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Kinija nepakvietė 
į šventę Sov. Rusijos

HONG KONG. — Skelbiama, 
kad j 20 metų kom. Kinijos liau 
dies respublikos minėjimą ne
pakviesta Sov. Rusija. Iš Rytų 
Europos pakviesta tik Rumuni
ja ir Albanija. Albanija pasiun
tė nedidelę delegaciją ,gi Ru
muniją atstovaus jos ambasa
dorius Pekine. Svečių sąrašas 
paskelbtas šiek tiek vėliau, nei 
būdavo anksčiau.

Iškilmėse dalyvaus lr 
Mao Tse - tungas

TOKIO. — Skelbiama, kad 
komunistinės Kinijos spalio 
1 d. sukakties iškilmėse daly
vaus Mao Tse - tungas ir Lin 
Piao. Apie tai paskelbė New 
China žinių agentūra. Praeity 
tokių pranešimų iš anksto ne
būdavo, matyt tai padaryta ry
šium su gandais, kad šie abu 
serga. Iškilmės įvyks Pekine 
Tien An Men aikštėje.

Prez. Nixon prašo 
remti jo politiką

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixonas prašė visus remti jo 
politiką ir remti kovojančius vy
rus Vietname, nes bet kokia 
kritika padeda priešui.

Senato respublikonų vadas 
šen. Scott paprašė, kad 60 die
nų būtų sustabdytas prez. Nix- 
ono politikos Vietnamo reikalu 
puolimas, kad taip būtų galima 
duoti prezidentui veikti ir pa
tikrinti tikrąsias komunistų in
tencijas.

RUSAI VASAROS METU 
UŽPLŪSTA LIETUVA

Okup. Lietuva. — Rugsėjo 
11 d. “Tiesa” rašė, kad “Šią va
sarą Palangoje atostogavo 230- 
250 tūkstančių žmonių (vaikų 
neskaičiuojant). Atskiromis die
nomis poilsiautojų, ekskursantų 
skaičius viršydavo šimtą tūks
tančių. Ir tik kas šeštas buvo su 
atilsine (per profesinę sąjungą ir 
darbovietę tam tikromis sąlygo
mis įsigytu nakvynės ir maitini
mosi bilietu. E.) Kiti — “lauki
niai”, autoturistai. Jais kaip rei
kiant dar nebuvo rūpinamasi”.

Galima suprasti, kad tokias 
minias kaip reikiant aprūpinti 
nebuvo lengva, kai užplūsta 85 
tūkstančiai iš anksto neužsisakę 
vietos. Ypač, kad šį vidurvasarį 
dar sudegė senasis “Jūros” resto
ranas.

Kiekvienai vasarvietei toks va
sarotojų skaičius galėtų būti sva
jonė, o Palangai — tiesiog neti
kėčiausias laimikis, jei taip būtų 
ne rusiškoj-bolševikiškoj sant
varkoj. Šiuo atveju, deja, šimtai 
tūkstančių vasarotojų yra grei
čiau panašu į didžiulį skėrių de
besį, kuriam praskridus lieka tik 
prišiukšlinta dykvietė... Tuos iš 
visų Rusijos pakampių sugužėju
sius svečius Palangoj reikia pa
maitinti už rublius ir kapeikas iš 
viršaus nustatytomis kainomis, 
ir tai nei kiek nekelia tiekėjų en
tuziazmo. Jei bando aprūpinti, 
tai tik todėl, kad įsakyta, kad ra
gina, o ne dėl kokios naudos. 
Bet tiek gausūs svečiai, jei neat
veža Lietuvon pageidaujamos fi
nansinės naudos tiek, kiek pride
rėtų, tai tikrai daug daugiau ne
gu reikia užlieja rusiško dažo ant 
Lietuvos veido.

Tai dedas ne tik Palangoje, 
štai toks užkampis, kaip Palūšė 
(Ignalinos apylinkėse) šią vasa
rą buvo užplūstas “tūkstančių 
turistų iš įvairiausiu Tarybų Są
jungos vietų”, kaip rašė “Tiesa” 
rugsėjo 12 d. “Svečiams iš bro

Prašo sustabdyti 
terorą Sov. Rusijoj

Sovietų Rusijos gyventojai vėl kreipėsi į J. Taulas

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos 46 asmenų grupė pasiuntusi 
Jungtinėms Tautoms apeliaciją, 
kad Sov. Rusijoj būtų sustab
dyti persekiojimai ir duota žmo
nėms daugiau laisvės. Tdme raš 
te rašoma, kad jau anksčiau, 
gegužės mėnesį, 54 asmenys bu
vo pasiuntę raštą Jungtinėms 
Tautoms, Žmogaus teisių komi
sijai, ir 5 iš tų pasirašiusiųjų 
jau suimti. Laiško autoriai tei
gia, kad nėra žinių kaip reaguo
jama į laišką Jungtinėse Tau
tose, tačiau pačioj Rusijoj re
aguojama, nes laišku autoriai 
suiminėjami. Laiške pabrėžia
ma, kad gyventojų persekioji
mas Sovietų Rpsijoj ir toliau 
tebevykdomas.

Naujasis apeliacijos laiškas 
buvo išsiųstas iš Maskvos ir 
adresuotas Jungtinių Tautų 
sekretoriui U Thantui, o kitas 
nuorašas įteiktas Maskvoje J. 
Tautų skyriui, tačiau kadangi 
parašai rašyti mašinėle, tai to
kiam skundui neduodama ei
gos. Laiške prašoma, kad JT 
sekretorius panaudotų savo į- 
taką ir padėtų Sov. Rusijoj su
stabdyti prasižengimus prieš 
žmogaus teises. Laiške skelbia
ma, kad ta tarptautinės orga
nizacijos tyla tik padeda Sovie
tų Rusijos valdžiai dar toliau 
sustiprintai tęsti priespaudą. Už

liškųjų respublikų”, sako, iš Pa
lūšės buvę suorganizuotos 89 ek
skursijos į Zarasus, Švenčionis, 
Anykščius, Kauną, Vilnių, ir 
apie keturi tūkstančiai tų turis
tų buvę vežiojami valtimis Gi- 
nučių draustinio ežeruose ir eže
rėliuose. Taigi visa Lietuva vasa
rą knibždėte knibžda keliaunin
kais iš Rusijos. Jei tai būtų, pa
vyzdžiui, amerikiečiai, tai iš jų 
bent dolerių prisiluptų, o “vyres
nieji broliai” net ir rubliais šyk
ščiai teužsimoka. Todėl, neskai
čiuojant įsipareigojusių gyrėjų, 
nė negirdėt, kad kas nors Lietu
voj džiaugtųsi tokiu turizmo iš- 
siplėtojimu. (ELTA)

Britanijos princesės Margaretos berniukas Linley 7 m. atvyko pirmą 
j dieną į mokyklą Forest Row, Anglijoj. ,čia motina kalbasi su mokyklos 
I direktorium.

laišką, kuriame iškeliamas Sta
lino teroro laikų grįžimas, bu
vo suimti trys asmenys ir pora 
uždaryta į psichiatrinę ligoninę. 
Šias žinias pateikia korespon
dentas Frank Starr iš Mask
vos rugsėjo 28 d. “Chicago Tri
būne’’ dienraštyje.

Willy Brandt siekia
kanclerio vietos

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos socialistų partija SDP ir li
beralai FDP ruošiasi sudaryti 
koaliciją, taip SDP gautų dau- 
g'umą ir kancleriu galės tapti 
Willy Brandt. Dabartinės krikš 
čionių ir socialistų koalicinės vy 
riausybės terminas baigiasi spa 
lio 19 d. Socialistai ir liberalai 
turėtų 254 vietas iš 498 vietų 
Krikščionys demokratai turėtų 
242 vietas.

Kietos kautynės Laose
VrENTIANE. — Pietų Laose 

vyksta kietos kautynės, tarp 
Laoso vyriausybės ir šiaurės 
Vietnamo karių, nes Laoso vy
riausybė nori perskirti vadina
mą Ho Chi Minh kelią, kuriuo 
Šiaurės Vietnamas gabena . į P. 
Vietnamą savo pastiprinimus-. 
Skelbiama, kad L?o»o kariai, 
remiami JAV lėktuvu atėmė
Moung Soul miestą V0
mylių nuo Vientiane L’’/'”o ka
riai atsiėmė miestą iš Pp*hnt 
Lao'ir Šiaurės Vietnamo kari 
nių pajėgu, gi miesto jie buvo 
paėmę birželio mėnesį. Ameri
kiečių lėktuvai rėmė puolimą 
skrisdami iš Thailando. 

Amerikiečiai Paryžiuje

PARYŽIUS. — Šiaurės Viet
namo pareigūnai Paryžiuje nie
ko nesako, ar jie priims 14 a- 
merikiečių, 13 moterų ir viena 
vyrą, kurie atvyko ieškoti, kas 
ištiko jų artimuosius kovose 
Vietname. Moterys nori žinoti, 
ar dingę lakūnai yra gyvi, ar 
jie yra žuvę. Moterys teigia, 
kad tai labai brangi kelionė, 
tačiau reikia bandyti, gal bus 
galima sužinoti, kas ištiko jų 
vyrus.

Kaina 10 c.

Elektronine sistema kontroliuojamą be žmonių laivą pagamino RCA 
bendrovė. Prietaisas pasitarnauja žvalgybai ir meterologiniams bei 
okeonografiniams tyrimams. Jis visą užregistruoja ir perduoda stočiai.

OKUPANTAS NEUŽGNIAUŠ 

LAISVES DVASIOS
“Chicago Sun Times" vedamajame primena Čekoslovaki
ją, Lietuva ir kitas pavergtas tautas

CHICAGO. — Chicagos dien-, 
rastis “Sun Tinus” vakar iš-' 
npausdino vedamą!', pavadintą 
“Trijų aktų trpg di'a” kuria
me apnašo Č"kea'<?vakiios tra- 
geduoš tris tarps ios. V ėtama- 
bme pabrėžiama, kad Sovietų 
Pu"b> bando p^rrašyt’ istoriją, į 
no^ė^ama įtikinti kad Čekoslo-1 
vakiios okupacija yra krašto 
saugumui.

Stra’r f’nv'e p^ž^mima, kad 
pirmasis tragedijos a^as buvo 
kai pras'dė’o ’ib ralėjimo ban
ga, vadovaujant DiCč/kui. Toks 
žygis Maskvai ~prriko, h siun
tė savo politbiuro žmones per
spėti čekoslovakų. tačiau paža
dėjo nesikišti i vidaus reikalus. 
Antras^ tragedijos aktas buvo 
kai 1988 m. rūgo5’" čio 21 d. 
Sov. Rusija įvedė savo armiją, 
nepaisant, kad ne taip, kaip Ven

Satelitas Nato 
manevruose

BRUSELIS. — JAV ir sep
tynetas kitų Europos sąjungi
ninkų bandys manevruose pa
laikyti tarp savo dalinių ryšius 
per satelitą. Eksperimentinis 
įtektas bus šj mėnesį paleistas 

iš Cape Kennedy ir manevruo
se dalyvaus JAV, V. Vokietija, 
Britanija, Italija, Belgija, Olan
dija, Kanada ir Norvegija. JAV 
pagamins specialias priėmimo 
stotis, kurios bus nedidelės ir 
galimos vežioti sunkvežimiais,
lėktuvais.

KALENDORIUS
Spalio 1 d.: šv. Remigijus, 

šv. Heodota, Gedainis, Levini
ja.

Spalio 2 d.: Angelų Sargų 
šventė, šv. Modestas, šv. Mena, 
Girdutis, Pavandė.

Saulė teka 6:45, leidžias 6:36. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien dalinai apsiniaukę. Gali
mas lietus, temperatūra dau
giau 70 laipsnių.

grijoj 1956 m., nebuvo atvirų 
Drieš Sov. Rusiią puolimų.

Trečiasis tragedijos aktas į- 
vyko kai buvo įteisinta okupa
cija, kurios, pasak dienraščio, 
Maskva nevadina okupacija, o 
pagal sovietinį žodyną tai esą 
reikalingos jėgos apsaugoti kraš 
te komunizmo dvasią ir Čeko
slovakiją nuo antisocialistinių 
ir kontrrevoliucinių jėgų. Pa
sak laikraščio vedamojo, Sov. 
Rusija išsigando laisvės, ji bi
jojo, kadjaisvė nepasklistų a- 
napus geležinės uždangos. Ta- 
čiou nepaisant Sovietų Rusijos 
pastangų perrašyti istoriją, ko
munistiniai ir nekomunistiniai 
kraštai gerai žino kas įvyko 
Čekoslovakijoje. Laisvės dvasia, 
kuri yra taip giliai įaugusi Len
kijos, Latvijos, Estijos, Lietu
vos ir kitų Europos kraštų žmo 
nių širdyse, negali būti nuslo
pinta. Tai yra nuolatinė Sovie
tų Rusijos baimė, nepaisant 
kaip Maskva perrašinėtų isto
riją.

Tikisi pažangos 
Paryžiuje

PARYŽIUS. — Amerikos pa
reigūnai Paryžiuje, dalyvaują 
taikos konferencijoj Paryžiuje, 
tikisi, kad ateityje Hanoi taikos 
pasitarimų dalyviai bus minkš
tesnį ir bus galima pasiekti kai 
kurių susitarimų.

Kanadoj nedaug
nusikaltimų

OTTAVA. — Pranešama, kad 
nusikaltimų skaičius Kanadoj 
nelabai didėja. Policija turi kra 
šte daugiau jėgos negu Ameri
koje ir gali suimti nusikaltėlį, 
nebijodama, kad bus apšaukta, 
jog tai yra nelegalus areštas 
klaidingas įtarimas ir panašiai.

• Fairmont, Minn., 13 metų 
vaikas sudegino aukšt. mokyk
lą, paaiškindamas, kad jis no
rėjo naujos mokyklos. Mokyk
la kainavo 2 mil. dolerių.

ŠVELNESNI PEKINO IR JAV 
SANTYKIAI

Kinijai esanti pavojingesnė Sov. Rusija

HONG KONG. — Skelbia-, 
ma, kad kom. Kinija įtikinėjan- 
ti, jog šiuo metu Amerika yra 
jau mažiau pavojinga, negu bet 
kada anksčiau. Peržvelgdama 
dvidešimtmetį komunistinė New 
China žinių agentūra skelbia, 
kad Amerika vis kėsinosi nuo
1949 m. pažeisti Kinijos sau
gumą. Tokie bandymai buvę
1950 m. Korėjos kare ir taip pat 
dabartiniame Vietnamo konflik 
te. Tačiau, pasak žinių agentū
ros, Amerika patyrusi labai sun 
kių pralaimėjimų ir tai suardę 
jos agresinius planus prieš Ki
niją ir Aziją. Žinių agentūra tai 
paskelbė minint spalio 1 d. 20 
metų sukaktį nuo komunizmo 
įsigalėjimo.

Komunistinė Kinija visai prie 
šingai kalba apie Sovietų Rusi
ją, kuri, esą, galinti pulti kom. 
Kiniją. Iš viso matyti, kad įspė
jama, jog nėra pavojaus iš JA 
Valstybių, o pavojus esąs iš So
vietų Rusijos.

Manoma, kad tokie kom. Ki
nijos pareiškimai yra reakcija 
į visą eilę amerikiečių padary
tų ėjimų santykiams su kom. 
Kinija sušvelninti. Vienas tai 
buvo liepos mėnesį leidimas ke
liauti į koih. Kiniją amerikie
čiams ir ten išleisti net ligi 100 
dolerių. Pažymėtina, kad kom. 
Kinija nepuolė JAV sekr. Ro
gers, kuris praėjusį mėnesį lan-

Eugene Gulledge, 49 .m., prez. Ni- 
xono paskirtas federalinių būti. 
tvarkytoju.

Rogers, Gromyko it 
Meir susitikimas

JUNT. TAUTOS. — Vakar 
New Yorke buvo susitikę Izra
elio min. pirm. Goldą Meir, Sov. 
Rusijos užs. reik. min. Gromyko 
ir JAV sekr. Rogers.

Televizija Indijos 
ūkininkams

WASHINGTON. — Prade
dant 1972 m. milijonai Indijos 
kaimiečių galės televišijoj ma
tyti, kaip reikia geriau pareng
ti žemę, kad išgautų daugiau 
derliaus. Visa tai bus perduota 
iš Amerikos per satelitą. Tuo 
reikalu pasirašyta Indijos ir JA 
Valstybių sutartis. Indija prak
tiškai neturi televizijos. Viena 
stotis veikia New Delhi ir yra 
8,000 televizijos aparatų mies
te ir apylinkėj, taip pat yra 1, 
000 televizijos aparatų visuo
meninių, kur programą žiūri vi
sas kaimas.

• Amerikoje 1968 m. net 6, 
000 mergaičių, turinčių mažiau 
15 m., susilaukė pavainikių .

• Tunlsijoj potvyniuose žu
vo 130 asmenų, 30,000 liko be
namiais.

Nr. 230

kėši Taiwane ir Hong Konge, 
ką kom. Kinija laiko savo te
ritorija. Lygiai taip pat kom. 
Kinija tylėjo, kai JAV pasekr. 
Richardson pareiškė, kad JAV 
nenori pasinaudoti Sov. Rusijos 
ir kom. Kinijos nesutarimais. 
Visa tai rodą, kad kom. Kinija 
norinti sumažinti JAV puoli
mus.

Nutraukta byla
WASHINGTQNAS. — Armi

jos vadovybė praneša, kad byla 
prieš aštuonis marinus, kurie 
buvo kaltinami vieno vietnamie
čio, dvigubo agento, nužudymu, 
panaikinta. Tarp kaltinamųjų 
buvo ir pulk. R. B. Rheault, 43 
metų, vieno dalinio vadas.

Atomines lenktynes

MASKVA. — Glenn Seaborg, 
Amerikos atominės komisijos 
direktorius ,skelbia, kad Sovie
tų Rusija taip intensyviai dir
ba atominėje srityje, kad ne
trukus pasivys Ameriką.

Sensta laivynas
LONDONAS. — Laivyno spe 

cialistas Raymond Blackman 
skelbia, kad Amerikos laivynas 
yra pasenęs, gi Sov. Rusija sta
to naujus laivus. Kai kurie a- 
merikiečių laivai reiktų išimti 
iš apyvartos.

TRUMPAI
• Kom. Kinija giriasi, kad 

šįmet tikisi labai gero derliaus. 
Komunistai, kaip paprastai, ne
duoda skaičių, tik procentus, 
tačiau vakariečių žiniomis 1967 
m. grūdų derlius buvęs 190 mil. 
tonų. Pernai buvęs mažesnis.

• Romoje įvyko IV-ji visuoti
nė popiežiškosios “Justitia et 
Pax” komisijos asamblėja, ku
rioje dalyvavo visų kontinentų 
atstovai ir 30 komisijos narių. 
Suvažiavimo darbų programoje 
svarstyta pasaulio tautų bend
radarbiavimas atsilikusių kraš
tų pažangos kėlime, teologijos 
reikšmė socialiniame moksle, 
taika ir tautų bendruomenė bei 
Bažnyčios įnašas ekumenizme 
ir žmogaus teisių ' gynime.

• Atominės bombos požemi
nis bandymas turėjo įvykti va
kar Nevadoj.

• Švedijos min. pirm. Tage 
Erlander atsistatydino, išbuvęs 
tame poste 23 metus.

Eisenhoweriui pagerbti spalio mė
nesį išleidžiamas toks 6 ct. pašto 
ženklas.
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L. S. S. SUVAŽIAVIMO 
NUOSTATŲ IŠTRAUKOS

LSS Suvažiavimas

LSS Statuto 67 -69 str. nusta
tytas LSS suvažiavimas kores- 
pondenciniu būdu įvyksta tre
čiaisiais rinktųjų LSS vadovybės 
organų kadencijos metais. Jis 
prasidėjo rugsėjo 9 d. ir, spėjama, 
truks tris mėnesius.

LSS suvažiavimas
išklauso LSS vadovybės prane

šimų; susipažįsta su suvažiavi
mo dalyvių pasisakymais bei siū
lymais; priima nutarimus orga
nizacijos klausimais ir išrenka 
LSS vadovybės organus.

Suvažiavimo prezidiumas
LSS suvažiavimui ir sueigoms 

vadovauja penkių asmenų suva
žiavimo prezidiumas.

Suvažiavimo prezidiumas: 
skelbia LSS Vadovybės organų 
pranešimus; registruoja suvažia
vimo atstovus; priima suvažiavir 
mo dalyvių pasisakymus bei siū
lymus; registruoja rinkti siūlomu 
kandidatus; skelbia galutinį pa
siūlytų rinkti kandidatų sąrašą; 
praveda pateiktų siūlymų ir ati
tinkamų LSS yadovybės organų 
rinkimų balsavimus; skelbia ' 
balsavimų duomenis; atlieka ki
tus suvažiavimui įvykti reikalin
gus veiksmus; paruošia suvažia
vimo apyskaitas, sutyarko bylas 
ir atitinkamai perduoda; kviečia 
pirmąjį naujosios tarybos narių 
posėdį tarybos pirmininkui rink
ti.

Suvažiavimo prezidiumo būs
tinė yra prezidiumo pirmininko 
gyvenamoje vietoje ir jo adresas 
yra oficialus prezidiumo adresas.

Atskiriems reikalams suvažia
vimo prezidiumas gali nurodyti 
ir kitus adresus.

Suvažiavimo komisijos
Sudaromos šios Suvažiavimo 

Komisijos:
1. Mandatų komisija — tikrin

ti Suvažiavimo atstovų manda
tus ir sudaryti Suvažiavimo daly
vių sąrašus;

2. Nutarimų komisija — su
rinkti suvažiavimo dalyvių siū- 
lymus ir paruošti suvažiavimo 
nutarimų projektus;

3. Balsų skaičiavimo komisija - 
suskaičiuoti suvažiavimo balsavi
mų balsus, suvesti balsavimų 
duomenis ir surašyti balsų skai
čiavimo aktus.

Komisijų pirmininkus ir narius 
kviečia suvažiavimo prezidiu
mas.

Kiekviena komisija yra 3 -5 
narių.

Komisijų veikimą koordinuo
ja suvažiavimo prezidiumas.

Kas renkama
LSS suvažiavimas renka šiuos 

LSS vadovybės organus:
Suvažiavimas-

6 LSS tarybos narius ir 3 kan
didatus;

3 LSS garbės teismo narius ir
2 kandidatus;
3 LSS kontrolės komisijos na

rius ir 2 kandidatus.
Skaučių seserijos sueiga:

4 LSS Tarybos narius ir 3 kan
didatus;

vyr. skautininkę ir vyr. skau
tininkės pavaduotoją;

seserijos garbės gynėją.
Skautų brolijos sueiga:

4 LSS tarybos narius ir 3 kan
didatus;

vyr. skautininką ir vyr. skauti
ninko pavaduotoją;

brolijos garbės gynėją.
Akademinio skautų sąjūdžio 

sueiga:
4 LSS tarybos narius ir 3 kan

didatus;
vadijos pirmininką ir pirm. 

pavaduotoją;
Rajonų, vadovų sueiga -

ŠV. Mišias Romuvos stovykloje, Kanadoje, atnašauja prel. Tadarauskas. 
jam patarnauja du jauni broliai iš Detroito ir oro skautas iš Toronto. 
Toliau matosi iš k. v.s. S. Kairys ir s. kun. S. Kulbis. Kanados rajono 
dvasios vadas. Nuotr. S. Dapkaus

ASS garbės gynėją.
Rajonų vadovų sueigos:

Suvažiavimas LSS vadovybės 
organus renka tiesioginiu, lygiu 
ir slaptu balsavimu.

LSS Suvažiavimo dalyviai
LSS Suvažiavime dalyvauja:
Atstovai iš pareigos:
LSS tarybos, LSS garbės teismo 

ir LSS kontrolės komisijos na
riai;

seserijos, brolijos ir ASS garbės 
gynėjai;

seserijos, brolijos ir ASS vadi
jų nariai;

rajonų vadai, rajonų dvasios 
vadovai ir rajonų vadeivos; 
vadeivos;

seserijos ir brolijos tuntinin- 
kai-kės bei vietininkai- ės ir ASS 
skyrių pirmininkai.

Atstovai iš teisės - LSS nariai:, 
buvę LSS tarybos pirmininkai; 
buvę seserijos ir brolijos vyr.

skautininkai ir ASS pirmininkai; 
pirmūnas ir garbės skauti

ninkas;
Geležinio Vilko ordinu apdo

vanotieji.
Atstovai pagal laipsnį: 
registruoti skautininkai ir

skautininkės.
Vietovių vadovų ir vadovių 

rinkti atstovai-vės:
tunto ar vietininkijos ar ASS 

skyriaus atstovai - nuo kiekvienų 
2 vienetų - 1 atstovas;

tuntui ar vietininkijai ar ASS 
skyriui nepriklausančio vieneto - 
1 atstovas.

Atstovų rinkimuose dalyvau
jančiu vienetu laikoma: draugo
vė, laivas, ASS padalinio skyrius, 
atskiroji skiltis, atskirasis būrelis, 
atskiroji valtis, skautininkų drau
govė, grandis, židinys.

Nelyginis vienetų skaičius pri
lyginamas sekančiam lyginiam.

Vietovėje gali būti tik vįenas 
tos, pačios rūšies atskiras viene- 
tas (skiltis, būrelis, valtis).
Atstovų rinkimuose dalyvaująs 

vienetas turi būti atitinkamos va
dijos registruotas bent 6 mėne
sius ir turi būti sumokėjęs narių 
mokesčius už visą kadencijos 
laiką arba nuo įsikūrimo dienos.

Vietovių atstovai renkami ati
tinkamos vadovų sueigos.

Sueigą kviečia vyriausias parei
gomis vadovas; jai pirmininkau
ja vyriausias laipsniu vadovas.

Atstovai renkami slaptu bal
savimu.

Sueigoje dalyvauti ir rinkti ga
li tunto, vietininkijos ar ASS sky
riaus vadijos nariai, priklausą 
skautininkai ir vienetų vadai ir 
jų pavaduotojai, sukakę 18 me
tų amžiaus.

LSS Suvažiavimo atstovais ga
li būti asmens:

ne jaunesni, kaip 18 metų am
žiaus, sukakę registravimosi me
tu, ir užsimokėję nario mokesčius 
už visą kadencijos laiką arba ati

Vadovai stebi skautų-čių paradą Romuvos stovykloje, Kanadoje. Iš 
k.: s. kun. S. Kulbis, S. J., prel. Taidarauskas. LS brolijos vyr. skaut: 
v.s. Vladas Vijeikis, LSB jūrų skautų skyriaus vedėjas j.s. B. Juodelis.

Nuotr. S. Dapkaus

tinkamai nuo įstojimo į LSS die
nos.

Nario mokesčio nemoka Gele
žinio Vilko ordinu apdovanotie
ji-

Nuo nario mokesčio mokėjimo 
LSS tar. pirm. gali būti atleisti 
pensininkai ar iš viso neuždirbą 
vadovės; o išimtinais atvejais 
nuo mokesčio mokėjimo gali bū
ti atleisti ir kiti, seserijos, broli
jos, ASS ar rajono vadijoms ati
tinkamai pasiūlius.

Suvažiavimo atstovas, negalė
jęs kitaip nario mokesčio susimo
kėti, gali jį įmokėti suvažiavimo 
prezidiumui.

LSS suvažiavimo dalyviai da- 
layvauja vadovų sueigose taip: 

visos vadovės — seserijos suei
goje;

visi vadovai — brolijos sueigo
je;

visi ASS vadovai ir vadovės - 
ASS sueigoje ir dar visi vadovai 
ir visos vadovės, esą rajono ribo
se, atitinkamo rajono Sueigoje.

Suvažiavimo dalyviai — vienos 
šakos vadovai ar vadovės, ap
jungti ir kitoje šakoje, gali daly
vauti ir tos kitos šakos sueigoje, 
bet ten negali (antrą kartą) 
balsuoti už kandidatus, renka
mus suvažiavimo bendruoju są
rašu į tarybą, garbės teismą, kon
trolės komisiją ir rajonų vadus.

Taip pat negali antrą kartą 
balstuoti, priimant suvažiavimo 
nutarimuose.

LSS tarybos pirmijai LSS su
važiavimo kvietimą, LSS suvažia
vimo atstovai ir atstovės regis
truojasi LSS suvažiavimo prezi
diume:

1. siunčia registracijos lapelį 
su žiniomis:

savo vyr. laipsnį, vardą, pavar
dę ir adresą;

kokiu būdu save gali laikyti 
LSS suvažiavimo bei atitinkamos 
sueigos dalyviu;

prideda registracijos mokestį 
ir paaiškinimą apie LSS nario 
mokėjimą;

vietovių rinktieji atstovai-ės 
dar prideda oficialų raštą, įro
dantį jų mandatą.

Liet. skaučių seserijos JAV vidurio rajono draugininkių kursų dalyvės 
klausosi vadovės sktn. B. Kožicienės (kairėje, krašte) pašnekesio.

Nuok. V. Bąęevičųiuč

LSS Suvažiavimo bei sueigų 
dalyvių mandatams nustatyti 
- LSS suvažiavimo prezidiumui 
pristato:

LSS tarybos pirmija — LSS va
dovybės įtarių sąrašus;

seserijos, brolijos ir ASS vadi- 
jos-

savo vadijos narių sąrašą, 
joms priklausomų padalinių

bei vienetų sąrašus;
tuntininkų, vietininkų ir ASS

skyrių pirmininkų sąrašą,
registruotų skautininkų-ių są

rašus;
Rajonų vadijos:
savo vadijos narių sąrašą,
bendrųjų (ętskiroms šakoms

nepriklausomų) vienetų (pvz., 
židinių, ramovių ir p.) sąrašus.

Tuntininkai bei vietininkai ir 
ASS skyrių pirmininkai: vietovės 
išrinktųjų atstovų sąrašą su pro
tokolu.

Atstovas, pripažintas LSS su
važiavimo dalyviu, įrašomas į 
suvažiavimo dalyvių sąrašus ir 
jam paskiriamas identifikacijos 
ženklas, kurį, susirašinėdamas su 
LSS suvažiavimo organais ir bal
suodamas, rašo po savo pavar
dės.

SKAUTININKIŲ DĖMESIUI

Chicagos skautininkių draugo
vės sueiga įvyks sekmadienį, spa
lio 12 d., 3 v. po p. ps. Rūtos 
Jautokien.es namuose, 5859 So. 
Whipple Street. Pagrindinio suei 
gos pašnekesio tema -LS seserijos 
vyr. skautininkės v.s. Malvinos 
Jonikienės įspūdžiai iš apsilan
kymo Anglijos rajono skaučių- 
tų sukaktuvinėje stovykloje ir kt. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
tinėjami. Visos sesės kyiečiamos 
atsilankyti.

Pranešimas tėveliams
LS seserijos NIDOS laivo su

eiga įvyks spalio 5 d. 11 vai. ry
to Jaunimo centre. Dar priima-1 
mos naujos narės - į udryčių ei
les kviečiamos mergaitės nuo 6 
iki 1Q metų amžiaus. Į jūrų skau
tes priimamos mergaitės nuo 10 
metų ir vyresnės. Daugiau in
formacijų gausite telefonuodami 
ps. Aldonai Jovarauskienei, tel. 
739-0510.

SUVAŽIAVIMAI

Spalio 11 d. Hamiltone, Ka
nadoje įvyksta Kanados rajono 
vyresniųjų skaučių, skautų vy
čių, vadovų ir vadovių suvažiavi
mas. Kviečiami atvykti ir broliai 
-sesės iš JAV . Norintieji vykti, 
registruojasi pas s. D. Gutauskie- 
nę, 187 Bold Street, Hamilton, 
Ont., iki spalio 1 d. Suvažiavimo 
programoje - pasitarimai, disku
sijos ir laužas - šokiai.

Atlanto rajono vyresniųjų skau 
čių, skautų vyčių ir vadųvų-vių 
suvažiavimas įvyks lapkričių 8-9 
New Yorke. Re§jstrŲ0į3t»ęsį

NAUJI SKIEPAI

Šiemet pirmą kartą Bostone 
(Mass.) bus sistemingai įskiepy
ta apie 400,000 vaikų nuo Ger- 
mąn measles (rubella). Įskie- 
pijimas pravedamas vaikams į 

! mokyklas susirinkus. Senai buvo 
daromi tyrimai su naujais skie
pais, bet Sveikatos departamen
tas tik šiais metais, liepos 9 die- 

• ną, paskelbė, kad tie skiepai nė
ra pavojingi ir kad ateityje gali- 

j ma juos naudoti. Jskiepijimas 
greitu laiku laikys privalomus.

Skiepijimas Vaccine paeina 
nuo žodžio vacca (ištark vaka), 
- lotyniškas žodis ir reiškia kar
vę. Pavadinimas yra istoriškas. 
Anglų gydytojas Edvvard Jenner 
(1749-1823) pastebėjo, kad mer
gaitės, kurios melžia karves, pa
prastai negauna rauplių (small- 
pox). Jis tą reiškinį giliau paty
rinėjo, ir pastebėjo, kad karvės 
irgi gali turėti rauples (cow- 
pox), bet jos yra nepavojingos 
nei pačiai karvei, nei žmogui, 
serga smollpox liga arba raup- 
serga smollpoų liga arba raup
lėmis, reiškia, kad pasidaro ap
saugotas arba imunizuotas. Vak- 

, cinacija arba imunizacija pavir
to į mokslo -šaką, ir vadinasi im- 
munologija. Tie patys immu- 
nologijos principai veikia ir ki
tur, todėl žmogus atmeta ki
tą jam persodintą širdį. Žmogus 
gali turėti apsaugą arba immuni- 
zaciją prieš bakterijas ir virusus.

Esame laimingi, kad prieš 
bakterijas turime antibiotikus, 
peniciliną. Prieš virusus antibioti 
kai nelabai veikia. Nors užsišal- 
dymas yra virusas (ingluenza), 
bet gydytojai dažnai duoda anti
biotikus, ne todėl kad virusus su
naikina, bet kad bakterijos nepri
sidėtų ir nepasunkintų ligos.

German measles (rubella) 
nereikia sumaišyti su tikrais 
measles (rubeola), tymais. Pa
prastai German measles nėra pa
vojingi ir motinos džiaugiasi, kad 
vaikai perserga, vieną kartą per- 
sirgę, niekados nebesusirgs. Mū
sų civilizuotame pasaulyje daž
nai daugelis vaikų nebesuserga, 
bet gali susirgti vėliau. Ta liga 
labai pavojinga nėščioms mote
rims, nes jų vaikai gali gimti su
žaloti. Todėl reikia skiepyti vai 
kus. Skiepijimas - gera proga Ieng 
vai persirgti.

J. Venckus, S.J.

ps. I. Jankauskienę 105 -20 107 
Avė., Ozoną Park, N.Y. Tel. 212- 
MI-14906. J registraciją įskaito
mi: maistas, šokiai ir nakvynė- 
7.00 dol. asmeniui.

ŠU TINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2808 W. 09 St. Tel. AVA 5-2787
2501 W. 09 St. Tel. AVA 5-2737
8.333 AV. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

0R. ANNA BALIUNAS
t KIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 AVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Rezid. Telef. 239-408S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS.
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8017

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Oliuota

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 ffest 03rd Street 
Kampas 68-člos tr California 

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

Trečiad. tr kitu laiku pagal sutari] 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. AVAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE 4-5849, rea 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5. treč. ir Seit. tik
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

uals 2—9 v šeštadieniais 10 t p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

! Ir Ant Rudoko kabinetą perėm* 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. I—4 lr 7—9: antrad Ir penk 
tad. 10—4; SeStad. 10—2 vai.

■
Ofa. 785-4477. Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBft — NERVU EB 
EMOdNftS EIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaaki Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
GinekologinS Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRosperi 8-908.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K ft A Iii 

2656 Wesl 6Srd Streel
Plripad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 12 Iki S vai. lr huo B Iki 8 v.v. 
SeStad, nuo 1 Iki 4 vai. ; ,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v„ 
Sešt. nuo 9 Iki 12 vai.: aroa susita 
-us.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 8 

iki 8 vai. Trečiad lr šeštad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OUympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(lietuvis gydytojas)
S925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vaJ. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vaL p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAJL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketvirt. lr penkt 
nuo 11 vai. lki 1 vaL p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nut 
U vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rez. tel. 289-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 lat Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., B—8 vat.. 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

Prilmlnšla lik HUsllaruH

Remkite “Draugu”.

Metams Vi metų 3 mėn. 1 mėn. =
$17.00 9.00 . 5.00 2.00 s
$15.00 8.00 4.50 1.75 jj

$18.00 9.50 ' 5.50 2.25
S

• Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12:00

dirba kasdien 
šeštadieniais

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 __ 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. I. 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

fteštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
.1424 W, flSrd St, OR 0-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“oontact lenses”. •

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec: vtdaus ligos 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad,, antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
fteštad 8 v. r. Iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•4Piqt OpTHOPEniJoiR I.IGOt- 

2745 .VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W, 7lst Street 

Vai : antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad,j nuo 6—8 vaka—» 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, 01

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susiturima

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas:; 4255 W. 68rd Street

Ofiso tej. .REllanee 5-4410 
Rez. GRbveUilll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika U ehirtu-gija 
Ofisas 2730 W. 7 lst Street. 

Telefonas — O‘:5-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—*2 
v. r., 2-8 v. vak. fteštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad,; lr trečiad. uždaryta
_______ Rezidy tel. WA 5-301)9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. fteštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. TeL HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So- Albany Avenue 
VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. I—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 8-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. v. 

Treč. lr Sešfc&d. pagal susitarimą

Ofiso teL 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

6449 . ^0. Pulasld Road
VaL: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakarų.
Šeštadieniais 11-1 vai. nople*
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Rinkimams pasibaigus

VOKIETIJA IR LIETUVA
ŪKIO ATOSLŪGIS ATEINANČIAIS METAIS

Ūkinis netikrumas JAV ir Europoje

VYSKUPŲ SINODO NEPAPRASTA 
SESIJA

Vokietija yra tiesioginis Lie
tuvos kaimynas, su kuriuo 
mes daugiau kaip ištisus 700 
metų turėjome gerus ar blo
gus ryšius. Abiejų paskutinių 
pasaulinių karų metu vokiečiai 
buvo užėmę Lietuvą. Tas oku
pacijas mes dar neblogai pri
simename ir negalime pasa
kyti, kad jos būtų buvusios 
švelnios. Pokario metais rei
kalai taip susiglostė, kad Lie
tuva su Vokietija bendros šie
no®, nebeturi, tačiau visa eilė 
politinių ir teritorinių proble
mų abudu kraštu greičiau jun
gia kaip skiria. Tebėra neiš
spręstos Vokietijos sienų ir y- 
pač abiejų Vokietijų susijungi
mo problemos. O šiuos klausi
mus sprendžiant gali būti pa
liesti ir Lietuvos reikalai. Ne
pasirašyta ir sąjungininkų tai
kos sutartis su Vokietija, o ji 
taip pat liestų ir Lietuvą.

Po U pasaulinio karo Vokie
tija buvo beveik vienintelis 
kraštas, kuriame nuo atplūs
tančio bolševikų siaubo galėjo 
prisiglausti daugiau ar mažiau 
svetingai priimti keliasdešimt 
tūkstančių mūsų tautiečių.

Šiuo metu Vokietijos fede- 
ralinėje respublikoje gyvena 
dar keletas tūkstančių lietuvių, 
veikia įvairios lietuvių organi
zacijos, mokyklos. Dalis Vokie
tijoje gyvenančių lietuvių yra 
priėmę Vokietijos pilietybę, ki
ti laikos Lietuvos pilietybės. 
Ir vieniems ir kitiems lietu
viams nuoširdžiai rūpi, kad tas 
kraštas gerai tvarkytųsj ir bū
tų laimingas. Pagaliau Vaka
rų Vokietija yra krašto, ku
riame mes gyvename, sąjungi
ninkas. Taigi ir jo reikalai lie- 
t”"roms išeiviams negali nerū
pėti.

*
Nenuostabu tad, kad lietu

viai ir jų visuomenės vadovai 
uoliai seka pokario metu Vo
kietijos gyvenimą, stebėjo ir 
paskutinius pereito sekmadie
nio rinkimus. Tą dieną prie rin 
kiminių urnų Vak. Vokietijoje 
ėjo beveik 30 milijonu balsuo
tojų, kas sudarė 86,8 proc. vi
sų turinčių teisę balsuoti. Krik 
ščionių demokratų partija — 
CDU - SCU surinko 46,12 proc. 
visų balsų ir pravedė 242 at
stovus, socialdemokratai — 
SPD — gavo 42,7 proc. ir 224 
atstovus, laiąyieji dempkratai - 
(FDP) — 5.9 proc. balsų ir 
pravedė 30 atstovų. Naujųjų 
nacių partija tesurinko 4,3 
proc. ir parlamente nepravedė 
nė vieno atstovo. Vadinasi, di
desnių staigmenų nebuvo Bal
savimo duomenys rodo, kad 
Vokietija, kaip ir JAV, prak- 
tiškai eina prie dviejų partijų 
sistemos. Ligšiolinę vyriausy
bę sudarė dviejų didžiųjų par
tijų taip vadinama didžioji ko
alicija. Naująją vyriausybę 
greičiausia sudarys _  so
cialdemokratų ir laisvųjų de
mokratų partijos. Krikščionių 
demokratų partija, 20 metų 
valdžiusi kraštą ir atvedusi jį 
į gerbūvį, liks opozicijoje, gal 
būt ligi kitų rinkimų. Trys di
džiosios partijos turi skirtingų 
nuomonių vidaus politikos 
klausimais, bet jų nuomonės 
dėl užsienio reikalų tvarkymo 
iš esmės labai nedaug tesisky
rė. Bet ar taip bus ir ateityje?

Lietuviams, kaip ir kitoms 
Vokietijoje gyvenančioms tau
tinėms grupėms, malonu pri
siminti, kad Vokietijos vyriau
sybė, šviesaus atminimo dr. 
Konrado Adenauerio vadovau
jama, suteikė Vokietijoje pa- 
silikusiems tremtiniams bei po
litiniams pabėgėliams labai pla 
čias teises, aprūpino darbu, 
butais. Vokietijoje gyvenantie
ji mūsų tautiečiai, tiek Vokie
tijos piliečai, tiek nepiliečiai 
naudojasi labai išplėstu ,ge

rai sutvarkytu socialiniu drau
dimu, pensijomis .nemokamu 
gydymu ir kitomis gėrybėmis.

Pokarinė Vokietija yra vie
nas iš tų nedaugelio kraštų, 
kurie nesistengia savo mažu
mų sovietinti, nevaržo tauty
bių savitumo ir netgi sudaro 
galimybes išlaikyti tautines 
grupes ateičiai. Prisiminkime 
tik Vasario 16 gimnaziją, ku
rią pastoviai remia tiek Fede
ralinės Vokietijos vyriausybė, 
tiek Badeno - Wuerttembergo 
valdžia, praktiškai pastačiusi 
puikius rūmus ir beveik pilnai 
apmokanti mokytojų algas.

Bet yra ir daugiau šviesių 
reiškinių. Vokietijos valdžios 
sferose ir parlamente Lietu
va turi gerų draugų. Taip be
veik kas metai Vasario 16 die
nos proga kuris nors iš Vokie
tijos parlamento (Bundesta
go) atstovų tardavo Lietuvai 
palankų žodį. Ypač iškeltinas 
dr. H. H. Czaja, CDU atsto
vas Bundestage nuo 1953 me
tų, labai daug padėięs mūsų 
tautiečiams Vokietijoje, spren
džiant jų ekonominius, socia
linius ir švietimo klausimus. 
Ir kitose vadovaujančiose par
tijose Lietuva ir lietuviai turi 
nuoširdžių draugu. Tikėkime, 
kad jų skaičius dar augs.

*
Sąlygos taip susiklostė kad 

Lietuva neturi savo noHtmės 
atstovybės Bonnoje. Žinoma, 
ir be to yra kitų būdų mums 
palaikyti ryšius su vokiečiais 
ar prie jų pareigūnų prieiti. 
Tačiau, Vokietijos ne tik eko
nominei, bet ir politinei bei 
karinei galybei austant. tri’'’" 
politiniams veiksniams reiktų 
daryti viską, kad Lietuve® at- 
tovavimū reikalas būtu dar tik 
sliau ir pilniau sutvąrkvfas.

Niekada neišleiskime iš a- 
kių fakto, kad Sovietų Sąiun- 
ga, ypač dabar turėdama dau
gybę rūpesčiu tolimuose rv- 
tuose, yra pasiryžusi daryti 
eilę tariamų ar net ir tikru 
nuolaidų už dabartinės faktl- 
nosios padėties pripažinimą. 
Jau kuris laikas iie siūlo su
šaukti taikos konferenciją, ku 
rioje būtų išspręsti visi ginčy
tini klausimai. Vienoks ar ki
toks Vokietijos žodis ten bus 
labai reikšmingas. Labai gali
mas dalykas,- kad Vokietiia 
darys., sovietams tam tikras 
nuolaidas. ,

Mums reikia nuolat budėti, 
kad Vokietija, spręsdama sa
vo problemas, kalbėtų tik už 
save ir jokiu būdu nepripažin
tų rusų užgrėbtų žemių ir tau
tų ir, kad sovietų grobis iš 
Vokietijos pusės nebūtų įtei
sintas. Reikia, kad Molotovo - 
Ribbentropo paktas kuria nors 
forma daugiau nepasikartotų 
ir, kad Vokietija jokiu būdu 
nepasirašytų sutarties, kuri į- 
teisintų bolševikų sukurtus re
žimus, paneigiančius pagrindi
nes žmogaus ir žmoniškumo 
teises, kurios yra nustatytos 
žmogaus teisių konvencijoje.

Iš kitos pusės, Vokietijos 
dabartiniai vadovai turi žinoti, 
kad už tai, kas įvyko prieš 30 
metų ir vėliau (Europos tau
tų atidavimas ar pardavimas 
rusams), yra atsakinga ir da
bartinė Vokietija, nes senoji 
žaizda tebėra neužgydyta, 
skriauda neatitaisyta.

Mes trokštame vokiečių tau 
tai laisvės ir vieningos Vokie
tijos valstybės, bet primena
me jiems, kad ji neturi dabar 
Ir ateityje būti perkama kai
mynų sąskaiton. Turime ge
rų vilčių, kad naujoji Vokie
tijas vyriausybė, * turėdama 
pasitikėjimą krašte, sugebės 
išspręsti ne tik savo proble
mas, bet gins ir savo kaimynų 
teises. b. kv,

Prezidentas R. Nixonas ir jo 
talkininkai užtikrino, kad inflia 
'cija būsianti apvaldyta. Fede
ralinio banko kredito politika, 
diskonto palūkanų 'pakėlimas, 
mokesčiams padidinti įstatymo 
pratęsimas ir federalinio biudže 
to apkarpymas iki šio meto ne
padarė įtakos į infliacijos rai
dą.

Prezidento ūkiniai patarėjai 
rugpiūčio mėn., kai kurių prekių 
dalmenų kainoms kritus, ėmė 
per anksti šnekėti apie gerus 
ženklus infliacijai pažaboti. Spė 
liojimai nepasiteisino. Šiuo me
tu nematyti ženklų, kad maž
menų kainos imtų nusistovėti. 
Apie kainų kritimą per anksti 
kalbėti.

Kainos tebekyla

Infliacijos spaudimas vis stip- 
; rėja. Balandžio - rugpiūčio mė- 
' nesiais pragyvenimo išlaidos ki

lo arti 6%, kai maisto kainos 
pašoko net ligi 11%. Tokio in
fliacijos įsibėgėjimo nėra buvę 
JAV per pastaruosius 18 ro. 
Federalinis bankas skelbė, kad 
infliacija jau esanti pažabota, 
šis raminimas prieštarauja į- 
sykiams. Genera1 Motors nau
jos laidos automobilių kaina pa- 
ke’ta 3 9rz. General Electris 
-Ektros reikmenų didmenu kai
nos pakeltos 3%. General Foods 
kavos kainą padidino 5%. Nuo 
snalio 1 d. lėktuvų važma pa
brangs apie 3,5%.

Pramonės gamyba, nemažu 
mažėja. Šiais metais nelauktina 
ūkinės raidos esminio 'pakitimo, 
jei iis nebus iššauktas nenu- 
m°tvtu priežasčių.

Diskonto rablkan” pakėli
mas negalėio padaryti staigaus 
posūkio ūk’o raidoje, k®’ '’ar- 

inkai t^'^rrikalauia a”kštes- 
io ''tb’gmimo nuo iirihaciios 
-»''id>'a.nsti, c imonės kelia kai

mas padidėjusi' ms gamybos kaš 
tams padengti. Ši”o metu žy- 
nms t’k psicho’oginis persilau- 
*imas didesnis atsargumas pi
nigams išleisti ,ir pramonės ga-
• -v-tai plėsti.

Nuogąstavimas dėl atoslūgio

Jau šių metu pradžioje ame
rikiečiai ■ ekonomistai pradėjo 
spėlioti apie ūkinę krizę ar 
'-/rlnesnį atoslūgį, kuris šiuo 
metu iau. nukeliamas į ateinan
čius metus. Kai kurie eikonomis 
M i numato stipresni ūkinii sukrė 
timą, kiti taria, kad ateinančiu 
metų, pirmoje nusėdę "emvba 
sumažėsianti? būsiąs didesnis 
bedarbių skaičius ir įvyksiąs 
trumpalaikis atoslūgis.

Ūkinio bendravimo organiza-

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Kodėl žmonės veda? Kas čia yra aiškinti. O 
ką tu vedei, tai jie patys nežino, nes net nepasiteira
vo, kas esu, iš kur, ir net nemėgino sužinoti kokia, — 
Auksė buvo netoli ašarų. Ji norėjo bėgti iš čia kaip ga
lima toliau ir niekada negrįžti. Johnas tegul lieka, jis 
čia priklauso, bet ne ji.

— Aukse, kas tau? Aš niekada tavęs tokios nema
čiau, — jau pradėjo pykti Johnas.

— O, Johnai, — staiga apsikabino jį Auksė, — aš 
jaučiuos tokia nelaiminga!

— Nusiramink, brangioji, viskas bus gerai. Žinok, 
kad aš tave myliu. Mes čia gi negyvensim, o tėvus ap
lankyti reikėjo. Pasisteng būti maloni ir dvi savaitės 
prabėgs nepastebimai. Jie nėra blogi žmonės, tik įpratę 
prie savo gyvenimo būdo, prie nuo seniai žinomų žmo
nių ir viską, kas nauja, žiūri įtartinai. Bet leisk jiems ta
ve pažinti, pamatysi, viskas išsilygins.

— Johnny! — pasigirdo tėvo balsas iš apačios.
— Atsigulk, brangioji, ir pailsėk, — švelniai tarė 

Johnas ir išėjo.
Auksė priėjo prie lango, bet nebuvo kur žiūrėti, 

žalumas beveik dūrė į akis.
— Johnas teisus, aš turiu ir juos suprasti, — mė

gino tikinti save Auksė, nes žinojo, kad jis visada bū
na teisus.

Kažkur anoje pusėje švietė saulė, o čia buvo tam
su ir niūru. Ją perbėgo nemalonus šiurpas.

— Kaip jis galėjo čia būti laimingas? — nesuprato.
Pamažu ji nusiramino. Atsigulusi ant plačios lovos 

užsimerkė, kad nematytų nejaukaus kambario.

GEBIMINAS GALVA

cija Paryžiuje numato žymesni 
pramonės gamybos sumažėiimą 
šių metų pabaigoje ir 1970 m 
pirmoje pusėje. Šveicarijos Kre
dito banko ekonomistas P3ns 
Mastas pranašauja, kad ateinan 
čiais metais įvyksianti stipri ir 
ilgai beužsitęsianti ūkinė kri
zė. Vokiečių Dresdeno banko di
rektorius Kurt Richebaecher ta
ria, kad JAV ir vakarų Europos 
ūkis glaudžiai susietas ir gali 
būti ūkinio atslūgio paliestas.

Europos ūkio stebėtojai pri
leidžia. kad JAV prezidentas 
bus priverstas tesėti Įsipareigo
jimus infliacijai varžyti, tačiau 
iie netiki, kad bus rastas būdas 
sklandžiai ūkio linkmei pakeis
ti. Jei dedamos rimtos pastan
gos infliaciios įsibėgėjimui pa
laužti, jos neabejotinai nuves į 
ūkinį atoslūgį, kurį nelengva 
būsią pašalinti.

Ūkio raida Europoje

FederaJinė Vokietija ūkiniu 
požiūriu yra stipriausia Euro
poje. Kovoti prieš infliaciją vo
kiečiai panaudoio panašias prie
mones, kaip ir JAV: pakėlė pa
lūkanas, suvaržė kreditus, ap
karpė biudžetą. Ekonomistai 
numato, kad tautos pajamos a- 
teinančiais metais gali sumažė
ti nuo 8% šiais metais iki 4% 
ateinančiais metais. Rūgščio m. 
prieš pat rinkimus prasidėjęs 
plieno pramonės darbininkų

Chicagoje teisiant aštuonis demonstrantus, kurie pereitais metais mėgino sutrukdyti demokratų kon
venciją, prie teismo rūmų kilo rilaūšės, kai teisiamųjų draugai, taip pat tvarkos ardytojai, bandė juos už
tarti.

— Būsiu jiems gera ir švelni, — nusprendė. — Aš 
gi noriu, kad priimtų mane kaip savą. Jei ne dėl manęs, 
tai bent dėl Johno, — bet sunkus jausmas krūtinėje ne
pražuvo.

Gal ir tiesa, kad pirmas įspūdis nulemia tolimes
nius santykius. Auksė negalėjo pasijusti Sommervillėje 
namuose, kad ir kaip stengėsi. Nedraugiški jai atrodė 
ne tik Johno tėvai, bet ir visa aplinka, namo sienos, se
ni portretai, lyg kažką nuo jos slepiančios uždaros du
rys. Ji mėgino būti linksma, maloni, paslaugi, bet sutiko 
tik nustebusius žvilgsnius, kurie aiškiai klausė:

— Ko tau čia reikia?
Johnas nekreipė j tai dėmesio, gal net nepastebėjo, 

buvo švelnus Auksei ir paslaugus tėvams. Jo many
mu, faktas įvykęs, ir visi turi su tuo apsiprasti.

Netrukus Auksei paaiškėjo ir pagrindinė Johno tė
vų nusivylimo priežastis. Tai buvo Betty. Ji buvo Dean 
šeimos draugų duktė, j kurią jau nuo mažens visi žiū
rėjo, kaip į būsimą Johno žmoną. Betty motinai mirus, 
ponia Dean ja rūpinosi kaip savo dukterimi. Ir Johnas 
buvo jau apsipratęs su mintimi, kad vieną dieną ves 
Betty.

Auksė tuos planus išardė. Nenuostabu, kad tėvai 
buvo nepatenkinti. Betty gi buvo jų žmogus, jų gal
vojimo, religijos, jų aplinkos, o kas Auksė? Niekas nė ne
norėjo žinoti, kas ji, žinojo tik, Ikad buvo svetima.

Betty buvo maloni mergaitė, paprasta tiek savo 
būdu, tiek išvaizda ir atrodė, vienintelė draugiška Auk
sei siela.

— Jūs labai graži, Agnės, — tik susipažinusi pasa
kė ji. -^—Nenuostabu, kad Johnny jus įsimylėjo.

— O, Betty, tai pirmi draugiški žodžiai, kuriuos čia 
girdžiu, — susijaudino Auksė.

streikas rodo nepasitenkinimą 
ūkio politika.

Prancūzija deda pastangas 
varžyti infliacijai, skatinti ga
mybai ir ’švžimui. šiuo metu 
naske’l to® prir'mrn‘s ūkiui tvar 
kyti gali m pasiekti tikslo, jei 
vyriausybė nesusitars su darbi
ninkų sa ju -gomis dėl atlygini
mo pakėbrno.

Italijoje jau prasidėjusi kova 
atlyginimui pakuti ir vykstą 
Streikai gali sugriauti ūkio pu
siausvyra. Jau šiuo metu ka
pitalas išvežamas į užsienį. Ita
lijos vyriausybė per silpna įgy
vendinti reformas ir daryti stip 
resnius ūkio varžymus. Ateinan 
čiais metais gali pergyventi rim 
tus pavojus italų lyra.

Anglija rieda nesklandžiai 
iau prieš porą metų pradėtu 
ūkinių varžymų, keliu: skatinti 
išvežimui ir varžyti įvežimui. 
Darbininkai nepatenkinti, bet 
nestoja atviron kovon prieš sa
vo vyriausybę. Anglijoje rug
sėjo 17 d. palūkanų pakėlimas 
’igi 9% padidino įtampą.

Skandinavijos kraštai. Belgi
ja, Olandija ir Švencarija šiuo 
metu varžo kreditus infliacijai 
stabdyti.

Europoje vyrauta nuomonė, 
kad kova prieš infliaciją nuves 
i ūkinį atoslūgi, kurio metu su
mažės gamyba, padidės bedar
bių skaičius ir skurdas palies 
mažiau pasiturinčius. Ūkinis ne
tikrumas gali sukelti naujus vi
suomeninius ir politinius verpe

tus.

Ir dalis kunigų pasiryžę vykti Romon

J. VAIŠNORA, MIC

II Vatikano susirinkimas nu
mato popiežiaus patariamąjį or
ganą - Vyskupų sinodą, kurio sta 
tutu popiežius laikas nuo laiko 
sukviečia sinodo narius ir patei
kia jiems apsvarstyti aktualiuo
sius Bažnyčios reikalus. Prieš po
rą metų buvo susirinkę sinodo 
nariai paprastajai sesijai. Šių 
metų spalio 11d. prasidės nepa
prastoji sinodo sesija, kuriai po
piežius pateikė apsvarstyti ga
na aktualų klausimą: vyskupų 
konferencijų santykiai su popie
žiumi ir tų konferencijų santy
kiai tarp savęs.

Vyskupų konferencijos

Nuo II Vatikano susirinkimo 
atsirado Bažnyčioje nauja insti
tucija - Vyskupų konferencijos, 
kurios gavo tam tikrų teisių Baž
nyčios valdyme pagal vyskupų 
kolegiališkumo principą. Kai kur 
tos Vyskupų konferencijos pasi
rodė labai veiklios. Jos pasijuto 
esančios svarbus organas Bažny
čios struktūroje. Kai kur jautėsi 
turį tą pačią galią, kaip popie
žius: ėmė daryti svarbius spren
dimus ir paskui reikalauti, kad 
popiežius juos patvirtintų. Atsi
rado žymių skirtumų tarp įvai
rių kraštų Vysk. konferencijų 
nutarimų ir sprendimų. Pasi
girdo balsų, kad popiežius nega
lįs pats vienas daryti sprendimų, 
leisti enciklikų ir kitų Šv. Sosto

— Nesistebėkit Johnny tėvais. Seniems žmonėms 
sunku susitaikyti su mintimi, kad jaunieji eina savais 
keliais. Johnny gi vienintelis jų sūnus, visada buvo 
jiems labai paklusnus. Tik dviejuose dalykuose, gal pa
čiuose svarbiausiuose gyvenime, padarė taip, kaip pats 
norėjo: pasirinko profesiją ir žmoną.

— Mano laimė, kad aš jį myliu, — prisipažino 
Auksė.

— Johnny nesunku pamilti, kai jis to nori. Jis mo
ka įtikinti, kad taip reikia. Jūs, tur būt, žinot, kad mes 
drauge užaugom ir kad nuo mažens buvom tėvų vie
nas kitam paskirti? —- tiesiai paklausė Betty.

— Tik čia atvažiavusi sužinojau, nes Johnas man 
nieko anksčiau apie jus nesakė, — mėgino aiškintis 
Auksė, bet Betty ją nutraukė:

— Tai tik rodo, kaip mažai jis apie mane galvoja, 
— nusijuokė, — nesijauskit kalta. Ir žinodama nebū
tumėte galėjusi nieko pakeisti. Johnny myli jus, jūs 
mylite Johnny, tai visas sprendimas.

— Bet jūs? — Auksė buvo priblokšta tokios Bet
ty laikysenos. Atrodė, kad tos mergaitės širdyje nebuvo 
nė krislelio pavydo.

— Gal ji jo nemylėjo? — pagalvojo Auksė. — My
lėdama aš jokiu būdu negalėčiau taip šaltai į viską 
žiūrėti.

— Aš? — nusišypsojo Betty. — Aš niekada nebu
vau tikra, kad tėvų noras išsipildys. Matot, Johnny y- 
ra įdomus, inteligentiškas, gražus, o aš? Aš paprasta, 
mažo miestelio mergaitė. Žinoma, jei jis nebūtų išva
žiavęs, jei būtų tapęs pastorium, gal viskas kitaip būtų 
susikloję. Mes pripratę vienas prie kito ir ištekėjusi bū
čiau buvusi jam gera žmona, kaip ir jo motina jo tė
vui. Mes būtumėm gyvenę patogiai, nuobodžiai ir vie
nodai. Bet Johnny to neužteko, — kalbėjo Betty lyg apie 
kasdienišką dalyką, ne apie savo gyvenimą ir ateitį.

(Bus Raugiau)

raštų, privalomų visai Bažny
čiai , be Vysk. Konferencijų at- 
siklausimo ir pritarimo. Buvo ir 
tokių kraštų, kur Vysk. Konfe
rencijos nesusigaudė, kas yra jų 
kompetencijoje.

Vyskupų sinodo nepaprastos 
sesijos dienotvarkė

Būsimai Vyskupų sinodo sesi
jai popiežius parinko labai aktu
alią temą: santykiai tarp Šv. Sos
to ir Vyskupų konferencijų bei 
santykiai tarp pačių Vysk. kon
ferencijų. Ši tema, kaip žurna
listams paaiškino Vysk. sinodo 
sekretorius vysk. Rubin, buvo po
piežiaus parinkta pagal daugu
mos Vysk. Konferencijų pirmi
ninkų pageidavimą ir sugestijas. 
Speciali komisija apsvarstė visą 
problemą ir suredagavo darbo 
schemą, kuri buvo pasiųsta vi
siems būsimos sinodo sesijos da
lyviams. Lygiai ta pati darbo 
schema pasiųsta ir visoms Vysk. 
konferencijoms, kad jos dėl tos 
schemos dar padarytų savo pas
tabas. Tačiau tos pastabos nebus 
klausimo išsprendimas, o tik vis
pusiškas klausimo nušvietimas. 
Pabrėžiama, kad Vyskupų sino
dui pateiktoji dienotvarkė nėra 
naujos doktrinos sukūrimas. Juk 
vyskupų kolegiališkumo klausi
mas buvo išspręstas II Vatikano 
susirinkimo. Dabar lieka tik iš
spręsti praktišką, pastoracinį klau 
simo pobūdį.

Šv. Sosto ir Vysk. konferencijų 
santykyje susiduria du principai. 
Jų pirmasis — II Vatikano susi
rinkimo pakartotas, yra šis: “Ro
mos popiežius turi Bažnyčioje 
visišką aukščiausią ir visuotinę 
valdžią savo pareigų galia, bū
tent kaip Kristaus vietininkas 
ir visos Bažnyčios ganytojas ir 
ja naudotis gali laisvai ir visuo
met” (Lumen Gentium, 22). Tai 
nediskutuotinas principas kaip 
Bažnyčios santvarkos esminis 
bruožas, nustatytas Bažnyčios 
Steigėjo.

Bet II Vatikano susirinkimas 
padarė kitą sprendimą: “Vysku
pų luomas, kuris yra apaštalų 
kolegijos įpėdinis mokymui ir 
ganytojiškam valdymui ir kuria
me apaštalų kolegija tęsiasi to
liau, drauge su savo galva Ro
mos popiežium ir niekuomet be 
šios galvos yra aukščiausios ir vi
siškos valdžios Bažnyčioje nešė
jas, betgi šia valdžia gali naudo
tis tik Romos popiežiui prita
riant” (Lum. Gent., 22).

(Nukelta į 4 pusi.)

— Dėl ko lapė, bėgdama nuo — Ką daro ožys, kai jam su- 
šunų, atsižiūri? Atsakymas: —eina vienuolika metų? Atsaky- 
Dėl to, kad iš užpakalio akių mas: Eina dvyliktus, (Kalvari- 
ueturi. (Rąmygailiškių nųslė). jiškių mįslė).
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VYSKUPŲ SINODO SESIJA

(Atkelta iš 3 pusi.)
Kolegial iškurnąs ir vienvaldišku- 

mas
Praktikoje kaip tik šie du 

principai ir susiduria, žiūrint to, 
į kurį labiau atisžvelgiama, ku
riuo naudojamasi. Vyskupų si
nodo uždavinys — ieškoti prak
tiško pritaikymo, Vysk. konfe
rencijų kompetencijos suderini
mo su Šv. Sosto veikla.

Vyskupų konferencijų svarbiau
sias uždavinys — koordinuoti Baž 
nyčios gyvenimą ir spręsti pasto
ralines problemas savo kraštuose, 
atsižvelgiant į to krašto ypaty
bes ir sąlygas. Aišku, kad tokia
me darbe Vysk. konferencijos tu
ri stengtis išlaikyti veiklos vie
ningumą ir savo pastoralinę veik
lą suderinti su Šv. Sosto sprendi
mais ir nurodymais. Tuo tikslu 
yra būlinas Vysk. konferencijų 
pasikeitimas informacijomis su 
Šv. Sostu, jei norima, kad Vysk. 
konferencijos būtų popiežiaus tal
kininkės savo patarimais, ypač 
sprendžiant didžiąsias problemas 
ir Šv. Sosto veiklą.

Popiežius Paulius VI1969. IV 
30 d. naujai paskirtiems kardi
nolams pasakė: “Vyskupų sino
das tięsioginiai pavaizduoja vys
kupų kolegiališkumą santykiuose 
su ,Šv. Sosto įpėdiniu ir atlieka 
patariamąją rolę svarbiausiuose 
Bažnyčios veiklos klausimuose”.

Vyskupų konferencijoms yra 
numatytas ir kitas uždavinys: 
bendradarbiauti su Romos kuri
ja, pasidalinant žniomis, kad 
tuo būdu Vysk. konferencijos 
veikliai prisidėtų prie Romos ku
rijos darbo.

Vyskupų ir Romos bendradar
biavimas

paskutiniu laiku Vysk. konfe
rencijos pageidavo, kad Vysk. si
nodas būtų šaukiamas dažniau 
ir ' tuo būdu bendradarbiavimas 
tarp Šv. Sosto ir Vysk. konferen
cijų būtų sėkmingesnis, be to, 
kad Vysk. konferencijos galėtų 
pasiūlyti svarstytinus klausimus, 
iš kurių popiežius savo nuožiūra 
parinktų pačius aktualiausius ir 
svarbiausius pateiktinus Vysku
pų sinodui apsvarstyti.

Vos tik buvo paskelbta Vysku
pų sinodo nepaprastos sesijos da
ta ir dienotvarkė, tuojau pasigir
do nepasitenkinimo balsų. Kai 
kurios Vysk. konferencijos arba 
jų pirmininkai (pvz. Belgijos 
kard. Suenens) ėmėsi iniciaty
vos pasiūlyti Vysk. sinodo sesijai 
savo darbotvarkę arba svarsty
tinus klausimus, tarp kurių ir ku
nigų celibato klausimą. Reikšta 
nepasitenkinimo, kad popiežius 
vienas pats parinkęs Vysk. sino
dui temas, kad sinodo nariams 
neduodama teisės pateikti savo 
klausimų, o tik jie turi pasisaky
ti dėl iš anksto pateiktųjų. Atsi
rado iniciatorių, kurie bandė su
rinkti nepritariančių vyskupų pa
rašus, bet nerado tam pritarėjų. 
O popiežiaus patvirtintas ir pas
kelbtas sinodo statutas aiškiai 
sako, kad Vysk. sinodas yra po
piežiaus patariamasis organas, 
kuriam svarstytinus klausimus 
pateikia pats popiežius savo nuo
žiūra, pirmiau surinkęs Vysk. 
konferencijų pageidavimus.

Vyskupų sinodo nariai
Sinodo statutas pramato pa

prastąsias (eilines) sinodo sesi
jas ir nepaprastąsias. Dabartinė 
sesija bus nepaprastoji, tad ir jos 
narių skaičius bus mažesnis — 
nebus iš kiekvieno krašto dvie
jų Vysk. konferencijų išrinktų 
delegatų, kurie pramatyti papras
tosiose sesijose.

Tad šioje Vyskupų sesijoje da
lyvaus:

a) šeši Rytų Bažnyčios patriar 
chai,

b) vyr. ukrainiečių arkivysku
pas (kard. Slipy),

c) šeši rytų apeigų metropoli
tai, nepriklausą patriarchams,

d) visų Vysk. konferencijų pir
mininkai, kurių iš Europos bus 
22 (jų tarpe iš Lietuvos vysk. 
Labukas, iš Latvijos vysk. Vai- 
vods), iš Azijos 14, iš Afrikos 29,

iš Amerikos 24, iš Okeanijos 4. 
Iš viso - 93.

e) vienuolijų generolų sąjun
gos išrinkti trys atstovai (jėzuitų, 
benediktinų ir pranciškonų gene
rolai),

f) Romos kurijos įstaigų (vad. 
kongregacijų) 19 pirmininkų,

g) paties popiežiaus parinkti 
17 narių (jų tarpe 9 kardinolai, 
7 vyskupai ir vienas kunigas). 
Taigi šios sesijos sinodo narių 
skaičius bus iš viso 146.

Sinodui pirmininkaus 3 pir
mininkai: Vyskupų kongregacijos 
prefektas kard. Confalonieri, In
dijos Vysk. konferencijos pirmi
ninkas kard. Gracias ir Brazili
jos Vysk. konferencijos pirm. 
kard. Rossi. Specialūs sinodo sek
retoriai (šalia nuolatinio sekre
toriaus vysk. Rubin) bus Grego
rianumo universiteto profesorius 
jėzuitas A. Anton, Bažnyčios tei
sių kodeksui peržiūrėti komisijos 
sekretorius Onclin fr Prancūzi
jos Vysk. konferencijos sekreto
rius vysk. Etchagaray.

Sinodui patelktosios svarstymui 
temos

Pirmoji tema “Doktrininis į- 
vadas” — referuos da-lyk ų kgeg 
Iykų kongregacijos prefektas 
kard. Seper. Antroji tema “San
tykiai tarp Šv. Sosto ir Vyskupų 
konferencijų” — referuos Pary
žiaus arkivyskupas kard. Marty. 
Trečioji tema “Santykiai tarp 
Vyskupų konferencijų” — refe
ruos Panamos arkivyskupas Mc- 
Grath.

Pateiktas temas svarstant nu
matyti ir kiti kalbėtojai — kai 
kurių kraštų Vysk. konferencijų 
sekretoriai: Amerikos vysk. J. L. 
Bernardin, Vokiet. msgr. K. Fors 
ter, Brazilijos vysk. L. Lorschei- 
der, Ispanijos vysk. J. Guerra 
Campos, Kanados msgr. Ch. Ma- 
thieu, Italijos vysk. A. Parigra- 
zio ir Anglijos vysk. D. Worlock.

Sinodo darbų eiga
Programoje pramatyta iškil

mingas sinodo sesijos atidarymas 
su Šv. Mišiomis, kurias laikys pats 
Paulius VI spalio 11d. spalio 13 
d. prasidės sinodo darbai ir de
batai dėl paskirų temų pagal 
normas, nustatytas popiežiaus 
šių metų birželio 24 d.

Kiekvienai dienotvarkės temai 
yra pramatytas pranešėjas ir se
kretorius. Debatų pradžioje visi 
sinodo nariai gaus atspausdintus 
temos punktus. Jei bus reikalo, 
pateiktą klausimą galės sinodo 
narių grupės pagal kalbas dar 
padiskutuoti atskirai. Paskui vyks 
pasisakymai dėl temos plenumo 
posėdyje. Sinodo reguliaminas 
pramato ir komisijas, kurioms 
gali būti pavesta debatų išstu
dijavimas ir naujas klausimo su
formulavimas. Taip pat numa
tyti susitikimas ir pasikalbėjimas 
tarp tai kurių kurijos įstaigų va
dovų ir Vysk. konferencijų pir
mininkų, kad galėtų pasikeisti 
informacijomis ir išgirsti Vysk. 
konferencijų nuomones apie ku
rijos uždavinius tais klausimais 
kurie yra atskirų kurijos įstaigų 
kompetencijoje.

Pramatyta, kad šiai sinodo se
sijai pasiūlytoji dienotvarkė gal 
būti išsemta per 2 savaites. Ta
čiau, jei bus reikalo, sesija gali 
būti pratęsta.

Sinodo eigą skelbs spaudoje
Kad viešoji opinija būtų grei

tai ir tiksliai painformuota apie 
sinodo darbus, sesijos metu veiks 
iš sinodo narių ir specialistų ku
nigų sudarytas informacijos ko
mitetas, kuris paruoš žurnalis
tams biuletenius įvairiomis kal
bomis. Be to, pirmininkų parink
ti sinodo nariai galės sušaukti 
spaudos konferencijas ir gyvu 
žodžiu paaiškinti žurnalistams a- 
pie sinodo problemas ir padary
tuosius sprendimus.

Vyskupų sinodo ir jo darbais 
susidomėjimas katalikų sluoks
niuose yra didelis. Iš jo laukia
ma daugiau, negu yra jo kompe
tencijoje. Ypač nepatenkinti si
nodo darbotvarke visur ir viskam

DALIOS KUČĖNIENĖS 

REČITALIS

Melodijos, laukiančios temperamento ir muzikos pažinimo 

BERNARDAS PRAPUOLENIS

Jauno dainininko rečitalis — 
ne taip jau dažnas įvykis. Atei
nantį savaitgalį (spalio 4 d.) 
Chicagos visuomenė turės pro
gą išgirsti Dalią Kučėnienę.

Jos akompaniatoriaus Da
riaus Lapinsko mūsų visuome
nei nereikia pristatyti, nes jis 
n»vo oriem bei teatru snektak- 
liais yra pagarsėjęs kaip nepan 
rastai originahis ir dinamiškas 
muzikas - kūrėjas Jo muzikinis 
bendradarbiavimas su soliste, 
ruošiantis rečitaliui, sukelia di- 
de'į susidomėūmą.

Dalia Kučėnienė dainavimą 
studijuoja jau nuo gimnazijos 
dienų. Jos mokytoių tarpe yra 
buvusios žymios italės, ameri
kietės bei lietuvės solistės. Lie- 
der dainavimą studijavo su Met 
rop. tenoro J. Bjoerling akom- 
paniatęriumi F. Schauweeker. 
Kučėnienės dainavimas yra pa
gristas pilnu muzikiniu supra
timu, iškaitančiu ir dainuoja
mų kalbų vartojimą, nes tūri 
akademinius laipsnius iš pran
cūzų, vokiečių kalbų, iš kurių 
susidaro Lieder ir chansons lite 
ratūra — pavasarį įsigijo ma
gistro laipsnį iš ispanų litera
tūros.

Spaudoje buvo sėkmingai į- 
vertintas paskutinis D. Kučėnie
nės koncertas šios vasaros fron 
tininkų suvažiavime Dainavos

prieštaraujantieji kunigai. Jie 
ruošiasi sinodo metu iš visur gau
siai susirinkti į Romą ir reika
lauti, kad sinodas svarstytų jiems 
rūpimus klausimus: celibato, ku
nigų dalyvavimo politikoje ir so
cialinėje veikloje, revoliucijoje 
už darbo klasės interesus ir kit.

Kadangi pasklido gandas, kad 
tokių prieštaraujančių kunigų 
sąskrydį inspiruoja Belgijos kardi 
nolas Suenens, tai Belgijos vys
kupai paskelbė raštą, griežtai 
draudžiantį kunigams vykti į 
Romą sinodo metu. Bet ar paklau 
sys? Tikriausiai Romoje sinodo 
metu atsiras tokių prieštarau
jančių, bet abejotina, ar jie ga
lės peržengti Vatikano miesto ri
bas. Italų laikraščiai svarsto tą 
atvejį, jei tokie kunigai ims de
monstruoti prieš Vatikaną Ro
mos gatvėse. Juk Italijos valdžia, 
pagal konkordato nuostatus, tu
ri saugoti Bažnyčios interesus 
nuo visokių išsišokimų ir truk 
dvmų.
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Dalia Kučėnienė

stovykloje. Prieš tai girdėjome 
ją Chicagoje per “Laiškų Lie
tuviams” koncertą, kuriame at
liko Serpinos vaidmenį Pergo- 
lesi operoje La servą padrona. 
Spektaklis buvo publikos šiltai 
priimtas, su šios operos ansam
bliu taip pat gastroliavo Toron
te. Yra aplankiusi ir yra pakvie 
sta aplankyti ateityje įvairias 
lietuvių kolonijas su koncertais. 
Galima manyti, kad šie pasise
kimai ir paskatino solistę neat
sisakyti rečitalio, kurį globoja 
L.D.K. Birutės draugija.

Programoje pramatytos dar 
savajai publikai nedainuotos 
naujos arijos bei dainos, kaip 
pvz. G. Handel ir F. Schubert. 
Ypatingą įdomumą kelia kai 
kurie veikalai, — tai G. Doni
zetti operos Lucia di Lammer- 
moor didžioji scena “Ardon 
gl’incensi”, C. Debussy Fetes 
Galantes, P. Lųna zarzuelos EI 
nįųo Judio ariją "Cancion Es- 
panola” bei D, Lapinsko liau
dies dainos.

Donizetti operos Lucia di 
Lammermoor, išprotėjimo sce
na skaitoma koloratūriniame 
dainavime “noh p'us ultra”. O- 
pera parašyta pagal Sir W. 
Scott romaną Lammermoor 
nuotaka. Nuo premjeros 1835 
m., kuri įvyko Neapolio San 
Carlo teatre, iki pat šių dienų 
Lucia hipnotizuoia visus ko
loratūra. Maria Callas ir Joan 
Sutherland kaip tik per šios 
operos sėkming'ą išpildymą yra 
pasiekusios primadonų aukšty
bes.

Pereito šimtmečio pradžioje

išprotėjimo scenos buvo įgiju
sios ypatingą populiaruipą, nes 
jose to aliko “bel canto’ so'is- 
tės turėdavo progą pademon
struoti savo koloratūrines įman 
trybes, net operos dramatinis 
įtempimas būdavo sustabdo
mas, kad primadona galėtų sa
vo' vokaliniais “Faierwerkais” 
nustelbti auditoriją. Ši “Ardon 
gl’incensi” arija yra sužavėjusi 
ir ne vieną rašytoją, apie ją 
skaitome Tolstojaus ir F'auber- 
to romanų puslapiuose. Kain 
įprasta operoje, D. Kučėnienei 
ohligato palydės fleita.

C1 audė Debussy, — žmomas 
kaip muzikinis impresionistas. 
Jo darnu ciklas Fetes Galantes. 
tai muzika Verlain poezijai, ku
rioje žodis transformuojamas į 
garsu fragmentus, atodūsius 
šnabždėjimą, kurie paliečia kia’ 
sytoio pasąmonę. Šis prancūzu 
kompozitorius pasižymi tuo, 
kad, užuot ryškios melodijos 
jo kompozicijose yra lygūs visi 
elementai: žodis, melodija Rit
mas, harmonija, tembros. Ši vi
suma ir perteikia vientisą nuo
taiką, vaizdą — tai, ką Monet 
pasiekia savo paveiksluose, ku
riuose įvairūs spalvų brūkšniai 
sudaro vieną impresionistinį į- 
spūdį. Besiklausant Debussy, 
reikia atsipalaiduoti nuo įpras
tų muzikinių kelrodžių, kaip 
pvz. supratimo melodijos, ku
rią yra lengvai įmanoma prisi
minti ar pakartoti, taip pat ne
reikia tikėtis ryškios pradžios 
ar ryškiaus užbaigimo, akordo 
trenksmų ar pan. Fetes Galan
tes ciklo dainose Debussy į- 
kvėpimas išplaukia ne vien tik 
iš Veriaine poezijos, bet jis jun
giasi kartu su Watteau, Lan- 
cret, Fagonard paveikslu nuo
taikomis. Frontoches dainoi ma 
rijonetes Pulcinello ir Scara- 
mouche linksmina žmones, jo
je aidi ironiškas juokas, ap
supantis meilužius ir mėne
sieną. Clair de lune dainoje mė
nulio šviesos spindėjime pajun
tama dvasinė mirtis, žemiškas 
džiaugsmas tarp marmuro sta
tulų.

Debussy lankymasis Lietuvo
je mums ji padaro ypatingai 
artimu. 1880 — 1882 metų lai
kotarpy, akomnauuoiant Mme. 
von Meck, dvaru koncertuose 
važinėdamas į Maskvą ir Pet
rapili į mecenatės rūmus, kom
pozitorius sustodavo Vilniuje.

Lapinsko daina “Oi, ką kal
ba linelis” savo kompozicija 
išsiskiria iš repertuaro. Joje 
nesudėtinga vokalisto melodija 
kartojasi, kai tuo tarpu akom- 
paniamentas laisvai kaitalioja
si pagal aplinkos, solistės ir a- 
kompaniatoriaus nuotaiką. Tad

kiekvienas dainos interpretavi
mas įgalina ją kiekvienu atve
ju būti skirtinga. Kitos Lapins
ko dainos iš ciklo “Mergaitės 
dalia” yra Daliai Kučėnienei 
perkomponuotos, kad tiktų iš- 
pi'dymui, šiuo atveju vien su 
fortepiono palyda.

Rečitalis bus baigiamas ispa
nų dainomis. Kelionės po Pietų 
Ameriką bei ilgesnis gyvenimas 
Argentinoje, tur būt, solistėje 
yra palikęs gilius įspūdžius. Pa
sirinktose dainose atsispindės 
ispanų dainoms charakteringas 
audringumas.

OPEROS TRANSLIACIJA

Radijo stotis WFM\T rūgs. 28 
d., 3:30 vai. po piet, 98.7 FM 
bangomis transliuos Verdio 
operą Macbeth.

AUKOS 
Lietuvių Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Juozas ir Marijona Salinis . . $200 
Augustas Krizinauskas —

(Šv. Šeimynos Vilos gyven
tojas, Lemont, Illinois ....... $200

Michalina Kutaitienė ........... $100
(atminčiai a. a. vyro Antano 
Kutaičio, dukters Jūratės ir 
Sibire žuvusios dukters
Danutės) ...............

Mrs. Nellie Bowman .......... $100
Jadvyga Trimakienė...............$200

(atminčiai Antano Trimako, 
Jadvygos Trimakienės, 
Antano Kanuto Trimako ir
Gedimino Trimako)

Anelė Lukosevičiūtė .............. $100
(atminčiai brolio Kazio 
Lukoševičiaus, Sibiro 
kankinio)

Dr. Petras Kisielius ..............  $100
Ona Grigienė ....................... $100

(atminčiai Jono ir Onos 
Grigų)

Elena (Krištolaitienė) Jokub- 
kienė ........................ $100
(atminčiai agronomo Antano 
Krištolaijio, kaip lietuvio pa
trioto, bolševikų suimto, ka
linto kalėjime, praraduBio 
sveikatą)

K. Mošinskienė, E. Jokubkienė, 
Nijolė Varnienė, Vida Kriš- , 
tolaitytė, Algis Krištolaitis $10^ 
(atminčiai kun. Balio Vėgė
lės, Veprių klebono, žiauriai;
nukankinto Skaruliuose).

Regina Jautokaitė . ........... . $100
(dukterų vardu atminčiai tė
velių Zigmanto ir Emilijos 
Jautokų).

Linda Rozsay ............ .. $100
(atminčiai motinos Tamašaus
kienės, Sibiro kankinės).

J. Anthony & Anne Kratage $50 
Vincas V. Mincevičius .......... $50

(atminčiai tėvelių Vinco ir 
Petronėlės Micevičių).

Petronėlė Bartašius ............... $50
(atminčiai vyro Kazimiero ' 
Bartašiaus ir jo šeimos).

Juozas ir Ona Kartanai .... $25 
(atminčiai Jono Kartano, žu
vusio Sibire, ir Aleksandro
Misevičiaus, žuvusio Ausch- 
wizo kacete).

Antanas ir Jadvyga Griniui .... $25
Per St. Garliauską ................... $31
Per J. Valiukonį ............... $19.78
Konstancija ir Juozas Rapšiai $10
Mary Eileen Collins ............... $5
Elzbieta Paurazienė ..........  $20

(atminčiai a. a. St. Paurazas) 
Stanley and Beverly Paura

zas and Family ................... $10
David and Marsha Paurazas . . $10
Frank and Sophie Zoger ....... $20
Jurgis ir Ona Rekašius.......... $10

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus I* 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
?047 W. 87th Plaee — WA 5-8068

Platinkite “Draugę”.

Miss Anne Kratage ........ $20
Peter Banionis ................. . $20
Ona Janavičienė ..................  $10
Julius Grigias ........................... $20
Stella Hotra ........................... $10
Fr. Michael Kundrat ..............  $10
Ant. Dainius ........................... $10
Mr. and Mrs. John Belickas .. $10
Per Antaną Dainių.....................$17
Marija ir Leonas Bajorūnai .. $10 
Amelija ir Antanas Bunėnai .. $20 
Stefanija ir Vincas Vaičiūnai .. $10
Per J. Valiukonį.....................$10.25
Kun. A. Babonas . .. ............ $10
Miss Caprockaitė ................... $25
Elzbieta Konkulevičienė .... $10

(atm. brolio Kazimiero Sty
ros, Sibire žuvusio).

Grasilda Drevinskienė ........ $10
Julius Batyrius ..................... . $25

(atm. a. a/.Jono Batyriaus). 
Elena Rožięnū ....................... $20

(atm. a. a. vyro dr. Alekso 
Rožėno).

A.L.R.K. Moterų Sąjungos
75 kuopa . .............................  $10

Ona Liepinaitienė ....................... $5
Prancičkus Šimkus ............   $10
Petronėlė Šimkutė ................... $10
Peter Pigaga .<............................ $2

LITHUANIAN MARTYRS* 
CHAPEL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street
Chicago III. 60629
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ŠVIESA IR ELDORADO

Anatolijus Kairys

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

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

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei. ; /1

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šiaip pasi
dėti 5 proe. mokesčiams. • .

Prie knygos kainos prašom pri
skaitymui. Kaina1 $3.00, gaunama 
DRAUGE.
iiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuii

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

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

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

ROMANAS

O. NENDRfi
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kalni 
$5.00.
llUnolh State sryventojal prie kaino* 

turi pridėti 5% mokesčiu. 
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BOSTONO ŽINIOS
GERIAU DUOTI KAIP 

PRASYTI
Boston Balfo skyrius šiais me

tais švenčia 25 metų šalpos dar
bo sukaktį. Balfo pirm. kun. 
Vaclovas Martinkus laiške Bosto
niečiams rašo, kad Balfas šian
dien yra nemažiau reikalingas, 
negu prieš 25 metus.

Mielas ir brangus lietuvi, vi
siems yra aišku, kol Liėtuva yra 
pavergta, tol joje bus kankinių, 
persekiojamų, ištremtų ir kalina
mų; bus badaujančių ir visokerio
pame nepritekliuje gyvenančių, 
ne tik suaugusių, senelių, bet 
našlaičių, našlių su mažais vai
kais ir ligonių. Vergija yra baisi 
žmonijos nelaimė ir visos paverg
tos tautos stengiasi jos atsikraty
ti ir prieš ją kovoja visomis iš
galėmis, — pasišventėliai iki su
deginimo. Balfas iš savo tautie
čių nereikalauja tokios didžios 
aukos, o prašo, kad jūs būtumė
te dosnūs ir ištiestumėte gailes
tingą ranką ir sušelptumėte 
tuos tautiečius, kurie yra apleisti 
ir užmiršti, jie irgi no
ri valgyti, reikalingi aprangos ir 
nori gyventi

Balfo Bostono skyriaus vajus 
prasideda spalio 1 dieną, o pa
rengimas lėšoms telkti (bus spa
lio 5., sekmadienį, 5 vai. Lietuvių 
piliečių d-jos auditorijoj, So. Bos
tone. Parengime bus trumpa pas
kaita, meninė programa: daly
viai bus pavaišinti kavute. Veiks 
bufetas ir baras. Įėjimas 2 dol. 
Bus pristatyti Balfo Bostono sky
riaus įkūrėjai ir darbuotojai, o 
Balfo pirm. kun. Martinkus įteiks 
jiems specialius pažymėjimus.

Taip kreipiasi į jus Balfo Bos
tono skyriaus valdyba. Jie dirba 
nę sau, o mūsų visų brolių ir se
sių šalpai.
APIE,jyiED2lO SKULPTŪRĄ

Kultūriniai . sųHatvakariai 
(vienuoliktą) sezoną pradėti rug- 
in& Edi Cibas. Rašyt- St. Sant
varas, subatvakarių vadovas,

PIRMĄ KARTĄ BOSTONE - HARTFORD

P. ŽIŪKUS

Tautinių šokių grupė “Gran
dinėlė”, kuriai vadovauja Liudas 
ir Aleksandra Sagiai, apie 50-60 
asmenų gražaus atžalyno - stu
dentai ir aukštesniųjų klasių, 
aukštesniųjų mokyklų mokiniai 
pasirodys su programa Hartfor
de ir Bostone. Hartforde, Conn., 
Sauth Catholic Hihg School au
ditorijoj (kampas Sąoųth ir Mai
ne gatvių) lapkričio 8 d. šešta
dienį, 7 vai. vakaro, o Bostone 
John Hancock auditorijoj (180 
Berkeley g-vė) lapkričio 9 d., 
sekmadienį, 6 vai. vakaro.

Apie- šią grupę taip pasisako 
lietuvių ir amerikiečių laikraš
čiai. — Scena verda, , keičiasi vei
dai, keičiasi rūbai. Neperdėta, 
neištęsta ir nieko dirbtino, (Tė
viškės Žiburiai).

-r— Grandinėlė stebino publiką. 
Darėsi įspūdis, kad čia nebe tik 
tautinių šokių grupė, o lietuviš
kas baletas, (draugas),

— Grandinėlės ansamblis, tai 
didingas, šokio išraiška žavus ir 
stiprus vienetas, (Dirva).

—. 45 talented young people I 
have put together a program of 
lavely folk grace and charm, 
one wich is as near professio- 
nal as it can be and štili be ama- 
teur, (The Cleveland Press).

— The lively young dancers 
are radiant and vigorous in their 
brilllant and intricate precision 
und perfectionist Sagys, (The 
Wonderfūl World of Ohio).

Prie tokių pasisakymų nieko 
nebegalima pridėti. Tai nebe rek
lama, o padėkos žodis už parody
tą ščkio meną, jo grožį ir jų dar
bą.

Grandinėlė pirmą kartą pasi
rodė Clevelande 1953 m. vasario 
15 d. Nuo to laiko ši grupė at
liko apie 150 prografmų. Be paties 
Clevelando, šoko 3 kartus Chi
cagoj, 2 kartu Detroite, 2 kartu 
Hamiltone, Daytone, Londone, 
(Ont.), Toronte, Pitsburghe, Ro
chestery, Baltimorėj ir kitur.

Grandinėlė — lietuviško sce- 
nenio šokio grupė, jungianti pra
eitį su ateitim. Šokėjai ir muzi-

kalbėjo apie skulptūrą apskritai, 
tačiau daugiau sustojo prie me
džio drožinių skulptūros. Lietu
voje medžio drožiniai buvo dau
giausia “dievdirbių” darbas: kry
žiai, koplytėlės ir panašiai. Ado
mas Jakštas net kėlęs klausimą, 
kad' tų drožinių esą perdaug. 
Esą šioje Prano Baltuonio me
džio skulptūros parodoje mato
me visai kitokią skulptūros kūry
bą. Čia pat pristatė ir šios parodo 
kaltininką Praną Baltuonį.

Į atidarymą prisirinko pilna 
Tautinės s-gos namų salė, dau
giausia nuolatinių subatvakarių 
lankytojų. Parodoje buvo išstaty
ta apie 100 drožinių. Čia nebuvo 
kryžių, o delfinai, šokėjai, mal
da ir kitokie žmogaus vaizduo
tę pagaunantieji kūriniai. Visi 
drožiniai — skulptūros yra iš 
medžio šaknų. Jie drožėjo ran
kose įgauna visai naujas formas: 
moters figūra, kupranugaris, šo
kantis velnias ir daugybė kitų. 
Prano Baltuonio vaizduotė plati 
ir įvairi. Jo darbas labai kruopš
tus ir švelnus, bei visapusiškai 
išbaigtas.
Atidarius parodą persikelta į 2 

aukšto salę. Pirm. inž. Cibas 
kalbėjo apie moterų teises, apie 
pačius subatvakarius. Tai buvo 
humoro temos ir gana vykusiai 
paruoštos ir perduotos.

Paroda tęsėsi tik vieną parą 
Parduota apie 30 darbų. Kitas 
kultūrinių subatvakarių susirin
kimas bus spalio 19 d. Lietuvių 
d-jos auditorijoje, bus kanaunin
ko Vaižganto - Tumo minė
jimas. Minėjimą rengia subatva- 
kariai ir Lietuvių B-nės Bostono 
apylinkė.

— Laisvės Varpo radijo valan
dos parengimas bus spalio 12 d. 
Lietuvių piliečių d-jos auditori
joj.

—- Clevelando šokėjų grupė 
“Grandinėlė” Bostone atliks 
programą lapkričio 9 d. John 
Hancock auditorijoj Bostone.

kantai yra studentai ir vyresnių
jų klasių aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai.

Hartforde ir Bostone gastro
lių tikslas yra keleriopas, šokė
jai savo šokiu ir muzika repre
zentuoja lietuvius ir palaiko lie
tuvybę. Ne tik vyresnieji žavisi 
tautinio šokio menu jų pasirody
muose. Jaunimas išeina iš jų pa
rengimų pakilia nuotaika. O kai 
kuriems yra lyg ir akstinas ne
atitrūkti ir neatsisakyti savo 
tautybės. Ir dabar šiuose dviejuo
se pasirodymuose bus ne vien 
reprezentacija ir grožėjimasis tau 
tiniu šokiu. Tai bus prisidėjimas 
prie lietuvybės palaikymo šiame 
krašte.

Lietuvaitės seselės Putname, 
Conn., nebeturi mergaitėms sto
vyklavietės. Visi žinoma, kad į šią 
seselių vedamą mergaičių stovyk
lą susirenka lietuvaitės mergaitės 
iš visos Amerikos ir Kanados. 
Dėl ne nuo seselių pareinan
čių aplinkybių stovyklai Putlia
me užsidarant, kyla klausiimas, 
kur lietuvaitės mergaitės rinksis 
ateinančią vasarą. Tai labai rim
tas klausimas ir rūpestis. Jau ži
nome, kas atsitiko su berniukų 
gimnazija Maine. Bet ir šiuo 
klausimu seselės duoda atsaky
mą ir pašalina rūpestį. Jos įsigi
jo stovyklavietę Vermonto valsti
joje. Tik čia dar reikalingi kai 
kurie pataisymai, papildymai, pa
gerinimai. Tam reikalui reikia 
pinigų, kurių joms trūksta. Atsi
lankydami į šį Grandinėlės pasi
rodymą, prisidėsite ir prie stovyk
los reikalų. O jeigu atsirastų ir 
aukotojų tam reikalui, jie labai 
nuoširdžiai laukiami.

Šio parengimo Bostone komite
tą sudaro: pirm. Vyt. Stelmokas, 
vicepirmininkai stud. Aldona Da- 
brilaitė ir Gintaras Karosas, na
riai — Ona Ivaškienė, Stefanija 
Subatienė, Reda Veitienė, Ant. 
Andriulionis, inž. Jeronimas Da
brila, Antanas Januška irPaulius 
Žičkus.

Rengėjai prašo ir tikisi ypatin-

“Našlys” Californijos lietuvių dienoje. Nuo “našlio” (Lino Kojelio)
nusisuka mergaitės. Nuotr. V. Fledžinsko

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
ŽODIS IR DAINA LIETUVIŲ 

DIENOJE

Ca’ifornijos Lietuvių dienos 
programos centre šiais metais 
•buvo čia pirmą kartą pasiro
džiusios so’istės iš Chfeagos 
Romos Mastienės koncertas. 
Repertuaras, sudarytas iš lie
tuvių ir svetimtaučių kompo
zitorių muzikos kūrimų, davė 
progos pasireikšt) solistės bal

Ignas Medžiukas, LB vakarų apy
gardos pirmininkas, atidaro Cali
fornijos lietuvių dieną.

Nuotr. V. Fledžinsko

so platumui ir muzikalumui. Rei 
kia pasidžiaugti ne tik solistės 
aukšta muzikine kultūra, bet 
ir tam tikru visuomeniškumo 
jausmu, nes į programą įtraukė 
vertingus, įvairius ir didžia da
limi populiaresnius kūrinius. Iš 
tikro suprasta tikroji “Lietu
vių. dienos” dvasia. Vienas iš 
koncerto ypatingai malonių mo
mentų — tai komp. G. Gudaus
kienės “Viešpaties pasaulis ’ 
(žodžiai Bern. Brazdžionio).

Lietuvių diena, o taip pat ir 
koncertas vyko Culver City ve
teranų salėje, kurios akustika 
koncertams nėra dėkinga. Ta
čiau jau keturi metai šiam rei
kalui ji samdoma, nes turi visą 
eilę kitų gerų privalumų.

Solistei akompanavo pianis
tė Raimonda Apeikytė, kuri 
taip pat solo įspūdingai atliko 
Chopino Scherzo, Cp. 31 in B 
Minor.

Klausytojai viešnią solistę ma 
lobiai priėmė, nepagailėjo plo
ninu ir iššaukė bisams.

Bern. Brazdžionio “Taikos 
dvasią” artistiškai padeklama
vo Vidūnas Tumas.

O. Razutienės vadovaniamo 
LB jaunimo ansamblio šokėjai 
gražiai pašoko tris šokius: 
Klumpakojį, Tryptini ir Našlį. 
Šokius paruošti ansamblio va
dovei taikino Rūta Skiriutė, ir 
ios įnašas labai teigiamai verti

gos paramos, rengiant šį pasiro
dymą, iš jaunimo, taip pat ir vi- į 
sų lietuvių, kad šis parengimas 
visapusiškai pasisektų. Labai 
prašo atsilankyti į šį parengimą 
Hartforde lapkričio 8 d. 7 vai., 
o Bostone lapkričio 9 d. 6 vai. 
vakaro.

namas, šokiams grojo pianistė 
C. Barauskienė ir akordeonis
tas A. Kazakevičius.

Oficialią šventės dalį pradė- 
io JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkas Ignas Medžiukas. 
Tai ištvermingas bendruomeni- 
niukas, daug metu besidarbuo
jąs Lietuvių bendr - nės baruo
se. Jo žodis buvo trumpas, ak
tualus, puikiai paruoštas.

Gpn. konsulas dr. Julius Biels 
kis ilgesniame žodyje iškėlė ver 
tingų minčių, k. t.: “Senovės 
Lietuvai galybės niekas veltui 
nesuteikė. Ji buvo pasiekta žmo 
niu didelėmis pastangomis ir 
pasiaukojimu. Lietuvai laisvės 
lr dabar niekas neatneš kaip 
dovaną, bet reikės ją laimėti ran 
komis. Priešas gudrus: jis su
geba Savo tikslams panaudoti 
mūsų pačių žmones, dažnai ge
ros valios ir gerų norų”.

Gražiai pakalbėto Phoenix, 
Ariz., buv. apylinkės pirminin
kė p. Jossen, gausiais p’oiimais 
sutiktas Van'couverio (Kana
dos) buv. apylinkės pirmininkės 
ir ■ veiklios bsndruomenininkės 
n. Kaulienės žodis, trumpai 
šventę pasveikino Los Angeles 
apylinkės pirm. L. Balvočius 
ir Santa Monicos apylinkės vice
pirmininkas E. Arbas.

JAV LB tarybos nario poeto 
Bernardo Brazdžionio žodis su
darė visų kalbų viršūnę. Jis tei
gė ir pavyzdžiais įrodė, kad pa
vergta tauta nepalankiausiose 
sąlygose savo pareigas kovoje 
už ižsiJaikyms eerai at'ieka. iš
eivijai gi ian ima pritrūkti ' ir 
laiko ir noro. Poeto kalba buvo 
kelis kartus pertraukta ir ga
le palydėta triukšmingais ploji

iI

mais.
Poeto Bem. Brazdžionio iš

rinkimas i JAV LB tarybą la
bai sustiprino bendruomeniš
kas pozicijas Amerikos vaka
ruose. Jis ’uri “sveikatos”, ran
da laiko ir rodo entuziazmą da
lyvauti dideliuose ir mažuose 
LB įvykiuose, ne tik kainoms 
pasakyti, beg taip pat įvykiams 
planuoti ir techniškai juos pa
ruošti. Jei visi tarybos nanat to
kiu pat sąžiningumu dalyvautų 
LB veikloje Lietuvių bendruo
menė Amerikoje visai kitaip 
atrodytų.

Programai pasibaigus, da'.j - 
viai ilgai nesiskirstė diskutuo
dami lietuviškas prjoiem.5 ir 
besilinksmindami prie Šokių mu 
zikos. Koresp.

GYDYTOJŲ SUSIRINKIMAS

Kalifornijos lietuvių gydytojų 
draugija spalio 12 d. dr. Juozo 
ir Giedrės Gudauskų rezidenci
joje, 1030 Gretna Green Way, 
Brentvvood, Calif. ruošia susirin 
kimą, į kurį maloniai kviečia 
atsilankyti ir Los Angeles 
ALIAS skyriaus narius. Bus į- 
domi dr. M. šabano, biotechni- 
kos instiuktoriaus Berkeley uni

versitete, paskaita tema "Bio- 
praJktikos medicinoje”.

30 METŲ LIETUVOS KON
SULATUI LOS ANGELES

Rugpiūčio mėn. 7 d. suėjo 30 
metų nuo Lietuvos Konsulato 
įsteigimo Los Angeles mieste. 
Šiai sukakčiai paminėti vietinis 
ALTos skyrius, bendradarbiauda
mas su garb. kon. dr. Julium J. 
Bielskiu, ruošia iškilmingus pie
tus, š.m. spalio mėn. 26 d., sek
madienį, 1 vai. p.p., Ambassador 
viešbučio Embassy salėje. I šiuos 
pietus yra pakviesti ir jau sutiko 
dalyvauti aukštieji Los Angeles 
miesto pareigūnai, draugingų val
stybių diplomatai ir spaudos at
stovai.

Ši sukaktis mums tuo reikšmin
ga, jog ja yra prisimenama ir pa
gerbiama vienintelė Kalifornijo
je Nepriklausomos Lietuvos įkur- 

! ta ir JAV iki šiol pripažinta įstai
ga - konsulatas, liudijanti Lietu
vos, kaip valstybės tęstinumą. 
Mūsų diplomatų darbo sąlygos 
yra labai sunkios. Dažnai ne vie
nas iš mūsų nusiskundžiame, 
jog nematome jų darbų vaisių. 
Tačiau pats faktas, jog šios mū
sų įstaigos dar veikia, mūsų dip
lomatai dar yra pripažinti, rodo, 
kad yra dirbama ir tas darbas 
yra vertinamas Lietuvos laisvės 
kovoje.

Los Angeles lietuvių visuome
nė turi retą progą parodyti savo 
padėką garb kons. dr. Juliui J. 
Bielskiui, šio konsulato įsteigėjui, 
už nenuilstamą 30 metų darbą 
Lietuvos Valstybės tarnyboje.

Todėl visi Los Angeles, artimų 
jų ir tolimųjų apylinkių lietu
viai yra prašomi šiuose pietuose 
— minėjime dalyvauti. Bilietai 
gaunami pas visus ALT’o valdy
bos narius: Čekanauską, Skiriu, 
Liaudanską, Telyčėną, Gajauską, 
Barauskaitę ir Markevičių.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

bus minima spalio mėn. 26 d, 
Šiais metais turėsime tik religinę 
dalį: 10:30 vai. iškilmingas pa
maldas su pritaikintu pamokslu. 
Kviečiame organizacijas dalyvau
ti pamaldose organizuotai, su vė
liavomis. Visi raginami tą dieną 
eiti Sakramentų ir melstis už vi
suotiną taiką visame pasaulyje.

Jaunas deklamatorius Vidūnas Tu
mas deklamuoja Bern. Brazdžionio 
“Taikos dvasią”.

Nuotr. V. Fledžinsko
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BITES
Liuda Germanienė

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

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

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
illlllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllll
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MOKYKLOS REIKALAI

Los Angeles šv. Kazimiero šeš
tadieninė mokykla naujus ir 
21 -sius metus pradėjo su 105 
mokiniais. Tai rekordinis skai
čius. Veikia aštuoni skyriai. Mo
kykla pilnai naudojasi reguliarios 
parapijos mokyklos patalpomis ir 
yra ypatingoje parapijos globoje.

Kun. R. Kasponis, šv. Kazimie
ro parapijos vikaras, p. Ignui 
Medžiukui atsisakius, iš šv. Kazi
miero parapijos šeštadieninės 
mokyklos vedėjo pareigų, mokyk
los vadovybės buvo pakviestas 
1969-70 mokslo metais būti šios 
mokyklos vedėju. Visi tėvai šią 
žinią sutiko su dideliu pritari
mu.

ATEITININKU STOVYKLA

Sėkmingai praėjo moksleivių 
ateitininkų vasaros stovykla 
Twin Peaks vietovėje, rugp. 17- 
24 d. Ten 24 stovyklautojai užsi
iminėjo įvairia veikla liet. katal. 
dvasioje. Vadovavo iš Rytų at
vykę stud. Kazys Razgaitis ir Lai
ma Gustaitytė. Kapelionas buvo 
kun. Romas Kasponis, kuris nuo
širdžiai darbavosi, kartu aprū
pindamas ir skautų stovyklą. 
Vadovybei talkininkavo Vidū
nas Tumas ir Rima Kojelytė.

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Oaužvardienės

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.

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviaia 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

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

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

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

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

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! 

niara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiaa $2.50.

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

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

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

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc
mokesčiams.

Gerą maistą gamino inž. ir po
nia Jodelės.

RADIJO VALANDĖLĖS 
PARENGIMAS

Lietuvių radijo valandėlė kvie-
(Nukelta J 7 psl.)

Newark, New Jersey
P. p. Genovaitė ir Kazys Tre

čiokai jau antrą kartą paauko
jo 500 dol. Lietuvių Fondui, šį 
kartą jie įteikė čekį p. Jadvy
gai Baltrušaitienei, Newark’o N. 
J. Lietuvių Fondo komiteto na
rei. šiuo įnašu jie jau paauko
jo Lietuvių Fondui 1,000 dol. 
Be to, įamžindami savo brolį 
velionį Tomą Trečioką, mirusį 
Kanadoje, į Lietuvių Fondo nat
rius, Kazys ir Andrius Trečio
kai paaukojo 100 dol.

Nuoširdus ačiū p. Genovaitei 
ir Kaziui Trečiokams, taip pat 
ir p. Audriui Trečiokui.

Newark’o N. J. Lietuvių 
Fondo komitetas

(pr.)

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

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

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

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

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

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.
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KOMPOZITORIUS IR HYPIŲ MUZIKA

1968 m. invazija į jo gimtinę 
ChecoslovaJkiją, jis sukūrė kom
poziciją orkestrui su piano. Ta 
kompozicija prasideda švelnio
mis Moravijos liaudies dainomis 
ir tautinių šokių melodijomis ir 
pereina į vulgarią,
meliodiją, kuri išreiškia bruta
lią fizinę jėgą. Jis tikisi šią kom
poziciją pats diriguoti orkes
trui ir atlikti piano partiją.

Pavyzdys, kaip galima pasi
tarnauti savo gimtinei pripažin
tu talentu! A. Razutis

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer Av 
primityvią ehieago. III. 60632. Tel. VA 7-5980

RICHMOND ACTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

Tel. GK 0-3134 arba GK 8-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

— Vienas žentą ima išlepęs, 
kitas bėdoj būdamas. (Lietuvių

Kompozitorius Rudolf Friml 
y ra įdomi asmenybe. Jis jau be
veik 90 metų amžiaus. Gimęs 
1879 m. gruodžio 7 d. Prahoje, 
neturtingo kepėjo šeimoje. Jo 
muzikos talentas pastebėtas jam 
esant vos 4 m. amžiaus. Iš su
taupytų pinigų kurui, tėvas nu
pirko jam seną pianiną. Nuo 
tada ir prasidėjo jo karjera.
Mokėsi pas geriausius to laiko 
muzikus savo gimtinėje, o 1906 
m. atvyko į Ameriką kaip kon
certinis pianistas.

Jo pirmas pasisekimas įvyko 
1312 m. Broadvvay (N. Y.) sce
noje — pastačius jo operetę —
Firefly.

1932 m. persikėlė į Hollyvvoo- patarlė) 
dą. Pritapo prie filmų gamybos ._ Ar ženytis nori, Ikad taip 
magnatų. Sukūrė muziką ope- duris trankai? (šeduviškių pa
retėjus — Rose Marie, (The Va- tariė).
gabond King, Indiar. Izive Call, ____________
Donkey Serenade ir kt.

Dabar R. Friml gyvena ištai
gingame name 'Santa Monikos 
kalnuose. Iš čia matosi gražū3 
Pacifiko vandenyno ir Lo® An
geles dangoraižių vaizdai. Ma
žiausia 4 vai. kasdien jis skam
bina piano, važinėja dviračiu ir 
atlieka kitoCdą dvasinę ir fizinę 
mankštą, kad išlaikyti savo pa
jėgumą. |

Mr. R. Friml yra labai pasi
piktinęs hipių muzika. Jis sa
ko, kad toji muzika neišreiškia 
harmonijos dvasinių ii- fizinių
galių, O demonstruoja tik pri- Gubernatorius Winthrop Rockefel- 

, .... ., leris pietinių JAV valstijų guber-mityvią, vulgarią fizinę įtampą. natorių ko^erencijoje. Williams-
Pasipiktinęs rusų komunistų burge, Va.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

{dedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus, išvalau Ir sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dfil du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
1027 H S. Auna Ave., Lyons, 
IUinois. Telet. 447-8800.

D fi M E S I O I HELP VVANTED MOTERYS

RADIO PROGRAMA

M I 8 C E L L A N E O C S
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir taškuojame tl>u 
rūšių grindie

J. RLBMS — lel. RE l-jltfr
ii<'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilllltiiillllllllllilin

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mūrą -,tuck- 
polnting“. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SKEL.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Marąuette Pke. išnuom. kambarys 
su atskiru įėjimu. S. Maplevvood 
prie 67-tos. Tel. 778-2858________

COOK
Experienced all around. Mušt have 
knotvledge of broiler Full time. 
Good salary.
TEL. 756-0319 — MRS. SEAY

Order Dept. CLERK1'
Z

jemausia Lietuvių Radio Prn- 
.įiatna Naujoj Anglijoj, iš stotiem 
VVLYN, 1360 bangos, veikla sek 
madieniais nuo 1:00 Iki 1:30 vai 
yo pietų, perduodama: vėliausių 
>asaulmių žinių sa įtrauka ir ko

butai rinktiniams nuomininkams, mentarai. muzika dainos ir Mag 
Best Agencv. 2025 W. 63 PR 8-6032 ... , .

Nelaukit užsiregistruoktt dabar! i Jutęs pasaka. Programą veda 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me-! Steponas J. Minkus. Biznio reiks 

lais kreiptis į: Baltic Florists —tus. Savininkai kreipkltSs 
tarnavimo nemokamai.

dfil pa-

REAL ESTATE

2451 W. 69 STREET 
Mūrinis biznio namas ir 3 geri butai. 
Mūro garažas. Parduosiu pigiai.
___________HE 4-2012 ________

NAŠLE PARDUOS GREIT
beveik naują mūro namą Mar
ąuette parke žmogui, kuris turi 
$12,000 įmokėti. Kaina visai žema. 
Pirkėjas turės pajamų apie $7,000 
metams. Skambinkite

TEL. — 737-7201

gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir
dienraštis ‘Draugas”.

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

Paveikslai rinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Exper’d sharp gal for all around 
diversified v/ork in our Order Dent. 
Processing orders, credit, etc. Ex- 
cellent opport’y for advancement 
to supervisory position. 5 day wk., 
good starting salary, plūs a full 
range of company benefits.

For intervievv phone: 
VIRGINIA KAY — 384-1200 |

EXPERIENCED
WAITRESSES

Good wages.
Excellent working conditions.

Tel. 447-3700 Ask for Terry.

Medinis — 5 lr 4 kamb. moderniš-
•-__ ____ _______i. ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman.už apdraudą nno ugnį • i t butą tuoj galima užimti. Geras

pirkinys.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsi)

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

Vakarais skambinti H A 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

bUlo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West »5th Street 
Ohicago, Illinois 

Cel. GA 4-8654 tr GR 0-438*

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Motary Public
2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

“•Sfi.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumu

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

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
(voros. Sto

geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Mamų, gyvybės, 

automobilių,

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

CONTRACTORS

T ,your/Įndcpendent ] 
l Insurance g /Ag e nt

SERVES YOU FIRST

sveikatos,
nio.
Patogios
mokėjimolygos.

btz-

išsl-są
J. o A U t y I C I 0 i

•>465 ->o. Kedzie Ave., HR 8-2285

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

RUDENIOP BE NAMŲ!
Prie Ford City — 9 metų, 5% 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pko. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
Įmokėti.

Mūr. bungalou' Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$13.200.

Med. 4 kamb. “cottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Ave., arti 87-tos. $9,900.

Pajamų mūrus ant kumpo. 2 bu
tai. ti Ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

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

Lotus 30 p. Marą. Parke, $11.000.

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

ZZ REZIDENCINIAI,
E KOMERCINIAI, E
E MEDICINOS IR E
E KITOKĮ PASTATAI E

*“*■
3457 West 6»th Street 

TeL HE 4-7482

SECRETARY
SKOKIE, ILLINOIS

Responsible & Challenging Position 
In Sales Department. 

Salary Commensurate With Ability
Varied Duties

For Interview Call
MR. LARSON — 675-7850

I C P INC.
An eąual opportunity empioyer

~ VYRAI IR MOTERYS

ueaufnui bone white 
16 pc. sėt of fine dishes

Jums patiks ši naujausia dovana šv. Antano Taupymo ir 
skolinimo bendroves. Tai tokios rūšies dovana, kurios jūs ne
sitikite gauti iš bet ko, bet tik iš “prieinamų” (pasiekiamų). Jūs 
galite gauti šį pilną komplektą iki spalio 15 d. atidarydami 
naują taupymo sąskaitą su $500.00 arba įdėdami $500.00 į jau 
turimą sąskaitą. Šv. Antano Taupymo B-vė turi platų taupy
mo planą. įskaitant ir 5(4% certifikatą, įmokant vienu kar
tu (minimumas $7,500.) ir patarnaus jums pagal jūsų pa
geidavimo taupymo planą, ši dovana duodama tik viena šei
mai, ir paštu nesiunčiama. Atvykite dabar ir pasiimkite šią 
dovaną.aint 

thony
a,Vi.ng‘S JOSEPH f. gribauskas, exec secy

Federal Savings and Lom Insurance Corporation, VVashington, D.C

1447 South 49th Court, Cicero 60650 
Phone: 656-6330

Heating Contractor
IreDglu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oondltlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy 
mui boilerius Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuos* 
Darbas atliekamas greit/-1 lr są 
žlnlngal Apskaičiavimai nemo

: karnai
nOMAs ŽUKAUSKAS 

MP.ATTNG * SHIJfT META)
I 1444 S. Westcrn Ohicago # III 

Telefoną.- VI 7-3447

PROGRAMMER 
Beginner Preierable. 1

Background in R.P.G. 

language. Salary open.

Maurey Manufacturing 

Corporation 
2907 S. VVabash Ave.

Mr. Peš
-----------  I

HELP VVANTED - VYRAI

ĮSIGYKITE DABAR !

POILSIS ANT LAIPTŲ

VYTAUTAS KAROSAS
Naujas liuksusinis poezijos lei

dinys, didelio formato, K. Vesel
kos pieštu tituliniu puslapiu, kie
tais viršeliais. Kaina 4.00 dol.

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

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyveninio 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras-

rvarkiugas. teisingas « greitas ft£6Oo‘ “ ‘ ti vilties, nes nemirtinga žmo-
pataruavunaš visais Real Estai* Į tiv aukšto, io metų mūr.: b kamb gaus siela skirta amžinybei, 
reikalais. Be to, veikia Notariatas ufornia8'Gazo* kSto vlndens *atakT j Patrauklus savo išvaizda, pa- 
Daromi ir liudijami vertimai Tvar į ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga- { kiliai nuotaikingas savo turiniu
komi pilietybės dokumentai pildo-J n butų,’io metų, i-jų aukštų mū.i ir maloniai muzikalus savo poė
mi Income Tax ir atliekami kitokį namas prie 71 ir California. $162,000 .. r .... . . ; .
nA+arnnvimui 31 p* tinkamas statybai sklypas; tinę tonria leidinys tinka kaippatarnavimai. prie 72 lr Maplew00d ri0>600. j dovana

LEONAS REAL ESTATE

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS 
PARDAVIMAS - VALDYMĄ 
Butų nuomavimas Income T* 

Noranai-ta* - Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
i K > U F V

6455 s>. Keu zii y ve
Mūr 2 hutai pc 4 kamb

I f I U k 
— PR 8-2283

72 lr Taluuin. Mūr. rezideucija — 
ti kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $23,900.

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš- 
tlnė. Gazo šildymas Garažas Prie 
ofiso. $21.91)0

Brlglilon P-ke, mūi namas — 4 
n am b. butas lr taverna Labai p<i- 
iiiilgas tavaruos biznis. $36,000.

VAINA REALTY
4517 VV. 7Ist St. — RE 7-9515

2 po 0 kamb. didelis mūr. namas 
prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31,900.

1 J-į aukšto švarus med. prie 65 tr 
VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb, naujas mūr. bungalovr 
prie 67 ir Kedzie. J t*s vonios, virimo 
pečiai. $25,000.

4 butų, 2-jų aukštu mūr. prie 71 ir
lr rai- ’ Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,90o
_______ o kamb., 20 metų mūr. rezidencija

prie 72 lr Albany. 2 n-aš. garažas.

Surface Gnndei Hand 
Production Operator 

Grinding

Top pay, All Benefits.
ASK FOR BILL LEINO

HARIG MANUFAC’G CORP.
5757 W. Hovvard St. 

Tel. NE 1-5050

MECHANICS
Learn hydrolies & body mounting. 
We need men with mechanical back
ground to learn utility eąuipment 
business. This job offers all reg’l 
co. paid benefits. Free un'forms & 
top wages. Excell. future for right 
men. Addison location. Interviews 
Weanesday and Thursday all day.

Phone - 543-4450

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

2785 w. 71st St Tel. 925-6015

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

•A? "A‘ •/■•-A- tA* »Ą‘ U* °A* *A« »Ą« »A» “A*.Ą» -A- - j- »Ą»»!• »Ą»«Ą» ■

TECHNICIAN
Mušt be able to repair solid statė 
radios, TV s. Evc. oppty. Call for 
appt.

Mr. Sporer - 774-3047

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimi

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of ML.S.
fl L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2283 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPII

Kiekvienam įdomi knyga yra
MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

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

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

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

MACHINISTS
Capable of making own setups. 

Good working conditions. Benefits 
and fast g,rowing company.

VVrRE MACHINERY, INC.
4630 W. 54th St., Chicago III.

GENERAL MAINTENANCE
M A N

Experienced. Day shift. $3.59 per 
hr. Full hospitalization and other 
benefits. Plenty of overtime.

MR. NELSON — WA 8-9744

Maintenance MAN .
Permanent Position

DIVISION LEAD COMPANY 
7742 W. 61st St., Sumimit, Illinois 

PHONE — GL 8-4528

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

AUTO BODY MAN
Guaranteed hrly. base, rate of $5 
per hr. or cammission, 50-50. Paid 
vac.; hol.; Oppty. to earn up to 
$500 per week.

Call Sam — 251-7859.
LABORERS — New Galvanizing 

Plant
7 a. m. to 3:30 p. nu 

All benefits and profit sharing 
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.

10909 Franklin Ave. Franklin Pk. 
Tel. 625-0351

J



Daugiau kai 400 žiūrovų stebėjo Vaikų te&'tro, suaugusio padalinio vai' 
dinamą “Kuprotas cžęlįs” ir nė vienas, r.et parke — atvirame ore, nerū
kė. Tai padeda vaikus'nuo to blogio atpratinti. Nuotrauka M. Nagio

( *'K.-

LIETUVIAI tAIJFORNI.IO.IE
(Atkelta iš 5 pusi.) Kučingis, lietuvių bei amerikie-

čia visus lietuvius dalyvauti jos čių spaudos atstovai.
gražiame baliuje, kuris įvyksta 

> spalio 25 d. šeštadienį; 6:30 vai. 
„vak. šv. Kazimiero parapijos sa

lėje. Bus puiki meninė programa,

Numatomi klubo kultūriniai 
penktadieniai su įvairiomis pas
kaitomis: rugsėjo mėn. 26 d., 
prof. dr. M. Gimbutienės paskai-

vaišės ir šokiai. Visi dalyvaukite ta: Paskutiniųjų tyrinėjimų ir 
ir {paremkite vienintelį lietuvių iškasenų Europoje ir Lietuvoj
radiją visoje Kaliforjiijoje.

PASISEKUSI SKAUTU 
STOVYKLA

Los Angeles skaučių ir skautų 
stovykla praėjo su didėliu pasi
sekimu. Dalyvavo 84 skautai. Tai

duomenys; lapkričio 14 d1. Lojo
los U-teto prof. K. Almino pas
kaita “Lietuvos valdovai anų lai
kų Europoje”, gruodžio 14 d. 
pulk. lt. J. Andriaus paskaita - 
paroda: “Lietuvos senuose ir nau
juose žemėlapiuose.”

Paskaitos įdomios ir nąudin
rekordinis skaičius. Stovykla pasi- gos, todėl kviečiame dalyvauti vi- 
’įymėjo gražia tvarka. Į sus — jaunimą ir vyresniąją kar-

Stovyklai vadovavo s.L. Gri-Įtą
nius ir ps. N. Grinienė. Jiems
uoliai talkininkavo s. P. Pakal
niškis, G. Radvenis, V. Radve-, 
nienė, I. Vilkienė, B. Juodikienė 
ir ps. A. Palukaitienė. Stovyklos 
dvasios vadas buvo Kun. R. Kaą- 
ponis. Ypač daug darbo įdėjo ir 
savo atostogas paaukojo skautų 
labui J. Šermukšnis. Stovykla jau
smui taip patikoj kad, stovyk- 
*ai užsibaigus, niekas' nenorėjo 
skirstytis ir visi pasižadėjo atvyk
ti sekančiais metais.

NAUJAS MOKINIU TĖVŲ 
PIRMININKAS

Inž. Vytautas Čekanauskas iš
rinktas šv. Kazimiėro Šeštadieni
nės mokyklos vaikų tėvų pirmi
ninku. Praėjusiais metais šias pa
ilgas sėkmingai ėjo inž. Julis 
Jodelė. Visi tėvai, įvykusiame 
rugsėjo 13 d. jų suvirinkime, pil
nai pritarė valdybės planams ir 
pažadėjo uoliai bendradarbiauti. 
Tėvų susidomėjimas lietuviška 
mokykla nemažėja. Yra tėvų, ku
rie savo aikus veža po 60 
mylių, bet mokyklos nepralei
džia.

SANTA MONIKOS LIET. KLU
BO VEIKLA

Santa Monikos Amerikos lietu
vių klubas dar šiais metais nu
mato pravesti šiuos parengimus:

Spalio 26 d. 7 vai. vak. Mira- 
mar viešbučio Satelite salėje, 
$rie pat Ramiojo vandenyno S. 
Monikoje, bus tradicinis rudens 
balius - vakarienė.

Toki baliai paprastai būna 
labai jaukūs ir įdomūs, sutraukia 
nemažai žmonių. Baliuje daly
vaus S. Monikos burmistras arba 
jo atstovas, Lietuvos generalinis 
konsulas dr. J. Bielskis su žmona, 
St. Monikos parapijos Monsigno- 
ras O'Flaharty, taip pat pakvies- 

Los Angeles, lietuvių Šv. Ka- 
ūero pat p. klebonas mons. J.

Gruodžio 31 d. įvyks tradici
nis naujų metų sustikimas ruo- 
žiamas kartu su JAV LB, S. Mo
nikos apylinkėje.

Visos paskaitos vyksta penkta
dieniais, 7 vai. vak. S. Monikos 
Moterų klubo patalpose, 1210, 4 
St. S. Monika.

Naujų Metų sutikimas bus 
tose pačiose patalpose, 10 vai

KANADOS ŽINSOS
MANITCUV/AD3E, Ontario 

MIESTELIS FRIE EŽERO
Prieš 15 metų šią vietovę bu

vo ga’ima pasiekti tik lėktuvu. 
Iš visur ją supa kalnai ir tik 
indėnams pere’nami m'škai. A- 
tidarius kasyklas, kur seniau 
buvo neprieinami miškai, d"bar 
ant paslaptingo Manitouwadg>e
— Didžiosios dvasios buveinės
— ežero kranto stuksi gražiai 
išplanuotas 3200 gyventojų mie 
stelis.

VIEŠNIOS IŠ CHICAGOS
Naujojo šios parapijos kle

bono kun. Augustino Sabo var
dinių proga čia atvyko ir dvi 
viešnios iš toliau: tai neperse
niai atšventusi savo 50 metų 
visuomeninės veiklos jubiliejų 
Marijona Paukštienė ir jos drau 
gė, gerų darbų rėmėja P. Za- 
karaitė.

Buvo smagu pasida'inti į- 
spūdžiais su maloniomis vieš
niomis. Koks skirtumas: Chica
goje verda gyvenimas — di
džiausias triukšmas dieną ir 
naktį. Gi čia taip ramu: kur 
tik pakeli akis — ar tai miškai 
ar naujai pastatyti moderniški

namai kasyklų darbininkams. 
Nors ir toli šiaurėje, bet visur 
matyti darželiai su pilname gra 
žume gėlėmis. Čia atrodo lyg 
dar būtų pavasaris. Mat, ta va
sara taip trumpa.

Viešnios turėjo progos aplan
kyti šios parapijos misiją 50 
mylių giliau į miškus. Visą lai
ką reikėjo važiuoti žvyruotu 
keliu ir per gan * pavojingai at
rodančius tiltus

Žmonės ir ten labai ramūs. 
Prieš šv. Mišias kantriai laukė 
eilės išpažinties. Patenkinti, kad 
bent kartą į mėnesį gali susi
laukti kunigo. Tačiau pavasarį 
reikia ir ilgiau palaukti, nes 
sniegui tirpstant vanduo išneša

tiltus ar išplauna kelią. Vieš
nios išsivežė labai gerą įspūdį 
iš šios šiaurės vietovės. Chica-11 
goję dar gali džiaugtis švelniu 
oru; pas mus jau baltuoja snie
gas. K. S.

— Įtarimas nėra dorybės 
prietelis, bet visuomet yra lai
mės priešas. — H. Ballou

iltitiililillttliiitit

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

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

Buv. Lietuvos Prezidentui
A. -J- A.

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 
mirus, dukterį dr. ALDONĄ ir žentą dr. JONĄ JUOZE- 
VIČIUS su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

M. ir K. Ambrozaičiai 
E. ir A. Miliai «

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 1 d. 7

Annette Laban - Labanauskas
(BAGDON)

Gyveno 2100 West 23rd Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 29 d., 1969, 6:30 vai. ryto, sulaukus 57 m. 

amžiaus.
Velionė buvo našlė mirusio Jerome.
Pasiliko nuliūdime teta Barbara Vilčauskas, giminai1- 

tė Bernice Tognotti, giminaitis Andrew Vilčauskas ir draugė 
Anna Klimas.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place

Laidotuvės įvyks ketv.. spalio 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į St. Paul parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Teta, giminaitė, giminaitis ir draugė.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tel. VI 7-667?.

—mu

Grant B. Cooper, šen. R. Kennedžio 
žudiko Sirhan B .Sirhan gynėjas, 
ruošiasi ginti žudiką aukštęspiame 
teisme Los Angeles, Calif.

kiais, kultūrinias pobūviais.
Santa Monikos Amer. Lietuvių 

Klubo valdyba

— Inž. Tadas Mickus pralei
dęs kelis metus Europoje savo 
kompanijos pasiųstas, vėl su visa 
šeima grįžo į Los Angeles ir į- 
sikūrė Canoga Park, Cal. Mic
kų visi trys vaikučiai pradėjo 
lankyti mūsų parapijos šeštadie
ninę mokyklą.

— Aidas ir Birutė Gaideliai, 
iš Naujosios Gvinėjos, prava
žiuodami buvo sustoję ir Los An
geles ir svečiavosi pas Reivydus, 
senų dienų pažįstamus. Su tėve
liais kartu keliauja ir dvi mokyk
linio amžiaus dukrelės. Gaide
liai aplankė ir mūsų parapiją ir

Brangiam Tėveliui

A. -j- A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus Lietuvoje, p. ALDONAI JUOZEVIČIENEI ir jos 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Marija, Leonas ir Daiva Bajorūnai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FU NĖR Al HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

vak. Visi maloniai kviečiami da-i džiaugėsi, kad Los Angeles lietu 
lyvauti ir pasinaudoti tais jau- viai yra taip puikiai įsikūrę.

HMM

A A-
CATHERINE YOYVAY3 

VIMOKAITE
1 įaugelį metų gyv. VVest, 

Pullman apyl.
Staiga mir6 rugsėjo 29 d.,

1UG9, 7 vai. ryto, sulaukus U4 
tu. amžiaus.

Ginio Joliet, Tll.
Pasiliko dideliame ttulipdiiiie 

2 dukterys: vienuole. Sesi M. 
Mariett.i, kaziinilerletS ir Evė- 
lyn ItaSinukis, žentus Henry, 4 
sūnūs: Stanley, marti Margery. 
Robert, marti Rose, Thomas, 
marti Joycelyn, lr Charles, 
12 anūku. 2 seserys: agnes
Hotc.hklns, švogeris Ray ir šei
ma. ir Helen 1’i n aini. švogeris 
Joseph, brolis Adoilph Viličkas 
su šeima, kiti glm.infs, draugai 
tr pažįstam t.

Veilonš buvo našle a. a. Jono.
Priklausė Š. š. Petro ir Po

vilo parap. Moterų klubui, šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų, Mal
dos Apaštulavlmo ir Sv. Šei
mos Vilos rSničju draugijoms.

Kūnas pašarvotas T.eonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuves įvyks ketv., spa
lio 2 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i š. š. Petro 
lr Povilo parapijos bažnyčia, 
kurioje ivyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sunūs,
žentas, marčios ir atrūkai.

Laidotuvių direktorius Leo- 
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

DVYLIKOS METV MIRTIES 
■SUKAKTIS

A. t A.

Pranciškus Juška
Gyveno 3347 S. Lituanica 

Gimęs Uetuvoje. Kilo Iš Šakių 
apskr. ir parap., Krutulių km.

Jau suėjo 12 metu, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, ku
rio netekau 1957 m. rūgs. 29 d.

Nors laikas tęsiasi, bet jo 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Liti gailestingas Dievas sutei
kia jam amžina ramybę.

Už jo sielą užprašytos Šv. Mi
šios su egzekvijomis spalio 2 d. 
ketvirtadienį, 8 vai. ryto. Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj.

Maloniai kviečiu visus — 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios*1 pamaldose ir 
kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Pranciškaus sielą.

Nuliūdus! žmona. Antanina.

AN N A S V I L O W
Gyveno Pamoua, California, d anksčiau gyveno Chicagoje.

Mirė rugsėjo 29 d., >1969 m., sulaukus 85 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Violet, Grakow, gyv. 

Claremont, California, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 7 vai. vakaro Lack 

(Lackawiez) koplyčioje. 2424 West 69th Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 2 dieną iš koply

čios 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus:' gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdus: DUKTĖ.

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs, Telef. 
REpubJic 7-1213.

j Mielą
sesę giedrininkę

STASĘ PAUTIENIENĘ
užjaučiame ir drauge meldžiamės, mirus jos 
mylimai Mamytei Lietuvoje.

Giedrininkės:
V^suomenininkės, Kultūrininkės, 
Korporantės

Mielai

VERUTEI JANUŠAITIENEI 
IR ŠEIMAI,

jos brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

Janina ir Jonas šalnai

Mylimai motulei

A. + A. MARCELEI MEŠKENIENEI
Lietuvoje mirus, dukrą p. VERONIKĄ JANU&AITIENĘ 
ir jos šeimą didžio skausmo dienoje nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Ona, Kazimieras ir Birutė Barauskai 
Aušra ir Antanas Sabaliai

Mieliems
PONAMS JANUŠAIČIAMS, 

jų brangiai mamytei ir uošvei Lietuvoje mi
rus, reiškiame gilią užuojautą.

Viktorija ir Algirdas Karaičiai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iilllilIlliitiHIllillIllilIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIli

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GFIINYČIA 
3443 W. 83rd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0333 — PR 8-0834

SKBLBKTMB “DRAUGE”

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

39<4 West lllth Street
GtoAiaiitfas Paminklams Piurių 

P—drinkimas Visame Mieste.

relei — CEdarcrest 9 - 633b
* enae blokas nuo badautų.

MZEIKMAMS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Penkinę Facilitiaa

6845 SOUTH VVESTERN AVE REpubJic 7-86fl0

IK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Perskaitė Draugė, duokite kitiems pasiskaityti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street TeL REpublle 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
<354 S. Halsted «treet Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica tre. TeL YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-8572

VASAITIS - BUTKUS
144. S. SOtb An- Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio men. 1 d.

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo, kuris įvyks Chicagoje 
Padėkos dienos savaitgalyje, 
ruošos planai vykdomi. Ga
lutinė programa bus paskelbta 
apie spalio mėn. vidurį. Joje bus 
įrašytos atskirų programos da-.
lių organizatorių pavardės, kad j x Svarių straipsnių seriją 
suinteresuotieji galėtų į juos rū krikščioniškosios dorovės klau- 
pimais klausimais kreiptis. (Sim sĮrnais tęsia. Chicagos dienraš- 
poziumo organizaciniame komi- ‘ASnn - Times”. Pirmadieni 
tete įtemptai dirba dr. Algirdas buvo
Avižienis ir dr. Arvydas Kliorė.' Carl° Colombo, Milano univer-

v ... . 4 , ,, , Siteto teologijos fakulteto de-i — ■— (x Lietuvių televizijos vado- t n ie fetaos nutsburg, Maryland, kūnai
vų, žiūrovų ir rėmėjų bendras . r j,, . ._. . , . , , . , . gyvenimo morales dėsnius, įš-eusirankimas šaukiamas ateinan ... v, ,._T .... „reikštus Humanae Vitae en

ciklikoje. Antradienį buvo Mi
lano univ. profesoriaus Giova
nni B. Guzzetti straipsnis apie

tį sekmadienį, spalio 5 d., 3 vai. 
po p. Jaunimo centre. Visi kvie 
čiami dalyvauti, nes Ibius spren
džiami gyvybiniai klausimai. ,

X Chicagos Lietuvių moterų vaikų auklėjimą Bažnyčios mo-
klubo narės šį ketvirtadienį, 
spalio 2 d., vyksta į Šv. Šeimos 
senelių prieglaudą Lemonte su 
lietuviškomis vaišėmis, progra
ma ir dovanėlėmis paguosti ten 
gyvenančius senelius. Komite
to pirmininkei Aldonai Brazie- 
nei talkina komitetas ir klubo 
pirmininkė Genovaitė Ambro- 
zaitė Krajicek. Anksti pavasarį 
narės panašiai aplankė lietu
vius senelius ir invalidus Oak 
Forest prieglaudoje, tęsdamos 
tradiciją, pradėtą prieš 40 su 
viršum metų. Chicagos Lietu
vių moterų klubas pirmasis su
manė ir pradėjo lankyti “užmirš 
tuosius” lietuvius prieglaudose.

X Izidoriaus (James) Tarulio 
metinė mirties sukaktis suėjo 
vakar (žr. pirmadienio “Drau
gą”). Velionis buvo labai veik
lus musų senųjų išeivių organi
zacijų veikėjas, ilgametis Zaira- 
siškių klubo valdybos pirminin
kas. Velionio liūdi ne tik žmo
na, dūkti ir šeima, bet ir jo 
buvę kaimynai, bendradarbiai.

X Vyresnio amžiaus asmenys 
Chicagoje gali pasinaudoti papi
gintu autobuso ir miesto trau
kinėlio tarifu. Reikia tik paro
dyti medicarc 'kortelę ir tada 
važma kainuos 20 centų, su per 
sėdimu — 25 c. Šiuo papigini- 
mu galima naudotis kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 
Sekmadieniais — visą dieną.

X Dr. Vydūno šalpos fondo 
tarybos metinis susirinkimas 
šaukiamas ateinantį penktadie
nį, spalio 3 d. 7 vai. vak. Jauni
mo centre. Visi tarybos nariai 
kviečiami dalyvauti.

X Dr. Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai negalėdami dalyvauti 
.Madų parodoj paaukojo 25 dol. 
Putnamo seselėms. (įpr.)

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

X Chicagos Anglijos Lietuvių aparatūra itališko stiliaus lcabi- 
Klubo tradicinė metinė vakarie- nete. Gradinskas, 2512 W. 47 
nė šiais metais ir vėl įvyks Ba- st., FR 6-1998. (sk.)
lio Pakšto salėje, būtent spalio j
mčn. 11 d., 7:30 v., šeštadienio 
vakare. Bilietai dar gaunami 
pas J. Jokubką 4039 S. Maple-

bet kurį Valdybos narį. Pataria
me iš anksto užsisakyti stalus 
skambinant dienos metu B. Se
bastijonui 436-4540 arba vaka- 
re po 6 vai. J. Šidlauskui telf. 
776-5927. (pr.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Inc. Tel. 
FI 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(dfc)

X Liet. istorijos draugijos
valdybos posėdis įvyks spalio 
1 d., trečiadienį, 7 vai. vak. A. 
Rūgytės bute, 6547 So. Wash- 
tenaw Avė. Bus laptartas pasi
rengimas visuotinam dr-jos na
rių susirinkimui ir Vilniaus u-to 
užuomazgos 400 m. sukakties 
minėjimui <X. 19 Jaun. cen
tre) .Posėdžiui pasibaigus, 8 v. 
vak. ten pat įvyks J. Dainaus- 
ko pael'.iaita — D.L. K. kancle
rio Albrechto S. Radvilos dieny
nas.

— Fine Music Records lap
kričio mėnesį išleidžia tris ste
reo plokšteles _  sol. Aldonos
Stempužienės įdainuotą klasiki
nių operų rečitalį, komp. Da
riaus Lapinsko kūrinius Les 
sept soiitudes ir Ainių dainas, o 
trečioje ploJcštelėje, pavadini
mu Arlekino meilė, alk.t. Leonas 
Barauskas rečituoja lietuvių 
liaudies pasakas ir originalią 
lietuvių rašytojų kūrybą. Visos 
trys plokštelės įrekorduotos 
Vokietijoje su Stuttgarto sim
fonijos orkestru.

Muzikos meno ir kūrybos žo-
išspaiisdintas" vyskupo džio mylėtojų šios plokštelės 

bus labai laukiamos.

gimimų kontrolę ir modernių

kslo šviesoje.

X Rimantas Liaugminas, 
prof. A. Liauigmino sūnus, ap
gynė Illinois universitete, Ur- 
ibanoj, disertaciją iš dujų deto
nacijos srities, pritaikytos šių 
dienų astronautikai, už kurią
jam buvo suteiktas filosofijos kreipė visų 
daktaro laipsnis iš aeronautinės sekcija” specialios jaunimo Į ,5oe|tin’ių raidžių žodis, kurį Miami Beach. Vieną dieną nuva- 
ir astronautinės inžinerijos, ši Į mados, .otrių anksčiau nebuvo. Į asmuo kasdien vartoja savo ikal- j žiavom į papūgų parką. Ten ma-
eksperimentinė studija pareika
lavo iš jo daugiau dvejų metų 
kruopštaus darbo šalia teoreti
nio pasirengimo bei nustatytų 
kursų ir egzaminų. Pažymėtina, 
kad jaunasis daktaras yra vi
siems mūsų vyresniosios kartos 
inžinieriams gerai žinomo inž. 
prof. dr. Kazimiero Vasiliaus
ko, ilgamečio Tech. f-to deka
no ir daugelio inžinierinių vei
kalų autoriaus, anūkas.

tinės mokyklos tėvų komitetas
šį Iketvirtadienį (spalio 2 d.), 
8 vai. vak. mokyklos patalpose 
šaukia tėvų susirinkimą mo
kyklos ansamblio reikalu. Susi
rinikimas labai svarbus, ir visų 
tėvų dalyvavimas būtinas, (pr.)

X Chicagos Meškeriotojų - 
Medžiotojų klubas kviečia visus 
į pikniką spalio 5 dieną, tuoj 
po piet, Bruzgulienės sode prie 
Tautinių kapi nių. Gros Ramonio 
orkestras, bus valgių, gėrimų ir 
daug paįvairinimų. (pr.)

X Sena tradicija, naujas rū
bas: puiki Grundig hi fi stereo

IS ARTI IR TOL!
j. a. Žvaigždutė

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. Plačas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 606b >

— Maldininkų kelionė į Dm- 
va-

dovavo prel. L. Mendelis, pavy
ko puikiai. Baltimoriškiai lietu
viai ja labai patenlkinti.

— Apie a. a. kun. Alfonsą 
Sušinską, žinomą mūsų jaunimo 
auklėtoją, knygą teberuošia 
kun. Titas Narbutas. Jis prašo 
visus, pažinusius velionį kuni
gą, padėti savo atsiminimais. 
Rašyti adresu: 1922 Leo iSitr., 
Dayton, Ohio 45404.

— Stefanija Rūkienė, buv. 
ISlibiro tremtinė, neseniai para
šiusi knygą “Vergijos Ikryižke- 
liuose”, atidavė spaudai šios 
knygos II dalį “Grįžimas gyve
ni man”. Jį bus spausdinama 
“Vilties” spaustuvėje Clevelan
de. Yra projektų šias abidvi 
knygas sujungti į vieną, perre
daguoti ii1 išleisti angių kalba.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no seserų rėmėjų metinis sei
mas įvyksta spalio 5 d., šį sek
madienį, Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

X Madų paroda, pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį vykusi 
Jaunimo centre, praėjo su la
bai dideliu pasisekimu. Abi die
nas buvo pilna žiūrovų salė ir 
puikios modeliuotojos. Ypač at- 

dėmesį “Kolegijų

Į madų parodą atsilankė Car-!bo^- Mama Vra individualus, t&n daugybę įvairiaspalvių pa-
son Pirle Scott moter. drabužių žmogus ir turi diaug reikšmės pūgų. Viena papūga važiavo 

šeimos gyvenime. Kiekvienoje dviratuku ant ištemptos virvės, 
šeimoje mama turi skirtingą Kita šaudė iš anuotos. Tenai 
reikšmę ir kiekvienoje šeimoje buvo labai gražu. Pašilui. nuva- 

rodTTengė Putjašmo easelių rt-' mamos rūpesčiai ir pareigos ški- žiavom j jūros akvariumą. Te- 
riasi nuo kitų šeimos narių, nai mes matėm įvairiausių žu- 
Yra sakoma, kad mama yra vų, banginį, didelius vėžlius, 
brangiausias žmogus ir kad Delfinai žaidė sviedinį, kitos šo- 
motinos meilė yra didžiausia kinėjo į viršų.
savo vaikams. O, kiek daug Keliom dienom sustojom ISt. 
kartų mes apie tai nepagalvo- Petersburge. Ten daug gražes- 
jame. Kai nebetenkam, talktai nis smėlis ir vanduo negu Mia- 
suprantam motinos tikrą reikš- j mi. Ten man geriau patiko ir 
mę. : ' prašiau tetuko, kad nusipirktu-

Mano nuomone mama yra me namą ir gyventume.

skyriaus vadovė ir pasidžiaugė 
nepaprastu madų naujumu, ori 
ginaiumu ir gražumu. Madų pa-

mėjos Oaicagoje.
X Akademinio skautų sąjū

džio Filisterių s-gos Chicagos 
skyriaus narių susirinkimas — 
vakarienė bus 'šį penktadienį, 7 
vai. vale. Sharko’s restorane,

X Marąuette Parko lituanis- 7840 So. VVestern Avė. Progra
moje — G. Vėžio paskaita. Vi
si nartai kviečiami dalyvauti.

X Lietuvių foto archyvo 
skelbtas foto konkursas baigia
si spalio 31 dieną. Suinteresuoti 
prašomi laiku nuotraukas at
siųsti.

x Ray Mikalajūnas šiomis 
dienomis buvo išrinktas tarny
bos atstovu prie Amerikos le- 
gijonierių ketvirto distrikto ta
rybos.

x Brighton Parko Namų sa
vininkų or-jos susirinikimas į- 
vyks spalio 3 d., penktadienį, 
7:30 v. v. Vengeliausko salėje 
4500 so. Talman Avė. Nariai ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti, bus svarstomi svarbūs 
reikalai.

MANO VASARA

Ši vasara prabėgo kaip viena 
diena. Dviem savaitėm buvau 
nuvažiavus į Dainavos stovyk
lą. Čia susitikau daug senų 
draugių. Mes ten šokom, žaidėm 
ir dainavom. Iš ryto mokėmės 
naujų dainų ir klausėmės paš
nekesių apie mūsų tėvynę Lie
tuvą. Smagiausia buvo maudy
tis Spyglio ežere. Greit prabė
go dvi savaitės, gaila buvo pa
likti Dainavą ir atsiskirta su 
draugais iki kitų metų.

Grįžau į namus jau naujoje 
vietoje. Man bebūnant stovyk
loje tėtis su mama nusipirko 
naują naaną, laidotose. Čia la
bai smagu, yra daug vietos žai
dimui u mus aplanko daug 
draugių. Turim svečią net iš 
Lietuvos, mamos tetą.

Šią vasarą aplankiau ir savo 
pusseseres, kurios gyvena Cle
velande. Kai aš joms papasako
jau, kad vieną rytą mūs aplan
kė arklys, jes tik juokėsi ir ne
norėjo tikėti. Buvo gaila, bet 
arklį atsiėmė kaimynas. Na, da
bar laukiam, kol Ikitas arklys 
ateis.

Taip ir baigėsi mano vasaros 
atostogos.

Audronė šoliūnaitė,
V-to sk. mokinė 

Lemonto Maironio mokykla

KAS YRA MAMA?

Kas yra mama? šis klausi
mas buvo svarstomas ir ma
nau, kad dar bus svarstomas 
daugelį sylęių., Daug atsakymų 
buvo duotą, pet niekas nėra at
sakęs galutinai.

Mama yra* daug daugiau, ne-

Važiuojam toliau ir pakelyje 
sustojame pažiūrėti Weeki Wa- 
chee. Tenai matėme baletą po 
vandeniu. Man tenai patiko la
biausiai. Floridoj yra gražu, 
diaug palmių. Prie jūros matėm 
tokias nuodingas žuvis, kurios 

atostogų, nes tėvelis ir mmy- atrodo mėlynos pūslės. Vie- 
tė kalbėjo, kad kur nors šią m Palietė su uodeSa

man meiliausias asmuo. .
A. Smulkaitytė,

“Pirmieji žingsniai” K. Done
laičio lit. m-los 'laikr. nr. 5.

PAIMIŲ ŠAUS
Mes visi nekantriai laukėm

vasarą važiuosime. Štai ir atos
togos. Mamytė sudėjo drabu
žius j lagaminus, pavalgėm pa
skutinius pusryčius ir sulipę į 
mašiną pradėjome važiuoti link 
Floridos. Iš pradžių pradėjau 
užsirašinėti kiekvieną (prava
žiuotą miestelį. Bet jų buvo tiek 
daug, todėl nustojau visus ra
šytis. Važiuojant per Tennessee 
valstybę mes klausėm tėvelio 
ar gadini važiuoti į Rock City. 
Tėtė važiavo į kalną vis aukš
tyn ir aukštyn. Pagaliau susto
jom, Mes iš’ipom iš mašinos ir 
tenai buvo Rock City. Einant 
taku pirmiausia mes matėm 
1000 tonų sveriantį akmenį, ku
ris stovėjo ant vieno kralščiuko 
ir, rodos, tuoj užgrius ant gal
vos. Ėjom per linguojantį tiltą

ŠVENTADIENIAI
Krikščionys švenčia sekrrea-

jungiantj du kalnus, o žemyn' dienį. Albanai _  pirmadienį.
tai baisu žiūrėti. Stebėjomės Persai — antradienį. (Senovės 
gražiomis uolomis ir nuostabiais asirai šventė trečiadienį. Seno- 
vaizdais. O kai lėtom į pasakų vės egiptiečiai šventė ketvirta- 
uolas, tenai buvo tikrai pasakiš- dienį. Mahometonai švenčia 
kai (gražu, čia Jonukas ir Gre- penktadienį. Žydai — šeštadie- 
tutė, ten antai Pelenė ir dau-!nį. M.

Lietuvos kunigaikštis. Piešė Aldona Stepo
naitytė, Dariaus-Girėno lit. m-los 8 sk. mokinė

gybė kitų pasakų atrodė dar 
gražiau negu knygoje aprašyta. 
Visur gražiausiom spalvom ap
šviestos statulėlės.

Toliau nuvažiavom į Silver 
Springs. Plaukiant vienu laivu 
mes miškuose matėm beždžio
nes. Antras laivas turėjo stikli
nį dugną ir per jį mes matėm 
įvairias: žuvis, kurios buvo taip 
artį, net norėjosi su rankomis 
jias paliesti.

Užvalgę važiavom toliau į

man kojytę skaudėjo kokią pen- 
kiolifcą minučių.

Vienas iš mūsų vaikų, kai 
pamatė pirmą palmę vos įvažia
vus į Floridą, sakė, kad tai 
pasodinta. Bet juo toliau, juo 
jų buvo daugiau ir jos nebekėlė 
mūsų nusistebėjimo.

Buvo liūdna grįžti atgal iš 
gražiosios Floridos, 'bet gera 
atsigulti savo nuosavoj lovytėj. 
Porą savaičių pailsėję namuo
se, važiavom į kitą pusę, bet 
apie tai vėliau.

Raminta Pemkutė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

IV sk. mok.

AŠ PATI NELABAI GERA

Man nelabai patinka lietuviš
ka mokykla. Mokytojos visos 
piktos. Visi vaikai neklauso. Aš 
pati nelabai klausau. Mokytojos 
duoda per daug diktantų. Man 
labai nepatinka pratimai. Man 
patinka tikyba ir skaitymas. Aš 
turiu daug draugių lietuviškoj 
mokykloj. Aš kuždu su jom per 
pamokas.

Rasa Bobelytė, 
Brooklyno IV sk. mok.. 

Maironio lit. m-los

PRAPUOLĖ VASARĖLĖ

Jau prapuolė vasarėlė —
Su ja mano džiaugsmas,
Ir negieda Vyturri.a —
Girdis tik jų šauksmas.

Tamsią naktį gėlės rauda,
Nes šalna pakando,
Ir nuo šalto rudenėlio — 
Žiedužėliai alpo...

Naktimis dažnai sapnuoju 
Brangiąją tėvynę,
Kur mūs broliai ir sesutės 
Liūdi pasilikę...

Stasė Slavinskienė

Richard M. Nixon (anglis)
Piešė Marius Galiūnas — 12 metų.

GALVOSŪKIAI

Kuri žvaigždė yra arčiausia 
žemės ir kaip ji vadinasi?

(5 taškai)
Ats. D. Brazdžiūnaitė 

H
Keli yra žemynai žemės rutu

lyje ir kaip jie vadinasi?
Už kiekvieną žemyną ,po 1 

tašką.
m

Kaip vadinasi Texas valsty
bės sostinė?

(3 taškai)
IV

(vyresniems)
Vienas žymus kritikas savo 

veikale “Essay on Criticism” 
yra pasakęs “Kvailiai eina ten, 
kur angelai bijo lįsti.” (Foote 
rush in where angels fear to 
tread). Parašykite vardą ir pa
vardę to žmogaus. Jo vardo pir
mosios dvi raidės yra AL

(10 taškų).

SAPNAS
Kartą sapnavau aš Lietu

vą. (Mačiau gražius ir dideliu.z 
miškus ir juose čiulbėjo lakš
tingalos. žinau, turėjo būti pa
vasaris, nes pievose žydėjo do
bilėliai ir daug baltų namuniiį. 
Darželiai buvo pasipuošę rūto
mis, rožėmis ir kitokiomis gė
lėmis, jų kvapas buvo toks 
stiprus ir malonus, jog atsibu
dus tikrai maniau, kad aš gy
venau Lietuvoje.

Loreta Andrijauskaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

V šk. mok. iš “Vyturėlio” 1969.

Paukštį plunksnos gražina, o 
žmogų — protas.

Koks paukštis, tokia ir gies
mė.

OLANDŲ OPERACIJA

Joe Fleishman iš Jacksono, 
Michigan, rūkydamas pypkę 
taisė automobilio padangą. Pa
danga sprogo tiesiai į veidą. 
Pypkės Įlotas įlindo giliai į ger
klę. Ten išplovė glaudus taip 
tiksliai, lyg būtų gydytojas pa
daręs operaciją.


