rūmų bankete
tus, 26 seržantus, 12 detektyvų, Conrad Hilton viešbutyje.

NAUJAS DEKANAS

Comell universiteto profeso
rius Walter Owen, paskirtas 
Northwestem universiteto inži
nerijos mokyklos dekanu, sausio 
mėnesį pradės eiti naujas parei
gas, vietoje atsistatydinusio 
prof. Harold Gotaas.
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Kiekvienam įdomi knyga yra
MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol- Gaunama DRAUGE.

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