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BALTIJOS TAUTŲ LIKIMAS YRA 
PERSPĖJIMAS VISOMS TAUTOMS

Baltijos tautų demonstracijos New Yorke. Kol nors vienas yra pavergtas, tol nieką? 
nėra laisvas,— pabrėžė New Yorko meras

New Yorkas.. Baltic Appeal to the 
United Nations (Batunas) su
ruošė protesto demonstracijas 
prie Jungtinių Tautų praėjusį 
šeštadienį, kuriose priminta Mo- 
lotovo-Ribentroppo sutartis, pa
gal kurią buvo pavergtos Balti
jos tautos. Pasiruošimui vadova
vo vykd. pirm. inž. K. Miklas, 
prez. kun. Trepša, gi programai 
vadovavo Antanas Mažeika, iš
keldamas dvigubą šių dienų po
litikų vadų moralę, kovoje už 
laisvę ir pakviesdamas kalbėti 
New Yorko valstijos kongreso 
narį Mario Biaggi, kuris yra sa
vu laiku buvęs policininkas ir 
tarnyboje sužeistas vienuolika 
kartų. Tai daugiausia atžymėtas 
policininkas visoje Amerikoje.

Sovietai paniekino visas 
chartas

Savo kalboje kongreso narys 
Biaggi pažymėjo, kad ne tik A- 
merika, bet visas pasaulis yra Bal 
tijos tautų pusėje, kad apie gė
dingą paktą buvo nutylėta net 
trisdešimt metų, tačiau jis yra 
tikras, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybės atgaus laisvę.

Po to kalbėjęs estų atstovas 
dr. Heino Ains kalbėjo ne tik 
primindamas nacių ir komunistų 
paktą, bet taip pat primindamas 
Jungtinių Tautų 24-ją sesiją, ku
ri nesirūpina pavergtųjų tautų 
laisvinumu ir iškeldamas baimę, 
kad laisvės klausimas didžiųjų 
slaptuose susitarimuose iš nau
jo gali būti sumintas. Latvijos 
atstovas Alfred Brezins iškėlė, 
kad niekas negali Baltijos tautų 
sustabdyti nuo reikalavimo to, 
ką leido Dievas ir tai ko reika
lauja žmogaus sąžinė.

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas 
iškėlė, kad Sovietų Rusija nesi
laiko jokių sutarčių, kad panie
kino Atlanto chartą, Jungtinių 
Tautų chartą, kad paniekino 
Žmogaus teisių deklaraciją. Sov. 
Rusija turi sustoti pažeidinėjusi 
pagrindines žmogaus teises ir tu
ri nustoti vykdžiusi gęnocidą.

Pavergtieji nėra užmiršti
JAV transporto sekret J. A. 

Volpe negalėjęs atvykti asmeniš
kai, atsiuntė transporto departa
mento sekret. Walter Mazan. 
Jis pažymėjo, kad jis yra pirmos 
lenkų generacijos atstovas ir sa
kėsi, kad pavergtųjų tautų reika
lai jam gerai žinomi. Priminda
mas krašto politiką kalbėtojas 
pabrėžė, kad nesvarbu kas yra 
kalbama, bet pavergtieji nėra už 
miršti.

Jis pabrėžė, kad yra dviejų rū
šių patriotizmo. Tai vėliavinis 
patriotizmas, veidmainiškas, su- 
viniojąs save į vėliavą ir antras 
krašto meilės patriotizmas, ku
ris siekia krašto progreso. Kadan 
gi Rytų Europos žmonės yra tik
rieji patriotai, tai reikia tikėtis, 
kad vieną dieną Baltijos tautos 
atgaus laisvę.

Naujosios valstybės turi vesti 
kovą

Wang Meng- Hsien, Kinijos 
nuolatinis atstovas Jungtinėse 
Tautose, pabrėžė, kad šiandien 
komunistinis imperializmas yra 
aktyvesnis negu prieš 30 m. Bal
tijos tautų likimas yra perspėji
mas visoms tautoms. Jis pastebė
jo, kad šiandien, kada Jungtinė
se Tautose kalbama apie koloni
alizmo sustabdymą, Baltijos tau
tų reikalas turi būti remiamas 
Jungtinėse Tautose ypač naujų
jų tautų. Kadangi Jungtinės Tau
tos suvaidino kolonizacijos pa
naikinime svarbų procesą, taip

pat turi būti panaudotos Baltijos 
valstybių klausimo išsprendimui 
ir tą reikalą privalo remti ypač 
naujosios nepriklausomos valsty
bės, vieton įsijungdamos į netei
singą ir dviveidišką politiką, ku-, 
ri čia vyrauja. Laisvoji Kinija vi
sada rėmė laisvę mylinčius žmo
nes jų kovą už laisvę. Kinija 
taip pat kovoja už laisvę. Ji y- 
ra pavergta komunizmo. Atkreip 
damas dėmesį į sunkią ir nelygią 
Baltijos tautų kovą, Kinijos atsto 
vas patarė baltiečiams labiau 
pasitikėti savo jėgomis negu lauk 
ti iš kitų pagalbos. Mes turime 
laimėti, baigė savo kalbą minis
teris Meng-Hsien.

Prel. J. Balkūnas, pirmasis Ba- 
tuno pirmininkas, trumpame žo
dyje konstatavo, kad netikįs po
litikais ir diplomatias, bet tikįs 
Dievu. Kalbėtojas kvietė jungtis 
visus maldai už ištremtuosius ir 
įkalintus ir tuos kurie gyvena 
baimėje, ir tuos kurie dirba po
grindyje, inspiruoti pasaulio va
dus tarnauti teisingumui.

Sovietai turi pasitraukti

A. Mažeika paskaitė rezoliuci
ją, kurioje iškeliama Stalino ir 
Hitlerio pakto begėdystė, reika
laujama teisių Baltijos tautoms 
gyventi laisvai ir nepriklauso
mai, kviečia Jungtines Tautas tir
ti Baltijos tautų situaciją, kaip 
Molotovo-Ribentrioppo pakto re
zultatą, kvietė visus Jungtinių 
Tautų narius padėti Baltijos 
tautoms atgauti laisvę, reikala
vo visas Jungtines Tautų valsty
bes spausti Sovietų Rusiją, kad I 
būtų atitrauktos Sovietų Rusijos |

NUSIGINKI. A VIMAS, 
MASKVA IR PEKINAS

Kinija pergyvenanti įvairius sunkumus

WASHINGTONAS. — Sov. 
Rusijos užs. reik. min. Gromy
ko nors paskelbė, kad greitai 
pasakys laiką, kada pradėti nu
siginklavimo pasitarimus, ta
čiau ligi šiol nieko nepraneša. 
Manoma, kad jis nori gauti ži
nių iš Maskvos, gi su tuo sieja
ma ir Sov. Rusijos ir Kinijos 
santykiai. Esą, nenorima pra
dėti pasitarimų, nes tai reikštų 
geresnius Washingtono ir Mask 
vos santykius, gi Kosyginas 
lankęsis Pekine pažadėjo siekti 
geresnių santykių su kom. Ki
nija. Pasitarimai su Amerika 
negalį patikti kom. Kinijai ir 
dėl tos priežasties uždelsiamą 
pasitarimai, kurie, kaip birželio 
mėn. prez. Nixon pareiškė, jau

Sovietų užs. reik. min. Andrei Gromyko (kairėje) kalbasi su JAV sekret. 
William Rogers.

^besb.’
okupacinės jėgos iš Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos.

Buvo sugiedota Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos himnai, Jungtinio 
Baltijos choro, kuriam vadovavo 
Myk. Cibas ir Vis. Gedulis.

Buvo gauta visa eilė telegra
mų, tarp jų ir New Yorko mies
to mero Lindsay, iškelianti fak
tą, kad kol nors vienas yra pa
vergtas, niekas mūsų nėra lais 
vas.

Demonstracijos metu buvo da 
linami lapeliai apie Baltijos tau
tų situaciją, išryškinančių komu 
nistų pakto neteisybę. Demonst
racijose dalyvavo, keletas Jung
tinių Tautų diplomatų, spaudos 
atstovų, Jungtinių Tautų kores
pondentų, televizijos tinklas tuo 
reikalu davė pasikalbėjimą su 
kongr. Mario Biaggi. Plakatuose 
buvo rašoma: “Šalin Molotovo- 
Ribentroppo paktas”, “Teisin
gumo Baltijos tautoms” ir kt. 
Buvo 74 vėliavos, daugiausia lie
tuvių.

Adv, Lee Bailey paskirtas ginti a- 
merikiečių karių, kurie kaltinami 
nužudę vietnamietį šnipą.

turėjo prasidėti rugpiūčio vidu
ry.

Amerikos komunistų vado 
teigimas

Amerikos komunistų vadas 
Gus Hali, kuris rugsėjo 16 d. 
buvo Maskvoje ir kalbėjosi su 
Brežnevu, teigia, kad Sov. Ru
sija siekia su kom. Kinija pa
gerinti santykius. Kaip žinoma, 
tam davė pradžią Kosygino ke
lionė rugsėjo 11 d. į Pekiną. 
Hali Maskvoj© buvo sustojęs 
grįždamas iš Hanoi, kur daly
vavo Ho Chi Minh laidotuvėse. 
Jis teigia, kad taika tarp Kini
jos ir Sovietų Rusijos manoma 
pagrįsti trimis punktais: su
stabdyti pasienio konfliktus,

Kalbėtojai Batuno surengtose demonstracijose rugsėjo 20 d prie Jungtinių Tautų. Iš karės inž. K. Miklas 
(pirmas priekyje), laisvųjų kinų amb. Hsien, Vliko pi rm. dr. J. K. Valiūnas (ketvirtas), JAV LB tarybos prez. 
pirm. dr. P. Vileišis prel. J. Balkūnas, kongresui. M. Biaggi, Lietuvos gen. kons. A. Simutis ir kun. N. Trepša.

Nuotr. R, Kisieliaus

NAUJU BUTU STATYBA 
AMERIKOJE

ATLANTIC CITY. — Namų 
ir statybos pasekretorius Ri- 
chard Van Dusen kreipėsi į sta
tybos unijas, kad jos padėtų 
spręsti butu aprūpinimo ir na
mų statybos reikalus. Skelbia
ma. kad dešimties, metų laiko
tarpiui reikia 26 mil. naujų bu
tu. vienetų. Jis kvietė unijas 
išvystyti statybą ir kovoti prieš 
i-fiac^a kas did~vi daliai a- 
merikiečių apsunkina naujų na
mų įsigijimą Skelbiama, kad 
šįmet naujų butų statyba su
mažėjo, nes pradžioje metų bu
vo išduoda leidimų statyti 1.9 
mil. butų, liepos mėnesį tas skai 
čius krito ligi 1.3 mil., gi ligi 
metų galo tas skaičius kris ligi 
1 mil. namų. Norint, kad visi 
būtų gerai aprūpinti, reikia kas 
met nauių butų apie 3 mil. Pa-

Ž irnalistas pabėgo 
į laisvę

BELGRADAS. — Čekoslova
kijos radiio korespondentas Ka
rei Jezdinsky, 30 m., pabėgo į 
Vakarų Vokietiją, protestuo
damas prieš šb’k.čč’us cenzūros 
darbus ir žurnalistų persekioji
mą. Pabėgėlis žurna’istas laiš
ke, adresuotam Jugoslavijos 
valdžios ir spaudos atstovams 
rašo, kad brutali cenzūra ypač 
prasidėjo jau nuo balandžio mė
nesio.

Pasiruošimas išmesti 
Dubčeką

PRAHA. — Apie 150 Čeko
slovakijos komunistų partijos 
pareigūnų spręs likimą buvusio 
liiberalėjimo vedėjo Dubčeko, 
Josef Smrkovsky ir kitų 20 as
menų. Šie visi dar yra paly
ginti aukštuose postuose, iš ku
rių manoma greitu laiku bus 
išmesti. Tuo reikalu posėdžiai 
prasidėjo vakar.

atnaujinti santykius per amba
sadorių kanalus, sudaryti pre
kybos sutartis. Gus Hali tei
gia, kad dabar šį planą kom. 
Kinija svarsto. Pagal Hali, nie
kas iš komunistų netikįs, kad 
visa tai greit ir lengvai būtų 
išspręsta. Azijos komunistų tei
gimu, kom. Kinija pergyvenan
ti ekonominius sunkumus, vi
daus nesutarimus, pramonės su 
š’ubavima ir didelę visų gyven
tojų apatiją. Taip pat iš kitų 
komunistinių kraštų spaudimas 
kom. Kinijai yra darąs efekto. 
Dėl tos priežasties komunisti
nė Kinija negalinti bent šiuo 
metu stipriau pulti Sov. Rusi
jos. Pagal Hali, niekas, net ir 
Maskva, gerai nežino, kas vyks
ta Kinijoje. Esą, abiejų kraš
tų pagrindinis uždavinys su
stabdyti pasienio susirėmimus, 
vedančius į karą.

sekretorius kalbėjo čia suvažia
vusiems statybos ir konstruk
cijos organizacijom — Ameri
can Pederation of Labor ir Con- 
gress of Industrial Organiza- 
tions, kad jos dėtų pastangų 
nekelti atlyginimų ir vengtų di
dinti infliaciją. Svarbiausia, rei
kia kvalifikuotų statybos žmo
nių, kurių kiekvienais metais 
ligi 1975 m. reikės po 140,000 
darbininkų.

Prez. Nixonas tarėsi 
su kariais

WASHINGTCNAS. — Prez. 
Nixonas kalbėjosi porą valandų 
su gynybos sekr. Melv’n Laird 
ir jungtinio štabo nariais. Spau
dos sekr. Ronald Ziegler skel
bia, kad pasitarimas buvo pla- 
’mo-’amas ke’etą. dienų tačiau 
nepaskelbė, kokie ypatingi rei- 

alai buvo svarstomi. Pokalby
je dalyvavo ir prez. Nixono pa
tarėjas Henry Kissinger. To
kie pasitarimai numatomi ir a-
teityje.

Rinkimai ir spekuliacija

BONNA. — Kancleris Kurt 
Georg Kiesinger įsakė uždary
ti pinigų pardavimo įstaigas 
porai dienų, ryšium su speku
liacija prieš rinkimus, kurie į-' 
vyks šį sekmadienį. Šis drama-1 
tinis veiksmas dar labiau įtem- ' 
pė poros koalicinių partijų san
tykius.

Vėl oro piratas
MIAMI. — National oro lini

jos lėktuvas iš Newark, N. J., 
buvo pasuktas su 72 keleiviais 
į Kubą. Lėktuvas skrido į Flo
ridą. Tai jau 44 šiais metais 
lėktuvas nukreiptas oro piratų 
j Kubą.

Sąlyga pasitarimui

NEW YORKAS. — Jungti
nės Arabų Respublikos užs. rei
kalų min. Mahmoud Riad skel
bia, kad pasitarimas su Izrae
liu būtų galimas tik tada, jeigu 
Izraelis pasitrauktų iš užgrob
tų sričių.

KALENDORIUS

Rugsėjo 26 d.: šv. Kiprijo
nas, šv. Justina, Vydenis, Gra
žina.

Rugsėjo 27 d.: šv. Damijo
nas, šv. Hiltruda, Kovaldas, 
Daugilė.

Saulė teka 6:41, leidžias 6:43. 

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse dali

nai saulėta. Malonus oras, tem
peratūra apie 70 laipsnių.

Panašiai kalba kaip 
komunistai

WASHINGTONAS. — Kon
greso narys Allard Lowenstein 
(D., N. Y.) organizavęs sąjūdį 
prieš prez. Johnsoną 1968 m. 
dabar organizuoja “Dump Nix- 
on” akciją prieš Nixoną, reika
laudamas tuoj pat atitraukti ka
rius iš Vietnamo. Esą, visi a- 
merikiečiai prieš Kalėdas jau 
turi būti namie. Esą, šįmet ve
dama politika yra praėjusių me
tų politika. Kaip žinoma, pa
našius reikalavimus prezidentui 
stato ir Hanoi vyriausybė, no
rėdama pavergti Pietų Vietna
mą ir toliau praverti vartus kru 
vinąjam komunistiniam impe
rializmui.

Lankosi kardinolas
KOELNAS. — Dvidešimtį 

metų iškentęs Sibiro kalėjimuo
se ir tremtyje kard. Juozapas 
Slypyj, nuo 1963 m. gyvenąs 
Romoje, šiuo metu lanko Ukrai
nos tikinčiuosius, gyvenančius 
Vakarų Vokietijoje. Kard. Sly
pyj aplankė Koelno arkivysku
pą kard. Hoeffner ir buvusį 
Koelno arkiv. kard. Frings, ku
riems padėkojo už teikiamą pa
galbą Ukrainos tikintiesiems bei 
aptarė ukrainiečių sielovados 
problemas.

JAV kariai Korėjoj
SEOUL. — Pietų Korėjos pre 

zidentas Chung Hee Park per
spėjo armijos vadus, kad Pietų 
Vietnamas turi pasiruošti JAV 
50,000 karių atitraukimui.

• Indijoj potvyniai apsėmė 1, 
651 kaimą ir žuvo 48 asme
nys. Iš namų išbėgo 26,000 as
menų.

Be žmogaus raketa Firebee II. vairuojama iš toli, bandoma Point Mugu. 
Calif. Dešinėje matyti jos pakilimas nuo tam tikrų bėgių. Lekia 1000 my
lių per valandų.

Mažiau žuvo Vietname
SAIGONAS. — Amerikiečių 

žuvusių skaičius praėjusią sa
vaitę buvo žemiausias 6 savai
čių laikotarpyje. Žuvo 135 vy
rai, tai žemiausia nuo rugpiū
čio 3-9 d. savaitės, kada žuvo 
96 vyrai. Iš viso ligi praėjusios 
savaitės Vietname jau žuvo 38, 
728 vyrai. Sąjungininkai nuko
vė 2,627 priešo karius praėju
sią savaitę, šiuo metu priešo 
veikla rodanti tendencijos ma
žėti.

Maskvos jėgos Europoj
LONDONAS. — Sov. Rusi

ja savo karines jėgas Europoje 
laiko daugiau motorizuotas, 
kad galėtų geriau kontroliuoti 
neramius Rytų Europos sateli
tus. Varšuvos pakto manevrai, 
vadovaujami Maskvos, vyksta 
šiuo metu Lenkijoj. Nepaisant, 
kad rekalingas sustiprinimas 
prie Kinijos sienos, Maskva sa
vo karių iš Europos neperme- 
tė, o panaudojo kitas savo ar
mijas, esančias centrinėje Azi
joje.

TRUMPAIIŠ VISUR
• Cincinnati mieste plėšikai 

apįplėšdami taupymo įstaigą 
nušovė 4 moteris. Tai esą žiau
riausias bet kada įvykdytas plė
šimas. Ieškomi trys jauni vy
rai. Išnešė tik 275 dol.

• Popiežius Paulius VI-sis 
specialioje audiencijoje priėmė 
naują Pakistano ambasaOoiių 
prie Vatikano Afzal Iqbal, ku
ris įteikė savo skiriamuosius 
raštus.

Ekvadoro naująjį amba
sadorių Vatikane Antonio Pe
ną Herrera priėmė Šv. Tėvas, 
kuriam įteikė skiriamuosius raš 
tus.

• Meksikos vyriausybė pa
neigia, kad šaudžiusi į demon
struojančius 1000 studentų, ku
rios kilo minint 1968 m. riau
šių sukaktį.
. . • Šiaurės Airijoj vėl prasi
veržė riaušės ir muštynės gat
vėse tarp protestantų ir kata
likų.

• Indonezija yra gavusi prez. 
Sukamo valdymo metais nema
žai Sovietų Rusijos mašinų, ku
rioms dabar reikia dalių. Kadan 
gi dabartinė vyriausybė yra an
tikomunistinė, tai Maskva nebe
labai nori parduoti kreditan, 
gi Indonezija nedaug turi lėšų.
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Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

LITUANICA PIRMENYBIŲ 
ĮKARŠTYJE

Chicagos F.K.. Lituanica ko
manda rudens rate jau sužaidė 
trejas rungtynes. Pirmose, turė
dami žymią persvarą, vos įveikė 
kieta Peoria rezultatu 1:0 Įvartį 
iš 11 metrų baudos įmušė H. 
Jenigas.

Antrose, žaisdama su stipria ir 
pirmaujančia kroatų komanda 
Croatans, jų aikštėje, po geros 
ir permainingos kovos, sužaidė 
lygiomis 1:1. Puikų įvartį gal
va įkirto M. Mikalauskas. Kro
atai vėliau, žaidėjams susigrū
dus išlygino, mūsiškiai keliais at
vejais nepataikė į tuščius vartus.

Trečiose — čekų Sparta per 
skaudžiai, net 7:0, nubaudė Li- 
tuanicą. Įdomu, ką Sparta darė 
kitaip kaip Lituanica, ar kitos pir 
mos divizijos komandos? Atidžiau 
sekus tas rungtynes teko įsitikin
ti, kad viską, išskyrus, kad spar- 
tiečiai turėjo tą patį žaidėjų 
skaičių. Pirmiausia — tiksliau 
ir greičiau pasavo, vedžiotis ka
muolį nė nebandė, kad negai
šintų laiko ir patys “neišsipom- 
puotų”, o svarbiausia — labai 
tiksliai ir stipriai šaudė. Kraš
tai skrupulatiškai laikėsi jiems 
skirtose pozicijose — prie pat šo
ninių linijų.

Antra — gynimas stengėsi pir
mu kamuolio palietimu likvi
duoti net ir mažiausią pavojų ir 
nė minties neprisileidžia, kad ga
lima, ar net reikia, baudos aikš
tėje pasivedžioti -“show off”.

Patyrėme, kad tokia Sparta ne- 
išsaugo iš jos pačios eilių ir dar 
per vieną naktį; spartiečių dau
guma yra profesionalai žaidėjai 
paskutiniu metu pasitraukę iš 
savo tėvynės Čekoslovakijos, ru
sams ją užpuolus. Lituanicos ko
mandos vyriškas priešinimasis 
ligi paskutinės žaidimo minutės 
vertas žiūrovų pagarbos.

Rungtynes stebėjo apie 1000 
žmonių.

Rezervas prieš Croatans laimė
jo, kaip jau įprasta, aukšta 5:1 pa 
sėkmė.

Pagaliau ir Lituanica jauniai 
pasirodė esą gyvi sutvėrimai ir 
permainai sužaidė lygiomis su len 
kų Tigers 1:1. Įvartį įmušė Šu- 
kelis.

JAUNUČIAI — Sparta 2:1

Jaunučiai lygioje ir dramatiš
koje kovoje atsirevanšavo už 
pralaimėjimą 1:4 pavasario rate. 
Žaidimo pradžioje Sparta ban
dė spausti, bet laikui bėgant mū
siškiai apsiprato ir antpuoliais 
pagrasino. Porą gražių šūvių 
mūsų vidurio puolėjas A. Remei
ka paleido per viršų ir puslaikiui 
baigiantis prasiveržęs nelaikomai 
įkirto 1:0.

II įpuslaikyje Sparta iš abejoti 
nos 11 metrų baudos išlygino. 
Po kiek laiko, apstatęs gyniką, 
kairiu kraštu prasiveržė Ed. Cin
kus ir vykusiai užbaigė 2:1 Litu
anica naudai.

Jaunučių eilėse matosi neabe
jotinų talentų ir pas kai ku
riuos žymu ištvermės stoka.

J. J-ka.

J, Baris, Chicagos lietuvių golfo klubo pirmininkas. sveikina ŠALFAS 
Sąjungos golfo varžybų dalyvius vakarienės metu

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
LIGHTNING

,Šį sekmadienį, 3 vai. p.p., Mar- 
ųuette Parke, Lituanica žais pir
menybių rungtynes prieš lenkų 
Lightning.

Lightning nuo pat įsikūrimo 
dienos yra kietas ir su ypatingu 
užsispyrimu prieš Lituanicą kovo
jantis vienetas, ypač Marąuette 
parke ir prie mūsų žiūrovų.

Šios rungtynės bus Antano Ta- 
rulio, mūsų komandos vidurio 
puolėjo ir paskutiniu metu tre
nerio, atsisveikinimas su Chica
gos lietuviais futbolo mėgėjais. 
Jis grįžta pas tėvus į Londoną.

Jauniai žais prieš lenkų Spoj- 
nia 10 vai. rytą.

GOLFO VARŽYBOS CHICA
GOJE

Dvi dienas užtrukusios golfo 
varžybos sutraukė daugiau kaip 
50 dalyvių iš Chicagos, Detroito 
ir Toronto miestų; dalyvavo ir 
vienas Clevelando atstovas.

ŠALFAS Sąjungos pirmenybėse 
praėjusių metų laimėtojas L. Plė
nys (ČLGK) nepajėgė apginti 
Toronto LB pereinamąją taurę 
ir ją jam teko perleisti geram 
Toronto žaidėjui A. Sergaučiui.

Žemiau yra dedami 12 geriau
sių pirmenybių rezultatų vyrų 
klasėje:

1. A. Sergautis (T) — 76,
2. N. Janickas (ČLGK) — 78,
3. V. Siminkevičius (T) -82,
4. V. Astrauskas (T) —83,
5. A. Supronas (T) —84,
6. R. Panaras (ČLGK) —84,
7. L. Plėnys (ČLGK) — 85,
8. R. Kezenius (D) — 85,
9. B. Racevičius (ČLGK) -86,
10. W. Urbeika (T) — 86,
11. O. Nakas (ČLGK) —90,
12. R. Strimaitis (T) — 90,
Jaunių klasės varžybose daly

vavo 5 dalyviai ir jų pasekmės 
yra tokios:

L A. Baris (ČLGK) — 87,
2. B. Šmaižys (ČLGK) — 87,
3. A. Nakas (ČLGK) — 97,
4. E. Juška (ČLGK) — 105,
5. V. Siminkevičius, Jr. (T) 10 

106 smūgiai.
Persižaidime su B. Smaižiu, 

I-mą vietą laimėjo A. Baris po 
dviejų skylių. “Jauna jėga ir pasi
ryžimas telydi laimėtoją į švie
sų rytojų”, skamba motto ant 
inž. Ant. Rudžio skirtos pereina
mosios taurės jaunių klasės lai
mėtojui.

Kitą dieną įvykusiose tarpmies
tinėse varžybose dalyvavo ČLG 
Klubo, Detroito ir Toronto ko
mandos. Vos 4 taškų skirtumu 
tarpmiestines varžybas ir Detroi
to LB pereinamą taurę laimėjo 
Chicagos lietuvių golfo klubas.

Il-je vietoje liko praėjusių me
tų laimėtojai — Toronto golfo- 
komanda ir III-čia vieta atiteko 
Detroito vyrams.

ČLG Klubo geriausios pasek
mės: R. Panaras (77), N. Janic
kas (82), A. Nakas (84), B. Rače 
vičius (86), O . Nakas (86), A. 
Smolinskas (86), E. Lapas (87), 
J. Baris (87). Už ČLG Klubą 
žaidė J. Kubilius, R. Izokaitis, L.

J. Baris įteikia taurę N. Janickui, laimėjusia,m II vietą ŠIALFAS sąjun
gos pirmenybėse. Šalia matosi ponia Ch. Kai

Plėnys, B. Šmaižys, N. Juškus ir 
R. Rimkus.

Pasibaigus varžyboms, Shar
kos restorano patalpose buvo su
rengta bendra vakarienė į kurią 
atsilankė apie 70 dalyvių ir sve
čių. Įteikus laimėtojams dovanas, 
pasidalinus bendrais įspūdžiais 
bei sėkmėmis ir nesėkmėmis, tuoj 
pat buvo pradėta kalbėti apie se
kančius metus.

Numatoma, kad ateinančios 
varžybos bus rengiamos Toronte.

Inž. A. Rudis vakarienės metu 
iškėlė mintį dėl sudarymo sąly
gų ir aplinkybių mūsų geresniem 
žaidėjams dalyvauti Amerikos 
mėgėjų pirmenybėse.

Skaičiai parodė, kad, pavz.
A. Sergaučio 2 dienų rezultatai 
(76 ir 77 smūgiai) prilygsta pir
maujantiems rezultatams Ame
rikos mėgėjų pirmenybėse. Esa
ma tokių žaidėjų mūsų tarpe ir

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Okup. Lietuvos komanda 

rungiasi Europos koresponden- 
cinių pirmenybių baigmėje. “Fren 
schach”, rugp. ir rugsėjo nume
riuose, pateikia nekurias Lietu
vos komandos žaidikų pasekmes:

L lentoj: Ditt (Vok) - Mikė
nas 1-0; 7-toj: Gersner (OI.) — 
Lakiūnas 1-0; 11-toje: Milvydas- 
Ruster (R. Vok) 1-0; 12-toj:
Vladimirovas — Bessner (Vok.) 
0,5-0,5 ir su Voronkovu (Mas
kva) 1-0.

— Chess Life, rūgs. nr. skelbia 
Tarptautinį reitingą, apimantį 
arti 350 meisterių. Jo viršūnė: 
Fischer 2720, Spassky 2690, Kor- 
chnoj 2680, Botvinnik 2660, Pe- 
trosian 2650, Larsen 2630, Smys- 
lov, Portisch, Geller po 2620, Po- 
lugajevsky, Štein, Keres, Tai po 
2610. Sąraše randame Vladą Mi
kėną, Lietuvos šachmatų vetera
ną su 2350 tš.

— Čekoslovakijos moterys pir
mauja pasaulio moterų koman

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

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

2) SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

IMPORTED SCOTCH WHISKY .. .. Fifth $2.93

HAUTFORD COGNAC VSOP.......... Fifth $4.98

DREWRYS BEER 2412 oz. bottles $3.19
Plūs deposit

GIN ir VODKA 80 Proof................. . . Quart $2.93

STRAIGHT BOURBON VVHISKEY . . . . Fifth $2.98
86 PROOF

MEISTER BRAU BEER case 2412 oz. cans $3.59

CIGARETTES — Regular, King & Filters $3.29 

100 Size . . $3.39

daugiau, todėl ar paskiriems klu
bams, ar bendromis jėgomis reik
tų imtis žygių savus narius pa
remti ir sudaryti jiems sąlygas 
dalyvauti plataus masto varžy
bose.

Nėra abejonės, kad tai ugdy
tų golfo žaidimą ir populiarintų 
mūsų vardą.

GOLFO TURNYRAS
Chicagos lietuvių golfo klubo 

36 skylių turnyras įvyksta š.m. 
spalio 11 ir 12 dienomis. Šešta
dienio ir sekmadienio varžybos 
prasideda 10:00 vai.

Pirmą dieną bus žaidžiama 
Cog Hill 1-je aikštėje ir antrą 
dieną - 3-ioje aikštėje. Laimėto
jai bus išvedami remiantis tik
rais ir išlyginamaisiais smūgiais. 
Registraciją iki spalio 6 dienos 
praveda J. Baris. Pranešti tel. 
LU 2 5939 arba VI 7-6000 (dar
bo metu). JB

dinėse, Liubline. Jos turi 9 tš. iš 
10 galimų. Sovietų -8 tš. iš 8 
galimų.

— Havanos tarpt. turnyre, 
likus 1 ratui iki pabaigos, pir
mavo Suetinas (Sov.) 10,5 tš., 
jugoslavas Gligoričius 10 tš., 
Korčnojus 9,5 tš. '

— So. Bostono LPD šachma 
tininkai į tarpklubines (Metro
politan Chess League 1969-1970) 
rungtynes yra pasiryžę įkelti dvi 
komandas, kurios tarpklubinėse 
rungiasi “Lithuanian” vardu. Ko 
mandų kapitonas K. Merkis (tel. 
268-1282) i? B. Skrabulis (436- 
5139) kviečia galinčius prisidė
ti prie čių komandų, skambinti, 
nurodytais telefonu numeriais, 
arba pasirodyti LPD-joje, ket
virtadieniais nuo 7 v.v., kai 
šachmatininkai susirenka pažais
ti. Pirmenybės prasidės spalio pa
baigoje. Žaidžiama penktadienio 
vakarais.

Kazys Merkis

Mūsų kolonijose
Waukegan, Illinois

BUS VESTUVES 
Rugsėjo 27 d. bus ižlkilmin

gos vestuvės Victoro ir Eliza- 
bebh Timčikų dukrelės Reginos 
iš Laike Biuff, III. su Edwardu 
Casey, Sv. Baltromiejaus baž
nyčioje. 4 vai. po p. šv. Mišias 
atnašaus ir šliūbą duos kun. 
Zigmas R amanauskas, Giedos 
solistė Janina Šalnienė (dr. Jo
no Šalnos žmona) iš Grayslake, 
Iii. Vargonais palydės Nikode
mas Kulys.

Jaunasis yra aukšt. molkytk- 
los imdkytojas, jaunoji baigusi 
Illinois universitetą. Tėvai yra 
liet. bendruomenės nariai.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Rugsėjo 29-30 d. Šv. Baltro- 

miejaius bažnyčioje įvyks 40 va
landų atlaidai. Klebono S. Jone
lio patvarkymu nustatyta tokia 
tvarka: Atlaidai prasideda
10:15; sumos metu procesija ir 
litanija. Pamaldos vakarais 7 
vai.; sekmadienį Mišparai, pir
madienį ir antradienį šv. (Mišios. 
Pamokslininkas kun. A. Valan
čius. Choras varg. N. Kulio ve
damas, pasirudšęs gražiai gie
doti. Klebonas kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti šiuose me
tiniuose atlaiduose.

— Kun. Zigmas Ramanaus
kas sėkmingai dirba Šv. Baltro
miejaus bažnyčioje Waukegane. 
Šią bažnyčią, be kitų mielai 
lanko lietuviai, įsikūrę Wauke- 
gano apylinkėse.

FILMAI NEMOKAMAI

Chicagos centrinės bibliotekos 
auditorijoje, 2ame aukšte, prie 
Randolph ir Miehigan gatvių, 
spalio mėnesio penktadieniais, 
12:15 vai. po piet nemokamai 
rodomi parinkti filmai. Spalio 3 
d., bus Mutiny on tthe Bounty, 
spalio 10 d. Pride and Prejudi- 
ce, spal. 17 d. Trcasure Island, 
spalio 24 d. Tale of Two Cities 
ir spalio 31 d. Anna Karenina. 
Publika kviečiama filmus p,ama 
tyti.

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 8-64S5

0R. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2868 West BSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v, 
vak. SeStadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
Sitams.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 289-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal sualtarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čioa lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagral sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849. rez 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst StTeet
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

uals 2—9 v., šeštadieniais 10—-1 p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimo

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street ,
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVŲ IR 
ĖMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Read 

Valandos pasai sualtarlma

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

AkušerUa lr moterų ligos 
Ginekologinė Oblrurglja

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeot 8-908i

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

2656 Uest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo B iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo •! iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: aroa susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. OSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

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

(Ldetuvls gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South We£tern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo
I — 8 vai vakare. Trečiad. nuo
II vai. ryto lkl 1 vaL p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________Rez. tol. 289-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv.. 5—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Prllmlngta tik Hiialtariin

Remkite “Drauge”.

l/2 metų 
9.00 
g.00 
8.50

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

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

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet—-----------T* L ------ -

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietu viškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. «3rd St,. OR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘oontact lenses”.

Valandoj pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos, tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ii

8enktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
_________ (By appointment)

< DR. įEONAS SEIBUTIS
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Ui

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelltU] 6-0617 

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

DR. P: STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. Tlst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2-^8 v. v., penktad. 10—i! 2 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA Ot MOTERŲ 
IJGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. ▼. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrilmlnSja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue 
Va.l.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 
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Sovietų vykdomas

FINANSINIS IR KULTŪRINIS 

APIPLĖŠIMAS

PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ
Hitlerio - Stalino sutartis — karo pradžia

Vienas iš valstybės kultū
ringumo pažymių yra palanku
mo rodymas pagalbos reika
lingiems žmonėms. Mes visi 
džiaugiamės Amerikos paro
domu taurumu. Pvz. jau nuo 
karo pradžios amerikiečių su
darytoji CARE, įmokėjus pi
liečiui tik vieną dolerį, siuntė 
siuntinius po keliolika ar ke
liasdešimt svarų su maisto ir 
kitais reikmenimis į įvairias 
pagalbos reikalingas šalis. 
Kai giminės ar artimieji su
darydavo drabužių, avalynės, 
medikamentų siuntas, jos net 
būdavo vietomis nemokamai 
pervežamos.

*
Kitaip į tą žiūri Sovietai. 

Jie nori pasipelnyti ir iš siuntų 
pagalbos reikalingiesiems. Jei 
šeimos artimieji, mylėdami 
savuosius, nori juos pašelpti, 
Sovietai piktnaudžiauja tuos 
prielankumo sentimentus, iš- 
spausdami sau kiek tik gali
ma daugiau dolerių, užkrau
dami nežmoniškus muitus.

Muitai už siuntinius už gele
žinės uždangos šiomis dieno
mis dar pabranginti. Sovietai 
dar daugiau nori pasiplėšikau- 
ti nuo siuntinių į Lietuvą ir 
kitus pavergtus kraštus. Ap
skaičiuojama, kad šiomis die
nomis tie muitų mokesčiai pa
kelti maždaug 20 - 25% ir pn- 
eita prie tokių kuriozų, kad 
pvz. vilnonę skarelę, kuri A- 
merikoje perkama už vieną do
lerį, tegalima dabar nusiųsti 
tik sumokėjus už ją muito 21/s 
dolerio. Kur gi matyta — plėš
ti iš žmonių pustrečio karto 
daugiau, negu pats daiktas 
kainuoja?! Arba vėl už nailo
no kojines, kurios Amerikoje 
kainuoja nusdoleri su keliais 
centais, dabar muito reikia mo
kėti 80 centų, taigi pusantro 
karto tiek, kiek pats daiktas 
kainuoja. Tai aiškus plėšika
vimas, atliekamas pačios ko
munistinės valstybės. Ir apie 
tai žino kiekvienas, kuris tik 
nori savo artimiesiems padė
ti. Dažnai tokie siuntiniai yra 
siunčiami seniems tėvams, li
gos varginamiems broliams, 
seserims, kitiems artimiesiems, 
tačiau komunistai, laužydami 
visas žmoniškumo taisykles, at 
lieka tų geraširdžių siuntėjų 
apiplėšimą.

*
Prieš tai kiek galima reikia 

kelti balsą spaudoje, radijo 
programose, laiškuose, priva
čiuose pasikalbėjimuose, susi
rinkimuose, protestų raštais 
Sovietų atstovybėms. Tegu pa 
Saulis žino, kokius naciškai 
plėšikiškus metodus komunis
tai naudoja. Jeigu mes tylėsi
me, tai nebus galo nei tiems 
plėšikavimams, nei naujiems 
muitų kėlimams. Reikia at
kreipti dėmesį ir į tai: jeigu 
Sovietai tiek plėšia iš laisvų
jų kraštų gyventojų, tai kaip 
jie plėšikauja iš tų piliečių, ku
rie yra tiesioginėje jų kontro
lėje? Juk ten kainų nustaty
mas ir į Rusiją gabenimai pa
reina vien tik nuo Kremliaus 
sauvaliavimo.

*
Salia to kiekviena proga rei

kia kelti balsą ir prieš kultū
rinį Sovietų kontrolėje gyve
nančių žmonių apiplėšimą. Juk

Spaudoj ir gyvenime

TIKINČIŲJŲ KRYŽIAUS KELIAS 
LIETUVOJ

Išeivijos lenkų žurnalas “Kul
tūra” paskelbė E. Žagiellio straip
snį apie padėtį Lietuvoje. St. 
Žymantas perteikdamas jo duoda
mas informacijas “Dirvos” rūgs. 
17 d. numery, taip rašo apie ti
kinčiųjų padėtį okupuoto] Lietu
voj:

“Kaip pavyzdį Bažnyčios perse
kiojimui okupuotoje Lietuvoje

už geležinės uždangos esan
čių žmonių negali pasiekti lais
vųjų kraštų žurnalai, knygos. 
Už geležinės uždangos esantie
ji — visiškai atkirsti nuo lais
vojo pasaulio pasiekiamos kul
tūrinės pažangos. Komunistai, 
net praslinkus 50 metų nuo 
revoliucijos, vis dar tebebijo, 
kad laisvesnės idėjos, laisves
nis kultūrinis pasikeitimas ga
li nublokšti juos pačius nuo 
diktatūrinių valdžios postų. 
Partijos tironijos išsaugojimui 
aukojamas laisvas kultūrinis 
informavimasis. Visiems tiems 
gausiems milijonams gyvento
jų už geležinės uždangos pri
taikomas kalėjimo cenzūros 
režimas, neleidžiant laisvai 
Vakarų kultūrinėms verty
bėms praplėsti jų akiratį. Tai 
liūdnas kultūrinis gyventojų 
apiplėšimas, koks tėra įmano
mas diktatūrinėse valstybėse, 
kokios buvo naciu ir fašistų 
o kokia dabar yra komunisti
nė diktatūra, pasisavinusi tuos 
pačius metodus.

*
Šitą visą turėdami mmtvie. 

mes atitinkamai turime laiky
tis atvykstančių iš už geleži
nės uždangos svečių atžvilgiu. 
Turiu čia mintyje privačius at
silankymus pas gimines ir pa
žįstamus. Jų atvažiuoja į JAV 
vis daugiau ir daugiau. Ve
džiodami po krautuves, gau
siai juos vaišindami, mes juos 
supažindiname su laisvojo pa
saulio medžiagine pažanga ir 
teikiama prabanga. Tai neblo
gai, bet reikia nepamiršti kiek 
galima papildyti tą kultūrinį 
nuostolį, kuri jie pe^ryvena bū 
darni atskirti nuo Vakarų pa
saulio laisvesnės minties.

Taigi reikia pasirūpinti, kad 
nuo pat atvažiavimo dienos 
jie galėtų skaityti laisvojo pa
saulio lietuvišką laikraš't. pa
rūpinti jiems knygų, kurios už 
geležinės uždangos neįleidžia
mos, ir neatimti jiems viso lais 
vojo laiko, o leisti su tais lais
vės kultūriniais laimėjimais 
susipažinti. Tain pat rrik:a 
juos supažindinti su tokiais 
faktais, kurie svarbūs, bet ku
rie už geležinės uždangos yra 
slepiami. Pvz. ne vienas atva
žiavęs pasako visai negirdėjęs 
apie Stalino - Hitlerio sandė
rius, kuriais buvo sutarta, kad 
Sovietai išvien su naciais at
ims Lietuvai nepriklausomybę 
ir užgrobs kraštą, net už pi
nigus iš nacių pirkdami Su
valkiją. Apie tai reikėtų pla
čiau susipažinti. Reikia pa
informuoti, kokios radijo pro
gramos iš laisvojo pasaulio, 
skiriamos lietuviams okupaci
joje, kad parvažiavę galėtų 
daugiau klausytis Amerikos 
balso ir Vatikano radijo ir da
bar atgaivinamų pranešimų iš 
Madrido.

Pagaliau atsimintina, kad iš 
už geležinės uždangos atvyks- 
tantieji svečiai yra suterorizuo 
ti, baugūs prasitarti. Tegu jie 
suvokia, kokia laisvė yra Va
karų kultūros kraštuose, kur 
nėra jokios cenzūros, jokios 
politinės ar kultūrinės prie
vartos. Tegu giliai paalsuoja 
tuo laisvės oru, pajunta tą lais 
vės atmosferą ir grįžta namo 
įskiepyti naujomis laisvės idė
jomis. J. Pr.

pavaizduoti E. Žagiell nurodo, 
kadVilniuje iš 34 bažnyčių vei
kia tik 5 . Aušros Vartai oficia
liai laikomi architektūros pamin
klu, kurių stebuklingasis paveik
slas faktinai nepavaizduojąs Bar
borą Radvilaitę. Po karo okupan
tai ištrėmė iš Lietuvos trečdalį 
visų kunigų ir visus vyskupus, 
išskyrus vieną Panevėžio vysku-

Prieš trisdešimts metų, rug
piūčio - rugsėjo mėnesių įvykiai 

i turėjo lemiamos reikšmės pa- 
į šauliui, Europai ir Lietuvai. 
J Verta su jais susipažinti, ypač 

jaunajai kartai, kuri nėra išgy
venusi tų įvykių ir apie juos
žino tik iš kitų pasakojimų.

Stalinas pasitikėjo Hitleriu

“Per ilgą savo gyvenimą Sta
linas, pilnas nepasitikėjimo ir 
įtarimų, pasitikėjo tik vienu 
žmogum, o tas žmogus buvo 
Hitleris”. Taip rašo sovietinis 
rašytojas Aleksandras Solženy- 
cinas savo knygoje “Pirmoji 
palata’’. Jis ryškiai atskleidžia 
Kremliaus diktatoriaus elgesį 
nuo sutarties, pasirašytos su 
nacistine Vokietija (1939.VIII. 
23), iki vokiečių užpuolimo 1941 
m. birželio 21 d. ryto. Solženyci- 
nas savo išvadas daro moraliniu 
požiūriu, vadindamas Hitlerio - 
Stalino susitarimą “velnio pak
tu”. Pažymėtina, kad tie žodžiai 
sovietinio rašytojo, atskleidusio 
koncentraciios stovyklų žiauru
mus knygoje “Viena Ivano De- 
nisovičiaus diena”, už ką dabar 
Solženyci^as nauiųjų stalinistų 
yra persekiojamas.

Kitas, kuris kritikuota tą “vel
nio paktą”, yra istorikas Ne- 
krič, kuris yra išmestas iš Sov. 
Sąjungos komunistų partrios, 
nes vienoje savo knygoje įrodi
nėjo, ka i “velnio paktas” bu
vęs naudingas tik Hitleriui ir, 
kad tuo paktu Stalinas paskati
nęs Hitlerį pradėti karą prieš 
Sov. Sąjungą. Nuosaikesnė yra 
gen. Grigorenko nuomonė. Jis 
mano, kad Hitlerio - Stalino su

pą Kazimierą Paltaroką. Kaune 
Veikia vienintelė visoje Lietuvo
je labai maža dvasinė seminarija, 
kuri nuolat susilaukia iš oku
pantų įvairių trukdymų. Per 30 
metų Lietuvoje tebuvo pastaty
tos dvi naujos bažnyčios, kurių 
viena, Klaipėdoje, buvo tuojau 
pat uždaryta tuo pagrindu, kad 
jos statybai naudotasi iš užsienio 
gauta parama.

Jaunimui iki 18 metų nelei
džiama lankyti bažnyčių. Tėvai 
neturi teisės savo vaikus moky
ti katekizmo. Kunigas ganytojo 
pareigas gali eiti tik bažnyčioje, 
jis negali kalėdoti, negali lanky
ti ligonių su Šv. Sakramentais, 
negali organizuoti bažnyčioje 
rinkliavos, negali cenzūruoja
muose pamoksluose pasisakyti 
prieš ateizmą. Tuo tarpu antire
liginių leidinių tiražas jau per
žengė antrą milijoną. Net baltų 
miltų negalima Lietuvoje gauti 
prieš didžiąsias religines šven
tes”. J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Aukse, aš suprantu ir sutinku su tavim, bet 
vieno prašau — dar palaukim kiek, dar ne dabar. Šie 
metai ar kiti man labai svarbūs. Aš gi nenoriu visą 
amžių būti asistentu. Todėl turiu susikoncentruoti, dir- 
ti, kad pasiekčiau profesūrą, gal net dar toliau. Tokiose 
sąlygose būtų neįmanoma vaikais, šeima rūpintis. O tu 
manai — aš nesirūpinčiau? Man gi svarbu, kad tu bū
tum sveika, kad nieko neatsitiktų, — aiškino jis ra
miai ir įtikinančiai, vis glostydamas jos nusvirusių plau
kų kuokštą.

Auksė tylėjo.
— Be to', — pridėjo jis linksmiau, — noriu kol 

kas tave tik sau turėti. Ar mudviem negerai? — ir ap
kabinęs pabučiavo švelniai į kaktą ir į lūpas.

Auksei jo žodžiai atrodė protingi, kaip ir visuomet. 
Bet čia ne proto, ne svarstymo reikėjo. Ar jis nematė 
tos tuštumos, kuri ją supo? Ar nematė jos atbundan
čio ilgesio? Gal tai artėjantis pavasaris sukėlė tuos jaus
mus? Bet kūdikis juos nuramintų, užpildytų spragas jos 
širdyje, gyvenimą padarytų prasmingą. Jam nereikėtų 
rūpintis, ji gi sveika... Ji pati rūpintųsi šeima. Jis grįž
tų į namus poilsio, kaip ir dabar grįžta, tik pasitiktų jį 
ne vien žmona, bet ir sūnus ant jos rankų: tamsių 
plaukų kuokšteliu su mėlynu kaspinėliu, raudonom 
lūpytėm ir putliom rankutėm, kurios tiestųsi į atėjusį 
tėvą. Kaip jis nesuprato? Visi dirba, visi turi vaikus. 
Darbas niekada nėra amžinas, visur kas nors keičiasi. 
Šiandien tu reikalingas, rytoj jau gali tave išmesti, bet 
vaikai visada bus, visada tau priklausys, visada jausie

tartis leido Kremliui sustiprin- 
i karines jėgas, kurios po di

džiųjų “valymų’’ ir išžudymo 
aukštųjų raudonosios armijos 
karininkų buvo visiškai sužlug
dytos. Gavus porą metų “atsi
kvėpimo”, raudonosios armijos 
jėgos buvo padvigubintos ir su
stiprintos. Tačiau, pastebi Gri
gorenko, Hitlerio užpuolimas ra 
do sovietus dar tik reorganiza
cijos stadijoje, ypač politinėje 

i plotmėje. “Sovietų Sąjunga ne
teko galingų sąjungininkų pie
tų - rytų Europoje ir Balkanuo
se”.

Privertusi būtinybė

Taip kalba neramus gen. Gri
gorenko, raudonosios armijos 
generolas, kuris yra vienas iš 
“intelektualų pasipriešinimo” 
vadų, viešai protestavęs prieš 
politines bylas, iškeltas jaunie
siems rašytojams ir mokslinin
kams (Siniavskiui, Danieliui ir 
kitiems), o dabar atsidūręs ka
lėjime ir laukiąs teismo dėl to, 
kad pareiškė savo solidarumą 
Krymo totoriams, kurie Stalino 
Įsakymu buvo ištremti karo me
tu į Sibirą ir ten laikomi iki 
šiol, nors politiškai ir rehabi- 
lituoti.

Sovietu istorikai, iš kurių iš- 
’’yia ypačiai Sedinas, palaiko 
Stalino pus° ir sako, kad tada 
Stalinas veikė “būtinybės ver
čiamas”. šiandien Stalino pa
sielgimas — susitarimas su Hit
leriu — yra visaip teisinamas, 
tačiau iškvla Stalino laikysena, 
kai jis sužinojo, kad naciai per
žengė Vokietijos - Lietuvos sie
ną: jis uždraudė “masines de
monstracijas’’ prieš vokiečius, 
nes buvo įsitikinęs, kad tai yra 
tik Hitleriui priešingų genero
lų provokacija ir todėl nerei
kia pasiduoti tai provokacijai, 
kuriai, io manymu, Hitleris ne
galįs pritarti. Todėl Solženyci- 
nas yra teisus tvirtindamas,

kad Stalinas turėięs nepalau- 
j žiamą pasitikėj'mą ’ tą “austrų
kapralą”.
Stalinas pardavė komunistus

Dėl to pasitikėjimo Stalinas 
sutiko su Hitlerio r ikalavimu 
gr ąži ti į • Vokieti ią vokiečius 
komunistus, kurie 1933 m., atė
jus Hitleriui į va’džią, buvo pa
bėgę į Sov. Sajų- mą. Tada a- 
pie 570 komunistų sovietinė NK 
VE atidavė i. naciu Gestapo ran
kas ir jie visi atsidūrė koncent
racijos stovyklose ir ant kar
tuvių. Tas rodo, kaip kartais 
“dėl aukštesnių interesų’’ Sov. 
Sąjungos kom. partija išduoda 
savo narius. Pavyzdžių galima 
rasti ir kai kuriuose arabų ir 
pietų Amerikos kraštuose, kur 
komunistai yra persekiojami, 
laikomi kalėjimuose, o Sov. Są
junga, palaikydama su tais kraš 
tais gerus santykius, nė pūsto 
nepajudina gelbėti tų kraštų ko
munistams. 1939 m. Stalino su
tartis su Hitleriu iššaukė kai 
kuriuose komunistų vaduose 
“sąžinės krizę”, bet ji buvo nu
raminta paaiškinus, kad to rei
kalavo “aukštesni valstybės in
teresai”. Panašiai įvyko, kai 
Sov. Sąjungos diktat >rius pa
leido komintemą — vis dėl tų 
“aukštesnių interesų’.

Priežastis, privedusias prie 
1939.Vili nacių - sovietų sutar
ties, yra išdėstęs pats Stalinas 
tų pat .metų kovo 10 d XVIII 
partiios suvažiavime. Jis tada 
kalbėjo: “Mes nesnūs’me ka
ro kurstytojų įveiiam>. į kon
fliktą, nes karo kurstytojai no
ri svetimomis rankomis imti 
bulves iš ugnies”. Tų pat metu 
balandžio 17 d. Vok; tijos už
sienio reikalų minist 'rijos gen. 
sekretorius von Weizsaekeris 
radęs .viu’ie sovietų ambasado
riaus Meckalovo žodžiuose įdo
mių politinės reikšmės “vėjų”. 
Jo nuomonę po kelių iienų pat-

Prie Pt. Arguello, Californijoje buvo iš jūros dugno 80 pėdų gylio iškel 
ta 1854 metų patranka, kuri buvo nuvežta į Los Angeles.

si reikalingas. Bet Johnas nesuprato, jis nenorėjo supras
ti.

Pro langą spinksėjo vakaro šviesomis miestas, o 
viršuje mėlynavo tamsus dangus. Ten, mėlyname kam
bary, gulėjo ir saldžiai miegojo rausvais veidukais mer
gytė, o apie ją sklido džiaugsmas ir viltys naujam gy
venimui.

Čia gi buvo tylu, šalta ir tuščia. Šaltis ėjo iš vi
daus. Auksė pasijuto labai vieniša. Ji jautė apie pečius 
Johno rankas, ant skruosto — lengvą jo kvėpavimą ir 
po ranka širdies dūžius, kurie buvo stiprūs ir lėti, — 
jos širdis plakė greitai ir nelygiai...

Pagaliau atėjo atostogų laikas. Nors Auksė ir labai 
laukė tų dviejų savaičių drauge, dabar ją apėmė baimė.

— O jeigu aš jo tėvams nepatiksiu? — galvojo.
Johnas mažai apie juos pasakojo.
—Tėvas griežtas, bet teisingas. Labai atsidavęs sa

vo pašaukimui. Žmonių daugiau gerbiamas nei my
limas, mes visi jo prisibijom, — nusijuokė jis. — Mo
tina labai pareiginga, pavyzdinga žmona ir visur nusi
lenkia tėvo valiai. Mūsų namuose viešpatauja patri
archatas, — pridėjo jis kiek pašaipiai.

Dabar Auksė buvo tikra, kad jiems nepatiks.
— Nesirūpink, viskas bus gerai, — numojo ranka 

Johnas ir pabučiavo ją į kaktą. Ji labai nemėgo to jo 
gesto, visada pasijusdavo lyg nusidėjėlė, gaunanti at
leidimą, bet nieko nesakė.

Buvo keista užrakinti buto duris ir išeiti su laga
minu, niekam neišlydint. Atrodė, kad visą gyvenimą su 
savim išsinešė, nes liko tik daiktai, kurie dar nesu
spėjo pasidaryti reikalingi.

— Jei tebedirbčiau lėktuvų bendrovėje, nereikėtų 
už bilietus mokėti, — priminė jį Johnui, bet jis nie
ko neatsakė. — Kodėl jis taip užsispyręs dėl mano

virtino Sov. Sąjungos amba
sados patarėjo Aštakovo aiški 
užuomina apie galimybę politi
nės sutarties. Naujaj “vėjas” 
papūtė iš Sov. Sąjungas kai 
Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministerija buvo atimta iš 
Litvinovo ir atiduota Moloto
vui. Gegužės 3 d. Vokietiios am
basados Maskvoje reikalų ve
dėjas Wemer von Tippelskirch 
pranešė tarp kitko Berlynui, 
kad Mo'otovas nesąs žydas. 
Pats Hitleris viename laiške 
Mussoliniui pastebėjo, kad 
“Kremliaus nusistatymas per
žiūrėti ir pakeisti savo santy
kius su Vokietija pasidarė visai 
konkretus, kai buvo pakeistas 
Litvinovas, kas ypač pastebima 

i paskutiniu laiku”.

Hitleris histeriškai džiaugėsi

Gerai dokumentuotoje kny
goje “Du metai vokiečių - rusų 
sutarties” italas Angelo Tasca 
rašo, kad Hitleris, kai sužinojo, 
kad sovietai sutinka pasirašyti 
draugiškumo po'itinę sutartį, 
“ėmė kumščiais daužyti sieną 
ir šaukti: pagaliau turiu visą 
pasaulį kišeniuje”. Ir buvo ko 
džiaugtis, nes prie sutarties 
buvo prijungtas “slaptas proto
kolas”, kuriame sakoma; “Te
ritorinių ir politinių pasikeiti
mų atveju teritorijose, priklau
sančiose Pabaltijo valstybėms 
— Suomijai, Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, — šiaurinė Lietuvos 
siena bus Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos įtakos sferų riba. Ry
šium su tuo abi šalys pripažįs
ta Lietuvos interesus Vilniaus 
teritorijoje”. Antrame protoko
lo str. sakoma: “Tuo atveju, 
jei įvyktų teritorinių ar politi
nių pasikeitimų teritorijoje, pri 
klausančioje Lenkijos valstybei, 
riba tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos įtakos sferų bus maž
daug Narevo, Vyslos if Sano 
upių linija". Nors protokole ir 
pripažįstama nepriklausomos 
Lenkijos buvimas, tačiau jos ne 
priklausomybės išlaikymas ir 
sienos priik'ausys nuo tolimes
nių politinių įvykių eigos. Tre
čiame protokolo punkte spren
džiamas pietų - rytų Europos 
likimas: “Sovietų Sąiunga pa
brėžia savo interesus Besarabi
joje”, “Vokietija pareiškia sa
vo visišką nesidomėsimą šiomis 
teritorijomis”. Tai reiškia, kad 
Hitleris paliko sovietams lais
vas rankas rytų Europoje ir 
Balkanuose.

Sovietai leido sukelti karą

Tokiu būdu buvo padėtas pa
grindas pasida'inti Lenkiją ir 
jėga okupuoti in nrisriurigti prie 

ov. Sąjungos Pabaltijo valsty
bes (Lietuvą, Latviją, Estiją), 
nors Suomija, kad ir sunkiame 
1939.XH.1 — 1940.iIII.20 kare, 
kad ir apkarpyta, išgelbėjo sa
vo egzistenciją. Hitleris susi

tardamas su Stalinu, norėjo 
apsisaugoti dviejų frontų (ką 
jis vėliau padarė puldamas Sov. 
Sąjungą). Minėtas A. Tasca 
pastebi, kad jei naciai nebūtų 
1941 m. puolę Sov. Sąjungos, 
tai ši dar ilgai būtų vedusi 1939 
m. taikingų derybų politiką — 
be karo laimėti svetimus kraš
tus. Prisimintini Stalino žodžiai 
vokiečių puolimo pradžioje: 
“Karas mums buvo primestas”. 
Panašiai tvirtina ir anglų, pran 
cūzų ir amerikiečių istorikai. 
Pvz. Philip W. Fabry (knygoje 
“Hitlerio - Stalino paktas”) sa
ko: “Hitleris jau tada buvo tvir 
tai nusistatęs nesidalinti su So
vietų Sąjunga Europos užkaria
vimo’’ ir todėl “konfiktas tarp 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos pa
sidarė neišvengiamas tuo mo
mentu, kai sovietai pasirašė pak 
tą su Hitleriu ir leido Hitleriui 
sukelti antrąjį pasaulinį karą”.

Netikėtas susitarimas tarp 
Hitlerio ir Stalino nutraukė il
gas derybas tarp sovietų ir an
glų - prancūzu, kurie karine su
tartimi siekė suk’.udyti nacių 
ekspansijos grėsmę. Stalinas ne 
pasitikėjo Vakarais. Oficialūs 
sovietų istorikai tvirtina, kad 
anglai - prancūzai iš tikrųjų no
rėję politinės, teritorinės ir e- 
konominės naudos.

Stalinas prieš anglus ir 
prancūzais

Stalinas galvojo, kad susita
rimas su Hitleriu kaip tik su
kliudys anglų - prancūzų užma
čias. Sovietų Sąjunga jau 1939 
IV.4 parodė, kad ji nesidomi 
kraštais, kuriems grės'a Hitle
rio apetitai. Kai vienas pran
cūzų laikraštis paskelbė, kad 
sovietai, jei Hitleris pultų Len
kiją, teiktų jai pagalbos ir tai
kytų Vokietijai sankcijas, Tass 
tuojau patįksiiao: “Sovietų Są
junga nėra padariusi tokių pa
žadų, nei įsipareigojimų”.

Po Stalino zalbos, pasakytos 
XVIII kom. pirtij«>3 sųvažfavi- 
me, sekė faktai. Hitlerio užsie
nio reikalų mm stras Ribben- 
tropas atkreipė dėmesį į Kr Ju
liaus diktatoriaus žodžius ir 
juos išaiškino. Kaip Stalino no
rą pagerinti santykius tarp Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos. Sto ■ 
linas prisipažino: “Tai buvo 
mano idėja”. Nenuostabu tad, 
kad, keliant taures po pakto 
pasirašymo, Molotovas pasekė: 
“Kaip tik pats Stalinas prisi
dėto prie to, kad buvo pakeisti 
politiniai santykiai”. Molotovas 
savo kalboje, pasakytoje 1939. 
VliII.31 aukščiausioje taryboje, 
pareiškė: “Aišku, kad Vokieti
ja teisingai suprato draugo Sta
lino pareiškimą ir iš to pada
rytos atitinkamos išvados”. O 
“Pravda” 1939X1.1 numeryje 
kitą reikšmingą Molotovo tvir
tinimą: “Būtų ne tik beprotiš- 

(Nukelta į 4 pusi.)

darbo? — susierzino Auksė.
Iš Chicagos pakilo lynojant, bet Philadelphijoj bu

vo šilta ir gražu. Į Summerville, kur gyveno pastorius 
Dean, buvo dvi valandos kelio autobusu. Čia pavasaris 
buvo pačiame gražume. Pro langus slinko žalios pievos, 
žali medžiai, net kalnai pažaliavę nuo naujos augme
nijos. Dangus atrodė ypatingai mėlynas, lyg ir jis būtų 
šviežiai nudažytas pavasario šventei.

Auksė sėdėjo šalia Johno rami ir tyli, ir abu žiū
rėjo į besikeičiančius vaizdus. Jam jie buvo gerai pa
žįstami. Jis džiaugėsi pamatysiąs tėvus, nors, namuose 
būdamas, ir nejautė jų pasiilgęs. Nenoromis prisiminė 
motiną, jos baimingą šypseną, po kuria ji slėpė savo 
meilę sūnui, ir šiurkščias nuo darbo rankas, kurio
mis suimdavo jo veidą.

— Kaip ji pasitiks Auksę? -— pagalvojo ir pažiū
rėjo į šalia sėdinčią žmoną. Ji jam atrodė ypatingai 
graži. Jos pilkos akys buvo svajingos ir žiūrėjo pro lan
gą į judantį žalumą lyg nieko nematydamos. Ant piršto 
blizgėjo jo dovanotas žiedas su mažu deimantėliu, o 
rudo kostiumėlio atlape buvo įsegta Rimo dovanota 
aukso sagė.

— Senos draugystės vardu, — nusijuokė tada Ri
mas paduodamas savo vestuvinę dovaną Auksei. — Tu, 
Johnai, turi dar užsitarnauti dovaną kaip draugas. O 
bendrą dovaną gausite, kai išgyvensite drauge dešimts 
metų, ne anksčiau. Tada žinosiu, kad tinkat vienas ki
tam.

— Keistas tas Rimas, niekada nežinai, kada jis 
rimtai kalba, kada juokauja, — prisiminė Johnas Auk
sės draugą. — Taip, jis Auksės draugas, ne mano. Ko
dėl jis jos neįsimylėjo? — galvojo žiūrėdamas į Auksę. 
— Tokia, atrodo, nuolanki ir moteriška, — perbėgo 
mintis, bet žinojo, kad taip nėra. Ji mokėjo būti užsi
spyrusi. Jis nujautė, kad ji dar ir dabar jam neatleido 
nenoro pradėti auginti šeinįą. Bet jis žinojo esąs teisus.

(Bus daugiau)
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TAUTINĖS GYVYBES IŠLAIKYMAS 
ŠEIMOJE

Kaj kurios priemonės švietimo ir šeimos metais 

JUOZAS KO JELIS

Kalbantysis ir rašantysis šia 
tema iš klausytojų ir skaity
tojų ne kartą susilaukia repli
kų:

— Bepig tau kalbėti, kai sa
vo vaikų neturi, — papriešta
raujama bevaikiui žodžių auto
riui, o mažamečių tėvui ar mo
tinai kartais piktokai paprana
šaujama:

— Kalbėk, kalbėk — suval
gysi savo žodžius, kai sūnus neg 
rę ves ar duktė už žydo ište
kės.

Ir tačiau kalbėti reikia. Kal
bėti reikia ne tik tokių priekaiš
tų bei nelemtų galimybių aki
vaizdoje, bet ir žinant faktą, 
kad šia tema nemaža yra pri
kalbėta ir prirašyta. Ka’bėti 
reikia, nes lietuvybės perdavi
mas jaunajai kartai faktiškai 
yra viena iš reikšmingųjų, vi
sokeriopos mūsų kultūrinės veik 
los prasmė, o tolimesnėje dis
tancijoje ir pagrindinė laisvini
mo kovos sąlyga. Be to, 1969 m. 
PLB yra paskelbusi “Lietuviu 
švietimo ir šeimos metais”, o 
gilesnio dėmesio šiai problemai 
šiais metais varpu buvo parody
ta. Gero žodžio šia prasme ver
tas “Ateities” žurnalas ir moks 
lęiyių ateitininku stovvklos Dai
navoje ir Kennėbunkporte.

Kur plūd’ tautinės gvvybės 
šeiniuje išlaikymo problema?
Aplamai visi sutinka, kad 

svarbiausia tėvų pareiga vaikų 
atžvilgiu yra paruošti iuos sa
varankiškam gyvenimui, kuria
me pilnutinai galėtų išsiskleisti , 
jų. asmenybė ir kūrvKnės ga
lios. Tos pareigos šeima pati 
viena tiesiogiai atlikti negali. j 
Išimtinoje tėvų atsakomybėje i 
yra fizinis vaiko reika'avimų pa 
tenkinimas, tačiau idėūnio — 
moralinio ugdymo kryptį lemia 
ne vien tėvai, bet kartu su mo
kykla, Bažnyčia, bendruomene. 
Pagaliau intelektualini subren
dimą ir profesinį pasiruošimą 
pagrindinai apsprendžia mokyk 
la.

Tautinis ugdymas normalioje

PRIEŠ TRISDEŠIMT 
METŲ

(Atkelta iš 3 pusi.)
ka, bet ir kriminalinis nusikai
timas kovoti, kad būtų sunai
kintas hitlerizmas”.

Bendradarbiavimas po pakto 
pasirašymo buvo vaisingas. So
vietu Sąjunga, mainė karo pra
monei reikalingas žaliavas už 
įvairias mašinas. Voki°čių po- 
vpu.le'’iniai laivai nau'ioiosi so
vietu karo baze prie Murmans
ko, kad >š ten galėtų puldinėt’ 
sąjungininku laivus. Goeringas 
jau no karo vra pareiškęs kad 
re Hit’erio - Stalino pakto Vo- 
kieti.ia būtų buvusi priversta 
panaudoti ne mažiau kaip 50 
divizijų rytuose pačioje kare 
pradžioje Tos divizi jos 1940 m 
pa.vasav’ buvo mesto* prieš 
Pra1 cūzi^ą, Belg’ją, Olandiją, 
Liuksemburgą ir prieš anglų 
ekspedicini korpusą.

Taigi Stalino - Hitlerio paktas 
buvo Stalino sumanyta* ir no
rėtas. Jo pasėkoje ir Lietuva 
drauge su kitomis Pabaltijo vai 
stybėmis tapo Stalino imperia
lizmo auka. J. Sav.

atmosferoje, t. y, savoje tauto
je, vystosi tarsi savaime. Ir da
lis mūsiškių, ypač imigracijos 
pradžioje, gerokai suklydo, gul

ėdami, kad ir čia mūsų vaikai 
“savaime” taps pakankamai 
gerais lietuviais.

Tiesa, mes visi žinome, kad 
tautine prasme mes esame iš
mesti į tuščią erdvę. Žinome' 
faktą, bet neišmąstome galuti
nų išvadų. Tuščioje erdvėje gy
vas organizmas išsilaiko, jei su 
savim turi kvėpavimui reikalin- 

-*> deguonio. Mūsų tautinei gy
vybei išlaikyti irgi reikia de
guonio, lietuviško deguonio, ku
rio gamintoiu svetimame kraš
te gali ir turi būti lietuviška 
šeima. Dabartinėse sąlygose nie 
kas negali lietuviškai šeimai tų 
teisių atšaukti nei nuo tu pa
reigų atleisti. Iš antros pusės, 
kalbantysis šia tema negali vien 
teoretiškai gudragalviauti, nei 
pasmerkimo rimbu švaistytis, o 
turi labiau panašėti į ašutine 
apsivilkusi jri-pv, ii nutepa v1pŠsi 
darantį tautinių apsileidimų są
žinės sąskaitą.

Juk iš tikro didžioji dalis nau- 
iosios išeivijos tėvu nori savo 
vaikus matyti lietuviais taičau 
savo pareigas patenkinamai at
lieka tik labai maža d',1is.„Dau
gumas nori geru r^ru’tat” b° 
pastangų ir asmeniškos aukos. 
Tačiau ūe čia nrimena nesu
brendusi mokvklini jaunimą, 
kuris irgi turi gerus norus — 
nori mokėti dėstomus dalykus, 
nori gauti gerus pažymius, tik 
jiems trūksta “mažyčio daly
ko”... noro mokytis Blogų pa
žymių pateisinimui jie suranda 
eibes priežasčių, o pagrindinę 
atsakomybe paprastai suverčia 
mokvtoinms.

Jei mastymai tautinės gyvy
bės šeimoie išlaikymo k’aus<- 
mu turėtu prilygti viešai sąži
nės apyskaitai, tai i kokius klau 
simus, patys save teisdami ar 
pateisindami, tėvas lr motina 
turėtų atsakyti? Bandykime 
tuos klausimus sugrupuoti į tris 
kategorijas.

A. Ar savo šeimoje vaikams 
sukuriame lietuvišką aplinką?

Palankią sakyčiau, skatinau 
čią vaiko lietuviškus nusiteiki-

mus aplinką sudaro pačių tėvų 
pozityvus apsisprendimas ir iš 
to apsisprendimo plaukią veiks 
mai lietuvybės, lietuviškumo ir 
Lietuvos atžvilgiu. Tad ir ana- 
’izuodami savo šeimoje sukurtą 
aplinką, mes, tėvai, turėtume 
atsakyti kad ir tokius klausi
mus:

1. Ar priklausau organizuo
tai Lietuvių Bendruomenei, 
kuri (cituoju dr. J. Girnių) “iš
eivijoje savo narius jungia vi
su gyvenimo pločiu’’ ir “savyje 
s’epia visą tą tikslų visumą ku
ria reiškiasi tautinė gyvybė”?

2. Ar dalyvauju ir, jei taip, 
tai kokiu įnašu Lietuvos lais
vinimo kovoje?

3. Kokią duoklę atiduodu lie
tuviškosios kultūros ugdymui?

4. Ar savo namuose turiu lie
tuvišku knv^u b’bHotPka ? Ar 
esu įsigijęs ir perskaitęs žymes
niu mūsų rašvtom kūrinius ir 
mokslininku veikalus? Ar ma
no kolekciio‘5e vra ir lietuviš
kos muzikos ir literatūros plokš 
telių? Ar ant sienon kabo lietu
vio dailininko paveikslas?

5. Ar mano namus lanko lie
tuviški laikraščiai ir žurnalai?

6. Ar esu įsigijęs, ne tik per
skaitęs, bei; rūpestingai išstu
dijavęs dvi tautinės gyvybės 
šeimoje išlaikymo problemas na 
grinėjančias knygas: V. Čižiū- 
no “Tautinis auklėūmas šeimo
je?’ ir Juozo Girniaus “Tauta 
ir tautinė ištikimybė”. Ypatin
gai reikšminga pastaroji kny
ga, ir tiesiog būtų sunku įsivaiz 
duoti sąmoningą lietuvišką šei
mą be šio veikalo.

7. Ar pripažįstu ir atitinka
mai gerbiu savuosius autorite
tus? Vaikai nusisuks nuo lietu
vybės, jei tėvams lietuvių li
teratūra ir spauda žemo lygio, 
visuomenės veikėjai — garbė

Batuno surengta rugsėjo 20 d. prie Jungtinių Tautų demonstracija, priminusi Molotovo-Ribbentropo gėdingo 
sandėrio 30-ties metų sukaktį. Nuotr. R. Kisieliaus

Prel. J. Balkūnas, kongresai. M. Biaggi ir Batuno lietuvių atstovas K. Mik- 
las po demonstracijos prie Jungtinių Tautų. Nuotr. R. Kisieliaus

troškos, politikai — sukčiai, li
tuanistinių mokyklų mokytojai 
— nevykėliai. Kas sės nepagar
bos sėklą saviškiams, tas piaus 
pats karčius nepagarbos vai
sius.

Tai klausimų eilė, į kuriuos 
gautieji atsakymai apspręs pa
čių tėvų tautinės ištikimybės 
laipsnį. Tėvu tautinis sąmonin
gumas, apsireiškiąs ištikimybe 
savajai tautai, ir yra tas gene
ratorius, gaminąs lietuvišką de
guonį, kuris ilgesniam laikui ga
li išlaikyti tautiškai gyvą jau
nąją kartą.

B. Tiesioginės tėvų pastangos

Antroji klausimų grupė būtų 
nukreipta į tiesiogines pačių tė
vų pastangas savo vaikams į- 
kvėnti lietuviškąją dvasią, kad 
jie lietuviškąsias vertybes ne 
tik pažintų, bet jas praregėtų 
ir pamiltų. Čia mes, tėvai, vėl 
turėtume patys save pakaman
tinėti :

1. Kiek laiko kasdien skiria
me tiesioginiam bendravimui su 
savo vaikais, k. t. pasikalbėda
mi, žaisdami, kartu skaityda
mi, dainuodami?

2. Ar dažnai išvažiuojame su 
savo vaikais i gamtą, kad pa
lyginimais atskleistume jiems 
savo tėvynės realybę?

3. Ar nuteikiame savo vaikus 
parašyti Lietuvoje likusiems ar
timiesiems laiškučius ir nors 
simboliškai įsijungti į jų šelpi
mą?

4. Ar sustoję prie Lietuvos 
žemėlapio arba vartydami Lie
tuvos vaizdų albumą pavedžio- 
jame juos po savo gimtuosius 
kaimus ir miestus, ar aplanko
me pilis, piliakalnius, bažnyčias, 
ar pavežioiame juos Lietuvos 
geležinkeliais, plentais, upėmis,

ar pakopiuėiame po Lietuvos 
kalvas ir pasižvalgome po ly
gumas, ar kartu parankiojame 
gintarą Baltijos pajūryje, ar 
miškuose aplankome busimą
sias nepriklausomos Lietuvos 
šventoves, pašvęstas kritusių 
miško brolių krauju?

5. Ar pasakome ryžtingą 
“ne”, vietoj gailestingo "taip”, 

vkai vaiko e’gesys ar įnoriai gra
so lietuviškajam jo apsispren
dimui?

C. Pagelbinės lietuviško ugdymo 
priemonės

Kratydami lietuviškosios pa
reigos sąžinę, pagaliau mes, tė
vai, turėtume sustoti prie tre
čiosios sąžinės apyskaitos fa
zės ir savęs paklausti, ar pil
nai išnaudojame mums pasie
kiamas page’bines lietuviško ug 
dymo priemones.

1. Pačioje pirmoje vietoje tu
rime atsakyti į klausimą, ar lei
džiame savo vaikus j lituanisti
nę mokyklą? Bet to dar per ma 
ža? Tuoj pat turime pridėti ki
tą klausimą: ar visomis priemo
nėmis keliame vaiko akyse tos 
mokyklos ir lietuvio mokytojo 
autoritetą? Tautiškai sąmonin
goje šeimoje lietuviškos mokyk
los autoritetas turėtų būti sta
tomas bent ne žemiau už ame
rikietiškos mokyklos, o pagar
ba lietuviui mokytoiui turėtų 
lenkti pagarbą amerikiečio ko
legos.

2. Ar prenumeruojame “Eg
lute’’ ir ar perkame lietuviškas 
vaikų knvgeles?

3. Ar pirmąją1 Komunijai vai 
kus paruošiame lietuvių kalba?

4. Ar vaikas priklauso lietu
viškai organizacijai, ar įjungia
me jį į tautinius ansamblius, 
šokių grupes, chorus, sporto, 
scenos mėgėju būrelius ir t t.

Visoie šioje grupėie išvardin
tais atvejais mūsų vaiko lietu
višką dvasia formuoianeios jė
gos ateina iš kitu šaltinių: mo- 
kvtojai — auklėtojai ateina per 
lituanistinę mokyklą, rašytojai 
— kūrėjai per raštą, dainą, pa-, 
veikslą, Bažnyčios reprezentan
tai per religini paruošimą, vi
suomenininkai per organizaci
jas. Tačiau visos tos pagalbinės 
priemonės nustos efektingumo, 
jei jų. taikyme nedalyvaus pa
tys tėvai. Jei tėvai mokyklai 
netalkins, mokykla vaikui nie
ko gero neduos, priešingai, pats 
vaikas greičiau taps mokyklos 
darbui našta ir kliūtimi. Jei tė
vai netaps spausdinto lietuviš
ko žodžio interpretatoriai, vai
kų spauda tik padidins namuo
se popierinę maklatūrą. Jei tė
vai nereikalaus, religinis vaiko 
paruošimas mūsų sąlygose grei
čiausia ne paskatins, bet pri- 
stabdys vaiko lietuviškos dva
sios formavimąsi. Jei organiza
cijų vadovams nepatars, yra 
pavojus, kad jaunimo organi
zacijos gali tapti tiltais, kuriais 
tolimesnėse laiko distaneriose 
lietuvių jaunimas perbėgs į sveti 
mą visuomenę.

Klaus’mu daug ir į juos lau
kiama teigiamu atsakymų. Ar 
tie reika’avimai lietuviškai šei-' 
mai pakepami? Taip, jie pake
liami, ir lietuviškoū šeima turi 
mos pakeiti. Tautinė ištikimy
bė reika’auia, kad 1 kovą už 
Lietuvos laisvę ir tautos gyvy
bę kiekvienas sąmoningas lie
tuvis savajame kovos sektoriu- 
ie Įsijungtų visomis priemonė
mis.

ILGESNIO GYVENIMO 
PASLAPTIS

Europiečiai gyvena ilgiau ne
gu amerikiečiai.

Gydytojų nuomone, amerikie
čiai per mažai vaikščioja.

| MOŠŲ KOLONIJOSE
Portland, Oregon

PAREMKIME PORTLANDO 
PAMINKLĄ

Garsioje katalikų šventovėje 
Portlande, Ore., stovi meniškas 
lietuviškas kryžius, paminklas žu
vusiems už Lietuvos laisvę. Pa
minklą suprojektavo arch. J. Mu- 
lokas. Jis pastatytas visų Ameri
kos lietuvių aukomis. Kainavo 
paie 3000 dol. Paminklas nuo-; 
lat turistu lankomas, fotogra
fuojamas ir filmuojamas.

Bet praėjo jau 7 metai nuo jo 
pastatymo ir laikas daro savo į- j 
taką. Spalvos kai kur nubluko, 
vietomis medis pajuodavo, varni-' 
šas nusilupo. Jis buvo jau du 
kart pervarnišuotas. Paminklą 
reikia pagrindinai remontuoti kas 
5-7 metai. O tam reikia lėšų. 
Be to, reikia išleisti naujus in- į 
formacinius lapelius apie Lietu-1 
vą, jos tragediją, jos tautini me-1 
ną bei kultūrą. Turistai pasiima1
tuos lapelius ir parsiveža namo. 11

Nėra abejonės, šitokia infor
macija daug patarnauja Lietu
vos ir jos bylos populiarinimui.

Kreipiamės į Amerikos lietuvių 
visuomenę ir prašome pagal iš
gales atsiųsti savo auką pamink-

SIUTINIA1 Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2608 W. 08 St. Tel. AVA 5-2787
2501 W. 08 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. tr V. Žukauskai. .

lllllllllltlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIilUllltlIHIHBITES
Liuda Germanienė

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

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

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Western PR 8-5875
J. UEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:JO. Kitom dienom nuo 
9 Lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 v v.

FRANK’S TVandRADIO, INC^1^
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVTZIJOS APARATAI 

•os**’-. .mhb.

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4*7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų lr kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

lui palaikyti. Vietiniai lietuviai 
noriai prisideda savo fiziniu dar
bu, bet reikia dažų, vamišų, 
medžiagų ir įrankių.

Aukas prašome siųsti k-to iždi
ninkei Valerijai Mendeikienei, 
4614 S.E. Steele St., Portland, 
Oregon. 97206.

Paminklo k-tas

Valerija Mendeikienė 
Haris Hermanas 
Vladas Juodeika

iniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiittiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiniiM
PARDUODAMI 

1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii^

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

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

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

utiihilLd«..ihiihiir--iiilliillllllllllllllli

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRĖ
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kaint 
$5.00.
Illinois Stnte gyventojai prie kalnoa 

turi pridėti 5% mokesčių.
Illllllllll Illllllllll llllllllllltllllfllllllivillll



17-TA LIETUVIU DIENA 
CLEVELANDE

Švietimo ir Šeimos metais, rug
sėjo 21 d. Clevelande, Ohio, į- 
vyko Lietuvių Dienos minėjimas 
pradėtas pamaldomis: Šv. Pane
lės N.P. liet parap. bažnyčioje 
10 vai. atnašavo Šv.Mišias tos 
parap. klebonas kun. Ange
laitis ir pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą. Šv. Jurgio liet. 
parap. bažnyčioje Šv. Mišias at
našavo svetys kun. Budzeika ir 
pasakė pamokslą.

Lietuvių Dienos minėjimą ren
gė Amerikos liet. Bendr. Ohio 
apygardos ir LB I-os ir II-os apy
linkės kartu. Po pamaldų, nuo 12 
vai. N. P. liet parapijos apa
tinėje salėje vyko pietūs. Šeimi- 
mininkė p. Jokūbaitienė.

Iškilmingoji dalis, publikai vė
luojantis prasidėjo tik 4:30 v. 
Atsilankė per 200.

Minėjimą pradėjo L.B. II-os 
apylinkės pirm. K. Žiedonis, 
pakviesdamas minėjimo dalyvius 
tylos minutės susikaupimu pa
gerbti mūsų kolonijos mirusius 
lietuvius, kurie ilsis Dievo malo
nėje.

Pirm. K. Žiedonis ALB Ohio 
Apygardos ir I-os ir Il-os apylin
kių vardu sveikino susirinkusius 
ir padėkojo atsilankiusiems. Pri
minė, kad mūsų visų rūpestis iš
laikyti lietuviškas šeimas ir lie
tuvių kalbą. Tai pasiekiama per 
mus pačius ir mūsų atžalyną. 
Čia didžioji našta guls ant lietu
vių motinų pečių, kuri yra at
žalyno nuo pirmųjų dienų globė
ja, auklėtoja ir mokytoja, lietu
vybės skiepytoja ir visos šeimos 
rūpesčių pakėlėja. Mes dažnai iš
keliam iškiliąsias , protinas, bet 
pamirštame kasdieninę šeimos 
motiną, kuri šeimai aukoja die
nas ir naktis, kurios niekas ne
pastebės, kuria niekas nesidomės.

Baigdamas minėjimą pasveiki
no ALTO Clevelando sk. pirmi
ninką inž. Raimundą Kudukį, 
patekusį į Cuyahogos apskr. tau
tybių iškiliuosius piliečius.

Meninę dalį sol. L. Baltrus iš
pildė: Tik tu viena -H. Meehl, 
Setu moami, - Rigolett, Kaipžvaig 
ždės mirgėjo -Puccini, La dolci- 
sime effigie - Cilea, Neapdita- 
niška daina -De Centis. Uždraus
ta muzika - Cestoldou, Žvaigž
dutė - Dvariono,

Sol. D. Stankaitytė: Močiutės 
dvarely -Klovos. Ar atmeni- 
Račiūno, Savo skambančia dai
na - Banaičio, arijas iš op. Graži
na (Karnavičiaus), Danos (Gai
delio), Aidos (Verdi), iš op. Ma- 
non Lescaut (Puccini) ir kt.

Solistė Dana Stankaitytė iš
pildė puikiai ir iš publikos su
silaukė ilgų plojimų ir prašymų 
pakartoti. Solistas Leonas Bal
trus pirmą kartą pasirodė Cle
velande. Turi stiprų ir skamban
tį balsą. Iš publikos susilaukė il
gų plojimų ir prašymų pakarto
ti.

Solistai ir akompaniatorius A. 
Vasaitis buvo iškviesti į sceną, 
LB I-os Apylinkės pirm. F. Ei- 
dimantas tarė padėkos žodį; bu
vo apdovanoti gėlėmis ir dova
nomis. Visi dalyviai pakviesti 
pasivaišinti. Lietuvių dienos mi
nėjimas skaitomas pasisekusiu, 
tik gaila, kad nevisi pakviestieji 
atsilankė.

L. Žvirkalnis

REIMUNDAS KUDUKIS — 
IŠKILUSIS PILIETIS

Amerikos konstitucijos pasi
rašymo dienai prisiminti Piliety
bės dienos iškilmių komitetas, 
kartu su JAV imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaiga bei Tautybių 
centru, surengė iškilmes Statler 
Hilton viešbuty.

Svarbiausias iškilmių punktas 
yra iškiliųjų piliečių paskelbi 
mas. Šiemet tokia garbė teko mū
sų tautiečiui Raimundui Kudu- 
kiui ir čekoslovakei p-lei Indridai 
Hyncik.

Pažymėjimus įteikė Clevelan
do miesto meras Carl B. Stohes, 
dalyvaujant didžiulei įvairių tau
tų miniai.

Raimundas Kudukis yra žino
mas ne tik lietuvių tarpe, bet 
plačiai pasireiškia ir amerikie
čių politinėje ir socialinėje 
veikloje. R. Kudukis, baigęs ci
vilinę inžineriją ir įsigijęs ma
gistro laipsnį inžinerijos moksle, 
dirba Republic Steel korporacijo
je. Jau antrus metus pirminin
kauja ALTos.skyriui Clevelande, 
vadovauja Baltijos aidų radijo 
transliacijoms per WXEN - FM 
stotį, priklauso ALIAS Clevelan
do skyriui, yra US senatoriaus 
W. Saxbe specialus įgaliotinis 
Clevelande irg eneralinis se
kretorius Tautybių sąjūdžio, 
kuriam priklauso 23 tauty
bės.

Iškilmėse dalyvavo įvairių tau
tybių šokių grupės. Lietuvius 
šauniai reprezentavo Grandinė
lės šokėjai, vadovaujami Liūdo 
Sagio.

Clevelando didžioji amerikie
čių spauda šį įvykį plačiai ap
rašė. Abu dienraščiai įsidėjo iš
kiliųjų nuotraukas, apibudinda
mi jų išskirtiną veiklą savo tau
tų ir amerikiečių tarpe.

Clevelando Plain Dealer tam 
reikalui paskyrė net visą pusla
pį, kuriame įdėta pirmoje vietoje 
didžiulė Raimondo ir Gražinos 
Kudukių nuotrauka kartu su 
Tautybių centro pirmininku Pat 
O'Toole ir dvi Grandinėlės šokė
jų nuotraukos. Iš septynių įspū
dingų nuotraukų, patalpintų 
Plain Dealerio dienrašty, trys 
skirtos lietuviams.

Clevelandiečiai sveikina savo 
iškilųjį •pilietį Raimundą Kudu
kį, kuris taip nuoširdžiai dirba 
Lietuvos labui. Linkėtina ir to
liau sėkmingai kopti politikos 
laiptais aukštyn, keliant ir mū
sų pavergtos Tėvynės reikalą.

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Šv. Jurgio bažnyčioje 40 vai. 
atlaidai bus spalio mėn. 5,6 ir 7 
dienomis. Šv. Sakramento garbi
nimo iškilmės prasideda sekma
dienį lietuviškomis pamaldomis 
10:30 vai. Pamokslus sakys do
mininkonas tėv. T. Žiūraitis, 
kuris Šį pavasarį sėkmingai vedė' 
visos savaitės rekolekcijas.

VAIKU DARŽELIS

veikęs vysk. M. Valančiaus litu
anistinėje mokykloje jau turi 19 5 
mažųjų lietuvių. Dar yra keletas 
laisvų vietų. Norį savo vaikus. 
leisti į vaikų darželį, prašome šį j 
šeštadienį, atvežti į šv. Jurgio pa
rapijos mokyklą 9:15 vai. ryto.

Elenutė Razgaitytė, Grandi
nėlės iškilioji šokėja, pakviesta 
ir sutiko mokyti tautinius šokius 
Vysk. M. Valančiaus lit. Mokyk
loje. V. R.

GAILIŪTĖ MARIŪNAITĖ — 
NAUJAS MAGISTRAS

Clevelandietė Gailutė Mariū- 
naitė baigė studijas, gaudama 
magistro laipsnį. Aukštesniuo
sius mokslus išėjo Clevelande 
(Ohio) ir John Carroll u-te (Cle 
velande), kuriame ir gavo ma
gistro laipsnį. Studijavo bioligiją, 
chemiją, pedagogiką. įsigijo ben
drų moklsų, konsultantės ir va
dovės specialybes ir rengiasi aukš
tųjų ir aukštesniųjų' mokyklų 
studentų psichiatro specialybei. 
Dirbo Clevelando gimnazijose. 
Vienerius metus buvo Detroito 
u-to Mokslo tyrimo departmen- 
to direktoriaus asistentė. Dabar 
yra vieno Chicagos priemiesčio 
aukštesniosios mokyklos studijų 
konsultantė ir vadovė.

Pažymėtinas jos apgintas dar
bas magistro laipsniui gauti “Da
linis lietuvių šeštadieninių moky
klų programų įvertinimas”.

Toronto mieste (Kanadoje) .vyko pabaltiečių lengvosios atletkos var
žybos. Nuotraukoje dalis Clevelando lietuvaičių sportininkių prieš var
žybas.Iš k. stovi L. Švarcaitė, D. Januškytė, I. Čiuberkytė, I. Bakūnaitė, R. 
Giedraitytė. Sniečkutė Sėdi iš k. K. Marcinkevičiūtė, D. Rydelytė ir Ba
nionytė. Nuotr. J. Garlos

MUSŲ KOLCNJJCSt
Columbus, Ohio

PABALTIEČIŲ MUZIKOS 
FESTIVALIS

Ryšium su inpbaltiečiu muzi
kos koncertu, įvyksiančiu š. m. 
spalio 12 d. 4 vai. p. p. Colum
bus Gallery of Fine Arts. 4S0 
E. Broad St., Columbu«. Ohio 
buvo amerikiečių laikraščiams 
nusiustas tokio turinio raštas:

“Trijų Ba’trios tautiį — lie
tuvių, latvių ir estu — muzikos 
tradicijos vra labai senos, bet 
kartu ir labai nauios. šie kraš
tai nuo senovės turi paveldėję 
turtinga liaudies darnu lobį, bet 
ilsi svetimųių priespaudos me
tai su’afkš'savitos rašytos mu
zikos išs’vvstyma iki pat devy
niolikto šimtmečio vidurio, kada 
tautinio atgimimo dvasia likvė- 
ihė baltu tautas kurti savo kul- 
b",roo vertybes, įskaitant ir mu
ziką.
... Pirmieii ba’tu kompozitoriai 
plačiai' naudojosi liaudies dai
nų niedžiaea. ja keisdami ir pra

PARAMA LITUANISTINEI 
MOKYKLAI

Clevelando lietuvių veikėjas - 
veteranas, ilgametis Dirvos leidė
jas ir rediaktorius, rašytojas 
Amerikos lietuvių tarybos 
Clevelando skyriaus garbės 
narys, Lietuvių kultūrinio darže
lio pirmininkas, ir dabartinis Dir 
vos reikalų vedėjas Kazys S. Kar
pius, suprasdamas ir įvertinda
mas lituanistinių mokyklų reikš
mę, vysk. M. Valančiaus mokyk
lai paaukojo 50 dol.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėkoja už 
didelę auką.

Tiktai bendromis visų pastan
gomis ir parama pajėgsime išlai
kyti lietuviško švietimo ir auklė
jimo institucijas. Be mokyklų, 
be stovyklų ir be nuoširdžių tė
vų pastangų neparuošime jauni
mo ateities lietuviškiems dar
bams.
A. A. JONAS RUDZEVIČIUS

Rugsėjo 19 d. mirė A. a. Jo
nas Rudzevičius, Clevelando ka
tuli kiškų draugijų veikėjos Ago
tos Navickienės brolis. Velionis 
priklausė katalikiškoms draugi
joms ir buvo naujosios parapi
jos bažnyčios rėmėjas. Tegu šis 
mielas ir brangus žmogus ilsisi 
Viešpaties ramybėje. Nuošir
džiausia užuojauta jo žmonai, 
vaikams ir sesutėms. D.

Momentas iš bėgimo varžybų. Pirmas nešasi Čyvas iš Clevelando.
Nuotr. J. Garlos

turtindami vakarų rytų Euro
pos muzikos atsiekimų švieso- 
ie. Dainų harmonizavimą cho
rams labai paskatino masinės 
dainų šventės, kurios prasidėjo 
devyniolikto šimtmečio antroje 
pusėje ir greit išaugo į popu
liarias tautinės dvasios demon
stracijas.

Nepriklausomybės metais vi 
si trys baltų kraštai įsteigė sa
vo stiprias muzikos mokyklas, 
valstybines operas ir simfoni
jos orkestrus. Nauji kompozi
toriai vystė savo meną glaudžia 
me sąryšyje su Vakarų Euro
pos muzikos raida., ypač sekda
mi tuo metu vyrauiančią tauti
nio romantizmo tradiciją.

Antroji sovietų okupacija pa

“Bendruomenės Balso’’ gegužinė Philadelphijoje gražiai pasisekė. Čia 
matome šeimininkes — B. Karaškienę ir Melnikienę. Nuotr: K. Cikoto

dalino baltų muzikus į dvi da
lis: vieni pasirinko gyvenimą 
ir darbą Vakaruose, o kiti liko 
namuose ir dabar privalo nusi
lenkti sovietų reikalavimams 
muzikos srity. Laisvojo pasau
lio baltų kolonijos išugdė nau
ją kompozitorių kartą, kuriai 
pasisekė sujungti savo tautų 
kultūrinį paveldėjimą su vėliau
siais Vakarų muzikos atsieki -
mais

Brockton, Mass.
GRAŽUS LIETUVIU 

SĄSKRYDIS

Jau dvidešimt ketvirtą kartą, 
kasmet, Darbo dieną Brocktone, 
lietuvaičių Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių sodyboj įvyksta Naujosios 
Anglijos lietuvių sąskrydis- pik
nikas. Šiemet jis buvo suruoštas 
rugsėjo 1 d., kai suplaukė dau
giau kaip 3000 žmonių iš Bosto
no, Cambridge, Lawrence, Nor- 
woodo, Worcesterio, Putnamo, 
New Yorko ir kitų vietovių.

Sąskrydis pradėtas šv. Mišio-

ims, kurias laikė Cambridge lie
tuvių parapijos klebonas kun. S. 
Saulėnas; pamokslą pasakė tos 
parapijos kun. J. Bernatonis. Pik
nike dalyvavo Brocktono meras 
J. Sullivan su šeima ir tarė ma
lonų sveikinimo žodį. Buvo atvy
kę 22 lietuviai kunigai, ir visokio 
amžiaus bei padėties dalyvių. - 
moksleiviai, suaugę ir žilo plau
ko sulaukę seneliai; paprasti dar
bininkai, tarnautojai ir universi
tetus baigę bei daktarato laips
niais pasipuošę tautiečiai . Ypa
tingai daug dalyvavo jaunimo. 
Jaunos mergaitės uoliai patarna
vo palapinėse, vaišindamos išal
kusius bei ištroškusius svečius. 
Jei kas sako, kad jaunimas ne
dalyvauja lietuviškuose parengi
muose, tegul atvyksta į Brockto- 
ną pas seseles per jų metinį pik
niką. Kai kurių šeimų buvo atvy
kę net 4 generacijos, pavyzdžiui; 
Konst. Greimienė su 3 m. duikre 
le Zuzana, jos motina Z. Baraus
kienė ir močiutė Apolonija Jar- 
malavičienė.

Svečius linskmino net trys jau
nimo orkestrai, ne iš lietuviškų 
parapijų, todėl nieko lietuviško 
nepagrojo, nebuvo nė choro su 
lietuviškomis dainomis, nė tauti
nių šokių grupės.

Šiam visam parengimui vado
vavo sesuo Klernentina, o jai tal- 

' kininkavo komitetas: pirminin
kas — Brocktono miesto tary
bos narys Ipolitas Monkevičius ir 
nariai — N. Grabolienė iš Bosto
no, M. Pilipienė iš Lawrence, 
Malinauskienė iš Cambridge, 
Nelė Kanalskytė iš Nonvoodo, 
Navarienė iš Stoughtono, E. Pe- 
traitienė iš Woreesterio ir S. Ba
rauskienė iš Brocktono.

Ten buvo daugiau 40 palapi
nių su namų darbo žaislais, rank
darbiais, lietuvišku maistu. Visą 
dieną per garsiakalbį pranešinė

jo ir skelbimus garsino Bostono 
advokatas A. Young (Jankaus
kas). Gaila, vien tik angliškai.

Atskiroje salėje įvyko Bostono 
ir apylinkės ateitininkų sen
draugių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo nuoširdus jų rėmėjas 
prel. Pr. Juras, iš Romos prel. 
V. Balčiūnas ir istorikas kun. R. 
Krasauskas, buv. Federacijos va
dai prof. S. Sužiedėlis ir dr. J. 
Girnius, prof. St. Yla, skyriaus 
dv. vadas kun. M. Vembrė, Put
namo Matulaičio namų kapel. 
kun. V. Zakaras ir k. Gražiakal- 
bis tėv. J. Venckus, S.J. papasako
jo įspūdžius iš šios vasaros ke
lionės po Ameriką. Kitas dalyvis 
padarė pranešimą apie dabarti
nį gyvenimą ir religinę padėtį

POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

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

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

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyvenimo 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras
ti vilties, nes nemirtinga žmo
gaus siela skirta amžinybei.

Patrauklus savo išvaizda, pa
kiliai nuotaikingas savo turiniu 
ir maloniai muzikalus savo poe
tine forma leidinys tinka kaip 
dovana bet kokia proga.

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti .5 proc. mokesčiams.
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okupuotoj Lietuvoj. Tuo reikalu 
susirinkimas priėmė rezoliuciją 
kreiptis į atitinkamas amerikie
čių įstaigas, kad būtų sudaryta 
tam tikra komisija, panaši j Ker- 
steno, pravesti tyrinėjimus apie 
religinius persekiojimus Lietuvo
je ir kituose užimtuose kraštuose.

J. Šavelis

IS SESELIŲ VIENUOLIŲ 
VEIKLOS

Nukryžiuotoje Jėzaus Seserų 
kongregaciją įsteigė kun. Alfon
sas Urbanavičius 1924 m. Elm- 
hurste, Pa. 1945 m. motiniškas 
namas buvo perkeltas į Brocktoną 
Dabar čia yra 106 seserys, 9 nau
jokės ir 2 kandidatės.

1963 m. Seselių sodyboj baig
ta statyti koplyčia, kuri, atrodo, 
yra gražiausia iš lietuvių bažny
čių visoj Naujoj Anglijoj. Nuo 
1947 m. Seselės išlaiko senelių 
poilsio namus. 1966 m. ten pat 
baigta statyti naujos labai mo
dernios seneliams patalpos, ku
riose telpa 50 senelių. Daugumoj 
jie lietuviai. Užklausus lietuvės 
R. kaip ji jaučiasi šiuose poilsio 
namuose, nedvejodama atsakė: 
“Gal ir rojuj nebus taip gerai, 
kaip čia pas seseles”.

Savo sodyboj seselės turi mer
gaičių akademiją, kurioj šiuo me
tu yra 90 studenčių. Daugumoj 
jos lietuvaitės ar bent lietuvių 
kilmės.

Naujoj Anglijoj Seselės moky
tojauja šiose lietuvių parapijinė
se mokyklose: Brocktone (170 
mokinių). Bostone (330), Cam
bridge (68), Lawrence (273),

...- =
DIETIŠKI PRODUKTAI 

ORGANIŠKI VITAMINAI

PASS’ HEALTH FOODS
Telef. — 778-9131 3248 West SSth Street

CHICAGO, IUINOIS 60632
V. -............ f

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

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

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

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

’ NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

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

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

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

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

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 

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

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

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

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

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

Norwoode (98) ir Worcesterio 
Aušros Vartų parapijoj.

Šiuo metu kongregacijai vado
vauja labai maloni lietuvaitė mo
tina generalė sesuo Amadeja; ka- 
pelionauja kun. Aloyzas Klimas.

Jau iš anksto Seselės pradėjo 
rengtis ateinantiems metams, 25 
metų jubiliejui, kai motiniškas 
namas buvo perkeltas į Brockto 
ną. Tat visokeriopos Aukščiau
siojo palaimos visuose seselių už
simojimuose ir lietuviškame dar
be! Seselių adresas: Sisters of Je- 
sus Crucified, 261 Thatcher 
Street, Brockton, Mass. 02402.

J. Šavelis

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS
Savais žodžiais, lyg pasakoda

mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

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

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

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

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.
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MOŠŲ KOLONIJOSE

Ft. Launderdale, Fla.
IEŠKAU RYŠIU SU 

LIETUVIAIS

savo vaikus į liet. mokyklą.
Nauji mokiniai vis dar regis

truojami.
Mokyklos vadovybė

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

’FAKO NUOMOTI HELP VVANTED — VYRAI
Moteris ieško 2—3*jų kambarių
buto Marąuette pke.

Tel. 737-2185

VYRAI IR MOTERYS

Šis miestas yra P. Floridos 
dalyje, prie Atlanto. Nuo jo į 
pietus yra Hollywocdas, Hallar- 
dale ir Miami (iki pastarojo a- 

’pie 30 mylių). Klimatas puikus, 
oras šiltas rudenį ir žiemos me
tu Privažiuoja daug turistų, per 
kasi naanus; jų trūksta, nes 
nespėja pristatyti. Ypač daug 
atsikelia pensininkų, kurie be
atodairiškai parduoda savo na
mus kur nors šiaurėje ir čia 
keliasi: namo pirkti čia greit 
neranda ir turi mokėti brangią 
nuomą. Taigi, prieš keliantis, 
reikia čia atvažiuoti apsidairy
ti.

RUOŠIAMAS POBŪVIS

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

BANGA

Man teko gyventi Homestead, 
Munhall — Pittsburgho apylin
kėse. 46 metus dalyvavau lie
tuviškoje veik’oie. Nemalonu 
buvo viską apleisti ir kurtis nau 
joje vietoje. Taigi, apsigyvenęs 
naujoje vietoje, noriu sueiti j 
ryšius su čia gyvenančiais lie
tuviais. Mano adresas: 3980 
N. W. 33rd Avė., Ft. Lauder- 
dale, Fla. 33309, tel. 581-6105.

A. Žaladonis

Worcesterio miesto ir apylin
kės lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti į rugsėjo mėn. 27 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Mairo
nio parke (Shrewsbury) MA., 
rengiamą pobūvį - vakarienę.

Atsilankę turės progos išklau
syti mūų Lietuvos muzikų auk
lėtinių — solistės Marijos Pet
rauskienės, — Lemkutės, akom
panuojant muz. Eleonorai Minu- 
kienei — Dvarionaitei,- eilę dai
nų, pasivaišinti prityrusių šei
mininkių pagamintais valgiais, 
pasišokti grojant RM orkestrui.

Šis pobūvis rengiamas su tikslu 
paremti Nek. Pr. Marijos Seserų 
naujai rengiamos jaunimo sto
vyklos.

Rengėjai

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

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

Nuo spalio 1 d. išnuom. 5 kamb. 
butas 2-me aukšte. 6819 S. Camp
bell Avė. Tel. 476-356«.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA

j/fnrfe

J. B A C E
6455 So. Kedzie

Namų, gyvybės, 
automobilių,

your/ įndependent 
t Insurance Jagent

SERVES YOU FIRST

sveikatos. blz-
nio.
Patogios Išsl-
mokėjimo s»-
lygos.
V I 6 I U S
Avė., PR 8-2233

llllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllli

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
iiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

Worcester, Mass.

PRADĖJO MOKSLO METUS

SUMAIŠĖ JUDĖJIMĄ
Grenados mieste, Ispanijoje, 

vienoje pačių judriausių to mies 
to gatvių, papūga visiškai su
maišė judėjimą-

Ji puikiai pamėgdžiojo polici
ninko švilpuką.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

KATINAS PADEDA 
ARCHEOLOGAMS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v 
Chicago, BU. 60632. Tel. YA 7-5980

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas
I. MIGLINAS 

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

Namų tel. — PR 6-1063
sSE ŠIE S i ISIS----- «”

PROGOS — OPPORTUNITIES

IŠNUOM. naujai dekoruotas butas 
su baldais negiliame rūsyje, 1 as
meniui arba porai. Prie Marąuette 
pko. Galima tuoj užimti. Telef. — 
RE 7-8647.
Išnuomojamas kambarys vyrui ar 
moteriai Marąuette Parke. 925- 
0776

PROGRAMMER
Beginner Preferable.

Background in R.P.G. 

language. Salary open.

Maurey Manufacturing 
Corporation 

2907 S. Wabash Avė.
Mr. Peš

SUMMIT BARGE TERMINAI, 
Has Openings 

For
LABORERS
Full year round Full Time VVork 

Duties involve — 
UNLOADING SARGES, LOADING 
TRUCKS & GEN’L PLANT VVORK

Mechanical experience helpful.
$3.39 per hour to start

Shift Premium, Excell. Benefits.
Apply a t:

MISSOURI PORTLAND GEMENT
COMPANY j

1 Mile ea&t of Harlem Avė. 
on Canal Bank Road
CA1JL — 594-2334

REAL ESTATE
HELP VVANTED — MOTERYS

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 VV. 48rd St. — Cl. 4-2390

Marąuette Parke — 2-jų butų mūr. 
po 6 kamb. (3 mieg.) 2 maš. mūr. 
garažas. Uždaras porčius užpakaly.
925-7330.
2-jų butų medinis namas. Garažas. 
Kaina $10,500. Savininkas 1-me 
aukšte. 923 VV. 35 St.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAS 
(SALESMAN)

Išmokinsime jums bedirbant.
Excellent opportunity in a Fast 
Growing Company for

Keypunch Operator
Position reąuires a take charge type 
giri who will be responsible for 
oomolete operation of our Order 
Processing System.

GENERAL OFFICE
Giri to assist in Purchasiing, Order 
Processing, light typing. Both po
sitions for small Office.

800 N.—1800 W.
C AI U MR. JOHNSON 

421-7114

GENERAL OFFICE
Good typist, filing, phone answer- 

ing. Excellent conditions.

Contact ROBT. STOUGH 
325 VV. Huron, Chicago

BALZEKAS MOTOR SALES. INC.
4030 South Archer Avenue 

Chicago, IU. 60632 Tel. VI 7-1515

MAINTENANCE «
MAN

Experienced general faetory and 
maintenanee. Days Good pay. Ex- 
cellent benefits

SĖT UP PUNCH PRESS
Experlenced. Steel rule dies. Days. 
Good pay. Excellent benefits.

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

Tel. — OR 3-8020

SECURITY OFFICERS 
ATTENTION

Worcesterio Aušros Vartų Li
tuanistinė - šeštadieninė mokyk
la rugsėjo mėn. 13 d. Aušros 
Vartų parapijos m-je pradėjo 
1969-70 mokslo metus. Pamokos 
vyksta kas šeštadienį 1 vai. p.p.

Prašoma visų Worcesterio ir 
apylinkių lietuvius tėvus leisti

Karapalka,pijoje kartu au geo 
logais keliauja ir katinas.

Pelėmis jis nesidomi, bet kai 
tik pamato gyvatę, tai tuoj įgrie 
bia ir pasmaugia ją.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

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

8208 H West S5th Street 
Chicago, Illinois REAL ESTATE

Tel. GA 4-8654 Ir GR 0-4889
NAMU P 

D AVIMA?
PIRKIMAS -

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, Iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek

.adieniais nuo 1:00 iki 1:30 va' 
no pietų. perduodama: vėliausių 
i-asaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika dainos ir Maa 
dutės pasaka. Programą veda - 
Steponas J. Minkus, Biznio reika 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
■Gfiru«ti« '‘Draugas”

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariartaa — Vertimai

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Carol Jane Ovitz, 26 metų, yra 
pirmoji moteris, išrinkta Chicagos 
prekybos rūmų tarybon. Ši orga
nizacija gyvuoja jau 121 metus.

ALBINAS BANYS
1027 )4 8. Anna Avė., Lyons,
Illinois. Telef. 447-8800.

BRANGIAM TEVELIU!
A+A

J. PAKALNIŠKIUI
Lietuvoje mirus,

širdingiausiai užjaučiame sūnų KUN. JONĄ PAKALNIŠKĮ ir 
dukterį p. PAULINA VERŠELIENŲ su šeima. Kartu liūdi

DANGUOLE ir ANTANAS KLIMAI, taipogi ir 
TADAS, RŪTELE, PAULIUKAS ir LINUTE, 
STEFANIJA ir RAIMUNDAS LIORMANAI.

Buvusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui,

A. + A. Aleksandrui Stulginskiui, 
Lietuvoje mirus, dukrą dr. ALDONĄ STULGINSKAITĘ 
- JUOZEVIČIENĘ ir jos vyrą dr. JONĄ bei jų šeimą, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Chicagos skyrius

Buv. Lietuvos prezidentui
A. + A.

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI
mirus, dukterį dr. ALDONĄ JUOZEVIČIENĘ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

Vanda ir Gediminas Balukai

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

J BACEVIČIUS 
(455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

MOVING
8ERĖNAS perkrausto baldus k 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaee — VVA 5-8063

Įdedu naujua pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu d81 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
rnlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

REZIDENCINIAI,
{KOMERCINIAI, 
j MEDICINOS IR 

KITOKĮ PASTATAlIsi
J 2457 West 69th Street J TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oondltlonlng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago 9, HL

Telefonas VI 7-8447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Apdraudų Agentūra .
BELL REALTY

RUDENIOP BE NAMŲ!
štai 4 butu pulkus mūras Mar

ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

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

Mūr. biingalow Marąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

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

Pajamų mūra. ant kampo. 2 bu
tai. 6 lr 3 ko m b. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

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

Uotas 30 p. Marą. Parke, $11,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-72ŪU

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINE SHOP TRAINEES
DAYS

Experlencod, all type machine shop
eąuipment. lathe grinder, mill ete. 

APPLY IN PERSON

PERMAOOR
9540 Tulley, Oaik Lawn, Ulinois

MAINTENANCE MECHANIC
Corrugated Container Plant

PALIKIMAS
Marąuette Parke — 6815 So.
Rockvvell St. 5 kamb. bungalow. 
Garažas. 25x1^5 p. sklypas. Tuojau 
galima užimti; Informacijai kreiptis 
į administratorių.

72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte tr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,00(1.

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

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

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

2nd & 3rd SHIFT OPENING 
Electrical background plūs general 
maintenanee capabilities. Mušt have 
own tools.
E.tcellent starting salary plūs shift 
differentlal and overtime. Paid re
tirement, life, accident and hospital 
insurance.
Nine paid holidays—2 wks. vacation 
after 2 years.

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

Phone — 439-1111

Tel. GR 6-2345
Našlė parduos greit, beveik naują 
mūro namą Marųuette pke. žmogui, 
kuris turi $12,000 įmokėti. Kaina 
visai žema. Pirkėjas turės pajamų 
apie $7,000 metams. Skambinkit

737-7201
6 kamb, (3 mieg.) mūro namas. 
Valgomasis. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Apyl. 72 ir Richmond.

VVA 5-5840
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

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515
2 po 8 kamb. didelis mūr. namas 

prie 66 lr California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31,909.

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

d)į kamb. naujas mūr. bungalovv 
prio 67 lr Kedzie. 11, vonios, virimo
pečiai. $25,000.

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

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

1)4 aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atskl 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butu, 10 metu, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

Surface Grinder Hand 
Produetion Operator 

Grindiing
Top pay, All Benefits.

ASK FOR BILL LEINO

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

Tel. NE 1-5050
JAUNAS VRRAS PRIE AUTOMO
BILIŲ TAISYMO (Bodj work)

Išmokinsime bedirbant.
BALZEKAS MOTOR SALES. INC.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Security Guards
Full Time and Part Time 

Areas: 2700 N. Southport, Niles, 
Hofflman Estates, Addison, Palatine

Also part time weekends only
 CALL — 729-4850

REAL ESTATE MECHANICS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Phone - 543-4450

One of the countries largest, fastest 
growing Industrial Secunlty Compa- 
nies ls in need o f top ąuality seeurlty 
ofl'lcers to Service prime contracts 
in the west suburban areas.
STARTING WAQE $2.00 PER HOUR 

TEL. — 637-4170
Apply —

ADVANCE INDUSTRIAL
' SECURITY

7030 VV. North Avė., Suite 202 
Chicago, Illinois

MAINTENANCE
HELPER

General All-flround 
Work.

Exper. In Electricity Helpful 
Outstanding Wages And 

Benefit Program

ROHDEN MFG.
TRW, Ine.

Apply in Pęrson 
4630 No. Lamon

2 Blocks So. of Lawrence Avė.

WAREHOUSE
FULL TIME

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

CASHIERS FULL TIME
Monday Thru Friday 

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

PERSONNEL OFFICE
W. T. GRANT CO.

4212 No. Harlem Avenue
(Harlem - Irving Plaza) 

PHONE 453-4700

MAN
For lite delivery in Loop. Also 
help on shipping bench. Full or 
part time.

Call - 346-9365
WAREHOUSEMAN

To handle shipping and receiving 
also in-plant material movement. Re
ąuires museles and intelligence. 
Responsible job for reliable and sober 
individual. Call 944-7400 Weekdays.

TECHNICIAN
Mušt be able to repair solid statė 
radios, TVs. Exc. oppty. Call for 
appt.

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. TeL OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Platinkite “Draugę”.
Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Mr. Sporer - 774-3047
Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

— MACHINE ASSEMBLERS — WELDERS 
— MACHINE OPERATORS

(PUNCH PRESS — BRAKE PRESS)

Day shift 7 A.M. to 3:30 P.M. Nite shift 3:30 P.M. to midnite — 
Immediate opening for skilled men, good company benefits, steady 
employment.

Contact Mrs. Tomczak, 455-5380 —8:30 a. m. - 4:45 p. m.

OLSON CONVEYORS
10601 W. Belmont Franklin Park, Illinois

An Eąual Opportunity Employer



z

Pianistės J. Rajauskaitės pagerbime po koncerto Sharko’s restorane 
iš d: J. Rajauskaitė - š|ušienė, M. Krauchunienė, L. M. K. F. Chicagos 
klubą pirm., kun. dr. J. Prunskis ir St, Semėnienė, klubo buv. pirm.

Nuotr. inž. K. Kauno

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

žemiuose ar kalėjimų kamero
se.

Kai tokie dalykai nutylimi, 
knyga jau nebėra visapusiškai 
objektyvi. O mes, laisvieji lie
tuviai, turim gyvųjų liudinin
kų parašytus ir išleistus dešim
tis veikalų, kur čekistų darbai 
aprašomi visai kitoje šviesoje.

Užvertęs tą žiaurią ir laibai 
jau vienusiškai parašytą kny
gą, atsiskleidžiau iš okup. Lie
tuvos atkeliavusį J. Marcinkevi
čiaus “Mindaugą” ir skaitau 
gaivinančius žodžius:
Ne pilys laimę neša, oi ne pilys. 
Laimingas bus kas Lietuvą ma- 

/tys
Vieningą, laisvą, stiprią ir ga

lingą.
Laimingas bus, jei nusiims tą 

/derlių.
Kurį per tokį skausmą mes pa- 

/sėjom... 
/psl. 62/

VYSK. V. BOKISEVICIAUS 
TARDYTOJAS 

BUVO NUŽUDYTAS
Telšių vyskupas V. Borisevi

čius, 1645 m. palaikęs ryšius su 
LLA “Žemaičių legiono” štabu, 
enkavedistų buvę nukankintas 
1946 m. gerai dar neišaiškinto
se aplinkybėse. Lietuvos čekistų 
sukaktuvinėje knygoje “Nema
tomasis frontas” psl. 65 - 73 
plačiai atskleidžiama seno par-

NEMATOMASIS FRONTAS
Tokiu pavadinimu okup. Lie

tuvoje išleista 213 psl. knyga, 
kurios viršelį puošia skydas su 
kardu, neseniai pasekė laisvuo
sius lietuvius. Knyga, kurioje 
minima nemažai ■ tikrų pavar
džių ir slapyvardžiu, paįvairin
ta nuotraukomis sunaikintų Lie 
tuvos partizanų bunkeriu, iš jų 
paimtų archyvų, ginklų. Tai vis 
relikvijos to laikotarpio, kai 
1945 - 53 m. okup. Lietuvoje vy
ko didžioji partizanų vesta lais
vės kova. Šalia relikvinių nuo
traukų įdėta ir eilė veidų tų, 
kurie kovojo prieš partizanus, 
kuriems Maskva suteikė didvy
rių garbę.

“Valstybės saugumo komite
te prie LTSR Ministrų Tarybos 
įrengtas stendas, prie kurio nie
kad nevysta gyvos gėlės. Šis 
stendas skirtas pagerbti kovose 
prieš buržuazinius nacionalistus 
žuvusiems čekistapis”, rašoma 
knygos 162 psl.

Knyga “Nematomasis fron
tas” ir yra leidinys skirtas NK 
VD arba Čekos 50 metų su
kakčiai paminėti. Kadangi Lie
tuvoje ta baisi įstaiga įsteigta 
tik 1940 m. vasarą, raud. ar
mijai kraštą okupavus, ir vėliau 
sugrįžo 1944 m. vasarą ar ru
denį, tad Lietuvos čekistams 
iki auksinės sukakties dar to
limas kelias. Bet kadangi Lie
tuvos čekistai yra Maskvos Ce-, į™ ir bolševikinio aaugumO 
kos, kuri buvo įsteigta 1917 m. , darbuotojo alytiškio juozo Pet- 
gruodžio 20 d., padalinys, tai Į kevičiaus biografija. gis NKVD 
matomai sukakties šventės au-Į tardytojas kelis kartus 1945 m. 
reole dalinasi su “vyresniais bro | lankėsi Tel-ių vyskupijos rū. 
liais” Maskvoje ir kitose sovie
tinėse respublikose.

Žodyje į skaitytąją cituoja
mi nelabai jau malonūs Lenino 
žodžiai: “Ponai Rusijos ir už
sienio kapitalistai! Mes žinome, 
kad jūs šios įstaigos nepamil- 
site... Mes neturime kito atsa
kymo, išskyrus atsakymą įstai
gos, kuri žinotų kiekvieną są
mokslininko žingsnį ir mokėtų 
ne įkalbinėti, o nedelsiant baus
ti...” (psl. 4)

Bet mes iš savo patirties ži
nom, kad ta įstaiga baisi buvo 
(ir tebėra) ne tiek užsienio ka
pitalistams, kiek kiekvienam 
lietuviui patriotui ar kito kurio 
okupuoto krašto Susipratusiam 
piliečiui.

Šios sukaktuvinės knygos 90 
procentų skirta kovoms su par
tizanais aprašyti. Tai, nors ten
dencinga, bet įdomi dokumenti
nė medžiaga, kuri savo vietoje 
bus panaudota Lietuvos partiza 
nų istoriją tyrinėjant ir apra
šant. Nemažai vietos skiriama 
aprašymui NKVD agentų infilt
ruotų į partizanų tarpą įvai
riose Lietuvos dalyse. Tokių į- 
vykių išdavoje partizanų dali
niai dažnai žūdavo. Bet įvyk
davo ir atvirkščiai. Tai liudija 
anksčiau cituota ištrauka apie 
stendą žuvusiems kovoje prieš 
“buržuazinius nacionalistus”.

Lietuvos čekistų garbė ir pa
sididžiavimas, kad jie 10 -11 
metų kare su rusų pagalba lik
vidavo iš niekur pagalbos ne
gaunančius ir iš visų pusių So
vietų imperijos apsuptus par
tizanus. Tik nė žodžio neužsime 
narna apie didžiulį ir nepamirš
tamą čekistų “įnašą” tremiant 
lietuvius ir kitus pavergtuosius 
į Sibidą, tylima apie tai, ko
kias kankinimo priemones nau
dojo čekistai tardydami kali- 

NKVDįštaigbsė Ir jų po

niuose ir pradėjo pirmuosius 
dar neareštuoto vysk. V. Bori- 
ševičiaus tardymus. Vieno tar
dymo metu vyskupas atsakęs: 
“Tk Dievo malonė gali sustab
dyti skausmus, žaizdas ir mir
tį. Mes meldėme ir melšime Vi
sagalį suminkštinti sukietėju
sias širdis ir sutaikyti kerštau
jančius žmones...” (psl. 70)

Kada, ir kas vyskupą arešta
vo, neskelbiama. Tik 1946 m. 
kovo 6 d. NKVD sužinojo, kad 
Kaune Lietuvos pogrindžio va
dovaujantieji asmenys ruošią, 
slaptą sueigą. Ten buvo pasiųs
tas tardytojas J. Petkevičius. 
Ėjęs Ankštąja gatve ir sustojęs 
prie namo, pažymėto 12 nr. Pa
sukęs į koridorių, buvęs kirviu 
užmuštas matomai pogrindžio 
vyrų pastatyto sargybinio.

Yra žinių, kad vysk. V. Bo
risevičius buvęs užmuštas tar
dytojo tardymo metu. Tad buv. 
pirmojo vyskupo tardytojo ir 
paties vyskupo mirtys būtų la
bai panašios. Gal visi tie įvykiai 
dengia dar gilesnę paslaptį?

VI. Rmjs

A. A

JOSEPH BALIS
Gyveno 4065 S. Rookwell St.

Mli-6 rugsėjo 23 d., 1969, 11 
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kito iš Ma
žeikiu apskrt, Purklių kaimo,

Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Monika Jurgelionis, žen
tas Charles ir šeima, sūnus 
Clemens, marti Betty, duktė 
Eva Yesul, žentas Aiex ir šei
ma, duktė Betty (Young) Gė
lė vičius ir šeima, 6 anūkai, 13 
proanūky ir 1 pro-proanūkas, 
brolienė Mai'ie Balis su šeima, 
brolio vaikai Julia ir Andy, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Am. Liet. Piliečiij 
klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyč„ 4348 S. Califor
nia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
rugsėjo 27 d. iš koplyčios 8:30 
vai. i-yto bus atlydėtas į švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela- Po pamaldi} bus 
nulydėtas į Šv, Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visais: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, 
marti, žentas, anūkai ir pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas, Tel. LA 3-3 572.

A. -j- A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus, jo dukrai dr. ALDONAI ir žentui dr. JONUI 

JUOZEVIČIAMS ir jų šeimai užuojautą reiškia 

Makštučiai

Buv. Lietuvos Prezidentui
A -f- A

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 
mirus Lietuvoje, dukterį ALDONĄ JUOZEVIČIENĘ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Janina ir Jonas Račkauskai 
Janina ir Bronius Racevičiai 
Alicija Rūgyte

A. -j- A.
J. PAKALNIŠKIUI

Lietuvoje mirus,
sūnų kun. J. Pakalniškį, buvusį Švėkšnos gimnazijos 
mokinį, liūdesio valandoje užjaučia ir drauge liūdi 

švėkšniškių Draugijos nariai

Mylimam tėveliui
A. -J- A.

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 
Lietuvoje mirus,

DR. ALDONĄ JUOZEVIČIENĘ ir šeimą nuoširdžiai už
jaučia ir kariu liūdi

A. ir V. šauliai

, Cooked Food - Saliva Mixtures. Į DRAUGAS, penktadienis, 1960 m. rugsėjo m. 26 d. 
Ta studija yra atspausdinta 

i atskira brošiūra. Dr. E. L. Lia
tukienė yra, kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, pakelta ondina- 

' rine profesore nuo š- m. liepos 
1 d. Hcward universiteto Colle
ge of Dentistry, Washington,

!D. C., kur ji profesoriauja

MOKSLINĖ PROF. DR. 
ELENOS L. LIATUKIENĖS 

STUDIJA
1969 m. kovo — balandžio 

mėnesių numeryje (Nr. 2), 48- 
rne tome, Journal of Dental 
Research yra atspausdinta dr. 
Elenos L. Liatukienės studija— 
Demineralization of Enamel in

A. A.

Valarie Trakan - TrakanovichPAGAL TĖVUS CLENDENING
Gyveno Brighton Parke.

Mirė rugsėjo mėn. 24 d., 1969 m., 3:30 vai. popiet, sulau
kus 49 metų amžiauus.

Gimė Wisconsin’e.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John, sūnus Michael, 

marti Robertą, dukterys Denise ir Patricia, sesuo Olive Lalla- 
man ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. .

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 South Cali
fornia Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo mėn. 27 dieną iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus nulydėta į Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę! Vyras, sūnus, dukterys, marti ir sesuo.
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440.

A A.

A LEX NORKUS
Gyveno Chicagoje, Town of Bake apyl.
(Mirė rugsėjo 24 <1., 1900, 2 vai. po piet.
Gimė Ijlctnvoje. Amerikoje išgyveno <tl m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Slahaitytė), 3 duk

terys: Ann, žentas John įtikus; Helen, žentas Wilbur Pflnum gyv. 
Pennsylvania; ir Bernice, žentas Anthony Trumu, pusseserė Jolia- 
nna Alkiipavicius su šeima, 4 anūkai: Capt. John Ilikus, U.S.A., 
su žmona Madęline; Bernadette įtikus: Dorina ir David Trump, 
2 proanūkai: John ir Christopher, lr kiti giminės, draugai tr pa
žįstami. r«

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4905 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 27 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į i6v. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionies sieli}. Po įuimaldu bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, ŽENTAI. ANŪKAI IR PRO
ANŪKAI.

Laidotuvių direktorius Daimid ir Gnidus. Tel. YA 7-1741.

Mylimai mamytei

A. -|- A.
MARCELEI MEŠKĖNIENEI

Lietuvoje mirus, dukrę p. VERONIKĄ 
JANUŠAITIENĘ IR JOS ŠEIMĄ liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

PARAMOS TARNAUTOJAI

HUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlilIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIU
IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU I

! PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY

= 6440 S. Pulaski Road,
i Chicago, III. 60629
| ČESLOVAS VITKAUSKAS 

Di&trict Manager
5 Tel.: 585-0242; 585-0243 ____ __________________
FdiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiminniiiunHiiinmmmniiminiiiHHiiniuniHHmHmiimS1
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

UEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
575S So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 
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g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILUS GPIJNYČTA
2443 W. B3rd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Mreet Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica <ve. Tek YArds 7-1138-1189PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 60th Ato. Cicero, III. Tel. OL 2-1005

SKEJLBKIT«8 “DRAUGU”.

A. -J- A.
SOFIA GIRSKIENĖ

LINCEICIUS
Gyveno 7530 White Oak Avė., Hammond, Indiana. Anks

čiau 45 m. gyv. East Chicagoj.
Mirė rūgs. 23 d., 1969, sulaukus 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities, Babtų parapijos, 

Ošiškio kaimo. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stella, žentas Raymond 

Burton, gyv. Munster, Indiana, 2 sūnūs; Stanly, marti Ann, ir 
John, abu gyv. Hammond, Indiana, 6 anūkai, 4 proanūkai, 3 se
serys ir brolis Lietuvoje; sūnėnas ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Am. Legion Aux. Unit No. 369.
Kūnas pašarvotas Forian, Dzladowicz koplyčioje, 1020 W 

150th Street, kampas Northcote Avė., East Chicago, Indiana. 
Penkta/d. koplyčia atdara nuo 2 iki 5 vai. popiet ir nuo 7 
iki 10 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 27 d. iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į Šv. Pranciškaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos uuž velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marti, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Florian Dziadowicz Tel. 219- EX 7 
-0994.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAi HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 5ūth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSONSAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Puairinkimas Visame Mieste.

relei —- CEdarcrest »- 6335
* enas blokas nno ki. _uų.

t MAZEffiMVAMS

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
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X Draugo redakcijoje rug
sėjo 24 d. apsilankė Studentų 
ateitininkų sąjungos Centro vai 
dybos atstovai — pirm. Anta
nas Razgaitis ir užs. reik. ved. 
Jurgis Juodėnas, atvykę iš dieve 
lando susitikti su Chicagos stu
dentų ateitininkų draugovės na
riais. Nors ir nebuvo suruošta 
formalaus susirinkimo, tačiau 
svečiai turėjo progos su čionykš
čiais studentais pasikalbėti ir 
pasitarti apie tolimesnę Ohica
gos draugovės veiklą. Chicagoj 
lankymosi proga Margučio radi
jo bangomis Studentų ateiti
ninkų valdybos nariai plačiai in
formuos apie studentų ateitinin
kų veiklą. Pasikalbėjimas bus 
perduotas šio penktadienio va
kare, 8:00 vai.

X Kun. Vytautas Palubins
kas, Quilmes klebonas Argenti
noj, keletą mėnesių pagyvenęs 
Los Angeles, Calif., kur gyvena 
jo brolis su šeima, ir padirbėjęs 
St. (Thomas parapijoje, aptar
naudamas ispaniškai kalbančius 
parapiečius, šiuo metu lankosi 
Cliiioagoje ir yra apsistojęs pas 
tėvus marijonus prie Draugo. 
Aplankęs savo pažįstamus ir gi
mines, kun. Palubinskas vyks 
pas gimines į Detroitą, Cleve
landą ir rytines valstybes, o pas 
kiau dar aplankys Europą ir iš 
ten grįš į Argentiną. Chicagoje 
jis pabus iki sekmadienio.

X Irena ir dr. Leonas Krau- 
eeliūnai buvo sukvietę didelį bū
rį Skautų ir skaučių į savo re
zidenciją. Jaunimas gražiai pra
leido sekmadienį besimaudyda- 
mi ir žaisdami. Šis susibūrimas 
buvo Skirtas prasidedant litua
nistinių mokyklų mokslo me
tams ir aktyviai Skautų veiklai.

X Kun. J. Venckus, SJ, mū
sų bendradarbis, pavadavęs ku
rį laiką kunigus Kalifornijoje, 
o paskutiniu metu Lowelll, 
Mass., rugsėjo 24 d. išvyko į 
Romą. Vėliau dar aplankys ir 
kitus Europos (kraštus, šiuo me
tu apsistos šv. Kazimiero kole
gijoje (Casaimonfenrato 20, 
Roma).

X Irena Rudienė, “Dainavos” 
ansamblio dainininkė, aitliekąn- 
ti ir pagrindimus vaidmenis 
ansamblio pastatymuose, pe
reitą šeštadienį sukvietė į Plie
nu ūkį Michigane savo artimes
nius bičiulius savo vardadieniui 
paminėti. Daugiausia svečių 
buvo iš pačių ansambliečių tar
po. Atsilankė ir Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas kun. E. Ab
romaitis su kun. K. Juršėnu. 
Taį gražus klebono įvertinimas 
pačio “Dainavos” ansamblio, 
kurio nariai gieda lietuviškos 
sumos metu, taip pat ir pobūvio 
šeimininkės, nepraieidusios Mi
šių šv. Kryžiaus lietuviškoje 
šventovėje.

X Rūtos Srugytės ir Ervino 
Naujoko sutuoktuvės įvyks 
spalio 4 d. 3 vai. po p. “Tėviš
kės” evangelikų liuteronų para
pijos bažnyčioje. Abudu jaunie
ji yra baigę aukštąjį mokslą ir 
uoliai reiškiasi lietuviškoje veik
loje.

X Jaunintas, dėmesio! Spe
cialius rūbus jaunimui ir jauni
mas modeliuos Madų parodoj 
rugsėjo 27 ir 28 d. d., Jaunimo 
centre. Bilietus bus galima įsi
gyti prie įėjimo. (pr.)

x J vaikų literatūros popie
tę, kurt įvyks š. m. spalių m. 
12 d., 3 vai. valk., Jaunimo cen
tre, bilietai gaunami “Margi
niuose” ir pas platintojus.

(pr.)
x Albinas Kurkulis, akcijr 

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

(ak.)

DRAUGAS, penktadienis, 1960 m. rugsėjo m. 26 d,
X Amerikos Lietuvių Vete

rinarijos gydytojų draugija 
tremtyje ruošia susirinkimą — 
akademiją pagerbti a. a. prof. 
dr. Juozui Motiejūnui. Šis susi
rinkimas Įvyks š. m. rugsėjo 28 
d. 6 vai. vak. Beverly Woods res 
torane, 11532 So. VVestern Avė.

i Dr. Stasys Jankauskas iš Tole
do ir dr. Leonas Kriaučeliūnas 
iš Chicagos apžvelgs velionies 

; gyvenimą. Bus trumpa meninė 
I programa ir po to bendra va- 
karienė.

x A. Aleliunas, Vyčių sen
draugių kuoptos narys, staiga 
susirgo.

X Marija Rudienė, mūsų žy
mi visuomenininikė, visą laiką 
nuoširdžiai rėmė Lituanus žur
nalo leidimą. Dabar, vykstant 
vajui, ji vėl atsiuntė šimtinę už- 
sakydama 10 prenumeratų. Jos 
visi keturi vaikai atskirai pre- 
numeruojasi Lituanus žurnalą.

X Dainavos ansamblis rug
sėjo 16 dieną jau pradėjo savo 
pasiruošimus rudens ir ateinan
čio pavasario sezonui. Ruošia
masi pavasarį religiniam kon
certui, taip pat numatyta staty
ti A. Kairio parašytą operetę. 
Muzikinę dalį paruošė B. Bud
riūnas. Ansambliui vadovauja 
muzik. P. Armonas. Norint ge
rai pasiruošti ateities planams, 
tenka chorą stiprinti. Dėlto dai
nos mėgėjai maloniai kviečiami 
stoti į ansamblio eiles. Kol kas 
repeticijos vyksta kiekvieną 
antradienį 8 vai. vakaro Jauni
mo centre. Ansamblio valdyba ir 
dingentas laukia naujų daininin 
kų, norinčių prisidėti prie lietu
viškos dainos puoselėjimo.

x Lietuvių auditorijos na
mas Bridgeporte, drauge su sa
le ir kitais įrengimais, kur ki
tados būdavo daug lietuviškų 
parengimų, dabar yra parduo
damas. Kai kurie asmenys deda 
pastangas, kad jiš išliktų lietu
vių rankose.

X Kazė Petrulienė, Liet. vy
čių tarybos narė, išvyko sąvai- 
tei į New Yorką. Viešės pussese 
rėš V. Jonu&k-aitės - Leskaitie- 
nės šeimoje.

Amer kos ir Pasaulio Uetuvių gydytojų sąjungos septintajame suvaj.av me 
Toronte rugpiūč o 31 d. tos sąjungos pirmininkas dr. H. Brazaitis perduo
da pareigas naujai išrinktam pirmininkui dr. V. Paprockui (dešinėje).

Nuotr. dr. K. G. Ambrozaičio

Z J AR T! IR TOL!
J A. VALSTYBĖSE

— Kunigų vienybės centro 
valdyba posėdžiavo Putname, 
Conn- Valdybos iždininikas kun. 
J. Petrauskas, MIC, perkeltas 
į Niagara Falls iš Marianapo
lio, atsisakė iš pareigų ir jo 
vietoj šias pareigas perims dau
giausia balsų gavęs kandidatas 
kun. dr. Z. Smilga, Middletown 
italų parapijos klebonas. Posė
dyje svarstyti Lux Christi rei
kalai, Amerikos lietuvių istori
jos išleidimas, jaunųjų kunigų į-
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Audrius Viktorą

X Andrius Viktorą, matysis 
ir kalbės su “Eglutės” redak
tore S. Onute Mikailaite, kari iš 
Putnamo, spalių m. 12 d. at
vyksta į Chicagą, dalyvauti vai
kų literatūros šventėje 3 v v. 
Jaunimo centre.

“Eglutės” redaktorė gavo iš 
Pupučio laišką, jis rašo: “Esu 
pakviestas su Linute dalyvau
ti programoje. Noriu, kiūtinai, 
susitikti ir jus. Kad ir laibai bi
jau, bet vistiek vyksiu, nes la
bai noriu susipažinti su Chica
gos lietuviukais. Kaip manote, 
ar jie ateis manęs pamatyti? 
Man būtų labai graudu, jeigu 
vaikai manęs nenorėtų susitik
ti”... (pr.)

f HICAGO J IR APYLINKĖSE
CICERO AUKŠT. LIT.

MOKYKLA PRADĖJO DARBĄ kas. Direktorius juos visus pa
sveikino ir pristatė mokiniams. 

Mūsų mokyklų eileje gilią švie Nauje bfc Cicero lįtuanistd- 
rimo ir auklėjimo vagą varo mokykioje - į mokyklą
Cicero au.rštcsnaoji lituamstme aRjgtentų teisėmi£ pakviestas 
mokykla, kun saivo keturioliktuo Audron6 Arštikytė,
sius mokslo metus pradėjo su- Roma A]&auskaitė) Jolita Kisie- 
sikaupimo valandėle šv. Anta- Pračkailaitė! Rima
no parapijos bažnyčioje, išklau- y,konibsk)aitė) Julija Salcalaus- 
sydama savo direktoriaus kun. kaRė įr Saubua Kuprys> kurfe 
dr. Antano Juldkos momentui RcI šią mdkykią
pritettJrintą pamokslą ir eugue- baį?ę irmaiBiais -akiniais 
dodaima prie Švč. Sakramento . kurie imQ eilėse 
keletą giesmelių. I rekomendavę pirmosiose greto-

Susirinkus mokiniams ir mo- se.
kytojams į mokyklos didesniąją I pį^į^ dienomis mokyk

lon užsiregistravo 55 mokiniai.

kauskienė ir mok. Pranas Zail-s pirmininkės Anelės Skrabutie-

auditoriją, mokyklos direkto
rius pasveikino mokytojus ir 
mokinius, pradedančius naujuo-

mokytojams, kurie dėl sveikatos 
rų sodyboje bus lapkričio 2 d. a,r kitų įsipareigojimų šiems

Tikima, kad tas skaičius dar 
padidės. Klasėmis mokiniai taip 

siusimorslo metu s.J pasiskirstė: parengiamojon -kla- 
sėn — 8 mokiniai, penkton kl.

Šeimos kviečiamos atvykti su 
vaikučiais. Jie bus globojami. 
Šeimų dienos programą praves 
kun. P. Geisčiūnas, Balfo reika
lų vedėjas. Informacijos reika
lais kreiptis: Sister M. Palmira, 
Immaculate Conception Convent. 
Putnam Conn. 06260, tel. 203— 
928-5828.

mokslo metams nebegali grįžti 
į mokyklą. Gražus ir vertingas 
buvęs jų daribas. Iš mokyklos 
pasitraukė dr. Br. Motušienė, 
mok. A. Lauraitienė, mok. A. 
Zailskaitė, mok. Br. Kliorė ir 
mok. J. Balutis. Jų vieton į 
mokytojų eiles įsijungė rašytoja 
— poetė Gražina Tulauškaitė-

jungimas veiklom. Kitas posėdis Vincas Trumpa^ ssekr. Gra 
šaukiamas spalio 14 d.

— Kun. Saulius Laurinaitis, 
klebonas amerikiečių parapijo
je Newark, Ohio, antrą kartą 
perrinktas į. Columbus vyskupi
jos kunigų senatą. Jis dažniau 
pasirodo vietinėj TV programoj, 
ypač diskutuojant religinius 
klausimus, sąryšy su H Vati
kano iškeltais rūpesčiais. Šią va
sarą jis praleido savaitę su ka
talikais studentais, jau trečius 
metus pradėjusiais naują sąjū
dį Antioeh vardu. Šis vardas 
reiškia Antijochiją, kur Paulius 
pradėjo apaštalinę savo veiklą.
Naujas sąjūdis primena lietu
viukus ateitininkus.

— Julijos Rajauskaitės - Šu
kienės piano koncertas Los An
geles lietuviams, kuris buvo nu
matytas 1969 9. 27, neįvyks,
nes pianistė dėl susidariusių ne 
palankiu laiko sąlygų negali į 
ten nuvykti. Savo laiške LB Los 
Angeles apylinkės pirmininkui 
ji pažymi, kad kada nors vėliau 
ji tikrai į Los Angeles atvyk
sianti.

— Šeimų diena Putnam sese-

Babrauskienė, mok. Alfonsas 
— Washingtono D. C. Lietu- Venclovas, mok. Veronika Mar- 

vių Bendruomenės skyriaus val
dybą sudaro: pirmininkas Algi
mantas Gureckas, vice pirminin-

X Skaitytojų parama stipri
na mūsų spaudą ir teikia vilčių 
ją ateityje tinkamoje aukštumo
je išlaikyti. Atnaujindami pre
numeratą, atsilygindami už kor 
teles ar kalendorius, “Draugui” 
aukų prisiuntė: po 3 dol. — Al. 
Jančys, Eug. Likanderienė, S. 
Virfcutienė; po 2 dol. — Bir. Ba
kas, P. Januška, Vikt. Merke
vičius, J. Jasinevičius, A. Bud
ria; po 1 dol. — Pr. Janulaitis, 
S't. Čiužas, B'. Bočiūnas, Mary 
Kroulaidis; 1,50 dol. — G. Leo- 
naitis. Visiems aukotojams nuo 
širdžiai dėkojame.

X Stasys Stasiūnas, kaip dai
nininkas reiškiąsis dar nepri
klausomybės metais, su savo dai 
nomis pasirodys buv. Liet. po
licijos tarnautojų pobūvyje 
rūgs. 27 d. VVestern Room salė 
je. 6908 So. VVestern Avė. Me
ninėje programoje taip pat daly 
vaus Vincas Mardosas ir kuple
tistas K. Khnauskas. Jie visi yra 
aktyvūs “Krivūlės” klubo na
riai.

x “Nuo Krivūlės iki raketos” 
knygoje aprašyta daug mirusių 
paštininkų, bet ne visi. Apie mi
rusius paštininkus medžiaga ir 
toliau renkama. Turį dar kny
goje nepaskelbtų žinių, prašomi 
pranešti Liet. paštininkų s-gos 
centro vnldvbai adresu: A. Gint 
neris, 3221 W. 61st Str., Chica
go, III. 60629.

x S. Šidlauskas, mūsų skaity
tojas Chicagoje. atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 5 dol. au
ką “Draugui” stiprinti. Nuo
širdžiai dėkojame.

žiną Česnaitė, ižd. Pranas Bal
takis; narės Aldona Bačkaitie- 
nė ir Elena Mažeikienė. Savo 
veikimo pradžią skyriaus valdy
ba pradeda pikniku Balsių so
de _ 10535 VVheatley Str. Ken- 
sington, Md. spalio 5 d. 2 v. p.p. 
Į pikniką laukiama svečių ir iš 
tolimesnių apylinkių. Bus įvai
rių valgių. Numatyta pravesti 
žaidimus, dainas ir kt.

ITALIJOJE

— Lietuviui saleziečiai Itali
joje siekia palaikyti lietuvybę 
mokykla, knyga, jaunimo sto
vykla, ugdyti pašaukimus at
gimstančiai Lietuvai ginti tikė
jimą spauda, ruošti religines 
radijo programas, šiems tiks
lams saleziečiai įsigijo Romoje 
namą, kur galės tilpti lietuviška 
mokykla, bendrabutis, lietuviš
ka spaustuvė, spaudos ir radijo 
apaštalavimo centras.

'Taigi saleziečiai neuždarė sa
vo mokyklos, bet iš Castelnuovo 
Don Bosco persikėlė į Romą, kur 
sąlygos palankesnės moksliniu 
atžvilgiu (Romoje veikia ame
rikiečių, anglų ‘bei vokiečių augš 
tesnės mokyklos), ypatingai kul
tūros bei veikimo atžvilgiais.

URUPUOTOJE LIETUVOJE

są -T'3Studentų ateitininkų 
centro valdybos nariai lankosi Jau
nimo centre Chicagoje. Iš . airės į 
dešinę: pirm. Antanas Razga'tis, 
tėvas Gediminas K jauskis, S. J. ir 
valdybos narys užsienio reikalams 
Jurgis Juodėnas.

— 19 mok., Išešton Iki. — 14 
mok. ir aštunton kl. — 14 mok.

Mokiniams išsiskirsčius, sekė 
mokytojų posėdis, vadovaujant 
direktoriui kun. dr. A. Juškai. 
Jam pasiūlius mokytojai pasi
skirstė dalykais. Lietuvių kalbą 
dėstys mok. Gražina Tulauskai- 
tė - Babrauskienė, mok. Vero
nika Markauskienė, mok. Alf. 
Venclovas ir mok. Pr. Zailskas; 
literatūrą — molk Aid. Baukie- 
nė ir Zen. Ašoklis; istoriją — 
mok. Anatolija Kliorienė ir mok. 
J. Kreivėnas; tautinius šokius 
mok. Jaz. Baukytė; geografiją 
_  mok. A. Baukienė; dainavi
mą — mok. J. Kreivėnas.

Direktoriui pasiūlius klasių 
globėjais numatyti: VIU kl. 
mok. A. Kliorienė. VI kl. mok. 
V. Markauskienė, V kl. — moik. 
A. Baukienė, parengiamosios 

s kl. — mok. Pr. Zailskas, Moky
tojų tarybos sekretorių ir mo
kyklos- inspektorių — dir. Zen. 
Ašoklis. Jam taip -pat pavesta 
rūpintis mokyklos laikraštėlio 
redagavimu, bibliotekos priežiū
ra ir tvarkymu bei mokyklos 
kronikos vedimu. Za.
KVIEČIAME I TĖVŲ MARIJO

NŲ RĖMĖJŲ PARENGIMĄ
Tėvų marijonų rėmėjų 35

nės namuose, 2439 VVest 45tih 
Place.

Anelė Skrabutienė yra ilga
metė sky riaus pirmininkė ir 
kasmet po kelius parengimus 
savo namuose surengia. Tai tik
rai pasišventusi darbuotoja. A. 
Skrabutienej padeda abi rašti
ninkės Marcele Pakeltienė ir 
Barbora Strumskienė ir ižd. Elž 
bieta Vienžimdienė. Taigi visa 
valdyba sutartiniai dirlba.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti- Šeimininkė visus malo
niai priims ir pavaišins namie 
keptais pyragaičiais, kavute. 
Bus daug gerų dovanų. Rėmė
jos visų nuoširdžiai lauks.

Rėmėja
CICERO AUKŠT. LIT. MO-.. 

KYKLOS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Rūgs. 14 d. įvykusiame tėvų 
susirinkime mokyklos direkto
rius kun. dr. A. Juška padarė 
mokylklos būklės apžvalgą, Tė
vų komitetas — apie mokyklos 
ekonominę būklę ir kontrolės 
komisijos atstovas Julius Balu
tis _  apie padarytą kontrolę.
Rasta, kad dokumentai vedami 
tvarkingai ir pajamos bei iš
laidos pateisintos atitinkamais 
dokumentais, šiems mokslo me
tams išrinktas šios sudėties Tė
vų 'komitetas': Bronius Bart
kus (pirm.), Jadvyga Bartkie
nė, Anelė Šulaitienė, Loreta 
Stakienė, Aldona Prusokienė, 
Adelė Baltrušaitienė, Vytautas 
Gečas ir Juozas Grigafliūnas.

Tėvų susirinkime sklandžiai 
pravedė apylinkės švietimo va
dovas jaunas inž. Miliūnas.

Mokykla ir Tėvų komitetas 
džiaugiasi, kad LB pirmininkas 
St. Ingaunis ir (švietimo vado
vas inž. Milūnas pasižadėjo ener 
gongai mokyklą paremti. Za.
LB CHICAGOS APYGARDOS

VALDYBOS NUTARIMAI
Vasaros atostogos baigėsi. 

Visų organizacijų vadovybės 
vėl sukruto veikti. Ryžtasi gy
viau veikti ir LB Chicagos apy

Brighton Parko skyrius rengia gardos valdyba. Ji rūpinasi ben 
parengimą su daugybe dovanų, driniais organizacijos reikalais 
kuris įvyks šį sekmadienį, rug- ir platesniais kultūriniais paren- 
sėjo 28 d., 1 vai. p.p. skyriaus gimads. Apie tai buvo kalbėta 

paskutinį posėdį.
Rugsėjo 21 d. buvo numaty

tas sušaukti LB apylinkių pir
mininkų suvažiavimas, ibet dėl 
susidėjusių kitų aplinkybių, bu
vo nukeltas tolimesniam (laikui. 
Apylinkės rugsėjo mėnesį renka 
solidarumo mokestį-

Atrodo, kad Chicagoje yra 
perdaug parengimų ir jiems į- 
vykdyti trūksta salių. Panašiai 
įvyko ii' su planuota šių metų 
šeimos ir švietimo švente, (ku
rią ruošė apygardos valdyba. 
Jaunimo centro visos salės jau 
užimtos iš anksto prieš metus. 
Taigi šeimos metų užbaigimo 
šventė su įdomia programa ir 
vakariene bus tik (kitų metų 
kovo 15 d. jaunimo centre.

Derliaus šventėje, kuri kas
met įvyksta lapkričio 1—2 d. 
Navy Pier salėje, nuėsto centre, 
nutarta dalyvauti įruošiant lie
tuvišką paviljoną, o ūkinę da
lį atskirti ir ją pavesti tvarkyti . 
atskiriems asmenims už tam 
tikrą atlyginimą. Tuo reikalu to
liau rūpinsis A. Būga, Ir. Smie- 
liauskienė ir Br. Macevičius. 
Norima, kad lietuviai vėl gra
žiai pasirodytų.

Tautinės parodėlės ruoša Ur- 
banos studentams gruodžio pra
džioje sielojasi patys studentai

CHICAGOS ŽINIOS
KARINGI STUDENTAI 

RUOŠIA NAUJAIS 
DEMONSTRACIJAS

Kongreso atstovų rūmų vi
daus saugumo komisijos pirm.

VICEJ’REZIDENTO KALBA 
NE MOTERIMIS

Viceprezidentas Spiro Agnevv 
rūgs. 30 d. kalbės Executave klu
bo ruošiamame bankete Sher-

(D., Mo.), -kurio Ikomisija tyrinė
jo Studentų demokratiškai ben- 

Europos irklavimo pirrne- druomenei (SDS) organizaciją, 
nybėse, kurios įvyko Verterzės perspėjo, kad 15 jos narių iš- 
ežere prie Klagenfurto miesto sijuosę dirbą demonstracijų su- 
Rytų Vokietijoje, Vilniaus aš- ruošimui Chicagoje spalio mė- 
tuonvietė laimėjo antrą vietą ir nesį. Tai pasitvirtino, kai du

kongresininkas Richard Icfhord - man House viešbutyje. Moterys
nebus įleidžiamos susirinkimo 
metu.
POLICININKAI SUŽEISTI EB 
ADVOKATAI AREŠTUOJAMI

Trys policininkai buvo sužeis 
ti demonstracijų metu prie fe
deralinės vyriausybės teismo 
rūmų, Jackson ir Dearborn. De-sidabro medalį, pralaimėdama studentų organizacijos mainai 

tik R. Vokietijos rinktinei. Rink bandė miesto rotušėje išgauti , . „
tinę sudarė Z. Jukna, J. J»geU- leidimus spalio 8-10 d. rafcvo- Ti™ a‘“'‘ ?’°?° 
vičius, V. Sterlikas, I* (Subačius ti Lincoln panke ir spaiio 11 d.i8U US11 ^)ar 1 8aTO 80 " 
ir kiti sportininlkai. Kitose irk- pravesti eiseną miesto gatvėmis.
lavimo varžybose mūsiškiai lai- Jie gyrėsi vykdysią savo projek 
mėjo vieną aukso medalį. tą su leidimu ar be jo.

Marųuette National tanko prezidentas A. C. Duvall (viduryje) įteikia 
auką Lietuvių foto archyvo lėšų telkimo komiteto pirmininkui John 
Evans. Kairėje šio banko kasininkas ,A. Pužas.

Nuotr. Liet. Foto Archyvo

darumą aištuoniems teisiamiems 
pereitų metų demokratų konven 
cijos metu riaušininkams. Tei
sėjas Julius Hoffman įsakė 
areštuoti keturis iš aštuonių 
advokatų gynėjų, kurie laiku 
neatvyko į teismo rūmus.
DEL ŠUKUOSENOS NETEKO 

DARBO
United lėktuvų linijos patar

nautoja Deboraii Renwick, 27 
metų, buvo prašalinta iš tarny
bos jai atsisakius sutrumpinti iietuviad.' Jie'žada’p’adėti 
plaukų šukuoseną. Remvick yra ti!k pra§0 atsių3ti
negrė ir ji turėjo Afro stiliumi 
sušukuotus plaukus, kas buvo 
priešinga lėktuvų linijos patar
nautojams nustatytoms taisyk
lėms.

gų eksponatų ir tautinių grupių 
šokėjų. Nutarta padėti tokią pa 
rodėlę surengti- Toliau su stu
dentų lietuvių atstovybe (ben
drauti pavesta Sofijai Jonynie- 

VYRIAUSYBEI SEKAi?I KOVA nei, švietimo reikalų atstovei.
PRIEŠ MARIHUANĄ

Kad federalinės vyriausybės 
kova prieš marihuanos importa
vimą sekasi matyti iš to, kad 
pirirėjai prie Chicagos universi
teto dabar turi mokėti $25 už 
unciją tos narkotinės žolės vie
toje anksčiau mokėtų $20.

Metinį LB Chicagos apygar
dos atstovų suvažiavimą nutar
ta sušaukti 1970 m. balandžio 
26 d., Jaunimo centre. Tai bus 
rinkiminiai metai, todėl atsto
vus reikia jau iš anksto išsirink
ti ir aprūpinti juos įgaliojimais.

A. Gintneris


