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KATALIKAI
PASAULY

Naujas kolegijos rektorius

ROMA: Šiomis dienomis vyriau
sias Jėzuitų ordino vadovas Tė
vas Arrupe nauju Germanicum 
kolegijos rektorium Romoje pa
skyrė buvusį Muencheno jėzuitų 
vienuolyno viršininką tėvą Čiau
di jų Mayer-Lauingen. Tris metus 
jėzuitų Germanicum kolegijai va 
dovavęs tėvas Schasching paskir
tas Vokietijos ir Baltijos kraštų 
jėzuitų asistentu vyriausioje jė
zuitų ordino vadovybėje.

Vyskupas kreipėsi j 
čekoslovakų šeimas

PRAGA: Prasidedant naujiem 
mokslo metam, Pragos arkivys
kupijos apaštališkasis administra
torius vyskupas Tomašek, paskel
bė atsišaukimą visiems katalikų 
šeimų tėvams, pas savo parapijų 
kunigus užregistruoti savo vai
kus religijos mokymo pamokom. 
Vyskupo Tomašek atsišaukimas 
buvo paskelbtas katalikų spaudo
je ir skaitytas visose katalikų baž
nyčiose. Atsišaukime nurodoma, 
kad atitinkamos vyriausybės įstai 
gos oficialiai pripažino, jog visi 
tikintieji prieš įstatymus yra lygia 
teisiai piliečiai ir būdami tikin
tys gali daug prisidėti prie visos 
tautos gerovės kėlimo. Religinis 
vaikų mokymas leidžiamas mo
kyklose tėvams to reikalaujant ir 
užregistruojant juos pas savo pa
rapijos kunigus.

Jugoslavijoj atstatoma 
bažnyčia

SPLIT — Apaštalų Sosto susi
tarimu įkūrus naują Split arkivys 
kupiją, Jugoslavijoje, karo me
tu sunaikinta Sv. Petro bažnyčia 
paskirta naujos arkivyskupijos 
katedra. Jugoslavijos vyriausybė 
davė atitinkamus leidimus su
griautos bažnyčios atstatymui. 
Atstatymo darbams reikaliną 
dviejų milijonų vokiečių markių 
sumą pasižadėjo sutelkti Austri
jos, Vokietijos, Britanijos ir JAV 
katalikai.

Seserys Vietnamo mokyklose
SAIGONAS —Pietų Vietna

mo katalikų vyskupai nutarė į- 
steigti specialų institutą ir auklė
jimo centrą Saigone seserų mo
kytojų parengimui ir auklėjimui. 
Pietų Vietnamo mokyklose šiuo 
metu dirba 5,000 seserų. Iš viso 
Pietų Vietnamo katalikai turi 
1,050 pradžios, 170 vidurinių mo 
kyklų ir vieną universitetą. Pra
džios mokyklose mokosi 215.000 
moksleivių, apie 68,000 vidurinė 
se mokyklose ir virš 3,000 katali
kų universitete.

Katalikų laikraščiai Indijoj
NEW DELHI — Indijos kata

likai šiuo metu leidžia 4 dienraš
čius Keralos valstijoje ir 12 sa
vaitraščių didžiose Indijos mies
tuose Bombėjuje, Kalkutoje, Ma- 
drase ir Njudelhyje. Šią vasarą 
Bangalore mieste įvykusiame 
tautiniame Indijos katalikų at
stovų suvažiavime, kuriame da
lyvavo 65 vyskupai ir 550 dvasiš
kių ir pasauliečių atstovai, buvo 
plačiai aptarti įvairūs katalikų 
spaudą liečiantys klausimai, sie
kiant dar labiau sustiprinti kata
likų spaudos apaštalavimą.

Mokyklos Guatemaloj
GUATEMALA — Guatema- 

los arkivyskupo kard. Casariego 
iniciatyva sudarytas projektas sta 
tyti daugelį naujų būtų darbinin 
kams ir pagalbos reikalingoms 
šeimoms. Kartu bus statomos pa
rapinės mokyklos ir reikalingi 
medicinos pagalbos centrai. Staty 
bos fondą žymia auka parėmė 
popiežius Paulius VI-sis ir dau
gelis kitų geradarių.

Pasitarimas Vietnamo
karo reikalais

WASHINGTONAS. — Vakar 
prez. Nixonas sušaukė Vietna
mo karo aptarimui strategų pa
sitarimą, kuriame dalyvavo val
stybės sekr. W. Rogers, gyny
bos sekr. Laird, patarėjas dr. 
Kissinger, gen. Wheeler, adm. 
McCalp, gen. Abrams, CIS dir. 
Helm ir ambasadorius Vietna
me Bunker.

Amerikiečiai sustabdė bom
bonešių B-52 skridimus į priešo 
pozicijas. Visa tai paaiškina tuo, 
kad mirus Ho Chi Minh, dabar 
esanti proga susiaurinti karą. 
Prieš sustabdant puolimus, dar 
tuoj po paliaubų, amerikiečių 
bombonešiai stipriai puolė ko
munistų pozicijas Pietų Viet
name, numesdami net ligi mili
jono svarų sprogmenų. Jokių 
puolimų B-52 nenumatoma po
ros dienų laikotarpyje. Pa
klaustas tuo reikalu atsakin
gas pareigūnas atsakė, kad mes 
skelbiame apie B-52 pranešimus 
'kada jie skrenda, o ne kada jie 
stovi. Washingtone daugelis bu
vo tokiu nutarimu nustebinti. 
Įsakymas atėjęs iš Baltųjų Rū
mų, prez. Nixono, kaip parody
mas geros valios.

Žinovai skelbia, kad šis bom
bardavimų sustabdymas yra pa 
našus į 37 dienų bombardavimų 
sustabdymą, vykusį nuo 1965 
metų gruodžio 24 d., ligi 1966

Lietuvos studentai 
darbavosi Altajuje
VILNIUS. — Keturi šimtai 

Lietuvos aukštųjų mokyklų stu 
dentų šį pavasarį buvo nuvežti 
j Altajaus Ust - Kokso ir Ust 
Kano rajonus. Lietuviai studen
tai vasarą dirbo prie sunkių 
statybos darbų, statydami me
chanizuotas dirbtuves, pašarus 
avims laikyti, įvairius ūkinius 
pastatus. Per du mėnesius jie 
atliko darbų 745 000 rublių su
mai. Prie statybos darbų tu
rėjo dirbti ir lietuvės studen
tės. Būrys buvo vadinamas “Lie 
tuva - 69’’. Jo vadovu minimas 
Vytautas Žemaitis. Prieš pra
sidedant mokslo metams, lietu
viai studentai buvo specialiu 
traukiniu sugrąžinti į Kauną.

Aliaskoje parduodant žemės plotus alyvos bendrovėms, kai kurie
Aliaskos gyventojai eskimai protestuoja, kadangi tai esą jų žemės api
plėšimas. Už parduotus plotus naudotis žemės turtais, valstija gaus 
arti 1 bil. dol.

VILNIUS —■ Iš okupuotosios 
Lietuvos pranešama, kad šią va
sarą buvo labai intensyviai ieš
koma naftos. Šim reikalui iš Ru
sijos buvo atgabenta nemaža 
naftos specialistų ir darbininkų. 
Kai kurie Vilniaus universiteto 
geologai tapo naftininkais. At
važiavę rusai taip pat ruošė naf
tos specialistus. Nemaža lietuvių 
buvo pasiųsta į Rusijos naftos sri
tį, kur jie ruošiami naftininko a- 
matui.

Rusų įsakymu naftos Lietuvo
je pradėta ieškoti jau 1958 me
tais. Iki 1963 m. buvo išgręžta 
keliolika gręžinių, iš kurių ketu
riuose aptikta kiek skystos naf
tos, bet pramoninės naftos ne
rasta. Nuo 1964 m. vykdomi pla 
tesni naftos ir dujų ieškojimo dar 
bai. Tačiau tik pereitais metais 
Gargždų apylinkėse ištryško du 
pramoninės naftos fontanai. Tai 
teikė vilčių rasti Lietuvoje dides
nį naftos kiekį ir todėl šią vasa
rą gręžimo darbai buvo labai su
aktyvintų prie Jų dirbo net 800

metų sausio 31 d. Kada buvo 
vykdoma vadinama taikos ofen
zyva, priešui leista pasirinkti 
taiką, tačiau Washingtonui tai
kos pasiekti neipavyko, komu
nistai dar labiau sustiprino puo
limus.

Puolimai lr aukos
I

Tuoj po paliaubų komunistai 
pradėjo miestų ir bazių puoli
mus. Įvairiose vietose buvo su
naikinta dešimtys komunistų. Į 
šiaurę nuo Saigono priešas nu
mušė stebėjimo helikopterį. Tai 
jau 3,002 helikopteris numuštas 
Vietname.

Praėjusią savaitę (ligi rugsė
jo 7 d.) Vietname žuvo 137 a- 
merikiečiai ir 1.449 buvo su
žeisti. Prieš tai buvusią savaitę 
žuvo 185 ir sužaista 1,057 ka
riai. Iš viso kare jau žuvo 38, 
450 amerikiečių, sužeista 249, 
002 vyrai, taip pat dingo ar pa
teko į nelaisvę 1,330 amerikie
čių. Pietų Vietnamo karių pra
ėjusią savaitę žuvo 502, sužeis
ta 1,210. Priešų nukauta 2,291. 
gi savaitę prieš tai nukauta 2 
447 vyrai.

Prancūzija meta 
proarabišką liniją

PARYŽIUS. — Jaučiama, kad 
naujasis Prancūziios preziden
tas atmeta buvusio prez. de 
Gaulle proarabišką liniią. Už
sienio " reikalų mm. Maurice 
Shuman aiškiai atsistoięs žvdu 
pusėje, komentuodamas Izraelio 
puolimą prieš arabus Toks nu
sistatymas pakelia Izrae’io vil
tis gauti iš Prancūzijos Mirage 
sprausminių lėktuvų, kuri” par
davimą de Gaulle buvo sųla-'kęs 
Jau atvira paslaptis, kad. žyda; 
iš Prancūzijos karinėm maš’ 
nom dalis, kurių pardavimą d' 
Gaulle buvo sustabdęs po 6 die
nų karo 1967 <n.

• Amerikos nauju ambasa
dorium Austrijon paskirtas 
John P. Humes, 48 m., Nevv 
Yorko advokatas.

• Kom. Kinija skelbia, kad 
jos šįmetinis derlius geresnis 

1968 m.

Čia galimi kandidatai, kurie galės senate užimti mirusio Illinois se
natoriaus Dir.:seno mažumos vado vietą: John Tower, Texas; Gordon 
Allott, Colorado, Robert Griffin, Mich. Apačioj: Hugh Scott, Pennsyl
vania; James Pearson, Kansas ir Howard Baker, Tenn.

PO KOSYGINO 

VIZITO PEKINE
Washingtonas. — Kaip vakar 

buvome skelbę Sovietų Sąjun
gos vienas diktatorių Kosyginas 
grįždamas iš laidotuvių Hanoi 
mieste, buvo sustojęs Pekine.

Čia susitiko kom. Kinijos vie
nas aukštųjų pareigūnų Chou 
En-lai ir kas su juo buvo kalbėta 
neskelbiama, tačiau skelbiama, 
kad pasikalbėjimas buvęs atviras. 
Ypač Šis susitikimas yra netikė
tas, kad tą dieną, kada Kosyginas 
nuvyko į Hanoi, Ho Chi Minh 
laidotuves, Kinijos delegacijos gal 
va Chou En -klai išskrido atgal. 
Vėliau į Hanoi nuvyko kita kie- 
niečių delegacija. Kosyginas 
skrido aplink, vengdamas ilges
nio kelio virš Kinijos. Kosyginas 
buvo Maskvoje užvakar vakare, 
po 8 valandų kelionės iš Pekino. 
Manoma, kad pradžioje jis no
rėjo skristi tiesiai namo, tačiau 
nusileidęs Dušambi mieste, Ru
sijos, Tadžikistano sostinėje ir 
iš ten, nors ir nepakeliui, grįžęs 
į Pekiną Manoma, kad kompar
tija Kosyginui Dušambe davė 
kitas instrukcijas.

Susitikimas buvo staigmena, 
kadangi dar išvakarėse Sovietų

ŠIMTAI ŽMONIŲ IEŠKO NAFTOS 
LIETUVOJE

Sąjungos “Izvestijos” paskelbė ei
lę kaltinimų kom. Kinijai, kad 
ši kasdien pažeidžianti Sov. Ru
sijos sienas. Jas pažeidžia kariai 
ir tam paruošti civiliai.

Ho testamentas

Kas buvo kalbėta neskelbiama, 
tačiau manoma, kad Kosyginas, 
pasiūlęs ginklų kalbą baigti 
ir pradėti pasitarimus, Ma
noma, kad tokiam pasiūly
mui galėjusi būti ir Šiaurės Viet
namo diktatoriaus Ho Chi Minh 
testamentas, kuriame šis pagei
davo, kad būtų atstatyta tarp 
broliškų partijų vienybė.

Noro susitikti Pekine iniciaty
va manoma išėjo iš Sov. Rusi
jos. Kaip “Nevv York Times” 
korespondentas skelbia, neatrodo, 
kad susitikimas būtų pastūmėjęs 
ideologinio ir sienų susikirtimo 
klausimų išsprendimo link, kas, 
kaip žinoma, kraštus pastatė 
ant karo ribos. Tačiau šiandien, 
kurie laukė greito karo, turi į 
visą vėl iš naujo pažvelgti.

Armijos didinamos
Londone skelbiama, kad ko-

žmonių. Nauji gręžimo bokštai 
iškilo netoli Gargždų, Vilkyčiuo
se, Salantuose, prie Laukuvos. 
Numatoma, kad šią vasarą bus 
įvykdyta apie 20 kilometrų naf
tos gręžinių. Tačiau ligi šiol didės 
nio pramoninės naftos keikio ne 
buvo rasta, nors ir esą vilčių. 
Ruošiamasi naftos ieškoti ir ki
tose Lietuvos vietose, (bk)

Kalendorius
Rugsėjo 13 d.: šv. Eulogijus, 

šv. Vilfreda, Birmantas, Telmi- 
nė.

Rugsėjo 14 d.: šv. Matemas, 
šv. Notburga, Eisvinas, Asta.

Rugsėjo 15 d.: šv. Nikode
mas, šv. Melitina, Vismantas, 
Nautinga.

Saulė teka 6:27, leidžias 7:06. 
Oras

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien gražu ir šilta. Temperatū
ra žemiau 80 1. Sekmadienį gra
žus oras,

munistinė Kinija prie Sovietų 
Sąjungos sienos didina savo ar
miją. Esą prieš susirėmimus ten 
buvo 264,000 Kinijos karių, tik 
22 div., gi dabar jau gali siekti 
600,000 vyrų. Tuo pačiu metu 
Sov. Rusija taip pat prie sienos 
pasiuntė daugiau vyrų.

Rumunijos vaidmuo
Manoma, kad Rumunija at

liko didžiausią vaidmenį, norė
dama tuos abu kraštus suvesti 
prie derybų stalo. Rumunai no
ri kuo daugiau išsikovoti laisvės, 
nuolat stengiasi laikyti gerus san
tykius su Maskva, Pekinu ir 
Washingtonu. Rumunija, pasak 
“Nevv York Times” dienraščio 
vakarykštį vedamąjį, galinti at
likti vaidmenį, sutaikindama ne
sutaikomus atveius.

Kaip skelbia “Chicago To
day” dienraštis, kom. Kinija 
nesustabdė spaudoj ir per radi
ją Maskvos puolimų.

Jugoslavija už pilną 
tautų laisvę

I
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos užsienio reikalų min. Mirko 
Stepavec oficialiai pasmerkė 
sovietų skelbiamą “socialistinių 
tautų riboto suverenumo” tezę 
pareikšdamas, kad Jugoslavija 
tarptautiniuose santykiuose rei 
kalauja pripažinti pilną tautų 
nepriklausomybę, lygybę, suve
renumą ir nesikišimą į krašto 
Vidaus reikalus. Jugoslavijos 
užsienio reikalų ministro pa
reiškimas padarytas Sovietų są 
jungos užsienio reikalų minist
ro Gromyko apsilankymo Ju
goslavijoje prega. Sovietų mi
nistras Gromyko buvo atvykęs 
į Belgradą tartis dėl abiejų tau
tų diplomatinių santykių page
rinimo.

Lapkričio 14 d. į mėnulį vėl išskrenda trys astronautai. Iš k, į d.: 
Alan Bean, Riehard Gordon ir Charles Conrad.

TRUMPAI
— Švedijoj gavo pabėgėlio 

teises 13 amerikiečių karių. Ten 
jau yra 281 amerikietis dezer
tyras.

— Prez. Nbconas ateinantį 
ketvirtadienį kalbės Jungtinių 
Tautų asamblėjoje.

— Farmingtone, W. Va., va
kar pradėjo veikti kasyklos, ku
riose praėiusį rudenį žuvo 78 
angliakasiai.

— Sovietų Rusija pasiuntė 
į Viduržemio jūrą 12 laivų. Iš 
viso dabar čia plaukioja 44 So
mėtų laivai.

— Nigerijos lėktuvas pulda
mas Biafroje pataikė į ligoninę, 
užmušdamas 16 asmenų, tarp 
jų 14 vaikų.

• šv. Tėvas Paulius VI per 
Vatikano valstybės sekretoria
tą pasveikino pirmąjį pasaulio 
poetų kongresą, įvykusį Mani
loje, kur buvo svarstomi rašy
tojų ir poetų uždaviniai pasau
lio tautų brolybės ir taikos įgy
vendinime.

Lietuvis kalbininkų
kongrese Vienoje

VIENA — Vienoje praėjusį 
pirmadienį prasidėjo pasaulio 
10-sis vaddotyros kongresas. Jį 
atidarė Austrijos prezidentas. 
Suvažiavime dalyvauja keletas 
šimtų kalbininkų iš 40 kraštų. 
Iš lietuvių dalyvauja tik Roches 
terio, N. Y., universiteto pro
fesorius dr. Antanas Klimas. 
Daugiau lietuvių ten nėra. At
rodo, kad iš Lietuvos okupan
tas kalbininkų neišleido. Vieno
je šįmet numatyta 250 įvairių 
tarptautinių kongresų.

Rašytojai smerkia 
Sov. Rusijos režimą
BELGRADAS. —■ Jugoslavi

jos rašytojų org. “Knjizne- 
ve Novine” šeštadienio laidoje 
paskelbė straipsnį, griežtai 
smerkiantį Sovietų Sąjungos re
žimą, ir Čekoslovakijos okupa
ciją. Laikraštis pažymi, kad So
vietų armijos kariai, pasiųsti į 
Čekoslovakiją, savo ginklais ga
lėjo palaužti kiekvieną pasiprie
šinimą, bet ne čekoslovakų tau
tos dvasią ir laisvės troškimus. 
Sovietų siekimas pavergti žmo
gaus dvasią niekad nepavyks, 
“nes tam prieštarauja pati žmo
gaus prigimtis”, — pabrėžia 
Jugoslavijos rašytojų žurnalas.

Geležinkelininkų 
streikas Argentinoj
ROSARIO, Argentina. — Ge

leži ūkelio darbininkų streikas 
Rcsario mieste, antrame savo 
dydžiu Argentinos mieste, iš
siplėtė ir į kitas 10 vietovių. 
Dvylika asmenų sužeista poli
cijos ir streikininkų susirėmi
muose.

Lietuvaite laimėjo 
aukso medalį

VIENA. — Aukso medalį ir 
žemyno čempionės vardą iško
vojo Kauno sportininkė Geno
vaitė Sidagytė. Europos akade
minio irklavimo pirmenybėse, 
pralenkusi visas varžoves, ji 
vienviete valtim finišavo pir- 
moii.

Čempionatas įvyko kurorti
niame Klagenfurto mieste, Aust 
rijos pietuose, netoli Italijos ir 
Jugoslavijos sienos. Varžybos 
buvo atviros — jose startavo 
ne tik Europos irkluotojos.

Riaušės nesibaigia
BELFAST. — Apie 200 pro

testantų grupė, ginkluoti lauž
tuvais ir vamzdžiais, grupavosi 
prie metodistų bažnyčios ir mo
kyklos, kuri buvusi katalikų pa
degta. Pobriia, ištyrusi gaisro 
priežastis, kad gaisras prasidė
jęs ne atsitiktinai.

• Meksikoj nuo potvynio jau 
yra išbėgę 200,000 asmenų. Lie
tus graso patvindyti ir Tabasco 
ateitą.
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DVYLIKTOJI ATEITININKŲ

SENDRAUGIŲ STOVYKLA

Pirmadienio vakare susirinko
me į salę bendram dainavimui. 
Trumpą įvadą apie lietuviškų 
dainų pobūdį padarė Pranas Za
ranka. Po to iš tos lietuviškų 
dainų lobių skrynios jis parinko 
atitinkamas dainas, sudaryda
mas lyg ir savotišką “operą”. 
Jos veikėjais dainų tekstai išryš
kino idealų bernelį ir jo konku
rentą, meilės ir laimės trokštan
čią merginą ir jos tėvus. Nuo į- 
simylėjimo iki vestuvių čia dar 
pakankamai liko vietos bernelio 
abejonėms, dukrelės baimei ir jos 
tėvų rūpesčiams. Pasinaudoda
mas tai mišriais, tai moterų bal
sais, o reikiamose vietose ir pats 
atlikdamas solo Pranas Zaranka 
sugebėjo supinti iš gimtojo kraš
to dainų gražų jaunystės svajonių 
vainiką.

5į( Vertos pakartojimo dainos

Šitoks dainavimas taip visiems 
patiko, kad būta stiprios pagun
dos vėl viską iš naujo pakartoti. 
Deja, tai būtų užėmę ne mažiau 
laiko, kaip ir- pavasariniai “Da
nos’’ spektakliai, Kad ir atsisakė 
viso, yistik stovyklautojai dar 
neturėjo jokio noro nusileisti. Ir 
dabar dainos jau sklido ant ke
lio, vedančio Spyglio link. Ten 
jų melodijos kartais maišėsi su 
po žemę besidriekiančiu rūku, o 
kartais lyg kilo į ramios vasaros 
nakties žvaigždėtą dangų.

Kitas vakaras praleistas prie 
laužo. Indėnų palapinės pavida
lu jį sukrovė ir degantį prižiūrė
jo pats komendantas Juozas Paš
kus. Mes vis, vieni patogiau, kiti 
ne taip jau gerai įsitaisę, vėl pa
sidavėme Prano Zarankos val
džion. Pradžioje jis pabandė su 
mumis paprastesnes, visiems ži
nomas dainas. Čia pat vietoje jis 
suformavo vaikų chorą. Retas, 
tik jam vienam žinomas dainas, 
jis mums pats padainuodavo.

Nebuvo nuskriaustos dainų gar 
sais ir atskiros Lietuvos dalys.

Aukštaitija žėrėjo, nes jai bū
dingas dainas išpildė balsingieji 
Mikuloniai su pačiu vadovu. A- 
bejonių galėjo kiek sukelti žemai
čius atstovavusi “Pempei, pem
pei koudotoji...”. Atrodo, kad šios 
dainos tempas lyg kiek ir pergrei- 
taSį pasakomis ir anekdotais iš- 
rųąrgintam žemaičio būdui. Nors 
dzūkų gyslose kraujas ir nelėtai 
teka, tačiau jų dainos nuskam
bėjo ramiu liūdesiu ir kiek ilge
singai. Gal' dėl to, kad didžiojo 
Krėvės išgarsinto kampelio žmo
nėtis dangaus aukštybėse mirk
sinti sidabrinė žvaigždelė daž
nai yra svarbesnė už jų smėly
nuose augančią trumpą rugio 
varpelę. Dainų kiekiu aukštai
tis Pranas dzūkų nebandė nu
skriausti. Tikriausiai dėl to, kad 
čia pat buvo trys didieji tikros 
Dainavos krašto vaikai: kun. Ce- 
liešius, prof. Pikūnas ir inž. Mi
kaila, O kai kapelionui vedant 
buvo išgiedoti visi posmai tradi

cinės “Sutekėjo dvi upelės, sušne
kėjo dvi mergelės...” tai ir be 
kompiuterio pagalbos visoms pa
aiškėjo, koks vyras būtų geriau
sias..

Kad ir gražiai spraksėjęs ir auk 
štai į dangų kibirkštis, lyg fejer
verkus, siuntęs laužas pagaliau 
užgęso. Ir mes, kas susisupę į dė
klus, kas miegančio vaiko galvu
tę pasidėjęs ant peties, o kitas 
ir kandantį uodą miriop pasmerk 
damas ir čia pat nusikaltimo vie
toje jam mirties bausmę įvykdy
damas, — visi pamažu traukė
me į mėnesienoje baltuojančią 
stovyklą.

Šiemet atžalynui vaikų darže
lio, kaip atskiros institucijos, ne
turėta. Tačiau vistiek turėjome 
vaikų teatrą. Už šį talentų pasi
rodymą padėka tenka Stasei Kaz
lauskienei. Pasveikinusi susirin
kusius pažiūrėti ir paklausyti, ką 
mažieji sugeba, St. Kazlauskienė 
šio vakaro- programai vesti pa
kvietė Kristiną Pikūnaitę. Ją pra
dėjo Taura Zarankaitė padekla
muodama H. Radausko eilėraš
tį “Gėlė ir vėjas”. Beklausyda
mi gėrėjomės Tauros dailiu de
klamavimu ir tobulai Taisyklin
ga tartimi. Bet ir kitų programos 
dalyvių lietuvių kalba buvo to
kia, kuria galėtų džiaugtis bet 
kuri mūsų šeštadieninė mokyk
la. Ramona Pikūnaitė paskambi
no “Spinning Song”, Lidija Bal
čiūnaitė padeklamavo “Prašy
mas mamytei”, o Rita Neveraus- 
kaitė skambino “Rondo alla Tur- 
ca”. Sekė Ritos Kazlauskaitės ei- I 
lėraštis “Vėliava”, kurio žodžių 
autorė — D. StaniŠkienė, “Me
džioklių dainą” skambino Da
nutė Balčiūnaitė, o Rima ir Lio- 
lė Žukauskaitės duetą padekla
mavo “Sausi lapeliai”. Vidas Ne
verauskas gal kiek romantiškes
nei klausytojų nuotaikai sukelti 
paskambino Schuberto “Serena
dą”.

Šį jaunųjų talentų vakarą už
baigė Prano Zarankos paruoš
tas vaikų choras, kuris atliko dai
nas, skirtas metų laikams. Vie
nai jų teko pasitelkti altus net 
iš ... virtuvės. Ši “kulinarinė” pa
galba buvo efektyvi, nes prisidė
jusios mergaitės yra perėjusios 
per dirigento Prano Zarankos 
rankas.

Dainų ir poezijos vakaras
Dainų ir dailiojo žodžio pava

karė įvyko rugpiūčio 8 dieną. Ją 
pravedė poetė Aldona Kairienė- 
Baužinskaitė. Nuskambėjus pate- 
tiškajai “Tėviškėle, tėviškėle, 
man brangi tartum širdis..,”, po
etė paskaitė tris savo kūrinius: 
“Dvyliktoji naktis”, “Ruduo” ir 
“Atsiminimų našta”. Po “Atsi
minimų naštos”, lyg jos tęsinys, 
sekė “Kur sodyba susisukus žalio 
krūmo apdarais, diedmedis po 
kryžium klūpo, lyg motulė vaka
rais...” Ir tada Egidijus Žilionis 
mums padeklamavo Antano Jas- 
manto “Naktis ilga”, “Žiemos

Mielos mamytės — šeimininkės, talkininkavusios moksleivių ateitininkų 
stovykloje. Nuotr. M. Borusienės

Poilsis “Žygiui į ateitį” pasibaigus šios vasaros moksleivių ateitininkų 
stovykloje, Nuotr. M, Borusienės

keliu”, “Pranašystė”.
O dabar, lyg atsikvėpimui, 

Jadvyga Damušienė - dailiai, ti
krai dailiai - mums perdavė ne
pakartojamo trumpų istorijų kū
rėjo Antano Vaičiulaičio “Dailią 
žmoną”. Kas iš mūsų dar atsime
na gyvenimą kaime, žino, kad 
nieko- neveikiąs žmogus ten nepa
geidaujamas. Beklausant šios, tik 
vienam Vaičiulaičiui įmanomom 
plonybėm nupieštos jaunamartės 
laikysenos, visi jautėme didelį 
palengvėjimą, kai, išsekus kan
trybei, kad ir senstelėjęs jos vyras, 
taip jai uždrožė pataluose, kad 
pilnas kambarys plunksnų pa
sipylė sprogus impilui... Visi gar
džiai juokėmės iš tos senoviškos 
gydymo priemonės, kuri ir be a- 
merikietiškų piliulių rezultatus 
duoda. Ir taip iš dailios žmonos 
pasidarė gera žmona. O tokiai 
jau galėjo tikti ir sekusi daina 
“O atsimenu namelį, tą gimti
nį savo, kur motulė prie lopše
lio supdama liūliavo...” Po šios 
Roma Žilionienė padeklama
vo Fausto Kiršos “Motina”, 
“Pavasario gėlės” ir “Testamen
tas”1. Ir tada visi sudainavome 
Maironio “Ramios, malonios va
saros naktys...” Ši daina, kai ją 
girdi dainuojamą mieste, net ta
da ji graži. Tačiau jos žodžiai ir 
melodija, sklidę vasaros naktį 
Dainavos aplinkoje, sukėlė širdy
je kažką ypatingai gražaus ir il
gesingo. Prie šio reto poetinio 
žodžio ir jam sukurtos melodijos 
derinio, labai gražiai pritiko Pra
no Zarankos perduotoji Vytauto 
Mačernio. “Šeštoji vizija”.

Visos šios pavakarės nuotaiką 
gražiai papildė dailininkės Sta
sės Smalinskienės scenovaizdis 
sienoje; stogo žirgeliais pa
puoštas namelis su aptverta sta
tinių tvorele, prie jo augęs ber
želis ir skrenda padangėje paukš
čiai.

Šeštadienio vakare turėjome 
koncertą. Jį atliko Izabelės Mote- 
kaitienės dainavimo studijos mo
kiniai: Danutė Bajelytė, Zita 
Burneikytė ir Juozas AJeksiūnas, 
akompanuojant pianistui Mani- 
girdui Motekaičiui. Jis vieną kū
rinį ir pats mums paskambino. 
Jaunuosius menininkus, kaip ir 
visada, Dainavos auditorija su
tiko šiltai, negailėdama plojimų.

VIENA ATEITININKIŠKA 
ŠEIMA

Pereito mėnesio 3-17 dieno
mis Kennebunkporte vyko mok
sleivių ir jaunučių at-kų stovyk
la. Tur būt, pirmą kartą tiek 
ateitininkų suvažiavo į rytinio 
pakraščio stovyklą. Visa sekma
dienio popietė buvo praleista 
“tautų krausytmosi” ženkle. Bu
simieji stovyklautojai keliavo iš 
vienos patalpos į kitą, kėlėsi iš 
žemutinės lovos į viršutinę, vai
komi busimųjų vadovų ir padė
jėjų. Atėjus vakarui ir apsitvar
kius, stovyklautojai gulėjo ne- 
tik lovose, bet ir šalia jų. Kai 
kurie džiaugėsi gavę čiužinius, 
kad ir neturėdami lovų, o lovų 
savininkai negavę čiužinių guo
dėsi, kad jiems nereikėsią gulėti 
ant grindų. Tačiau bendra nuo
monė, kad suvažiuota nemiego
ti.

Pirmadienį oficialiai stovyklą 
atidarė Rytų pakraščio atstovas, 
Juozas Gaila, pristatydamas va
dovus ir primindamas, kad esa
me viena, lietuviškai kalbanti, 
ateitininkiška šeima. Stovyklau
tojus. sveikino iš Kanados atvy
kus MAS CV. pirmininkas Algis

Puteris ir vadovai: komendantas 
Kazys Razgaitis, mergaičių vado
vė Laima Gustainytė ir berniu
kų vadovas Jurgis Oniūnas. Šv. 
Mišias atnašavo at-kų federaci
jos dvasios vadas kun. S. Yla. 
Nors stovyklos atidarymui gam
ta nebuvo palanki — lijo visą 
dieną, bet pasirodė, kad taip sto
vyklos vadovybės jau buvo su
planuota leisti iš įvairių vieto
vių suvažiavusiems at-kdms pra
leisti pirmą dieną patalpose, kad1 
vieni su kitais greičiau susipažin
tų.

Su antrąja stovyklos diena va
dovybės pastangomis pasitaisė 
oras ir prasidėjo normalus sto
vyklos gyvenimas: mankšta, vė
liavos pakėlimas, paskaitos ar pa
šnekesiai, dainų ir šokių pa
mokos, šv. Mišios, laisvalaikis, 
maudymasis, sportas, radijo ir 
vakarinės programos ir poilsis 
(tiems, kurie turėjo lovas ir čiu
žinius). Apskritai, prie miego sto
vyklautojai kažkaip negalėjo pri
prasti, nepaisant Gailos ir kitų 
vadovų pastangų.

Religiniu stovyklautojų aptar
navimu rūpinosi kun. S. Yla ir an 
trą ją savaitę — iš Europos at
vykęs salezietis kun. H. Šulcas. 
Šių kunigų rūpesčiu šv. Mišios 
ne tik jungė stovyklautojus ben- 
dron maldon ir giesmėn, bet sa
vo gilumu ir įspūdingumu žavė
jo vienuolyno svečius ir vasaro
tojus. Jaunulių berniukų apsup
tas altorius, {mergaitės komenta
torės, gitarų garsais palydėtos gie
smės ilgai liks neyieno atminty.

Kiekvieną dieną priešpietė bu
vo skiriama paskaitai arba pa
šnekesiui. Nors pagrindinė stovy
klos tema buvo lietuviška šeima, 
bet netrūko pašnekesių ir kitais 
klausimais. Kalbėtojai buvo G. 
Ivaškienė, kun. S. Yla, kun. H. 
Šulcas, C. Surdokas, dail. K. Žo- 
romskis, A. Sužiedėlis, V. Voler
tas, K. Vainius.

Popietėmis stovyklautojai 
mankštindavo raumenis sportuo
dami ir ruošdamiesi sporto šven
tei “Kennebunkporto olimpia
dai”. Olimpiniai žaidimai neap
sėjo be iškilmingo atidarymo ir 
olimpinės ugnies, kurią uždusęs 
atnešė, konservų dėželėje “lau-* 
rų” vainiku ir graikišku drabu
žiu papuoštas stovyklos vadovas.

Neapseita ir be krepšinio rung
tynių, kurios vyko tarp stovyk
lautojų ir “darbininkų”. Po ke
lių pratęsimų rungtynes vienu 
tašku laimėjo stovykla, paklup
džiusi tėvų pranciškonų nuvar
gintus “darbininkus”. Visam 
sportui sumaniai vadovavo Regi
na Kryžanauskaitė, Antanas 
Dambriūnas ir Vytas Maciūnas.

Gal būt, labiausiai ši stovyk
la pasižymėjo dainomis ir šo
kiais. Dainuota valgant ir ne
valgius, prieš vakarines progra
mas, per jas ir po jų, belaukiant 
MAS radijo programos ir po jos. 
Suplyšo ir dainorėliai, buvo iš
dainuotos ir visos dainos. Tada 
buvo kuriamos naujos dainos a- 
pie vadovus, pranciškonus, sun
kią stovyklautojo dalią... Dainai 
ir šokiui vadovavo E lenutė Bra- 
dūnaitė, o daugiausia dainavo 
Dainora Juozapavičiūtė, Daina 
Kojelytė (bepigu dainuoti, turint 
tokius vardus), Laima Gustainy
tė. O kas neprisimins akordeonis
tų Rimo Juzaičio ir Edmundo 
Šilkaičio, pastarojo ne tik akorde
ono garsai, bet ir plaukai žavėjo 
mergaites.

Vakarinės programos mirgėjo
karnavalais, tarptautiniais rako*

| rais, laužais. Gėrėtasi talentais 
Į talentų vakare ir jaunaisiais kū
rėjais savos kūrybos vakare. Įspū- 

i dingas buvo literatūros vakaras 
i namelyje jūros pakrantėje, šniokš 
čiant bangoms ir giliai jaudinan
tis darant partizano minėjimą 
naktį miško glūdumoje. *

I Su įdomumu buvo laukiamos 
MAS radio programos, vadovau
jamos Rimo Juzaičio ir kolekty
vo. Netrūko čia “špilkų” vado
vams, komentarų gyvybiniais 
stovyklos reikalais, naujausių 
populiarių dainų, bet ir čia “įky
riai” maišėsi komerciniai skelbi
mai, reklamuodami “deodoran- 
tus”, nelegaliai pardavinėjamus 
minkštuosius gėrimus ir laidotu
vių patarnavimus nupigintomis 
kainomis, vadovų nukankintiems 
stovyklautojams...

Mėgstančius periodinę spaudą 
aptarnavo laikraštis “Smėlėti 
Pėdsakai”, redaguojamas Jurgio 
Oniūno ir gausios redakcijos. De
ja, bespausdinant paskutinį nu
merį, sustreikavo pranciškonų 
spaustuvė. Girdėta, kad tas nu
meris baigtas spausdinti Nevv 
Yorke ir jau išsiuntinėtas prenu
meratoriams.

Prabėgo dvi savaitės kaip vie
na ■diena. Stovyklos uždarymas. 
Kalbos. Dovanų įteikimas pasi
žymėjusiems stovyklautojams. At 
sisveikinimas. Nesulaikomi mer
gaičių verksmai. Oi, sudie, sudie..

Moksleivių ir jaunučių ateiti
ninkų stovykloje Kennebunkpor
te, Maine, stovyklavo daugiau 
kaip šimtas ateitininkų. Daugu
mą stovyklautojų sudarė rytinio 
pakraščio at-kai, bet netrūko ir 
iš toliau atvažiavusių. Iš toliau
siai atvykusi stovyklautoja buvo 
Daina Kojelytė, Los Angeles, 
Calif.

Jauniausia stovyklautoja Auš
relė Gečytė - 6 metų.

Visa eilė stovyklautojų buvo 
apdovanoti. Pavyzdingiausi sto
vyklautojai vyr. grupėje: Daino
ra Juozapavičiūtė, Hamilton, Ka
nada, Virgilijus Volertas, Del- 
ran, NJ, jaun. grupėje: Danutė 
Norvilaitė, N.Y., Romas Bobe
lis, N.Y.. Kūrybingiausi stovyk
lautojai vyr. grupėje: Onilė Vait
kutė, Worcester, Linas Vaitkus, 
Worcester, jaun. grupėje: Audra 
Alksninytė, Brockton, Saulius Ei- 
va, Brockton. Lietuviškiausi sto
vyklautojai vyr. grupėje: Daina 
Kojelytė, Los Angeles, Nariman
tas Radžius, Baltimore, jaun. 
grupėje: Danutė Norvilaitė, N. 
Y., Tomas Girnius, Boston. Nuo- 
taikingiausi stovyklautojai vyr. 
grupėje: Genė Plonytė, Brock
ton, Vytautas Volertas, Delran, 
N.J., jaun. grupėje: Nida Gai- 
laitė, Cherry Hill, N.J ir Algis 
•Šalčiūnas, Delran, N.J.

MENINIAI PARENGIMAI 
ATEITININKU SENDRAUGIU

STOVYKLOJE

Ateitininkų sendraugių vasa
ros stovykla Dainavoje buvo už
baigta paskutinę stovyklavimo 
dieną dviem puikiais parengi
mais: dienos metu — literatūros 
bei dailiojo žodžio popiete, o va
kare — dainos ir muzikos kon
certu. Literatūros bei dailiojo žo
džio popietėj J. Antanaitis (iš 
Chicagos) išsamiai pranešė apie 
dabarties Lietuvos rašytojus ir jų 
kūrybą pabrėždamas, kad ten y- 
ra labai aiškių ir stiprių talen
tų. Jų kūrybą gausiai iliustravo 
du dramos aktoriai (irgi iš Chi
cagos): K. Barauskas ir Karilė 
Baltrušaitytė. Malonu pasidžiaug 
ti, kad Karilė žavėjo ir stebino 
publiką talentingu poezijos skai
tymu, nors pati yra dar labai 
jaunutė.

Vakare — dainos ir muzikos 
koncerte pagrindiniu solistu bu
vo dramatinis tenoras Juozas A- 
leksiūnas. Jo gražaus tembro 
švelniu ir galingu balsu pildo
mos naujos lietuvių scenoje dai
nos ir operų arijos pagavo publi
ką, kuri lydėjo jį plojimais ir pa
kartojimų prašymais. Šio dai
nos menininko asmenyje mes tu
rėsime rimtą “tenorišką” atsar
gą ateičiai. Labai sumaniai pro
gramoje pertraukų metu buvo 
įpinta “poilsiui” įscenizuoti du
etai, kuriuos išpildė Dana Baja- 
lytė ir Zita Burneikytė. Lietuviš
kus duetus (daugumoj komp.. 
Gailevičiaus), jos įscenizavo tau-
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tiniuose drabužiuose, o Brah- 
mso “Čigonas”, — kaip tikros či
gonės dainavo, šoko, palydimos 
pianino ir tamburinų, įspūdin
guose ir stilinguose čigonių rū
buose. Šie įscenizuoti duetai bū
tų puikiu paįvairinimu lietuviš
kų žiemos parengimų vakarienių 
bei balių progomis. Pianistas 
Manigirdas, Motekaitis, akom
panavęs visam koncertui, dar 
paskambino ilgą eilę Schumano 
koncertinių etiudų, už kuriuos 
pelnytai laimėjo audringas pu
blikos ovacijas. Abejuose paren
gimuose publikos buvo pilnutė
lės salės, — jie buvo gražiu, kul
tūringu ateitininkų sendraugių 
vasaros poilsio apvainikavimu.

M.

RUDENS BALIUS 
Ohicagos ateitininkų sendrau

gių ruošiamas rudens balius bus 
spalio mėn. 11 d. Argo Summit 
Post 735 salėje —- 6050 So. 
Harlem. Visus ateitininkus — 
sendraugius ir studentus su 
draugais kviečiame jame daly
vauti. Bus puikus orkestras, ska 
nūs pietūs ir pakili nuotaika. 
Dėl staliukų ir informacijos 
skambinti Audronei Valaitytei 
— Pr. 6-8282 arba Aleksandrai 
Eivienei — 737-5027.

— Palaikykime savo stipry
bę... neišleiskime jos civiliniais 
siautėjimais ar ilgais karais.

_  Patrick Henry

Kun. Tadas Degutis (k.) ir LB 
Detroito apylinkės atstovas L. Šul
cas kalbasi lietuvių veiklos pagyvi
nimo reikalais.

Nuotr. J. Urbono

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai 
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė.
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 —• BE 8-6435

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

‘PALANGA’RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

m

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

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

2) SO. ARCHER AVE.
Telef. — 735-2345

IMPORTED SCOTCH WHISKY Fifth $2.98

HAUTFORD COGNAC VSOP Fifth $4.98

DREWRYS BEER .. 2412 oz. bottles $3.19
Plūs deposit

GIN ir VODKA 80 Proof Quart $2.98

STRAIGHT BOURBON WHISKEY
86 PROOF

I? Fifth $2.98

MEISTER BRAU BEER case 24 12 oz. cans $3.59

CIGARETTES Regular, King & Filters $3.29 

100 Size .. $3.39



Veiklos s5km6 —

ĮŽVELGIMAS Į SAVE
Kai žiūri į didesnių lietuviš

kų telkinių veiklą žiemos me
tu, tai atrodo, kad visi dirba 
lietuvišką darbą. Bet kai atei
na vasara ir visa veikla, iš
skyrus pasivažinėjimus, susto
ja, daugelis atsikvepia ir to 
didelio judėjimo nepasigenda. 
O jeigu nepasigenda, tai reiš
kia, kad kas nors nevisiškai 
tvarkoj. Ar ta netvarka kyla, 
kad mūsų veikla neina tinka
ma kryptimi, ar mūsų daugu
mai atsibodo skubėjimas ir 
šeštadienių bei sekmadienių 
perdidelė įtampa, ar įgrįso su- 
sismulkinimas j mažas ir ne
reikšmingas programas, ku
rios baigiasi tik kavutėmis ir 
vakarienėmis, — tai klausi
mai, kurie keliami didesnėse 
organizacijose ir kultūriniuose 
pokalbiuose.

Gal viena priežasčių, kurią 
dažnai mini mūsų veikėjai, yra 
sutarimo ir apdairumo stoka. 
Ne dėl didelių užmojų nesu
tariama, bet dėl priemonių, dėl 
smulkmenų. Visi galvoja turį 
didelius ir svarbius tikslus, 
nors organizacijoj tėra tik ke
lios dešimtys narių ir jos pro
gramą sudaro tik pasitarimas 
ir pavalgymas. Kiek tai yra 
naudos lietuviškai veiklai, ne
atsakytų net patys smulkiųjų 
švenčių rengėjai. Bet tuo pa
čiu jie atitraukia bent dali sa
vųjų nuo didesnių parengimų, 
nuo platesnių pdogramų, nes 
jau daugelis yra tokio amžiaus, 
kad nepajėgia važinėti kiek
vieną šeštadienį ar sekmadie
nį tautiniam susibūrimui.

Antra labai svarbi ir nema
loni priežastis yra mūsų ne
sutarimai, sukelią pavydo jaus 
mą, kad tik nelaimėtų kitas, 
kad kitas nebūtų labiau gerbia 
mas, kad koks menininkas pla
čiau neišryškėtų. šiuo atveju 
būtų galima sutikti su J. Ais
čiu, kad “pavydo tautiškumu 
vargu betektų abejoti” (Ele
gijos, 29 p.). Kaip veikla va
sarą priverstinai aprimsta, 
kažkaip pasidaro tylu, niekas 
nesiginčyia, vieni kitiem kojos 
nekiša, nebent tik mažiau tur
tingas pakritikuoja turtinges
nį. Bet šiuo reikalu jau laikas 
susirūpinti ir į jį giliau pažvelg 
ti, nes ši padėtis ėda mūsų 
santykius kaip kirminas žiedą.

*
Jaučiame labai aiškiai, kad 

mes pamažu trupame ir skal- 
domės ne tik nesutarimais, gin 
čais, vieni kitų kritika, bet ir 
apsigyvenimo vietos pasirinki
mu, išsiskyrimu iš lietuviškų 
telkinių. Ypač byra nuo lietu
viško išeivijos kamieno jau
nesnieji akademikai ir jaunos 
šeimos. Vieni tai daro ne dėl 
savo nenoro gyventi arčiau 
savųjų, bet dėl profesinių rei
kalų, kiti tik dėl to, kad įgriso 
nuolatiniai nesutarimai, kurie 
jaunesniems visiškai nesupran 
tami. Bet faktas, kad kaskart 
vis labiau siaurėja veiklos ap
imtis ir žmonių skaičius, kelia 
rūpestį, kaip papildyti savo 
retėjančias eiles.

Būtų neteisinga, jei to išsi
barstymo ir susiskaldymo prie
žasčių ieškotume tik išoriniuo
se veiksniuose. Daug lengviau 
pasiteisinti nesėkmėmis, kai 
save padarome teisuoliais, o 
kaltę matome tik svetimose į- 
takose, patriotizmo stokoj ar 
net okupanto (įtaigojimuose. 
Tuo tarpu priežasčių su di

Spaudoj ir gyvenime

VISUOTINIS VOKIETIJOS KATALIKŲ 
SINODAS

Jau paruoštas ir popiežiaus patvir
tintas statutas visuotinio Vokietijos 
katalikų sinodo, kuris įvyks 1972 m. 
rudenį ir kuriame bus 250 dalyvių: 
vyskupų, kunigų ir pasauliečių. Si
nodo nutarimai turės būti patvirtin
ti vyskupų konferencijos. Sinodui va 
dovaus vyskupų konferencijos pre
zidentas kard. Doepfner. Sinodo po
sėdžiai tęsis savaitę.

Sudaroma dešimt"komisijų, kurios

desniu įžvalgumu reiktų ieško
ti savyje pačiuose ir savo ne
sugebėjime rasti bendrą kal
bą, kur ji yra būtina, kad mū
sų tautinė veikla svetimoje že
mėje ilgiau išsilaikytų ir ge
riau atitiktų mūsų pasiuntiny
bę.

Šiuo atveju vėl visu ryšku
mu prasikiša mūsų tautos, il
gai buvusios vergijoje, istori
nės nelemties įbrėžta charak
terio žymė — pavydas vienas 
kitam ir nenoras pripažinti 
nieko bent šiokiu tokiu autori
tetu. Pavydas ėda kitam tei
kiamos pagarbos, nors ta pa
garba sąlygojama atitinkama 
laikine vieta. Pavydima dėl 
skirtingos padėties, nors dėl 
jos kalta tik politinė situacija 
ir asmeniniai sugebėjimai. Iš 
tikrųjų šiandien į savo brolį 
turėtume žiūrėti tik kaip į vie
ną to paties likimo ir tos pa
čios pasiuntinybę dalelę, nors 
Jis joje reikštųsi ir skirtingu 
būdu.

*
Kiekvienas mūsų, giliau ir 

nuoširdžiau pažvelgęs į save ir 
savo tautos misiją, lengvai ga
li pastebėti, kad nei veikla, nei 
veikėjai nėra amžini. Mūsų 
tikslai yra kur kas didesni .ne
gu mūsų jėgos ir skaičiai. Dėl 
to reikia džiaugtis, kad yra 
dar, kas dirba lietuvišką dar
bą, kas eina į organizacijų va
dovybes, kas kelia Lietuvos 
laisvės bylą, kas kuria ir tur
tina tautinę kūrybą. Ne pavy
dėti reikia, bet užjausti ir pa
gelbėti, kai šiandien kuris nors 
savo laisvalaikius praleidžia 
visuomeninėj ar politinėj veik
loj. Prabėgo tik dvidešimt me
tų nuo daugumos atvykimo į 
šį kraštą, o jau daugelio vi
suomenininkų nebeturim, daug 
kūrėjų išsiskyrė iš mūsų eilių. 
Reikia remti dirbančius, juoba 
reikia rūpintis tuos darbus per 
vesti jaunesniajai kartai, kad 
ji galėtų pratęsti tautos misiją 
ir ateityje kalbėti už paverg
tuosius. i

Visuomenės susiskaldymas 
prasideda ne nuo eilinių narių, 
bet nuo vadų. Jei vadai, pa
vydo ir smulkių ambicijų už
gožti, nesugeba savO tarpe su
sikalbėti, tai juo labiau nega
lės susikalbėti paskirų organi
zacijų nariai. Pirmiausia tad 
reiktų laukti iš visų visuome
nės vadų tikro noro dirbti tau
tinį darbą išeivijoje. Taip pat 
iš jų laukiama, kad jaunesnie
siems nereiktų veržtis į poli
tinius ar visuomeninius pos
tus, o kaip tik reiktų jiems 
sudaryti tinkamas sąlygas ir 
juos i lietuvišką veiklą įjungti.

Okupanto didžiausias troš
kimas, kad mūsų politinės, vi
suomeninės ir kultūrinės or
ganizacijos liktų be narių. Ir 
tai jie atlieka netiesiogiai, bet 
pasinaudodami mūsų pačių ne
sugebėjimu įžvelgti į save, mū
sų pačių noru rasti kaltinin
kus tik šalia savęs. Mūsų tau
tos priešas išeivijoje šiandien 
yra tas, kuris savuosius, tų 
pačių tikslų siekiančius šau
kia kovon, o draugas yra tas, 
kuris, tyliai atlikdamas savo 
kuklias pareigas, kultūriniu ly
giu atstovauja tautai. Mūsų 
veiklos sėkmė yra pažinoti tik
rąjį priešą — okupantą ir jo
kiais sumetimais netrukdyti 
broliui išeivijoje dirbti tautinį 
darbą. Pr. Gr.

surinks Vokietijos tikinčiųjų pagei
davimus, tą medžiagą sutvarkys ir 
perduos sinodui.

Sinodo sekretorius bus tas pats kaip 
ir vyskupų konferencijos sekretoria
tas, kas užtikrins abiejų institucijų 
sklandesnę bpndrą veiklą. Numato
ma, kad sinode galės dalyvauti ir ki
tų tikybų stebėtojai.

Apie šį sinodą informuoja iš Ber
lyno muiiis atsiųsta Spauda. J. Daug.

Ryšium su kariniu susidūri
mu rugpiūčio 13 d. Kazachsta
no pasienyje abi šalys gra
sė, kad užpuolikas sulauksiąs 
gniuždinančio smūgio. Kas per 
vienas kinų karinis pajėgumas 
ir koks gali būti jų atkirtis So
vietams? Atsakymas neleng
vas. Kiekviena šalis slepia sa
vo karinį pajėgumą ir neskelbia 
tikrų karinių duomenų. Tik a- 
pytikriai galima šnekėti ir apie 
Kūnijos karinį pajėgumą.

Žmonių persvara
Kinija turi per 700 mil. gy

ventojų. Didelis gyventojų prie
auglis, bet menka ūkinė pažan
ga jau seniai vertė kinus ieško
ti išeities. Vienintelis klausimo 
sprendimas užimti retai apgy
ventas kaimynines sritis, ku
riose kinai galėtų įsiterpti. Per 
pastarąjį dvidešimtmetį kinai 
užėmė Tibetą, bandė veržtis į 
Indiją politiniais, bet ne ūki
niais sumetimais. Kinija nesi
ryžo užimti net turtingo Taiva- 
no (Formozos), nes nėra pasi
ruošusi žygiui.

Liaudies laisvinimo armija 
(LLA) tesiekia 2,5 mil. vyrų, 
bet jos apginklavimas menkas. 
Milicijai priklauso 200 mil. vy
rų ir moterų, tačiau tik 15% 
paruošti karo veiksmams. Pas
taruoju metu susirūpinta mi
liciją kariškai apmokyti. Mili
cija yra vietinio pobūdžio vi
suomeninė ir politinė organiza
cija, išblaškyta visame krašte. 
Ji turėtų atlikti Mao aptartos 
taktikos veiksmus, kariuomenei 
pasitraukus, partizanišku ka
ru priešą alinti. Kinai gali tik 
gintis. Milicija pajėgi priešo už
imtoje srityje tik vesti partiza
ninį karą, kenkti jam ir pasak 
Mao užpuoliką paskandinti ki
nų jūroje. Ir partizaninio karo 
sėkmė pareina nuo daugelio są
lyga. o ypač nuo karinio pasi
ruošimo ir ištikimvbės kinų tau
tai ir vyriausybei. Niekas ne
gali pasakyti, ar kinų dauguma 
pritaria Mao įvestai diktatūrai.

Kinų strategija

Mao sukurtoji gynimosi stra
tegija jau atgyventa. Stipriau 
apsiginklavęs užpuolikas nebū
tinai turi spraustis į Kinijos gi
lumą. Jis gali sunaikinti jaut
riausius Kinijos taikinius, už
imti, įsitvirtinti sausumoje, lėk
tuvais ir raketomis tęsti Kini
jos naikinimą iki jos sužlugdy
mo.

Kinijos apsiginklavimas yra 
padaręs pažangos per pastaruo
sius devynerius metus, tačiau 
ji per silpna vesti net gynimosi

GEDIMINAS GALVA

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE BASA
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Klimienė žiūrėjo į vyrus ir jos širdis šilo. Rimas ją 
visai pavergė ir juo toliau, juo aistringiau ji puoselėjo 
slaptą viltį dėl Auksės ir Rimo ateities. Bet ta viltis slap
ta atrodė tik jai, nes visiems buvo aiškūs jos lūkesčiai. 
Tėvas, kaip paprastai, tik ranka numojo, bet ir jam 
kažkas knietėjo paširdyje, o Rimas kiek liūdnai, Auksė 
gi pašaipiai šypsojosi vienas kitam, kaip du sąmokslinin
kai ir nieko nesakė. Jie jautėsi tokie geri ir vienas kitą 
suprantą draugai, kad net motinos norai juos sujungti 
jų nejaudino. Jie žiūrėjo vienas į kitą kaip brolis į sese
rį, mėgo drauge būti, bet mylėtis vyro moters meile 
jie negalėjo.

— Kodėl? — stebėjosi Auksė. — Jame nėra nieko, 
kas man nepatiktų. — Bet to jausmo, kuris traukė ją 
prie Vytauto, nebuvo.

Nebuvo nė paties Vytauto. Jis pasiliko kažkur pra
eityje, toli nuo kasdieninės realybės, nerealus net svajo
nėse, lyg malonus sapnas, kurį sunku pamiršti. Sunku, 
bet reikia, nes sapnuodamas per pasaulį nekeliausi.

Auksės draugės, o ypač jų motinos greit susidomėjo 
Rimu. Savo mėlynų akių žvilgsniu jis ištirpydavo kad ir 
kiečiausias širdis, o kuri motinos širdis buvo taip užkie
tėjusi, jei reikalas lietė jos dukters ateitį! Todėl su Ri
mo atsiradimu visas Klimų gyvenimas pagyvėjo.

— Pasakykit Auksei, kad man paskambintų — ne
radusi namie prašė Rita.

— Šeštadienį pas mane bus jaunimo, tegul ir Auk
sė ateina. Gali atsivesti, ką nori, — gal net trečią kar
tą skambino Diana.

— Kur jos anksčiau buvo? — nepatenkinta burbėjo

Rimas sutiko eiti su Aukse be jokio ypatingo entu
ziazmo. Jis buvo priėjęs išvados, kad amerikiečiai nuo
bodūs.

— Jie taip mažai kuo domisi. Jei nenusimanai apie 
beisbolą, su vyrais nėra kas kalbėti, o moterys — su jo
mis dar blogiau, jos visą laiką kalba tik apie save.

— Jau Romoje tau sakiau, kad amerikiečiai abejin
gi kitiems, — priminė Auksė. — Bet Rutha kitokia, tik
rai maloni, linksma, draugiška. Nors čia gimusi, bet tė
vai atvažiavę iš Vokietijos. Gal todėl ir skiriasi nuo ki
tų, — nuramino ji.

Šeštadienio vakarą abu išsiruošė į svečius. Rimas 
atėjo toks elegantiškas, vienos spalvos kaklaraiščiu, nu
blizgintais batais, o kiek rausvi plaukai blizgėjo rūpestin
gai sušukuoti ir sutepti, kad nesibanguotų. Jo tamsus kos 
tiumas atrodė iškilmingai, lyg ruošianties į teatrą ar į 
laidotuves.

— Kaip konservatyviai, — nustebo Auksė. Papras
tai jis nelabai tesirūpino savo apranga, dėvėjo nertinius, 
nekentė kaklaraiščių ir skrybėlės.

—Nenoriu tau gėdos padaryti, nes jei Ruthos 
draugas tipiškas amerikonas, užteks jo vieno. Gal ir jis, 
kaip mano šeimininkas, vaikšto su lyg ant kuolo už
mestu kaklaraiščiu, iki kulniukų kelnėm ir išsipešioju- 
siais marškiniais. Tik eidamas į bažnyčią sutraukia kak
laraištį po smakru, bet grįžta jau kaip su kilpa ant kak
lo, — nusijuokė Rimas.

— Ką tu dabar! Ne Rutha, ji su tokiais nevaikšto, —- 
gynė draugę Auksė. — Esu tikra, kad ir ji didžiuosis 
savo draugu, kaip aš tavim.

— Ačiū, ačiū! Taip jūs, amerikonai, rodos, sakot? 
Bet tai gi mano pareiga komplimentus sakyti, ne tavo. 
Čia kažkur kažkas ne taip įvyko. Bet ne juokais tu 
žaviai atrodai ir, jei nemylėčiau tavęs nekalto jaunuolio 
broliška meile, dabar širdis tvaksėtų patraukliausiai mo
teriai Chicagoje, — nusilenkė jai Rimas.

iBua daugiau) _

KINIJOS KARINIS PAJĖGUMAS
Kinija dar nepasiruošusi dideliam karui

Knfiw valaadarf

RANKOS, KALBANČIOS 
KAIP VEIDAS IR AKYS

jas panaudoti taikliam apšau
dymui?

Branduolinių bombų perve
žimui kinai teturi pasenusius 
TU-4 bombonešius, gamintus nu 
sižiūrėjus į amerikiečių B-29 
bombonešius. Kinijos geležinke
lių tinklas per retas įrengti ra
ketų iššovimo židiniams. 

Žvilgsnis į ateitį

Po dešimtmečio pakitėjęs Ki
nijos apsiginklavimas gali įgy
ti kitą svorį. Šiuo metu kinai 
nepajėgūs gintis nuo priešo o- 
rinio laivyno, kuris naudotų į- 
prastinius ir branduolinius gink 
lūs. Jūros pakrančių apsauga 
menka. Sovietai gali panaudoti 
žaibo smūgius Sinkiange, nors 
ten mažumos išvežtos iš 150 
mylių platumo srities. Kinijos 
vyriausybė numano apsiginkla
vimo silpnybes, kai atvirai šne
ka, kad techninio apsiginklavi
mo trūkumus gali pašalinti ka
rių ryžtas.

1 Kinija šiuo metu pajėgi gin- 
i tis mažuose susidūrimuose, sau
sumoje ir prieš didesnę pajėgą 
kovoti, bet ne kovoti prieš So
vietus. Jei Kinijos gyvenimo ne
sudrums vidaus neramumai, ne
paisant jos ūkinio nepajėgumo 
ir nesparčios pramonės pažan
gos, po diešimtmečio padėtis 
gali pakitėti. Po dešimtmečio Ki 
nija jau bus pajėgi palankiose 
sąlygose savo jėga prisijungti 
Taivaną ir veikliau apspręsti 
mažesniųjų valstybių politinę 
raidą.

Ar po dešimtmečio, jei Kini
joje turės kariai sprendžiamąjį 
balsą, bus pajėgi įsivelti į karą 
prieš Sovietus, pareis nuo visos 
eilės mums nežinomų sąlygų. 
Azijos mįslės sunkiai įspėja-

i

karą. Milžiniška kinų masė yra 
bejėgė priešintis stipriai užpuo
liko ugniai.

Kinų oro laivynas turi 3,000 
atgyventų karinių lėktuvų. Jų 
keliamoji galia menka. Bombo
nešiai negreiti, pasenę. 1960 m. 
kinai pradėjo gaminti MIG-19 
ir MIG-20 tipo naikintuvus. Jų 
teturi šimtus. Kantono karo a- 
pygarda turinti 200 naikintu
vų nuolatinėje paruoštyje. Ki
nai gyrėsi numušę kelis JAV 
lėktuvus. Patikėkime. Skirtin
gas reikalas svetimą lėktuvą nu
mušti, kitas — priešui atkirsti.

Kinų karinis jūrų laivynas 
visiškai bejėgis: 4 naikintuvai, 
11 fregatų, 35 povandeniniai, 
keliolika minosvaidžių ir 150 
mažų ginkluotų laivų, šis lai
vynas negali stoti kovon prieš 
pajėgų Sovietų laivyną. 

Branduoliniai ginklai

Menkas apsiginklavimas ap
sprendė Kinijos užsienio poli
tiką. Kinija įsipainiojo į Korė
jos karą 1953 m. ir užpuolė In
diją 1962 m. Karai buvo nu
traukti dėl blogo tiekimo ir men 
ko orinio laivyno pajėgumo, 
nes Korėjoje jo nuostoliai bu
vo santykyje 1 prieš 10 kinų ne
naudai.

Kinai padarė didelę pažangą 
vienintelėje branduolinio apsi
ginklavimo srityje. Jie jau tu
ri stiprokas vandenilio bran
duolines bombas ir 1966 m. spa 
lio mėn. pradėjo gaminti ar
timojo 400 mylių nuotolio ra
ketas. Šiuo metu kinai gali tu
rėti apie 90 artimojo nuotolio 
raketų. Po 2-3 metų kinai 
taria turėsią vidutinio nuotolio 
raketas. Ar kinai bus pajėgūs mos.

pavydžiu balsu Klimiėnė, o Auksė tik juokėsi ir erzino 
Rimą, nes žinojo, kad be Rimo jos niekas nelaukė.

Bet Rimas nemėgo agresyvių moterų ir nors vi
soms buvo malonus, vienai kuriai iš jų susidomėjimo 
nerodė. Visos nusprendė, kad jam patinka Auksė ir, 
nors ji protestavo, pasklido nuomonė, kad jie yra pora. 
O tai buvo jau neliečiamas dalykas bent draugių tarpe, 
ir taip susidomėjimas pamažu atslūgo.

Darbu Rimas buvo patenkintas. Daugumas jo ko
legų buvo vyresnio amžiaus, todėl draugų jų tarpe ne- 
susirado, nes juos rišo tik bendra profesija ir su ja su
siję interesai. Šiaip jie gyveno skirtinguose pasauliuose. 
Todėl visas visuomeninis jo gyvenimas bazavosi Kli
mais ir Auksės draugais, kurių ji ne perdaug turėjo.

Kartą Rutha, kuri Auksei priminė Ireną ir su ku
ria ji artimiau bendravo, pasiūlė kartu praleisti šešta
dienio vakarą. Ji žadėjo pasikviesti savo draugą Johną, 
o Auksė sutiko atsivesti Rimą, apie kurį grįžus iš Ro
mos buvo draugėms pasakojusi.

— Johnas sunkiai išjudinamas ir užsispyręs, bet 
šiaip nenuobodus. Jis mėgsta būti tarp naujų žmonių 
ir neturi artimų draugų, nes iš prigimties yra rezervuo
tas. Man nuostabu, kad pas mane vis užeina. Bet pati 
pamatysi, — plepėjo Rutha, pertraukos metu gerdama 
kavą.

Auksei jis atrodė neįdomus ir su Ruthos pasiūly
mu sutiko tik dėl Rimo, nes jis, girdėdamas Klimienės 
užsiminimus ir žinodamas jos viltis, erzindavo Auksę:

— Reikės man susirūpinti ir pradėti tau vyro ieš
koti arba pats turėsiu tave vesti. Ką pasirinktum?

— Tave, Rimai, žinoma, tave! Ką gi daugiau? Kas 
pagaliau ir ims mane, eji nesusimylėsi? — ir abu juok
davosi.

Bet Auksei ne visada juokinga būdavo ir kartais 
imdavo galvoti, gal tikrai su ja kas nors netvarkoj.

— Kodėl esu visiems taip abejinga? — ir nerado 
nieko, kas jai patiktų.

Bažnyčia turi liudyti Kristų 
pasaulyje. Formos, kuriomis 
liudijamas Kristus, gali ir tu
ri keistis. Pastovus ir nesikei
čiantis yra Apreiškimas. Gėda 
tokiai religijai, sako prancūzas 
mąstytojas Louis Evely, kuri 
verčiasi tik praeityje buvusiais 
liudininkais. Mums reikia šios 
dienos liudininkų. Jei norime 
savąja krikščionybe kitus už
krėsti, turime būti Dievu suža
vėti.

Evangelija būtų tik paprasta 
istorijos knyga, jei žiūrėsi į ją, 
kaip prieš du tųkstančius metų 
buvusių įvykių aprašymą. Ji 
bus tiek svarbi, kiek ir kiekvie
na rimta istorijos knyga. Bet 
Evangelija yra daugiau nei isto
rija, tai pranašystė, apreiški
mas. Evangelija mums pasako, 
kas vyksta dabar ir kaip viskas 
klostysis iki laiko pabaigos. Tai 
gyvenimo kelią rodanti šviesa. 
Ji padeda suprasti, kad ir dėl 
tavęs Žodis tapo kūnu, mi
rė ant kryžiaus, prisikėlė ir 
tebegyvena tarp mūsų.

Šv. Raštas tik tada prarastų 
savo reikšmę, jei gyvenime ne- 
begaliotų dekaloge paskelbti 
pradai, o įsigalėtų priešingi dės
niai - principai. Nesikeis kry
žius — tikėjimo, meilės ir pasi
aukojimo simbolis. Tik gerumu 
galima nugalėti visokias visuo
menines bei socialines negero
ves. Be aukos nėra meilės.

Daugelį dalykų galima taisyti 
ir modifikuoti katalikų gyveni
me; daugelį doktrinų galima gi
linti ir aiškinti labiau supranta
mais žodžiais, daugelį dėsnių 
galima suprastinti ir pritaikinti 
mūsų dienų reikalui. “Bet du 
dalykai ypatingai negali būti 
net diskutuojami: tikėjimo tie
sos, kurios autoritetingai yra

patvirtintos tradicijos bei mo
komosios Bažnyčios, ir Bažny
čios konstituciniai įstatymai bu 
išplaukiančiu iš to jų klusnumu 
pastoracinei vadovybei, sukur
tai Kristaus” (Sv. Tėvas Pau
lius VI).

Briuselio senovės muziejuje 
yra vienas Van Dyck’o paveiks
las. Keistas paveikslas! Garsu
sis menininkas jame nupiešė tik 
aštuonias rankas, daugiau nie
ko. Bet kokias rankas! Jos kal
ba, kaip veidas ir akys.

Kokių gražių minčių tas me
no kūrinys sukelia mano galvo
je! Mano rankos ar panašios 
bent į vieną iš tų aštuonių?

Gal mano rankos kietos, pūs
lėtos? Jei taip — tai jos pana
šios į šventojo Juozapo rankas. 
Jei aš kaip šventasis Juozapas, 
savo darbus Dievui aukoju — 
mano rankos lygiai šventos ir 
Dievui malonios.

Gal mano rankos raito audi
nius, nešioja siuntinius, varto 
sąrašus, tvarko dokumentus, 
gal braižo plunksna ar tarška 
rašomąja mašinėle?

Vienas ar kitas darbas -L’ne
svarbus dalykas. Tačiau mano 
rankos.

Visada nesuteptos, angeliškos 
rankos; darbščios, darbo nebi
jančios rankos; sumanios — dai 
lininko rankos.

Ar visus tuos teigimus galiu 
nenurausdamas ištarti? Ar tie
sa, ką dabar ką tik pasakiau?

Štai mano vaizduotė nusižiū
rėjo į karo invalidus, kuriems 
patranka ar kulkosvaidis nukir
to vieną... abi rankas.

Kokia laimė turėti abi rankas! 
Galint laisvai jomis kada nori 
naudotis. Ar atėjo į galvą min
tis Dievui už jas padėkoti.

Štai, vaizduotėje pasirodė dar 
kitos rankos. Mano Išganytojo 
rankos, pervertos ant kryžiaus. 
Kokia kilni ir didinga jų istori
ja! Glamonėjančios, glostančios 
Kūdikėlio Jėzaus rankytės, Ma
rijos bučiuojamos... Augančios 
rankos, sužeistos stalio oblių 
pirmą kartą paėmus. Apaštališ
kos rankos, sėjančios gerus dar 
bus, gydančios aklus, dauginan
čios vargšams duoną, trinančias 
varpas Išganytojo pietums, ve
jančios iš šventyklos vertelgas 
— piktintojus. Eucharistiškos 
Paskutinės Vakarienės rankos, 
teikiančios Gyvąją Duoną. Kru 
vinos rankos, kalamos prie kry
žiaus, drebančios iš skausmo ir 
iš meilės.

Jėzaus rankos, kilkite už ma
ne į Tėvą, apkabinkite mane sa
vo globą. K. Baras



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 13 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE
lis, kurios metu bus du vaidini
mai.

Visi parapieoiai, draugai, gi
minės pažįstami ir svečiai kvie
čiami šiame parengime dalyvau 
ti ir tuo paremti parapijos dar
bą. F. V.

_  Amerikos diplomatas vi
suomet pasakys tiesą, sulaukęs 
70 m. amžiaus ir praradęs vi
sas viltis tapti prezidentu.

_ W. Phillips

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

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

AGENTŪRA
Namo, gyvybes, 

automobilių.
sveikatos. blz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo s»-
lygos.

REAL ESTATE

PILNA KAINA 

$12,000
Banko nuosavybės kaina nupiginta 
skubiam pardavimui. 7 kaenb. mū
ro ir medžio namas. Pilnas* rūsys. 
2 maš. garažas. Į vakarus už Pu
laski, arti 51st St. Kaina buvo 
$14,900, dabar ypač geras pirki
nys už $12,000. Būsit laimingi. 
Kreipkitės j Miracle Man. Skambin
kit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

REAL ESTATE

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 935SO

Namų tel. (213) 470-8618, West L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypalsl

REAL ESTATE

Graži 5 kamb. mūrinė rezidencija
su pilnu rūsiu didelis sklypas žemės, 
daug vaismedžių, 2 maš. garažas. Sa
vininkas išsikelia j kitą valstybę. 
Galima apžiūrėti susitarus telefonu 
GA 5-4331.

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

lšnuom. naujai atremontuotas 5 
kamb. (neapšildytas) butas. Suau
gusiems. Apyl. 44 ir Rockvvell. 
Skambint po 5 v. v. BI 7-5552

PARDAVIMUI

Parduodami gerai išlaikyti — sofa, 
fotelis, cabinet Zenith TV ir Hoov
er dulkių siurblys. Tel. PR 6-5464

D B M E S I O I

Kun. H. J. Šulcas

Worcester, Mass.

KUN. H. J. ŠULCO 
PRIMICIJOS

Kun. Hermanas Jonas Šulcas 
šj sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Worcesteryje, laikys iškil- 
rofteg&s primicijų šv. Mišias. Po 
to jis tęs apsilankymo kelionę 
įvairiose lietuvių kolonijose.

Warcesteryie išbus iki rug
sėjo 20 d., parapijoje, 41 Pro- 
Vidėnce St.

Newark, Nevv Jersey

RUOŠIAMAS PIKNIKAS
Rugsėjo 21 d., sekmadienį lie

tuvių R. katalikų švč. Trejybės 
bažnyčia 207 Adams Str. ruošia 
smagią gegužinę — pikniką. 
Jos tikslas — susirinkti visiems 
parapiečiams, įskaitant air tuos, 
kurie čia negyvena, pabendrau
ti, atnaujinti senas pažintis ir 
Užmegzti naujas. Pikniką glo
boja klebonas kum. John Sohar- 
nus. Parengimas prasidės 12 
vai. dienos metu- Sutelkta dau
gybė dovanų, kurios bus pa
skirstytos pikniko dalyviams. 
3 vai. po pietų bus meninė da-

NAUJI — PATOBULINTI 
GERESNI NEI PINIGAI

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

Į LIETUVĄ
OFICIALIAI 

PILNAI GARANTUOTI 
Pagal naują patobulintą tvar
ką jūsų giminūs gali pasirink
ti per Vneshposyltorg krautu
ves ką jie tik nori ir gaus 
daug daugiau prekių dabar 
nei anksčiau, nes kainos nepa
prastai sumažintos. Todėl do
vanų pažymėjimai yra geriau
sias būdas paremti gimines. 
Juos siųsti yra geriau nei pini
gus ar siuntinius. Pasiteirau
kite, kaip galima apdovanoti 
gimines vertingiausioms gėry
bėmis.
Prašykite mūsų nemokamo 

katalogo.

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 

10010

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

IIHIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIiinillllllllHIHIIIIIII

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
inniiiiiiiiiminiimininiinuniniHtiill«P

^451 VV. 69 St. Mūrinis biznio na
mas. 3 geri butai. 2 maš. mūro ga
ražas. Parduosiu pigiai.

HE 4-2012

CICERO — Mūr. 6 butų namas
arti Westem Electric. 4 po 5 kamb. 
4 kamb. ir 3 kamb. Pajamų $615 
per mėn. Įmokėti $8,000. Galima 
perimti morgičių. SVOBODA, 2134 
S. 61st Court, BI 2-2162, jei ne
atsako skambinkit LA 1-7088.

3-JŲ BUTŲ
Tvirtas 2-jų aukštų 3-jų butų na
mas — 2 butai po 6 kamb. ir 4 
kamb. butas rūsy. Karštu vande
niu apšildymas. 2-jų maš. garažas, 
reikalingas taisymo. Geroj vietoj 
Švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo 
parap., Brighton Parke. Labai že
ma kaina $19,900. Geriausias pir
kinys. Nepraleiskite progos. Kreip
kitės į Miracle Man. Skambinkite 
dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

IŠNUOM. 3 kamb. apšild. butas. 
Nuoma 60 dol. mėn. Skambinti — 

BO 8-3227

BUTAI: rinktiniams nuomlninkama.
Best Agency, 2028 W. 63. PR 8-6032 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tua. Savininkai kreipkitės dėl pa~ 
tarnav1m(iriMnokamat__^^__

arti šv. Kryžiaus ligoninės 
lšnuom. 6 kamb. butas

HE 6-2015

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metua 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome lft lauko. Taisome mūrą "tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 30% — 80% pigiau mokėsit 
oš apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas ZAPOLISR A N K

8208 M West 
Chieago,

TeL GA 4-8684 ir GR 6-483B

Wes* »8th Street 
Illinois

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

Cicero Parkholme 2-jų butų po 
5^ kamb. mūrinis namas. Gazo 
šilima. Geriausi visi namo įrengi
mai. Dviejų mašinų garažas. Tik 
$28,800.

LINARTAS REALTY 
4936 W. 15th St., Cicero, IU.

Tel. — 652-4543

VYSKUPŲ KONFERENCIJOS 
DOKUMENTAS

Odės respublikos vysikupų 
konferencija išleido dokumentą, 
kuriame apibudinamas Čilės ka
talikų vaidmuo politiniame bei 
Htknaliniame gyvenime. Katali- 
kgsms rūpi visos kraštą slegian
čias problemos, rašo Čilės vys
kupai! Katalikai nesigailės jo- 

pastangų siekiant pakelti 
krašto gerovę. Čilės vyskupų 
dokumentas reikalauja veiks
mingų ir greitų socialinių refor- 

užtikrindami pilną katalikų
Bažnyčios paramą.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-8134 arba GR 6-3383 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
]. MIGLINAS 

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

Namų tel. — PR 6-1063

Broliu Sharku Restoranai Ir Cocktail Lounges — 
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636

SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Ave.
Telef. — PRospect 6 - 6644

Vidaus vaizdas modernaus tr ištaigingo baro, SHARKO’S WEST

Abiejuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir

.užsienio gėrimai.
Savininkai Jurgis ir Geraldas ‘šarkos

■«v- - - •

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

CONSTRUCTION

REZIDENCINIAI, 
Įkomerciniai. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West Street 
TeL HE 4-7482

Liuksusinis 2-jų butų namas — 
5 ir 6 kamb. 2 maš. mūro garažas. 
Įrengtas rūsys. Skambint po 6 v.v.

776-7541
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Už Marųuette Pk. prieš Pulaski 

švarus 10 metų, kaip naujas 4 .kamb. 
Aukštas mūr, nąms ir dviejų auto 
naujas garažas. Platus lotas., pasku
bėkite $21,000.

Med. 4 kamb. “oottage”. Gazo šild. 
Taksai apie i 00 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Ave. arti 87-tos. $10,400.

7 kamb. bungolow. Moderni virtu- 
, v6 ir vonia. Naujas gazu šildymas. 

Mūro garažas. Arti Maria High.
$22,000.

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

T,luksus beveik naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai ir 
kt. Arti 71 ir Campbell. $23,600.

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

Uotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

8% kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 48 ir Rockvvell. 
$23,000.

18 vienetų mflr. atnaujintas room- 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tax 

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

PUIKI NUOSAVYBE. 4 butai, 6— 
6—5—4 kamb. Du sklypai. Dideli 
šviesūs kamb. Apyl. Keeler ir 
30-tos gat. Pietvakariuose. $22,900

SVOBODA, 3739 W. 26th St 
__________ LA 1-7038___________
MŪRINIS — lpž aukšto. 19 metų 
— 2 butai; 5 ir 4 kamb. Marąuette 
Parke. Arti mokyklos. Platus skly- 
pas., mūro garažas. Tet PR 8-6916
Parduodamas Marąuette pke. 
kamb., 8 metų modernus namas. — 
Įrengtas beismentas. $19,950. Susi
tarti tel. 737-7201.

IEŠKO NUOMOTI

Senyvo amž. moteriai reikalingas 
kambarys su valgiu. Pageidaujama 
Marąuette parko apylinkėj. Skam
binti 582-4685 po 6 vai. vak.

PROGOS — OPPORTUNITIES.i.—
Parduodama taverna su namu. 

Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai Išeina Iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel PR 8-9856

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI' 
4444 S. VVestern, Cbicago B, RL

Telefonas VT 7-3447

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES

30 and 66 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Platinkite “Draugę*.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

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

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

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

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 18 metų senumo. $21,200.

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,090.

VAINA REALTY '
2517 VV. 71st St — RE 7-9515
2 po 5 kamb. didelis mflr. namas 

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

l$ž aukšto švarus med. prie 65 ir 
VVestern. 5 ir 4 ik&rr.b butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5)4 kamb. naujas mūr. bungalorsv 
prie 67 ir Kedzie. 1 )s vonios, virimo 
pečiai. $25,000.

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

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

1)4 aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
llfiornia. Gazo karšto vandens atski. 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACUA
2785 w. 71st St. Tel. 925-6015

REAL ESTAT
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiimmimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimimmiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bsrvryne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

PARDUODAMAS MAŽAS KAM
PINIS MOTELIS. 150 pėdų “Gulf 
of Mexico’’ pakrančio. Dėl plates
nių žinių rašykite arba skambinki
te:

Jacob J. Maskoliūnas 
350 Coronado Dr.

Cleanvater Beach, Florida 33513 
Tel. 442-1312

ĮSIGYKITE DABAR 1
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Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

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

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 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. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTg

HELP VVANTED — MOTERYS

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

Two years college. Strong business 
background. Mušt type 60 w.pan. 
and shorthand 60 w.p.m. Too 
teach two classes and also perform 
clerical duties. Excellent salary & 
congenial place to work. Steady 
position. Inąuire at —

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

CW1 458-2000, Bart. 271 «r 272 
- An eąual opportunity employer —

HELP VVANTED — VYRAI

Electronic Assembler
P C board, cha&is wiring. lite mech
anical assembly, also proto type 
work. Challenging oppt’y with a 
small dynamic & growing company

Central location to both the No 
and Northwest Chieago suburbs.

Contact MR. KRIKORIAN

NUCLEAR DIODES, INC.
103 Shelter Road 

PrairieView Illinois — 634-3870
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENINGS
JOBS VVITH SECURITY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

FOR
EXPERIENCED 
JOURNEYMEN 

PIPEFITTERS 

SHEET METAL

ELECTRICIANS
MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits. 
Very Congenial Surroundinea 

A Good Place To VVork.
Steafly Year Round 

Employment 
Inąuire At

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue
ARGO, ILLINOIS

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
An Eąual opportunity employer

ELECT. MOTOR REPAIRMEN
Top pay. to experienc.ed repairmen 
on Induatrial motore. Permanent, no 
layoffs, uome overtime, day wonk. 
Unusual fringe benefits include life 
Insurance and pension paid by us 
No age limit tyut applicant mušt be 
reliable, healthy and active. Exel. 
parking. Apply ln striet confidence.

ARTHUR VVAGNER COMPANY 
1436 W. Randolph St. Chieago, 111. 
Phone 666-7408 or residence phone. 
Evenings 784-2677.

MACHINISTS
Engine latho. vertical mlll. Experi- 
enced tralnees wlll be conaidored 
but mu3t have Mech. aptitude.

Benefits. Confidential intervievv 
726-3631

HUEPEE MACHINE WORKS>
564 VV. Monroe, Chieago, Illinois

Positions VVith A Future 
lmmedlate Openings

VVORKING FOREMAN
'For Line Of New Britain Chuckers

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS

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

KEMPER VALVE 
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, VVaueonda, Illinois įf

TeJ. — 526-2166

HELP VVANTED MOTERYS

CLERK - TYPIST
Willing worker. Accuracy a mušt. 
Age open. Full time.

Phone — 434-1000
An eąual opportunity employer

Work for severa] men. Good typ
ing. Shorthand abilities. Full time. 
Age open.

Phone - 434-1000
A n eąual opportunity employer

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



Linksmi ir patenkinti du stovyklautojai šios vasaros moksleivių ateiti
ninkų stovykloje i Nuotr. M. Borusienės

KAIP PAJUDINTI LAISVINIMO 
BYLA

Amerikos Lietuvių kongresas Detroite

VL. SELENES

Septintame Amerikos lietu
vių kongrese sveikinimuose ir 
paskaitose daugiausiai buvo 
nagrinėjamas Lietuvos laisvi
nimo klausimas ir pačios bylos 
pagyvinimo reikalas. Pirmos 
kongreso dienos darbo posėdžio 
didesnė dalis buvo skirta net 
septynioms paskaitoms.

“Dabartinė lietuvių tautos 
padėtis” — skaitė V. Vaitekū
nas, “Lietuvių padėtis išeivijo
je” — Alena Devenienė, “Lie
tuvos laisvinimo durto sėkmės 
ir nesėkmės” — Algirdas Ka- 
sulaitis. Grupinėje paskaitoje 
"Ateities uždaviniai laisvinimo 
darbe", kuriai vadovavo dr. K. 
Šidlauskas, dalyvavo keturi pre
legentai — kan.’ Vaclovas Za
karauskas, agr. Jonas Daugė
la, Jonas Jasaitis ir dr. K. Šid
lauskas.
Inž. J. Jurkūnas padarė paskai

tų apžvalgų ir vertinimų
Visos paskaitos, išskyrus 

trumpą J. Jasaičio, truko nuo 
3G iki 50 minučių, todėl daug 
kongreso dalyvių kėlė mintį, 
kad jos visos būtų išleistos at
skiru leidiniu ir išsiuntinėtos 
Altos skyriams arba net ir ki
toms organizacijoms. Daugelis 
skundėsi, kad jų visų nebuvo 
įmanoma taip išklausyti, jog 
būtų galima atsiminti ir sky
riuose padaryti pranešimus. 
Taip pat nemanau tų paskaitų 
šio laikraščio skiltyse atpasa
koti, nes paskaitos, kiek žinau, 
bus atspausdintos įr kai kuriuo
se laikraščiuose.

Vienas kongreso dalyvis visas 
paskaitas ne tik kantriai išklau 
sė, bet dargi padarė jų apžval-. 
gą ir vertinimą. Inž. J. Jurkū
nas iš Chicagos antros dienos 
darbo posėdyje pasirodė kaip 
geras girdėtu paskaitų apžval- 
gininkas.

Prie šios J. Jurkūno apžval
gos norėčiau kiek stabtelėti.

J. Jurkūnas savo apžvalgas 
pradėjo ne nuo paskaitų, bet 
jau nuo sveikinimų. Jis primi
nė, kad gen. Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis savo sveiki
nimo kalboje pabrėžė lietuviš
kųjų. dokumentų kėlimą vieša
jam tribunolui. Vyr. Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto pirm. dr. 
K. J. Valiūnas savo,kalboje pri
minė reikalingą planavimą atei
čiai ir pažymėjo, kad lietuvių 
išeivija Amerikoje'laikoma jė
ga, svarbus veiksnys visam lie
tuviškam gyvenimui ne tik čia 
Amerikoje, bet. ir toliau už jos 
ribų.

Apie Vytauto Vaitekūno pas
kaitą J. JurkūnSą’^L'ano; “Jis 
labai tiksliai muniše pavaizdavo, 
statistiniais duomenimis parem
damas, dabartinę Lietuvos pade 
tį, okupanto apdaryto politinio 
klimato ('biolbgitrio^Tr ūkinio) 
požiūriu”. Lietuvos komunistų 
partija sudari) tik apie 3^' gy
ventojų, bet vistiek ji absoliu
čiai yra priklausoma nuo Mask
vos. Intelektuališkai partija nė
ra stipri, bet indoktrinacija yra 
labai stipriai varoma Lietuvo
je. visos kutriTrinib gyvenimo

aprajškos pajungtos ne vien tik 
komunizmui,, bet ir rusifikacijai.

Okupantas savo ėjimus taip 
pat paruošia, kad vakarų pašau 
lis priprastų prie status qud. 
Iš V. Vaitekūno paskaitos ma
tyti, kad okupantas visiškai 
nėra pasikeitęs ir iš patiektų 
paskaitoje davinių jokių pakei
timų negalima tikėtis politikoje 
ar okupanto veiksmuose mūsų 
tautos atžvilgiu.

Alena Devenienė savo paskai
toje, apžvalgoje tęsė J Jurkū
nas, — teisingai galvoja,, kad 
vienas trečdalis lietuvių tautos 
išeivijoje duoda teisę pasivadin
ti “Tauta išeivijoje”. Lietuviš
koji išeivija Amerikoje daugiau 
priverstinė ir, kaip tokia, yra 
idėjinė.

A. L. taryba pavergto lietu
vio yra visa viltis. Galima keis
ti, bet negalima Altos griauti. 
Amerikos lietuvių pareiga eiti 
ne tik į šio krašto politikus, bet 
ir mases. Eiti visur, kur tik for
muojama politinė opinija. Jau
nimo problemą minėdama A. 
Devenienė mano, kad neatstum- 
tinas lietuviškasis amerikietis. 
A. L. taryba senesniajai kartai 
yra lietuvybės sinonimas. Kai 
į* tarybą visos politinės grupės 
suėjo, ji pasidarė tuo pačiu lyg 
ir nepartinė — mūsų visų.

Sunku A. Deveniensi praves
ti ribą, kur politika, kur kultū
ra ir kur šalpa. Balfo siuntiniai 
padarė reikšmingą politiką. Čia 
ji pažymėjo, kad visų veiksnių

sutartinis darbas yra nepapias- 
tai svarbus. Mūsų veiksnius rei 
kalinga išlaikyti ir tuo parody
ti, kad mes dar esame gyvi

J. Jurkūnas padaro išvadą, 
kad A. Devenienė teisingai gal
voja, jog reikalui esant, daug 
ką galima reformuoti, bet ne 
griauti. Turime tai daryti evo
liuciniu susitarimo kel;u, bet 
ne revoliucija.

A. K"snl:»Vis paskaitoje “Lie
tuvos laisvinimo darbo sėkmės 
ir nesėkmės” daugiau pilietė 
nesėkmes. Užsienio politikos 
prasme laikas veikia mūsų ne
naudai, bet Lietuvos byla šian
dien yra žymiai geriau žinoma, 
negu anksčiau. Lietuvos okupa
cija ir aneksija daugelio kraš
tų nepripažįstama, tai pasiekta 
tikslios veiksnių linijos dėka.

Mūsų diplomatinės tarnybos 
tęstinumas yra tam tikrame pa 
vojuje ir reikia susirūpinti dip
lomatinės tarnybos prieauglio 
klausimu. Reiktų veikliau reikš
tis tarptautinėje sferoje, taip 
pat daug aktyviau dalyvauti 
egzilų organizacijose.

Komunistinės doktrinos išaiš
kinimas mūsų jaunimo tarpe 
yra labai silpnas, čia A. Kasu
laitis palietė kiek plačiau leidi
niu ir jaunimo organizac.ių klau 
Simą.

Grupinės diskusijos
Tš grupinės paskaitos k»n. V. 

Zakarauskas buvo pirmas J. Jur 
kūno įvertintas. Yra aktualus 
vadų prieauglio klausimas. Sa
vo erupinėse ir organizac’iose 
turime išauginti vadovų kad
rus.

Laisvės kova išėjo į naują 
tarpsnį. Nemaža politinės klas
tos infiltruojama j mūsų tar
pą. Mes dabar lyg- tai svarsto
me besąlyginį arba konserva
tyvų savo nusistatymą. Antrą 
kelią svarstome lankstumo ar
ba prisitaikymo. Būtų geriau
sia iš šių abiejų padaryti vieną 
bendrą kelią.

Kan. J. Zakarauskas kėlė in
formacijos centro klausimą. Y- 
patingai kėlė komunikacijos 
priemones: radiją, spaudą, laiš
kus, kontaktus ir pan.

Agr. J. Daugėla iškėlė Altos 
įsteigimą, kaip tuo metu spon
tanišką demonstraciją. Altą tu
rėtų ir toliau išlaikyti politinio 
veido ryškumą ir esamą struk
tūrą. Altos tinklas nėra pakan
kamas arba patenkinamas da
bartinėse mūsų veiklos sąlygo
se. Tokio tinklo nebuvimas su
daro stoką kontaktų tarp cent
ro ir periferijų.

J. Jasaitis savo paskaitoje 
siūlė sudaryti informacijos cent

A. -f- A.
JULIJONAS DUBINSKI

Gyveno 6605 South Fairfield Avenue, Chieago, III.
Mirė rugsėjo ii d., 1065, 3:45 vai. popiet, sulaukės senatvės.
Gimė Idetuvoje. Ivilo_iš Kražių miestelio.
Amerikoje išgyveno TO m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Rusi kaitė), sū
nus Jolin, anūkai John. Jr. su žmona F.llen ir Robert, 2 proanū
kei John III. ii- Josepli, brolio vaikai: Dan, Stanley ir Richard su 
šeimomis, Lietuvoje 2 broliai su šeimomis, ir kiti ({iminės, drau
gai ir ]Mvžįstami.

Prklnusė šv. Vardo dr-jai (Marąuette P-ke), L.R.K.S.A.—163- 
čiai kuopai, Fundatorius gv. Kazimiero Sės. Vienuolyno, amž. na
rys: T. Marijonai, N. Pr. Marijos Seselių lr šv. Pranciškaus Sės. 
remčji, draugijų. Narys šv. Rožančiaus draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans kopi., 6845 S. \Vestern Avė.
laidotuvės jvyks plrmad., rugsėjo 15 d. iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos ]>amalxlos už veliouies siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS, ANŪKAI IR PROANŪKI!. 
Ijnidntuvių direktorius Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

Mielai bendraklasei

ELEI ROŽĖNIENEI
IR DUKROMS.

netekus mylimo vyro ir tėvo, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Danutė ir Petras Brazdžiotiiai
Regina ir Pranas Mickevičiai
Irena Vincluvienė
Birute Kožicienė
Aldona Brantienė
Vincas Kladaitis
Ofius Norketiflnas

rą, į kurį įsijungtų visos šio 
meto pagrindinės mūsų laisvi
nimo organizacijos.

Dr. K. Šidlauskas, grupinės 
paskaitos vadovas, savo paskai
tą pavadino “Nauju žygiu Lie
tuvos laisvinimo byloje”. Jis iš
kėlė nepaprastą svarbą lietuviš
kos bylos atžvilgiu Kersteno ko
misijos veiklą ir tos komisijos 
nutarimą (jis ją pacitavo). Tiek 
Kersteno, tiek kitų rezoliucijos, 
kurios yra praėjusios Amerikos 
kongresą, mūsų spauda kažkaip, 
kad ir nepilnai, nutylėjo ii per 
mažai išryšk;no. Pagrindinė dr. 
K. Šidlausko paskaitos mintis 
— daryti naują žygį. Prie Ame
rikos pagalbos akto, kaip nors 
įterpti tam tikrą federalinę su 
pilnom teisėm įstaigą, kuri va
dintųsi grynai Pabaltijo tautų 
vardu ir būtų priklausoma tie
siogiai prezidentui. Šiam pasiū
lymui paremti dr. K. Šidlauskas 
pateikė visą eilę motyvų.

Šią paskaitų apžvalgą J. Jur
kūnas baigi trumpomis baigia
momis mintimis.

Mūsų kolonijose
Rochester, N. Y.

PROF. KLIMAS IŠVEŽE 
DOVANAS

Prof. Antanui Klimui išvyks
tant mokslinėm (kelionėn į V. 
Europą, būrys jo bičiulių buvo 
susirinkę į Klimų namus palin
kėti jam laimingos kelionės. Jų 
tarpe dalyvavo ir Rochesterio,
N. Y. miesto meras Frank 
Lamb su žmona. Ta proga me
ras Fr- Lamb pasiūlė nuvežti 
Muencheno miesto vyriausiam 
burmistrui (Oberbuergermeiste- 
riui), jo žmonai ir jos draugėms 
dovanų. Po poros dienų Roches 
terio miesto meras pats asme
niškai atvylko pas Klimus su do
vanomis ir laiško nuorašu, ku
rio originalą oro paštu jau buvo 
pasiuntęs Muencheno vyr. bur
mistrui. Dovanas sudarė: Ro
chesterio miesto iškilmingas rak 
tas su retežiu, vyr. burmistro 
žmonai bomka Rochesterio, žino
mo visoje Amerikoje, alyvų par

Vėliavos pakėlimas moksleivių ateitininkų stovykloje.
Nuotr. H. Borusienės

Lietuvos Valstybines Operos solistui

A. + A.
ALEKSANDRUI KUTKUI

mirus, jo žmoną mieląją JADZĘ, Lietuvos Operos so
listę ir visus gimines giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Alodija Bičiute Trečiokiene

Brangiam vyrui ir tėvui

A. -f- A. DR. ALEKSUI ROŽENUI 
mirus, mielą šeimą ir artimuosius sunkioj liūdesio va
landoj nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Aloyzas Puniškai 
Aldona ir dr. Motiejus Rimai

(Minnesotoje)
Leokadija ir Jonas Puniškai 

(Kanadoje)1

A. f A. DR. ALEKSUI ROŽENUI 
iškeliavus amžinybėn, jo žmoną ELYTĘ, dukras AL
DONU ir DANUTĘ ir visus artimuosius sunkioj skaus
mo valandoj, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su Ju
mis visais liūdime.

MARIJA IR JONAS KERELIAI 
JOLANDA IR ALFONSAS KERELIAI 
IRENA IR ALBERTAS KERELIAI 
RŪTA IR VIKTORAS JAUTOKAI

A. + A. DR. ALEKSUI ROŽENUI 
mirus,

žmoną ELENA, dukras ALDONA h DANA h kitus gi
mines liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jj užsisako 

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

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

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 13 d.

ko alyvų kvepalų, o jos drau
gėms kelias mažesnes bonkutes 
tų pačių kvepalų. (Rochesterio 
miestas plačiai garsėja, kaip 
gėlių miestas, ypač kelių šimtų 
įvairių rūšių alyvų pankas). 
Laiške, kuris Rochesterio mies
to mero įstaigos vardu buvo 
pasiųstas Muendhenan, Fr. Lamb 
rašė, kad dr. Antanas Klimas 
yra kalbotyros mokslininkas, 
Rochesterio universiteto profe
sorius, aktyvus Amerikos lietu
vių bendruomenės narys, pami
nėjo kada atvyksta Muenche- 
nan ir kuriame viešbutyje ap-!

sistos ir t. t. Išvardino ir dova
nas, kurias dr. A. Klimas at
veža. Prcf Antanas Klimas da
lyvavo Vienoje, Austrijoje, į- 
vykusiame X tarptautiniame 
onomastikos (vandotyros) kon
grese kur padarė mokslinį pra
nešimą. Prieš šį kongresą jis 
dalyvavo Europos kalbotyros 
draugijos suvažiavime, skaitė 
paskaitą “Kalbotyra ir politika” 
amerikiečių anglistikos dėstyto
jų vasaros seminare, kuris buvo 
surengtas Niujorko valstybinio 
universiteto Brockport kolegi
joje. S. B.

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 313 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

A. -Į- A.
DR. ALEKSANDRUI ROŽENUI mirus, 

žmoną ELENA, dukras ALDONA ir DANUTĘ, brolį JO
NĄ, uošvę JADVYGA ROVINSKIENĘ. švogerius su šei
momis: ZIGMĄ DAILYDĘ, OREGINA ROVINSKA ir 
Lietuvoje gyvenantį LEONARDA ROVINSKA ir kitus 
gimines liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Paketinių šeima
Algis ir Aldona Stankevičiai

A. f A. DR. ALEKSUI ROŽENUI 
mirus,

žmoną ELENA, dukras DANUTĘ ir ALDONA giliau
sio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Rūta ir Česlovas Butniai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
BRONIUS PERNARAVIČIUS

Iau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį bei uoš
vį, kurio netekom 1968 m. rugsėjo 15 d

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 
15 d., 8.30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai prašome gimines ir draugus pasimelsti 
už a. a. Broniaus Pemaravičiaus sielą.

Nuliūdę: žmona Elena, duktė Gražina su šeima. 
Lietuvoje likę: tėvai, brolis, seserys

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 
pristatymas 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- 
•ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jc nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.
įsitikinkite patys, kaip majonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
—----------------------—



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo tn&n. 19 6.

X Kun- V. Rimšelio, ilgai bu
vusio tėvų marijonų viceprovin- 
eijotlo, seminarijos namo virši
ninko ir pastaruosius šešeris 
metus provincijolo, o dabar iš
rinkto, vicegonerolu, išvykstant 
) Romą išleistuvės bus rugsėjo 
17 d. 7 vai. vak. Sharkos resto
rane, 6301 W. 63 St. Ohicago. 
Išleistuves rengia Ohicagos tė
vai marijonai ir Marijanų ben
dradarbiai. Kviečiami visi iš
važiuojančio draugai ir artimie
ji dalyvauti.

X Dr. Vladas Šimaitis, Altos 
valdybos sekretorius, praleidęs 
atostogas Europoje, grįžo į JAV 
ir dalyvavo Amerikos Lietuvių 
kongrese Detroite. VI- Simaitis 
rūpinasi Altos raštinės reikalais 
ir aktyviai dalyvavo atskirų ko
lonijų lankyme. Prieš kongresą 
lankėsi Los Angeles, Waterbury 
ir Philadelphijoje.

X Prel. Jonas Bičiūnas iš Ro
mos atvyko į Chicagą ir apsi
stojo Sv. Jurgio par. klebonijo
je. JAV-se išbus keletą savai
čių.

X Lietuvių' meno ansamblis 
"Dainava” savo darbo sezoną 
pradeda rugsėjo 16 d., 8 vai. 
vak- Jaunimo centre. Repetici
jos vyks antradieniais. Mielai 
laukiame naujų dainininikų-ių 
tiek senimo, tiek jaunimo, ku
riems daina suteikia džiaugsmą 
ir pasididžiavimą, šioje svetin-- 
goję šalyje.

X Katrelė Grigaitytė - Grau- 
dienė buvo atvylicusi į Ohicagą 
dalyvauti savo brolio sūnaus 
Arvydo Petro Grigaičio ir Da
lios Maskoliūnaitės vestuvėse, 
kurios įvyko praėjusį šeštadie
nį. Paviešėjusi Ikeltetą dienų pas 
gimines ir aplankiusi keletą 
draugų, išvyko į namus, Ne- 
wark, N. J.

X Visi į Operos Lėšų Telki
mo K-to parengimą, kuris įvyks 
š m. rugsėjo 14 d., “Golden 
Age” (buv. Kiltys) restorane, 
4545 W. 95th iSltr., Oak Lavm, 
Rl Trumpoje meninėje progra
moje pamatysime “Antrą Kai
mą” ir solistus, šokiams gros 
visų mėgiamas Balio Pakšto or
kestras. Pabendrausime su ope
ros žmonėmis ir rėmėjais (atro
do, kad ir sekančios operos di
rigentas prof. Vytautas Marijo- 
šius dalyvausi ir kartu parem
kime mūsų lietuvių operą.

Bilietų dar galima gauti 
"Marginiuose’' ir pas K-to na
res. Pradžia: 5:30 vai. po pietų.

Operos Lėšų Telkimo K-tas 

(pr.)
X Skubiai parduodamas ge

rai išlaikytas namas Manąuette 
Parke. Skambinti telefonu: WA 
5-1184. (ak.)

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

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

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į linksmą ge- 
grgužinę, rugsėjo 14 d., O. Bruz
gulienės sode, 8274 ISO. Kean 
Avė. Šokiam gros K. Ramanaus
ko orkestras. Pradžia 12 vai.

(pr.)
x Ieškomi DOMAS ir JONAS 

ANTANAVIČIAI arba jų sūnūs ir 
dukterys. Ieško Barboros Antana
vičiūtės Jankauskienės jauniausias 
sūnus. Atsiliepti adresu: Antanas 
Jankauskas, Telšių rajonas, Joną* 
polio paštas, Bargdžių kaimas, 
Llthuania. (sk.)

X Gimimo Švč. Mergelės Ma
rijos parapijos motinų klubas
šaukia susirinkamą pirmadienį, 
rūgs. 15 d.-8:00 v. v., parapijos 
salėje, 6820 Slo. Washtenaw Avė. 
Susirinkimą atidarys Prel- Čer- 
nauskas Kalfoės pirm. Ona Ma
rija Juraitienė, garbės viešnio
mis bus seselė M. Emmanuel, 
mokyklos vedėja ir mokytojos. 
Bus pristatytos naujos narės ir 
darželio vaikų mamytės. Valdy
ba nares pavaišins.

X Amerikos Lietuvių tarybos 
valdybos nariai tuoj po kongre
so įsijungė i kitus Altos darbus. 
Pradeda ruoštis Vasario 16-to- 
sios minėjimams, Altos suva
žiavimui ir ypatingai daug dė
mesio akina dr. K. Šidlausko 
patelktam projektui įvykdyti ir 
Lietuvių tautos genocido paro
dos išstatymui. Kongrese dr.
K. Šidlauskas pateikė projektą 
kaip gauti Lietuvos laisvinimo 
darbui daugiau paramos iš JAV 
vyriausybės.

x Skaučių "Kernavės” tun
tas Chicagoje praneša tėvams, 
norintiems įrašyti savo mergai
tes į jaunesniąsias skautes, kad 
šiuo reikalu reikia kreiptis į 
“Dubysos” draugovės draugi- 
ninkę Jūratę Kupcikevičiūtę, 
6935 S. Maplewood, Telef. 476- 
3875.

X Tautos šventės minėjimą 
ruolšia L. B. Cicero apylinkė šį 
sekmadienį, rugsėjo 14 d. Minė
jimas pradedamas 11:15 vai. 
šv. Mišiomis. Akademinė dalis 
įvyks 4 vai. po p. parapijos sa
lėje. Programą išpildys parapi
jos choras. Ji bus įvairi. Visi 
kviečiamį dalyvauti.

X Jonas Galminas ir Alber
tas Preibis yra vadovai komi
teto, kuris siėkia, kad Al. G. 
Kumskis būtų demokratų no
minuotas kandidatu į šerifus 
1970 m. rinkimams. Galminas 
ir Preibis ruošia trijų dienų pra 
mogas spalio 3—5 d. Willow 
West Grove, 83 g-vė ir South 
Willow Springs — German, Rd., 
Willow Springs, 111 Pramoga no
rima sudaryti įvairių tautų, jun
giant su jaunimo subuvimu. Juo 
zas Butkus, kuris vadovauja in- 
doraavimo ir peticijos sąjūdžiui, 
sako, kad. jau turima 25,000 pa
rašų už Kumskį. Norima surink 
ti 100,000.

X Už a. a- Dr. Juozapą Rugį 
50 metų mirties sukakties pro
ga bus atnašaujamos šv. Mišios 
rugsėjo 16 d., 6 vai. 30 min., 
Švč. Panelės Miarijos Gimimo 
bažnyčioje ir rugsėjo 21 d., 8 
vai. 30 min., Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. (pr.)

X Jaunoms mamoms bus nau
dinga pamatyti rugsėjo 27 ar 
28 d. rengiama madų parodą, 
kurioj bus modeliuojami gražūs 
ir praktiški drabužiai vaikams.

(pr.)
X Už a. a. Emiluos Petraus

kaitės sielą bus atnašaujamos 
šv- Mišios rugsėjo 16 d., antrad., 
8:30 v .ryto, šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Gimines, draugus ir pa
žįstamus prašome prisiminti ve
lionę savo maldose. (pr.)

X Lietuviškas maistas ir 
sveiki užsiėmimai vaikams bei 
suaugusiems laukia jūsų Ar- 
gonne National Laboratorijos 
parko gegužinėj rugsėjo 14 d. 
Parkas yra ant South Cass 
Avė., keli blokai nuo Stevenso- 
no ekspreso. (pr.)

X Liet. aero klubas ruošia 
nuosavo lėktuvo krikštynas — 
pobūvį, kuris įvyks rugsėjo 20 
d. 7 vai. vak. B. Pakšto svetai
nėje. šokiams gros B. Pakšto 
orkestras. Maloniai kviečiami 
Visi aviatoriai ir padangių idė
jos bičiuliai atsilankyti ir pa
bendrauti. Sitalai užsakomi te
lefonais: LU 5-8623 arba GR 
6-6628 po 6 vai. vak. (pr.)

X Nešiojamos televizijos, 
spalvotos ir standartinės. Namų 
elektra arba baterija. Lengvu
tės: nuo 12 svarų Gradinskas, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998 (sk.)

Kartais ir eilutėse tekdavo pastovėti moksleivių ateitininkų stovykloje. Bet 
linksma ir smagu. Nuotr. M. Borusienės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
N. SIMANAVIČIŪTĖ 
SUMAINĖ ŽIEDUS 

SU VIENUŽIU

Rugpiūčio 23 d. Marąuette 
Parko lietuvių parapijos bažny
čioje kun Aug. Simanavičius, 
OFM, giedant Algiui Simanavi
čiui iš Toronto, palaimino Nijo
lės Simanavičiūtės ir Madisono, 
Wis., universiteto studento Vy
tauto Vienužio moterystę. Stud 
V. Vienužis, Janinos ir dr. Ri
mo Vienužių, gyv. Elgine, vy
riausias sūnus, yra Lietuvoje 
plačiai žinomos Vienožinskių gi
minės narys, kurio prosenelis 
buvo anų laikų garsus lyrikas 
kun. Vienažindis. O Simanavičių 
giminė yra toki? plati, kad į 
vestuves buvo suvažiavę penki 
broliai ir sesuo Z. Rajeckienė 
su vyru iš Connecticut valsti
jos.

Vestuvių vaišės įvyko Oak 
Parke prabangioje pokylių sa
lėje. Susirinko daugiau kaip 250 
svečių, kurių tarpe buvo daug 
lietuvių gydytojų, o šeši stalai 
apsėsti jaunimo. Vestuvių vai
šes, įvedant ir lietuviškus pa

x Algimanto laivo jūros 
skautai ir budžiai kandidatai 
rugsėjo 14 d., šį sekmadienį, 10 
vai. ryto Jaunimo centre šaukia 
savo sueigą ir tuo pradeda šio 
sezono veiklą.

X Geros lietuviškos knygos 
skaidrina sielą ir drauge puo
šia butą. Tokių knygų pakanka
mai neaukštomis kainomis gali
ma gauti pirkti "Drauge”. Parei 
kalavusiems katalogas siunčia
mas nemokamai.

X Teodora ir Julius Kuzai, 
neseniai atšventę 30 m. savo 
vedybinio gyvenime jubiliejų, 
vra ne tik uolūs lietuviškos spau 
dos skaitytojai, bet it rėmėjai: 
siųsdami savo prenumeratos mo
kestį, dabar atsiuntė ir auką 
"Draugui” 8 dol. Dėkojame

X Dovanų siuntinius į Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Ftd., London, E 2. England. 
"HO 8734 f ak Y

X L. Braždienės delikatesų 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 W. 71 St., tel. 
PR 8-2080. Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (sfc.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 

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

tuk.)

Kennebunkporto ateitininkų stovyklos vadovybė. Nuotr. j. Gorios

pročius, pravedė tretysis jauno
sios dėdė, Toronto lietuvių radi 
jo valandėlės vedėjas Jonas Si
manavičius, dainas padedant 
pravesti Br. Polikaičaui. Viską 
filmavo ir fotografavo ketvir
tasis jaunosios dėdė — Vladas 
Simanavičius iš Toronto.

Tarp įvairių dovanų, kurias 
gavo jaunieji, visus maloniai 
nustebino giminių iš Lietuvos 
atsiųstas gerai žinomos dailinin
kės Samolevičienės kūrinys, jau 
už Lietuvos ribų gimusių jau
navedžių mintis nuvedantis j tą 
kraštą, kuriame gimė ir užaugo 
jų tėvai- Pažymėtina, kad laibu 
jaunieji yra susipratę lietuviai, 
gerai kalba lietuviškai, nors Vy
tautui Vienužiui paskutinį de- 

| šimtmetį teko praleisti toliau 
nuo lietuvių, su tėvais gyvenant 
nuošaliam Hampėhire miestely
je, o vėliau studijuojant Madi
sono universitete. Bet teigiama 
tėvų įtaka jį išaugino susipra
tusiu lietuviu ir to išdavoje su
sikūrė graži lietuviška šeima.

Povestuvinei kelionei jaunieji 
išvyko į Bahamas. Rm.

FIRMĄ KARTĄ VAIKU 

LITERATŪROS KONCERTAS

Chicagoje,, Jaunimo centro di
džiojoje salėje, š. m. spalio 12 
d. 3 p. p. įvyks pirmasis vaikų 
literatūros koncertas. Programa 
įdomi suaugusiems ir vaikams. 
Joje dalyvaus rašytojai B. Pu- 
kelevičiūtė, N. Jankutė - Užu- 
balienė, sės. Onutė Mikailaitė, 
A. Baronas ir J MineJga.

Minėtų rašytojtį kūrybą vai
kams pristatys akt. Z. Kevalai- 
tytė — Visockienė, Alg. Dikinis, 
soil. D. Kučėnienė, muz. F. IStro- 
lia, muz. M. Motakaitis ir Aid. 
VaJeišaitės baleto studija. Moks 
leiviai D. Petkūnaitė, D. Matu
lionis ir A- Viktorą dalyvaus 
dialoguose su rašytojais ir melo
deklamacijoje. Programą praves 
akt. Z. Kevaiaitytė - Visodkienė. 
Dekoracijos ir efektai akt. Ir 
vaikų literatūros iliustratoršaus
K. Vesels.es.

Vaikų literatūros popietėje 
bus ir vaikų literatūros knygų 
lentyna, kur bus galima įsigyti 
skaitinių vaikams — knygelių 
ir užsisakyti "Eglutę”. Šiai spau 
dos lentynai vadovaus mdk. K. 
Bradūnienė ir rašyt. D. Augienė.

Vaikų literatūros popietė ren 
giama lietuvių vaikų laikraštė
liui “Eglutei” paremti.

Lietuviškoji Chicagos visuo
menė nuoširdžiai kviečiama gau 
šiai dalyvauti šioje popietėje- 
Bilietai jau gaunami "Margi
niuose” ir pas platintojus. Litu
anistinės mokyklos lengvai ga- 
’ps įsigyti didesnį bilietų skai
čių. V.

/i A K T/ / K TOL!
L A. VALSTYBĖSE

— BATUNui labai reikalinga 
piniginė parama padengti išlai
dom, susijusiom su rengiamu 
protesto demonstracija prie J.T 
Išlaidų mainos, o pinigų nėra. 
Siųsti aukas UNITED BALTIC 
APPEAL vardu. 2789 Schurz 
Avė., Broux, N. Y. 10465.

— Kuu. Juozas Burzdžius, 
pastoracijos darbą dirbąs Vaka
rų Vokietijoje, po dalyvavimo 
Švėkšnos gimnazijos paminėji
me buvo atvykęs į Omahą, 
Nebr., aplankyti savo giminių. 
Buvo apsistojęs pas Paulių ir 
Julitą Burzdžius. Aplankė dė
dienę Oną Burzdienę, Joną ir 
Teresę šermukšnius ir kitus. 
Rugsėjo 7 d. išvyko į rytus Eu
ropos Enk.

— Dr. J. K- Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, kalbės viso pasau
lio lietuvių vardu protesto ma
nifestacijoj prie JT rugsėjo 20 
dieną.

— New Yorko Operetės cho
ras, vad. muz. Mykolo Cibo, 
pasipuošęs tautiniais drabužiais, 
dalyvaus BATUiNo rengiamoj 
demonstracijoj prie Jungtinių 
Tautų ir išpildys Lietuvos, Lat- 

; vijos, Estijos ir JAV himnus.
— New Yorko Lietuvių tau

tininkų i-sis skyrius paskyrė 
BATUNui 150 egz. dr. Algirdo 
Budreckio leidinio “Soviet Occu 
pation and Annexation of Li- 
thuania” padalinti užsienio spau 
dos atstovams demonstracijos 
metu ir JT misijoms.

— BATUNas yra išsiuntęs 
daugiau kaip 200 laiškų — kvie 
timų ir prašymų lietuvių orga
nizacijoms JAV-se dėl paramos 
rengiamai protesto demonstra
cijai prie JT, kuri įvyks šešta
dienį, rugsėjo 20, nuo 2 iki 5 
vai. p.p. Dag Hammarekjold I 
aikštėje prie 1 st. Avė. ir 47th 
Street Iki šiol tik 5 organiza-1 
cijos atsiliepė. BATUNas prašė 
visų organizacijų vadovų nedels 
ti ir pranešti savo nusistatymą

Mergaitės žygiuoja at-kų stovykloje Kennebunkporte. Nuotr. J. Garlos

PAREMKIME NAUDINGĄ ŽYGĮ

Prieš 30 metų pasirašytas 
Molotovo - Ribbentropo paktas 
buvo mirties sprendimas Lietu
vos nepriklausomybei. Tą susi
tarimą vykdant, Lietuva buvo ^t^ šiam rATUNo ruošia-
komunistinės Rusijos okupuo
ta. Okupacija tebesitęsia iki šios 
dienos.

Lietuvių tauta nesutiko ir nie
kada nesutiks su jai svetimos 
valstybės jėga primestu režimu. 
Visomis galimomis priemonėmis 
ji nuolat kovoja už nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūri
mą ir tautai laisvės atgavimą. Ji 
išnaudoja kiekvieną progą pa
reikšti pasauliui apie Lietuvai 
padarytą neteisybę ir prašo jį 
talkos skriaudai atitaisyti.

Molotovo-Ribbentropo pakto 
30 ties metų sukaktis vėl yra 
gera proga priminti pasauliui 
mūsų tautos tragediją. Ta pro
ga 1969 nr. rugsėjo 20 dieną 
prie Jungtinių Tautų būstinės 
New Yorke BATUNas ruošia 
pabaltiečių manifestaciją ir pro
testo demonstraciją. Šia demoną 
tracija dar kartą norima atkreip 
ti JT dėmesį į šį lietuviams ne
laimę atnešusį dokumentą ir

dėl šios demonstracijos vienokiu
ar kitokiu atžvilgiu, rašant 
United Baltic Appeal, 2789 
'Schurz Avenue, Bronx, N. Y. 
10465 ar telefonuojant (212) 
828-2237.

biDŽ. BRITANIJOJ
— A. a. Petras Čeponis mirė 

VIII- 16 Eastwood, Notts., kai 
širdies priepuolis darbovietėje iš
tiko. Buvo gimęs 1914 m. Pas
valio valsčiuje. 1947 m. atvyko 
į Angliją. Palaidotas Eastwood 
kapinėse. Buvo uolus lietuvių vei 
kėjas.

KANADOJ
— -Springhurst vasarvietėje, 

sesers Onos Jonaitienės viloj 
“Jūratėj”, rugsėjo 7 d. dail. J. 
Pautienius buvo suruošęs savo 
dailės darbų parodą. Buvo iš
statyta bene 16 jo dailės darbų.

Pasitaikius labai gražiam orui 
ir vasarvietėje dar tebevasaro- 
jant daugeliui lietuvių, parodos 
lankytojų buvo gana gausu. Iš 
tokio, palyginti, nedidelio skai
čiaus išstatytų paveikslų — 
parduota net devyni dailininko 
kūriniai (desimtas — dar buvo 
deramas). Įsismaginęs paveiks
lus parduoti, diadl. J. Pautienius 
pardavė, netgi paveikslą (nedi
delio formato — labai derinin- 
gų spalvų), kurį buvo dovano
jęs savo seseriai O. Jonaitienei, 
ir kuri tuo paveikslu labai 
džiaugdavosi. Jis gi — ramina 
seserį, kad jai — kitą nutapy
siąs.-. (a).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Valgomųjų grybų Lietuvos 

giriose derlius per metus siekia 
apie 30.000 tonų Patys grybais 
derlingiausi (baravyki ngiausi) 
metai buvo Lietuvos grybų ka
ralijoje — Varėnos apylinkėse 
1957, 1964 ir 1967 metais. Lie
tuvos miškuose auga apie 200 
valgomųjų grybų rūšių, tačiau 
žmonės savo reikalams renka 
tik 40—60 lūšių.

— Vištyčio sovehoze šiuo me

prašyti, .kad Jungtinės Tautos 
Molotovo - Ribbentropo paktą 
pasmerktų.

JAV Lietuvių bendruomenė

mam žygiui ir prašo lietuvių vi
suomenę jį remti. Visas LB apy 
linkės prašome prie šio žygio 
prisidėti nors kuklia auka, o 
New Yorkui artimesnes LB pra
šome gausiai dalyvauti demone 
tracįjoje. BATUNo adresas: 
2789 Schurz Avė. Bronx, N. Y. 
10465.

Bronius Nainys
JAV LB centro valdybos
pirmininkas.

Negras įvažiavo į teisėjo Em- 
met Morrissey automobilį prie 
jo namų 118 N- WaUer ir išlipęs 
paleido penkis šūvius į teisėją 
ir pabėgo. Teisėjas nuvežtas į 
West Suburban ligoninę.

(SŪNUS NUŠOVĖ TĖVĄ 
POLICININKĄ

P. Thompson, 28 metų, nušo
vė savo tėvą policininką Paul 
ir Pearl Oison pastarosios na
muose 3325 VV. 110 st. Paskui 
bėgdamas iš namų pats dviejų 
policininkų buvo mirtinai nu
šautas.

KAS YRA TAS CON-OON?

Illinois valstija gruodžio 8 d. 
sostinėje Springfielde šaukia 
konstitucinę konvenciją, angliš 
kai sutrumpintai vadinamą 
Con-Can. Sena konstitucija, pri
imta 1870 ul, jau pasenusi ir 
reikalinga daug revizijų. Pirmi
niai delegatų rinkimai įvyks 
rūgs. 23 d. Bendiriniai rinkimai 
bus lapkr. 1 3d- Du delegatai 
bus renkami iš kiėkvieno 58 se- 
natorinių distriktų. Iš viso bus 
116 delegatų. Chicagoje dviejuo 
se distriktuose yra ir po vienas 
lietuvis kandidatas.

NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuvė
m SIUVYKLA, 185 No. Wabaah (kaąnao Wobash 
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
’ki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai-

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I, A

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chieago, IU. 60608

tu yra 650 avių, kurias gano B. 
Ivaščenka.

— Ukmergės H vidurinė mo

kykla buvo pavadinta neseniai 
mirusio Aleksandro Gudaičio- * 
Guzevičiaus vardu. Kaip žinome, 
Guzevičius buvo senas komunis
tų darbuotojas; 1940 m., Lietu
vą okupavus rusams, buvo pa
skirtas vidaus reikalų viceminis 
tru ir buvo vienas iš žymiausių 
čekistų. Pokario metais pasida
rė “rašytoju”. Palaidotas Anta
kalnio kapinėse Vilniuje, kur 
jam būsiąs pastatytas pamink
las.

— Kelmėje projektuojamas

įkurti buv. dvarų kultūros mu
ziejus. Eksponatai renkami iš 
buvusių dvarų.

Chicagos žinios
PAGERBĖ SENATORIŲ

Meras Richard Daley ir knn- 
gresininkas Danio: Rostenkows- 
ki atstovavo Chicagos miestą 
senatoriaus Everett Dirkseno 
laidotuves Pekin, U.

UŽMIGO PRIE VAIRO
CTA susisiekimo autobuso 

vairuotojas John Philip, 5720 
Mantom avė., užmigo prie vairo- 
Autobusas atsitrenkė į stulpą 
prie Keeler avė. arti Kennedy 
greitkelio. Laimė, kad tuo me
tu nebuvo keleivių autobuse.

KOKS ČIA ŠNAPSA1S?
Leom Copitas, turėjęs salitt- 

ną 336 W. Van Burėm, šiomis 
dienomis prarado leidimą. Illi
nois alkoholio kontrolės komi
sijos pareigūnai jo tavernoje 
rado 31 banką, kuriose gėrimas 
buvo kitoks negu etiketėse pa
žymėtas.

“SYVINĖS” PASKOLOS 0

FBI agentai areštavo šašas 
vyrus kaltinamus paskolų davi
mu, už kurias išlupdavo savai
tines palūkanas nuo 5 iki 10%. 
Ieškomi dar trys vyrai. Visi pri
klauso prie kriminalistų sindi
kato, paskoloms išleddžiusdo apie 
2 mil. dolerių. Jie kas savaitė 
uždirbdavo $50,000. Paskolos 
vadinamos "syvdnėmis” nes iš 
skolintojų Čiulpia procentus 
kaip syvus.

PAŠOVĖ TEISĖJĄ

Vesels.es

