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A. a. A. Stulginskis

Ruošiasi ofenzyvai 
Vietname

SAIGONAS. — Netoli Kam
bodijos sienos kautynėse daly
vavo amerikieičai ir Pietų Viet
namo kariai. Sunkieji bombone
šiai B-52 išmetė į priešo pozici
jas 750 tonų bombų. Iš nere- 
guliarios P. Vietnamo kariuo
menės 130 dalinio žuvo septyni 
ir sužeista 62. Taip pat sužeista 
4 amerikiečiai. Priešo nukauta 
35 vyrai. Kaip gen. Abrams šta
bas skelbia, tikimasi, kad bū
sianti žiemos - pavasario ofen
zyva. Tai aišku iš įvairių rastų 
dokumentų ir belaisvių apklau
sinėjimo.

*
Maskva nenori taikos

NEW YORK. — Izraelio min. 
pirm. Goldą Meir skelbia, kad 
Sov. Rusija nenori taikos Vi
duriniuose Rytuose. Ji netei
gianti, kad Sovietų Rusija nori 
karo, tačiau aišku, kad ji nenori 
taikos. Ji taip pat pareiškė, kad 
negalima suprasti ko nori a ra

lį bai.

Tassas bara kom. 
Kiniją

MASKVA. — Sovietų Rusija 
vėl atnauiino propagandą prieš 
kom. Kiniją. Taip baigėsi 12 die
nų taikos periodas, po Kosygi
no apsilankymo Pekine, kur jis 
susitiko Chou En - lai. Sovietų 
Rus’jos žinių agentūra Tassas 
pakaltino Kiniją, kad ši kon
centruoja daugiau propagandos 
prieš Rusiją, kaip prieš kokius 
kapitalistinius kraštus. Mask-

® vos radijas Azijos kraštams 
skelbia, kad Sov. Rusija sten
giasi gerinti santykius su kom. 
Kinija. Anksčiau buvo mano
ma, kad Sov. Rusija sustabdys 
propagandą prieš Kiniją, norė
dama santykius pagerinti.

Mažinama armija
WASHINGTONAS. — Pen-

* tagolias praneša, kad sumažina
ma karių 77,500 vyrų, 22 lai
vai ir 200 lėktuvų, kad taip bū
tų galima sutaupyti lėšų. Šių 
ir kitų priemonių sumažinimas 
padės sumažinti biudžetą 3 bil. 
dolerių. Karių sumažinimas bus 
tęsiamas ir toliau. Šiuo metu 
JAV turi 3,455,000 karių, jų 
Skaičius, pagal gynybos sekr.

* Laird pranešimą, turės būti su
mažintas ligi 3,258,000 vyrų.

KALENDORIUS

Rugsėjo 24 d.: šv Gerardas, 
šv. Ema, Gedvilas, Sana.

Rugsėjo 25 d.: šv. Kleopas, 
šv. Aurelija. Vientautas, Žel-
vė.

Saulė teka 6:33 leidžias 6:47. 

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien dalinai sau'ėta. Tempera
tūra arti 70 laipsnių.
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Mirė buvęs Lietuvos 
prezidentas A. Stulginskis

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Telegrama dukrai praneša, kad 
rugsėjo 22 d. Kaune mirė pas
kutinis gyvų likusių nepriklau
somos Lietuvos prezidentų A- 
leksandras Stulginskis. Laido
jamas šiandien Panemunėje, 
prie Kauno.

Velionis Aleksandras Stul
ginskis buvo gimęs 1885 m. va
sario 26 d. Kutalių km , Kalti
nėnų v., Tauragės apskr. Mokė
si Kaltinėnų pradžios mok., Lie
pojos gimnazijoje ir Žemaičių 
kun. seminarijoje Kaune. No
rėdamas apsispręsti, išvyko stu
dijoms į Innsbruką, Austrijoje, 
kur studijavo filosofiją, vėliau 
persikėlė į Hallę studijuoti ag
ronomijos. Grįžęs Lietuvon pra
dėjo agronomo darbą, bet kar
tu jungėsi ir į lietuvišką kultū
rinį, tautinį ir politinį darbą. 
Pirmojo karo metu gyveno Vil
niuje ir reiškėsi šaipos ir vi
suomeniniuose darbuose. Vilniu
je ruošė mokytojus Lietuvos 
mokykloms.

A. Stulginskis buvo vienas 
pagrindinių krikščionių demo
kratų steigėjų, jų organizatorių 
ir politikų. 1918 m. vasario 18 d. 
jis kaip tarybos narys pasira
šė Lietuvos Nepriklausomybės 
aktą. 1920 m. išrinktas į Stei
giamąjį seimą, o tų pačių metų 
gegužės 15 d. išrinktos steigia
mojo seimo pirmininku. 1920 — 
1926 m. a. a. A. Stulginskis 
pakartotinai, buvo Lietuvos pre
zidentas, kol po 1925 m. rinki
mų laimėjo kitos partijos. Pre
zidento pareigas jis perėmė te
būdamas tik 35 metų amžiaus. |

Jugoslavijos ir Rumunijos 
vadų susitikimas

BELGRADAS. — Jugoslavi
ja ir Rumunija praėjusį sek
madienį paskelbė, kad jos pa
sirengę bendradarbiauti su vi
somis šalimis, siekiant visiems 
nepriklausomybės ir laisvės, ne
sikišant kitoms valstybėms į vi
daus reikalus. Tai paskelbta po 
praėjusį savaitgalį įvykusio Ju
goslavijos prez. Tito ir Rumu
nijos prez. Nicolai Ceaucescu 
pasitarimo. Tai jau buvo trečia
sis šių vyrų susitikimas nuo in
vazijos čekoslovakijon 1968 m. 
Abiejų paskelbtas komunikatas 
teigia, kad šie du kraštai siekia 
kuo greičiau įgyvendinti pasau
ly taiką ir pagerinti dabartinę 
pasaulio situaciją. Kaip žino
ma,abi valstybės pasmerkė 
Sov. Rusijos įvykdytą Čekoslo
vakijos okupaciją. Nepaisant 
šio susitarimo, abu kraštai ven
gė savo tekstais tiesiog pasi
sakyti prieš Sov. Rusiją. Tosto 
pakėlime Ceaucescu išreiškė pa
sitikėjimą, kad pasaulio spauda 
tai priims ir atžymės.

New Yorko advokatas Henry Rothblatt (kairėje) kalba spaudos at
stovams. Jis yra trijų amerikiečių karių gynėjas, kurie kaltinami, kad 
nužudė civilį vietnamietį šnipą. Iš viso kaltinami šeši amerikiečiai 
kariai.

Bet buvo darbštus, pareigingas, 
visuomet pasiruošęs valstybi
niams darbams.

Išėjęs iš prezidento pareigu 
pradžioj gyveno Kaune ir ak
tyviai reiškėsi politiniam dar
be, vėliau persikėlė į savo ūkį. 
1940 m. bolševikų buvo kalin
tas ir 1941 m išvežtas į Sibi
rą. Į Lietuvą pabėgusia sveika
ta grįžo po Stalino mirties Duk
ters dr. Aldonos bei žento dr. 
Jono Juozevičių remiamas gy
veno sunkia pensininko dalia 
Viliampolėje. Laido iamas prie 
savo žmonos kapo Panemunėje.

Laose nebuvę 
svetimų kariuomenių
VIENTLANE, Laosas. — Prin

cas Souvanna Phouma paneigė, 
kad JAV ir Thailando kariai 
padėjo Laosui kovoti su Šiau
rės Vietnamu. Laoso premjeras 
paneigė takius teigimus, pas
kelbtus Hanoi radijo ir šen. Mi
ke Mansfield (D., Mont.). Prem 
jeras pažymėjo, kad nebuvo jo
kių svetimų karių. Souvana pa
žymėjo, kad JAV žvalgybiniai 
lėktuvai skrenda virš Laoso ir 
turi teisę apšaudomi gintis. JA 
Valstybių vyriausybė niekada 
nepatvirtino, kad jos lėktuvai 
būtų padėję Laos kariams. Sou
vana teigia, kad laosiečiai yra 
užėmę keletą svarbiu pozicijų 
ir sunaikinę daug priešo karių

Vėliausiu JAV t'■■ n 
Laose tesą tik amerikkiž’ pa 
tarėjų.

Ceaucescu pažymėjo, kad so
cializmas ir komunizmas turįs 
laimėti pasaulyje ir to tikslo 
siekimui turi Jugoslavija ir Ru
munija bendradarbiauti. Tito gi 
pareiškė, kad š:ame pokalbyje 
jie nelietė kitų socialistinių tau
tų, kas pažeistų kitų socialisti
nių kraštų suverenumą. Abu 
vadai pabrėžė, kad kraštai tu
ri siekti visų kraštų lygybės ir 
laisvės.

Gromyko pažadas
NEW YORK. — Sovietų užs. 

reikalų min. Gromyko pažadėjo 
duoti greitą atsakymą, kur ir 
kada bus pradėta nusiginklavi
mo konferencija. Apie tai pra
neša JAV sekr. Rogers spau
dos sekretorius.

• Amerikoj šiais metais dir
bančių yra 78 mil. Bedarbių 
2.8 mil., maždaug tiek pat, kiek 
pernai.

Trys amerikiečiai astronautai treniruojasi kelionei į mė nulį lapkričio mėnesį. Iš k. d.: Alan Bean, Charles 
Conrad, Richard Gordon.

PRIEŠŲ SĄJUNGININKAI 
AMERIKOJE

Marinų generolas apie įvairių taikos šalininkų kenksmin
gumą

CHICAGA. — Marinų korpo I rie nori pašalinti terorą, tie va-
vadas gen. Leonard Chapman 
pareiškė, kad visi tie vadinamie
ji taikos ba'andž’ai yra ne kas
kitas, kaip Amerikos priešų rė-' kos militarizmą ir imperializmą, 
mėjai. Visi tie taikos šalininkai argi reikia paneigti, kad šis
yra priešo sąjungininkai. Gene
rolas kalbėjo 27 marinų korpo 
karo korespondentų suvažiavi
me Sheratono viešbutyje Chi
cagoje. Savaitgalio programos 
metu buvo nutarta pagerbti vi
rus spaudos, radiio ir fotogra
favimo žmones. Genero’as pa
žymėjo. kąd šis karas yra dvie
ili frazių. Viekas karas vyksta 
Vietname, kur priešas šaudo 
kinkomis, gi antrasis karas yra 
čia. kur juos puda įvairūs tai
kos ieškotoiai Priegng niekada 
nepasi°kė iokių laimėjimų fron
te, tač’au j:s čia pasiekia lai
mėjimu, nrepagap'ioi Daugelis 
“balandžiu”, kurie niekada ne
matė tirani’os karo ar mirties, 
adina save taikos šalininkais 

ir balandžiais L k kad tie, 
kurie kovoja p”'š ti”aniją, ku-

ŽUVININKYSTĖ OKUPUOTOJI 
LIETUVOJE

Ir žuvys skęsta planuose

Pavergtoje Lietuvoje, kur vis
kas planuojama, vargas ir net ir 
su žuvimis. Vilniaus “Tiesa” 
rugsėjo 16 d. laidoje rašo:

“Respublikos žuvininkystės ū- 
kiai, ne per seniausiai įžengę į 
antrąjį savo gyvenimo dešimt- 
tį, yra pasiekę gerų savarankiš
ko darbo rezultatų. Dar prieš 
ketvertą metų mūsų žvejai turė
davo apie milijoną rublių kasme
tinio nuostolio, o šiemet jau nu
matoma apie 4 milijonų rublių 
pelnas. Vien per pirmąjį šių me
tų pusmetį respublikos vidaus 
vandenų žvejai sugavo 11,000 
cnt žuvies. Pernai įžuvintas 151 
ežeras, kurių plotas 38,038 ha. Į 
ežerus, vandens saugyklas pa
leista apie 105 milijonus įvairaus 
amžiaus ir rūšių vertingų žuvų. 
Projektuojami nauji žuvininkys
tės ūkiai Ignalinos rajone L. Gi
ros kolūkio bazėje. Rokiškio, Ra
seinių rajonuose. Lietuvoje yra 
3,800 ha tvenkinių, kurių vidu
tinis derlingumas — 553 kilogra
mai žuvies iš hektaro. Kai ku
riuose respublikos žuvininkystės 
ūkių tvenkiniuose vidutiniškai 
hektare išauginta 1,400 kilogra

dinami “vanagais”. Amerikos 
priešų draugai veikia Ameriko
je, jie dažnai kalba apie Ameri-

kraštas nėra imperialistinis ir 
militaristinis.

Generolas pareiškė, kad tik
rieji balandžiai ir taikos šali
ninkai gimsta kovos lauke. Nie
kas nenori daugiau taikos, kaip 
kovojantis fronte marinas. Ko
va yra tikroji taikos ba’andžių 
mokykla. Toji kova išryškina, 
kad taikos pasiekimas būtų lais 
vės mirtis. Jis taip pat pažymė
jo, kad vietnamiečiai, dabar pa
keičiu amerikiečius karius Viet
name, yra puikūs ir gerai pa
ruošti kariai. Jeigu priešas te- 
puls tik tiek, kiek per pastaruo
sius mėnesius, tai didesnio pa
vojaus nėra, tačiau jei jis des
peratiškai mes jėgas, norėda
mas bet kokia kaina pasiekti 
laimėjimą, tai gali vėl sudaryti 
pavojų.

mų žuvies”.
Taigi skaičiai tokie, o pagal tą 

pačią “Tiesa” štai kaip yra:
“Ir vis dėlto šviežios žuvies — 

labai vertingo, daugeliu atvejų 
nepakeičiamo produkto — trūks
ta”.

Kalti mėgėjai
Laikraštyje linksmai nuskam

ba mėgėjų kaltinimas, kad šie 
meškerėm žlugdą visą tarybinį ū- 
kį. “Tiesa” rašo:

“Žuvininkai nusiskundžia, 
kai žvejai mėgėjai, kurių jie pri
skaičiuoja iki 50,000 pagaunan- 
tys bent po 5 kilogramus žuvies, 
išneša apvalią sumelę iš jų pla
nų. Ypač aktyviai žvejojama tu
ristų, vasarotojų takų juosiamuo
se ežeruose. Pakanka pastebėti, 
kad vien Ignalinos rajone pabu
voja apie 40,000 vasarotojų, ir re
tas jų nelaiko rankoje meškerės.

Žvejys mėgėjas dabar dažnai 
minimas įvairiuose ginčuose. Ne
išsiaiškinus esmės, viena replika 
galima apjuodinti gausybę dorų 
žmonių, tikrų gamtos bičiulių, 
suplakti juos su įžūliais brakonie
riais.

| Gražu, kad mėgėjiška žvejy-

Dėl karvių riaušėse 
žuvo 400 asmenų

AHMEDABAD, Indija. — 
Daugiau 350 žmonių žuvo ir ke
letas šimtų sužeista hindusų - 
moslemo muštynėse. Riaušės ki
lo proėjusį penktadienį, kai mu
sulmonų eisena buvo sulaiky
ta hindusų varomų 200 šven
tųjų karvių. Karvės -Atrūkę ii’ 
sužeidė keletą asmenų ir taip 
prasidėjo muštynės. United 

Į Press agentūra skelbia, kad 
Indijos premjerė Indira Gan
dhi buvo informuota, kad riau
šėse žuvo net 400 asmenų.

• Sov. Rusija pardavė porą 
sprausminiu lėktuvų naujai I- 
talijos lėktuvų linijai Air - Tir- 
rena. Lėktuvais galės skristi tik 
30 asmenų.

• Chryslerio automašinų su
statymo įmonėse B?lv:dere, III., 
sustreikavo 5,100 darbininkų.

Kinijos triumviratas. Iš k. į d.: Chou En-lai, Chou Pota ir Lin Piao 
1968 .m.

Kiniją valdą trys vyrai
MASKVA. — Sklinda gandai, 

kad komunistinės Kinijos vadas 
Mao Tse - tun gas sergąs. Jo li
gos metu 750 mū. kinų valdo 
trys vyrai: Chou En - lai, gy
nybos min. L rf Piao ir senas ko-

ba, ypač rajonų draugijose, yra 
pasiekusi gerų rezultatų žuvivai
soje, ežerų įžuvinime. Bet jeigu 
mėgėjai pradeda žuvimi, kad ir 
leistinu būdu prekiauti”.

“Daugiašakiškumas, bet ku
riame ūkyje, taip pat ir žuvinin
kystės nėra pažangus dalykas. 
Devyni amatai — dešimtas ba
das, — sakoma žmonėse. Bloga 
ir tai, kad beveik visos žuvinin
kystės gamybinės problemos, di
delės ar mažos jos būtų, spren
džiamos ne vietoje, o Vilniuje. 
Kiek žuvų įleisti į tą ar kitą eže
rą, kiek sugauti — raštai pir
myn, raštai atgal, derinimai”.

Taigi net ir žuvininkystė skęs
ta komunistiniame biurokratiz
me ir keistuose planuose.
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Milžiniško lėktuvo 
statyba

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixonas kreipėsi į kongresą lė
šų, kad būtų galima pastatyti 
300 vietų 1,800 mylių per va
landą skrendantį lėktuvą. Toks 
lėktuvas SST būtų labai triukš
mingas ir skristų tik per van
denynus. Boeing bendrovė, ku
riai pavesta lėktuvų statyba, 
skelbia, kad tokį lėktuvą galė
tų jau išbandyti 1972 m. ir į 
linijas pervesti 1978 m. Tai visa 
kainuotų apie4.5 bil. dolerių. 
Panašių lėktuvų turi ir Rusija 
su Prancūzija. Sov. Rusijos lėk
tuvas paleistas praėjusių metų 
gruodžio 21 d., Prancūzijos ko
vo 2 d. Abu lėktuvai lekia 1,500 
mylių per valandą ir gabena 
120 keleivių. Pagal dabartinį 
pasiūlymą, vyriausybė turi su
mokėti 90% visų lėktuvo ga
minimo išlaidų. Tokių lėktuvų 
manoma pastatyti 300, bet, esą, 
jų galima būtų parduoti net
500.

Trumpai iš visur
• Švediją ir Norvegiją nu

siaubė viesulas, užmušdamas 13 
žmonių ir sužeisdamas keletą 
šimtų.

Draudimo bendrovės su
mokėjo 305,300 dol. nuostolių 
Wisconsin universitetui Madis- 

' on, Wisc., kuriuos padarė stu
dentai riaušininkai.

• Londone graso sustreikuoti 
spaustuvininkų unija.

• Varšuvos pakto valstybių 
manevruose šį mėnesį dalyvaus 
Sov. Rusija, Lenkija, R. Vokie
tija ir Čekoslovakija. Manev
rai vyks Lenkijoje.

• “Operation Intercept” y- 
ra JAV kampanija prieš nar
kotikus, ypač įvežamus iš Mek
sikos. Iš ten įvažiuoją automa
šinos kruopščiai tikrinamos.

munistų vadas Chen Po - ta. Bet 
komunistų ambasada Maskvoje 
ir Pekinas žinias, kad Mao ser
ga, pavadino melu, tai esąs ti
pingas Amerikos šmeižtas prieš 
Kinijos žmones. Tačiau Tauti
nės Kinijos žmonės skelbia, kad 
jis sergąs Hang Chow vasarvie
tėje, netoli Šanchajaus. Žinio
mis iš Tokio, Kinija netrukus 
bandysianti vidutinio nuotolio 
raketas su vandenilio užtaisais. 
Japonijos gynybos žinių agentū
ra skelbia, kad toks bandymas 
įvyksiąs prieš spalio 1 d., Kini
jos šventę. Jeigu jos metu pasi
rodys Mao, tai bus aišku, kad 
jis sveikas, o jei ne, tai tre
čiasis komunizmo dešimtmetis 
prasidės valdant naujam vadui, 
kuris iš jų bus, dar niekas ne
gali pasakyti.

• P. Korėjoj kariai nukovė 4 
raudonuosius agentus ir suėmė 
jų laivą.
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VADOVAS IR BATAI
Kiekvienas stovyklavęs bei iš

kylavęs skautas, manau, sutiks, 
kad batai yra svarbiausia apran
gos dalis. Turint gerus batus ga
lima sunkiausius žygius atlikti, 
o padėtis pasidaro liūdniausia, 
kai batai spaudžia ir graužia ko
jas, kai jų iškrypę 'vinys drasko 
padus.

Batams galima prilyginti ir 
skautų vadovą ar vadovę. Ant 
jų laikosi visas Lietuvių skautų 
s-gos kūnas. Nuo vadovų geru
mo ar blogumo, nuo jų nauju
mo, tvirtumo ar susidėvėjimo, lyg 
tų batų, priklauso žygiai, dar
bai ir jų pasisekimas mūsų skau- 
tavime.

Nauji batai gražiai žvilga, ta
čiau kartais vargina koją tol, kol 
pagal ją išsitampo. Taip ir su 
vadovu. Naujai žvilgantis drau
gininkas ar tuntininkas tą “ko
ją” — vienetą iš karto stengia 
si pakreipti pagal savo formą. At 
siranda skausmai ir labai sulė
tėja žingsniai. Skautai praranda 
norą eiti pirmyn, o vadovai, 
lyg tas netvirtas batas, pradeda 
krypti į vieną ar į kitą pusę. Ir 
prireikia jį nuo kojos numauti.

Visi mėgsta į kelionę pasiimti 
senus batus. Jie kojoms geriau
siai tinka, nes jau išnešioti. Ta-

koridoriuje kypsoti, kai laukia 
darbai, žygiai ir pareigos.

Batai geriausiai tarnauja daž
nai tepami geru tepalu, gerai nu
valomi ir po nešiojimo ištempia
mi ant tinkamos formos kurpa
lio. Taip pat ir su skautų vado
vu. Jis irgi reikalingas dažno “pa
tepimo” naujais veiklos meto
dais, kursų ar studijų pagalba. 
Jam reikia nuolatos apsivalyti 
nuo mūsų dabar gyvenamos ap
linkos purvelio, kuris ir nenorint 
aptaško. Vadovui nuolatos reika
lingas lietuviškos skautybės prin
cipų “kurpalis”, savam “batui” 
ištempti, kad nenusuktų į lan
kas, marguojančias Amerikos, Ka 
nados ar Australijos spalvomis, 
ar į savas, mus beskaldančias 
“saleles”, beviliojančias “jūrinė
mis imperijomis”, ar net klastin
gomis iš Vilniaus pilies lazdy
nų padirbtomis birbynių melio- 
dijomis.

Susidėvėję batai paprastai yra 
išmetami ir nežinau, kad kas 
nors juos po stiklu salionuose lai
kytų, jų atliktiems žygiams prisi
minti, kurie labiau jau kojoms 
priklauso. Lygiai tas pats gauna
si ir su jaunimo organizacijos va
dovais. Ir, aš manau, būtų ne
gyvenimiška, jei kitaip būtų. Su-

Atlanto raj. Trakų stovyklos skautų pastovyklės štabas. Iš k. stovi si. 
Vytautas Smolskis, si. Antanas Špakauskas, ps. Gediminas Surdėnas, 
si. Algis Miklas, s. kun. Antanas Saulaitis, SJ, si. Rimas Žinąs. Klūpo s. 
Česlovas Kiliulis ir vyr. si. Algis Valančiūnas.

čiau ar jie išlaikys iki numatyto 
kelio galo? Ar neišsiskės pusiau
kelėje? Ar neplyš užkabinus ke
lio kelmą? Taip ir su skautų va
dovu.

Prie jo ilgamečio patyrimo rei
kalingas patvarumas, dvasinis 
tvirtumas ir fizinis pajėgumas. 
Bent jau tai pasiimtai kadenci
jai išvežti.

Kai kurie batai laiko tik sau
lei šviečiant ir tik asfaltuotu ke
liu žingsniuojant. Lietui užlijus 
ar žvyro keliui pasitaikius jie iš
sileidžia kaip kiaušinis keptuvė
je. Kartais panašiai gaunasi ir su 
mūsų vadovais, kurie skautiškos 
veiklos vežimėlį traukia tol, kol 

.•kelias lygus, o duobutei pasitai
kius viską paleidžia iš rankų, pa
rodydami nepatvarumą. Gerai, 
kad tokių “batų” nedaug pasi
taiko mūsų lentynoje.

Per naktį batai kėpso kur ko
ridoriuje, o rytmečiui atėjus jie 
vėl, namuose ant kojos, kad die
nos darbuose toliau nešiotų kū
ną. Ir kas, gi, norėtų laikyti to
kius batus, kurie, darbams lau
kiant atsisakytų būti mainomi 
ant kojos? Taip ir su skautų va
dovu. Jis irgi nereikalingas kur

sidėvėję vadovai-vės organizaci
jai veiklos nebesukelia ir jai tie
sioginiai nebereikalingi, nors mū
sų sentimentaliai širdžiai tokia 
realybė ir nebūtų priimtina. Se
nų, bet dar laikančių batų tau
pus skautas neišmeta. O gal pri- 
reikės kada, blogam orui užė
jus?

Nauji batai paprastai pakei
čia susidėvėjusius. Svarbu tik iš 
anksto pasirūpinti naujais, tvir
tais ir tinkamo dydžio batais. La
bai svarbu ir mūsų skautiškoje 
organizacijoje nuolatos ruošti, 
treniruoti naujus vadovus ir va
doves, suteikti jiems progas ugdy
ti vadovo-vės patyrimą, kad se
niems “batams” sugriuvus, nauji 
toliau tęstų žygį.

Gal būt čia viskas skamba la
bai prozaikiškai, tačiau analo
gija tarp batų ir ūkautų vadovo 
yra labai didelė.

j.v.s. Br. Juodelis

KVIEČIAME J VARŽYBŲ 
ŠVENTĘ

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
28 d. 1 vai. p.p. Bučo darže Wil- 
low Springs, III. rengiama Chi-

Skudutininkės Romuvos stovykloje. Kanadoje, su savo vadovu, lietu
viškos muzikos entuziastu, v. s. Kairiu, Nuotr. 3, Dapkaus

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn, 24 d.

• Mg*.

Liet: skaučių seserijos JAV vidurio rajono draugininkių kursų metu 
Brecksville, Ohio šv. Mišias atnašavo prel. J. Končius.

Nuotr. V. Bacevičiaus

cagos skautų-čių, vilkiukų ir pauk 
štyčių skautiškų žaidimų varžy
bų šventė.

Į šventės teisėjus pakviesti, va
deivos, tuntininkai, vadijų nariai 
— visas Chicagos skautininkų- 
kių aktyvas. Gaila, -drauginin
kų- kių negalėjome kviesti teisė
jauti, nes jų pareigos šaukia juos 
su draugovėmis dalyvauti žaidi
mų varžybose.

Vilkiukai, paukštytės Ir visų 
šakų skautai-tės šventėje daly
vauja su stovyklinėmis unifor
momis ir su kaklaraiščiais bei su 
sportiniais batukais. Vadovai ir 
skautininkai-kės dalyvauja pilno
se vasarinėse uniformose.

Visų žaidimų laimėtojams yra 
skirtos vertingos dovanos.

Tinklinio varžybose Marąu
ette parko, Jaunimo centro, Chi
cagos, priemiesčių ir tuntų kapi
tonai, be abejo, sudarys geriau
sias komandas, kad sumuštų 
“priešą.” Laimėtojų ir čia laukia 
graži dovana.

Tad sekmadienį visi skautiški 
keliai veda į žaidimų šventę Bu
čo darže.

Rengėjai

VASAROS ATOSTOGOMS 
PASIBAIGUS

Gražų sekmadienio rytą, rugsė
jo 14 d., balti kaip gulbinai, Al
gimanto laivo jūrų skautai plau
kė į Jaunimo centrą. Nuo jų ne
atsiliko ir bebrai su savo vadovu.

Sueiga praėjo besidalinant va
saros prisiminimais ir praėjusios 
stovyklos nuotykiais.

Visas Algimanto laivas pa
reiškė nuoširdžią padėką dr. ir p. 
Kriaučeliūnams už padovanotą 
canoe, kurią turėjome progos ge
rai išmėginti ir pasidžiaugti van
dens kelionėse.

Vasaros atostogoms pasibai
gus, pilni energijos, ryžto ir pla
nų, esame pasirengę kibti į nau
jus skautiškos veiklos metus.

Jūrų skautas

KALIFORNIJOS DIDŽIOJO 
LOKIO STOVYKLA

ir skautai bei skautės jiems už 
tai yra labai dėkingi. Kitaip, dalis 
stovyklautojų būtų turėję arba 
grįžti namo arba miegoti netin
kamose palapinėse.

Šiemet stovyklautojai turėjo ir 
šiokių tokių patogumų, kaip savi 
dušai, šiltas vanduo ir kit., bet 
kartu netrūko ir ligonių, kurių 
kai kurie turėjo būti pasiųsti na
mo. Greičiausia, čia veikė jauni- 

neįprastas jautrumas kaimo
nų aukščiui (7000 pėdų), ir ben
drai, miestas nesuteikia reikia
mo atsparumo, o paskui stovyk
lose tenka nuo to kentėti.

Stovykla baigta sekmadienį, 
rugpiūčio 31 d., pamaldomis ir 
specialiu aktu, kuriame dalyva
vo mūsų Jūrų skautijos vienetas 
ir vengrų stovykla. Iki pasimaty
mo sekančiais metais! S.L.
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kad net “riaušes” teko panaudo
ti joms užbaigti...

Skautai ir skautės pasistūmėjo 
pirmyn specialybėse bei patyri
mų laipsniuose. Vyr. skaučių mė
lynu kaklaraiščiu pasipuošė: 
Pažėraitė, Motiejūnaitė Norkevi- 
čiūtė, Pinkutė, Žukaitė ir Safron- 
čikaitė. Skautais vyčiais tapo: R. 
Gurčinas ir J. Karalius.

Buvo pravesta sporto varžybų 
šventė, kur skautai ir skautės pa 
rodė savo sugebėjimus įvairiose 
sporto srityse.

Kadangi tuo pačiu laiku neto
liese dar stovyklavo Jūrų Skauti
jos vienetai, Los Angeles jaunu
čiai- ateitininkai ir laisvosios' 
Vengrijos Kalifornijos vienetas, 
maloniai su visais, ypač vengrais, 
bendradarbiauta ir draugiškai 
praleistas laikas laužų, pamaldų 
metu. Gitaristės Šv. Mišių metu 
skambino muz. G. Gudauskienės 
specialiai sukurtas lietuviškų gies 
mių melodijas.

Stovykloje, Seniui Lapinui re
daguojant, išleisti 4 numeriai 
“Didžiojo Lokio Skautų Aido”, 
kur padieniui atvaizduotos sto
vyklos linksmos ir liūdnos die
nos.
Kadangi stovyklautojų skaičius 

netikėtai, prasidėjus stovyklai, 
pasidarė didėlis, į pagalbą pala
pinėmis atėjo tėvai ir komitetas,

TĖVŲ DĖMESIUI

Mergaites, norinčias įstoti į se
serijos jūrų skaučių ir udryčių 
eilės Chicagoj, kviečiame regis
truotis pas ps. Aldoną Jovaraus- 
kienę, tl.: 739-0510.

ELGETOS UŽDARBIS
Italų sekliui rūpėjo išsiaiškin 

ti, kiek gi apytikriai uždirba 
Milano miesto elgetos.

Jis apsimetė elgeta ir išėjo į 
miestą. O vakare sugrįžo su 
maždaug 50 svarų pajamų.

SUBADO BROLĮ
Ieškodamas savo brolio, ku

rio nebuvo matęs nuo 1945 m., 
Heinrichas Dietzer užėjo į sek
lių įstaigą Hamburge, ruošdama 
sis prašyti pagalbos.

Pasirodo, vienas seklių čia 
buvo jo brolis!

CLEVELAND
BALFO Clevelando Skyriaus 

metinis visuotinis susirinikimas 
šaukiamas š. m. rugsėjo 28 d. 
11 vai 30 min. Naujos Parapi
jos klebonijos patalpoje, Neff 
Rd. Prašome būtinai skaitlingai 
susirinkime dalyvauti.

M BALFO Clevelando Skyriaus 
Valdyba (prj

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

oals 2—9 v. šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
TėL — GR 6-2400

Vai. pagal susi tarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IB 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Polanki Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. ir nuo B iki 8 v.v. 
Šefitad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

Ofiso HE 4-1818 Bez. PB 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Seštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
.1424 W. «8rd SL. GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
seštad 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

Los Angeles ir apylinkių skau- j 
tai ir skautės šią vasarą stovyk- j 
lavo rugpiūčio 16-31 d.d. LSS-gos 
stovyklavietėje San Bernardino 
kalnuose prie Big Bear (Didžio
jo Lokio) miestelio, Holcomb 
slėny. Viso apie 90 skautų ir 
skaučių, o savaitgaliais stovyklau 
jančių skaičius siekė net 116, ne
skaitant, kad vilkiukai prieš ke
lias savaites turėjo atskirą stovyk- j 
lą.

Stovyklos v-kas - s. Liūtas Gri
nius, skaučių pastovyklės v-kė ps, 
N. Grinienė, skautų pastoyyklės 
v-kas - s. Pr. Pakalniškis, ūkio 
vedėjas - s.v.v. si. J. Šermukšnis, 
sanitarijos vadovė - ps. A. Palu- 
kaitienė ir iždininkė - ps. A. Avi
žienytė. Virtuvei vadovavo pir
mąją savaitę pati tuntininkė ps. 
N. Grinienė, o antrąją - pasi
aukavusi skautams p. V. Mikie
nė. Kartu ištisas dvi savaites sto
vyklavo ir talkininkavo skautiš
kiems darbams rajono dvasios va
das kun. R. Kasponis.

Jau pats dviejų savaičių sto
vyklavimo laikas kalbėjo, kad 
stovykla ilga (pirma tokio ilgu
mo šiame rajone), tai laiko gam
toje skautai ir skautės praleido 
nemažai, užtat ir darbų turėjo at
likti pusėtinai daug. Oras pasitai
kė gražus, tai ir nuotaika buvo 
gera, ypač, kai ateidavo laužų 
ar vakarojimų laikas. Na, o nak
tinių žaidimų, “vėliavų vogimas” 
tarp pastovykliųtaip įsismagino,

Joss '^...6es6/
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Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 
kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutoh 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.
YERKES HARDWARE 

6832 S. VVestern Avė.
Chlcago, IU. 60629, Tel. PR 6-1300

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
fiešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
iki 8 vai. Trečlad. lr Seštad. uždaryta

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmoketinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western TeL GR 6-4421

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W, 7lst Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS «
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

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

0R. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
šita rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Bez. telef. VVAIbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaskl Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Calitornia 

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

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

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849. re. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lieturis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
SeStadieniala 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vaL p. p. Ir nuo 
t — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., Seštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERUA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef, HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonaa — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—&2 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrihnlnSJa Ugonius tik susitartu 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr Seštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
i DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., B—8 vai., 
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ALIASKOS NAFTA
Jungtinės Amerikos Valsty

bės yra turtingas kraštas ir 
reikia visiems čia gyvenan
tiems tuo džiaugtis, nes nuo 
krašto turtingumo dažniausio 
priklauso ir geras jo piliečių 
gyvenimas, feis kraštas turi 
beveik neišsemiamus gamtos 
turtus ir galingiausią pasauly 
pramonę, kuriai niekas prilygti 
negali. Amerikos pramonės, 
prekybos galia siekia toli už 
jos ribų.

Nuo 1776 metų, nuo nepri
klausomybės paskelbimo, šis 
kraštas yra padaręs daugybę 
naudingų prekybinių sandėrių, 
bet sakoma, kad Amerikai nau 
dingiausias buvo Aliaskos nu
pirkimas. Kaip žinoma ši di
džiulė teritorija buvo nupirk
ta iš Rusijos 1867 metais tuo
metinio prezidento Andrew 
Johnsono pastangomis. Už šį 
pusiasalį, dvigubai didesnį 
kaip didžiausia valstija Texas, 
— 571,065 kv. mylių ploto, — 
JAV-bės rusams sumokėjo 7, 
250,000 dolerių. Tuo metu pre
zidento Johnsono priešai karš
tai jį kritikavo už “nereika
lingą pinigų švaistymą”.

Tačiau 1870 m. Aliaskoje 
prie Kanados pasienio rasti di
deli aukso kiekiai ir priekaiš
tai nutilo. Netrukus išaiškėjo, 
kad ši beveik neapgyventa te
ritorija, labai turtinga ne tik 
žuvimis, kailiais, miškais, bet 
ir žemės gelmių turtais: si
dabru, variu, platina, cinu, ak
mens anglimi ir kitomis gėry
bėmis. Pridėkime, kad kraštas 
turi labai gražų natūralų gam
tovaizdį: puikūs fiordai, seni 
vulkanai su daugybe kraterių, 
dideli ir maži ežerai, ledynai, 
aukšti kalnai (čia yra ir aukš
čiausias JAV kalnas McKinley, 
20,320 pėdų aukščio), gausime 
tikrą pasakų šalį ir suprasime, 
kodėl rusai, prieš šimtą metų 
beveik pusvelčiui atidavę Ame
rikai Aliaską, dar ir šiandien 
pirštus kremtasi.

1958 m. JAV kongreso nu
tarimu Aliaska tapo 49-ja JA 
Valstybių valstija, taigi tikra 
ir nedaloma valstybės dalimi.

*
Tačiau praktiškai ši tolima 

ir šaltoka sritis JAV gyvento
jų dažnai yra lyg primirštama. 
Gal todėl, kad joje tėra apie 
220,000 gyventojų, kurių treč
dalį sudaro ne baltaodžiai: es
kimai, indėnai, atajpaskai, ale- 
utai, tlinkitai. Tai senieji A- 
liaskos gyventojai — tautelės 
ar gentys. Amerika, turėda
ma nemaža artimesnės erdvės 
ir žemių, ligi šiol Aliaskos kaip 
ir nekolonizavo. Tai lyg rezer
vas ateičiai, kurio gali kiek 
vėliau prisireikti.

Bet pastaruoju metu po il
gesnės pertraukos Aliaskos 
vardas vėl iškilo ne tik Ame
rikoje, bet ir visame pasauly
je. Prie visų neapskoičiuotų ir 
kaip reikiant neištirtų šio kraš 
to turtų prisidėjo dar vienas: 
Aliaskoje rasti dideli naftos 
kiekiai.

Jau kuris laikas Aliaskoje 
buvo ieškoma naftos, lenkty
niavo įvairios pasaulinės naf
tos bendrovės. Kiekviena jų

*

Spaudoj ir gyvenime

MASKVA BIJO KOMUNIZMO
“SU ŽMOGIŠKU VEIDU”

Laisvėjimo idėjos, išryškėju- 
sios Čekoslovakijoje, daugiau ar 
mažiau yra užkrėtusios ir kitus 
kraštus už geležinės uždangos. 
Tai Maskvą gąsdina ir ši raudo
nosios diktatūros centrinė užsu
ko naują propagandos ugnį. Net 
ir okupuotos Lietuvos spaudoje 
imama skelbti straipsnius, kur 
puolamos pastangos “marksiz
mą išlaisvinti iš nuo leninizmo, 
pateikti leninizmą kaip specifiš
kai rusišką, dargi ‘rytietišką’ 
mokymą..., netinkamą ekonomi
nių požiūriu išsivysčiusioms Va
karų šalims... 1968 metais tokį 
bandymą padarė čekoslovakiš

savo gręžimus laikė griežčiau
sioje paslaptyje, kad nesuži
notų kita. Šioje srityje išau
go didžiulė konkurencija ir net 
špionažas. Paskutiniu metu y- 
paitingai varžėsi trys bendro
vės: Atlantic Richfield (pas
taruoju metu susijungusi su 
Sinclair Ail), Humble Oil ir 
Britų žibalo bendrovė, kurios 
akcijų 48 proc. turi Anglijos 
vyriausybė. Jų apskaičiavimais 
Aliaskos žemėje gali būti nuo 
10 ligi 50 bilijonų statinių aly
vos.

*
Rugsėjo 10 d. Aliaskoje įvy

ko vienos iš didžiausių varžy
tynių, kurios kada nors yra 
buvusios pasaulyje. Tada nuo 
6 vai. vakaro ligi 1 vai. nakties 
per septynias valandas buvo 
parduota 430,000 akerių naf
tingos žemės už beveik bilijo
ną dolerių. Už žemės akerį, už 
kurį prieš 10 metų buvo mokė
ta tik po 5 dolerius, dabar gau 
ta ligi 28,000 dolerių.

Naftos atradimas ir jos eks- 
plotavimas gali iš pagrindų 
pakeisti “užmiršto krašto” gy
venimą ir turėti milžiniškos 
įtakos tiek JAV-bių, tiek ara
bų kraštų ir P. Amerikos gy
venimui.

Eksploatavimo teisę gavu
sios naftos bendrovės nemano 
delsti. Jau 1972 m. tikisi gauti 
kasdien po 500,000 statinių 
naftos. 1976 m. kasdieninė pro 
dukcija galinti pasiekti 2 mil. 
statinių. Naftos atvežimo ke
lias sutrumpėtų, o tuo pačiu 
galėtų kristi ir naftos kaina. 
Jau dabar atliekami paruoši
mai įrengti šiaurės vakarų sri
ties jūros kelią iš Šiaurės led- 
jūrio į Pacifiką, kuriuo būtų 
galima nafta transportuoti. 
Šiam reikalui į Aliaską buvo 
išsiųstas didžiausias pasaulyje 
tanklaivis ir drauge ledlaužis 
“Manhattan”, akinąs sau kelią 
per 15 pėdų storumo ledų blo
kus. Jo talpa siekia 108,400 
tonų naftos. Tai lyg milžiniš
kas plaukiojantis naftos eže
ras.

Žinoma, yra ir kitokių klau
simų. Reikės įruošti tūkstan
ties mylių ilgio naftotieki nuo 
naftos versmių ligi artimiausio 
neužšąlančio uosto. Vien tik 
šie įrengimai atseisią daugiau 
kaip bilijoną dolerių. Reikės 
atlikti daugybę naujų bran
gių gręžimų, pastatyti naftos 
valymo įrengimų — rafinerijų, 
reikės naujų tanklaivių, gele
žinkelio linijų ir daug ko kitko. 
Bet visa tai nesunkiai tikisi 
nugalėti turtingiausias pasau
lyje kraštas.

Nėra abejonės, kad, pradė
jus tekėti Aliaskos naftai, vis 
mažiau jos bereikės gabentis 
iš Pietų Amerikos (Venecue
los) ir iš Artimųjų (arabų) 
kraštų. Tų kraštų naftos tie
kimas turės nukrypti į kitus 
kraštus. Keisis importo - eks
porto santykis. Visi šie ir kiti 
reiškiniai turės įtakos ir tų vai 
stybių vidaus ir užisenio politi
kai. Vadinasi nešvarus dvo
kiantis Aliaskos skystis galės 
keisti ir pasaulinius santykius.

b. kv.

kieji revizionistai. Socializmo ‘su 
žmogišku veidu’, ‘modelis’ buvo 
priešpastatytas tarybiniam so
cializmui, neva netekusiam ‘žmo
giško veido’”1, taip skaitome 
“Tiesos” 214 nr. (rūgs. 14 d.).

Labai tiksliai Sovietai jaučia, 
jog kultūringasis pasaulis juos 
laiko netekusiais žmogiško veido. 
Propagandiniais tauškalais. sun
ku bus čia ką ištaisyti, kol pa
tys Kremliaus tironų darbai ką 
kita rodys. J. Žvilb.

— iStab’staniai duomenys gali 
būti naudingi ir (kitai pusei.

— F. LaGuardia

Ateinantį sekmadienį, rūgs. 
28 d., įvyks Federalinės Vokie
tijos parlamento (Bundestag) 
rinkimai. Rinkimuose varžysis 

, ODŲ - CSU - krikščionys demo
kratai, SPD - socialistai, FDP - 

. liberalai, NPD - tautiniai demo
kratai, vadinami naujaisiais na
ciais.

Prieš rinkimus ypač aštriai 
varžėsi vokiečių didžiosios par
tijos — krikščionys demokratai 
ir socialistai, kurie sudarė su
telktinę vyriausybę.

Praėjusiuose 1965 m. įvyku
siuose rinkimuose krikščionys 
demokratai laimėjo 47.6%, so
cialistai 39.3% ir liberalai 9 5 
%. Nė vieno partija neturėjo 
daugumos kraštui valdyti. A- 
denauerio laikais krikščionys 
demokratai pasitelkė liberalus. 
Ši sąjunga, buvo per silpna sprę 
sti svarbiausiems užsienio poli
tikos, o ypač ūkio klausimams. 
1966 m. sudaryta krikščionių 
demokratų ir socialistų sutelk
tinė vyriausybė, nepaisant sa
vybės nesutarimų ir protarpiais 
didelės trinties, išsprendė ar 
bent į šalį nustūmė grėsminguo
sius klausimus.

Aštrios varžybos
Nuo liepos mėn. pradžios iki 

rugsėjo mėn. vidurio spauda, 
politikai ir viešajai nuomonei 
tirti įstaigos spėliojo, kad šių 
metų rinkimuose laimės CDU - 
CSU - krikiščionys demokratai, 
kurie jau seniai pradėjo pulti 
savo bendrus — socialistus. Jie 
ėmė ryškiai nesutarti ūkio, vi
daus ir užsienio politikos klau
simais.

Varžvbas dar paaštrino NPD 
- tautiniai demokratai, kurie 
priešrinkiminėse varžybose be 
kitų priemonių nanaudoio gink. 
Ją ir kelis priešininkus šūviais 
sužeidė.

Naujoji partija dėjo dideles 
pastangas surinkti ne tik 5% 
balsų, kurie būtini pravesti sa
vo kandidatams į Bundestagą. 
Jei partija nesurenka 5% rin
kikų balsų, j'e padalinami pro
porcingai kitoms partijoms, žiū
rint jų laimėjimo rinkimuose.

Ateinantį sekmadienį bus iš
rinkti 496 atstovai Federalinė- 
je Vokietijoje ir Vakarų Ber-

I
lyne 22 atstovai, kurie turi tei
sę balsuoti tik kai kuriais klau
simais.

Nelauktas streikas 
Dortmundo plieno liejykla

Hoesch AG perėmė savo žinion 
tame pat Hoerder mieste esan
čią kitą liejyklą Hoerder Wer- 
ken Union. Įmonių susijungi
mas būtų buvęs sklandus, jei

KRAUJO BALSAS
Romanais

RENfi RASA
42

— Pavasaris, — džiugiai suspurdėjo širdis, ir neri
mas užplūdo lyg kvaitulys. Ji norėjo eiti, būti tarp žmo
nių, kalbėti, juoktis ir klausytis svetimų balsų.

— Irena! — prisiminė ir susigėdo, nes taip iki 
šiol ir neaplankė iš ligoninės grįžusios draugės.

Nieko nelaukdama apsirengė ir išėjo. Miestas at
rodė lyg atjaunėjęs. Dar suodinas ir apšepęs po žiemos 
sniego, bet apie nuplikusius medžius jau lindo žolės 
barzdos. Žvirbliai ir tie balsiau čirškė, o žmonės sku
bėjo jau atsegtais apsiaustais, nes saulė skverbėsi už ap- 
ikaklės ir klastingai viliojo užmiršti čiaudulius ir slogas, 
kurios taip ir tykojo su skersvėju už kampo.

Auksė važiavo autobusu į miesto pakraštį, kur gy
veno Irena ir jautėsi lyg keliautų į praeitį.

— Bet tai neįmanoma, — kiek liūdnai pagalvojo.— 
Žmogus eina su laiku, kuris niekada negrįžta atgal.

Aplink Irenos namus viskas atrodė dar pavasariš- 
kiau: pievelė buvo jau žalia, o lysvėse kalėsi gėlyčių 
daigai.

Duris jai atidarė pati Irena. Pamačiusi draugę, su
šuko iš džiaugsmo, puolė ant kaklo ir įsitempė vidun.

— Maniau, kad nuo žemės paviršiaus jau pražu- 
vai, — kiek priekaištingai kalbėjo. — Ar vietoj vieno 
mėnesio tris medaus mėnesius turėjai?

— Nepyk, Irena. Žinau, kad nedovanotinai pasi
elgiau. Bet, atrodė, kad buvau visą pasaulį užmiršus. Bet 
kaip tu? Kaip duktė?

— Ji žavil Bronius dėl jos visai iš proto kraustosi. 
Tik grįžęs iš darbo jau bėga dukters žiūrėti. Sukniurks 
ji kiek, ir lekia kaip patrakęs, — nesustodama plepėjo

ir žinoti, kad jis tavo dalis, —- svajingai pridėjo ir at
rodė, kaip pirmą kartą įsimylėjusi mergaitė. — Gal vė
liau vėl grįš moteriška ambicija ir bus svarbu, kaip at
rodau... Bet užteks apie mane. Pasakok apie save.

Bet Auksė nežinojo, ką sakyti. Jos ir Johno gyveni
mas buvo toks uždaras ir siauras, kad, atrodė, ten nebu
vo vietos niekam kitam, tik jiems dviem. Ji papasako
jo apie naujus baldus, užuolaidas ir puikų vaizdą, kurį 
matė pro salono langą.

— Turi atvažiuoti ir viską apžiūrėti, — užbaigė.
— Bet kaip Johnas? Kaip judu gyvenat? — neri

mo Irena.
— Gerai, Jis turi daug darbo, kartais net ir labai 

vėlai grįžta. Laukiam atostogų, važiuosim aplankyti jo 
tėvų.

— Hmmm. Tikiuosi, kad jis jau nebėra santūrus?— 
pusiau juokais, pusiau rimtai paklausė Irena.

— O, Irena! Tu vis išsigalvoji ką nors, — lyg ir 
pasipiktino Auksė. Bet ji nenorėjo apie Johną kalbėti. 
Irena niekada nesupras, kad žmonės gali būti skirtingi, 
kad ir meilė kiekvienam ką kitą reiškia. Jiedu su Johnu 
buvo daugiau ramaus būdo ir netirpo vienas kito glėby
je kaip nesubrendę jaunuoliai.

Tik važiuodama namo Auksė pagalvojo, kad jos 
gyvenime yra tuštuma. Parvažiavusi ji neras tos šilu
mos, kuri pripildė Irenos namus. Auksės namuose vis
kas gražu, tvarkinga, net jauku, bet nėra to virpėjimo, 
to džiapugsmingo plazdėjimo, kuris vibravo apie Ireną.

— Kodėl? Ar aš kalta? Sakoma, kad moteris yra 
šeimos židinio kurstytoją, —ieškojo priežasties Auksė.
— Negi aš neturiu tos vidinės šilimos, kuri spinduliuoja 
iš Irenos? Bet aš gi myliu, noriu mylėti ir... kažko trūks
ta. Ko? Johnas turi darbą, o aš? Aš turiu jį, bet... taip 
mažai ir... kažkaip neužtenka. Aš vieniša... — susimąstė 
ji. — Gal ir mums reikėtų kūdikio? 1..

Staiga maloni šilima užliejo krūtinę. Taip, kūdikis
— jos ir Johnol Tamsiais plaukais, giliom, įdėmiai žiū
rinčiom akim...

£Bui daugiau),

' VOKIETIJA PRIEŠ RINKIMUS
Darbininkų streikas ir užsienio politika

GEDIMINAS GALVA

Hoesch įmonės darbininkai rug
sėjo 9 d. nebūtų pradėję strei
ko reikalaudami pakelti atly
ginimą 20 pf'-nigių valandai. 
DortmuM? prade ’o streikuoti 
ir kitų liejyklų darbininkai, ku-, 
rių skaičius siekė 23,000, rei 
kalaudami 30 pfenigui papildo
mo atlyginimo. Streikai prasi
dėjo Saaro srities kasyklose ir 
liejyklose. Čia nesitenkino Dort- 
munde laimėtu 30 pfenigių prie
du.

Streikams parinkta auksinė 
valanda. Federalinės' Vokietijos 
ūkis tarpsta, nors infliacija ke
lia susirūpinimą. Darbininkų at 
lyginimas nepatenkinamas lygi
nant su gaminių pakilusiomis 
kainomis ir įmonių uždarbiais. 
Prieš rinkimus vyriausybė ne
buvo linkusi panaudoti griežtes
nių priemonių streikams draus
minti. Krikščionys demokratai 
pasisakė prieš streikus ir šau
kė: reikalaujame tvarkos. So
cialistai bandė prisitaikyti įvy
kių raidai, nes gyventojų dau
guma nepalanki streikams. Jie 
nenorėjo erzinti darbininkų ir 
streikų priešų, bet bandė įdo- 
dyti, kad ūkio miništeris Kari 
Schilleris buvęs teisus reika
laudamas pakelti markės vertę 
ir piniginį vienetą rikiuoti, at
sižvelgiant į ūkio raidą.
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Manhattan ledlaužio — tanklaivio keliai Aliaskoje.

Irena ir, padėjusi Auksei nusirengti, tempė tuojau dukte
rį parodyti.

Mėlynam kambary po mėlyna antklodėle gulėjo 
raudonais veidukais, maža mosyte ir tamsių plau
kų kuokštu, į kurį buvo įrištas ružavas kaspinėlis, mer
gytė.

— Kad kas neapsiriktų ir nepagalvotų, kad sūnus, 
— į kaspiną rodydama nusijuokė Irena.

Šalia lovytės stovėjo spintelė, ant kurios sėdėjo di
delis mėlynas meškinas.

— Kokia graži! — žiūrėdama į miegantį kūdikį pra
šnibždėjo Auksė.

— Nebijok balsiai kalbėti, ji negirdi, — nuramino 
ją Irena. — Nebūk kaip Bronius, jis ir nusikosėti eina 
į kitą kambarį, kad neprižadintų.

— Viskas mėlyna, — nusijuokė Auksė.
— Tai buvo Broniaus idėja, jis visai suvaikėjo. 

Bet žinai, jis dabar nė neprisimena, kad norėjo sūnaus.
— Vargšas Bronius, — su užuojauta ištarė Auksė.
— Vargšas Bronius? Kodėl jis vargšas? Manęs reikė

jo gailėtis! Žinai, tada aš jį prakeikiau!... Nenorėjau nie
kada daugiau matyti! Sakiau, kad negyvensiu drauge. 
O vaikų? Ne..., tik ne aš! Žadėjau kates auginti. O, 
Aukse, tu neįsivaizduoji! Bet kai viskas pasibaigė ir ant 
rankų man padėjo Rasytę, nieko nebeprisiminiau. Keis
tas tas žmogus... — pasakojo Irena kaip kokį juokin
gą nuotykį.

Draugių kalboms nebuvo galo: jos juokėsi, net aša
rą braukė ir net užmiršo, kad laikas egzistuoja. Auksė 
laikė mažytę Rasytę ant rankų ir žiūrėjo, kaip ji rau
kėsi, maivėsi, mirkčiojo ir retkarčiais šypsojosi.

— Žiūrėk, žiūrėk, juokiasi, —negalėjo tverti-džiaugs- 
mu. Irena.

Ji mažai pasikeitė, buvo storulė, lyg dar vieno kū
dikio lauktųsi.

— Taip ir Bronius sako, — juokėsi ji. — Bet ar tai 
svarbu. Dabar viskas nesvarbu, tik Rasytė. Tu nežinai, 
koks tai savotiškas jausmas laikyti savo kūdikį ant rankų

Nesutarimai dėl užsienio 
politikos

Socialistai šiame pokaryje pa 
suko į dešinę ir tapo tautine so
cialine partija, kuri nuo krikš
čionių demokratų labiau skiria
si užsienio, o ne socialine poli
tika. Deja, jų užsienio politikai 
— glaudžiau bendrauti su So
vietais. Rytų Vokietija ir ki
tomis komunistinėmis respubli
komis — dar nėra išmušusi pa
lanki valanda. Socialistų polin
kis pripažinti Oderio - Neissės 
sieną, pasirašyti branduoliniam 
ginklam varžyti sutartį, siekti 
bešališkumo vidurio Europoje 
nieko gero nežada vokiečiams.

Socialistų kita bėda, kad jie 
neturi plačių polėkių partijos 
vado, kuris bent dalimi prilyg
tų pvz. Schuhmacheriui. Willy 
Brandtas neturi gero vardo par 
tijoje ir užsienio reikalų minis
terijoje. Nors Brandtas buvo 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, bet nuo 1966 m. rudens 
užsienio politikai vadovavo kanc 
leris Kurt Georg Kiesingeris. 
Jis ir CSU vadovas Franz Jo
sef Straussas, finansų ministe- 
ris, nepaprastai aštriai ėmė pui 
ti Brandtą dėl jo užsienio poli
tikos su Sovietų įtakos sritimis. 
Kancleris griežtai atkirto į An
drėj Gromyko rugsėjo 19 d. da
rytus priekaištus Vokietijai. Vo 
kietija, pasak Kiesingerio, pa
siruošusi vesti pasitarimus siu 
Sovietais, tačiau nesutiksianti,

(Nukelta į 5 pusi.)
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PAVERGTŲJŲ TAUTU SEIMAS
New Yorke rugsėjo 18 d. 5

vai. p. p., t. y. tuo pat laiku 
kaip ir Jungtinės Tautos, tik 
skersai gatvės nuo JT rūmų 
Carnegie Endowment patalpo
se pavergtųjų Europos tautų 
seimas pradėjo savo XVI sesiją.

Jau 15 mc.ų Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos. Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos at
stovai, talkinami centro ir rytų 
Europos tokių tarptautinių sam 
būrių, kaip krikščionių demo
kratų, liberalų, profesinių są
jungų ir valstiečių, sujungtomis 
jėgomis siekia, kad Sovietų pa
vergtos Europos valstybės bū
tų išlaisvintos, kad Jungtinėse 
Tautose šioms valstybėms at
stovautų tik jų teisėtos vyriau
sybės, o ne Maskvos statytiniai, 
kad laisvojo pasaulio vyriausy
bės ir viešoji opinija būtų ap
rūpintos autentiškais duomeni
mis apie sovietų pavergtų tau
tų padėtį, kad žmogaus ir tau
tų teisėmis besirūpinančios tarp 
tautinės institucijos savo dėme
sį atkreiptų į Sovietų paverg
tas Europos tautas. Per tuos 15 
metų pavergtųjų seimas įvai
riais klausimais, įvairiomis pro
gomis savo memorandumais, ra
portais, nutarimais, apsilanky
mais, telegramomis informavo, 
protestavo, prašė, reikalavo ar 
dėkojo savo tautų vardu.

Ir savo XVI sesiją pradėda
mas, pavergtųjų seimas savo 
pirmuoju žingsniu priėmė pro
testo pareiškimą Jungtinėms 
Tautoms dėl Albanijos, Bulgari-

jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos mario
netinių delegacijų Jungtinėse 
Tautose ir dėl Sovietų Sąjungos 
užgrobto Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos suverenumo vykdymo.

Iš seimui pateiktos praeitų 
metų jo veiklos apžvalgos ma
tyti seimo žygiai ryšium su So
vietų Sąjungos invazija į Če
koslovakiją, ryšium su Visuo
tinės žmogaus teisių deklaraci
jos 20 metų sukaktimi, ryšium 
su Azijos Tautų laisvės diena 
(sausio 23), ryšium su Euro
pos Taryba ir ryšium su paverg 
tųjų tautų savaite.

Seimo pilnačiai neposėdžiau
jant, veikia generalinis komite
tas, 3 komisijos (politinė, ūki
nė ir kultūrinė), sekretoriatas 
su 4-5 tarnautojais ir atsto
vybės Argentinoje, Australijoje, 
Brazilijoje, Britanijoje, Danijo
je, Ekvadore, Graikijoje, Fili
pinuose, Indijoje, Italijoje, Ja
ponijoje, Kanadoje, Libane, 
Meksikoje, Prancūzijoje, Salva
dore, Švedijoje, Urugvajuje ir 
V. Vokietijoje. Tad pavergtųjų 
seime yra sutelktos gausios ir 
pajėg'ios intelektualinės diplo
matinės jėgos.

Nors seimo ligšiolinės pas
tangos tikslo nepasiekė, sovie
tų pavergtų tautų laisvo apsi
sprendimo vykdymas tebėra su
trukdytas, bet jau tik pačiu sa
vo buvimo faktu ir juo labiau 
savo veikla pavergtųjų seimas 
yra reikšmingas tiek sovietų 
pavergtų tautų padėčiai, nes 
verčia okupantą savo užmačias 
prilaikyti, tiek laisvajam pa
sauliui, nes verčia savo nuolai
džiavimą Sovietams priturėti. 
Pvz. Europos taryba jau buvo 
palinkusi pripažinti Europoje 
status iquo, bet pavergtųjų sei
mo žygiai ją nuo tos politikos 
sulaikė.

Antra vertus, pavergtųjų sei
mo institucija, kaip egzilinė in
stitucija (seimo delegatais te
gali būti žmonės, išlaikę tauti
nę pilietybę, atseit, nepriėmę 
gyvenamojo krašto pilietybės), 
neturi natūralaus prieauglio. 
Seimo delegatai, prieš 15 metų 
buvę 50 metų amžiaus, dabar 
jau yra 65, buvę 60 — dabar 
jau 75. Nemaža buvusių seimo 
veiklos pradžioje vyresnio am
žiaus veikėjų jau yra pasitrau
kę amžinojo poilsio. Taigi pa
vergtųjų seimui trūksta nau
jos pamainos. Tatai ypač krito į 
akį, pradedant XVI seimo sesi
ją, kai, svarstant tarptautinę 
raidą, į seimo tribūną vienas po 
kito kilo ne delegacijų pirmū
nai, o jų pavaduotojai. Amžiaus 
skirtumo tarp pirmūnų ir pava-

(Nukelta į 4 pusi.)
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% DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Akrone, Ohio vienoje tyrimų laboratorijoje pagaminta dirbtinė žmo
gaus ranka su penkiais pirštais, kuri gali kai kuriuos darbus at
likti, jų tarpe kokteilio taurę paimti.

BOSTONO ŽINIOS
RUGSĖJO 8-JI

Marijos gimimo ir Lietuvių 
Tautos šventė rugsėjo 8-ji Bos
tone paminėta su susikaupimu ir 
malda Šv. Petro parapijos klebo
nas kun. Baltrašūnas atnašavo 
Šv. Mišias už kenčiančią Lietu
vą, o pamokslą sakė, specialiai 
atvykęs iš New Yorko, Pranciš
konų provinciolas Leonardas An
driekus. Pamoksle tėvas Andrie
kus grjžo į didžiąją Lietuvą ir jos 
didžią praeitį. Esą, nepripuola- 
mai Vytautas Didysis rinkosi ka
rūnacijai Marijos gimimo dieną. 
Tur būt taip pat nepripuola- 
mai ta diena paskirta ir Tau
tos švente. Ir, tur būt, tik Mari- 
jbs stebuklo dėka Lietuva, nors 
ir okupuota, bet yra gyva. Stali
nas išnaikino kai kurias tautas 
Rusijoj, jas iškeldamas ir išblaš
kydamas po Rusijos ir Sibiro plo
tus. Tą galėjo padaryti ir su lie
tuviais. Tik stebuklingu būdu 
lietuviai tebegyvena Lietuvoj.

Mums lietuviams Rugsėjo 8-ji 
turėtų būti ypatinga šventė. Tai 
mūsų didžios praeities prisimini
mas, surištas su Marijos gimimu. 
Ir Lietuvos Himne giedame, kad 
iš praeities stiprybę semtume.
POVILAVICIAUS REČITALIS

Solisto Benedikto Povilavičiaus 
dainų ir arijų rečitalis yra ren
giamas gruodžio 7 d. 5 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoje, So. Bostone. Benedik
tas Povilavičius net septynius 
kartus dainavo tarptautiniam 
muzikos ir dainos festivaly kartu 
su dūdų orkestru. Kai kieno jis y- 
va vadinamas net Šaliapinu.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Šį sekmadienį, rugsėjo 28 d. 5 

vai. po pietų yra Tautinių šokių 
sambūrio, kuriam vadovauja O- 
na Ivaškiepė, parengimas. Šis 
sambūris, kaip dauguma žino
me, vyksta į tautų festivalį, kur 
atstovaus lietuvius. Kelionei rei
kia pinigų. Visų lietuvių pareiga 
paremti mūsų reprezentantus. 
Parengimas vyksta Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoje.
BALFO 25 METŲ SUKAKTIS

Balfo 25 metų sukaktis mini
ma spalio 5 d. Lietuvių piliečių 
d-jos auditorijoj So. Bostone. 
Balfas dirba didelį darbą. Pasku
tiniu laiku labai prieš Balfą pa
sisako rusai. Reiškia, Balfo dar
bas yra geras.

LAISVĖS VARPO PAREN
GIMAS

Lietuvių Radio Valandos Lais
vės Varpo parengimas spalio 12 
d.

TAUTOS ŠVENTĖ RADIJO 
BANGOMIS

Rugsėjo 8-ji mūsų tautos šven
tė, Bostone, (žr. aukščiau) buvo 
paminėta dviem atvejais. Šven
tės išvakarėse, rugsėjo 7 d. buvo 
skirta lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo programos dalis, 
-kurioje kalbėjo inž. Juozas Da
žys. O rugsėjo 14 d., šios šven
tės proga, 3v. Petro lietuvių para

pijos bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos už Lietuvą su ati
tinkamu pamokslu, kurį pasakė 
Pranciškonų provinciolas kun. 
Leonardas Andriekus. Organi
zacijos pamaldose dalyvavo su vė 
liavomis. Tą pačią dieną lietu
vių radijo valandoje Laisvės Var
pe kalbėjo istorikas prof. Zeno
nas Ivinskis, buvo perduota iš
trauka iš “Draugo” vedamojo, 
pateikta momentui pritaikintos 
muzikos. Minėjimu bažnyčioje 
rūpinosi parapijos klebonas kun. 
A. Baltrašūnas su LB Bostono 
apylinkės valdyba, o minėjimus 
per radiją suorganizavo ir prave
dė lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpo vedėjas Petras Viš
činis, kuris toje programoje vis 
daugiau laiko skiria mūsų visuo
meniniams ir kultūriniams rei- 
kalams^

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SEIMAS

(Atkelta iš 3 psl.)
duotojų, deja, nematyti, tik pa
čių svarstymų lygis gerokai 
slugtelėjo. Be abejojimo, seimo 
nuotaikas bei svarstymus veikia 
taip pat bendros tarptautinės 
nuotaikos bei faktai. Sovietų 
invazija į Čekoslovakiją nesu
laukė netgi tokios Jungtinių 
Tautų ir laisvojo pasaulio vie
šosios opinijos reakcijos, kokios 
buvo sulaukusi 1956 m. Sovietų 
invazija į Vengriją. Pačios Jung 
tinės Valstybės ieško Sovietų 
palankumo ir tarpininkavimo 
Vietnamo byloje, ir virš Saigo
no jau šmėkščioja vadinamos 
koalicijos su komunistais šmėk
la. Prezidento Nixono viešnagė 
pas Ceaucescu Rumunijoje, kur 
komunistinis režimas yra net 
beatodairiškesnis, nei pačioje 
Sovietų Rusijoje, taip pat dau
giau stiprino esančią vergijos 
padėtį, nei išsivadavimo viltis. 
Bendras tarptautines nuotaikas 
liudija ir faktas, kad Kremlius 
Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisijai jau galėjo drįsti 
siūlyti minėti Lenino 109 me
tų gimimo sukaktį... Taigi — 
Žmogaus teisių komisijai.

Seimo XVI sesijos darbotvar
kėje numatyti net 22 dalykai. 
Tarp jų yra Europos integraci
ja ir Sovietų pavergtieji kraš
tai, žmogaus teisių paneigimas, 
darbo sąlygos, ūkinis paverg
tųjų kraštų išnaudojimas, kul
tūrinis gyvenimas, bažnyčių pa 
dėtis, valstiečių padėtis.

Seimo sesijos pirmininku iš
rinktas Latvijos atstovas A. 
Berzins, vicepirm. — Albanijos 
atstovas V. Germenji, laik. ge
neraliniu sekretoriumi patvirtin 
tas elnkas F. Gadomskis. Kor.

— Meksikos mieste nukrito 
Mexicano lėktuvas. Žuvo 40 as
menų ir 60 sužeista. Iš viso bu
vo 118 keleivių. Lėktuvas skri
do iš Chicagos.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS REAL ESTATE

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

AGENTŪRA
Namu, gyvybes, 

automobilių,

J. BACE
6455 So. Kedzie

sveikatos. blz-
nio.
Patogios išsi-
mokėjimo s»-
lygos.

VIČIUS
Avė., PR 8-2233

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
IIIIIIIIIllllllllllllllllllllll1llllllllIIIIIIIlllll*

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies tr automo* 
blllo pas
FBANK ZAPOLIS

8208 H West »5th Street 
Chleago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GB 6-433S

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

MOVING
SERENAS perkrausto baldus kr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8063

V = 
Oi= REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlIiiJ W57 VVest 69th Street 

J TelHE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius tr alr-oondltlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

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

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

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

iiiiiiiiiiiiiiiimiiifiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimi

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J.. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

REAL ESTATE
iimmiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiimiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, UL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtug namų Ciceroje, Barvvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

Medinis — 5 lr 4 kamb. modernlš- 
•ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butą. tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tau 

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

NAMU PIRKIMAS, - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Hutų nuomavimas — Income Ta*

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedde Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir roš-

5 didelių kamb. “octagon front 
expandable” mūr. namas. Kerami
kos plytelių virtuvė ir vonia. Izuol. 
porčius naudojamas kaip kamb., 
“paneled” rūsys, kilimai miegamuo
se. Medžio papuošimai kaip stiklas. 
Gazu karšt. vand. apšild. 2 maš. 
garaž.. Geras tvirtas namas. Geras 
susisiekimas. Į vakarus nuo Pu
laski. Apžiūrėkite. 767-2357.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

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

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

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

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

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

Uotas 30 p. Marą. Parke, $11,000.

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

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

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

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

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

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 ta aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 lr 4 ikamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

kamb. naujas mūr. bungalow 
prlo 67 ir Kedzie. Its 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 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,600.

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

II butų, 10 metų, 2-jų aukštu mfl.r 
namas prie 71 ir Callfornia. $152,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Skelbkites “Drauge”.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP VVANTED — VYRAI

Išnuomojamas 5-ių kamb. butas 
2-.me aukšte, suaugusiems. — 4625 
So. Keating Avė., Tel. 767-7287.
IŠNUOM. naujai dekoruotas butas 
su baldais negiliame rūsyje, 1 as- 

, meniui arba porai. Prie Maruuette 
pko. Galima tuoj užimti. Telef. — 
RE 7-8647.
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2025 W. 63 PK 8-6032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkttSs dSl pa
tarnavimo nemokamai.

DĖMESIO 1

RADIO PROGRAMA

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

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTR

HELP VVANTED — MOTERYS_  •_  _  _  _  _ ____ __  _

DICTAPHONE
TYPIST

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

Nevv electric typevvriter. 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

GENERAL OFFICE
Good typist, filing, phone ansvver- 

ing. Excellent conditions.

Contact ROBT. STOUGH
325 W. Huron, Chicago
RECEPTIONIST

FOR LOOP OLFICE 
(Optcmetrist)

High School graduate — well- 
groomed young lady. No experi- 
ence necessary. Will train.

EXCELLENT VVORKING 
CONDITIONS 

GOOD STARTING PAY

Phone CE 6-4844

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINE SHOP TRAINEES
DAYS

Experlenccd, all type machine shop 
eąuipment, lathe grlnder, mill etc. 

APPLY IN PERSON

PERMAOOR
9540 Tulley, Oaiki Lawn, Illinois

MAINTENANCE MECHANIC
Corrugated Container Plant
2nd & 3rd SHIFT OPENING 

Electrical background plūs general 
maintenance capabilities. Mušt have 
ovvn tools.
Escellent starting salary plūs shift 
dlfferential and overtime. Paid re- 
tlrement, life, accldent and hospital 
insurance.
Nine paid holidays—2 wks. vacation 
after 2 years.

WESTERN KRAFT CORP.
1800 Nicholas-blvd, Eik Grove, Dl. 

Phone — 439-1111

D S M E S I O !

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JĮ užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

SUMMIT BARGE TERMINAL 
Has Openings 

For
LABORERS
Full year round Full Time VVork 

Duties involvė — 
UNLO.ADING SARGES, LOADING 
TRUCKS & GEN’L PLANT VVORK 

Mechanical experience helpful.
$3.30 per hour to start 

Shift Premium, Excell. Benefits. 
Apply a t:

M1SSOURI PORTLAND CEMENT 
COMPANY

1 Mile east of Harlem Avė. 
on Canal Bank Road
CALL — 594-2334

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAS 
(SALESMAN)

Išmokinsime jums bedirbant.
BALZEKAS MOTOR SALES. INC.

4030 South Archer Avenue 
Chicago, Bl. 60682 Tel. VI 7-1515

MAINTENANCE

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

3ET UP PUNCH PRESS
Experlenced. Steel rule dies. Days. 
Good pay. ExceUent benefits.

RHOPAC, INC.
3425 Cleveland St., Skokie, Illinois 

Tel. — OR 3-8020

4

MAINTENANCE MECHANIC
LITHO PLATE GRAINING PLANT 
— General all around maintenance 
background. Top startinę vvage, 8 
paid holtdays, near trarisportatjon. 
Chicago Northivestern and Lake-st. 
CTA. Phone Bill Maypole 782-8590. 

CHICAGO LITHO PIATE 
GRAINING CO., INC.

218 N. CI.INTON. CHICAGO

MACHINISTS
We are in need of two machinists 

or vvill consider apprentiee. Light 
clean vvork. Exceptional benefits. 
Good starting rate.

NORAVOOD MARKING AND 
EQUIPMENT COMPANY 

30 No. Kench Avė., La Grange, Hl.

JAUNAS VRRAS PRIE AUTOMO
BILIŲ TAISYMO (Bcdj vvork)

Išmokinsime bedirbant.
BALZEKAS MOTOR SALES. INC.

4030 South Archer Avenue 
Chicago, Dl. 60632 Tel. VI 7-1515

SECURITY OFFICERS 
ATTENTION

One of the countries lasgest, fastest 
grovving Industrial Securtty Compa- 
nles ls in need o f top ąuallty securlty 
officėrs to Service prirrte contracta 
in the west suburban areas. 
STARTING VVAGE $2.00 PER HOUR

TEL. — 637-4170
Apply —

ADVANCE INDUSTRIAL
SECURITY

7030 VV. North Avė., Suite 202 
________ Chicago, Illinois________

MAINTENANCE
HELPER

General All-Around 
Work.

Exper. In Electricity Helpful
Outstanding Wages And 

Benefit Program

ROHDEN MFG. 
TRW, Ine.

Apply in Person 

4630 No. Lamon
2 Blocks So. of Lavvrence Avė.

WAREHOUSE
F U L'L TIME

Mušt have own transportation. 
Near O’Hare Airport
Tel. — 678-3634

CASHIERS FULL TIME
Monday Thru Friday 

9:30 a. m. to 5:30 p. m.
CALL OR APPLY 

PERSONNEL OFFICE
W. T. GRANT CO.

4212 No. Harlem Avenue
(Harlem - Irving Plaza) 

PHONE 453-4700

*
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Philadelphijos miesto respublikonų partijos tautybių grupės moterų 
skyrius spalio 4 d. ruošia madų parodą ir pietus Bellevue Stratford 
viešbutyje. Pirmoje eilėje pirmoji iš dešinės yra grupės kopiraninin- 
kė lietuvaitė Aušra Zerr. Antroj eilėje pirmoji iš dešinės yra Sniegą 
Jurskis, komisijos narė.

VEIKSNIAI REMIA ALTĄ
Amerikos Lietuvių kongresas Detroite

VE. SELEMS

Kongreso metu veikė visa ei
lė komisijų. Apie jų atliktus 
darbus pranešimus padarė tų 
komisijų pirmininkai: registraci 
jos — St. Kaunelienė. mandatų
O. Biežienė, finansų — P. Pa
gojus, jaunimo — Rimas Su- 
kauskas. Ilgiausiai truko rezo
liucijų ir sveikinimų komisijos 
pirm. dr. K. Šidlausko praneši
mas. Jam referuojant komisi
jos paruoštas rezoliucijas ir 
sveikinimus, kongresas padarė 
kai kurių pakeitimų.

Rezoliucijomis buvo baigtas 
darbo posėdis, kongresą pra
vedęs darbo prezidiumo pirm. 
Vyt. Abraitis padėkojo visiems 
už didelę kantrybę ir atidumą 
kongreso metu.

Kongreso uždarymas
Po pertraukos iškilmingam 

uždarymo posėdžiui pirmininka
vo Altos pirm. inį.'E Bartkus.

VOKIETIJA PRIEŠ 
RINKIMUS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
kad Maskva nuolat ją nepagrįs
tai kaltintų ir kištųsi į jos vi
daus reikalus, šiuo pareiškimu 
padarytas akibrokštas ne tik 
Gromykui, bet ir Brandtui, ku
ris aimanuoja, kad kancleris 
trukdęs jam vadovauti užsienio 
politikai.

Galimybės
Prieš rinkimus nesivaržyta 

kaltinimais rinkikams paveikti. 
Schilleris vadino Kiesingerį na
cių pakaliku, o kancleris atkir
to ; ūkio ministeris siekė sugriau 
ti vokiečių ūkį ir pasitikėjimą 
marke. Vyriausybėje dalyvau
jančios partijos pešasi, bet ne
sako, kad jos nebendradarbiaus 
ateityje.

Jei vokiečių didžiosios par
tijos nelaimės persvaros par
lamente, lieka dvi galimybės: 
krikščionims demokratams su
daryti sutelktinę vyriausybę su 
kitomis partijomis — socialis
tais ar liberalais.

Liberalai jau dabar taikstosi 
socialistams sudaryti vyriausy
bę ir krikščionis demokratus 
palikti opozicijoje, šios partijos 
sutaria dėl užsienio politikos, 
glaudesnio bendravimo su So
vietais ir jų įtakos sritimis, bet 

u partijų skirtingos nuomonės 
spręsti socialinius klausimus. 
Socialistai yra linkę remti dar
bininkų dalyvavimą įmonių val
dyme, vadinamą Mitbestimm- 
ung, kai PDP - liberalai priešin
gi darbininkų įsikišimui į įmo
nes.

PDP ir krikščionys demokra
tai sutarė socialiniais klausi
mais, bet juos išskyrė užsienio 
politika, nes jie darė žygius įsi
teikti Maskvai.

Jei krikščionys demokratai 
gaus daugiau balsų už kitas par 
tijas, bet neturės persvaros par
lamente, greičiausia už bendro 
stalo sės su socialistais, nors 
prieš linkimus vieni kitiems ne
gailėjo piktų žodžių.

Kongresą uždarant kalbėjo vys
kupas A. Deksnys ,gen. konsu
las dr. P. Daužvardis, Vliko pir
mininkas dr. K. J. Valiūnas, 
Vaclovas Sidzikauskas ir Altos 
garbės pirm. L. Šimutis.

Vysk. A. Deksnys atsiprašė, 
kad suvėlavęs atvykti į kon
gresą (lėktuvas, kuris turėjo 
vyskupą paimti, neatskrido į 
Romą, nes buvo arabų pagrob
tas), papasakojo savo įspū
džius patirtus važinėjant po Eu
ropą. Ten lietuviai daug tikisi 
iš Amerikos lietuvių ne tiek fi
nansinės, kiek dvasinės para
mos. Jie jaučia, kad Amerikos 
lietuviai mūsų veikloje yra stip
riausia bazė Lietuvos laisvini
mo ir kultūros srityse.

t

Europos Lietuviai yra labai 
susirūpinę savo jaunimu ir no
rėtų daugiau susitikimi} ar ki
tų priemonių, kas jaunimą su
laikytų nuo nutautimo. Pabai
goje vysk. A. Deksnys prašė 
Į Altą ir bendrai į visą laisvini
mo darbą įtraukti daugiau jau
nų jėgų.

Dr. Petras Daužvardis, nepri
klausomos Lietuvos atstovas, 
savo žody priminė, kad iš veiks
nių daug reikalaujame ii' kriti
kuojame. Tačiau jeigu visi veik 
tumėm kaip pavieniai ir atlik- 
tumėm visi, ką galim atlikti,, 
padarytume nepaprastai daug. 
Kalbėdami į spaudą, kalbėdami 
su savo prieteliais, su savo dar
bo draugais, skleistumėm tą lie
tuvių tautos kančių ir troškimų 
evangeliją.

Dr. P. Daužvardis siūlė, už
darant šį kongresą ir priėmus 
visas reikšmingas rezoliucijas, 
padartyi vieną rezoliuciją sau, 
kad po kongreso išsiskirstę į 
savo kolonijas darysim viską, 
ką tik galime, padėti kenčian
čiai lietuvių tautai ir okupuotai 
Lietuvai išlaisvinti.

Dr. K. J. Valiūnas, Vyriausio 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas, padarė pasaulinės 
politikos apžvalgą, kiek susto
damas prie Rusiojs - Kinijos pa
šlijusių santykių ir taip pat prie 
lietuvių išeivijos už Amerikos 
ribų.

Aitą apjungė tas visas gru
pes, kurios daug davė ir daug 
padarė, šiandien su A. L. tary- 

i ba turi skaitytis, kada kalba
ma visų lietuvių vardu. Kiek

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875
JT. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:S0. Kitom dienom nuo 
9 lkl S vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

vieno lietuvio pareiga, kaip ga
lima daugiau sustiprinti mūsų 
politinę veiklą Amerikoje, vei
kiant per kongreso nar us ir 
senatorius. Taip pat yra svarbi 
Altos ta'ka Vlikui.

Dr. K. J. Valiūnas angailes- 
tavo, kad nrrs nepajėgiame iš
rinkti iš savo tarpo ne tik kon
greso narių, bet net ir ’ mažes
nius postus miestuose. Mes tu
rime ruošti žmones politiniam 
darbui ir jiems padėti.

Padėkojęs Altui už paramą 
Vlikui, pasakė: “Tarp Altos ir 
Vliko nėra jokių nesusiprati
mų, tarp Altos ir Vliko yra tik 
vienas nusistatymas: dirbti vie
ningai, dirbti kartu ir nežiūrėti, 
kas už tai gaus garbę”.

Vadovas Sidzikauskas, Lie
tuvos Laisvės komiteto pirmi
ninkas, irgi peržiūrėjo tarptauti 
nę politiką, papasakojo apie sa
vo patirtus įspūdžius lankantis 
Europoje. Yra ir gerų prošvais
čių. Vieną iš jų paminėjo, kad 
Ispanijos vyriausybė sutiko nuq 
rugsėjo 15 d. atgaivinti prieš 5 
metus nutrauktas Madrido ra- 
dio transliacijas į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Galingiausio pasauly krašto 
— Amerikos lietuviai negali sė
dėti rankas sudėję. Didelė at
sakomybė ir svarbus vaidmuo 
šių dienų tarptautinėje padėty
je priklauso Amerikos lietu
viams ir jų organizacijoms. Šis 
gražiai ir sėkmingai praėjęs 
kongresas duos Amerikos lietu
vių tarybai ir kitiems veiks
niams, kurie dirba laisvinimo 
darbą, naujų įkvėpimų ir padrą 
sinimų tolimesnitems žygiams 
Lietuvos laisvinimo byloje.

Eugenijus Bartkus padėkojęs 
visiems, prisidėjusiems prie šio 
kongreso organizavimo, popu
liarinimo ir pravedimo, taip pat 
visiems paskaitininkams ir da
lyviams, pakvietė kongresą už
daryti Amerikos L. tarybos g-ar 
bės pirmininką Leonardą Šimu
tį.

L. Šimutis savo kalboie džiau 
gėsi, kad vis naujų jėgų įsijumr 
gia į didįjį Amerikos lietuvių 
sąjūdį, nes jie supranta, ko mes 
siekiam, ko mes norim, kodėl 
įkūrėm tarybą, kodėl organi
zuojame Vasario 16 minėjimus.

Iš šio gausaus suvažiavimo 
ir puikaus kongreso matyti, 
kad pasireiškė tiek daug vienin
gumo ir ryžto tęsti ta darbą. 
Jis esąs optimistas, kad iki šiol 
padaryti darbai ir sukurtoji A- 
merikos lietuvių vienybė laiky
sis ir toliau. Džiugu matyti, 
kad į vyresniųjų vietą ateina 
jaunesni žmonės. Su dabartiniu 
Altos pirm. inž. E. Bartkum 
jam pačiam dar būnant pirmi
ninku, teko dirbti ir gražiai ben 
dradarbiauti.

Lietuvos laisvinimo idėja, 
tikroji, neapgaulinga, neinanti 
vingiais ar kompromisais, te
bėra gyva ir pasiliks ateityje 
gyva. Jeigu nukrypsime į kom
promisus, neišlaisvinsime Lietu
vos. Turime stovėti vieningai 
už pilną Lietuvos išlaisvinimą. 
Reikia suorganizuoti situacijas, 
kad okupantas visiškai pasi
trauktų iš Lietuvos.

Ir tais laikais, kai Rusija su 
Amerika buvo sąjungininkė ka
ro lauke, mes neprašėme kon
greso ar Valstybės departamen
to, bet reikalavimoe. Kiek bu
vo spaudimo iš Rusijos, kiek ji 
išleido spaudai, papirko politi
kus, profesorius, kad būtų pa
naikinta Lietuvos pasiuntinybė 
Washingtone ir, kad Amerika

MŪSŲ KOLONIJOSE

Washington, D. C.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS
PRADĖJO MOKSLO METUS

Dvilypė Washingtono šešta
dieninė Donelaičio mokykla pra
dėjo mosklo metus. Ją lanko 35 
mokiniai .Veikia priešklasis, pir
mas, trečias penktas, septintas ir 
aštuntas skyriai. Joje dirba V. 
Aistytė, A. Bačkaitienė, V. Gurec- 

‘ kienė, R. Penkiūnienė, R. Petru- 
tienė ir G. Vasaitiėnė. Pamo
koms paįvairinti į mokyklą kvie
čiami vienai kitai pamokai pra
vesti atskirų lituanistinių sričių 
žinovai. Į tėvų komitetą pame
čiui įeina tėvai alfabetine tvarka. 
Šių mokslo metų tėvų komitetą 
sudaro: V. Penkiūnas, A. Petru
tis irA. Sužiedėlis.

Lietuviškai kalbančių vaikų 
darželis, keletą metų veikęs tė
vų namuose, nuo šių mokslo 
metų persikėlė į Donelaičio mo
kyklos patalpas. Vieta mokyk
lai yra gera jaukiose baptistų mo
kyklos patalpose. Pertraukos me
tu vaikai turi progos pažaisti, pa
bėgioti medžiais apaugusioje ap
linkoje.

pripažintų aneksiją. Milijonus 
Rusija tam išleido. Mes su cen
tais kovojome ir atlaikėme, dar 
ir šiandieną Lietuvos vėliava 
plevėsuoja Washingtone.

Kalbėdamas apie jaunimą L. 
Šimutis prisiminė 1818 metus, 
kai pas prezidentą Wilsoną bu
vo nuvykusi ne kokių ten se
nių delegacija, bet studentai — 
Šimutis, Paskųs, Kaupas ir kit. 
Jų nereikėjo kviesti ir tūkstan
čius išleisti, jie patys atėjo ir 
patys išsirūpino audienciją. To
dėl reikia laisvinimo darbe už
degti jaunimą, tada taryba bus 
tiek veikli ir stipri, kiek reika
laus Lietuvos laisvinimo byla.

Po šios uždaromos kalbos kon 
greso dalyviai pagerbė L. Šimu
tį atsistodami ir gausiai ploda
mi. Kongresas baigtas tautos 
himnu.

Mūsų mielą
KUN. JONĄ PAKALNIŠKĮ

liūdesio valandoje,
jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

VI. Baltrušaitis ir šeima

Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje 
valdybos sekretoriui

A. f A. JUOZUI BERTULIUI 
mirus,

jo dukrai IRENAI, sūnui ALEKSANDRUI, jų ir jo ar
timiesiems užuojautą reiškia

L P. D. A. Valdyba

KUN. JONUI PAKALNIŠKIUI,
jo tėveliui mirus, 

gilią ir nuoširdžią užuojautą reįškįa

Vytautas, Ieva ir Marius Kasniūnai 

Vytautas ir Julija Kasniūnai, jr.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588

iiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiimiiiiiimiiiiim

g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GPLINYCIA 
2443 W. OSrd Street, Clilcago, Illinoia 

Tel. PR 8-0833 — l’R 8-0834

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Kaip ir anksčiau, taip ir šiais 
metais prie šios mokyklos, bet 
kitose patalpose veikia mokykla 
su pritaikinta programa mišrių 
šeimų vaikams, nekalbantiems 
lietuviškai. Jie šioje mokykloje 
įgyja žinių apie Lietuvą, pra
moksta dainų bei lietuviškų žo
džių. Per porą metų vaikai pra
deda suprasti ir su jais galima, 
paprastais sakiniais, susikalbėti 
lietuviškai. Šios mokyklos moky
toja yra G. Norkutė-Yamaka- 
wa.

Į darželį vaikai priimami nuo 
3 metų amžiaus. Mokyklose dar 
yra laisvų viettį, todėl šeimos gy
venančios kad ir toliau nuo Wa- 
shingtono galėtų jomis pasinau
doti. Tuo reikalu kreiptis į Kris
tijono Donelaičio mokyklos ve
dėją Rūtą Penkiūnienę, 5901 
Sutter’s crt. Bowie Md. 20715; 
dėl vaikų kurie norėtų pramok
ti lietuviškai, kreiptis į Gražiną 
Norkutę-Yamakawa 12904 Paca 
Dr. Beltsville, Md. 20705. G.K. t

IIIIIIII!

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim pėrskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

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

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

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1083 m. sukilimų laikotarpis 1.00

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

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00
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APLANKYS KARDINOLĄ 
KALINĮ

Vienos arkivyskupas kardi
nolas Koenig išvyko į Budapeš
tą Vengrijoje, kur aplankys 
amerikiečių ambasadoje gyve
nantį tremtinį kardinolą Min- 
dszenty ir turės progos susitik 
ti su Vengrijos katalikų vysku
pais.

PAGERBĖ KARDINOLĄ

Laisvasis Ukrainos universi
tetas Muenchene besilankančiam. 
Vakarų Vokietijoje kardinolui 
Slipyj suteikė garbės daktaro 
titulą už jo gausius darbus Ry
tų Bažnyčios istorijos srityje.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAI HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ŠIUPINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2608 W. 00 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 09 St. Tel. WA 5-2737
8333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

P
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Dtd&iausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste. • *
Telet — CEdarcrest a - 6335

»ienas blokas nuo kalinių.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

“ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

ZHBhEVi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2814 W. 23rd Place TeL Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. Lituanica Are. TeL YArds 7-1188-1189PETRAS MELIONAS

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 501h Ale, Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. Tel. YArda 7-8401

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Pasinaudokite Draugo „Classilied“ skyriumi. 

Perskaitė Draugą, duok’te kitiems pasiskaityti.



B DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 24 d.

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, po visuotinio vienuolijos 
susirinlkimo išrinktas marijonų 
vicegenerolu, pabuvojęs kurį 
metą Chicaguje ir atsisveikinęs 
su artimaisiais ir draugais, rug
sėjo 22 d. lėktuvu išskrido į Ro
mą, kur eis namo vyresniojo 
pareigias ir su komisija tvarkys 
vienuolijos nuostatų pritaikymą 
Vatikano II susirinkimo dvasiai. 
Į O’Hare aerodromą palydėjo 
naujasis provincijolas kun. J. 
Dambrauskas, Chicagos vienuo
lyno vyresnysis ikun. A Miciū- 
nas ir kt.

X Dali. Jadvyga Paukštienė 
intensyviai ruošiasi savo darbų 
parodai, kuri bus atidaryta lap 
kričio 15 d. Čiurlionio galeri
jos patalpose, Jaunimo centre.

X Tėvų marijonų bendradar
bių Roselando 28 skyriaus poa- 
tostoginis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 28 d., sekmadienį, 11 
vai., po sumos, Visų Šventųjų 
parapijos svetainėje, 10800 So. 
State Str. Visi rėmėjai kviečia
mi atsilankyti, nes bus aptarti 
svarbūs neatidėtini reikalai. Ta 
pačia proga skyriaus valdyba 
primena, kad spalio 5 d., (pirmą
jį spalio mėn. sekmadienį), nuo 
7 vai. ryto ligi 1 vali. pjp. bus 
platinami skanėstai. Visi kvie
čiami dalyvauti ir tuo paremti 
gerus darbus.

X Aleksandra Likanderienė 
yra išrinkta Marguette Parko 
šiais metais aplankyti sergan
čias Motinų klubo nares ar pa
sidžiaugti sulaukus šeimos prie
auglio.

x Studentų ateitininkų Chi
cagos draugovės susirinkimas
įvyks šį šeštadienį (rugsėjo 27 
d ) 6 vai. 30 mn. vak. pas Lai
mą Nainytę, 6804 S. Maplewood 
Avė. (Marąuette Palike). Visi 
draugovės nariai ir besidomin
tys tuo studentai kviečiami at
silankyti

X Dr-ai K. Ambrozaitis, G. 
Grinis, P. Kisielius, V. Majaus
kas, K. Pemkus ir B. Valadka 
dainomis išreikš Gajos ir medi
ciniškas aktualijas Korp! Gajos 
sūkaktuvinėj vakarienėj, spalio 
12 d., Mid-America Inn, 5001 
W. 79th ‘St., Oak Lawn, Iii.

(pr.)
X A. a. Kęstučio Petrausko 

mirties metinių proga, rugsėjo 
28 d., 8 vai. 30 min. ryto, Jau
nimo Centro koplyčioje, bus at
laikytos šv. Mišios už jo sielą, 
o 12 vai. 30 min. Šv. Kazimiero 
kapinėse (blokas 72) kun. J. 
Kubilius, SJ, pašventins pamin
klą. (pr.)

X Chicagos Anglijos lietuvių 
Klubo tradicinė metinė vakarie
nė šiais metais ir vėl įvyks Ba- 
lio Pakšto salėje, ibūtent spalio 
mėn. 11 d., 7:30 v., 'šeštadienio 
vakare. Bilietai dar gaunami 
pas J. Jokubką 4039 S. Maple
vvood, Brighton parke arba pas 
bet kurį Valdybos narį. Pataria
me iš anksto užsisakyti stalus 
skambinant dienos metu B. Se
bastijonui 436-4540 arba valkia- 
re po 6 vai. J. Šidlauskui telf. 
776-5927. (pr.)

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

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

(ak.)

Chicagos žinios
NUOMOJA HELIKOPTERI
Radijo stotis WIND nuo spa

lio 1 d transliuos vėliausius 
pranešimus apie eismo eigą. 
Pranešimai bus daromi iš tam 
reikalui specialiai nusamdyto 
helikopterio.

BUS ŠALTA ŽIEMA
Žuvininkas ir restorano sa

vininkas, žinomas Waukegano 
Mathon Kyritsis, iš eserų pasi
traukimo nuo pakraščio į giles
nius Michigan ežero vandenis, 
pranašauja, kad ši žiema bus 
labai šalta. Jis 28 metus prana
šavęs suklydo tiktai 5 kartus. 
Pirmieji šalčiai bus gruodžio vi
duryje. Antrieji per Naujus me
tus.

PORT GRIKI EČIAI
1960 m. gyventojų surašymas 

nurodė, kad Chicagoje gyveno 
apie 35,000 portorikiečių Da
bar spėjama, kad jų čia gyvena 
nuo 80,000 iki 100,000.

SIMFONIJOS KONCERTAI

Chicagos simfonijos orkestras 
rūgs. 25, 26 ir 27 d. duoda šią 
programą: Romeo and Juliet — 
Berliozo; Introduzione, passa- 
caglia e finale — ISlalviucci; ir 
Pctrouclika - Stravimskio. Diri
guoja Carlo Giulini. Koncertai 
vyksta Orchestra Hail salėje.

NORI APKARPYTI 
PATARNAVIMĄ

Ohicago, South Shore and 
South Bend geležinkelis, kasdien 
pervežąs 12,000 keleivių tarp 
Chicagos ir South Bend, prašo 
iš tarpvalstybinės prėkybos ko
misijos (ICC) leidimo apkarpy
ti patarnavimą 25 procentais. 
Dabar kasdien kursuoja 50 trau 
kinių.

SUNAIKINO DAUG 
MARIHUANOS

Elinois narkotikų kontrolės 
! skyriaus pareigūnai sudegino 30 
j akrų marihuanos į pietvakarius 
i nuo Auroros, prie greitkelių 47 
ir 34, netolį Yorkville- Derlius 
buvo vertas S500,000. Išdžiovin 
ta žolė, sudarius ją į cigaretes, 
būtų buvus verta Ik.elerių mil. 
dolerių.

X Chicagos ramovėnai, drau 
ge su D. L. kunigaikštienės Bi
rutės draugijos Cihicagos sky
riumi, norėdami paremti karių 
veteranų s-gos leidžiamą žurna
lą “Karį", spalio 26 d. 4 vai p.p. 
Jaunimo centre ruošia pobūvį 
— jaukų pobūvį — kavutę, į 
kurį kviečia dalyvauti visus na 
rius ir svečius.

X Angelų sargų šventę kiek
vieni metai ištikimai švenčia 
buv. Lieruvos policijos tarnau
tojų “Krivūlės” klubas, nes An
gelai Sargai buvo Isietuvos po
licijos globėjai, šiemet ši šventė 
įvyksta spalio 5 d., sekmadienį, 
11 vai. ryto bus pamaldos Tėvų 
jėzuitų koplyčioje, 12 vai. Jau
nimo namuose visuotinis narių 
susirinkimas ir naujų valdomų
jų organų rinkimai. Visi nariai 
su šeimomis kviečiami dalyvau
ti.

x Stud- Virginija Pleirytė šią 
vasarą apie 3 mėn praleido Eu
ropoje, aplankydama veik visus 
kraštus. Kelionės metu ji savo 
tėveliams Valei ir Jonui Plei- 
riams bei sesutėms dažnai rašy
davo laiškus dienoraščio forma. 
Įdomu, kad Europoje husipirkus 
automobilj viename krašte sun 
ku parduoti kitame. Taip jai te
ko jį atiduoti pirmam sutiktam 
žmogui, nes skubėjo grįžti į Chi 
cagą.

x LB Chicagos apygardos
apylinkių metinis suvažiavimas 
įvyks 1970 m. balandžio 26 d., 
Jaunimo centre. Apylinkės savo 
metiniuose susirinkimuose turi 
išsirinkti atstovus į suvažia
vimą ir jame dalyvauti.

x “Lietuva caro ir kaizerio 
naguose” — tokiu pavadinimu 
500 puslapių apimties knyga jau 
paruošta ir atiduodama spau
dai. Ji turės apie 30 skyrių Rei
kalingos nuotraulkos, liečiančios 
vokiečių okupaciją ir rusų ka
riuomenės vadovybę, vaizduojan 
čios mūšius ir kitus ano meto 
įvykius. Nuotraukas siųsti ad
resu: A. Gintneris, 3221 W. 61 
'Str., Chicago, Ei., 60829.

X Aleksandras Vinogradas,
skuodiškis, gyv. 1631 So. Cali
fornia Avė., Balfo, SLA 21 kuo
pos įir kitų organizacijų veikė
jas ir jų geras rėmėjas, miręs 
prieš dvejus metus, rugsėjo 14 
d. buvo paminėtas stačiatikių 
bažnyčioje, šiaurinėje Chicagos 
miesto dalyje ir artimųjų vaišė
se, jo buv. namuose. |Tuo rūpino
si jo žmona Ona, duktė su šeima 
ir sūnus Dalyvavo apie 40 sve
čių.

X Amerikos lietuvių respub
likonų lygos visuotinas susirin
kimas įvyks šį trečiadienį, t. y. 
rugsėjo m.ėn. 24 dieną 7:30 va
kare, Margučio Radio patalpo
se, 2422 West Marąuette Road, 
Chicago, Iii. Bus diskutuojama 
Con Con pirminių rinkimų pa
sekmės ir daug kitų aktualijų 
liečiančiiĮ mūsų lietuvių kandi
datų ateitį. Yra numatoma susi 
laukti svečių iš Cook County 
ccntralinio komiteto, kurie kal
bės apie tautybių reikalus pla
čioje respublikonų veikloje. Visi 
Lygos nariai ir šiaip politiniais 
klausimais suinteresuotieji tau
tiečiai yra maloniai kviečiami.

X N. Buršteinas paaukojo 
kailio apykaklę, kurią bus gali
ma laimėti loterijoj madų paro
doj rugsėjo 27—28 d. Jaunimo 
Centre. Bilietai Marginiuose.

(pr.)

Sesutės Gaidelytės, iš Australijos, 
dainuoja Alvudo vakaronėj, talki
nant joms prie mikrofono Alvudo 
pirmininkui Antanui Stakėnui

Nuotr. M. Nagio

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ |
ARTĖJA u

Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks * 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME. f
Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvaut || 

šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų varda' 1 ks ateičiai spec a- 
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose.

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

Chicago, III. 60629.

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. Plačas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

X Albinas Dzirvonas ir Vale
rijonas Šimkus ruošia specialią 
programą Lietuvių radijo • foru
mui ryšium su Balfo rudens va
jaus atidarymu spalio 5 d.

X Lietuviški drožiniai — pui 
kus buto papuošalas. ISiusipratę 
lietuviai ja is puošia ir dekoruo- j 
ja- savo butus. Gražių lietuviškų 
drožinių, įskaitant kryžius bei 
koplytėles. įgalima gauti “Drau
ge” darbo metu

MAN PATINKA VASARA

Vasarą yra labai šilta ir gra
žu. Mes neturime pamolkų ir 
galime žaisti visą dieną. Mes 
galime eiti ir maudytis. Man 
patinka, kad nereikia eiti į mo
kyklą.

Kristina Sinickaitė Lemonto
lit. m-los TV sk. mok.

Iš “Jaunystės Žaibo”, 1969.

BUVAU LIETUVOJE

Šią vasarą aš negalėjau sto
vyklauti pas- Pųputį, nes mudvi 
su mama buvom išskridusios į 
Lietuvą.

Bostono aerodrome susitiko
me su krikšto mamute. Kol mū
sų lėktuvas išskrido, reikėjo 
laukti kelias yąlandas. Aš bu
vau taip pavargusi, kad jau 
norėjau su tėčiu grįžti namo. 
Lėktuvu skristi man labai pa
tiko. Labai malonu, kai lėktu
vas įkyla ir kai leidžiasi.

Iš Leningrado į Vilnių skren
dant lėktuvu,į,lėktuvo palydovė 
'buvo lietuvaitė. Vilniaus aero
drome mus sutiko močiutė, pus
seserės ir pusbroliai, tetos ir 
dėdės. Jie podvanojo mums 
diaug gėlyčių. Mes Aplankėme 
Vilniuje Gedimino pilį ir Tra
kuose Kęstučio pilį. Užlipome į 
Gedimino pilies bokštą ir matė
me visą Vilnių.

Į Trakus nuvažiavome auto
busu. Pilis aptverta labai aukš
ta siena su bokšteliais. Mes bu
vome kambariuose kur įgyveno 
Kęstutis, Vytautas ir (kiti Lie
tuvos kunigaikščiai. Mums pa
rodė kalėjimo rūsį. Buvome sa
lėje, kur būdavo visokie baliai 
ir kur Vytautas laukė karaliaus 
karūnos. Pilies bokštas labai, 
labai aukštas, kol į jį užlipom, 
aš beveik pavargau, — koks 
šimtas laiptelių į viršų. Iš ten 
matėme ežerą, miškus ir Trakų 
miestą.

Vilniuje buvome užlipę į Auš
ros Vartų koplyčią.. Dievo Mo
tinėlės paveikslas labai gražus 
Koplyčios sienos išpuoštos si
dabru ir gintaru. Prie altoriaus 
buvo primerkta labai labai daug 
gėlių. Kai išėjom 'ilš koplyčios 
mano tetukė nupirko ir pado
vanojo tėčiui, mamai ir man 
po rožinį.

Lietuvoje man labiausiai pa
tiko močiutė, nes jos labai ma
lonus balselis ir ji laibai gera. 
Labai smagu buvo pažaisti, pa
draugauti su pusbroliais ir pus
seserėm Jie man padovanojo 
gintarinį kiškutį, paukštelį, va 
balėlį Barborytę, daug karolių 
ir sagių.

Vilnius tai pate gražiausias 
miestas kokį tik aš mačiau. Ja
me labai daug pankų, namai 
tokie gražūs ir gatvės labai šva
rios.

Kai eusitaupysim pinigų, tai 
vėl skrisim aplankyti močiutę 
ir visus Kitus gimines, nes aš

juos labai myliu ir jų labai pa
siilgau. Oi, kokia iaš laiminga 
būčiau, kad galėčiau gyventi 
Lietuvoje. |

Gajutė Valiuškytė, i
7 mt., Worcester’is, Mass. i

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS

Šiais metais aš savo atosto
gas pradėjau skautų stovyklo-1 
je. Pirmos savaitės pirmhdienį, 
apie šeštą valandą vakaro, visi 
sakė, kad mūsų link ateina di
delė audra. Taip ir buvo Lijo, 
žaibavo ir .griaudė. Lijo net le
do gabalais. Kitą dieną mes tu
rėjome daug darbo .palapines 
išvalyti. (Stovyklavimo pabaigo
je buvo gražus oras. Sugrįžus 
iš stovy irios savaitę laiko pra
leidau namie. Po to mes važia
vome į Union Pier. Čia vasaro- 
jom pas ponus Kavaliauskus. 
Ten ibuvo labai gražu, oras taip 
pat gražus. Kiekvieną dieną 
ėjome maudytis. Buvo gaila, 
kai turėjome važiuoti namo. 
Taip aš praleidau savo atosto
gas. Man atrodo, kad jos buvo 
vienos iš geriausių.

Rita Likanderytė,
Dariaus . Girėno Lit. m-los 

VIH sk mokinė

MANO TĖVELIS

Man atrodo, kad mano tėve
lis yra pats geriausias, pats 
gražiausias, pats stipriausias. 
Daug kartų vakare tėvelis pa
sakoja apie savo gyvenimą: ko
kie sunkūs .laikai Ibuvo, kai jis 
.gimė, kaip jis įaugo lakstyda
mas po Jaukus, kaip vokiečiai 
užėmė Lietuvą, kaip jis pabėgo 
iš Lietuvos.

Mano tėvelis yra griežtas ir 
kartais iabai piktas, bet taš daug 
ką ilš jo išmokau ir visuomet 
gerbsiu ir klausysiu jo ir ma
mytės.

Marija Aiulrijonaitė, V sk.

Mes turime būti dėkingi, kad 
turime gerus tėvus. Yra pasau
lyje mažiukų vaikelių, kurie ne
turi tėvų.

Mūsų tėvai išmokina mus 
kaip elgtis.

A. Be-.notavičius, V sk.
“Pirmieji žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 5.

“APENDICITO OPERACIJA”

1931 m. spalio mėn. 16 d. Ro
bert Merrill iš Crane, Missouri, 
išėjo medžioti. Beeinant užkliu
vo koja ir parvirto. Rankoje bu
vęs šautuvas iššovė. 22 kalibro 
kulka pataikė į šoną, kuriame 
buvo akloji žarna (appendix). 
Nepadariusi didesnių sužeidimų, 
išnešė laukan alkiąją žarną, lyg 
būtų po gydytojo operacijos.

KAI LIETUVA BUS LAISVA
Kai Lietuva bus laisva, aš 

tuoj nuskrisiu į Kauną- Man ia
bai patinka Kaunas todėl, kad 
ten yra Kuro Muziejus. Aš labai 
noriu pamatyti Laisvės Varpą, 
Dariaus ir Girėno lėktuvą ir t.t. 
Kai aš baigsiu viską apžiūrėta 
Kaune, aš važiuosiu į Vilnių. 
Aš labai tonu pamaityti Aušros 
Vartus, Gedimino Pilį, Katedrą, 
bažnyčią, kur buvo tėvelio ir 
mamytės vestuvės, tą namelį, 
kur tėveliai ir broliukas Gedi
minas gyveno. Kai aš visiką pa
matysiu Vilniuje, iaš važiuosiu 
į Alytų.

Tėtė sakė, kad Alytuje yra 
labai gražu.

Vytenis A. Senuta,
10 m. Brocktonas 
KĄ Aš MATAU

Aš matau penkis paukščiu
kus ir labai gražias gėles. Ant 
medžio yra žali lapukai, ir 
paukšteliai medyje. Vienas 
paukščiukas lekia ore. Aš ma
tau gražų dangų ir akmenukus.

Aš nenoriu eiti į lietuvišką 
mokyklą užtai, ikad man reikia

Liet. kultu os muziejui buvo pado
vanota ant Kap'tol jaus rūmų 
Wash ngtone plev’sv si vėliava. 
Kai’ė'e muziejaus sav'ninkas 
St. Balzekas Jr. ir vėliavą įteikęs1 
12 V/ardo alderm?nas Donald T. 
r‘-wi'i’irski
anksti atsikelti ir apsirengti. 
Man reikia atsikelti pusę astuo
nių- Mano lova labai šlilta, o 
mano akys labai nori miego.

Eglutė Zikaraitė, 
Maironio mok. Brooklyne, 2 sk. 

mok., 7 metų.

JŪRATĖ IR KASTYTIS

Vieną kartą, kai Kastytis žu
vavo, vanduo pradėjo banguo
ti ir išplaukė dieviška Jūratė. 
Ji klausė Kastyčio: “Kam tu 
gaudai marių žyvutes?”. Jis nie
ku neatsakė, tik plaukė išdi
džiai prie jos. Kai Jūratė pama
tė Kastytį .tuojau į jį įsimylė
jo ir apsigyveno gintaro rūmuo-
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Din skambutis

Din skambutis suskambėjo,
Į mokyklą vaikai ėjo,
Į mokyklą tekini,
Su knygelėm nešini.

Į mokyklą, j mokyklą,
Stebis žvirblis ant takos! 
Mūs Jonelis pasipuošęs,
Ir Danutė iš paskos.

Sudie mama, sudie tėti, 
Reikia greitai mums skubėti. 
Sudie, Margi, katinuk.
Būk ramus ir tu žvirbliuk!

Knyga šviečia paveikslėliais, 
Raidės šoka rateliu,
O aš naujas mokinėlis,
Jų pažint dar negaliu.

Klausia mokytoja vardo, 
Klausia dar ir pavardės...
O man ašaros tik rieda, 
Rieda tiesiai ant kėdės.

Tariu tyliai Jonas Kuosa, 
Nepakeldamas akių;
Dar skaityti aš nemoku,
Esu metų septynių.

Dreba ir Danutės kojos,
Prie stalelio jos eilė.
Sako žodį ir sustoja, 
Išsigandus, kaip pelė.
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Jau mokyklon įrašytas.
Sėdžiu tylus ir ramus,
Din skambutis suskambėjo... 
Skrendu linksmas į namus.

Čirškia žvirblis ant šakelės,
Koks tas vaikas bus šviesus! 
Jau į mokslą tiesus kelias,
Jam ir liūtas nebaisus...Alb. Kašiiibienė
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se. Perkūnas labai supyko ir 
žaibu sudaužė gintaro rūmus, 
o negyvą Kastytį bangos išmetė 
ant Palangos kranto. Lr dabar 
vakarais girdėti, kaip Jūratė 
apverkia Kastytį. Neramios ban
gos išmeta gintarą į krantą. 
Mūsų mergaitės renlka dabar 
gintarą ir puošiasi prieš berne
lius.

Rimas Melnikas,
VH sk. mok-

Philaideiiphijos Vinco Krėvės lit. 
mokykla

IŠPLEPĖJO
Broliukas: — Elziute, kodėl 

tu išplepėjai mamytei, kad aš 
vakar vėlai grįžau namo? Aš 
buvau prašęs nesakyti.

Sesutė: — Aš nesakiau. Mia- 
mytė manęs paklausė, kurią va
landą tu grįžai, aš jai tik pasa
kiau, kad ruošiau vakarienę ir 
neturėjau laiko pažiūrėti į laik
rodį.

Protas išmintį vedžioja.

Nuo savęs neišbėgsi

Senovės Lietuvoje, Pušaloto 
gyventojai, taip pamėgdžiodavo 
paukščiuko civilio balsą:

“Civilis senelis,
Ant galvos kuodelis.
Civirkš ta ta to,
Vaikų nerado.”


