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ASTRONAUTAI
UŽDARYTI,

LAUKIA
LAISVĖS

Jau 23 karantino įnamiai
HOUSTON. — Astronautai 

su kitais karantino pastato įna
miais šiomis dienomis sulaukė 
dar keturių - trijų technikų ir 
vienos, 24 m. amž., moters, Ow- 
ens — jie vienoje laboratorijoje 
susidūrė su mėnulio medžiaga,' 
“milteliais”.

Vienintelei merginai paskir
tas atskiras kambarys.

Tikimasi, kad trys astronau
tai, su kitais, išvys “laisvą pa
saulį” sekmadienį ar pirmadie
nį, su sąlyga, jei jų nepalies 
jokia liga. Bent ligšiol karantino 
įnamiams nebuvo jokių pavojų 
ir visų savijauta tebėra gera.

Trys astronautai žino, 
kas jų laukia

Houston. —Trys astronautai, 
Armstrong, Aldrin ir Collins vis 
dar karantine ir, numatoma, jie 
išvys “laisvę” rugpiūčio 11 d. Jie, 
kaip pranešama, visiškai įsisąmo
ninę jų vaidmeniu bei vieta isto
rijoje. Jiems aišku, kad jų atei
ties gyvenimas bus kitoks, kaip 
ligšiol.

Gyvendami Houstone, karanti 
ne, jie, aišku, seka gyvenimą, pa
saulio įvykius. Jiems pristatomi, 
prieš tai sterilizuoti, dienraščiai, 
be to, jie gali stebėti televizijos 
vaizdus. Jiems aišku, kad JAV 
prestižas pasauly yra žymiai pa
kilęs.

Tūkstančiai laiškų, telegramų
Trys herojai gauna tūkstan

čius laiškų ir telegramų. Kadan
gi jie kasdien apklausinėjami, 
jiems stinga laiko perskaityti vi
sus laiškus, ar telegramas. Todėl 
jie painformuojami apie jų turi
nį. Jie, pavyzdžiui, yra gavę te
legramą iš Kansas City net su 
20,000 gyventojų parašų.

Darbas tarp 9 ir 5 vai.
Trys astronautai yra įpareigoti 

NASA inžinieriams pasakoti a- 
pie kiekvieną jų žygio į mėnulį 
ir jo paviršiuje, smulkmeną. Tai 
vyksta tarp 9 ir 5 vai. popiet.

Tačiau rugpiūčio 12 d. jiems 
bus leista savo įspūdžiais pasida
linti ir su pasauliu, spaudos at
stovais.

Visų trijų puiki sveikata — 
tai pati maloniausia staigmena 
gydytojams. Kai kurie jų buvo į- 
sitikinę, kad astronautų kraujo 
sudėty galėjo atsirasti kai kurių 
nežymių pakeitimų.

Iš Pekino pranešama: tebe- 
smerkiama prez. Nixono kelio
nė. JAV laikomos “imperialisti
ne” valstybe, gi sovietai — “re- 
vizionistais, gangsteriais”. Esą, 
abu kraštai siekią agresijos ir 
norį grėsmingai apsupti Kiniją.

Kinijos Mao
— prieš JAV ir prieš Maskvą

Prokuroras E. Dinis, iš Massachu- 
sets v., reikalauja papildomai ištirti 
žuvusios Kopechne mirties priežastis.

Kiesinger B. Rūmuose
NEW YORK. — K. G. Kie

singer, Fed. Vokietijos kancle
ris šiandien ir ryt tarsis Balt. 
Rūmuose VVashingtone.

Atvykęs 5 dienų viešnagei, 
kancleris užvakar New Yorke 
lankėsi pas J. Tautų gen. sek
retorių U Thant ir su juo kal
bėjosi 45 min. Vakare lankėsi 
pas miesto merą J. Lindsay.

ple ką kalbėsis su prezidentu 
Nlxonu

K. G. Kiesinger spaudai nu
rodė: pirmoji pasitarimų su Ni- 
xonu tema, tai Vokietijų apjum-. 
g'imas. Jam aišku, kad šio klau
simo išsprendimas žymiai pri
klauso nuo sovietų. Tas pats 
liečia ir Berlyno sieną

Kiti aptariami klausimai: tai
ka aplamai, Vietnamas, Art. Ry
tai. Kiesinger laiko prez. Nixo- 
no buvusią kelionę labai svar
bia.

Staigmenos Marso 
paviršiuje

Nuotraukos 2,000 mylių nuo 
Marso nuotoly

PASADENA. — “Mariner 7” 
erdvėlaivis antradienį perdavė 
į žemę keliasdešimt Marso pa
viršiaus nuotraukų. Jos parody
tos televizijos žiūrovams, buvo 
dar ryškesnės už “Mariner 6” 
prisiųstas.

Mokslininkams darė įspūdį 
ypatingai Marso pietų ašigalio 
vaizdai — su krateriais ir “snie-, 
gynais”. Kadangi Marse negali 
būti pakankamai vandens, tai 
“sniegas”, manoma, iš tikrųjų, 
esąs “sausasis ledas”.

Trys belaisviai grįžta
Penktadienį laukiami JAV-se

HONG KONG. — Trys JAV 
belaisviai Hanojaus paleisti, du 
laivyno vyrai ir vienas lakūnas, 
vakar iš Hanojaus lėktuvu at
vyko į Vientiane, Laosą ir iš 
ten pradėjo kelionę į JAV. Tai 
antras belaisvių paleidimo at
vejis — 1968 m. Hanojus buvo 
paleidęs tris JAV lakūnus.

Pentagonas turi 341 JAV be
laisvio, laikomo Š. Vietname, 
sąrašą. Dar 987 yra dingę, nors 
manoma, kad jų dauguma yra 
Hanojaus rankose.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 7 d.: šv. Kajetonas, 
šv. Klaudija, Sirvydas, Jogilė.

Rugpiūčio 8 d.: šv. Jonas 
Vian., šv. Lelija, Tulgirdas, Dai
va.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago-' 

je ir jos apylinkėse šiandien 
vis šilta ir drėgna, temp. sieks 
per 80 1. F., popiet galima per
kūnija, ryt — kiek vėsiau ir 
mažiau drėgmės.

Saulė teka 5:50, leidžias 8:02.
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Kinai, neatlaidus JAV priešai
JAV politikos mostai nedaro Pekinui įspūdžio — Prez. Nixono lankymasis Azijoje 
ir Rumunijoje sukėlė kom. Kinijos rūpestį ir pyktį — Sunku tikėtis tarpininkavimo 
iš Rumunijos pusės — Nedaug vilties kinų - JAV pasitarimams Varšuvoje ar kitur

Kinai kalba apie “JAV 
imperializmą”

HONG KONG. — Pastaruoju 
metu Kinijos skelbiamos žinios 
teikia įspūdį: Kom. Kinijos lai
kysena JAV-bių atžvilgiu tebė
ra neatiaidi, kieta ir aiškiai prie 
šiška.

Neseniai kinams minėjus ka
riuomenės įsteigimo sukaktį, 
Pekino laikraščiai savo veda
muosiuose nurodė: “JAV-bių 
imperializmas nuolat rodo lai
kyseną, prieišingą Kinijos gy
ventojams”.

Pekinas nerodo pasitenkini
mo ir neseniai Washingtono pa
skelbtu mostu; palengvinti žur
nalistų, studentų, mokslininkų 
keliavimą į Kiniją. Priešingai, 
kyseną, priešingą Kinijos gy
ventojų grupes įsileisti.

Nepatiko Nixono viešnagė 
Pakistane ir Rumunijoje

Ligšioliniai JAV mostai san
tykiams su Kinija neturėjo tei
giamo poveikio. Gi prez. Nixo- 
nui važinėjus po Azijos kraštus 
ir ypač apsilankius Pakistane 
bei Rumunijoje, tai ne tik ne
sušvelnino santykių, bet Peki
nui sukėlė rūpestį.

Kaip nurodo NYT dienraštis, 
Kinijos nuomone, Azija priklau 
so jos įtakos sričiai, gi JAV-bių

Čekoslovakija įtemptai laukia invazijos metinių 
iliaužia j krašto vidurį.

čia sovietų tankai

Rumunijos komunistai 
posėdžiauja - “kraštas ginsis“

bino partijos vado griežti žo
džiai buvusio režimo Rumunijo
je, ypač vado G. Dej, adresu — 
jis priminė buvusius politinius 
persekiojimus, politikų žudymus 
ir reikalavo juos pasmerkti.

Tarptautiniai klausimai 
nustelbė kitus

Tikėtasi kongrese dalyvau
siant kom. Kinijos delegacijai. 
Paskutinėmis žiniomis, ji neat
vyko. Viena iš priežasčių yra 
tai, kad rumunai delegacijoms 
statė sąlygą: Bukarešte nepul
ti kitų kraštų partijų.

Tarptautiniai ryšiai bent pra
džioje nustelbė vidaus klausi
mus. Suvažiavime numatyta pa
ruošti penkmečio planą, kuriuo 
pramonės gamyba būtų pakelta 
bent 10%. Tikimasi ir diskusijų 
mažesnio ar didesnio laipsnio 
laisvėjimo kryptimi. Gyventojai 
nori didesnių laisvių ir polici
jos įtakos sumažėjimo. Tuo tar
pu... Čekoslovakijos invazijos 
pavyzdys vis slegia nuotaikas 
— partija, sakoma, negalinti 
eiti per toli ar per skubiai.

Niekas neabejoja Maskvai 
nusivylus

Į Bukareštą, partijos suva
žiavimą, nevykus Brežnevui ir

Aiškus įspėjimas Maskvai
BUKAREŠTAS. — Rumuni

jos kom. partijos 10-sis suva
žiavimas vakar prasidėjo Buka
rešte. Dalyvių tarpe yra kelias- 
dešimts kitų kraštų kom. parti
jų delegacijų. Kreipia dėmesį, 
antraeilio sąstato, delegacija su 
K. Katuševu priešaky.

Suvažiavimo pirmąją dieną 
5 vai. kalbėjo partijos vadas 
ir prezidentas Nicolae Ceauses
cu. Jo kalbos trys svarbieji bruo 
žai: jis patikino, jog Rumunijos 
kariuomenė pasiruošusi gintis 
prieš bet kokius mėginimus kraš 
tą užpulti. Pajėgumas atsispirti 
priešui vis keliamas, pridūrė pre 
zidentas. (Beje, jis nė žodžio ne
paminėjo prez. Nixono viešna
gės Rumunijoje).

Būdinga, kad Ceausescu kal
tino ir JAV-bes: jos vykdančios 
“imperialistinę politiką” ir tu
rinčios atitraukti savo karius 
iš Vietnamo.

Ceausescu taip pat nurodė į 
Rumunijos glaudžius saitus su 
rytų bloku, su Varšuvos sutar
ties kraštų organizacija ar su 
COMECONu, bloko ūkio santar
ve. Jis ir vėl pakartojo, kad 
Rumunija nepritarusi Čekoslo
vakijos okupacijai.

Suvažiavimo dalyvius nuste

kišimasis ar domėjimasis tomis 
sferomis, Pekinas teigia, suda
rąs grėsmę Kinijos saugumui. 
Pakistanas su Rumunija, tai 

‘kraštai, su kuriais Kinija palai
kanti specialius, artimesnius ry
šius.

Nepaisant įtemptų Kinijos 
santykių su Sovietų Sąjunga, 
min. pirm. Tšu - en - Lai Azijos 
diplomatams Pekine buvo pa
reiškęs, kad JAV tebėra Kini
jos priešu nr. 1. Kai kurie po
litiniai stebėtojai buvo nuomo
nės, kad Kinijai prisibijant so
vietų puolimo, tai kinus turėtų 
artinti su JAV. Tačiau, iš kitos 
pusės, prisimenami Mao žodžiai 
apie tai, kad Kinija pajėgi ko
voti s-1 ideologiniais pirešai3 
net keliuose frontuose.

Rumunijos, tarpininko, vaidmuo 
—■ abejotinas

Krniios ir JAV diplomatai ke
lerius metus Varšuvoje vykdy
davo pasitarimus Dabar ma
noma. kad tie posi+arimai galėtų 
vykti kitame mieste, pvz. Bu
karešte.

Prez. Nixonui viešėjus Rumu
nijoje, kai kas spėliojo, kad Ru
munija, tarpininkaudama, galė
tų prisidėti prie JAV - Kinijos 
santykių pagerėjimo. Tačiau, 
rumunų pastangos sušvelninti

Maskvos - Pekino santykius, ne
buvo sėkmingos. Dėl to mažai 
kas tikisi sėkmės ir JAV - Peki
no santykių plotmėje ir juo la
biau nesikeičiant neatlaid'žioms 
kom. Kinijos nuotaikoms.

Kinai savo gyventojams ne
pranešė apie JAV astronautų 
laimėjimą, gi po prez. Nixono 
kelionės prapliupo piktais kal
tinimais apie tariamus “agresi
jos” siekius. Todėl, šiuo metu 
’esitikima, kad abiejų kraštų 
santykiai pajudėtų švelnėjimo 
kryptimi ar kad greitu laiku 
būtų atnaujinti abipusiai diplo
matų pasitarimai. Pekinas ne
kreipė dėmesio ir į paskutinį 
JAV mostą, valst. sekretoriaus 
W. Rogerso taikingus pareiški
mus Hong Konge.

Čekoslovakijoje
Partija įspėja čekus, 

slovakus
Komunistai tikisi didesnių 

meraraumŲ

PRAHA. — Komunistų par
tija “Rude Pravo” dienrašty pa
skelbė įspėjimą gyventojams: 
jie turį susilaikyti nuo “avan
tiūrų”, keldami neramumus in
vazijos sukakties, rugpiūčio 21 
d., metinių proga. Įspėjimas sie
jamas su vis labiau kylančiu 
Maskvos šalininkų — komunis
tų susirūpinimu. Jie mano, kad 
pasyvios demonstracijos galin
čios lengvai išvirsti į smarkius 

, išpuolius.
Lapeliuose apie “tautos gėdos 

dieną”

Nuo birželio mėn. pradžios 
jjogrindis platina tūkstančius 
lapelių, kuriuose siūloma reng
ti “pasyvias demonstracijas” 
ir nurodoma į “tautos gėdos 
dieną”.

Krašto piliečiai skatinami tą 
dieną: nesinaudoti autobusais 
ar tramvajais, bet į darbą vyk
ti pėstiems, nepirkti jokių laik
raščių, nelankyti teatrų, kinų 
ar šokių, gėlėmis papuošti o- 
kupacijos aukų kapus ar pagerb i 
ti istorines krašto asmenybes 
(šv. Vaclovą, J. Husą), sustab
dyti darbą penkioms minutėms, 
taip pat sulaikyti viešą susisie
kimą ir pan.

Režimas mano, kad dauguma 
gyventojų gali paklusti siūly
mams ir... gali įvykti neramu
mai.

Dėl to kraštas įspėjamas, gi 
vadai, Husak su Svoboda, ta
riasi su Kremliaus politikais.

pasiuntus sekretorių tanptauti- 
nfliams santykiams, Katuševą, 
rumunų partijos sluoksniai įsiti
kinę, kad rusų mostas sietinas 
su jų nepasitenkinimu, prez. Ni- 
xonui apsilankius Rumunijoje. 
Dabar paaiškėjo, kad Maskvo ie 
š. m. birželio mėn. vykus kom. 
partijų suvažiavimui, buvo su
tarta: Kremliaus vadai liepos 
mėn. turėio alnkytis Bukarešte 
bei pasirašyti naują sovietų - 
rumunų draugystės sutartį.

Vėliau, iau paskelbus apie 
Nixono kelionę į Rumuniją, Mas 
kva pranešė, kad “svarbūs rei
kalai” kliudą Brežnevui pasi
traukti iš krašto. Bet... liepos 
23 d. lenkams minėjus 25-ją ko
munistinio režimo sukaktį, Brež 
nevas išvyko į Lenkiją ir daly
vavo iškilmėse.

Kabia 10 e.

Istoriniai mėnulio paviršiaus vaizdai: Armstrong čia nufotografavo 
Aldriną, stovintį ties abu astronautus atgabenusiu “Aro” prietaisu.

Komunistai puola Kuznecovą - 
tai tik pradžia...

Kuznecovas esąs — išdavikas. 
“Judas”, apgavikas...

MASKVA. — Rusų rašytojas 
Anatolijus V. Kuznecovis, pra
ėjusią savaitę Londone pasirin
kęs la’svę, dabar, kaip skelbia 
“Junost” žurnalo vyr. redakto
rius Borisas N. Polevoj, esąs 
“šlykštus išdavikas”, išdavęs 
kraštą. Jis apšaukiamas ir ap
gaviku, nes prašęs žurnalą jį, 
Kuznecovą, išsiųsti į Angliją 
(medžiagai apie Leniną rinkti), 
be to, apgavęs nėščią moterį (jo 
sekretorę), kurią žadėjęs vesti, 
grįžęs iš Londono.

Rusai jau buvo patyrę apie 
rašytojo pasitraukimą

B. Polevojaus kaltinimai pa
skelbti Rašytojų S-gos organe 
“Literatumaja Gazeta”. Dar pa 
skelbta, kad Kuznecovas paša
lintas iš S-gos, nes “išdavęs tė
vynę, socializmą, ir dėl jo dvily
pių politinių ir moralinių veiks
mų”.

Nors kaltinimai spaudoje pa
sirodė antradienį, tačiau apie 
Kuznecovo pabėgimą rusų in
telektualiniai sluoksniai jau bu
vo patyrę ar iš oficialių šaltinių 
ar pasiklausę Vakarų radijo 
siųstuvų.

Bus naujas smūgis 
liberaliniams rašytojams?

B. Polevojaus pyktis aiškus, 
nes jo paties ateitis dabar mig
lota — jis juk pasiūlė leisti 
Kuznecovui vykti į užsieni ir jis 
dar neseniai rašytoią iškėlė į 
“Jumost” žurnalo red. kolegijos 
narius.

Svarbiausias, dabar keliamas 
klausimas: ar režimas dabar 
smogs liberali”ian:s rašyto
jams? Juo labiau, kad jie pas
taruoju metu kritikuojami ir 
partija tebešaukia: jie privalėtų 
atsiriboti nuo “buržuazinės ide
ologijos”.
--------5------- - ---------------------

• Pekinas apie Nixono kelionę
— kinų radijas skelbia, kad ke
lionės tikslas buvęs kurti “kont 
rrevoliucinę, prieš kom. Kiniją 
nukreiptą santarvę”. Esą, Nix- 
onas viešėjęs Azijoje, turėda
mas norą kelti “karą bei agre
siją”.

• Suomijos prezidentas, 5 die
nas atostogavęs Kryme, grįžo į 
Helsinkį. Jis kalbėjosi su Krem
liaus vadais.

“Neatsakysiu į šiuos šlykščius 
puolimus”

LONDONAS. — “The Daily 
Telegraph” paskelbė rašytojo 
A. Kuznecovo atsakymą. Jis nu
rodo: “Neturiu noro atsakyti į 
tokius šlykščius puolimus. Man 
aišku, kad B. Polevoj verčia
mas gelbėti jo paties padėtį”. 
Laikraštis pranešė, kad Kuznė- 
covas Anglijoje gyvena pas 
draugus.

Minėtas dienraštis —- vienin
telis, įdėjęs rašytojo pareiški-

s. Pasiryžęs pasitraukti, Kuz 
necovas buvo nuvykęs į to dien
raščio redakciją ir užmezgė ry
šį su vienu redaktorium, kalban
čiu rusiškai.

Dr. H. Kissing er
Paryžiuje, Briusely
G. Pompidou pakviestas į 

YVashingtoną

PARYŽIUS, BRIUSELIS. — 
Dr. Henry Kissinger, prez. Nix- 
ono patarėjas saugumo klausi
mais, Paryžiuje lankėsi pas pre
zidentą G. Pompidou — jam 
plačiai papasakojo apie prez. 
Nixono kelionę. Sutarta, kad
G. Pompidou ateinančių metų 
pradžioje lankysis Balt. Rū
muose.

Kissinger dar buvo susitikęs 
su min. pirmininku Delmas ir 
užsienio reikalų ministerių R. 
Schumann. Vakar Briuselyje, 
NATO būstinėje, apie Nixono 
kelionę buvo painformuoti NA 
TO nariai.

Rašytojas A. Kuznecovas, į Vaka
rus, laisvę, pasitraukęs rusų ra
šytojas su “Novyj Mir” žurnalu 
rankose. “Jūsų išdavimas nebus pa
mirštas...” — jau paskelbė “Lite- 
raturnaja Gazeta” savaitraštis.
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ŠAUNI GEGUŽINĖ CHICAGOJE

ILŪIE TTTITVOC

Prieš, trejus metus viename sa
vo susirinkime Illinois-Indiana 
apygardos vyčiai nutarė tradici
nę liepos 4-tos gegužinę ruošti 
Vyčių, nuosavybėje Chicagoje. 
To nutarimo tebesilaiko ir da
bar, praktiškiau ir pelningiau.

Amerikos nepriklausomybės 
šventė įpuolė šįmet penktadienį. 
Ilgas savaitgalis buvo. Ketvirta
dienio vakarą orkestrui grojant 
salėje jau sukosi daugybė porų. 
Nors dieną buvo praleidę tarny
bose, bet, žinodami, kad prieš a- 
kis trys laisvos dienos, nebuvo 
nuvargę, liūdni ar susirūpinę. 
Linksmai šokdami nė nenujautė, 
kad juos stebi teisėjai: S. .Molis, 
R. Butkus, C. Matui ir jj! Gra- 
morjtas. Atrodė, kad jiems yra 
taip lengva suktis ir šokinėti, 
kaip liepos 20-tą astronautams 
ant mėnulio. Geriausiai šokusie
ji buvo apdovanoti atžymėjimais: 
Nina Urbonienė su L. Anuliu 
už tango ir G. Balsevičienė su 
Pr. Eigeliu už valsą.

Sekantį rytą vienuoliktą vai. 
vyčių salės durys vėl buvo atda
ros. Per garsiakalbius grojo pate
fono plokštelių muzika. Visur bu 
vo žmonių: ir kiemo saulėje ir 
salės vėsiame ore. Už “geležinių 
vartų” lentyna nuo lubų iki že
mės prikrauta buvo lėlių, meškų, 
sviedinių, rankdarbių ir... Viską 
suminėti neįmanoma. Iki vakaro 
lentynos ištuštėjo. Laimėtojai tas 
lėlejy-mpkas ir t. L išsinešė savo

Chicagos vyčiai linksminasi

VYČIŲ GOLFO DIENA
L. Vyčių golfo diena ir vaka

rienė rugpiūčio 10 d. Vyčių gol
fo išvažiavimo pirm. Algirdas 
Brazis, apskričio pirm. Leonas 
Paukšta ir visas komitetasr kvie- 
čia narius ir visus lietuvius da
lyvauti šiame parengime, sek
madienį, rugpiūčio 10 d. Golfo 
žaidimai prasidės 12:30 vai. p.p. 
Acacia ęountry Club, Route 66 
ir Wolf Road, LaGrange, III. Jei 
kas norėtų dalyvauti tik vaka
rienėj galima atvažiuoti prieš 7 
vai. v. Dėl rezervacijų skambin
kite A. Braziui, telf. 598-9661 
ąrha L. Paukštai, telf. WA 
5-9853.

BUS PAGERBTAS 
NORKŪNAS

Šių metų gruodžio 1-mą bus 
šimto metų sukaktis nuo gimi
mo a. ą. Mykolo Norkūno, Lie
tuvos vyčių organizacijos tėvo. 
Norkūno pastangomis, darbu ir 
sumanumu 1913 metais balan
džio 27-tą jungtinė lietuvių jau
nimo organizacija buvo sukurta 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir gavo Lietuvos vyčių vardą.

56-tasis organizacijos seimas, 
susirenkąs šio mėnesio 22-24 dre
nomis Newarke, pagerbs Norkū
no atminimą per baigiamąjį posė
dį sekmadieni rugpiūčio 24-tą.

kambariams papuošti.
Salės šone prie virtuvės sėdėjo 

graži mergaitė. Šalia jos stiklo 
indas pilnas buvo saldainių. Gale 
jai iš to stiklo imti kiek tik sau
joje telpa- Tik prieš imant reikė
jo pasakyti: pora ar lična. Čia ir 
vėl daug buvo laimėtojų, bęt 
daug ir pralaimėjusių. Bet nebu
vo nė vieno, kuris būtų palikęs 
tų saldainių neparagavęs.

Virtuvėje dirbo trys šeiminin
kės. Nebuvo iškaitusios, nereikė
jo į jas su užuojauta žiūrėti, su 
gailesčiu, kaip kad būdavo už
miestyje. Patenkintos dalijo mais 
to prikrautas lėkštes. Ar buvo 
nors viena Chicagos vyčių šei
ma neatėjusi ten pietų? Ne tik 
vyčiai atėjo, bet ir daug nevy- 
čių, kuriems patiko pasėdėti vė
sioje salėje ir pavalgyti gardžiai 
pagaminto maišto. Ir dar pašokti, 
nes vėl grojo vakarykštis orkest
ras. Ir pamatyti tas garsias kuge
lio kepimo laimėtojas: Cicevičie- 
nę, Norbutienę ir Švelnienę. Gal 
jos ir šokių konkurse būtų išėju
sios karalienėm. Bet, kad moka 
skaniai kepti, pripažino kun. P. 
Juknevičius, Pr. Savickas, solistas 
Al. Brazis ir K. Pocius.

Chicagos vyčiai dėkoja apygar
dos gegužinės rengimo komitetui:
L. Paukštai, Irenai Sankutei, R. 
Shlaustui, E. Laurinaitei, E. Zim 
mer ir A. Gaidės, už jų įdėtą rū
pestį ir darbą, beruošiant tuos du 
puikius kultūringus vakarus.

E. P.

Tai bus apie 4-tą vai. po pietų 
Robert Treat viešbutyje. Pagrin
dinę minėjimų kalbą pasakys 
Norkūno duktė daktarė Phyllis 
Cimic, šiuo metu kaip tik rašan
ti plačią savo tėvo biografiją. Mi
nėjimą praves Juozas Boley, bu
vęs artimas Norkūno draugas.

Loreta Stukienė

KIEK BAŽNYČIŲ LENKIJOJ

Lenkų spaudos agentūros 
PAP žiniomis Lenkijoje dabar 
yra 13,200 bažnyčių ir koplyčių, 
tarnaujančių tikinčiųjų reika
lams. Tai yra beveik dvigubai 
daugiau, negu jų buvo 1937 m. 
Pokario metais Lenkijoje žymiai 
padidėjo kunigų ir vienuolių 
skaičius. 1945 m. Lenkijoje bu
vo 8,500 kunigų, kai tuo tarpu 
dabar kunigų skaičius yra pa
siekęs 11,500. Vienuolių skaičius 
— agentūros PAP žinibmis — 
per pastaruosius 30 metų Len
kijoje yra padidėjęs vienuolika 
tūkstančių: prieš ikarą Lenkijo
je buvo priskaitoma apie 17,000 
vienuolių. Dabar vienuolių skai
čius yra 28,000. Be to, Lenkijo
je Liublino mieste veikia kata
likų universitetas ir atskirose 
vyskupijose veikia 48-nios kuni 
gų seminarijos, kuriose mokosi 
apie 4,000 studentų.

Žibutė Nida Brinkienė, Rezoliucijoms remti naujoji iždininkė, su vyru 
med. dr. Zigmu Brinkiu (dešinėje) ir Rezoliucijoms remti komiteto 
pirm. Leonardu Valiuku.

LIETUVOS BYLA TURI BŪTI ♦ 

IŠKELTA JUNGT. TAUTOSE

Rezoliucijoms remti komitetas siekia savo tikslo

“Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš 
tų byla turi būti iškelta Jungtinė
se Tautose ir tinkamai ten ap
ginta”, —taip šiomis dienomis 
rašė Edgar D. Whitcomb, India
nos gubernatorius, įstodamas na
riu į Rezoliucijoms remti komi
tetą. Be jo, įsijungė nariais į šį 
vienetą kiti penki guberhatoriai: 
Kenneth M. Curtis (Maine), 
Richard J. Hughes (New Jersey), 
Marvin Mandel (Maryland), 
Norbert T. Tiemann (Nebras- 
ka) ir Don Samuelson (Idaho).

Nėra lietuvių veiksnys

Rezoliucijoms remti komitetas 
nėra lietuvių veiksnys, o ameri
kiečių organizacija, kovojanti dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais
vės ir nepriklausomybės. Šis jungi 
nys buvo suorganizuotas lietuvių 
pastangomis, kuriame jie dar; ir 
dabar tebevaidina pirmaujantį 
vaidmenį. Kaip visiems žinoma, 
šio vieneto pastangomis buvo pra 
vesta garsioji rezoliucija (H. Con. 
Res. 416) JAY-bių kongrese (At 
stovų rūmuose ir senate), ręika- 
laujanti Pabaltijo kraštams lais
vės ir nepriklausomybės. Tolimes 
nis šios organizacijos žygis — į- 
taigojimas krašto vyriausybės tą 
rezoliuciją įgyvendinti, iškeliant 
Pabaltijo kraštų bylą Jungtinėse 
Tautose ir ją ten tinkamai apgi
nant.

Krašto vyriausybė mūsų pusėje
Dabartinė vyriausybė yra tam 

reikalui palanki. Rezoliucijoms 
remti komiteto nariai yra net 
JAV-bių prezidentas Richard M. 
Nixon, viceprezidentas Spiro T. 
Agnevv ir eilė kitų vyriausybės pa
reigūnų. Dialogas tuo klausimu 
jau seniai užmegztas su atitinka
momis valdžios institucijomis: 
vedami pasitarimai žodžiu ir raš
tu. Visas reikalas yra stadijoje, ka 
da negalima viešai nei kalbėti, 
nei rašyti. Tai yra tylus ir in
tensyvus darbas, kurio rezultatus 
pamatysime tik po kurio laiko. 
Sudėtingiems klausimams nėra 
paprastų ir skubių sprendimų. 
Rezoliucijos pravedimas kongrese 
užtruko apie 6 metus, atrodo, kad 
antras žingsnis tiek daug laiko 
nepareikalaus.
-JE

Premijuotoji 

BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose

yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
tidesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl.. 
:aina 2 50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge’’ asmeniškai ar paštu.
’Uinols State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% mokesčių.

Komitetas laukia talkos ir 
paramos

Kiekvienoje organizacijoje yra 
“pąvargstaneių,” ir išeinančių į 
“pensiją”, Šis vienetas nėra išim
tis. Tųripae naują kasininkę — 
Žibutę Nidą Binkienę. Tai vie
na iš jaunosios kartos veikėjų. Iš 
profesijos yra inžinierė, dar nesu
laukusi 30 metų amžiaus. Į vado
vybę vicepirmininku įsijungė A- 
vo Piirisild (estas), taip pat in
žinierius. Visas darbas pareikalau 
ja daug finansinių išteklių. Vie
nas kontaktas su žymiu ir įtakin
gu amerikiečiu kainuoja tarp 2-3 
dolerių. Tokių asmenų turime 
šimtus. Visais reikalais rašyti Re
zoliucijoms Remti Komitetas, P.O 
Box 75893, Los Angeles, Califor 
nia 90005.

DARGIS 
D R U G
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn. 

15-tos dienos

BUS
U Ž DA RYTA
Sugrįšim rugsėjo meti. 

2-rą dieną

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

—o—
Prašome patikrinti savo 

receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadia- 

nats 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

.................. ............................................... ..................... linini......... .
Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

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

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

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

k.v. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50

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

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii!iiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimpiiiii|iiHigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ATRADO BUVUSĮ MIESTĄ

Vakarų Egipto dykumoje Va
karų Vokietijos archeologų gru
pė atkasė labai svarbią katali- 
,'kybės istorijai vietą. Tai gar
sioji Abu Menas maldingų ke
lionių vieta. Pirmųjų amžių 
krikščionių rašytojai dažnai mi
ni Šventąjį Meną ir jo gerbimo 
vietą. Į Abu Meno miestą ke
liaudavo maldininkai iš visos 
Mažosios Azijos, Šiaurės Afri
kos ir net iš Europos. Abu Me
nas buvo pagarsėjęs stebuklais 
ir saJkoma, kad ten būta stebuk
lingu šaltinių. Egiptą užėmus 
Mahometonams ir sumažėjus 
Bizantijos įtakai, sumažėjo ir 
maldininkai. Žemės drebėjimas 
dešimtajame šimtmetyje nukrei 
pė stebuklingą vandens versmę 
ir sugriovė namus, o dykumų 
smėlis palengva apdengė palik
tą miestą. Archeologų grupei 
nuo 1961 m. vadovaująs vokie
čių mokslininkas Grossman, 
remdamasis istoriniais doku
mentais, atrado buvusio miesto 
vietą ir taip įrodė, jog pasa.ko- 

| jimai apie Abu Meną nėra le
genda. Mokslininkai atkasė ne
maža bažnyčių, namų, vienuoly 
nų ir kapinių, kurie liudija apie 
pirmųjų amžių krikščionių gyve
nimą.

NAUJAS ŠV. RAŠTO 
VERTIMAS

Speciali Vaikarų Vokietijos, 
Austrijos ir Šveicarijos vysku
pų paskirta Šv. Rašto ikomisija 
baigė šarvo darbus ir pristatė 
naują šv. Rašto vertimą. Nau
jas oficialus Sv. Rašto vertimas 
į vokiečių kalbą bus katalikų 
vartojamas liturgijoj, tikybos 
pamokose ir biblinėse studijose.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
yak. SeStadlenlals 10—1 vai. Trečia 
tlen) uždaryta I Igonlat priimami au
sitarus

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

Rezld. Telef. 239-4083
0R. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 874-801’

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

Tel. 695-1)533 - Elgin 
425 No. Libertj Street

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. iki
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taurą. 
Telef. PR 8-1223.

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. S88-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir fiešt, tik 
susitarus.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8980

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPEOIALYB® — NERVU IR 
EMOOINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building
8419 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

AkušerUa tr motorą Ugos 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal 'Susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-000JL.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 7Ist Street '
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 'lkl 18 vai.: ąrba sualta, 
rus.
’—i---------m-   i'.i. ■ i ■. 111, —G,.iį, į į įj

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien ntto 1—-4 pip. lr e 
lkl 8 vai. Trečlad lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tol. OLymplc 2-1351

DR. F. V. XAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 1 
lr šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. va"k. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, Dl. 
Diathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tilt susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU MGU 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING Stif, 
7156 Soutb VVestern Avenue

Pirmad., antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. P- Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rez. tol. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad.,. kety., 5—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

Prltmlnšja tik au.lta.rus

= Prenumerata: Metams
5 Cook County. Illinois $17.00
E Kitur JAV $15.00
E Kanadoj ir kitur užsieny $18.00

lA metų 3 mėn. 1 mėn. S
9.00 5.00 2.00
8.00 4.50 1.75 SS
9.50 5.50 2.25 3

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

■ Administracija dirba kab 
dien 8:30 — 5:00, 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 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet---- - -------------- j—-------------------
ASSOCIATE OPTOMETRISTS 

Lietuviškai kalba
DR. FRANK PLECKAS, Opt.

3424 VV. 63rd St., GB 6-7044 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 

“contact lenses”.
Valandos pagal susitarimą 

Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
ti ■ ■. -u. r: ■ :? •

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

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R . E. R I N G U S
RENTGENOLOGAS

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

genktad. 8 v. r. . iki 9 v. v. Treč. Ir
eštad. 8 v. r. tkl ‘ 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )

Atostogose nuo Uepos 28 Iki 
- rugpiūčio 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
‘ Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vari.: antrad. nuo 2—5 popiet,

ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 
Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4256 VV. 63rd Street

Ofiso tol. RElianoe 5-4410 
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Didžioji auka

RAŠTUI IR LAISVEI

*

Prieš kiek laiko pabėgusi 
kruvinojo Stalino duktė Svet
lana, astisakydama savo so
vietinio paso, spaudoje paskel
bė: “Galvoju apie Rusiją kaip 
kraštą nuolatinio skausmo ir 
dvasinio slogučio. Todėl dabar, 
kai sapnuose pamatau Mask
vos gatves, baimės pagauta pa
bundu iš miego. Jaučiuosi kaip 
kalinys, kuris staiga susapnuo
ja, kad iš jo pabėgęs. Nieka
da jau nebegrįšiu j tą kalėji
mą. Mano linkėjimas visiems, 
kuriuos myliu ir prisimenu, ka 
da nors taip pat iš ten pa
bėgti”.

Svetlanos pageidavimas iš
sipildė, iš Sovietų Rusijos ka
lėjimo pabėgo rašytojas, ne
turįs dar keturių dešimčių me
tų, atsižadėjo komunizmo, at
siskirdamas ir su šeima gal 
visam gyvenimui, kad galėtų 
laisvai sakyti ką jis nori, kad 
ištrūktų iš kūrybinių varžtų 
ir veidmainystės.

*
Pačioje Sovietų Rusijoje y- 

ra rašytojų, kurie kovoja prieš 
komunistinę tironiją ir komu
nistų partijos varžtus ir už tai 
jie eina j kalėjimus, atskirti 
nuo šeimų ir artimųjų kenčia 
koncentracijos stovyklose, ir 
laisvojo pasaulio žmonės tiki, 
kad jie yra kankiniai, giną sa
vo ir visų pavergtųjų laisvę. 
Kitoks atsiskyrimas yra pabė
gančiųjų ir paliekančiųjų šei
mas. Jų atsiskyrimo kančia 
gali niekad neišblėsti, tačiau 
pats laisvajame pasauly bu
vimas turi daug didesnės reikš 
mės, nes pabėgėlis gali šaukti 
už tuos, kurie kenčia.

Kiekvienu atveju tų rašyto
jų auka yra didelė, bet lais
vė ir raštas visada reikalavo 
aukų. Mes prisimename lietu
vius, palikusius už Uralo savo 
kaulus kovoje už lietuviškąjį 
raštą, nukankintus mūsų ra
šytojus ir žurnalistus už lais
vą žodį. Kova tebevyksta it, 
kadangi laisvė ir kūryba yra 
bendras žmonijos gėris, dėl tos 
laisvės kovoja visi, nepaisant 
tautybės ir padėties. Į tą lais
vės kovą vis labiau įsijungia 
patys rusai ir mes ’čia galime 
išminėti eilę sovietų rašytojų, 
kurių kūriniai padeda paverg
tiesiems toj kovoj prieš rau
donąjį, brutalųjį analfabetą. 
Sožleny'rino, Tursio, Brodskio, 
Pasternako ir kitų knygos pa
darė daugiau negu tūkstančiai 
rusų emigrantų. Kūryba, bū
dama laisvės išraiška, yra pats 
efektyviausias ginklas prieš 
vergiją.

*
Nusivylęs komunizmu ir vė

liau nusišovęs revoliucijos po
etas Majakovskis eiliavo apie 
sovietinį raudoną pasą, kurio 
bijojo vakarų kraštų pareigū
nai. Dabar to sovietinio paso 
atsižadėjo ne tik tos revoliu
cijos kūrėjo duktė, bet atsiža
da ir tos revoliucijos kūrėjų 
vaikaičiai. Mes daug kartų tei
gėme, kad komunistinėj vals-

tybėj nieko gero negalima su
kurti. J tai komunizmo gynė
jai atsakydavo, kad taip tei
gia tik buržuazinės atplaišos. 
Dabar pats komunistinis ra
šytojas, kuris turėjo progos 
gyventi geriau negu bet kas 
kitas, patvirtino tai, ką mes 
jau daug kartų akcentavome. 
Pabėgęs rašytojas Kuznecovas 
savo paskelbtame rašte Angli
jos laikraštyje “The Daily Te
legraph” sako, kad jis išstojęs 
iš komunistų partijos ir rašy
tojų sąjungos, nes socialistinio 
realizmo reikalavimai nesude
rinami su rašytojo paskirtimi. 
Pabėgėlis teigia, kad visą kū
rybą Sovietų Sąjungoj kont
roliuoja žiaurūs beraščiai, nie
ko neišmaną apie literatūrą. 
Jis teigia, kad visa, ką jis su
kūrė yra falšyva, netikra ir 
cenzorių sugadinta, todėl at
sižadės savo vardo ir toliau 
rašys A. Anatol vardu. Išvyk
damas atsivežė necenzūruotą 
“Ugnies” romaną ir dar porą 
kitų rankraščių.

Laisvajame pasauly rašyto
jas galės skleisti tiesą apie 
komunistinį rojų. Pagaliau jei 
ir nieko nebeparašytų, jau pats 
akcentavimas, kad komunizme 
negali rašytojas egzistuoti ir 
paskelbimas, kad Markso ir 
Lenino teorijos pasenusios ir 
naivios, yra reikšmingas. Į tai 
turi atkreipti dėmesį visi, ku
rie mano, kad dar kai kas ko
munizme galima ir geresnio 
sukurti. Turėdamas puikias są
lygas Sov. Rusijoj, rašytojas 
pasirinko išeivio gyvenimą, 
kad galėtų liudyti tiesą.

*
Laisvajame pasauly šiandien 

mūsų kova už laisvę tėra gali
ma tik plunksna. Ir šia proga 
vėl primename, kad mūsų pa
vieniai asmenys ir veiksniai 
turi kaip galima daugiau iš
naudoti raštą kovoj su komu
nizmu. Rašydami ir informuo
dami amerikiečius apie prie
vartą mūsų tėvynėje, naudoki
mės rusų rašytojų teigimais, 
jų veikalais, kurie yra auten
tiški ir milijonams amerikiečių 
išgarsinti. Tokiais gali būti 
Solženycino, Pasternako, Tar- 
sio ar kitų veikalai. Kovoje su 
rusiškuoju imperializmu mums 
atėjo į talką gana dideli tal
kininkai patys rusai rašytojai 
bent tiek, kiek tai liečia sovie- . 
tinės sistemos smerkimą. Nuo- ' 
latinis skelbimas apie sovieti- i 
nės sistemos apgaulę ir impe
rializmą vis daugiau ameri- I 
kiečiams atskleidžia šiurpią ko 
munistinio kolonializmo tikro
vę. Išnaudodami savo ir kitų 
kūrybą kovai už laisvę, galime 
tikėti, kad vieną kartą toji sis
tema grius, apie ką kalba ir 
Sovietų Sąjungos poetas N. 
Nor, pogrindžio spaudoj skelb
damas: “Ir toli nuo draugų, 
tarp storų mūrų gyvensime 
ir sulauksime dienos, kai bū
sim laisvi. Aš nebijau jūsų il
galaikių kalėjimų — laisvė ne
miršta, ir manęs jūs negalite 
nužudyti”. Al. B.

Anglijoj suprojektuoti labai trumpo pakilimo ir nusileidimo tako reikalingi sprausminiai kovos lėktu
ve jų pakibimas.

POPIEŽIUS PAULIUS VI AFRIKOJE
Įprastinė kelionė, nesėkmingas tarpininkavimas

Vatikano II susirinkimo baž
nytinės reformos paliko ne tik 
pėdsakus, bet ir verpetus. Ispa
nijoje paaštrėjo santykiai tarp 
vyresniųjų ir jaunesniųjų dva
sininkų. Olandijoje pasišovė da
ryti liturgines “reformas” ne
silaikant nustatytos tvarkos. 
Pietų Amerikoje kai kurie dva
sininkai įsijungė į revoliucinį 
saiūdį esančioms visuomeni
nėms santvarkoms pakeisti.

Enciklika Humanae vitae su
kėlė nesutarimus. įvairiais sam
protavimais per pastaruosius 
šešerius metus 7137 dvasiškiai 
pasitrankė iš nareigu. Benedik
tinu vyresniojo Heismsro ir jė
zuito Schoenenberererio nasitrau 
kima iš vienuolynų galima va
dinti stoka -pakantos, nusižemi
nimo ar drausmės, tačiau susi
jusi su šio tarpsnio tėkme.

Kiekviename žemvne bręsta 
nauū klausimai Jiė gali būti 
sprendžiami sutarimu. Paulius 
VT atliko daugeli kelionių. Va
tikanas pranešė io žodžiais; “Jo 
kelionė i Afrika vra atžvmėtina, 
kad ji nėra ypatingai svarbi”.

Kelionės svarba
Paulius VI dėio pastangas 

užmegzti glaudesnius ryšius su 
atbundančia Afrika. Ugandoje 
jis pasakė dvi svarbias kalbas 
ir septynis kartus tarė trum
pesni žodi. Esminėse kalbose, 
ypač pasakytoje politiniams va
dovams išryškinamas katalikų

"nyčios bendravimas su Af
rikos tautomis.

Jo patrauklūs šūkiai — taika, 
brolybė ir pažanga — vargu ga
li būti įgyvendinti vienu mostu i 
dar padrikoje, genčių suskaldy
toje Afrikoje.

Paulius VI tarėsi su Nigeri
jos ir Biafros atstovais taikos 
šūkiui įgyvendinti ir pasibaisė
tinai Afrikos žaizdai užgydyti. 
Tiesoginis pokalbis su ginčo ša-

GEDIMINAS GALVA

limis ir Ugandos prezidentu Mil
ton Obote, deja, nepaveikė ka
riaujančiųjų.

Paulius VI pagerbė 22 kata
likus kankinius, nužudytus 1885 
— 1887 metais, pašventino jiem 
skirtą koplyčią. Jis įšventino 12 
naujų vyskupų ir tarėsi su 28 
katalikų vyskupais. Savo atsi
lankymu protestantų bažnyčioje 
pagerbė tikėiimo persekiojimo 
metu nužudytus 25 protestantus 
ir turėjo pokalbi su episkopalų 
arkivyskupu Eric Sabiti.

Nusižeminusio žodis
Pauliaus VI pasakyta kalba 

Kampalos parlamente pradėta 
Šiais žodžiais: “Kas esu aš? Esu 
silpnas žmogus, kaip ir kiti žmo
nės. turis nuovoką apie savąjį 
ribotumą. Aš pasinaudosiu drą
sa save pristatvti dviems titu
lais. Asmeniškai aš reiškiu di
delę meilę Afrikai, jums ir as
menims, kurie jums atstovauja. 
Kitas titulas nėra manasis bet 
patikėtas būti nusižeminusiu ir 
drąsiu, kai esu tarų Tusu. Ant
rasis titulas reiškia tėvą, pavel
dėta iš šv. Petro, kurio nesu 
vertas, bet paveldėjimas yra 
tikras”.

Paulius VI nasveikines nau- 
ia raidą Afrikoje, padėkojęs už 
tikėiimo laisvės pripažinimą, 
kad Bažnyčia neturi šioje že
melę laikinu iu ir nesiekia ni-lna 
žodžio prasme nolitiniu tikslu. 
Ji taip pat nesiekia primesti va
dinamos vakariečių kultūros pa
keisti geriesiems Afrikos kul
tūros žmoniškumo bruožams”.

Bažnyčia siekia remti netur
tinguosius. norėdama nadėti 
iiems išsimokslinti, rūpintis ap
leistaisiais ir kenčiančiais.

Teisingumas ir taika
“Mes turime būti ištikimi, ta

rė Paulius VI, iki kraštutinumo 
teisingumui ir taikai, Kristaus 
programai. Žmonių nesutari
mams pašalinti turi būti panau
dotas protas ir meilė, bet ne jė
ga. Mes turime dar žingsnį da
ryti: visi tautų nesutarimai tu
ri būti sprendžiami kitais bū
dais, o ne jėga”.

Paulius VI priminė, kad dar 
šiuo metu yra degantis kolo
nializmo klausimas, ūkinių tiks
lu nesiskaitant su žmoniškumu 
siekimas. Kiekviena tauta turi 
teisę savistoviai tvarkytis. Afri
kos sąlygose geriau pamažu pa
sirengti. paruošti žmones kraš
tams valdyti.

Baigdamas kalbą Paulius VI 
i apgailestavo vykstančius rasi

nius persekiojimus. Jis skau
dančia širdimi nurodė afrikie
čiu savvbės kovas, kurioms pa
šalinti buvo daryta pastangų. 

Didysis klausimas
Afrikiečiams įsiteikti galima 

parinkti skambiausius žodžius. 
Paulius VI savo kalbą pradėjo 
ir baigė iškeldamas taiką, bet 
Afrikoje žudynės tebevyksta.

Afrikiečiai nori vienu šuoliu 
tapti laisvais, bet laisvei įgy
vendinti pasigenda paruoštų 
žmonių, civilizacijos ir kultū
ros. —

Katalikų Bažnyčia staiga su
nyktų, jei Afriką apleistų 15,000 
baltųjų dvasiškių ir 299 vysku
pai ar jų pareig'as einantys. Vie
nam dvasiškiui tenka 2,000 ti
kinčiųjų. Kai kuriose vietovėse 
vietiniai dvasiškiai tesiekia 
10%, nes kiti yra baltieji. Ar 
šiuo metu afrikiečiai jau pasi
ruošę savistoviai tvarkytis? Kai 
kurias jų silpnybes išnaudoja 
baltieji, tebevyraują Rodezijoje 
ir Pietų Afrikoje.

Ilgas tarpsnis turės praslink
ti, kol afrikiečiai, suskilę į gen
tis, išaugs į sąmoningas tautas.

Spaudoj ir gyvenime

VYRAS, KURIS MATE SAVO MIRUSIĄ 
ŠIRDĮ

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA

2

Pietų Afrikos d'entistui dr. Pi
lypui Blaiberg, gyvenančiam 
Cape Town prof. Barnard 1968 
m. sausio 2 d. įdėjo kito žmogaus 
širdį. Jo paties širdis buvo taip 
labai sunykus, kad būtų turėjęs 
mirti.

Savo ligos sunkumus, pergyve
nimus prieš operaciją ir po jos 
dr. Blaiberg aprašė knygoje “Loo- 
king at my Heart” (išleido Stein 
and Day, Nevv Yorke, 1968 m. 
192 pusi., 5.95 dol.).

Knyga gyvai, patraukliai pa
rašyta, lengvai skaitoma. Iš šio 
veikalo sužinome, kad to dan
tisto motina GertrudaLeah Port- 
noi buvo kilusi iš Lietuvos (gi
musi 1890 m.).

Blaiberg rašo, kad naujos šir
dies įdėjimo operacijos kaina -

36,000 dol., tačiau jam pačiam 
būtų tereikėję rrtokėti 552 dol., 
bet ir šią sumą apmokėjo Dantis
tų sąjunga.

Kai po tos sunkios operacijos 
Blaiberg susveiko, vieną dieną a- 
tėjo pas jį operaciją pravedęs prof. 
Barnard ir atnešė specialiam skie
diny laikomą jo išimtą širdį.’ 
Dr. Barnard parodė, kad jo širdies 
muskulai net 90 procentų buvo 
sunykę,

Prof. Barnard dar kartą pa
žiūrėjo į inde laikomą išimtą jo 
širdį ir pratarė: “Dr. Blaiberg, ar 
jūs pagalvojote, kas esate pirmas 
žmogus, visos žmonijos istorijoje, 
kuris galite sau sėdėdams, kaip 
va dabar jūs darote, žiūrėti į sa
vo paties mirusią širdį...”

J. Daugailis

Tą dieną saulė mirkčiojo tarp žailų lapų, kurie 
nesuspėjo apsinešti dulkėmis. Oras virpėjo nerimo, eks
tazės ir pasibaigusio laukimo nuotaikomis, kurias sklei
dė po gatves pasipylęs mergaičių būrys. Balsų klegesys, 
juokas ir atodūsiai nustelbė net įprastą miesto judėji
mo triukšmą. Susijaudinimu šypsojosi abiturienčių vei
dai ir savo nuotaikomis užkrėtė net nekaltą praeivį, 
netikėtai pasirinkusi kelią pro gimnazijos rūmus. Ne 
vienas jų prisimindavo save prieš dešimts ar dvidešimts 
metų.

Tik Auksė nejautė jokio susijaudinimo. Ji buvo pa
tenkinta, kad paskutinį kartą išėjo pro tas aukštas du
ris, kurių pasiryžo niekada daugiau gyvenime nepraver
ti. Ji skubėjo į parką, kur turėjo sutikti Ireną.

Malonus vėjelis vėsino pirmuosius karštus saulės 
spindulius ir jie tik malonia šiluma glostė jaunus ir se
nus praeivių veidus.

Buvo sekmadienis. Gatvėse, parkuose ir mieste 
vaikščiojo būriai žmonių, kurie atrodė lyg pasimetę ne
įprastai lėtais žingsniais.

LAUKIAMA NAUJU SOVIETU 
RUSIJOS-KINIJOS KARINIU 

SUSIKIRTIMU
ST. DAUNYS

Amerikos ir kitų kraštų dip
lomatai Azijoje įsitikinę, kad 
netolimoje ateityje Sovietų Ru
sijos - Kinijos pasienyje įvyks 
naujų karinių susikirtimų. Ki
nija esanti rimtai susirūpinusi 
šiaurine pasienio dalimi, kur pa
vasario pradžioje įvvko kruvi
nas susirėmimas. Diplomatai 
ir politiniai stebėtojai mano, kad 
abu komunistiniai milžinai vi
siems galimumams yra nasiruo- 
šę, bet nė viena pusė pilno karo 
nenori, nes kiekvieną karą leng
viau pradėti, negu baigti.

Sovietų Rusijos - Kinijos ki
virčas, pradžioje vadintas ide
ologiniu, virto grynai teritori
niu, o iš dalies ir rasiniu kivir
ču. Kinija siekai atsiimti mil
žiniškus Sibiro plotus, kuriuos 
Rusijos carai praėiusio šimtme
čio antrojoj pusėj iš Kinijos at
plėšė, priversdami tuometinius 
Kinijos vadus pasirašvti teri
toriniu pakeitimu Maskvos pa
diktuotas sutartis. Kiniia teisin
gai palygina tų sutarčių vertę 
su prieš metus laiko įvykdyta 
čekoslovakiios okupacija. Ir 
Čekoslovakija priversta turėjo 
pasirašyti Maskvos diktatą, lei
džianti Sovietų Rusijai laikyti 
Čekoslovakijos teritorijoi savo 
kariuomene. Sovietu Rusijos va
dai šventųjų nepripažista. bet 
priverstines sutartis ir visas da
bartines sienas vakaruose ir ry
tuose laiko šventomis.

Propagandinis karas aštrėja

Propagandinis karas aštrėia 
spaudoje, radijo bangomis, fil
mų apžvalgose. Sovietų Rusijoj 
rodomas apžvalginis filmas apie 
kiniečiu žiaurumus Usuri saloje, 
kur nukautiems rusu karei
viams išlumo akis, nupjaustė au
sis. nosis. Tš Lietuvos atvvke 
pasakoja, kad tas apžvalginis 
fi'mas rodomas ir pavergtoje 
Lietuvoje. Jo tikslas — gąsdin
ti lietuvius kiniečiu žiaurumu, 
kad nuvežti i Kinijos pasieni 
lietuviai kariai nebandytu bėgti 
i Kimios puse. Kiniia sustiprino 
propaganda radijo bangomis, v- 
načiai Novosibirsko erdvėje 
Kiekviena, transliacija rusu kal
ba. skirta KTovosibirsko gvven- 
toiams baigiama žodžiais- “La
banaktis. Novosibirsko piliečiai, 
laikinai onrve^a Sovietu okupuo- 
toj teritorijoj”.

Kinija nebedraudžianti baigti 
Vietnamo karo

Piktame Kinijos - Sovietų Ru
sijos ginče Amerikos rolė labai 
svarbi. Prezidentas Nixor.as pa
sirinko teisingą neutralumo ke
lią. Politiniai apžvalgininkai spė

liojo, kad Sovietų Rusija klai
dingai gali tikėtis Amerikos pa
galbos, jai susikirtus su Kinija. 
Išvykdamas į Aziją ir Rumuni
ją prezidentas Nixonas parodė 
tokį mostą: sušvelnino varžtus 
Amerikos gyventojams, varžan
čius važiavimą į komunistinę 
Kiniją. Dabar leidžiama studen
tams, menininkams, žurnalis
tams, mokslininkams ir kitų ka
tegorijų žmonėms keliauti į Ki
niją, jei ii įsileidžia, ir parsi
vežti už 100 dolerių neapmuituo- 
jamų kinietiškų prekių. Nors ko 
munistinė Kinija vis tebepuola 
Ameriką ir ją vadina Sovietų 
Rusijos sąjungininke, betgi A- 
merikos diplomatai įsitikinę, 
kad tai daroma vidaus rinkai. 
Ilgai siautusi vadinamoji “kul
tūrinė revoliucija” labai suskal
dė gyventojus ir partiją. Priešų 
gausumo gąsdinimu norima at
statyti vieningumą, kuris dabar 
tinės įtampos metu būtinas. A- 
merikos politikai daug labiau 
susidomėjo kitu Kinijos mostu, 
kuris viešai nepaskelbtas: Kini
ja nebedraudžianti šiaurės Viet
namui baigti karą Vietname. 
Kiniia paliekanti Šiaurės Vietna 
mui laisvę, o visas savo jėgas 
telkianti į Sovietų Rusijos pa
sienį.

Politinis korespondentas Jo
seph Alsop neseniai rašė, kad 

■“š metus laiko niekas netikė
jo, jog artėja kruvinas susikir
timas Usuri saloje, o dabar jau 
*0% prileidžia, kad susikirtimo 
valanda nėra nutolusi, bet priar
tėjusi.

PASAULIEČIAI DALINS 
KOMUNIJA

Austrijos sostinės vyskupijoj 
kai kuriais atvejais pasauliečiai 
galės duoti tikintiesiems šv. ko
muniją. Popiežiaus sutikimu, 
Vienos kard. Koenig galės pa
skirti pasauliečius dalinti komu
nijai. Pirmiausia pasauliečiai 
galės duoti tikintiesiems komu
niją ir ją nunešti ligoniams tais 
atvejais, kai nėra kunigo ar dia 
kono. Taip pat galės pagelbėti 
kunigui dalinti komuniją šv. Mi
šių metu, kai dėl žmonių gau
sumo komunijos dalinimas pa
reikalauja daug laiko. Pagaliau 
moterų vienuolynų vyresniosios 
galės išdalinti komuniją sese
rims, kai šiam tikslui negali su
rasti kunigo ar diakono. Kad 
pasaulietis galėtų dalinti komu
niją, jis turi būti daugiau negu 
25 m. amžiaus pavyzdingas ka
talikas ir turi gauti ypatingą 
vyskupo leidimą.

Jau iš tolo Auksė pamatė Irenos auksinius plaukus, 
kurie, vėjo kedenami, bangavo ilgomis garbanomis apie 
jos pečius. Smulkutė, mažytė Irenos figūra judėjo nenu
rimdama vietoje, lyg vandens lašas ant stiklo briaunos. 
Vitališkumas, energija ir temperamentas, lyg uždaram 
inde, kunkuliavo toje miniatiūriškoje asmenybėje ir, at
rodė, tik laukė progos išsiveržti.

Pamačiusi Auksę, Irena lyg plasnodama pasileido 
ją pasitikti.

Išorinis dviejų draugių skirtumas buvo netikėtas. 
Šalia aukštos, lieknos, lėtų judesių Auksės, šalia jos tam
saus ramumo, kuris ryškiausiai atsispindėjo pilkose, pla
čiai žiūrinčiose akyse, Irenos auksinis judrumas buvo ne
lauktas ir nuostabus, nes tokiame mažame kūne kau
pėsi tiek gyvastingumo.

— Pagaliau! Aukse, pagaliau esame laisvos! Ar ne
nuostabu? — jau iš tolo entuziastingai pradėjo Irena ir, 
atsisukusi į gimnazijos pusę, tragišku balsu tęsė: — Su
diev, dvasios ir kūno kalėjime! Ten tavo niūrios mūro 
sienos apsitraukia kerpėmis ir pelėsiais, o naktį skamba 
nekaltų, tiek čia iškentėjusių, mergaičių vaiduokliška 
rauda!

— Oi, oi, oi!.. Irena! — juokėsi Auksė. — Iš kur 
pas tave tokios hamletiškos nuotaikos? Tu gi esi viena 
iš tų, kuri ištisus ketverius metus čia šypsojaisi, o ne 
raudojai.

— Taip! Už tai šypsenos raumenys taip išsitam
pė, kad dabar net citriną kasdama negaliu susiraukti. 
Bet visa tai buvo gryna diplomatija. Šypsojausi drau
gėms ir galvojau, kad jos kvailos, šypsojausi mokyto
jams, nes tada lengviau egzaminuodavo, šypsojausi sar
gui, kad įleistų pro šonines duris pavėlavus, kad dežu-

ruotoja nepamatytų. Viskas buvo apskaičiuota, suplanuo 
ta ir rezultate — šiandien esu laisva su atestatu ranko
se! — lyg negalėdama nutilti plepėjo Irena.

— Cha, cha, cha... — juokėsi Auksė. — Tu gyve
nime arba iškilsi aukščiau už visas, arba visai nugrimsi 
į padugnes su savo tokiomis kombinacijomis.

— Yra dar viena išeitis, — paslaptingai šyptelėjo I-
rena.

— Kokia? — paklausė Auksė.
— Ištekėsiu už turtingo vyro ir būsiu laiminga, — 

atšovė draugė. — Nebijok, aš nepražūsiu! — užtikrino 
ji. — Pagrindinis dalykas gyvenime — diplomatija: 
šypsokis, nors ir labai pikta, liūdnai linguodama gal
va pritark, kai kas skųsis savo nepasisekimu, nors ir gal
votum, kad tik durnam durnai išeina, ir pamatysi kaip 
lengvai viską pasieksi, kokia būsi mėgiama, giriama ir 
visur laukiama.

— Na ir filosofija! Negi manai, kad visi tokie kvaili 
ir tikro pinigo nuo dirbtinio neatskiria? — nesutiko Auk
sė.

— Ne, kodėl kvaili? Žmonės visada mieliau tiki 
tuo, kas jiems malonu, — žinovės balsu kalbėjo Irena. 
— Žinoma, tai savotiška apgavystė, bet nuo to ir vie
niems ir kitiems tik geriau: ir jie laimingi, ir aš laimin
ga, nors ir dėl skirtingų priežasčių.

— Kvailių rojus! — šyptelėjo Auksė.
— Koks skirtumas, kvailių ar išminčių? Svarbu, 

kad rojus, — patraukė pečiais Irena.
— Tu tikras eksponatas, Irena!
— O kas tu tokia? Didesnio eksponato visoj že

mėj nerastum! Bet todėl ir esame draugės, — nusijuo
kė Irena.

(Bus daugiau)

I
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ 

AUDRA

Los Angelės tautinių šokių gru 
pė “Audra” užbaigė savo darbo 
metus pikniku prie A. ir I. Tu
mų baseino. Šokių repeticijos ir 
pasirodymai pasibaigė, ir vėl dar 
bui Susirinks tik rudenį.

Ši graži jaunimo grupė įsistei
gė prieš 2 metus. Keli jaunuo
liai susiorganizavo, pasikvietė I. 
Tumienę savo vadove ir mokyto
ja ir pradėjo ruošti tautinių šo
kių programą. Pirmasis “Aud
ros” pasirodymas buvo prieš pu
santrų metų Vasario 16 d. minė
jimo proga. Tos pačios šventės 
proga pasirodė ir televizijos pro- j 
gramoje. Jų pasisekimas buvo ap 
vainikuotas daugybe kvietimų iš- j 
pildyti programas. Grupė šoko i 
Tautinių šokių šventėje Chicago
je, šoko Tarptautinio moterų kiu- , 
bo programoje, Los Angeles Jau
nimo ansamblio šventėje Santa 
Monikos auditorijos patalpose;: 
liepos 13 d. Pavergtų Tautų su
buvime Hollyvvoode. Dalis šokė
jų, Ingos Tumienės paruošti, šo
ko “Valsų karaliaus” ir “Parduo
tosios nuotakos” pastatymuose.

Jau dabar turi kveitimą išpil
dyti programą Los Angles uni
versiteto Moterų klubo iškilmin-Į 
gam bankete, kuris įvyks spalio j 
26 d. viename geriausių viešbu-j 
čių. Grupės vadovė, norėdama. 
paįvairinti programą, žada kvies-' 
tis į pagalbą ir kitus, kurie pro
gramą paįvairintų daina ir muzi 
ka, nes nenori perdaug pervar- i 
ginti šokėjų. Pagal I. Tumienės 
ir daugelio kitų lietuvių nuomo 
nę, geriau duoti kelis gerai pa
ruoštus šokius; pervargę šokėjai'

nustoja grakštumo ir pats šokis 
labai nuo to nukenčia.

Grupės nepaprastas pasiseki
mas priklauso nuo jaunimo ir va 
dovės įtempto darbo: daugybės 
repeticijų. Išmokti šokio žings
nius yra lengva, bet taip susi- 
šokti, kad visi 20 šokėjų kaip vie
nas, o ne dvidešimt atskirų šokė
jų, tikrai reikalauja daug darbo, 
ištvermės ir kantrybės. Tokiam 
šokio lygiui pasiekti daug padė
jo nepaprastai gražus jaunimo 
sugyvenimas tarpusavy; pagarba 
ir meilė savo mokytojai, kuri ati
duoda savo sekmadienius jauni
mui.

Tikrai malonu stebėti audrie- 
čius šokant: susišokę, rateliai gra
žūs, linijos tiesios; tiesiog plauk
te plaukia nuo vienos šokio figū
ros prie kitos. Berniukai ypač 
gražiai atrodo naujomis vienodo
mis liemenėmis. I. Tumienė sie
lojasi ir mergaičių drabužiais ir 
tikisi, kad pavyks išspręsti ir mer
gaičių rūbų problemą ir jų tau
tiniai rūbai tikrai bus reprezenta 
ciniai. Ne vien jų puikus šoki
mas, bet taip pat ir tautiniai rū
bai yra labai svarbu šiai grupei, 
nės jie jau daug kartų šoko ame
rikiečiams, reprezentuodami lie
tuvius. Atrodo, kad ateityje irgi 
turės daug progų Lietuvos var
dą garsinti.

Inga Tumienė mokėsi baleto 
dar Lietuvoje, dabar dainuoja 
“Vakarų Aidų” ansamblyje, pa
ruošia šokius ansamblio pastaty
mams; šeštadieniais dėsto Santa 
Monikos mokykloje, kiekvieną 
sekmadienį repetuoja tautinius 
šokius su “Audra” ir augina gra
žią lietuvišką šeimą. Gerai, kad 
Dievas ją apdovanojo ne tik gra^

žia išvaizda, gabumais, bet ir 
sveikata, nes tokių pasišventusių 
ir kuklių žmonių mūsų lietuviš
kai veiklai tikrai labai ir labai 
reikia.

V. Iri.

Laiškas Draugui

YRA IR DARBŠČIŲ VYRŲ 
CALIFORNIJOJE

Moterų gerbėjas Pr. V. “Drau
go” liepos mėnesio 24 dienos nu
meryje iškelia į padanges Pietų 
Californijos moteris (ne visasl) 
ir pasišaipo iš vyrų.

Kiekvienos lietuvių bendruo
menės veikla yra šakota ir sudė
tinga: joje dalyvauja ir šimtai 
moterų ir šimtai vyrų. Kiekvieno
je bendruomenėje reikia ir 
skanių lietuviškų valgių gamin
tojų, (ką akcentuoja Pr. V.), ir 
tautinių šokių mokytojų, ir šešta
dieninių mokyklų mokytojų, ir 
chorvedžių, ir politikierių, ir ei
lės kitų darbuotojų. Kiekvienas 
“dilsta dėl tėvynės” pagal savo 
sugebėjimus.

Tame pačiame laiške minima, 
kad Pietų Californijos lietuvės 
moterys “nepolitikuoja, nefiloso
fuoja...” Be abejo, yra ir tokių, 
bet dauguma yra mokytos suma
nios, besidominčios viskuo — ir 
politika, ir filosofija, ir kitomis 
mokslo šakomis. Toli gražu Pie
tų Californijos moterys nėra tik 
kugelių kepėjos ir lietuviškų deš
rų ir kopūstų virėjos.

Sunku yra lietuviškus darbus 
pasverti ant vaistinės svarstyklių 
ir pasakyti, kuris iš tų darbų yra 
daugiau ar mažiau vertingesnis. 
Vieni sugeba parašyti vieną ar 
kitą eilėraštį ar padainuoti cho
re. Puiku! Reikia tokių žmonių. 
Bet negalima nuneigti kitų dar-

Marijonų vienuolijos visuotinio susirinkimo — kap 
— Anglijos marijonų provincijolas, gen. patarėjas 
šelis, naujasis generolas kun. J. Sielski, buv. gen. 
kun. S. Škutansi, Lenkijos provincijolas, Amerikos 
szinski, buv. gen. sekr. kun. Perz, kun. J. Sakevičius; 
3-čias — atst. iš Anglijos kun. S. Matulis. 6-tas atst. iš 
ro provincijos naujas provincijolas kun. J. Dambraus 
ra; trečioj eilėj — iš deš. šv. Kazimiero provincijos 
kun. D. Petraitis. Paskutinėj eilėj iš deš. pirmas

tūlos Romoje atstovai. Pirmoj eilėj iš kairės (sėdi) 
kun. Klimaszewski, nauj. vicegenerolas kun. V. Rim- 
kun. V. Mroczek, buv. gen. vysk. C. Sipovič, buv, gen. 
Šv. Stanislovo Kostkos prov. provincijolas kun. Pei
li eil.: pirm. iš k. buv. gen; tar. kun. A. Miciūnas, 
Argentinos kun. A. Steigvilas, septintas—Šv. Kazimie- 

kajs, pirmas iš deš. gen. postulatorius kun. J. Vaišno- 
atstovai kun. W. Fogarty, kun. E. Witchkoski ir

— gen. tarėjas ir sekr. kun. J. Duoba.

TIKĖJIMAS IR GYVYBE KITOSE 
PLANETOSE

Klaidingas yra ateizmo tvir
tinimas, kad religija esanti žmo
gaus baimės pasekmė. Net pa
čių primityviausių žmonių są
monėje gamtos apraiškos pir
moj eilėj sukelia ne aklos bai
mės, o nusistebėjimo ir pagar
bos pajutimą. Tai galime išskai-

Nenoriu čia nei vyrų ginti, nie 
moterų peikti, ar — priešingai. 
Pietų Californijoje turime apie 
40 įvairių vienetų: organizacijų, 
draugijų, klubų, klubelių ir kt. 
Suskaičius tik valdybų narius, 
susidarytų apie 200 ąsmėnų. Ma
no žiniomis, bent iki Šiol daugu
ma valdybų narių yra dar vyrai, 
o ne moterys. Pagrindinėms or
ganizacijoms ar vienetams (LB- 
yra dvi apylinkės, ALT-bos Los 
Angeles skyriui, LB Vakarų apy
gardai, šv. Kazimiero lietuvių pa 
rapijai, abiems liėtūvių namams 
ir kit.) vadovauja vyrai. Čia jo 
kiu būdu nenorių kelti vyrų į 
padanges ir šaipytis iš moterų, o 
tik painformuoti kitų vietovių lie 
tuvius apie padėtį Pietrį Califor-
nijoje.

Jonas Jurgutis

tyti tiek hebrajų, tiek indų, tiek 
kitų senovinių tautų raštuose.

Krikščionių teologai ilgą lai
ką svarstė gamtos tyrinėtojų 
ir filosofų pažiūrą, kad žemė 
esanti pasaulio centras. Tačiau 
tą pažiūrą mokslui atmetus, teo
logams i neliko jokio sunkumo 
leisti galimybę, kad ir kitose 
planetose galėtu gyventi į žmo
nes panašios būtybės.

Nuo Nikalojaus Kuzano lai
kų, tai yra nuo penkioliktojo 
šimtmečio tiek tarp katalikų, 
tiek tarp protestantų vis palan
kiau buvo priimama nuomonė, 
kad ir kitose planetose galėtų 
gyventi protingos ir laisvos bū
tybės, garbinančios savo Kūrės 
ją. Ne vienas iš katalikų tarpo 
yra net tvirtinęs, kad protingų 
būtybių buvimas kitose plane
tose teoloeriškai būtu labai pri-, 
imtinas, Ju argumentas vra tas- 
jeigu Dievas sukūrė nuostabia, 
neišmatuojama yisa+a su nesu
skaitomomis Žvaigždžiu ir pla
netų sistemomis vien dėl to kad 
protinga būtybė — žmogus ga
lėtų suvokti Dievo Kflredo di

Los Angeles tautinių šokių grupė “Audra’’. Prieky 
Narkevičiūtė, A. Ivanikaitė, D. Gurčinaitė, I. Žukaitė; stovi D. Cingaitė, B. Safrončikaitė, grupės vadovė 
Inga Tumienė^ L. Tumaitė. L. Šepetytė, S. Stančikas. Užpakaly stovi: V. Dūda, R. Žukas, S. Pinkus, V. 
Katilius, V. šeštokas, O. Orlovaitė, R. Tumas, Nuotraukoje trūksta: D. Jusionienės, Geštauto lr R. 
Gurčino.

Chicago Savings
_ and Lota Asioeiatioa ^JAFITYOF^ 
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INSURED

Certifikatų
Certifikatai

sąskaitų*
išduodami tūks-

Mažiausiai turi 
Pelnas mok«ina>

} Ant visų knygelių 
■atskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ. IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARIAMS

* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans 
*_Hotne Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

TEIKIAMAS MCSę flbNA

Nutarę Public Service 
Eree coiiMininity ruoni* fui 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
fan.ily bills with nur spec’l 
money order checks

PAIAKNAVIMAS

Sėli ii rerieem U.S. Bonds 
Two large free park’g lot* 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxe«

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 -
H O II R S . Mon 12 P.M. to 8 PM . Tuen. 9 to 4, Thurn. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

VENGRUOS KATALIKŲ 
REIKALAVIMAI

Katalikai tėvai Vengrijoje rei 
•kalauja platesnių laisvių religi
niam vaikų mokymui ir auklė
jimui. Iki šiol buivo reikalauja
ma, kad tėvai, kurie nori reli
gijos pamokų savo vaikams, vai 

I kus užregistruotų pas mokyk- 
I Jos direktorių. Dėl to tėvai pa
reiškė savo nepasitenkinimą. 
Vengrijos katalikai tėvai nori, 
kad vaikų registravimas religi
jos pamokoms eitų ne per mo
kyklas, o per parapijas, kaip 
yra daroma Čekoslovakijoje. 
Čekoslovakijos pavyzdys paro
dė, kad pakeitus mokinių regis
travimo tvarką, religijos pamo
kas lankančių mokinių skaičius 
staiga labai padidėjo.

dybę ir ją pagarbinti, tai tose 
planetų sistemose, kurių žmo
gus negali pasiekti, turi gyventi 
kitos protingos būtybės, kurios 
savo laisvu apsisprendimu gar
bintų Kūrėją.

Iš kitos pusės .reikia pabrėž
ti, kad tikėjimas, teologija 
mums palieka pilną laisvę tikė
ti arba netikėti kitų protingų 
būtybių buvimu planetose. Kiek 
vienas tikintysis gali manyti 
taip, kaip,jam atrodo protin
giau, kaip jam patinka.

Jei buvo senų laikų mokslo 
klaida žemę laikyti visatos cent
ru, tai tikriausiai nebus klai
da žmogų arba visą žmoniją lai
kyti fizinės Dievo kūrinijos cent 
ru,.zTai labai derinasi su Šv.' 
Rašto Senoio ir Naujojo Tes
tamento mokymu. Visa medžia
ginė visata, su iau pažįstamais 
ir dar nepažįstamais savo pa
sauliais yra tartum teatras, ku

riame vyksta žmonijos pasauli
nė ir religinė istorija; visas kos
mosas yra tartum erdvė, kurm
io vystosi žmonijos dvasinė’ ir
medžiaginė pažanga.

»V ‘‘ i » J '•
Žmonija yra kūrinijos cent

ras, nes ne Marso, Veneros ar 
kitų planetų gyventojų tarpe,

o žemės gyventojų, žmonių tar
pe apsigyveno Dievo Sūnus, pri
ėmęs žmogaus prigimtį. V. R.

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienom perskai
tyti. 4 '

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia' aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės. ■

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios'aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50. i n

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
Ulinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti mokesčiu.
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I am an American.
Do not fold, spindle, or mutil&te.

Being an American is comfortable.
After all, we do have more thau any 

other country in the world.
Būt sometimes we get too comfort

able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t lianded to us on a 
platter.

Of course, the great majority of 
Americans have great pride iu their 
country.

Millions of them show their pride 
by buying U. S. Savings Bonds.

Through regular purchases vvhere 
they work or bank, fhey’ve helped 
preserve our freedoms by investing in 
their country.

At the šame time, fhey’ve been 
storing up quite a nešt egg for them- 
selves. • >/

U.S. Savings Bonds pay a guaran- 
teed return. And your jnvestmeut is ( 
backed by the full faith and credit of 
the United States of America.

Also, the interest on Series E Sav
ings Bonds isn’t subject to statė or 
local income taxes.

You can defer federal taxes on 
E Bond interest until you redeeni the 
Bond.

If your Bonds are lošt, or stolen, 
or destroyed, we simply replace them 
vithout cost.

They’re safe.
They're easy.
They’re automatic.
And they’re also a rerninder. A re- 

minder that we all have to work hard 
to keep what we have.

Investing in your country will do 
just that.

Think about U.S. Savings Bonds.
It’s a way to keep our 

country from getting 
folded, spindled 
or inutilated.

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija. 1

Gaunama “Drauge14. Kaini 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kaino* 

turi pridėti 5% mokesčių.
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lake stoek in America
Buy U.S. Savings Bonds

t Tk. U.S. C.v«rneM«t Ml »«r ibis sJv«rfiM____ .
Med •• iįBublic Mtvice m cooperation with Thetai n» Admlitiag C—ti.

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

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

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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



AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 
KVIEČIAMAS DETROITE
Būkime energingi šeimininkai

VL. SELENIS
Mūsų Detroito lietuvių koloni 

ja didesniais įvykiais yra gana 
negausi. Įvairūs suvažiavimai ar 
konferencijos vyksta jei ne Chi- 
cagoie ar New Yorke, tai būtinai 
Pittsburghe ar pas artimiausius 
mūsų kaimynus Clevelande. 
Kaip lietuvių kolonija esame jud
ri, didesniais nesutarimais ar gin 
čais nepasižymime, todėl gal ir 
mūsų veiksnių ar centrinių or 
ganizacijų vadų dėmesio nepa
traukiame.

Tačiau šių metų vasaros pa
baigoje turėsime progos pasirody 
ti, kiek mes didesniems įvykiams 
esame pajėgūs: kaip atliksime šei
mininko pareigas ir kaip gausiai 
patys dalyvausime. Čia kalbu a- 
pie rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 
d. ruošiamą Detroite septintą A- 
merikos Lietuvių kongresą, kuris 
turėtų pademonstruoti Amerikos 
lietuvių vieningumą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Kongresą rengia Amerikos Lie 
tuvių Taryba (Altas), kongreso 
šeimininkas bei talkininkas Det
roito lietuvių organizacijų cent
ras (DLOC), gi paprasta kalba 
kalbant Chicagos Altas parūpins 
lėšas kongresui ruošti, Detroito 
DLOC šiam didesnio masto su
važiavimui duos reikiamą skai
čių ir atatinkamų kvalifikacijų 
žmonių. Jų bus reikalinga daug, 
todėl detroitiečiai jei būsime kvie 
čiami kur nors savo darbu prisi
dėti, ne tik neatsisakykime ir ne- 
atsikalbinėkįme, bet jauskime pa 
reigą ir net garbę. Kongresas į- 
vyks Detroito miesto centre — 
Statler Hilton viešbutyje.

Kongresui laikas, kaip matyti 
iš datos, darbo dienos savaitgalis, 
todėl mes detroitiečiai ne tik pa
tys turim kongrese aktyviai da
lyvauti, bet tam savaitgaliui atsi
kviesti iš plačios Amerikos savo 
buvusius ir esamus draugus bei 
pažįstamus, kad ir jie galėtų šio
je lietuvių laisvės troškimo de
monstracijoje dalyvauti. Tik gau 
sus mūsų dalyvavimas gali at
kreipti amerikiečių spaudos, radi
jo ir televizijos atstovų dėmesį.

Į šio kongreso garbės komitetą 
įeina penkių valstijų gubernato
riai (tarp jų Michigano gub. W. 
G. Milliken), visa eilė JAV sena
torių ir kongreso narių. Lietuvių 
garbės komitetą sudaro 27 žymūs 
mūsų veikėjai ir centrinių organi 
zacijų vadovai.

Iki šiol tokius kongresus turė
jo Pittsburghas (1943 m.), Chi- 
caga (1945), New Yorkas (19-

DETROITO ŽINIOS
ŠVYTURIO KUOPOS 

IŠVAŽIAVIMAS
Birž. 20 d. įvykęs “Švyturio” 

kuopos išvažiavimas prie LobdelI 
ežėro Kodačių vasarvietėje Nido
je, esant gražiam orui labai pasi

tės svečius Chicagos vasarotojus 
jūros sktn. Alg. Aglinską su šei
ma, kuris pasidžiaugė “Švyturio” 
kuopos veikla ir papasakojo apie 
Chicagos jūros skautų ir jūros 
šaulių tamprų bendradarbiavi-

sekė. Dalyvavo virš 50 šaulių ir mžL „ , ...— Juros saukus dar sveikino ir
kalbėjo gen. J. Černius, maj. K. 
Daugvydas, sav.-kūrėjų pirm. J. 
Mitkus. Visi džiaugėsi kuopos sėk 
minga veikla, linkėjo ir toliau 
taip gražiai reikštis. Neseniai su
siorganizavusi kuopa turi virš 30 
narių: vyrų ir moterų.

Iš pat ryto rinkosi šauliai ir vi
są priešpietį pravedė šaudybos 
pratimus. Šaudyme dalyvavo vy
rai ir moterys.

3 vai. (vyko bendri pietūs, ku
rių metu “Švyturio” kuopos pir
mininkas M. Vitkus visus iškilos 
dalyvius pasveikino ir padėkojo 
už atsilankymą. Nidos šeiminin
kė K. Kodatienė pristatė vasarvie

Detroito skelbimai
p^YrTF”puTrTuš

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "Plaster Board”. Visų rūšių

grindų ir sienų plytelSs.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniuis • 
nuo 8—9

Patrieia Bandža 
Algis Zaparackaa

Vedėjas—RALPH J. VALATKA
17il»« Worwiek, Detroit, Mieli. 48210 

TEL. 537-5550

49), Chicaga (1953), Bostonas 
(1958), Washingtonas (1964). 
Detroitiečiai, turėdami šį septin
tą kongresą savo namuose, turė
tumėm stipriai paremti, ypač mū 
siį organizacijos. Be to, šis kongre 
sas yra ir sukaktuvinis: 25 metai 
kai palikome savo tėvynę ir 20 
metų kaip pasiekėme šį kraštą. 
Šie du istoriniai įvykiai kiekvie
name iš mūsų paliko gilių pėdsa
kų.

Chicagos Alto vyrai šiam įvy
kiui senai ruošiasi, jie tuo reikalu 
apvažinėjo lietuvių kolonijas A- 
merikoje, o Detroite lankėsi jau 
keletą kartų. Balandžio 2 d. bu
vo atvykęs Alto pirm. inž. E. 
Bartkus ir turėjo pasitarimą su 
DLOC valdybos nariais bei spau 
dos žmonėmis. Balandžio 26 d. 
tokį pat pasitarimą turėjo Alto 
atstovai Jonas Jasaitis ir red. A. 
Pužauskas. Liepos 27 d. E. Bart
kus ir A. Pužauskas dalyvavo 
Detroito organizacijų atstovų ir

Kiek kartų esame Skaitę žo
džius: “Lietuvis lieka lietuviu 

spaudos pasitarime. Teko visuose visur ir visada” ir “pasaulyje
posėdžiuose dalyvauti, jie mus 
laiko dinamiška kolonija, deda 
daug vilčių ir pasitikėjimo į det- 
roitiečius šį kongresą ruošiant 
Nepamiršta, žinoma, ir kitų kolo 
nijų ir yra išsiuntinėję 600 atsi
šaukimų lietuvių organizacijoms, 
kviesdami į kongresą.

Kongrese kaip svečiai gali da
lyvauti visa patriotinė lietuvių 
visuomenė. Atstovus į kongresą 
siunčia: centrinės organizacijos 
po 6 atstovus, skyriai, komitetai 
irgi po 6, vietos draugijos, klubai, 
kuopos, skyriai po 1 atstovą nuo 
10 narių, laikraščių redakcijos ir 
radio programos po 3 atstovus. 
Todėl gausiai atstovaukime Det
roito organizacijas.

Kongreso metu, be paskaitų ir 
simpoziumų, ten pat Statler Hil
ton viešbutyje įvyks banketas su 
menine programa. Pakvietimus 
į banketą Detroite jau platina 
DLOC valdybos pirm. K. Veiku
tis ir kiti valdybos nariai. Rug
piūčio 31 d. (sekmadienį) bus 
pamaldos atskirai katalikams ir 
evangelikams. Detalizuota pro
grama bus paskelbta spaudoje.

LB Detroito apylinkės valdy
ba taip pat kviečia visuomenę 
dalyvauti, ir savo posėdyje, svei
kindama Altą nutarusį kongresą 
rengti Detroite, paskyrė piniginę 
paramą kongreso rengėjams.

Dalyvaukime kongrese gau
siai be pažiūrų skirtumo su šiam 
kongresui iškeltu šūkiu: “Visos 
lietuvių jėgos laisvės kovai”.

Išvažiavimo ūkio daliai gabiai 
vadovavo J. Kinčius ir rūpestin
gai šeimininkavo sesutės: Kazė pastovyklėje įvyko mažas pakei-
Stankutė ir Nelė Stankutė — 
Hudson.

Po pietų iki saulėleidžio visi 
dainavo, mėgėjai žuvavo, važinė 
josi laiveliais, vyko laimėjimai ir 
kt. pramogos.

K.

SKAUTAI TOLIMOJE 
ROMUVOJE

Roberto Selenio telefoninis 
pranešimas

Ketvirtadieniais 
V. v. KST.

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Detroito skautai, Kanados ra
jono skautų stovykloje Romuvoje, 
savo pastovyklę gerai ir origina
liai įkūrė. Įrengimams ir lapi
nei visa medžiaga paimta iš miš
ko. Pirmoji savaitė buvo skiria
ma daugiau stovyklos įrengimam

iillllllllllllllilllliiiiuilllllilllllllilllllllllll'ir kitiem darbam. Antroji dau-

Detroito Lietuvių organizacijų atstovai kartu su Alto pirmininku inž. Eug. Bartkum ir žurn. A. Pu
žausku Alto suvažiavimui rengti pasitarime. Pirmoje eilėje; P. Januška, R. Sukauskas, A. Pužauskas, 
K. Rožanskienė ,inž. Eug. Bartkus, K. Veikut s, F. Motuzas ir Ant. Sukauskas. Stovi VI Selenis, V. 
Urbonas, K. Ražauskas, Ant. Musteikis, V. Staškevičius, K. Girnius, M. šnapštys, P. Šepetys, P. Pa
gojus, V. Misiulis, M. Vitkus, L. Mitkus, I. Tamošiūnas, K. Šarka, S. Šimoliūnas ir p. Morkūnas.

Nuotr. J. Gaižučio

LIETUVIS LIEKA LIETUVIU
Kelionė į Europą — senąją gimtinę

A. SAULAITIS IR 
A. ZAPARACKAS

pasklidę lietuviai sudaro vienin
gą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę”.

Sėdime kelte per Atlantą tarp 
Prancūzijos ir Anglijos trečią 
valandą ryto, pilni kelionės 
įspūdžių, ir šie žodžiai vėl žėri 
panašia šiluma, kuri mus stip
rino Jaunimo metu darbų įkarš
tyje, kuri pynė keliones po Pie
tų Ameriką. Aleis Zanarackas 
su kitais dalyvavo TV Pietų 
Amerikos Lietuvių kongrese 
Argentinoje 1967 metais, man 
pačiam teko PLB vardu keliau
ti už metu ir dalyvauti Pietų 
Amerikos Lietuvių jaunimo sto
vykloje Brazilijoje. O dabar, lie
pos 22 dieną, pasileidome į pri
vačiai apmokamą kelionę, kiše
nėse įsidėję tiek įgaliojimus, 
tiek ir rūpesčius: PLB reika
lais pasitarti, pasirūpinti ir Lie
tuvių Skautų sąjungos (gyveni
mu.

Rašydami savo įspūdžius ne- 
kartojame, ką galima rasti kny
gose ar kelionių žurnaluose. Po 
dvidešimties metų pertraukos, 
grįžtame į Europą, daug mylių 
arčiau prie Lietuvos, išgyvenda
mi, kaip tik lietuviu šeimos ir 
švietimo metais tą , lietuvišką 
šeimą ir amžinąją Lietuvių char

giau poilsiui, žaidimams, plauki 
mams. Pirmą savaitę turėjome 4 
mylių žygį į dirbtinį krioklį, ten 
pavalgėme, pailsėjome ir grįžo 
me. Antrą savaitę nakties žygis 
su baidarėmis ir nakvyne už sto
vyklos ribų.

Kas vakarą Detroito skautai da
lyvauja bendruose laužuose. Det
roito sesių visa draugovė laužo 
metu groja skudučiais. Dainas a- 
kordeonu palydi Robertas Palai
kis. Šeštadienį suruošėm bendrą 
stovyklos paradą tėveliams ir vi
suomenei. Sekmadienį specialų 
paradą CBC televizijos stoties at
stovams, kurie buvo atvykę iš To
ronto. Labai daug filmavo Det
roito pastovyklę, nes atkreipė dė
mesį, kad čia viskas buvo pada
ryta iš gamtoje rastos medžiagos.

Čia būtumėm beveik visai ats
kirti nuo pasaulio, jei ne kelio
likos mylių lauko telefonas, ku
ris yra įjungtas į Kanados telefo
no tinklą. Detroito sesių štabo 
sudėties dar negavau, bet mūsų

rimas: esu atleistas iš pastovyklės 
adjutanto pareigų ir paskirtas vi
sos stovyklos komendantu.

Su Detroito skautais yra atvy
kę trys vilkiukai — Rimas Mat- 
vekas, Markus Ogilvis, Andrius 
Anužis ir jau pasižymėjo laimė
dami pastovyklėje pirmą vietą už 
švarą ir tvarkingumą.

Visi broliai ir sesės yra sveiki, 
niekas nesusirgo, nesusižeidė. 
Rugpiūčio 9 d. šeštadienio visiš
kai nelaukiame, nes tą dieną rei
kės palikti gražiąją Romuvos sto
vyklavietę. O dabar tėvelių dė
mesiui: laukite mūsų šeštadienį 
grįžtant Kanados pusėje prie Šv. 
Kazimiero bažnyčios. Mus ten au
tobusai turėtų atvežti ir palikti 
apie 4-5 vai. vakare Detroito lai
ku.

tos liečiančią tiesą: “Lietuvis 
lieka lietuviu visur ir visada.”
Kad Lietuva turėtų Lituanicą...

Kelionė prasidėjo iš tikrųjų 
Fordhamo universitete, kur ant
radienį, liepos 22 dieną, abu su
sitikome Lituanistikos instituto 
globoje. Susirinko 28 asmenų, 
kurių daueuma vasarinio semest 
ro studentai ir studentės, kartu 
praleisti keletą valandų —- šven 
tiškai ir rimtai. Pirma Stretitė- 
rne Mišias, pindami mintis ir 
maldas apie tai, kad mokiniai ma pareigūnų kalba angliškai, 
ir mokytojai — visi prašome perėjimas į kitas kalbas švel
šviesos ir tuo pačiu esame pa
saulio šviesa, nešdami skaidres
nį rvtojų. Mažoje, mėlynai pa
puoštoje koplvtėlėie lietuvių 
giesmės, gitarai pritariant, ko
munija ir duonos ir vyno pavi
dalu, knin tinka tikrom šven
tėm, tikinčiųjų maldos, apjun
giančios visų prašymus i vieną 
balsą. Po namaldų nasikąlbėii- 
mas anie lietuviu jaunimo , vi
suomenini auklėjimą, tai yrą, 
kairo jaunimo organizacijos, sto
vyklos ir lituanistinės mokvk- 
los stengiasi sąmoningai kreipti 
jauna asmenį i bendruomenę, i 
lietuviškąja šeima. Poka^bvie 
dalyvavo dr. Antanas Vasvs. 
jau trvliktus metus vedas insti
tutą. V. Čižiūnas ir Rima Salvtė, 
lietuviu kalbos instruktorė pra
dedančiai grupei — mums su 
Algiu ypatingai pažįstama iš 
Jaunimo metu, kai redagavo 
“Dainavos šalies Jaunu žmonių 
padavimus” jaunimo stovykloje 
Dainavoje.

Kaip visada, V. Čižiūnas pa
remia kiekvienas pastangas auk 
lėti jaunimą, todėl malonu kaip 
tik šioje mokslo įstaigoje apie 
bendruomenėjimą pasikalbėti. 
Su dr. Vašiu, pavalgę vakarie
nę, vykome į aerodromą pradėti 
savo didžios kelionės.

Mūsų lėktuvas — pigiausiu 
bilietu, dvylikos valandų kelio
nės Loftleidir, islandu linija. 
“Mat”, sako Algis, “Islandijoje 
tik 200,000 gyventojų ir jie turi 
savo oro liniją. Nepriklausoma 
Lietuva galėtu tikrai turėti sa
vo — Lituanicą”. '

Gal tai ženklas to, kad visa 
mūsų kelionė kažkaip, kaip ir 
mūsų visi darbai ir veikla, riša- 
si su Lietuva. Lietuvos reika
lais, kaip šiuose rašinėliuose 
panasakojame.

Antra valanda rvto išskride, 
po poros valandų perskridę Ka
nados rvtus. sutinkame saulėte
ki netoli Grenlandijos, kurios 
kairėje matvti ledvnai, o jūra 
ni na dideliu ledo gabalu, kurie 
iš lėktuvo atrodo kaip skiedros 
bi lote. Grenlandija nuo žodžio 
— žalia” žemė
v sas ledvnas. o Islandija nuo 
žodžio “ledo” žemė. iš tikruiu 
vra Salia. Iš tolo jau matvti ue- 
niakalniu sukrauti kalnai, juo
da. juoda lavos rūšies žemė, 
šviežaus lietaus nadrasinta aug- 
mpniia TO laiimsniu švinas oras 
Iš lėktuvo išimo islardietės lėk
tuvo tarnautojos. Pamaniau, 
kain joms gera išlipti savoie tė
vynėje, mes — kaip tas per pa
sauli keliaująs žmogus.

Artėdami per Aingliją Į Lu-

xembourgą, peržvelgėme kelio
nių knygutes, kad galėtume ge
riau naujame krašte susigaudy
ti — jų pinigai, kainos, papro
čiai, kalba. Neturime kur sku
bėti, nes lietuvių, kiėk žinome, 
Luxemtoourge nėra. Po dvide
šimties metų pertraukos nutu
piame savo gimtajame žemyne 
— Europoje.

Diena mažoje kunigaikštijoje
Didžioji Luxembourgo kuni

gaikštija yra maža, bet skonin
gai talpi. Perėję per muitinę, iš- 
sikeičiame pinigų, išsiunčiame 
laiškus ir atvirukus į J. A. Vals
tybes, savo draugams ir pažįs
tamiems pranešdami pirmuo
sius įspūdžius kelionėje pas Eu
ropos lietuvius. Kadangi dangų

nesnis. Autobusas nuvežė į 
miesto centrą keleliu, vedančiu 
į 10,000 amerikiečių kariu poil
sio vietą, žuvusių už vos 30 kar
tu gausesnį gyventojų skaičių. 
Pirmieji vaizdai kaip pasakoje 
giliai išrėžtų krantų papėdėse ir 
ąukštumose senų pilių kuorai, 
ankštais stąfeiais takeliais api
pinti. Kažin ar Lietuvos pilys 
panašiai atrodo?/* *

Iš išvaizdos vietiniai nuspren
dė irius esant američi«čius, vieš
bučio tarnautojas ka’bina ang
liškai — nors vie-a kartą ir vo
kiškai, o mos atsilakėme, vo
kiškai ‘ pam'a «”•<*•<• mi mba rio ir 
rakto ir paJjnkPdaTni labanakt.

Pirmasis vakaras Europoje 
•ėsti per miestelį pro krau-

(Nukelta į 6 psl.)

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 
B. Sruoga

Kon-Tiki
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose,
L. Dovydaitis

Rytų pasakos,
Vincas Krėvė

2.50

300Šen kareivis Matatutis 
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. V a mb u tas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos 

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi- 

iš tikru iu vra kūrimo istoriją, lietuvių gyveni-
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

Būriui 17*a 'mietų vadovavo K. Keblinskienė.
Būtį vesti nuo 1969. VIL 26 d. perėmė Dr. Julius Jakulis.
Jo adresas: 674 West Main Street, Avon, Mass. 02322.

APYSKAITA
Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoj 121 Būrelis Brocktone 

nuo 1952. IX. I. iki 1969. VII. 15 aukojo:

Birutė Svilienė .................... $181.00
L.K.M.S. 15 kp. Brocktone $169.35
Kun. Jonas Švagždys ............ $156.00
Vytautas Sužiedėlis ............ $156.00
Petronėlė Petkelienė .... :)..... $144.00
Stasys Eiva .........    $135.00
Kunegunda Keblinskienė...... $102.40
Kun. Albertas Abračinskas $96.00 
Kęstutis Keblys $92.00
Dr. Juozas Kvaraciejus ..... $84.00
Kazimieras Leiga ................ $84.00
Pranas Keblinsikas .......  $74.00
Emilija Navozelskaitė ..... $72.00
Balys Vitkus ........................ $60.00
Agnė Navozelskaitė ............ $60.00
Juzefą Gudaitė .................... $60.00
Juozas Stašaitis .................... $60.00
Ona Jakulienė ........................ $48.00
Algirdas Keblinskas ............ $48.00
Faustas Stundžia................... $37.00
Margarita Mazgelienė ..... $36.00
Adolfas Sabaitis .................... $36.00
Stasė Stasiukaitienė ............ $36.00
Jurgis Puidokas .................... $36.00
L. Bendr. Brocktono Skyr. $30.00
Petras Dailidė .................... $28.00
Motiejus Valentukevičius .... $24.00
Mečislovas Tubis ................ $24.00
Juozas Kucinas ....................... $24.00
Vincas Grybauskas ........... $24.00

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

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

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

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

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

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

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

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

iiiiiiiiNfliHiiiniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiinlinMiiiiniHiiiiiBni*
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1» NAUJU - 20 DEMONSTRUOTŲ
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI £3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLVMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPEBIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

3.75

2.00

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

2.50 Mfe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

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

4
Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly,
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

Hu

I ml rmtjt pi »j?!-
gSMik

ederal

Kun. Pranciškus Strakauskas $24.00
Julija Jakavonytė ................ $24.00
Ona Česnienė ........................ $24 00
Vincas Zinkevičius ............ $24.00
Kun. Jonas Daunys ............ $24.00
Adomas Česnauskas ............ $18.00
Dr. Ignas Tenderis ............ ,$12.00
Dr. Algirdas Vaitkus ........ $12.00
Simas Sužiedėlis .................... $12.00
Kun. Simeonas Saulėnas .... $12.00
Kun. Aloyzas Klimas ........ $12.00
Ona Kešetaitė ..................... $12.00
Rožė Čirokienė .................... $12.00
Tadas Kubilius ............. '....... $11.00
Dr. Jonas Malinskis ............ $9.00
Už Vasario 16 Metraštį .... $7.50
Elzbieta Bielkiūtė ................ $7.00
Mykolas Mazgelis ............ $5.00
Juozas Juškauskas .................. 4.00
Kazys Pareigis ........  $3.00
Kazimiera Kuzborskienė .... $2.00
Veronika Zalatorienė ........ $2.00
Kotryna Valeckienė ............ $2.00
Juozas Jazukevičius ............ $1.00
Julija Stankienė ..................... $1.00
Viso ..................................... $2,493.25

Sušelpti šie mokiniai: Edvardas Mi
liukas, Ingrida Kiulkaitytė, Magdele- 
na Jasevičiūtė, Ona Pacevičiūtė, Va
lentinas Grovas.

5
6 or 12
MONTH
$5/000
or MORE

Snings crtifieatet inued 
for six months or on. 
y.ar-in minimum 
amounts of $5.000.00, 
and tharaaftar In 
multiplaa of $500.00. 
Earnings am paid at 
maturity.

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chieago. III. 60608

Vlrginia 7-7747
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LIETUVIS LIEKA LIETUVIU CLASSIFIED GUIDE
(Atkelta iš 5 psl.)

tuvių langus. Kai kur matyti 
užrašai “Pepsi Cola”, “hot dog” 
(•bet daug skoningesni), “Tide”. 
Krautuvių langai pilni, miestas 
moderniškas. Senoji katedra, 
pilių tyirtovės, tiltai apšviesti 
įvairių spalvų šviesom, kad ir 
turistams būtų įdomu ir vieti
niai prisimintu amžinąją kovą 
už laisvę. Gatvėje girdėti pran
cūzų,' vietinė luksembur°riečių 
kalba vokiečiu kalba, matyti ir 
ųž geležinės uždangos lankyto
jų, žydi liepų alėjos.

Centre groja vyrų, atrodo, 
kariškių orkestras, žmonės kul
tūringai gaivinasi alumi, klau
sydamiesi muzikos. Įvairiai ap
sirengę, spalvingai ir skoningai. 
Jaunų žmonių būrys po koncer
to sustota ir dar ypatingai pa
ploja, žaisdami ta kalba be žo
džių, kuri peržengia ir kalbos 
ir tautybės kelius.

Į Prancūziją
Taip gera po vienos nakvynės 

21,000 pėdų, net be siūlo ore 
kabant, lavoje išmiegoti, pro 
langelį tolimų varpų garsais be
sigėrint.

Atsibudę’ mauname pusry
čių, kuriuos sudaro kava su bul- 
kute, tikra žodžio prasme — 
“mažieji pusryčiai”. Geriau lik
ti alkanam, negu pasirodyti ne
išmanėliu — juk vakar knygoje 
paBiskaitėme.

Atsiėmę Volkswageną, kuriuo 
keliausime, vykstame Prancū
zijos link, nusistatę pasiekti sos 
tinės apylinkę. Keliai dviejų ta
kų, siauri, bet labai smagūs, per 
laukus, per kaimus, greitai per 
sieną, pro garinį traukinį, su
kabintą iš moderniausių chemi
jos prekėms vagonų. Kažkokie 
jausmai, kuriuos Mačernis daug

Į kosminio amžiaus 

aušrą
-Jau išėjo iš spaudos prof di 

Antano Ramūno knyga

“IŠ SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ”

Autorius, atsiremdamas į pra
eitį, gvildena lietuvio. Lietuvos, 
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą, atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 
Drauge. Kaina — $6.
IlUnols State Kyvento.lai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

RIarguette Pk., 6211 So. Western 
J. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 tkl. C vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

OKIO PRODUKTAI
Įvairūs vaisiai ir daržoves tiesiai iš farmu

MICHIGAN PERSIKAI (Peaches) .......... sv. 12 et.
l/2 butelio $2.98

MICHIGAN SLYVOS ............ 2 sv. krepšelis 59 et.
BE SEKLŲ V YNUOGES .......................... svaras 25 ei.
S«EET CORN ............................ .. tuzinas 59 et.
ŠVIEŽIŲ MORKŲ ......................3 sv. pundelis 29 ct.
AGURKAI ......................................................  6 už 2S ct.
ŠVIEŽI KOPŪSTAI ..................................... svaras 7 et.
UND 0F LAKĘS SVIESTAS............ I svaras 79 ef.
HALF & HALF ...................................................... 32 et.
PIENAS........................................ I galionas 89 ct.
ŠVIEŽIAS MEDUS ............................... 5 svarai $1.59

ĖGG STORE

geriau išreiškia, gal panašūs ir 
į Pietaroi Algimanto atbudimą, 
kyla ir mumyse, kai matome tik 
ras rugiagėles .raudonas aguo
nas, javų laukus pakelėje.

Bematant Prancūzijoje, netoli 
Belgijos sienos. Seku kelią, skai 
tau kelionių vadovėlį, bandau 
atsiminti prancūzų kalbą iš gim
nazijos laikų prieš dvylika me
tų, bet mūsų laukia ir poilsis, 
tuo atžvilgiu — pirmuosius lie
tuvius sutiksime Paryžiuje.

PAMINKLINĖ LENTA 
BOKŠTE

Gaišiajame London Tower 
bokšte, kuris per šimtmečius 
tarnavo kaip valstybės kalėji
mas, buvo įmūryta lenta Šv. 
Tomo Moro nukankinimui pri
minti. žymus anglų filosofas ir 
karaliaus Henriko VJH-ojo vals 
tybės kancleris Tomas Moras, 
buvo kalinamas Londono bokš
te ir 1535m. nuteistas mirti, dėl 
to kad kaip katalikas negalėjo 
pateisinti karaliaus atsiskyri
mo nuo katalikų Bažnyčios. Ta
me pačiame Londono bokšte 
katalikų ir piotestantų inicia
tyva “Sąžinės kankiniui” bus 
pastatytas biustas.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iŠ 
dabartinės Lietuvos gyvenimo 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

1924 West 59th Str.
Tel. PRospeet 6-5347

MISCELLANEOUS

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

VACYS
ĮCONSTRŪCTION C0

į REZIDENCINIAI, 
3KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

MS7 West Street 
TeL HE 4-7482

M O V I N G
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Deiurlaape visu rūfilų storus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuoslui vamzdžius Da
žome 15 lauko. Taisome mūra “tuck- 
polnttns”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chloasoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 jį S. Anna Avė., Iiyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oondltioning — 1 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnaa (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu, 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

>IO PROGRAMA

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

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Skelbkites “Drauge”.

M I S C E L L A N b O V S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel 254-3326 
Dideliu įvairiu prekių paslrlnkimaa

E. ir V. ŽUKAUSKAI

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 
2346 VV. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas i Joe) Juraitis

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

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. BUDIS — Tet CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Mamų, gyvybSs 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi. 
mokėtinu, sa 
lygos.

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

IVI O V I N G
SERENAS perkrausto baldus is 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaoe — VVA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokSalt 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8654 lr GR 6-4339

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

llllllllllllllllllllllllllllitnillllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

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

REAL ESTATE
■iiiHiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiniiiiMinnniHiiiiMiiiiiiiiiniiiiMiiMoiMiiimiiHiiiiniiiM

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

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

NERIS REAL
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

Pard. labai geram stovy 6 kamb., 
2 mieg. mūrinis namas Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19,900, apyl 65-tos ir Kedzie. 
Teirautis tel. PR. 8-2233. 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Mapletvood Av., CL 4-1450

5 U kamb. mūro bungnloiv, 9 me
tu, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rnckwcll. 
$23,000. „ A18 vienetu mur. atnaujintas room
ing house prie BinColn Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tas 
Notary Public

2787 VV. 48rd St — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Ineome Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

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

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

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-0515

aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(3 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 lr Westem. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 lr Callfornla; 28,600.

5% kamb. 9 metu. Geras mūr. 
bungalow. prie. 67, ) vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma' 
Alumin. langai. Garažas. $29,600.

ll batų, 10 metų, 2-Jų aukštu mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemento. 2-Ju 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui lr alėjoms. Pamaty
kite.

2-jų butų mūras. Garažas, alumin. 
langai. Platus lotas. Marąuette pke. 
$21,900.

5 kamb., apie 10 metu, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $28,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 Ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
Įmokėję $3,500.

Ligonis našle turi labai gerų 2-Jų 
butų mūro narna. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Lotas SO p. Marąuette Parke.

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda Marąuette 
parke 2 butus1 po 6 kamb. ir ma
žą butuką rūsyje. 2552 VVest 69th 
Street. Tel. PR 6-0764.

Savininkas išeina į pensiją, par
duoda gerai prižiūrėtą 2 aukštų na
mą, 6 ir 5 kamb., naujas boileris, 
modem. virtuv. Skambint po 6 v. 
vak. HE 4-0508, susitarus Kaina 
$29,900.

ĮSIGYKITE DABAR

KELIAS J ALTORIAUS 

GARBĘ
J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietdviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

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

DĖMESIO!

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

HELP VV ANTED — MOTERYS

Steno-Secretary
Young Lady 

Pleasant Personallty 
Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

MRS. CONNOR 
MU 4-1414

HELP VVANTED — VYRAI

PUNCH PRESS OPERATORS
in modern suburban planl

Full time permanent positions with growing manufacturer. Good 
starting wages plūs better than average benefits including, profit 
sharing, hospitalization, production bonus, 8 paid holidays, etc.

HANSONSCALE COMPANY
1777 SHER.MLR RD., NORTHBROOK, ILL. TEL. CR 2-1100

A n Eąual Oppprtunity Employer

DĖMESIO !

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 

. pristatymąs būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

HELP VVANTED — VYRAI

VVANTED: 
YOUNG MEN

Dependable and energetic maehine 
helpers. Good starting pay, shift 
work. All benefits. Will train.

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuck Ording

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP.

3827 Willow Street 
SCHILLER PARK, ILLINOIS

OFFICE MGR.
Experienced level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
llason between salesmen, ware- 
house & home office, supervise too, 
handle credlt & collections for Els
ton Av. branch office of nat’l firm. 
PHONE MR. RANSOM 777-8900

 (MPSA)

EXPER’D AUTO PARTS MAN
Steady Work Days 

Excellcnt Co. Benefits

SVITAK BiUTCK INC.
6800 VV. Ogden, Bervvyn, III.

ST 8-0234. BI 2-1264 (Ghlcago)
Contact — DEL DAVIDSON Mgr.

WAREHOUSE MAN
Experieneerl all phases, aeenmiilating. 
padkaging-, sliipptng, U.P.S., P. P. * 
Truck. Company benefits.

Hours 8 to 4:30 
References reąuired
PHONE 638-0905
PORTER VVORK 

LIGHT SHIPPING AND 
RECEIVING

Vacation, insurance. s' to 4:30. 
References reąuired.

TOMPKINS
712 S. Clark_________922-4724

INSURANCE 

AGENTS 

To Learn Business.
Average eoimmision of our agents 
over $200 weekly. Car necessary.

Commonvvealth 
Ins. Company 

450 E. Ohio Rm. 400

DIE SET-UP & STOCK MAN
Company in Addison neįeis man to 
do vartaus duties. Hours 7:00 A.M. 
to 3:30 P.M. Giood pay scale and be? 
neflts. Easy access Nori h Avenųė 
and Lake Street.

AVANTI R. D. INC
TKL. 543-1*350.

TIMEKEEPER 
PAYROLL CLERK

TRIANGLE TANNING 
1823 W. Webster

Apsimoka skelbtis DRA U G E, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
uvių dienraštis Gi skelbimų ’tai- 
v s visiems prieinamos



o
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Pašto žinybos viršininkas W. M. Blount su naujo pašto ženklo plokšte 
— ji ąstj-onąutų buvo nugabenta i mėnulį ir grąžinta žemėn. Šio mėnesio 
pabaigoje išleidžiajnas naujas pašto ženklas. Jis bus pusiau didesnis už 
kitus. Jame pavaizduota, kaip žmogus nulipa i mėnulio paviršių ir turės 
užrašą: “Pirmasis žmogus mėnulyje.”

MOŠŲ KOLONIJOSE
Rockford, IU.

Vyksta pasiruošimai

Balfas ruošiasi 25 metų sky
riaus gyvenimo jubiliejui. Spaus 
dinius ir bilietus reikės skubiai 
išplatinti, o to laiko nebedaug 
beliko. Vakaras įvyks rugsėjo 
27 d.

Programą išpildo sol. Vanda 
Stankienė ir gros neolituanų or
kestras.

Balfo 85 skyr. valdyba ruo
šiasi, kad viskas kuo geriausiai 
įvyktų. Prašoma visuomenę iš 
anksto rezervuoti tą dieną ir 
dalyvauti Balfo 25 metų jubilie, 
jiniame baliuje. Augis

Rochester, N. Y.

NAUJĄ LB APYLINKES 
Valdyba

Neseniai įvykusiame LB apy
linkės metiniame susirinkime bu 
vo išrinkta nauja valdyba, kurią 
sudaro: pirm. Kęstutis Miškinis, 
vicepirm. inž. V. Draugelis, sekr. 
inž. Vitolius Litvinas, ižd. mokt. 
Aleksas Gečas ir kultūros reika
lų vedėjas inž. Eug. Vidmantas. 
Visi, išskyrus pirmininką, jau čia 
baigę aukštuosius mokslus, gra
žiai beįsikurią, aktyvūs vietos lie
tuviškų organizacijų nariai. Pir
mas naujosios valdybos žingsnis, 
tai Rochesterio LB biuletenio iš
leidimas, kurio tikslas supažin
dinti su valdybos veikla, pateik
ti žinių iš vietos lietuvių gyveni
mo ir suteikti galimybę laisvam 
ir plačiam svarstymui lietuvių 
veiklos.

Antrąjame biuletenio numery
je gražiai paminimi Birželio įvy
kiai, plačiai aprašoma lit. mokyk
los mokinių išleistuvės ir mokslo 
metų užbaigtuves, išvardyta nau
ji akademikai, skelbiami parengi
mai, naujos knygos ir plokštelės.

— Mokt. Aleksas Gečas jau tre 
čia vasara ekškursuoja po V. ir 
Rytų Europą. Praeitą vasarą lan 
kėši ir okupt. Lietuvoje. Aleksas 
Gečas yra Rochesterio priemiesty 
Greece viešosios viduriniosios mo 
kyklos mokytojas.

LIETINGA LIETUVIŲ DIENA

Liepos 27 d. Lietuvių dienos 
parengimas praėjo lietaus šešėly
je, kas labai atsiliepė ir vietos 
lietuvių nenorą apsilankyti kal
bamame parengime. Bet vis dėl 
to, kviestieji svečiai: miesto meras 
Frank Lamb su žmona ir kt. lai
ku atsilankė ir svečiavosi apie dvi 
valandas, kai tuo tarpu mūsų tau 
tiečiai labai skystai pasirodė, kas 
labai nuvylė rengėjus. Rengė vie
tos Balfo skyrius. Vieta — šv. 
Jurgio liet. parapijos salės kiemas 
ir sodelis.

— Virginija Krivytė ir šią va
sarą praleidžia Ispanijoj studijuo 
dama ispanų kalbą. 1968-69 m. 
m. ji mokė ispanų kalbą Monroe 
Cojiununity kolegijoj.

— Lietuvių spaudos kioskas,
kuris veikią sekmadieniais Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos žemuti
nėje salėje, dėl atostogų iki rugsė
jo 6 d. uždarytas.

sb.

PSALMĖS ŽODŽIAI 
MĖNULYJE

Visi trys "Apolono vienuo
liktojo” astronautai yia tikin
tys, religinga krikščionys. Arms
trong ir Aldring priklauso pro
testantų bažnyčioms, o Collins 
yra katalikas. Išreikšdami savo 
religinius įsitikinimus, jie mėnu
lio paviršiuje paliko metalinė
je plokštėje išrašytus .aštunto
sios psalmės žodžius: “Viešpa
tie, mūsų Dieve, koks nuosta
bus yra tavo vardas visame kos 
mose! Kaip nuostabiai spindi 

1 tavo didybė žvaigždynų erdvė
se. Kai žiūriu į dangaus Skliau
tą, kurį tu išskleidei, j mėnulį 
ir žvaigždes, kurias tu padarei, 
aš klausiu pats save: Kas gi yra 
žmogus, kad tu jį atsimeni? Kas 
žmogaus sūnus, kad jam atiduo
di visus savo kūrinius? "Vieš
patie, mūsų Dieve, koks nuosta
tus Tavo vardas visame kosmo
se!” Šiuos psalmės žodžius as
tronautai radijo ir televizijos 
bangomis perdavė žemei savo 
kelionės pabaigoje, prieš pasiek
dami žemės atmosferą.

OSTIJA ĮTEIKIAMA į 

RANKAS

Popiežius leido Prancūzijos 
tikintiesiems šv. Komuniją pri 
imti, konsekruotą ostiją gau
nant į rankas, ne tiesiog į bur
ną, kaip buvo daroma iki šiol. 
Tokį pat leidimą jau yra gavę 
Belgijos ir Olandijos katalikai. 
Tikintiesiems turės būti iš anks 
to paaiškinta tokio priėmimo 
prasmė.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PASAULINIO SEKRETORIATO 
POSĖDŽIAI

Š. m. liepos 1-2 d. Romoje bu
vo susirinkęs konferencijai pašau 
linės Krikščionių demokratų są
jungos generalinis sekretoriatas. 
Posėdžiams pirmininkavo P. A- 
merikos KD organizacijos gen. 
sekr. Čilės senatorius Reyes Vi- 
cuna. Be jo, dalyvavo Europos 
sąjungos, vidurio Europos sąjun
gos, Pasaulinio komiteto, Pasau
lio Jaunimo sąjungos generali
niai sekretoriai ir kai kurių Azi
jos kraštų krikščionių demokratų 
vadovaują asmenys. Kadangi tuo 
pačiu metu vyko Italijos Krikšč. 
dem. XI-sis kongresas, kuriame 
dalyvavo eilė svečių iš kitų kraš
tų, gen. sekretoriato nariai pla
čiau tarėsi su Ispanijos, Portugali 
jos, Švedijos ir kai kurių rytų Eu
ropos kraštų KD atstovais.

Konferencija nagrinėjo politi
nę padėtį Europoje, Pietų Ameri
koje ir Azijoje, ypač išeidama iš 
fakto, kad krikščioniškoji demo
kratija sparčiai šiuose kontinen
tuose plečiasi ir todėl turi prisi
imti dalį atsakomybės už tų kon
tinentų politiką.

Konferencija palankiai vertino 
jaunųjų KD pasaulinio kongreso 
siūlymą pagrindinai išstudijuoti 
krikščioniškosios demokratijos i- 
deologiją, suvienodinti pagrindi

KULTŪROS FESTIVALIS
Alžiro sostinėje, šiaurės Afri

koje, įvyko Afrikos žemyno pir
masis kultūros festivalis. 4,000 
aktorių, dainininkų, šokėjų ir 
muzikų atstovavo 30 Afrikso 
kraišftų. Alžiro kard. Duval ta 
proga paskelbė par eiškimą iš
keldamas Afrikos žemyno kul
tūrines vertybes. Afrika, rašo 
kard. Duval, yra visa jautria 
savo siela prisirišusi prie dvasi
nių vertybių. Materializmo vilio
nėmis suklaidintiems mūsų am
žiaus žmonėms, Afrika prime
na tai, kas šventa, tai, kas veda 
į būties paslaptį ir į Dievą, be 
kurio sunyksta visos žmogiško
sios vertybės.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti,

!nius principus ir surasti vieningą 
bazę visam pasauliniam krikščio 
niškosios demokratijos sąjūdžiui. 
Nutarta artimiausioje ateityje su
šaukti ekspertų suvažiavimą šiam 
klausimui iš esmės svarstyti.

P. Amerikos atstovai painfor
mavo, kad kitas P. Amerikos KD 
kongresas įvyks š. m. rugsėjo 19- 
21 d. Guatemaloje. Taip pat tar- 

I ti besivystančiųjų kraštų ekono- 
| miniai ir socialiniai klausimai. 
Išsamiau juos išsvarstyti kitais 
metais Maniloje, Filipinuose, bus 
šaukiama pasaulinė KD atstovų 
konferencija. Rengimo komisija 
jau sudaryta ir vyksta paruošia
mieji darbai. (KDI)

kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dieyo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

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

Teisininkui VYTAUTUI PAULIONIUI, 
Lietuvių Operos mecenatui, jo broliui

A. + A
ZIGMUI PAULIONIUI,

iškeliavus į amžinybę, ,
gilių užuojautų tariame.

Chicagos Lietuvių Opera

A. -f- A.

JONEI ŪEREKIENEI
mirus, sūnui inž, ALGIRDUI ČEREKUI 
ir jo šeimai gilių užuojautų reiškiame ir kar
tu liūdime.

S. ir L. Kalvėnai su šeima 
J. ir R. Kalvėnai su šeima

NATO KARININKAI PAS 
ŠV. TĖVĄ

Romoje šiomis dienomis lan
kėsi šiaurės Atlanto Pakto — 
NATO — gynybos mokyklą bai 
gę karininkai. Paulius VI šia 
proga NATO jauniesiems kari

ninkams priminė jų pareigą iš
laikyti ir sustiprinti taiką. Ta
čiau — kalbėjo popiežius — ne
užmirškite, kad tikrosios taikos 
negali būti be teisingumo ir lais 
vės, Įkuria! jūs tarnaujate, siek
dami kiekvienas savo krašto ge
rovės ir visos žmonijos bendro 
labo. Jūsų techninis pasiruoši
mas, — pabrėžė Paulius VI, — 
jums turi padėti visur vykdyti 
Kristaus žodžius: “Palaiminti 
taikos nešėjai, nes bus vadina
mi Dievo vaikais”.

etijopijos atstovas
VATIKANE

Popiežiui pristatė savo kre 
dencialus naujasis Etijopijos 
atstovas ir ypatingas įgaliotinis 
prie Šv. Sėsto, ambasadorius 
Kidane Marian Hailė. Kalbėda
mas naujajam ambasadoriui, 
Šv. Tėvas iškėlė Etijopijos im
peratoriaus Hailė Selassiė tau
rią asmenybę ir dideles pastan
gas dėl savo tautos ir viso Af
rikos žemyno tvarkingos ir ra
miu būdu siekiamos pažangos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūč. m. 7 d.

VYTAUTUI PAULIONIUI
IR ŠEIMAI,

mylimam broliui mirus, reiškiame gilių už
uojautų.

Alfonsas ir Aldona 
Rimai

A. -f- A.
JUOZAS JANUŠONIS

Gyveno 7510 Madison Street, Ilaininond, Indiana.
Mirė rugpiūčio O d., illOll, 3 vai. ryto, sulaukęs 74 m. amžinos.
Gltne Lietuvoje. Iiilo i.i Panevėžio apskr., Kaiii-užiškiii kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus Juozas, 

marti Carol, brolis Anton ir anūkė Laura.
Priklausė S.L.A. Nr. 273 Hammond, Ind., Rugles Lodge AEl-lHI 

1358 so. Cliicago.
Kūnas pašarvotas Purus koplyčioje, 5840 Holiman, Haininond, 

Ind.. ketvirtadieni nuo 2—5 v. p.p., 7—10 v. v.
Laidotuvės jvyks penktadieni, rugpiūčio 8 d. iš koplyčios- iO 

vai. ryto bus atlydėtas i St. .loscpli’s parapijos bažnyčia, 88-ta lr 
Saginau gatvės, kurioje kun. VValter trba laikys gedulingas pa
maldas 1 I vai. ryto už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
i Lietuviu sv. Kazimiero kapines, Chicagoje.

Nuoširdžiai kileėi.ime visus: gimines, draugus ir 
dalyvauti šiose lailotuvese. pažįstamus

Indotuvlų direkt. Burns Funerai Home. Tel. 211) — 032-0260.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
DR. VINCENTAS PALIOKAS

Gimė 1889 m. kovo 16 d. Pasvalyje, Lietu
voje.

Aprūpintas šv. sakramentais mirė rugpiūčio 
9 d. Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinėse 
Čikagoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti amžinos atminties gydytoją Vincentą, 
savanorį kūrėją, savo maldose.

Marija Paliokienė ir šeimai

A. -J- A. PETRAS J. NAUSĖDAS
Tragiškai mirė rugp. 3 d., 1969, Acapulco, Mexico, su

laukęs 43 mėtų amžiaus. ,
Gyveno 6813 So. Talman Avenue, Chicago, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Gaurės parap., 

Lutkaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Vincentas ir Petronėlė 

Nausėdai, brolis Juozapas, 3 seserys: Stasė Walutkevičius, 
Pranciška Lapačinskas su vyru Viktoru ir Morta Duųuette su 
vyru Charles ir jų šeimos ir kiti draugai, giminės bei pažįstami.

Vietoj gėlių prašome aukas siųsti Lietuvių Fondui.
Priklausė Lietuvių Vyčių klubui.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 6 vai. vak. Mažeika-Evans 

koplyčioj, 6845 š. Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 
9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į žvč. Panelės Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv. 
Kazimiero kapines. p

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

Nuliūdę: tėvai, brolis ir seserys.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

HIGH RATES

4.75% 4^. 5.25%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS
$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinoia 60632 LA 3-8248

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7252
LIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

8240 SO. HALSTED STREET 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

RADIO,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538 

llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILI.S GELINYČIA

2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinoia 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

Telef. — 5-7252

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 Wesl 71 st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

t MOTMANS

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Pasinaudokite Dranėo ..Classified“ skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tet Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. California Avė, Tet LAfayette 8-8578

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Ąve. Tel. YArds 7-8401

J POVILAS J. RIDIKAS
8864 S. Halsted Street Tel. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, IU. Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūč. m. 7 d.

X Auksiniai ir sidabriniai tau 
tiniai religiniai medaliukai, pa
gaminti Italijoje yra gauti Chi
cagoje. Jie yra padaryti pagal 
dail. Telesforo Valiaus projektą. 
Vienoje jų pusėje yra lietuviš
kas kryžius, kitoje — vytis. 
Medaliukai yra skirti nešioti ant 
kaklo kaip krikščioniškas ir lie
tuviškas simbolis. Pirmąjį meda 
liuką yra priėmęs 'kard. Anta
nas Samore. Medaliukai bus pa
šventinti š. m. rugpiūčio 10 d. 
tėvų marijonų koplyčioje prie 
“Draugo” per 9 vai. šv. Mišias. 
Medaliukus užsakė Julius Pa- 
kallca.

X Sol. Dalia Kučėnienė, 
akomp. kompozitoriaus D. La
pinsko dainuos L. Fronto bičiu
lių studijų savaitės užbaigimo 
meno vakare Dainavoje rugpiū
čio 16 d.

X “Lituanus” žurnalo du 
nauji 1969 m. numeiiai jau yra 
paruošti ir greitai pasirodys. 
Artimiausiame numeryje, kuris 
išeina jau dienų laikotarpyje 
bus plačiai rašoma apie lietu
vius partizanus kovojusius prieš 
raudonąjį okupantą. Kitame nu
mery bus supažindinti skaity
tojai su mūsų filosofais.

X “Kraujo balsas” yra nau
jas Renės Rasos romanas pra
dėtas vakar spausdinti “Drau
go” atkarpoje. Romanas 'bent 
šiuo metu nenumatytas išleisti 
atskira knyga, todėl besidomį 
turi sekti atkarpoje.

X Agr. Juozui žadiniui dr. 
Tumasonis antradienį padarė 
operaciją. Ligonis sveiksta, gy
domas Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kambarys 653. Agr. J. Sadūnas 
yra tėvas poetės D. Sadūnaitės 
- Sealey.

X Cheryl ir Antano Rudžių,
jr., vestuvių nuotrauką įsidėjo 
Ohicago “iSlun (Times” dienraštis 
praėjusio antradienio laidoj.

X A. a. Petras Nausėdas, iš
vykęs atostogų į Aoapulco, Mek 
siką, prigėrė jūroje. (Laidojamas 
rugpiūčio 9 d. Chicagoje. Liko 
tėvai, trys seserys su šeimomis 
ir brolis.

X IStanley Balzekas, Jr. su 
žmona ir savo vaikais Robertu, 
Stasiu ir Csrale, keliaudami po 
Europą, aplankė daug kultūri
nių ir istorinių įdomybių, buvo 
ir muzikos festivaly Salzburge.

X Leonas Virbickas, gyv. 
New Yorke, LAS atstovas Vil
ke, buvo atvažiavęs į Chicagą 
ir aplankė LAS tarybos narius 
Macianskj, Šimkų ir IStakaus- 
ką.

X Jonas Virbalis, gyv. Cleve
lande, LAS vyr. valdybos pirm., 
buvo atvykęs į Union Pier da
lyvauti vietininkijos suvažiavi
me. Buvo apsistojęs J. Šiaučiū
no vasarvietėje.

x Pamesta vyriška piniginė 
tarp 68-tos Rockwell ir Califor
nia gatvių. Jei suradote, prašo
me skambinti vakarais telefonu 
863-0223. (šk.)

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

(sk.)
X Arūnas Vasys, dirbąs 

Howe, Bames & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

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

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

X Alvudo vakarojimas rug
piūčio 1 d. Marąuette Paiko 
ąžuolyne buvo sėkmingas, ku
riame pasireiškė su daina Mar
celinas Čapulionis ir su paskai
ta “Vytauto vainikavimas” Pov. 
Dirkis. Buvo rodomas filmas. 
Vien suaugusių dalyvavo apie 
200 asmenų.

X “Kuprotas oželis” — Mar
ąuette Parke šį šeštadienį, rug
piūčio 9 d. temstant Alvudo Vai 
kų teatro padalinio — suaugu
siųjų, akt. Alfui Biinkai reži
suojant ir vaidinant — dainuo
jant, statoma S. Čiurlionienės 
operetė. Dekoracijos dail. J. Ki- 
buro, šviesos Vytauto Žygo, Gri
mas Juozo Korsako. Atvirame 
ore, ties Šv. Kryžiaus ligonine, 
įprastoje Alvudo vakarojimo 
vietoje vaidina — dainuoja Ane
lė Kirvaitytė, Albertas Stoškus, 
Jonas Naiukynas, Eleonora Ki- 
vėnaitė ir Aldona Ankienė. Vi
siems įėjimas laisvas, visi kvie
čiami. Vakarojimas prasideda 
įprasta tvarka nuo 4 v. p. p. vai 
kų užėmimu, užkanda, visų 
kultūringu pasirodymu prie mik 
rofono.

X “Draugo” piknikas visada 
sutraukia keletą tūkstančių sve 
čių. šįmet piknikas įvyksta Bu
čio sodyboje rugpiūčio 31 d.

X Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos išvažiavimas — gegužinė 
įvyks šį seikmadienį, rugpiūčio 
10 d., 10 vai. ir. visi šauliai ien- 
kasi prie Jaunimo centro, o 11 
vai. visi kartu išvažiuoja. Pra
šome visų rinktis punktualiai.

X Denise Ann Terpki ir Paul 
Gedvilo vestuvės įvyks šešta
dienį, rugpiūčio 9 d. Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje 3 v. 
p.p. šv. Mišių metu. Vestuvių 
puota bus Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St Paul Gedvilas baigė 
Šv. Kryžiaus parap. mokyklą ir 
De La Šalie aukštesnę mok. ir 
jau antri metai lanko De Paul 
universitetą. Nori siekti advo
kato piofesijos. Abudu jaunuo
liai yra išmokslinti ir katalikiš
kai išauklėti. Paul Gedvilas, 
yia plačiai žinomos veikėjos 
Helen Gedvilienės anūkas.

DAIL. PUZINO PA VEIKALAI 
IŠGELBĖTI

Mūsų žinomam dailininkui 
Povilui Puzinui mirus (1967. 10. 
22.), jo kūrybos išeivijos iai.co- 
tarpio paveikslai atsidūrė “Pub
lic administration” žinioje New 
Yorke.

Šis kultūrinis lietuvio paliki-i 
mas pateko pavojun, kai net ke-1 
turi kitataučiai pradėjo dėl jo 
varžytis. Reikėjo skubios juri
dinės ir finansinės paramos gel 
bėti lietuvio meno turtą.

1969 m. gegužės 23 d. New 
Yoinko teismas patvirtino Čiur
lionio galerijos juridinio direk- 
toriato pareikštas pretenzijas 
ir įsakė “Public administration” 
parduoti išimties keliu be var
žytinių visus velionies paveiks
lus Čiurlionio galerijai.

Paveikslai jau pasiekė Chica
gą ir yra Čiurlionio galerijos 
nepriklausomai Lietuvai skirta
me Meno Ikūrinių fonde.

Šis teisminis laimėjimas 
mums yra tautiniu ir kultūriniu 
požiūriu reikšmingas. “Trem
ties Madona”, ‘(Sekmadienio ry
tas”, “Didieji” ir kiti apdovano
ti medaliais monumentalūs dail. 
P. Puzino paveikslai vėl yra lie
tuvių rankose. Bet (šis laimėji
mas yra Įtartu įspėjimas tiems 
lietuviams dailininlkiams, kurie, 
neturėdami giminių Amerikoje, 
neprisiruošia testamentais ap
saugoti gimtajam kraštui savo 
kūrinių ir palieka juos kitatau
čių malonei.

Z. Kolba

NAUJAS AMBASADORIUS
Popiežius 'Paulius VI priėmė 

naują Zambijos respublikos ypa
tingą pasiuntinį prie šv. Sosto 
ambasadorių dir. Šoko. Ambasa
dorius Šoko anksčiau yra at
stovavęs Zambijos respublikai 
Waahingtone ir Maskvoje,

Detroito lietuvių delegacija pas Michigan gubernatorių Milliken. Iš k. į d.: Vilija Baukytė, gub. Milliken, 
Virginija Garliauskaitė ir Antanas Sukauskas.

CHiriaGOJ IR APYLINKES!
SU ŠYPSENA VIEŠ DEBESŲ

Ne vien tik malonią šypseną 
bet ii' lietuvių kalbą Mararita 
Janickaitė, čikagiškių Marijos 
ir Jurgio vienturtė, iškėlė į pa
danges, tapusi TWA Interna
tional Hostess.
Praeitą birželio mėnesį baigusi 
Lojolos univeisitetą ispanų kai 
bos mokslus bakalaureatės 
laipsniu, Margarita netrukus į- 
stojo į Trans World Airlines 
oio palydovių mokyklą, Kansas 
City, Mo. Svarstant kandidačių 
prašymus, lietuvių įkalbos mo
kėjimas, greta anglų ir ispanų, 
nulėmė tos mokyklos vadovy
bės sprendimą Margaritos nau
dai. Esą anglų bei ispanų kal
bas naudojančių kandidačių aps 
tu, gi lietuvių — reta. Pabrėž-

Margarita Janickaitė
tina, jog kandidatės intelektas, 
malonūs būdo savumai bei pa
traukli išvaizda yra pagrindi
niai reikalavimai. Margarita vi
suose gavo “A” pažymius.

Šešių savaičių intensyvų kur
są Margarita baigė apie liepos 
20 d. ir buvo paskirta į J. F. 
'Kennedy tarptautinį aerodro
mą, New Yorke. Pirmąją oro 
kelionę atliko į Paryžių. Laiške 
tėveliams rašo: “Turėsiu pro
gos pamatyti kone viso pasau
lio kraštus, bet Lietuvos, ku
lią labiausiai norėčiau pamaty
ti, deja, nematysiu.”

Margarita gimė Vokietijoje. 
1949 m. su tėveliais atvyko 
Amerikon. Chicagon atsikėlė 
1953 m. Ji lanlkė ir gerais pa
žymiais baigė Chicagos Aukšt. 
lituanistinę mokyklą, buvo skau 
tė — akademike. Prieš keletą 
metų apie tris mėnesius viešė
jo Kolumbijoje svečiuodamasi 
pas pažįstamus ir taipgi gilin
damasi ispanų Įkalboje. Tolimes
nės ateities planai — tapti mo
kytoja. Pažymėtina, kad jos tė
velis taip pat buvo mokytoju 
Lietuvoje. Rochesterio, N. Y., 
arkivysk. Fulton J. Sheen, ku
ris dažniausiai skraido ta pačia 
oro liniia, TWA vadina “Travel- 
ing With Angels.” Tikime, kad 
Margaritos Angelas sargas ka
da nors parskraidins ją į tėve
lių namus sveiką, daugiau paty
rusią ir laimingą. Sėkmės.

K. M.

IX ART! IR TOL/
J. A. VALSTYBĖSE

— Californijos Lietuvių die
na, ruošiama LB Vakarų apy
gardos, Los Angeles ir Santa 
Monica apylinkių, šiais metais 
įvyks rugsėjo 6 d. Veteranų au
ditorijoj, Culver City, Ca. Nese
niai Lietuvių namuose buvo su
kviestas tuo reikalu pasitarimas, 
kuriame išrinktos reikalingos 
komisijos. Dienos programos 
komisą jon išrinkti: LB Tarybos 
narys B. Brazdžionis, Los An
geles apyl. vicepirm. O. Razu- 
tienė ir apygardos sekret. A. 
Tumas; į ūkinę komisiją išrink
ti : B. Monkis, J. ISleredka, O. Gau 
ronskienė ir J. Tsruškauskas; 
propagandos komisi jon: A. S'ki- 
rius, J. Kojelis ii L. Balvočius, 
Dienos meninei programai išpil
dyti yra pakviesta solistė Roma 
Mastiene. Jai akompanuos pia
nistė Raimonda Apeikytė, kuri 
taip pat išpildys viena kai ku
riuos 'kūrinius pianinu. Be to, 
dar dalyvaus ir Jaunimo ansam 
blio grupė, pasirodydama su 
naujai išmoktais šokiais. Bus 
taip pat sporto varžybos ir me
no paroda.

— Muz. Bronius Jonušas, gy
venąs Omahoje, Nebr., rugpiū
čio 1 d. išvyko keletai savaičių 
atostogų į Europą.

— Leonardo Valiuko, Rezo
liucijoms Remti komiteto pir
mininko, laišką liepos 24 pa
skelbė Los Angeles dienraštis 
“Herald - Examiner”. Atsiliep
damas į to .dienralščio vieną ve
damąjį pavergtų tautų klausi
mu, jis tarp kitko rašo: “Mes 
nemaža žinome apie nacių dar
bus. Jie Europoje ir kitur išžu
dė 12—15 milijonų nekaltų žmo 
nių. Nacių jau nebėra, bet stip
riai tebeaireiškia komunistai. 
Jie savo darbais nacius dvigu
bai pralenkė. Didesnės ir žiau
resnės imperialistiškos pajėgos

Philadelphijoje, šv. Andriejaus parapijos bažnyčios prieangyje, Vy
tautas ir Virgus Volertai atidarė lietuviškos spaudėte kioską. Po va
saros atostogų pertraukos kioskas bus atdaras sekmadieniais, po 
lietuviškų pamaldų: Iš k. j d.: Juozas Ardys, prof. Antanas Salys, Vy
tautas ir Virgujs Volertai ir Andrius Ramanauskas.

. Nuotr. K. Čikoto

už Sovietų Rusiją pasaulis nie
kada nėra turėjęs”. “Aš ma
nau” — toliau rašo Valiukas 
— “kad JAV Kongresas pada
rė teisingą žingsnį, priimdamas 
rezoliuciją, reikalaujančią lais
vės Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai.”

— Klebonas kun. (Simeonas 
Saulėnas šiemet švenčia 25 m. 
kunigystės sukaktį. Padėkos šv. 
Mišios bus rugpiūčio 10 d. 4 vai. 
p.p. Nelkalto Prasidėjimo bažny 
čioje 432 Windsor St., Cam- 
bridge, Mass., Pagerbimo ban
ketas Longfellow School Audi
torium 355 Broadway, Cambrid- 
ge, Mass. Gaila, kad jo simpa
tingasis tėvelis tų iškilmių ne
sulaukė.

VOKIETIJOJ
— A. a. kun. Jonas Raubu-

nas, Vasario 16-tos gimnazijos■
kapelionas, Teologijos licencija- 
tas, gimęs 1926 metų birželio 
3 d., išvykęs stovylklauti su jau
nimo grupe, žuvo Alpių kalnuo
se užpraėjusį sekmadienį, ši ži
nia gauta vakar iš Romos atvy
kusių asmenų.

CH!CAGOS ŽINIOS
MILIJONAI RINKIMINEI 

KAMPANIJAI

Illinois bendras respublikonų 
fondas ruošiasi 1970 metų rin
kiminės kampanijos išlaidų pa
dengimui sutelkti 6 mil. dolerių. 
Numatyta suma yra beveik 4 
kartus didesnė už surinktą 1968 
metų prezidentinei kampanijai.

MIESTELIS PRISIJUNGS 
ARKLYNIŲ VIETOVĘ

Arlington Heights miestelis 
žada prisijungti Arlington Par-

DAINOS IR GERA NUOTAIKA LYDI 
VASAROTOJUS

JlIiA.lS J.VNlšAiltS

Ir praėjusi savaitė vasaroto
jams neišė džiaugsmo ir malonių 

i nuotaikų. Michiganas, siautėjęs 
į ištisą pirmadienį, aprimo. Gied
ra, sausas oras ii- šiltokas van
duo viliojo Union Pier vasaroto
jus į paplūdimį.

Gi savaitgalio sulaukę, penk
tadienio vakarą iš visų vasar
viečių apie 400 vasarotojų sup 
laukė į “Gintaro” vasarvietę 
pramoginiam laužui.

Teniso aikštelėje suliepsnojo 
. tradicinis vasarotojų laužas. Šį 
kartą laužą uždega svečias iš 
Lietuvos Aleksandras Pūkštys 
ir perduoda laužo dalyviams 
sveikinimus iš pavergtos tėvy
nės. Vasarotojai papraJšo svečią, 
sugrįžus namo, pasveikinti tė
vynėje pasilikusius lietuvius.

Šiame lauže aktyviai dalyva
vo svečias iš Clevelando Ritas 
Babickas. Laužo dalyviai jį šil
tai sutinka ir jis vadovauja su
tartinam dalyvių dainavimui, 
dainas, palydėdamas akordeonu. 
Tas laužo nuotaikas žymiai pa
gyvino ir palengvino balsingie
siems dainininkams išdainuoti 
tikrai skambių, gražių ir daug 
dainų.

Programoje šį kartą aktyviai 
ir savanoriškai dalyvavo patys 
mūsų mažieji, pradedant nuo 
trijų metukų. Vieni iš jų daina
vo solo daineles, kiti gražiai dek 
lamavo eilėraščius. Jų tarpe ma 
žytės Reklaitytės, Gailutė Rilžlke- 
vičiūtė 3 metukų iš Omahos, 
Remeikytė, Rūta Musonytė ir 
kiti, kurių pavardžių ir vardų 
nebesuskubo jūsų koresponden
tas pasižymėti.

Šiame lauže pasirodė ir va
sarvietės “oficiozas” “Ešerio 
uodega” Nr. 13. Jame atsispin
dėjo ir šį įkartą ryškieji vasaro
tojai ir nuotykiai, perleisti, ži
noma, per' humoro prizmę.

Šis laikraštis pasirodė pirmą 
kartą dar mudviem su amžinos 
atminties Albinu Valentinu jį 
redaguojant. Ir tai buvo tik pir 
mas Nr. Jo “prisakymai” ir da
bar tebekabo “Gintaro” vasar
vietės skelbimų lentoje. Nuo to 
laiko ir laužai įgavo savo tra
diciją.

Laužai sutraukia daug žiūro
vų, mėgstami mūsų jaunimo, ži
noma, mažųjų ir jo programoje 
dainomis dalyvavo visi laužo da
lyviai. Tai maloni, kaip žmonės 
sako, pramogėlė savaitgalyje.

Tiesa, tenka pažymėti, kad

ko arklių lenktynių vietovę, ku
rios plotas 450 akrų. Toks pri
jungimas miesteliui atneštų 
daug naudos padaugėjusiais iš 
lenktynių mokesčiais.

PADOVANOJO MIRTIES 
KĖDĘ

Cook apskrities taiyba davė 
leidimą šerifui Juozui Woods pa
dovanoti apskrities kalėjime 
naudojamą elektros “mirties” 
kėdę IStatevillės kalėjimui prie 
Jolieto. Kėdė pastatyta 1930 m. 
Iki 1964 m. kėdėje miiė 67 as
menys kaltinti žmogžudystėmis. 
Į Statevillės .kalėjimą taipgi per 
kelti 14 kalinių pasmerktų mir
čiai.

PAGERBS ASTRONAUTUS

Apollo 11 astronautai, grįžę 
iš mėnulio, atskrenda rugp. 13 
d. Chicagon, .kur miesto centre 
įvyks paradas. Po parado, kurį 
stebės arti milijonas žmonių, 
miesto taryba sušauks specialų 
susirinkimą astronautų pager
bimui. Tą pačią dieną astronau
tai išskris į Los Angeles, kur 
prez. Nbconas jiems ruošia vals 
tybinį banketą.

ŽUVUSIEJI AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE

Nuo sausio 1-os iki rugp. 3 d. 
Chicagoje automobilių nelaimėse 
žuvo 209 asmenys. Tuo pačiu 
laiku sužeista 24,586.

pirmojo laužo programoje buvo 
trumpai, bet taikliai prisiminta 
Lietuvių Paštininkų sąjungos 
išleista Iknyga “Nuo Krivūlės 
Iki Raketos”. 'Keletas vasaroto
jų knygą įsigijo.

Šiaip dienomis “Gintare” taip 
pat nenuobodu. Čia gaunami vi
si lietuviškieji laikraščiai, ku
riuos vasarotojai uoliai skaito.

Šioje vasarvietėje malonu su
tikti ir mūsų mielą girių ąžuo
lą prof. Antaną Rukuižą, kuris 
su žmonele (Sofija atostogas čia 
praleidžia kasmet. Ir nuo to lai
ko, kai šią vasarvietę įsigijo 
malonūs lietuviai Viktorija ir 
Algis Karančiai, prof. Rukuiža 
su žmonele 'buvo jų nuolatiniai 
vasarotojai. Šis mielas žmogus, 
neteikęs regėjimo, mielai klau
sosi žmonelės skaitomos spau
dos, knygų, jungiasi į pokalbius 
ir daug gražių piisiminimų pa
žeria iš tų laikų, kada Lietuva 
kėlėsi nepriklausomam gyveni
mui arba net ir iš rusų caro vai 
dymo laikų.

Visada judrus, geros nuotai
kos, mėgstąs sportuoti dr. Pet
ras Jonikas taip pat eilę metų 

I čia vasaroja. Jis visada optimis
tas, viskuo besadomįs, pokalbiuo 
se įdomus ir knyga jo daugelio 
valandų palydovė.

Buvo malonu pasikalbėti ir 
su Vaitkevičiais. Ponia Vaitke
vičienė visa širdimi atsidavusi 
mokytoja. Ji sielojasi mūsų at
žalynu ir jau dabar planuoja iš
leisti savo kūrybos porą knygų 
mūsų augančiam jaunimui.

Gi vakarop “Gintaro” vasar
vietės parke skamba plokštelių 
muzika, dainos. Neretai klauso
mės lengvosios sol. Vandos 
Stankienės plokštelių muzikos, 
nors ji čia pat pakalnėje visą 
vasaią vasaroja su savo šeima 
ir tik prie laužų linksmai nutei
kia savo humoru vasarotojus. 
Inž. archit. Jonas Stankus tik 
savaitgaliais teužklysta, nes jo 
išplėsta statyba atima poilsio 
valandas. Tai vienas iš didžiau
sių statybininkų lr šiuo metu 
vykdąs ištiso miestelio bei di
delių condominium namų sta
tybą.

Į vasarotojų gražų bendravi
mą daug giedrios nuotaikos įne 
ša. Birutė Sekmalkienė, turinti 
puikų (balsą ir dainavusi (Sodei 
kos ansamblyje. Kazys Sekma- 
Ikias pasižymi ramumu, kaip ir 
deia gabiam išradingam vyrui. 
Jo darbovietė yra užpatentavusi 
jo visą eilę išradimų.

—. Garvežys buvo pagamin
tas Anglijoj.

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.
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