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Lenku išeivijos katalikų Bažnyčia 
VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje 

Įdomių duomenų apie lenkų 
katalikų bažnyčios veiklą užsie
ny neseniai paskelbė vokiečių sa 
vaitraštis "Rheinischer Merkur" 
(X. 9 d.) . Lenkų tautybės išei
vių esą beveik kiekvienoje pa
saulio šalyje. Jų dvasiniais rei
kalais rūpinasi didelis būrys 
dvasiškių. Jų eilės nuolat pasipil 
do, nes Bažnyčiai Lenkijoje lei
džiama pasiųsti žmones užsienin. 

Stipri yra lenkiškoji "lobby" 
pačiam Vatikane — dešimt dva
siškių įvairiose kongregacijose, 
su vysk. Rubin i r vysk. Wesoly 
priešakyje, šeši lenkai profeso
riai dėsto Vatikano universite
tuose. Yra visa eilė lenkiškų in
stitutų — kolegijų. Už Lenkijos 
ribų šiuo metu esą 12 lenkų vys
kupų — du Brazilijoje, po vieną 
Meksikoje ir Paraguajuje, kiti, 
su kardinolu Krol priešaky, yra 
Amerikoje. 

JAV priskaitoma 769 lenkiškų 
parapijų ir 1,700 kunigų bei vie 
nuolių. Prancūzijoje dirba 150 
lenkų kilmės kunigų, yra dvi ku
nigų seminarijos, išlaikoma ber" 
niūkų gimnazija i r spaustuvinin 
kų mokykla, eilė internatų, sana 
torijų, vaikų ir senelių namų. 

Anglijoj ir Valijoj dirba apie 
šimtas kunigų, aptarnaujančių 
61 parapiją arba centrą; Skotijo 
je dirba dar ketur i kunigai; baž 
nytinės institucijos ir vienuoliai 
išlaiko »eiię mokyklų bei labda 
ros įstaigų. 

Vakarų Vokietijoje, įskaitant 
ir senąją emigraciją, priskaito 
ma apie 150,000 lenkų. Dvasi 
niais jų reikalais rūpinasi lenkų 
kurijos generalinis sekretorius 
E. Lubowiecki Frankfurte, sar 
gybos kuopų vyr. kapelionas Ja 
nusz Mannheime ir kiti. Vokieti 
jos lenkų sąjungai vadovauja tė 
vas E. Forycki, jau Vokietijoje 
gimęs. 

Pietų Afrikoje y r a du lenkų 
misijų centrai. Australijoje bei 
Okeanijoje y ra 25 lenkų parapi 
jos su 27 kunigais. Brazilijoje 
priskaitoma 28 lenkų parapijos, 
dvi seminarijos ir 46 kunigai 
(yra 19 kunigystei besiruošian 

Matėsi su Amerikos 
generolais pas sovietus 

MASKVA. — Du Amerikos 
konsulai lankėsi pas generolus, 
kurie per neapsižiūrėjimą atsi
dūrė Gruzijoje, sovietų pusėje 
ir d a b a r neišleidžiami. Kol kas 
tik t iek žinoma, kad jie y r a 
sveiki ir jaučiasi gerai. Ką jie 
daugiau pasakojo, kokiu būdu 
jų lėktuvas nutūpė ne ten, k u r 

čių klierikų). Misijų centrų yra r e ik ia , viešumon dar neatskleis-
ir kitose Pietų Amerikos valsty 
bėse. Čia, kaip ir kitur, dvasiš 
kiai ir ypač vienuolių kongrega 
ei jos sudaro svarbų faktorių len
kų išeivijos kultūriniame gyve
nime. Šiuo metu vakarų pasau
lyje, pasak laikraščio, y ra 30 
lenkų sielovados centrų, koordi
nuojančių lenkų dvasiškių veik
lą. Vien per pastaruosius dvejis 
metus iš Lenkijos išleista 115 
kunigų ir 26 seselės dirbti sielo
vados darbą lenkų išeivijos tar
pe. 

Rumunijos prezidentas 
pas Nixona 

WASHIXGTONAS. — Lan
kąs Ameriką Rumunijos prezi
dentas Čeausescu buvo svečiu 
pas Nixoną. Juodu šnekėjosi 
dvi valandas. Nixonas pažadė
jo* jog paskat ins Amerikos kom 
panijas nebijoti investuoti ka
pitalą į Rumunijos ūkį. Paža
dėjo ta ip pat tampresnį ekono
minį bendradarbiavimą, pasi
keitimą gaminiais. Vakare Ru
munijos prezidentui buvo su
rengtas banketas . 

Pasikalbėjimuose su Čeauses
cu vistik nebuvo prieita vienos 
nuomonės visuose klausimuose. 
Išsiskyrė pažiūros dėl Vietnamo 
karo ir Vid. Rytų. Rumunijos 
prezidentas norėtų pirma ma
tyti išlaisvintas arabų žemes ir 
tik paskui kalbėti apie taiką. 

Pagrobė Ekvadoro 
generolą 

QUITO. — Ekvadoras vakar 
šventė 50 metų nuo tos valsty
bės aviacijos pradžios, ir t a pro
ga teroristai pasistengė, kad 
šventė būtų liūdna: gatvėj su
stabdė karinės aviacijos virši
ninko, generolo automobilį ir ji 
patį pagrobė. 

LONDONAS. — Vienos Pan 
American 747 lėktuvo motoras 
su 89 keleiviais, vos tik pasie
kus žemę, užsidegė. Keleivių 
tarpe kilo panika, išbėgiojo pro 
atsargines duris, bet niekas ne
nukentėjo. 

Egipto min pirmininkas Mahmoud 
Tawzi, prityręs diplomatas, buvęs 
užsienio reikalų rninisteriu, diplomatų 
paprastai vadinamas ''sfinksu". 

Kriminalinis nusikal
timas prieš žmogų 

CHICAGO. — Vakar dienos 
Chicago Sun Times įdėjo A. K. 
Kazlausko laišką, kuriame ra
šome, kad pabėgimas pagrobtu 
lėktuvu pasauliui sako, kad nor
maliai iš Sovietų Sąjungos iš
vykti negalima. Emigracija te
leidžia seniams, paskui, kurių 
vyras a r žmona gyvena lais

tą, t iesa gal bus negreit pa
skelbta. Yra visokių spėliojimų, 
teorijų, prisimenama iš netoli
mos praeities kiti panašūs at
sitikimai ir linkstama manyti , 
jog sovietai klaidingais signa
lais galėjo tyčia nuvilioti lėk
tuvą į savo pusę ir tu rė t i bran
gius belaisvius, kad už jų palei
dimą a tgautų pabėgusius lietu
vius. Į ta r imas daugiausia kyla 
dėl to , kad to j pačioj vietoj tik 
prieš kelias dienas pabėgo Bra 
žinskai, o apie jų atidavimą T u r 
kija nekalba. 

Maskva tuo pačiu metu for
maliai įspėjo Ameriką, kad. ji 
perdaug dažnai pažeidžia Rusi
jos teritoriją. Atitinkamą pro
t e s to notą įteikė Amerikos am
basadai Maskvoje ir pažymėjo, 
k a d gali būti- nemalonios pa
sekmės. Panašią notą įteikė ir 
Turkijai . Amerikai skir toj no
to j pažymėta, kad laike 3 metų 
sienų pažeidimai įvykę 10 kar tų . 
Rusai skundžiasi, kad Amerika 
k a r t u su Turki ja ir kitomis Na-
t o valstybėmis suaktyvino so
vietų teri tori jos sekimą pasie
nio zonose. Ypač piktinasi 
Kremlius, kad Amerika savo 
t iks lams naudoja trečią valsty
bę. 

Turka i prašė leidimo pasima
ty t i su savo pulkininku, pakliu
vusiu k a r t u į sovietų rankas , 
bet a t sakymo nesulaukė. 

Teroristai graso 
ir Amerikai 

MONTREALIS. — Miesto me
r a s Drapeau, kuris mano, kad 
j is gali būti nužudytas arba pa
g rob tas bet kuriuo metu, sako, 
jei Kanada sutiktų su teroristų 
reikalavimais, tai grobimai tęs
tųs i toliau ir čia, ir ypač Ame
rikoj. J is tu r i žinių, kad tero-

Arabu ir žydų kova žodžiais 

Turkijoj išeinąs afcglų kalba laikraltis Daily Xews įsidėjo pirmą Bra
žinsko (tėvo) nuotraiKą, padarytą Trabzono aerodrome. Po nuotrau
ka laikraštis rašo, kad jis dėvėjo netikrą barzdą ir ūsus, buvo su juo
dais akiniais. Sūnus, č:a neparodytas, vilkėjo panašiai. 

Rado progą niekinti Amerikos 
lietuvius 

N E W YORK. — Egipto už
sienio reikalų ministeris Riad, 
kalbėdamas Jungtinėse Tauto
se, pakaltino Ameriką, kad per 
daug remia Izraelį, už tai t a s 
ir nenori kalbėti apie taiką. Iz
raeliui Amerika duodanti lėk
tuvų, tankų, kitų ginklų ir eko-

Libanas išvarė 
pabėgėlius iš Amerikos 

BEIRUTAS. — Amerikos 
priešams jau daros negerai ir 
užsieny. Timothy Leary, pabė
gęs iš Californijos kalėjimo, kur 
sėdėjo nuteistas nuo 10 iki 15 
metų už narkotikų platinimą, 
atsidūrė Algerijoj. Ten turėjo 
laikyti "spaudos konferenciją 
apie Amerikos imperializmą", 
bet net ir Algerijos valdžia to 
neleidžia. Tada jis, drauge su 
juodųjų panterų vadais, kurie 
irgi ten sėdi, negali grįžti į A-
meriką, tokiais, kaip "lauko 
maršalas (taip save vadina) 
Cox ir kitais, atsirado Libane. 

nominės paramos. Jis kreipėsi 
į Jungtines Tautas, kad jos su
laikytų Izraelį nuo agresijos. 
Riad pažadėjo, kad arabai anks
čiau ar vėliau išvaduos kiekvie
ną colį žemės, okupuotos Izra
elio. 

Toliau Riad paneigė Izraelio 
kaltinimus, kad Egiptas rusų 
raketas traukia prie Sueso ir 
laužo paliaubas. Jis pasiūlė, kad 
Vid. Rytų reikalas būtų disku
tuojamas pilnaties posėdžiuose. 
Amerika, Britanija ir kitos va
karietiškos valstybės tam prie
šinasi, žinodamos, kad diskusi
jos nieko gero neduos, taikos 
neatstatys, tik įneš daug pyk
čio ir demagogijos. 

Izraelio užs. reikalų min. Ab
ba Eban, atsakydamas Egipto 
ministeriui, jo kalbą pavadino 
negarbinga tirada, o kad Egip
tas ginkluojasi ir dabar visu 
greičiu sovietų ginklais, ta i ži
no visas pasaulis. Negi gali Iz
raelis tik sėdėti ir laukti. Vie
nintelė kliūtis, kuri neleidžia 
tęsti pradėtų taikos derybų, yra 
Egipto raketos. "Atimkite ra-

Labano valdžia tačiau tokių irgi i. , , , , -. »- „ 
. ~~r . . j - ketas, kurias sutraukėte panau-

nenon matyti ir juos susodino į lėktuvą ir išsiuntė į Kairą. Ką 
darys Egipto vyriausybė, dar 

Vilniaus Tiesa keik'a visus, kurie gelbsti Bražinskams! nežinoma, greičiausiai siųs at-
i gal į Algeriją. Libane jie pasi-

VTJLNIUS. — Tiesa (X,22 d.) 
pyktį lieja toliau. Kalčiausi vis 
laisvi lietuviai, ,'įad jie liko ne

iš tiesų, kam gi atstovauja 
Lietuvos liaudies atplaišos? Ta
rybų Lietuvos darbo žmonės 

sunaikinti ir padeda broliams, I gerai žino, kad tai pabėgę nuo 

va jame pasauly. Kai valdžia i r i s ta i Kanadoj veikia ne vieni, 
ta ip elgiasi, tai daro kriminali- Į t u r i tampr ius ryšius su pogrin-
nį nusikaltimą prieš žmogų, už i džiu Amerikoj ir k i tu r ir m o 
ta i reikia kitaip suprasti ir aiš- j šiasi revoliucijai. Y r a sąrašai 

ištrūkusiems iš nelaisvės: 
"Visų mūsų giliausiam pasi

piktinimui oro piratai ir žmog
žudžiai d a r tebėra laisvi. Igno
ruojamas teisingumas, ignoruo
jamas elementariausias žmogiš
kumas. Negana to. Atsiranda 
kapitalistiniame pasaulyje jėgų, 
kurios visomis išgalėmis juoda 
nori padaryti balta. 

Pažįstamas braižas! Jis visa-

kinti tuos, kurie rizikuodami 
savo gyvybe, ieško būdo iš ten 
pasprukti . 

žmonių, kuriuos jie tur i nužu
dy t i pirmoj eilėj i r Drapeau 
vienas pirmųjų. 

liaudies teismo fašistinio reži
mo "šulai", smaugę savo gim
tąją liaudį vadinamaisiais "ne
priklausomybės'' metais, pagar
sėję aferistai i r savo liaudies 
grobikai". 

Scena iš maty to filmo 

Reikia dabar sukurti, sugal
voti keisčiausių istorijų, pasa
kų, jas papasakoti skaityto-

da išlenda ten. kur y ra nors ko- Į jams. Tik kovbojų filmuose, tur 
kių galimumų išpūsti šmeižikiš- Į būt, matė vienas Tiesos rašėjas 
ką antitarybinę kampaniją, pa- \ įr # a pritaikė Bražinskui. Pa
sidarbuoti tarptautinės padėties , sakojsu kad sykį jis buvo teisia-
įtempimui. Sulų galai, dėl t o ; m a s ^^ išeikvojimus" ir tada: 
netenka abejoti, tenai — ana- į Nusikaltėlis pareiškė pageida-
pus Atlanto, jie JAV centrinės ; rimą susipažinti su visais revi-
žvalgybos valdybos rankose. , zijos buhalterinių dokumentų 
Kuo gi remiamasi šitoje kam- originalais. Revizorei atvykus, 
panijoje? Vadinamaisiais "Lie
tuvos vaduotojais". Jiems duo
damos vizos kelionei į Turkiją, 
jie apsiputoję arabsto purvais 

gyrė, kad keliauja po Vid. Ry
t u s kaip arabų partizanų Al 
Fa tah svečiai, bet tos organiza-
sijos vienas vadovų pareiškė, 
kad jiems ir taip pakanka savų 
bėdų, tai neprašytų svečių, pa
bėgėlių iš Amerikos, jiems ne
reikia, niekas jų ir nekvietė. 

RCCHESTER. — Vakar ry-

boms prasidėjus, ir mes rytoj 
šnekamės apie taiką", pasakė 
Eban. Čia pat jis parodė aiš
kias ir ryškias nuotraukas tų 
pačių Egipto vietovių, darytas 
iš lėktuvų paliauboms prasidė
jus pirmomis dienomis ir dabar. 

TEL AvTV. — Izraelio ofi
cialūs asmenys tvirtina, kad 
prieš paliaubų pradžią jų lėktu
vai oro kautynėse yra pašovę 
keturis lėktuvus, kuriuos valdė 
rusai. Jų pasikalbėjimus tarpu
savy ir su stotimis žemėje jie 

tą Rochestery sprogo bombos I ̂ įj^į. j juostas. Kovose su ru-
dviejose žydų sinagogose. 1 sais žydai nuostolių neturėjo. 

Lietuva laukia J. Tautų pagalbos 
Lietuvos Diplomatijos šefo Stasio į riams šį rimtą įspėjimą: "Mes 

Lozoraičx> raštas Jungtinių Į privalome veikti tokiu būdu, kad 

naudodamasis p r o g a kad tar
dytojas keletai minučių buvo iš
ėjęs iš tardymo kambario, iš 
anksto gerai apgalvojęs, Bra-

Tarybų Lietuvą, visą Tarybų I zinskas norėjo kėde smogti mer 
šalį, jos žmones. Banditai gina 
banditus. 

Kiekvienoj valstijoj dvi raidės pažymi, kurią partiją atstovauja tų valstijų senatoriai. Juodacn langely 
balta raide pažymi, kur tų senatorių kadencija baigiasi ir bus išrinktas naujas ar perrinktas tas pats 
senatorius. 'Žemėlapį naudinga pasilaikyti iki po rinkimų ir pasekti pasikeitimus. 

ginai ir čia pat sudeginti revizi
jos dokumentus, vadinasi, su
naikinti tiesioginius nusikalti
mo įrodymus. 

Užsieny gyvenantys kariniai 
nusikal+ėliai. emigracijos atma
tų vadeivos, kaip girdėjau, ban
do teisinti ir ginti šį nusikaltė
li. Suprantama, toks tokį gina. 
Nesuprantama tik, kodėl tų da
bartinių ir praeities nusikaltė
lių užmačias palaiko ir Turki
jos teisingumo organai bei val
džia". 

Nereikia stebėtis, kad Tiesa 
taip rašo. Juk labai neseniai 
paskutiniais žodžiais išplūdo ir 
tuos mūsų pasišventėlius Balfo 
darbuotojus, kurie iš paskuti
niųjų renka aukas ir šelpia varg 
stančius tautiečius bet kur pa
sauly. Tiesa tik atskleidiža. kad 
bolševikas negali pakęsti nebol-
ševiko ir siekia jį sunaikinti. 

PARYŽIUS. — Prancūzų po
licija suėmė porą savo piliečių, 
kurie į automobilio sienas buvo 
suslėpę 115 svarų heroino, dau
giau kaip 20 mil. dolerių vertės. 
ir automobilį ruošėsi išsiųsti į 
Ameriką. 

Tautų generalinės asamblėjos 
pirmininkui Edvardui Hambro. 

Minint Jungtinių Tautų įstei
gimo 25 metų sukaktį, linkiu 
joms geros ateities. Pirmoje vieto
je linkiu, kad organizacija taptų 
veiksmingu įrankiu atstatyti tarp 
tautinei tvarkai, pagrįstai laisvės 
bei teisingumo principais ir pri
valomai ypač visiems Jungtinių 
Tautų nariams. 
Šis linkėjimas yra juo nuoširdes

nis, kad jis išplaukia iš Lietuvos 
gyvybinių interesų, nes Lietuva 
yra vieno Jungtinių Tautų nario, 
būtent Sovietų Sąjungos agresi
jos auka. 

Kaip žinoma, Lietuva kartu su 
Estija ir Latvija tebėra karinėje 
sovietų okupacijoje, kurie prieš 
lietuvių tautos valią jai yra jėga 
primesta. Vadinamoji "Lietu
vos sovietinė socialistinė respubli
ka" tėra Maskvos vyriausybės pa
daras, sumanytas okupacijai pa
slėpti. 

Pareikšdamas dar kartą, kad 
lietuvai nepakeičiamai siekia at
gauti laisvą savo suvereninių tei
sių vykdymą, aš laikau sau pa
reiga pakartotinai protestuoti 
prieš brutalų jėgos pavartojimą, 
kuriuo Sovietų Sąjunga yra nusi
kaltusi Lietuvos atžvilgiu ir taip 
pat pažeidusi tiek Jungtinių Tau
tų statutą, tiek tarptautinę teisę. 

1939 metais CJ. Hambro, pir
mininkavęs Tautų Sąjungos 
asamblėjai, kurios pasėkoje Sovie
tų Sąjunga buvo pašalinta iš 
Genevos institucijos, kalbėdamas 
apie sovietų agresiją prieš Suo
miją, padarė Tautų Sąjungos na-

neapviltume mažos nelaimėje 
atsidūrusios tautos lūkesčių". 

Dabar kita maža tauta, lietuvių 
tauta, būdama didžioje nelaimė
je, laukia, kad Jungtinės Tautos, 
atsižvelgdamos jos teisių, sugebė
tų padėti jai atgauti nepriklauso
mybę. Lietuva laukia, kad Jung
tinės Tautos atliktų Tamstos į-
žanginėje kalboje tikslingai api
būdintą užduotį — "Atstatyti 
milijonų žmonių pasitikėjimą 
Jungtinių Tautų organizacijos 
veikla". 

Lietuvos sportininkai — leng
vaatlečiai rungtyniaudami, šią 
vasarą, Vilniuje, pasiekė žymių 
rezultatų. Kęstutis Sapka per
šoko kartelę 2 m 21 cm aukš
tyje. Tai buvo naujas Lietuvos 
rekordas ir geriausia pasekmė 
visoje Europoje šiame sezone. 

Apie tai rašė italų, vokiečių 
ir kt. spauda. (E.) 

KALENDORIUS 

Spalio 28 d.: šv. Simonas, šv. 
Judas - Tadas, šv. Kirile, Gaud
rimas. Agilė. 

Spalio 29 d.; šv. Narcizas, 
šv. Euzabija, Barutis, Tolvydė. 

Saulė teka 6:17, leidžias 4:51. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse: debe
suota, galimas lietus su perkū
nija, temperatūra sieks 60 laips
nių. 

I 
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^SKAUTYBES 
iBKS 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St-, Chlcago, IHinoia 60629 
Telef — 476-7089 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
POSTOVYKLYNĖ SUEIGA 

Stovykla skautei yra kibirkštis, 
kuri uždega laužą jos širdy, įkvė 
pimas skautiškiems darbams per 
visus metus (sesė Dina). 

Stovyklai paminėti padėkoti 
savo vadovėms, atžymėti stovyk
loje dalyvavusias ir dirbusias se
ses, o kartu pradėti naujus skau
tiškuosius metus, susirinko Auš
ros Vartų sesės spalio 18 d. Brigh-
ton Parke par. salėje. 

Sueiga pradėta šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo tunto dvasios 
vadas tėvas J. Borevičius, SJ. Sa
vo pamoksle pasidžiaugė skautau 
jančiu jaunimu, kuris savo gyva 
veikla parodo budįs šiais, taip 
jaunimui sunkiais, pavojų ir pa
gundų pilnais laikais, kilnių Die
vo, Tėvynės ir Artimo idealų sar
gyboje. 

Pc Mišių salėje Įvyko sueiga, 
kurioje dalyvavo nemažas būrys 
tėvų ir svečių Kernavės ir Litua-
nicos tuntininkai, rajono vadei-
vė ps. Irena Kerelienė ir rajono 
vadas V. S. P. Nedas. 

Į salę su daina Įžygiavusių 
draugovių raportus priėmusi, bu
vusi stovyklos komendante, sesė 
Ilona Laučienė, sueigos vedimą 
perdavė buvusiai stovyklos virši
ninkei s. Danutei Eidukienei. Po 
iškilmingo tunto vėliavos įneši
mo ir tautos himno, s. Eidukie-
nė apibūdino buvusios stovyklos 
Ventės Rago vardo reikšmę. Ven
tės Ragas, tai Kuršių marių išky
šulys, kuriame buvo įrengta 
paukščių stebėjimo stotis. Pro šį 
iškyšulį praskrisdavo tūkstančiai 
paukštelių. Taigi, vienas iš sto
vyklos uždavinių buvo supažin
dinti stovyklaujančias seses su 
Lietuvos ir šio krašto paukšte
liais. Ir sesių skiltys stovykloje 
daugumoje pasisavino paukščių 
vardus: turėjome volungėles, ge
gutes, lakštingalas ir net pelėdas 
žalsvosiose palapinėse. 

Toliau sekė pačios stovyklos 
apibūdinimas. Tėvelių ir darbš-

Sesės Rūta Augiūte ir Irena Paronyte pasiryžusios laimėti vandens 
nešimo varžybas skautiškų žaidimų šventėje. Nuotr. G. Plačo 

si. Nijolė Balzarienė (paukšty
tėms) ir ps. Regina Vaitkevičienė 
(skautėms). Paminėtinos ir jau
nosios vadovės: Laimutė Jauniu-
tė, Dalia Eidukaitė, Loreta Ple-
pytė, Asta Ramanauskaitė, Nijo
lė Viščiūtė, Rima Skorubskaitė, 
Lydija Jadviršytė, Dina Gelažiū-
tė, Aldona ir Rasa Šilėnaitės, ku
rios gražiai ir sąžiningai atliko 
savo pareigas, o taip pat vyr. si. 
Irena Šerelienė ir vyr. si. Regina 
Petrauskienė, kurios skaidrino 
dienas ir žvaigždėmis žėruojan
čius vakarus dainomis ir įdomiai 
suplanuotais laužais. 

Stovykloje buvo sudaryta 12 
skilčių. Jos visos gražiai atliko 
savo pareigas, vadovaujamos ga
bių skiltininkių. Geriausia stovyk
los skiltininkė, taigi kartu ir 
stovyklos pažiba — sesės Nora 
Sugintaitė. 

Stovykla pasibaigė. Širdyje li
ko tik prisiminimai. Buvo daug 
malonių valandų, bendraujant 
su broliais, išmokstant naujų pio-
nerijos ir kitų skautiškų darbų -
darbelių. O dabar perduodame I N i r sudėtingų uždavinių žaidi-
tuntininkei ps. Albinai Rama-1 mai. Jie praėjo su dideliu džiaugs 

SKILTININKV,-KIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Gražioj gamtos aplinkoje sma-i budžiai, gintarės, jūrų skaučių 

gi ai praleidome spalio mėn. an-, vadovės ir jūrų skautų vadovai, 
trąjį savaitgalį. Dainavome, žy-jturį vieneto vacovybės rekomen-
giavome ir žaidėme lietuviškoje dacijas. Kursus ves j.v.s. Br. Juo-
dvasioje. 

Penktadienio vakarą, palikę 
Chicagą, autobusais išvykome į 
Dainavą. Nuvažiavome jau po 
vidurnakčio. Niekam nerūpėjo 
miegas. Norėjosi išbėgti ir stebė
ti rudens paslaptingame rūke ap
suptą Spyglio ežerėlį. Ilgai 
džiaugtis žavia naktimi negalėjo
me, nes rytojaus diena laukė su 
darbais ir pareigomis. 

nauskienei stovyklos gaireles ir 
pradedame naujus metus su nau
jais rūpesčiais, darbais bei užsi
mojimais. 

Tuntininkės paprašytas, žodį 
taria rajono vadas v.s. P. Nedas. 
Buvęs stovykloje, matęs sesių 
darbštumą, palinkėjo kloties jų 
darbuose ir jau dabar ragino 
ruoštis sekančių metų stovyklai. 
Gražius linkėjimus pareiškia Li-
tuanicos tuntininkas s. Zigmas 
Jaunius ir Kernavės tuntininkė 
ps. D. Dunzilrenė. 

Toliau vyksta per vasarą paū
gėjusių patyrimas išlaikusių ir į-
žodį davusių sesių pervedimas į 
kitas draugoves. Naujos sesės 
draugovėse pasitinkamos ploji
mais ir su gėlėtymis. 

Aušros Vartų tuntininkė ps. A. 
Ramanauskienė padėkoja buvu
siai stovyklos viršininkei s. Da-

delis, Buriavimo komisijos pirmi
ninkas. Kursų insiruktoriumi yra 
pakviestas ir jau sutiko, buvęs 
jūrų skautų vadovas, patyręs bu
riuotojas, dabartinis De Paul u-
niversiteto profesorius dr. Jurgis 
Anysas. 

Pirmoji kursų sesija šaukiama 
Jaunimo centre lapkričio 10 d. 
(antradienį) 8 vai. Norintieji 
lankyti, prašomi registruotis iki 
lapkričio 8 d. skambinant Br. 
Juodeliui telf. 386-8069. 

KNYGŲ LEIDIMO FONDAS 

Filisterių skautų centro valdy
ba savaitės Dainavoje metu pri
statė originalų ir išeiviams reika-

T , y . .i.'* lT""r]T"" ". T"V'"" '~ , lingą knygų leidimo fondo pla-pasnekesys apie pirmąją pagal- ° , . . » ,v . . 
na, kuris jau pačioje pradžioje 
rado reikiamą pritarimą, penkio
likai filisterių pasirašius pasiža-

Šeštadienį pradėjome su skai
drėmis apie pavyzdinga skiltinin-
ką ir jo skiltį. Vėliau Clevelando 
sesės pravedė parodomąją suei
gą. Šiek tiek užkandę, turėjome 
laisvalaikį, kurį išnaudojome 
susipažinti su iš kitų miestų at
vykusiais breliais ir sesėmis. Sekė 

dėjimus aukoti po 100 dol, 
Vakaro programą pradėjome Minties pagrincą sudaro FSS -

laužu. Gaila, jis turėjo Įvykti vi- ASS rėmuose esanti organizacija 
duje, nes lauke labai atšalo. Kai su daugeliu pajėgių narių tar-
laužo aidai išsiskirstė, neatsi- nauti išeivių lituanistiniams rei-

MATEMAUšKI GALVO
SŪKIAI 

Dažnas mokinys, išėjės iš 
mokyklos, jaučia savotišką pa
garbą matematikai. Tai yra t y 
ras, sausas mokslas, prieina
mas logiškai galvojančiam, be t 
kar tu ir išeinąs už galvosenos 
ribų. Daug matematikos prob
lemų yra pradėta spręsti nuo 
senų laikų, daug galvota ir ligi 
šiol nieko nepasiekta. 

ŠVEDAI APIE PABALTIEČIŲ 
LITERATCBA m KALBA 

Švedų li teratūros žurnalas 
"Horisont" paskyrė nemaža 
vietos Pabaltijo kraš tų l i teratū
rai ir kalbai. Žurnalas leidžia
mas švedų kalba, bet spausdi
namas Vasos mieste, Suomijo
je. Jame tilpo daugiausiai la t 
vių ir estų autorių poezijos i r 
prozos kūrinių vertimai. Iš lie
tuvių tėra tik vienas Rimvydo 
Šilbajorio straipsnis apie A . 
Mackaus, K. Škėmos, K. Ost-
rauskio ir H. Radausko kūrybą 
su grafikų S. Krasausko, O. 
Virkau, A. Švažo darbais. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:30. S 

• Administracija dirba kas- £ 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00. = 
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Tel ofiso H E 4-5849. rez. 38S-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus. 

čių vadovų dėka, atvykstančių se- nutei Eidukienei už gražų stovyk 
los pravedimą, įteikdamas jai 
albumą su nuotraukomis iš gra
žių stovyklinių dienų. 

Vėliavų išnešimu užbaigiama 
oficialioji sueigos dalis, "suku
riamas" lauželis. Skamba stovyk
loje išmoktos dainos, šūkiai ir 
pasirodymai. Gražiausias tai Jū
ratės Namikaitės linkėjimas se
sėms, pradedančioms naujuosius 

sių Stovykla laukė švari, išpuoš
ta, išdažyta, baltuojanti beržų 
kamienais, žaliuojanti pušelių 
spygliais. Virtuvėje dirbusių ma
myčių dėka, sesės buvo skaniai 
ir tvarkingai maitinamos. Ačiū p. 
p. Gvildienei, Daulienei, Bikul-
čienei ir Masiulienei. 

O kaip nepaminėti stovyklos 
vadovių, kurios jau nuo vidurio ( 
žiemos ruošėsi, kad stovykla bū- skautiškus metus: 
tų įdomi ir naudinga. Štai nepail
stanti stovyklos viršininkė, s. D. 
Eidukienė, kuriai atiteko didžio
ji stovyklos organizavimo našta! 
Štai sesė Ilona Laučienė, kuri nei 
ankstų rytą, nei vėlų vakarėlį 
nepagailėjo šiltos šypsenos ir pa
drąsinančių žodžių cTJelėms ir 
mažoms sesėms, ir kuri, nors tik 
pirmus mėtos stovyklaudama, 
nepasiklydo nei miške, nei pai
niuose stovyklavietės takeliuose. 

"Stovykla <;u>idėjo iš dviejų pa-

"Tegul miškų ramybė, 
paukščių giesmės, 
tolimų padangių įkvėpimas. 
saulutės šiluma, 
medžių stiprumas, 
gėlių kvapas, 
vėjo džiaugsmas ir vandens 

gaivumas 
pripildo stovyklautojų širdis 
stovykloje ir per visus metus 
tarnauti didesniems idealams. 

Laužą pravedė sesės N. Viš-
stovyklių, kurioms vadovavo VJT. jautė ir D. Gelažiūtė. 

žvelgiant į orą, vyko naktiniai 
žaidimai. Nors dantys braškėjo, 
kojų pirštai šalo, tačiau skautiš
kos dvasios nepraradome ir žaidi
mus gražiai užbaigėme. Apsvars
tę dienos įvykius, geroj nuotai
koj rengėmės poilsiui. 

Sekmadienio rytą turėjome šv. 
Mišias, atnašaujamas v.s. kun. 
Vaišnio. Padėkojome Dievui už 
maloniai ir darbingai praleistą 
laiką. Vėliau buvo pionerijos pa
skaita, kurią sekė suvažiavimo 
uždarymas. 

Buvo labai gaila palikti nau
jus draugus ir gražią rudens gam
tą, bet buvom praturtėję naujom 
žiniom ir gražiais prisiminimais. 
Autobuse skambėjo lietuviškos 
dainos. Nė nepajutome, kad jau 
esame Chicagoje. 

Apsvarsčiau savaitgalio įvy
kius, pasijutau labai laiminga, 
kad esu lietuvaitė skautė. 

Alvida Baukutė 

PRASIDEDA JACHTŲ VADŲ 
KURSAI 

> 
Brolijos jūrų skautų skyriaus 

buriavimo komisijos pastango
mis Chicagoje pradedama an
troji jachtų vadų ir buriavimo 
instruktorių kursų laida. Pirmo
ji laida buvo išleista praeitą pa
vasarį iš jūrų skaučių Nerijos vie
tininkuos vadovių. Šių kursų an
troji laida bus tos pačios apim
ties savo programoje, tęsis apie 
13 sesijų po 2 vai., renkantis 
kartą į savaitę. 

Kursus lankyti kviečiami jūrų 

kalams. Bus rūpinamasi rasti lė
šų ir adminstruoti trijų rūšių li
teratūros leidimą: a) originalią 
grožinę kūrybą, b) literatūrą pa
augliams pigia vienkartinio 
naudojimo ferma ("pocket 
books") ir c) rnokslinius-publi-
cistinius veikalus. Veikalų atran
ka bus vykdoma su LB Švietimo 
Taryba. 

Nors knygų leidybos fondas 
dirbs ASS priežiūroj , jo rėmė
jais gali tapti visi. Fondo pastan
gos taip pat nesiribos akademi
kų - skaitytojų gretomis, bet bus 
kreipiamos visų lietuvių naudai. 

Šio fondo reikalais reikia kreip
tis į FSS cv. pirmininką arba į 
adminstratoriu fil. R. Merkį, 
6650 South Fairfield Ave., Chica-
go, 111. 

Londono madų kūrėjai siūlo vy
rams toki kostiumą. 

ia i«iwraHii«ai^ 
P A R D U O D A M I 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FURNTTURE CO. 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421 
mmmimm'i i, 'i,!°,n,ffi«!';3E!a'i:,iffl:iJffla,B1ffliij!ii 

DR, ANNA BALIUKAS 
A M Ų , AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
P R I T A I K O AKINTUS 

2858 West 63rd St ree t 
Vai.: kasdien 10^-12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. 8. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GrsEKOLOGrve C H I R U R G I J A 
6449 S. Pa las ld Road (Crawford 
Medical Bui lding) Tel. L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-6m? 

DR. EDMUND L GIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TELi. GR 6-2400 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL, BUILDING 

6449 So. Pulaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISIMAS 
Akušerija ir moterų, ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso H E 4-t818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VTDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—S p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
J O K § A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki fc 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

D-R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 787-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tt 
"contact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VLDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
reL Ofiso PR 6-78O0: Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 
8844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir I 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

VEGETARŲ NUTARIMAS 

Vokietijoje, vokiečių vegeta
rų susirinkime buvo taip pasi
sakoma: "Kraujas ieško krau
jo", žmogus, valgydamas mėsą, 
darosi karingas ir panašiai." 

— Priežastys pasidaryti ve
getaru gali būti įvairios — hu
manitarinės, filosofinės, fiziolo
ginės ir kitokios. Prie tų prie
žasčių dar prisideda ir protesto 
maištininkiška dvasia. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čioa tr California 

Vai.: kasdien DUO 6—8 vai. vakaro. 
šeštadieniais 2—4 vaL 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 , 

RezkL tel. WAIbrook 5-3048 

DR. G. K. BOBELIS 
Inkstu ir Šlapumo Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Boote 25, Elgin, Illinois 

Ofiso ir bato tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaskj Rd. 

VIDAUS LIGŲ LR KRAUJO 
SPECIALYBfi 

Valandos pagal susitarime 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 va], 

Tel. — REHance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

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

Telef. — 423-2660 

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

9760 South Kedzie Avenne 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
SeStad S v. r. ikĮ 3 vai, popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(Ry appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 63rd S t 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REIiance 5-4410 

Rez. GRovelhill 8-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 
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P A P I G I N T A K A I N A 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

J A U N I M U I 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti. 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, J ū s 
galite .tiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos. 

Ir jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlyaromis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. P ra -
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienrašti "Draugą"! -.- - , •> 

"Draugo" administracija 

: ^ i 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KŪDIKJT/ TO VAHKr; LIGC 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUIL.DINO 

7156 Somth Western Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
otio 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nus 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šedtad. 
11 Tai. ryto iki 8 vai. p.p. 

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

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 \V. 71st Street 

Telefonas 923-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 19—1S 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 • . va
karo. Sekmad. Ir trečiad uždaryta 

Rezid. teL WA 5-3099. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligot 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiao vai.: Pirm., antr., tre«. Ii 

penkt. nuo J iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-619S 

DR. V. TUMAS0IIIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 7lst Street 

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

KasdleD 1—8 vai. ir 6—8 vaL vak 
išskyras trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA UNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

Oflso teL PR 8-7773. Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 6Srd Street 
Prllm* tik nusitarus 

valandos pirmad., ketv. 6—8 vaL 
5—d t a t 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TR CHLRURG« 
6648 South Aibany Avenne 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—t popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. oftso PR 6-6446, re*. HE 4-31M 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHmUROAS 

8107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v 
Treč. ir Šeštad. pagal susitarimą 

U*. 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS LR CHLRLmGAS 

6449 Sootb PrtasM Road 
Ofiso teL 767-2141 Narna; MI 1919 
VaJ.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 4-8 v. T. ketvirt. 4-8 v. vak 
Šeštadieniai. U - l vaL poput, 



LB šeštajai tarybai 

DARBĄ PRADĖJUS 
Pereitą savaitgalį iš įvairių Diskusijų metu taip pat iš-

JAV-bių vietų į Cleveland? bu- ryškėjo, kad LB įstatų ir sta-
vo suvažiavę ir intensyviai po- tūtų keitimo klausimas yra jau 

SMOGIS VOKIETIJOS VYRIAUSYBEI 
Laisvųjų demokratų sk limas sustiprino opoziciją 

GEDIMINAS GALVA 

sėdžiavo Lietuvių bendruome
nės VT-osios tarybos atstovai. 
Naujosios tarybos posėdžiai iš 
esmės buvo darbingi ir našūs, 
nors ir pasitaikė kai kurių ma
žesnių nesklandumų. Renkant 
naujus valdomuosius organus, 
įvyko didesni asmenų pasikeiti
mai. Tarybos prezidiumo bran
duolys, ligi šiol buvęs Atlanto 
pakraščiuose, dabar nauiu pir-

nritrendęs. Prieš porą dešimčių 
metų sukurti teisiniai nuostatai 
reikalingi iš pagrindų peržiū
rėti, kas turės bū+i padaryta. 
Atstovai pasisakė ir už pačios 
LB sąvokos supratimo peržiū
rėjimą. Buvo balsų, kad reikia 
bendruomenės sąvoką išplėsti, 
atidarant į ją duris ir mišrių 
šeimų nariams. 

Pasisakyta ir už tarybos na-

Praėjusiais metais sudarius 
sutelktinę socialistų ir laisvųjų Į 
demokratų vyriausybę, turėjau | šiame netikrumo tarpsnyje » 
progos nurodyti, kad ją laukia j opozicijos taktika 
nemalonios staigmenos. Socia-
Hstų vyriausybės talkininkai 
laisvieji demokratai (FDP) dau 

Krikščionių demokratų (CDU 
CSU) opozicija atsidėjusi ka-

į geliu klausimų buvo skirtingos : l a P a daryt i didesnį plyšį tarp 
į nuomonės. Juos teūingė bendra ' sutelktinės vyriausybės partijų 
i mintis užsienio politikoje — ieš- I — S P D i r FTlip- Sutelktinės 
I koti kalbos su Sovietais ir ko- vyriausybės atsparai parlamen-
I munistinėmis respublikomis. t e sumažėjus, opozicija ieško 

mininku ir daugumą prezidiumo rių skaičiaus praplėtimą, o taip 
narių išrinkus iš Chicagos apy- pat už aktyvų aplinkės atstovų 
linkėse gyvenančių asmenų, taryboje dalyvavimą. Diskutuo-
perkeliamas į Chicagą. LB cent- tas solidarumo įnašų klausimas, 
ro valdybos būstinę reikės iš — tiek šio mokesčio dydis, tiek 
Chicagos perkelti į Atlanto pa- jo išrinkimas ir paskirstymas, 
kraščius, nes naujai išrinktas Keičiant įstatus jis greičiausia 
centro valdybos pirmininkas, bus pavadintas lietuvio įnašu 
kuriam pavesta sudaryti naują ar lietuvio mokesčiu, 
valdybą ir ją pristatyti tarybai * 
tvirtinti, gyvena New Jersey. Svarstant opius mūsų jauni-

Tokiu būdu Cbicaga lyg ir mo švietimo ir mokymo reika-
ne^enka LB sostinės vardo, nes lus, pasidžiaugta dedamomis 
joje nebebus aukščiausios vyk- pastangomis, bet apsispręsta 
domosios valdžios. Kurios LB toliau į šį reikalą kreipti žymiai 
institucijos dar pasiliks Cbica- didesnį dėmesį, stiprinant jau-
goje, šiuo metu nėra visiškai nimo tautinį auklėjimą, ar li-
aišku. Beveik visiškai tikras da- tuanistines mokyklas ir jauni-
lykas. kad Chicagos lietuviams mo organizacijas keliant lietu-
ir toliau teks priimti, o tuo pa- vybės pažinimo, sąmoninimo ir 
čiu ir ruošti didžiuosius bend- mokymo lygį. Nebus pamirštas 
ruomenės parengimus: dainų ir ir pačių tėvų lituanistinis auk-
šokių šventes, n-jį jaunimo kon- Įėjimas, 
gresą, n teatro festivalį ir kt. * 
Šiais atve iais teks daugiau pa- JAV Lietuvių bendruomenė 
sitempti I-B Chicagos apygar- ir toliau eis kultūrinio darbo 
dai. linkme. Pritarta senosios val-

Chicag? turės virsti ir LB dybos užplanuotiems parengi-
garbės teismo būstine, o kont- mams — dainų ir tautinių šo-
rolės komisn'os branduolys su- kių švenčių, jaunimo kongreso, 
darytas iš Bostone gyvenančių U mokslo ir kūrybos simpoziu-
narių, ._ mo ruošai. 

* Atstovai, kritiškai įvertinda-
Galima pasidžiaugti, kad į VI mi LB darbus, galėjo konsta-

tarybos posėdžius Clevelande tuoti, kad tam tikra mūsų jau-
buvo suvažiavę 40 turinčiųjų nimo dalis randa nafūralų ke-
teisę balsuoti atstovų, šeši at- lią į Lietuvių bendruomenę, 
stovai posėdžiuose negalėjo da- nors daugelio kitų senesniųjų 
lyvauti. Reikia tikrtis, kad jie organizacijų ir neremia. Taigi 
visi atvyks į kitus posėdžius. reiktų sudaryti galimybę, kad 

Tarybos posėdžių metu buvo kuo didesnis mūsų jaunimo skai 
gyvai diskutuoti LB reikalai. Į čius dirbtų LB apygardose, a-
juos atvykę atstovai buvo gerai pylinkėse. komisijose, 
pasiruošę ir iškėlė daugybę gra- Pirmieji pasitarimai parodė, 
žiu sumanymų bendruomenės kad tarybos ir valdybos institu-
veiklai pagyvinti, atnaujinti, su- cijų darbas galės būti sklandus 
aktualinti. ir suderintas. Taryba pasižadė-

* jo padėti valdybai, o šios nau-
Atstovai pasisakė už LB ta- jasis pirmininkas išreiškė norą 

rybos darbo suaktyvinimą ir sutartinai dirbti su tarybos na-
dažnesnį posėdžių šaukimą. Ka- riais. 
dangi įvairių uždavinių ir kHu- Visi tarybos nariai vieningai 
simų yrą daug, o atstovų skai- pasisakė už Lietuvių chartoje 
čius ne taip jau mažas, sėknnn- išsakytus bendruomenės tiks-
gesnis jų darbas bū'ų dirban* lus, taigi už kovą dėl pavergtos 
ne vien tik plenumo metu, bet Lietuvos laisvės. Dėl politinio 
ir specialiose komisiiose. Tokios darbo bus netolimoje ateityje 
komisijos galėtų būti vienos diskutuojama ir dėl jo atskirai 
nuolatines, kitos tik vienam ku- pasisakoma, 
riam reikalui sudaromos. Jos Mums džiugu, kad LB tary-
galėtų posėdžiauti tarybos se- bos nariai teigiamai įvertino ir 
sijos metu arba bet kuriuo kitu mūsų spaudos pastangas padėti 
laiku ir bet kurioje vietoje. To- bendruomenės organizacijai ir 
kiu būdu per komisijas į LB jos nariams. Mes giliai tikime, 
darbą būtų galima įtraukti ta- kad LB padės ir spaudai jos 
rybos narių daugumą. nelengvame darbe. b. kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

KENTĖJIMŲ PRASMĖS BEIEŠKANT 
Ekumenizmo dvasioje besklai-Irią mūsų žmoniškoji meilė 

dydami naujuosius protestantų 
veikalus, aptinkame šiemet išlei

stą knygą "Turn Over Any 
Stone" (išleido Augsburg Publ. 
Hcuse, Mimeapolis, Minn. 173 
psl, 4.95 dol.). 

Autorė' Edna Hong čia ieško 
kentėjimo prasmės. Veikalas—tai 
beletristiniame fone filosofiniai 
ieškojimai. Vaizduojama šeima, 
kur gimsta neišsivysčiusi ir tokia 
visam amžiui pasiliksianti mer
gaitė. Ieškoma dvasinės stiprybės! kad mirtis mus nublokš į nebū-

yra 
tik smėlio grūdelis. Kristus yra 
tas gyvasis vanduo, kuriame mes 
randame nuodėmių atleidimą, 
kuriame džiugūs ir laisvi 
mes galime plūduriuoti šiame 
priešingumų ir kentėjimų egzis
tenciniame gyvenime. Giliausia 
kentėjimų šaknis yra nuplauna
ma kryžiaus, ir žmogaus dvasia 
atpalaiduojama nuo pačios blo
giausios baimės ir nerimo: mir
ties baimės, nuo susirūpinimo. 

Tikroviškoji politikos raida ne
pateisino laisvųjų demokratų 
vilčių. Federalinės Vokietijos 
vyriausybė turėjo kai ko atei
čiai išsižadėti be jokio atpildo. 

Žymiai didesnis nesutarimas 
tarp FDP ir socialistų (SPD) 
ūkio ir socialinėje srityje. 

Trys FDP atstovai Bundes
tage, tarp jų ir buvęs partijos 
ilgametis pirmininkas Erich 
Mende, atsisakė toliau remti vy
riausybę ir įsijungė opozicijom 

Sutelktinės vyriausybės bal
sų persvara Bundestage suma
žėjo nuo 12 ligi 6. Šis smūgis 
sukrėtė abi valdančias partijas 
ir vyriausybę. Sutelktinė vy
riausybė gali ištverti įvedus ne
paprastą drausmę ir susiklausy
mą. Kancleris Adenaueris 15 
metų valdė kartais teturėdamas 
4 ik vieno balso persvarą par
lamente, šiuo metu esanti skir
tinga padėtis negali suraminti 
sutelktines vyriausybes. 

Smūgio pasėkos 
Sutelktinės vyriausybės atra

mos trupėjimas parlamente at
nešė netikrumą, gandus ir aibe-
jones ne tik abiejose partijose, 
bet ir krašte. SPD partija pa
siryžusi drausmę sustiprinti ir 
toliau valdyti. FDP užtikrina, 
kad likę 28 Bundestago atsto
vai kovos, kaip liūtai. Tuo pat 
metu slankioja gandai, kad iki 
metų pabaigos dar pasi 'rauks 

'avelė-

ir paramos toje šeimos kančioje. 
Prisimenama senovės graikų 

literatūra ir filosofija, Dostojevs
kio kūriniai, egzistencializmo 
mintys Kierkegardo raštuose, ki
ti naujesni autoriai, perbėgamos 
Senojo Testamento mintys ir E-
vangeJijos idėjos. 

Pagaliau prieinama išvados, 
kad stipriausia paguoda yra reli
gijoje. Autorė taria: "Dievas yra 

tį, į visišką išnykimą... Būti iš
laisvintam nuo baimės dėl amži
nybės yra būti laisvam kovai lai
kinume". 

Ir autorė baigia Izaijo žo
džiais, kad tie, kurie laukia Vieš
paties, atnaujins savo jėgas ir kils 
aukštyn kaip ereliai. 

Pažymėtinas labai dailus kny
gos išleidimas. Medžiagos sulau 

progos kancleriui pareikšti ne
pasitikėjimą ir priversti jį pa
sitraukti. Kas toliau? 

Šiuo metu nėra tinkamų sąly
gų sudaryti didžiųjų partijų su
telktinei vyriausybei, kurios 
kancleriu būtų krikščionis demo 
kratas. Tokios vyriausybės ne
siekia abi didžiosios partijos. 
Krikščionys demokratai nenori 
socialistų išgelbėti iš apgailėti
nos padėties ir jos stiprinti, o 
socialistai vengia priklausyti vy 
riausybei, kurioje vyrautų krikš 
čionių demokratų kancleris. 

Jei CDU - CSU pavyks sukel
ti nerimą FDP ir sulauks dau
giau perbėgėlių, teliks vieninte
lė galimybė krikščionims demo
kratams sudaryti naują vyriau
sybę. Tos vyriausybės kancleriu 
greičiausia būtų Rainer Barze-
lis, opozicijos vadovas Bundes
tage. 

CDU - CSU ir toliau dės pas
tangas skaldyti FDP. Opozicija 
nurodo, kad FDP ateitis netik
ra. Anksčiau ar vėliau ją su
traiškys didžiosios partijos. Vie
nintelė FDP išeitis esanti prisi
šlieti prie CDU-CSU. Jon įsi
jungę galės politiniame gyveni
me dalyvauti ir būti renkami 
j parlamentą jų apygardose. 

Laisvieji demokratai ieško 
sprendimo 

nijos kraštuose nesugebėjo pra
vesti nė po vieną atstovą. Reino j 
ir Vestfalijos krašte, savo tvir
tovėje, vos tesurinko mažiau
sią skaičių — 5r<- rinkikų. 

Netrukus įvyks rinkimai Hes-
sene lapkričio 8 d. ir Bavarijoje 
lapkričio 22 d. Kraštų rinkimai 
neturės tiesioginės įtakos į Bun
destagą ir vyriausybę. Bet ne
tiesioginė įtaka apspręs Federa
linės Vokietijos politinę raidą. 
Jei minėtuose kraštuose laimės 
CSU ir visai pralaimės FDP, 
nereikės stebėtis, kad atsiras 
daugiau apleidžiančių skęstantį 
laivą. 

Socialistų sutelktinės vyriau
sybės likimas pareina nuo šiuo 
metu sunkiai aptariamų nuotai
kų krašte. 

Amerikietis dr. Norman Borloug. 56 IK., laimėjo Nobelio taikos pre
miją ui kviečių atmainų išauginimą, kurios atsilikusiuose kraštuose 
padės spręsti maitinimo klausimą. Jis čia matyti kviečių tyrimo centre 
Meksikos mieste. 

VOKIEČIU SĄLYGOS BŪSIMA! 
SUTARČIAI SU LENKIJA 

Vokiečiai lapkričio men. pradžioje galutina: derėsis 
Varšuvoje 

VYT. ALSEIKA, Spec "Dranga" korespondentas N. Yorke 
ryškintas būsimoje vokiečių -
lenkų sutartyje. Tai esanti vie
na pagrindinių sąlygų vokie
čiams susitarti su šių dienų 
Lenkija. 

2 FDP "Kutai" ir taps 
mis" opozicijos garde. 

Sutelktinė vyriausybė dar nė
ra pažeista, bet sukrėsta. I r ją 
paliečia netikrumas. Išgarsinto
ji Rytų politika įstrigo. Su So
vietais pasirašytoji sutartis te
belaukia Bundestago pritarimo. 
Su Lenkija tebevyksta derybos. 
Rytų Vokietija net nesiryžta jų į kimas, 
pradėti. 

Praėjusią savaitę Bundestage 
vykę ginčai dėl ūkio politikos 
nerado sprendimo. Opozicija kė
lė tikslius klausimus, bet ir ji, 
kaip ir vyriausybė, vargu turi 
aiškius atsakymus. Ūkio minis-
teris Kari Schilleris teikia pir
menybę pastovumui, o ne refor
moms. Valdančios partijos jau 
pradeda abejoti užvilkintų re
formų įgyvendinimu. Kuriam 
galui stengtis reformas daryti 

Iš FDP pasitraukęs Siegfried 
Zoglmannas svajoja kurti naują 
partiją. Mende ir Starke mano, 
kad ta partija neturės pasiseki
mo ir jie tiesiog įsijungė į opo
ziciją. 

FDP pateko kryžkelėm Jiems 
pasilikus soicalistų vadovauja
moje vyriausybėje laukia grei
ta mirtis. Iš jos pasitraukus 
prieš akis merdėjimas ir suny-

Praėjusį pavasarį įvykę rin-
| kimai buvo blogas ženklas FDP. 
nes Saaro ir Žemutinės Sakso-

Šių metų lapkričio mėn. pra
džia bus svarbi Vak. Vokieti
jos - Lenkijos santykių gerėji
mo ar normalizavimo raidoje. 
Lapkričio 2 d. Fed. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Wal-
ter Scheel vyksta į Varšuvą ir 
tikisi galutinai baigti vak. vo
kiečių - lenkų derybas dėl nau
jos sutarties. Scheel buvo New 
Yorke Jungt. Tautų sesijoje ir 
rugsėjo 25 d., susitikęs su Len
kijos užsienio reik. ministerio 
pavaduotoju Winiewiczium, jam 
pareiškė, ko vokiečiai pageidau
ja, ko jie tikisi iš būsimos, 
abiem kraštam svarbios sutar
ties. Spalio 5 d. Winiewicz lan
kėsi Bonnoje ir čia jis vėl paty
rė vokiečių nuotaikas. 

Lygios teisės ir žmoniškumo 
dėsniai 

Vak. Vokietijos užsienio rei
kalų vadovas dviem atvejais — 
rugsėjo 25 d. New Yorke ir spa
lio 5 d. Bonnoje — Lenkijos Wi-
niewicziui aiškino, kad Vokieti
jai ypatingai rūpi lygiateisišku
mas ir dar labiau žmoniškumo 
principas, kuris turįs būti iš-

Vckiečiai primygtinai reika
laujant: būtina aiškiai nustatyti 
Lenkijoje gyvenančių vokiečių 
perkeldinimo į Vak. Voiketiją 
taisykles, reikia atsižvelgti į 
reikalą giminėms lankyti gimi
nes kitame krašte, pagaliau bū
tina, jei esąs reikalas, gimines 
suvesti su jų giminėmis. 

Per 270,000 vokiečių gyvena 
Lenkijoje 

Vokiečių apskaičiavimu maž
daug aipe 1S62 metus Lenki
joje dar gyveno 272,000 vokie
čių ir jų daugelis vyresnio am
žiaus žmonės. Bonnos vyriausy
bė pabrėžia, kad, metams po 
sutarties įsigaliojimo pasibai
gus, reikės tuos vokiečius per
kelti į Vak. Voiketiją. Tai esą 
būtina, atsižvelgiant ir į tų gy
ventojų senyvą amžių. 

Lenkai yra skelbę, kad jiems 
ypatingai rūpi "visiems lai

kams" sutartyje pasisakyti dėl 
Lenkijos vakarinių sienų su Vo
kietija. Iš vokiečių pusės čia 
nurodoma, kad galutinis sienų 
nustatymas turės būti nulem
tas ne dabar numatomos sutar
ties, bet būsimo taikos susitari
mo ar konferencijos rėmuose. 

Vokiečiai ir galima Europos 
saugumo konferencija 

Scheel viešint New Yorke, 
jis suomių užsienio reikalų mi
nisterio Leskinen buvo kviečia
mas tartis Helsinkyje būsimos 
Sovietų peršamos Europos sau
gumo koferencijos klausimu. 
Fed. Vokietija šiuo reikalu ne
rodo didesnio dėmesio (priešin
gai, Prancūzija), tačiau ir ne
reiškia pesimistinių nuotaikų. 
Vokiečiai pabrėžia, kad trijų 
Vakarų sąjungininkų dabar vyk 
domi pasitarimai su Sovietais 
Berlyno klausimu turės įrodyti, 
ar Maskva linkusi nuolaidoms. 
Jie primena Bonnos nusistaty
mą, kad sutarties su Sovietais 
ratifikavimas parlamente (Bun-
testage) Bonnoje priklausys 
nuo patenkinamų (vokiečių a-
kis) susitarimų Berlyno klau
simu su Sovietais. 

. '•••*• 

trauklus. Iliustracijos gausios, 
originalios ir giliai prasmingos. 

J. Pr. 

iiSfeiraP ,'^i.^įųį^i 

JAV-bių VI-jo laivyno dalis Viduržemio jūroje 

AMERIKOS PAGALBA 
RUSIJAI 

Sovietų komunistai dažnai 
mėgsta kudakyti, kad Rusija ir 
be JAV pagalbos karą būtų 
laimėjusi. Tačiau įvykusių fak
tų negali užslėpti. JAV Antro
jo Pasaulinio karo metu "galin-
gajai" bolševikų raudonajai ar
mijai yra davusi — 12.200 lėk
tuvų, 6000 tankų, 362,000 įvai
raus tipo automobilių. 29.000 
motociklų, 1.800 automatiškų 
patrankų, 1.045 lokomotyvų. 
478.000 tonų bėgių. 2.120.000 
tonų plieno. 11.000.000 ponį ba
tų, 147 milijonus jardų medžia
gos, neskaitant milijonus tonų 
maisto ir vaistų. 

pastovioj meilės uola, prieš ku- Žymas modemiškai naujas ir pa- [ jo būti panaudotas net statybai. 

VETERINARIJA 
NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ 

Ištraukos iŠ atsiminimų 

Dr. Stasys Jankauskas 

Valst Vet bakt laboratorijai su kaupu užteko ir 
vieno kvartalo, bet mes norėjom gauti abu. Teko įvai
riai politikuoti ir aiškinti, kad tas antras kvartalas bu
vo reikalingas įrengti aikštę seruminiams arkliams pa
sivaikščioti ir kitiems reikalams. Be didelių ginču. Ž. 
ūkio m-ris J. Aleksa sutiko skirti abu kvartalus. 

Tačiau tas visas plotas buvo jau išparceliuotas į 
mažus sklypus, kurie jau buvo baigiami skirstyti sava
noriams, o iš jų du net spėjo gauti nuosavybės doku
mentus ir tuos du sklypus teko nuo jų atpirkti. Po to išst-
derėjom iš Kauno miesto savivaldybės sutikimą panai
kinti tuos 2 kvartalus skiriančią gatvę. Tuos abu kvar
talus sujungus į vieną ir aptvėrus bendra tvora, pasida
rė erdvus apie 4,5 ha. sklypas, ko mums ir reikėjo. 

Tas sklypas ir savo vietos atžvilgiu galėjo neblogai 
tikti aukštajai vet. mokyklai, nes buvo nepertoliausiai 
nuo miesto centro, su kuriuo buvo nuolatinis ir pato
gus autobusu susisiekimas, ko tuomet neturėjo nei Ža
lias Kalnas, nei Linksmadvaris. Sklypo gruntas, inži
nierių nuomone, buvo tiesiog idealus statybai, nes podir
vį sudarė labai giliai siekiąs sluoksnis žvyro, kuris gaiė-

Po to Žemės ūkio m-jos statybos skyriaus vedėjas 
inž. J. Jasiukaitis suprojektavo valst Vet bakt labora
torijai rūmus pagal mūsų nurodymą taip, kad jie galė
tų tikti ir aukštajai vet. mokyklai. Buvo suplanuota daug 
erdvių patalpų laboratorijoms, didelė auditorija, tu
rinti 275 sėdimas vietas, didelė mokomoji laboratorija 
ir įvairios pagelbinės patalpos. Buvo aiškinama, kad to
se patalpose bus ruošiami tobulinimosi kursai vet gy
dytojams, gyvulininkystės technikams ir įvairiems ki
tiems žemės ūkio specialistams. Kai tą planą su milijo
ną perviršijančia sąmata pristatėm Žemės ūkio ministe-
riui J. Aleksai, jis pyko ir barėsi dėl perdaug didelio už
simojimo. Jis liepė projektą sumažinti, bet inž J. Jasiu-
kaičiui padarius kai kuriuos neesminius pakeitimus ir 
sumažinus sąmatą, jis tą planą patvirtino ir išrūpino reika 
lingas lėšas. Po to statyba galėjo būti pradėta. 

Kiek pamenu, tai įvyko 1930 metais. Berods, 19-
33 metais valst. Vet bakt. laboratorija persikėlė į nau
jus, erdvius, pagal naujausius mokslo reikalavimus 
įrengtus rūmus ir galėjo nevaržomai plėsti savo darbą. 
Ta laboratorija tuomet buvo pavadinta Valstybiniu 
Veterinarijos bakteriologijos institutu, o jos vedėjas — 
direktorium. Rūmų statybai ir įrengimui išleista 1,600,-
00 litų. 

Valst Vet bakt. instituto direktorius J. Bielkevičius, 
kaip instituto rūmų statybos komisijos narys, visą lai
ką kovojo už tai, kad tie rūmai turėtų moderniškiausius 
vidaus įrengimus, neatsižvelgdamas į jų kainą. Bet jis 
buvo priešingas tam, kad tas Vet. bakt institutas būtų 
perduotas aukštajai vet mokyklai. 

Sukurdamas tą naujovišką Vet bakt institutą, 2. 
ūkio m-ris J. Aleksa parodė, kad jis, nors ir įsikibęs į 

felčerizmą, nebuvo Lietuvos veterinarijos žlugdytojas. 
Tas faktas, kad jis sutiko tai įstaigai skirti didelį sklypą, 
ir leido, kad būtų pastatytas ir įrengtas didelis ir bran
gus pastatas su didele auditorija ir kitomis patalpomis, 
kurios nebuvo reikalingos Vet. bakt institutui, parodo, 
jog ir jam nebuvo svetima mintis, kad ten turėtų bū
ti įkurta aukštoji vet mokykla. Tik ta ateitis jam atro
dė labai tolima. 

Buvo iš anksto galvojama ir apie būsimos aukšto
sios vet mokyklos mokomąjį personalą. Visa eilė vet. gy
dytojų specializavosi įvairiose veterinarijos mokslo šako
se ir per metų eilę turėjo progos dirbti savo pasirinkto
je srityje. Tačiau aukštosios vet mokyklos steigimo 
klausimo kėlimas vis dar nedavė vaisių. 

Padėtis pasikeitė, kai 1935 metais Ž. ūkio ministe-
riu tapo Stasys Putvinskis. Po keletos ilgesnių pasikal
bėjimų su manim apie veterinarijos reikalus, jis aiš
kiai nusistatė likviduoti Gruzdžių aukštesniąją gyvulinin
kystės mokyklą ir įsteigti aukštąją vet mokyklą — Ve
terinarijos akademiją. Tačiau tam buvo nemažai kliū
čių, daugiausia psichologinio pobūdžio. Reikėjo įtikinti 
ministerį pirmininką ir finansų ministerį J. Tūbelį bei 
kitus ministerius. Kiekviena proga aš raginau Ž. ūkio 
ministerį S. Putvinskį judinti man rūpimą klausimą, 
bet jis liepė turėti kantrybės, sakydamas: "Jei medis bu
vo visą laiką lenkiamas į vieną pusę, tai, jį staiga pa
lenkus į kitą pusę, jis gali lūžti. Reikia lenkti iš lėto 
ir atsargiai." Aš neabejoju, kad jis ir lenkė, visą savo 
jaunatviška energija ir žemaitišku užsispyrimu bei kant
rybe stengdamasis pravesti savo nusistatymą. 

(Bus daugiau) 
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NETARK KOMUNISTU VARDO 
BE REIKALO 
NINA GAILICNIENfi 

Kitas reikalas su įsakymu: 
"Netark komunistų vardo be 
reikalo!"... Kas, kam, kur ir 
kada tokį jsakymą davė, neži
nia. Bet už nusikaltimą prieš 
jį pirmasis nukentėjo VViseonsi-
no senatorius Joseph Raymond 
McCarthy. Ketverius metus jis 
žvejojo komunistus, pasislėpu
sius valdžios Įstaigose. 1954 m. 
senatas jį už tai pasmerkė. 

Kaip lietuvis vengia būti ap
šauktas "suamerikonė jusiu", 
"nepatrijotu". taip amerikietis 
nuo tų metų bijo būti pavadin
tas "mekartininku", atseit, to
kiu, kuris visur mato nematomą. 

politinę karjerą ir jo aktyvią 
veiklą senate. Senatoriaus gar
bei, bet ka r tu ir jo nelaimei, 
straipsnis buvo užvardintas: 
"Senatorius Thomas Dodd — 
komunizmo priešas No. 1". 

Metus a r daugiau buvo tyla, 
lyg laukta, kol viskas išdils iš 
skaitytojų atminlies. Staiga 
prieš porą metų spaudoje pa
sirodė didžiausia sensacija. Gar 
sus Washington žurnalistas 
Drew Pearson (jau miręs) , pa
sinaudodamas pavogtomis sena
toriaus bylomis, surinko ir pa
skelbė spaudoje Dodd "nuodė
mes". (Būtų labai neatsakinga 

komunistų ranką. Drew Pearson laikyti komunis- ^ ^ ų ^ ^ 
Pavyzdžių nereikia toli ies- Į tu ar jų simpatiku. J is gal buvo ^ ^ j ^ ^ 

koti. Kiekviena diena atneša \ t ik nekaltas samtis velnio košei ' 

Lietuvių Fronto bičiulių būrys, susirinkusių' šia vasarą Dainavoje. Iš k. j d.: Vladas Palubinskas. Levas 
Prapuolenis. Chicagos LF apyg. p:rm.. dr. A. Kirmas. inž. P. Narutis, dr. A. Darnusis. Juozas Mikonis, 
LFB e. v. pirm., dail. N. Palubinskienė. dr. Vyt. Majauskas, dail. M. Ambrozaitiene. mok. J. Žilionis, 
inž. J. Urbonas, inž. Vyt. Galvydis. Ai. Šatas ir dr. P. Kisielius. Nuotr. dr. K. Ambrc-zaičio 

jau žino. kad mašinoms pastaty
ti vietos yra prie pat salės ir di
delėje aikštėje prie Franklin ir 
VVestern gatvių kampo. 

Koncertas prasidės punktua
liai. Patartina nesivėluoti. 

V. Pažiūra 
I 

— Poeto Prano Lemberto naš
lė Monika ir sūnus su šeima bei 
draugai kasmet prasmingai ir 
gražiai pamini brangų velionį. 
Pirmoms mirties metinėms buvo 
pastatytas ant kapo paminklas 
(atversta knyga su paties velio-
nies Poeto ati t inkamom eilėm); 
antroms — buvo išleista a. a. 
Prano paminklinė lyrikos kny
ga ir suruošta Los Angelėje au
toriui prisiminti ir pagerbti aka
demija. Šiemet, trečiose mirties 
metinėse, lapkr. 29 d. 1970 m. 
šv. Kazimiero bažnyčioje Los 
Angeles, bus už poeto sielą dve
jos mišios: 9:30 ir 10:30. .Visi, 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
naujus. Sprogo bomba Harvard i maišyti). 
universiteto tarptaut inių reika- į Kaip šv. Raštas moko, kad 
lų centro bibliotekoje. Reporte- j nuodėmė prieš Šv. Dvasią nebus 
ris pirmiausia pabrėžia, kad atleista, taip ir Amerikoje yra 
".„nei Cambridge. nei Harvvard I nuodėmė, kurią papildę (ar tik 
policija neriša šito išsprogdini
mo nei su ki ta is išsprogdini
mais, įvykusiais įvairiose JAV 
vietovėse, nei su radikalinėmis 
grupėmis". 

Po ši to užtikrinimo (kad ko
munistų va rdas nebuvo minė
tas!) j is atvirai rašo, jog SDS 
radikalusis spa rnas "The Wea-

apkaltinti) virsta iš savo postų 
aukštiieji valdžios pareigūnai ir 
krinta nuo karjeros laiptų į sa
vo politinę mirtį politikai, ku
riuos ten buvo užkėlę rinkikų 
balsai. 

Tai "nuodėmė" turinti ką 
nors bendra su "taxpayer's dol-
lar". Vargiai yra politikų, dip-

pats neturtingiausias iš visų se
natorių. Ar senatorius jam do
vanotus pinigus naudojo asme
niškiems reikalams ar ne, bet 
jis nepraturtėjo. Jo namai Wa-
shingtone ir Connecticute ap
sunkinti didelėmis paskolomis. 
Net stambiausiems savo rėmė
jams Dodd nėra suteikęs jokių 

BALFo NEPAPRASTAS 
KONCERTAS 

ro, visoje koncerto programoje 
I dalyvauja LONG BEACH ir 
lORANGE COUNTY DAKTA-

Lapkričio 14 d. 7:30 vai. Im-įRŲ SIMFONINIS ORKESTRAS, 
maculate Heart College auditori-į diriguojant Dr. Arthur G. Ho-
joje, 2021 N. VVestern Ave., į - luard ir kemp. Broniui Budriū-
vyks pirmą kartą Los Angeles lie- J nui. 
tuvių kolonijoje toks koncertas. Į Taigi mes matysime ir girdėsi-

l ė : !Mes turėjome ir girdėjome įvai-jme pirmą kartą tokį puikų ir nė
ra turėjęs jokių pašalinių paja- I r u * k ° n c e r t * i su vietos solistais ir paprastą koncertą Susidomėji
mų šalia gaunamos algos'. Jo < svečiais B tolimų rytų, kartu su mas juo yra didelis ir žmonės 

mūsų pasididžiavimo vertu Šv. 
Kazimiero parapijos choru. T a -

ji pažinoję ar Jo eiles mėgę, pra
šomi pasimelsti už peoto Prano 
Lemberto, buvusio Liet. Rašyt. 
D-jos nario ir lietuvio patrioto 
sielą. 

KAIP BAUDŽIA 
ANTIKOMUNISTUS 

Maskvoje milicija sugavo 
19 metų studentę Olgą Joffe, 
kur i platino antisovietinius a t 
sišaukimus. Maskvos milicijai 
a tėjo į galvą, kad nebūtų popu
liaru ją nuteisti už antikomunis
t inę veiklą, todėl ją pasiuntė į 
psichiatrinę ligoninę, kad " iš
t i r tų" jos protą. Milicijos įtai
goti psichiatrai pripažino, kad 
j i "serga" psichine liga, todėl ji 
nebūsianti pakaltinta, bet už t a i 
t u rė s praleisti keletą metų psi
chiatrinėj ligoninėje. kl. 

žtafce nėra buvę šeimos narių 
ar giminių, užregistruotų fik
tyviais tarnautojais valdiškai 
algai gauti. Jo namuose nėra 
jokių tarnų, išskyrus du kartus 
savaitėje ateinančią mergaitę. 

jau iš anksto įsigyja bilietus, tuo 
užtikrindami sau vietą salėje. Jei 

Deja. minėtos dorybės neiš
gelbėjo Dodd nuo Senato pa-

the rmen" pasiskelbė pradėję į lomatų. žurnalistų ir reporterių, 
"rudens ofenzyvą" visame kraš- j studijavusių psichologiją ir se
te . Minėtas centras, kuriam : mantiką. Bet nė vienas iš jų 
anksčiau vadovavo Henry Kis- j negali iškilti be įgimtų gabumų 
singer, buvo dažnai liberaliųjų ! tose dviejose srityse. Psicholo-
studentų puolamas. Brošiūros, j gija semantika buvo meistriš-
nukreiptos prieš tą įstaigą, bu- ; kai panaudota senatorium Dodd \ smerkimo. Nors šuns balsas į 
vo platinamos universitete tik j nusikratyti. {dangų neina, pasiunčiau keliem 
prieš kelias dienas... Istorija pradžioje buvo labai •. senatoriam tokį laišką: "...pa-

Matyt, tokiais spaudos pra- Į nekalta. Kaip ir visi priklausą , smerkimas Connecticut gyven-
nešimais nusivylę, iš baimės, j nuo rinkimų, sen. Dodd buvo ! tojus neįtikino, kad Dodd kal-
kad jų nuopelnas revoliucijai i paskendęs skolose .Žinodami jo j tas, bet aiškiai įrodė, kad se-
neliktų neužskaitytas, sprogdin- į tragiška finansinę būklę, drau- i n-atui svarbesnis taxpayer's dol-
tojai patys "patiksl ino" žinias, j g-ai surengė dvejus "tesmonial Iar kaip jo gyvenimas. Kai 
Tą patį vakarą jie pranešė laiš- j dinners for Sen. Thomas Dodd". Dodd ragino balsuoti už jo griež 
ku Bostono žinių agentūrai, kad į Dodd Connecticute labai po- j tą ginklų Įstatymą, kad būtų 
sprogdinimą įvykdė "The Proud j pularus. Norinčių pietuose da- Į apsaugota piliečių gyvybė, jo 
Eagle Tribe". Tai esąs pirmas i lyvauti buvo daug. Aukos dide- ', kolegos buvo kurt i . Kai senato 

čiau šį kartą šalia mūsų mielų į liks neparduotų bilietų, galima 
solistų Birutės Dabšienės, Rim- i bus jų įsigyti ir prie įėjimo, 
tauto Dabšio, Antano Pavasa-| Immaculate Heart College au-
rio, pianistės Raimondos Apeiky- j ditoriįoje yra įvykę jau keli įvai-
tės ir Šv. Kazimiero parapijos cho- j rūs koncertai, todėl dauguma 

MIELI TAUTIEČIAI, 
Šiuo metu senatorius Thomas ta ip pat į visas lietuviškas or-

J. Dodd vėl dalyvauja rinki- ganizacijas su prašymu ir ne-
muose į senatą, kurie įvyks š. didelėmis aukomis prisidėti, kad 
m. lapkričio 3 dieną. Susidėjus senatorius Thomas J . Dodd ga-
aplinkybėms, j i s yra privers- lėtų laimėti rinkimus ir toliau 
tas šiuose rinkimuose dalyvauti sėkmingai dirbti lietuvių ir mū-
ne ka ip demokratų, be t kaip , sų pavergtos tėvynės Lietuvos 
nepriklausomas (independent) labui, 
kandidatas. Tai reiškia, kad jis 

Amerikos Lietuviu Komitetas 
Senatoriui Dodd Paremti 

iš demokratų part i jos jokios 
paramos negaus . Kadangi šie 
rinkimai y ra surišt i su didelė
mis išlaidomis, ta i senatorius 
Thomas J. Dodd yra pr iverstas 
, . . . „ . ., ,. tvir t intas, o taip pa t uzregis 
kreiptis su p rašymu suteikti - . 

Šis komitetas y ra senatoriaus 
Thomas J . Dodd asmeniškai pa-

s* f*** 
tos radikaliųjų moterų grupės į lės. 
aktas , skir tas Angelai Davis 
pagerbti... 

Išvada aiški. Jeigu esi komu
nistas ar už jo įvedimą kovoji, 
gali šaukti iš universitetų ka
tedrų... ant campus... ne t teis
me. Amerikos konstitucija gina 
tavo pilietines teises! 

Gaspadoriškam protui aišku: 
Pietuose dalyvavę ir pinigus da
vę žinojo, kad jie duoda ne de
mokratų partijai, o asmeniškai 
senatoriui. Nei partijos nariai, 
nei balsuotojai neturi jokios pa
reigos remti pinigais savo par
tiją ar jos kandidatą. Taigi au-

Daryk. ką nedaręs, kankinio \ ka buvo kiekvieno laisvos valios 
vainiko už komunizmą Ameri- į aktas. 
koje negausi. Apsipilk žibalu j Tuo metu nebuvo nei senate 
ir pats susidegink! i įstatymo, draudžiančio senato-

Tuojau pasirodo išvirkščioji ; riams tokias aukas priimti, nei 
dorybės pusė. jeigu k a s mėgi- j politinėse partijose nuostato, į-
na išsižioti prieš komunistus, i sakančio gautus pinigus ati-
O neutraliai gali apie juos kai- i duoti partijai. Todėl Demokra-
bėti. Juk ne paslaptis, kad Die- į tų partija nei reiškė pretenzijų 
vas y ra danguje, velniai pra- į minimus pinigus, nei rūpinosi, 
gare, o komunistai ta ip pat sa- ką Dodd su jais darė. 
vose vietose. Už geležinės už- i Kandidatas, priimdamas iš sa-
dangos. Už bambukų sienos. Už į V o rėmėjų aukas ar ki tus patar-
Havanos tabako dūmų. Kas ki- j navimus. turi prieš juos tik vie
t a užsiminti, kad komunistai n ą moralinę pareigą — laimėti 

etikos komiteto pirmininkas pra 
šė balsų pasmerkti Dodd už 
mishandling taxpaycr's dollar, 
senatorių rankos pakilo". Con
necticut senatorius A. Ribicoff 
savo atsakyme pabrėžė, kad jis 
prieš Dodd nebalsavo (tiesa), 
kiti, nutylėję apie balsavimą, pa 
sisakė remia Dodd'o griežtą gin 
klų jstatymą. 

Natūralu, kad atsirado no
rinčių užimti "mirusiojo" vie
tą. Milijonierius ir ministeris 

jam ne tik moralinę, be t pagal 
galimybę materialinę paramą. 

Kadangi mums , lietuviams, 
yra labai svarbu, kad senatorius 

į Thomas J. Dodd būtų vėl išrink
tas i senatą, t a i mes kreipia
mės į Jus , mieli tautiečiai, o 

My dear Senator , 

Enclosed please find $. 

t ruotas Connecticut valstijos 
Secretary of State įstaigoje. 
Aukas prašome siųsti sekančiu 
adresu: 

Litmianian Americans for 
Senator Dodd, P . O. Box 955, 
Hartford; Conn. 06101. 

wi th my best v.ishes for 

Poetas B. Brazdžionis dail. Gasparonio kūrinių parodoje Los Angeles, Ca-
lif.. kartu su dailininku. 

savo paskutiniuosius rinkimus, 
JAV TV reporteris Prancūzijo
je savo komentarus užbaigė į-
domiu sakiniu: "Charles de 
Ga'ille dar kartą įrodė, kad j i s 

pasiskelbė kandidatais.""Demo- j P a ž J s U P^ncūzus geriau, kaip 
kratų partiija davė Dodd 10.000 P r a ncuzai save". 
dolerių ir išleido į pirminius rin- A r D o d d ^ n a u ***** a m e ' 

nkiečius, kaip jie save, parodys 

reelection and succesful 

homeland Li thuania . 

Va rdas - pavardė 

efforts for freedom fcr our beloved 

Adresas 

kimus pasirodyti, kiek jis dar 
gyvas. 

Dodd prieš milijonierių (gal 
prieš 600,000 dol. išleistų rinki
mams) pralaimėjo ir, matyt. 

ateitis. Kad jie pažįsta save ge
riau, kaip mes juos, parodė ne
tolima praeitis. 

'Kai pavasarį studentai riau-
strateginiais sumetimais iš rung | šininkai kėlė kasdien riaušes, 
tynių pasitraukė. Dem. parti- į lietuviai pranašavo neišvengia-

veikia tarp mūsų. Kad. jie mū
sų kraštui pavojingi. Tuojau 
visi sumos, kad kvepi senuoju 
"baubu" McCarthy ir nuo tavęs 
šalinsis. lyg turėtum.. . bad 
breath. 

rinkimus. Ar aš būsiu rėmusi 
jos nominaciją laimėjo pats kai 

į riausias liberalas Joseph D. 
savo mėgiamą^kandidatą. sėdė- ; D u f f e y Dod<į ^ . t i k r u o g i u s 

rinkimus nepartiniu — indepen-dama prie rašomosios masinė 
lės, laižydama pašto ženklus, i ,&n^ 
verbuodama jam balsuotojus 
per telefoną, aukodama dolerį 

Kas kita, jeigu būsi politinis | ar tūkstantį, mūsų sąskaitos su
balansuojamos rinkimų vakare. 
Jeigu jis laimėjo — laimėjau aš. 

Deja. tokius argumentus gali 
vartoti teisme, bet ne spaudoje. 
Amerikos spauda skiriasi iš es
mės nuo lietuviškosios tuo, kad 
joje nėra vietos polemikai. Jei
gu įtakingas žurnalistas ką ap
kaltino per kelis šimtus laik
raščių visoje Amerikoje, tai nie
kas jo neišteisins. O Drew Pear
son apkaltino, kad Dodd gautus 

kandidatas ir kvepėsi Eugene 
J. McCarty (liberalas senato
rius, mėginęs laimėti demokra
tų parti jos nominaciją preziden
tiniuose rinkimuose pr ieš Nixo-
ną) . Rinkiminėje kovoje ne
t ruks nei kovotojų, nei rėmėjų, 
nei pinigų. 

Ar senatorius Thomas Dodd 
nėra auka? 

Nenusidėjau. Vardo neminė
jau!... Nurodysiu tik faktus ir j pinigus sudėjo j vieną kišenę, 
aplinkybes. Tegul skaitytojas ' Atseit, juos naudojo ir rinkimi-
pasidaro išvadą. nėms skoloms padengti ir savo 

Komunistų sąskaityba taip asmeniniams reikalams . 
pat tiksli. Vargas tam. kas pa- i Kai Drew Pearson ką pulda-
teko į jų juodąsias knygas. Jie - vo, tai be jokių rezervų. Su vi-
gaiiestingumo nepripažįsta ir į sa turima amunri ia . Todėl nuo-
neturi. įstabu, kad Dodd išėjo iš Pear-

Prieš kelerius metus 20 mili- son pirties plikas, t. y. be gar-
jonų prenumeratorių tu r į s "Rea bės, vien tik iškeltas kaltini-
der's Digest" išspausdino išsa- mas ją nuplėšė, bet švarus sa
mų straipsnį apie Dodd ilgą į vo pareigose, kaip senatorius. 

Protas ir emocijos rinkimuose 

Kai Charles de Gaulle laimėjo 

• •»ffiriw.y.--v.; :• : 

mą revoliuciją. Tokią baimę pa
sakiau amerikiečiui. Išklausė ir 
pasakė: •Nepažįsti mūsų. Ame
rikiečių kantrybė didelė, bet tu
ri ribas. Riaušininkai sukels 
žmones r>rieš save. J ie kenkia 
kraštui, bet daugiausia sau pa
tiems. P-a dėk bijoti tada, kai 
jie radikalų reformų reikalaus 
taikai. Tada daugumos simpa
tijos bus jų pusėje'". 

Užklaususi kitą, a r ne laikas 
tramdyti visokio plauko radika
lus, gavau tokį atsakymą: "Se
niai buvo laikas. Bet reikia va
lymą pradėti nuo viršaus. Rei-

Čilėje pasikėsintojo buvo sunkiai 
sužeistas gen. Schneider. kuris vė
liau mirė. 

vieno žingsnio, jo vardą ant du
rų, langų, telefono stulpų, au
tomobilių ,nori nenori gauni į-
spūdį, kad jį visi remia. O kai 
ir spėliotojai jo pranašumą i 
prieš kitus kandidatus patvirti- Į 
na (jų autentiškumo ir objek
tyvumo balsuotojas negali pa
tikrinti), tai abejonės sėkla šir
dyje pasėta. 

Kyla nerimas. Vėliau netik
rumas. Toliau baimė. Pagaliau 
desperacija. Meti savo balsą už 
savojo kandidato oponentą, nes 
"vistiek manasis nelaimės". 

Gera proga pademonstruoti 
"Lithuanian power" 

Mes sakome, jeigu galėtų, 
žodžius pirkęs mestų. Rinkimuo 
se žodžiai tikrai yra perkami ir 
tarsi confetti beriami balsuoto
jams į akis ir ausis per TV, 
radiją, spaudą. Doddui tų "pirk
tų" žodžių trūksta, nes t rūks ta 
pinigų. 

Kol neturime lietuvio kandi
dato, Dodd yra bene pirmasis 
priimtinas visiems. Balsuoti už 
jį galim tik mes, Connecticut 
lietuviai. Bet pinigais jį remti 
turėtų visi lietuviai. Jeigu rin-

kia išspirti ciniškus senius iš i kernus pralaimės komunistų prie 
Vyriausio teismo ir visus politi- | šas, juos laimės "komunistų 
kierius, kuriem rūpi ne krašto Į draugas", kuris buvo save pasi-
reikalai, o balsuotojų užma- i vadinęs "revisionist Manrist". 
čios". Amerikoje turime bent 50.000 

Connce'icut lietuviai už Dodd. lietuviškų šeimų, kurios galėtų 
Amerikiečiai iš to pavyzdžio aukoti bent po dolerį. Surinkę 
matyti, taip pat turi sveiką gal- tokią sumą, pademonstruotume 
voser.ą. Ai rodo, kad Dodd pra- ; savo politinę galią. Per rinki-
laimėti negali. Deja, rinkimus mus kalba apie žydų, italų, ai-
lemia ne protas, o emocijos. Už rių, lenkų galybę, o tada kal-
rir.kimine parafernaliją išmeta- j bė^ų ir apie lietuvių... 
mi milijonai. J i ne protui įtikin- Į Amerikiečiai sako, kas duoda 
ti, o sukf iti emocijoms. Kai ma- į tuojau, duoda dvigubai. Rimki-
tai kandidato paveikslą ant kiek muose tuojau reiškia dabar! 

66 Years of Safety 
SAVE AT INSURED 
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M I T I A I . FEDERAL SAVINCS 
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BOSTONO ŽINIOS 
RINKIMAI ANTRADIENI 

Demokratinėj valdymosi for
moj užima rinkimai svarbią vietą. 
Tik rinkimų metu pilietis gali 
pareikšti savo valią. Daugumos 
valiai nusilenkia mažuma. Nors 
gal nėra visai tobulos formos 
kandidatų parinkimui, nes juos 
dažniausia išstato partijos. o 
daugumą valstybės piliečių su
daro nepartiniai. Partija parenka 
kandidatus. Bet ir šiuo atveju 
būna išeičių. Valstybėje, kaip ir 
Mass., yra dar pirminiai rinki
mai. Dažnai partijos vadovybė 
parenka vieną kandidatą, o pir
miniuose rinkimuose partijos na
riai išrenka kitą. Ir čia dar bū
na kombinacijų, nes balsuoja ne 
vien partijos nariai. Užtenka, 
kad atėjęs balsuoti pareiškia, kad 
jis priklauso tai ar tai partijai, 
jis turi teisę balsuoti už prisiimtos 
partijos kandidatus. 

Bet rinkimuose, kada kandida
tai jau parinkti, reikia iš jų rink
tis, kurie būtų geriausi. Ne visa 
yra tiesa, ką kandidatas žada ar 
sako savo rinkiminėse kalbose. 
Tai yra tik rinkikų suviliojimui. 
Kartą išrinktas vieno mažo mies
telio majoras po rinkimų pareiš
kė, kad jis atšaukia visus paža
dus duotus rinkimų metu. Tai 

(Putnam. Conn.) Bostono rėmė
jų skyrius. 

Parodos atidarymas yra šešta
dienį, 7:30 vai. vakare, kuriame 
kalbės apie Galdiko kūrybą dail. 
V. Vizgirda, o apie Galdiką, kaip 
žmogų, Leonardas Andriekus. 

Parodą galima lankyti šešta
dienį nuo 2 vai., o sekmadieni 
nuo 11 iki 6 vai. Norintieji įsigy
ti mūsų žymiojo dailininko darbų 
turi paskutinę prcgą. 

GUBERNATORIUS 
TAUTYBĖS 

IR 

Spalio 18 d., Peabody, Mass., 
Holiday Inn. susirinko per 1,500 
asmenų pagerbti Mass. guberna
torių Francis W. Sargent. Tai bu
vo tautybių mišinys. Kaip surink 

Mūsy kolonijose ' t rukus numatoma įvesti lietu-} 
vių kalbos pamokas anglų kal
ba. 

Kai šeštadienį po 150 myliu į j H a r t f o r d , C o i T H 
mokyklą 

ii.** - i - » 
Šv. ^_^miero lietuvei bažnyčia 
tyti dalis mokyklos rūmų. 

*. . - l> UI 
JLos Angeles mieste, oesi.,eje ma-

LIETUVIŠKA ŠVIESA ANGELŲ MIEST. 
Stiprus tėvu komitetas 

Tėvų kom. pirm. pernai bu
bėję 40 procentų gyventojų suda- I Kučingį. Jeigu jo šiame mieste I vo inž. J. Jodelė, ižd. J. Petro-

procentų : n e D ū t ų buvę, kitaip atrodytų i nis, sekr. 

Laiminga Los Angeles lietu
ti duomenys rodo, Mass. valsty-Įvių kolonija, kad ji turi prel. J. 

Naujus mokslo metus mo
kykla pradėjo rūgs. 12 d. su 
112 mokinių. Pernai buvo 103. 
I r parapijos klebonas prel. Ku
čingis, ir kiti kunigai bei sese
lės, o taip pa t ir tėvai, skirią 
daug dėmesio mokyklai. Yra 
tėvų, kurie, atveždami vaikus 
į l i tuanistinę mokyklą ir par-
siveždami, tur i padaryt i ten ir 
atgal 150 mylių kelio. 

Visiems mokslo metams y ra 
rūpestingai išdirbtas darbo 
planas. Bus 33 mokslo dienos 
— šeštadieniai. Ruošiama kalė
dų eglutė gruodžio 20 d., Ne
priklausomybės atgavimo minė-

| t i graži ir protinga. Ją fr vedė", 
! sumokėdamas tėvams 210 ma-
1 laziškų dolerių. Dabar jis sa-
!ko esąs laimingas, suradęs sau 
i t inkamą žmoną, kuri busianti 
jam ištikima iki gyvenimo pa-

: baigos. . kL 

Romoje "Domus Mariae" pa
talpose įvyko tarptautinis pa
sauliečių institutų suvažiavimas. 

BUS LITUANISTINES MO
KYKLOS PARENGIMAS 

Lapkričio 14 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vakare L.A.P. klubo 
salėje, 227 Lavvrenee S t , Hart
ford, Conn., Hartfordo "Švy- įkuriame dalyvavo 420 delegatų 
tūr io" Lituanistinė mokykla iš 22 tautų. Suvažiavimui va-
rengia šokius su įdomia pro- dovauja kardinolas Antoniutti , 
gramą. Programą išpildys Wor- vienuolių ir pasaulinių institutų 
cesterio, M. M. Ratelio penketu- kongregacijos prefektas. Pagrin 
kas . Šokiams gros vokiečių or- dinė suvažiavimo tema — pa-
kestras. Įėjimo auka 3 dol. Į saulinių institutų veikla kata-

Tada visi Hartfordo ir apy- Ukų doktrinos principų švieso-
linkių lie.uivai prašomi šiame 
parengime gausiai dalyvauti. 
Savo atsilankymu paremsite 
Lituanistini švietimą: be to. pa-

je-

ro etnines grupes. 12 

t y s smag'lai praleisite laiką, 
j imas vasar io 13 d., Motinos . Jonas Bernotas 
dienos min. geg. 8 d., naujo tė - : 

yra net gimę kituose kraštuose — j ^ ^ š i kolonija. Reikėjo gau 
imigrantai. Todėl tų tautinių g r u ; s i ų n u o p e m U ! kad net ir kita 
pių svoris turi būti svarus ameri-
kietiniam gyvenime. Šiame tau
tybių pasirodyme dalyvavo: afro-
americans, albanai, Amerikos 
indėnai, armėnai, austrai, kana-, . , . . . . , . . , , . v. . v , , ' le lietuviško koplytstulpio pa-dieciai, tanai, kubiečiai, cekoslo-i*' . . , . . „ , . ' , - , j • . • stoge ie dominuoja sv. Kazimie-vakai, danai, olandai, estai, suo- J , .. . . „ . . - . , . v. . . ras, o duryse sutinka Aušros miai, prancūzai, vokiečiai, grai-1 J . . . . 
kai, vengrai, indonesai. airiai, i - | V a r t ^ M a n ^ ™ u s i r p is-

, talai, japonai, žvdai, latviai, le- P a š t a s , kiek tik aplinkybes 
buvę tik rinkimams. Dabar jis \ baniečiai, lietuviai, norvegai, len I l e ido> lietuviškais ornamentais 

I. Kliorienė. Dabar 
naujų tėvų kom. pirm. išrink
tas inž. Vyt. Čekanauskas, iž-

tautė vietos bažnytinė hierar- din. inž. Povilas Butkys. sekre-
chija jį pakėlė į prelatus. tore — Jūra tė Ugianskienė. taip sėkmingai išaugusi šešta-

Jis sukūrė nuostabiai mielą Šis komitetas smagiai toliau dieninė li tuanistinė mokykla, 
lietuvišką bažnyčią, kur v i ršų- ;varo pirmtakų pradėtą darbą, tai suaugusiems lietuviškame 

vų kom. rinkimai geg. 22 d. 
mokslo metų užbaigimas — 
birž. 6 d. 

Jeigu daug džiaugsmo teikia 

Z I T O S D A P K I E N Ė S 
KERAMIKOS DARBA! 

PA'CUOCAMi nRAMGE 

Mokykla parapijos patalpo
mis naudojasi nemokamai. 

Pasišventę mokytojai 

kultūriniame gyvenime ne vien 
šios kolonijos, bet visos šiau
rinės Amerikos ir net kitų kon
tinentų didelės reikšmės tur i 
"Lietuvių Dienos". 

J a s aplankius, buvo galima 

SURADO SAU ŽMONA 
Malazijos gyventojas Hassan 

Bin Josoh ilgai ieškojo sau žmo
nos. Jam jau 110 metų amžiaus, 
be t jis labai mėgo pažvelgti ir 
į jaunas merginas. Po ilgų ieš
kojimų jis išsirinko vieną 18 
metų mergaitę, kuri sako esan-

darysiąs viską, ką pajėgsiąs, kas 
miestelio gyventojams būtų ge
riausia. Tai atviras ir nuoširdus 
pasisakymas. Tokių yra maža. 

Ateinantį antradienį einame 
prie urnų. Eikime visi iki vieno 
ir atlikime savo pilietinę pareigą. 
Atlikime ją gerai pagalvoję. Svar
besniuosius kandidatus: guberna
toriaus, senatorių ir kitų aukštes
niųjų postų žinome iš jų praei
ties veiklos ir kai kurių pasisaky
mų. Mums nepakeliui su tais, 
kurie veikia ir balsuoja už len
gvatas visokiems kriminalistams 
ir kitam panašiam elementui. 

kai, portugalai, rumunai, rusai, 
ispanai, švedai, syrai ir jugosla
vai. Dauguma dalyvių buvo ap
sirengę tautiniais rūbais, ypatin
gai moterys. Taip pat buvo tau
tybių parodėlės, kuriose buvo ro
domas tautybių menas, istorija ir 
kita. Lietuviai turėjo tautinių 
dirbinių, knygų ir net Lietuvių 
Enciklopediją. Šiame pasirodyme 
dalyvavo apie 100 lietuvių. 

Meninę programą atliko: ar
mėnai, afroamerikiečiai. kinie
čiai, estai, graikai, indonezai, 
italai, sirai, lietuviai, lenkai, ško
tai ir ukraniečiai. Lietuviams 

Šiais mokslo metais mokyto
jauja : S. Abelkiene, R. Baip-

ir vitražais. šiene, A. Balsienė, O. Baraus- įsitikinti, kiek daug neišsemia-
Erdvi ir jauki klebonija, kur', kienė, B. Dapšienė, R. Dapšys, mos energijos rodo šio žurnalo 

net i r atsilankantiems vysku- \ E. Dambrauskaitė, O. Gustie- leidėjas Ant . Skirius ir nenu-
nė, U. Kubilius, A. Pažiūrienė, ilstantis jo redaktorius poetas 
A. Polikaitis, V. Radvenienė, 

pams rezervuoti jaukūs kam
bariai, o malonūs vikarai — 
A. Olšauskas ir R. Kasponis — A. Raulinaitienė, O. Razutienė, 
turi erdvias patalpas, kaip k a i ' D . Razutytė, seserys kazimie-

I rietės Joana ir Milda. 

B. Brazdžionis. "Lietuvių Die
nos" y ra Los Angeles lietuvių 
kolonijos pažiba. J . Pr . 

Balsuokime už tuos, kurie stovi j vadovavo Ona Ivaškienė, o jos 
už teisę ir tvarką. Kandidatas į į šokių grupė atliko programos 
gubernatorius Bostono majoras: £a\į 
White per savo dviejų metų b u - j Gubernatorius įteikė estams ir 
vimą miesto majoru namų tak- į latviams respublikonų klubų į-
sus pakėlė apie 30 procentų. To- į steigimo čarterius. Lietuviai tokį 
kie, kandidatai, kurie taip švais-į kiubą įsteigę jau seniau, kur bu-

kur ki tur turi tik klebonai. 

Seselėms mokytojoms pato- j Tiems, kurie labai silpnai t e - ' - Kuris nori visko, tai iš tik-
gus vienuolynas su religinę nuo moka lietuviškai arba kurie vi- rujų nieko nenori ir nieko ne
taiką sukeliančia koplytėle. Čia \ siškai nebekalba lietuviškai, ne- pasieks. G. Hėgelis 
viršininkė — rūpestingoji čika-
gietė sesuo Joana. 

Gausiai lankomos lietuviškos 
pamaldos 

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 West 43 St. 

Chicago, IH. 60632 
Tel. 254-2233 ar PR 8-5374 

R O T A . I N C 
INVK.STAV1MO BF.NDROVR 

Saugus ir pelningas investavimą*. 
Garantija: nuosavybės lakSta? 

! ( Det>d of Trust) 
Į tuo to jo vardu Ca 
Į -savybes departamente. 

Kreipkitės j RŪTA 
3002 ^anta >fonica RIvd.. 

Santa Monioa. California 9010 i 
TEL- (273) 393-06!* 

Užeikite į Draugą pažiūrėti 
registruotas inves- zįtos Dapkienės keramikos dar-

!if. ValstvbSs nuo- . 
bų, kurie gali būti gražios do
vanos visokiom progom. Kai
nos prieinamos. 

to taksų mokėtojų pinigus, irgi 
mums nepakeliui. 

LIETUVIŲ B-nės APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Bažnyčia gausiai lankoma. 
Lietuviškose pamaldose malo
nu matyti prisirinkusią pilnu
tėlę bažnyčią. Komp. Br. Bu-
driūno choras savo lietuvišku 
darniu giedojimu visiems toks 
mielas. 

Prel . Kučingio ir visos lietu-

Jr =* , 

vo atvykęs gubernatorius Sar
gent ir kiti politiniai kandidatai. 

Viena yra aišku, kai Amerikos j vių kolonijos pasididžiavimas 
gyvenime atsirado daugiau | erdvios, patogios mokyklos kla-
triukšmo, kai keliamos riaušės,' sės. Be jų kur gi galėtų rink-

Lietuvių B-nės Bostono apy- Į rinkimų metais politikieriai dau- tis šeštadieninė lituanistinė mo-
šaukiamas | gįau susidomėjo ir bazuojasi tau- į kykla, kuri, ne taip, kaip eilė-

tinėmis mažumomis, kurios yra! jg k i t ų kolonijų, čia auga. Cia 
; mokiniai turi erdvią aikštę, 

gardos suvažiavimas 
1970 m. lapkričio 8 d. 3 vai 
Maironio parko patalpose, 52 S. | u f tvarką ir teisę. Į tautines gru 
Quinsigamond Ave., Shrevvskury, 
Worcester, Mass. Suvažiavimo 
darbotvarkė: 1, Suvažiavimo ati
darymas, himnas, prezidiumo su
darymas, mandatų ir balsų skai
čiavimo komisijų rinkimai, pra
eito suvažiavimo protokolo skai-

pes ne tik Mass. kandidatai a t - j a u k š t ą t v o r ą i r var tais atskir-
kreipė dėmesį, tas girdėti vyksta ^ n u o g a t v ė g j u d ė j į m o pavo-
ir kitur. 

CHORO KONCERTAS 
POBŪVIS 

jų. Viskas rodo prel. Kučingio 
administracinius sugebėjimus. 
Energingas mokyklos vadovas • 

Lituanistinei mokyklai vado-Gruodžio 6 d. 3:30 vai. sek 
tymas, fiziko Eligijaus Sužiedėlio į mafjjerų, Lietuvių Piliečių D-jos i vau j a jaunos energingos dva-
paskaita: Jaunimas ir Lietuvių j auditorijoj, So. Bostone, Šv. Pet- ;sios kun. R. Kasponis, patrioti 
bendruomenė, atstovo, dalyva- | r 0 i i e t u v j u parapijos choras, ved. ' 
vusioL.B. Vl-sios tarybos I-sios j j Kačinsko, rengia savo metinį 
sesijos suvažiavime, pranešimas, i koncertą-pobūvį. Programa bus 
Apygardos valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, diskusijos 
dėl pranešimų, apygardos valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai, klausimai ir sumanymai ir 
susirinkimo uždarymas. Be to, 
suvažiavimo metu bus dail. Juo-

paskelbta vėliau. 
INŽINIERIŲ SĄJUNGOS 
21 METŲ BANKIETAS 

Apie 150 žmonių susirinko į 

nių nusistatymų Šv. Kazimiero 
kolegijos auklėtinis. 

Parapijos biuletenis uoliai 
ragina siųsti vaikus į šeštadie
ninę mokyklą. Vienuolika metų 
lituanistinei mokyklai sėkmin
gai vadovavo Ign. Medžiukas, 

Sheraton Inn, Quincy salę a t - ! d a b a r ^ P S 1 S^žų uolumą ro
do naujas vadovas kun. R. švęsti Inžinierių sąjungos, Bosto-

džio paveikslų paroda. Sekmadie- | n o s k v r į a u s 21 metų gyvavimo , Kasponis. Šiais mokslo metais 
nį, prieš suvažiavimo atidarymą, j s ukakt i . Šiuo metu inžinierių są-1 mokykla pradėjo naujus (jau 
bus iškilmingi pietūs, o Worces- -jungos pirmininku yra Eugeni 
terio jaunimas pasirodys su me 
nine programa. 

PASKUTINIOJI GALDIKO 
PARODA 

21-mus) mokslo metus su re-
jus Manomaitis, ant kurio pečių kordiniu auklėtinių skaičiumi. 

Mokykla yra ypatingoje para-
prel. J. 

gulėjo bankieto rengimo darbas 
sūnui Algiui padedant. Vakaro pijos ir jos klebono 
programą pravedė inžinierius j Kučingio globoje. 
Mickūnas. i , 

tėme Stasę 
fortepijono 

A. a. dail. Adomo Galdiko pa
skutinioji paroda So. Bostone y-
ra šį šeštadienį ir sekmadienį, 
spalio 31 ir lapkričio 1 dieno
mis. Parodoje bus išstatyta apie gražia^ suaugusią 
100 dail. Galdiko darbų. Tai bus 
viena iš gausiausių ir Bostone 
paskutinioji jo paroda. Kai kurie 
paveikslai dar niekur nerodyti. 
Bus visų žanrų jo kūryba. Dides
nioji dalis paveikslų yra maži, 

Vakaro ir programos siela bu-: Pikų dama ir, klausytojams pra 
vo inž. Mickūnas. Scenoje pama- j šant. bisui Stasio Gailevičiaus 

Daugėlienę, o prie ! "Laukiu vis" Ypatingai švelniai 
jos dukrelę Rūtą, i 

panelę moky 
skambančiai praėjo "Piemenė

lis". Violetai Balčiūnienei ir due 

LIETUVIŲ IR JŲ DRAUGŲ KOMITETAS R A G I N A P E R R I N K T I 
Už U£ DUNNS LIETI 

PRIETELIAI: 
'VIAI 

STANLET: BAI^EKAS, 
pirmininkas 

I-eon Apanas 
Albert .1. Aukers 
•fiuj/.;i> Bacevičius 
Adolph Balionas 
Casimir B.iltramaitis 
Algis B;i r;)kjlllska.s 
Vladas Bįknlcitts 
Alscird Brazis 
Dr. Mida Budrys 
Ateis Dapkus 
Felix Daukos 
Stasys Daunys 
•Joseph Dauparas 
John Drevin 
Stasys Džiugas 
John Kvan-. 
.lohn Gibaitis 
Antanas (iintneris 
Bruno (iramant 
John Hartigan 
Viotor Jautokas 
Peter Jok u baką. 
John Jonikas 
Tony Juška 
Andrius -luskevicius 
Charles l\ R ai 
Albert Kerelis 
Alfonsas Kerelis 
Bruno Klemka 
Sverinas Krutulis 
M. Krygeris 

Jr.. 

DUXN'E LIETUVIAI 
PRIETELIAI: 

Albin Knrkulis 
(>. i .a /iinska -
L. I^eonauskas 
Jostin Mackiewich. Sr. 
Victor Mastis 
Cecilia Matui 
Major Joseph Mildace 
Kdvvard Mitohell 
Stanley Molis 
Kimas Muiokas 
V. Noreika 
•loseph Padziunas 
John Pakei 
Harry Petraitis 
Jiireris Petraškevičius 
Vitoldas Petrauskas 
L. Ramanauskas 
Felix Raudonis 
Juozas Raudonis 
Vince Samoska 
Irene Šankus 
Frank Sa \ ickas 
K. Šidlauskas 
Adolph Šimkus 
Julius Sirka 
Juozas Skeivys 
Donatas snkelis 
l i a n a s Sulas 
MK-hael V'aidvla 
Peter V lkelis 
John Yerkes 
Zigmas Ziupsnys 
Frank Zogas 
Adele Zunas 

G E O R G E W 

toją. Stasė Daugėlienė dainavo: I ta r rs akompanavo Vytenis Va-
Šopeno "Mergaitės t roškimas" syliūnas. Po dainų sąjungos 
ir "Ruduo". Kuprevičiaus "Vo- pirm. inž. Manomaitis palakė 
silkeliai". Stasės balsas buvo trumpą kalbą, pabrėždamas inži-
geros formos, gražiai plaukė nierių dorumą, inžinierių ponių 
erdvioje salėje. Violeta Balčiu- solidarumą, rengiant susirinki-

4 ir keliolika vidų- nienė, aukštas sopranas, padai- mus bei prisidedant prie šio va
tinio dydžio. Visi pardavimui, navo Gruodžio "Aguonėles" ir karo. Už ponias buvo pakeltas ir 

dvi arijas Pucini: "Ar tau ne-Dail. A. Galdikas toks visiems ži
nomas, kad apie jo darbus nebe- ; gaila miško namelio"' iš operoi 

Tocsa ir "Mini" iš operos Bo Parodos vyriausia 
Magdelena : hemą. Pabaigai abidvi daininin 

kės atliko du duetu: Čaikovskio 
"Piemenėlio duetas" iš operos 

reikia rašyti, 
organizatorė yra 
Avietėnaitė, o paroda rūpinasi. I 
N . Pradėtosios Marijos seselių i 

šampano testas. 
P o vakarienės buvo šokiai. 
Garbė inžinieriams, kad suge

ba dvidešimt pirmuosius metus 
gražiai organizuotai veikti. 

EI. Vosyliūmene 

DUNN 
G00K C0UNTY TARYBOS KOMiSIONIERiy P R E Z I D E N T U 

K A R O V E T E R A N A S 
Tarnavo kariuomenėje 2-cne pasaulio kare ir Korėjos 
kare. 
V I S U O M E N Ė S V A D A S 
Amerikos Legiono Northrup Post No. 949 komandiarius, 
buvęs pirmininkas Lakeview Lions organizacijos ir ak
tyvus CYO veikime. 
Į S T A T Y M Ų L E I D Ė J A S 
Narys Illinois Kongreso atstovų nuo 1942 iki 1962 metų 
ir iškilo iki daugumos kongreso vadu. 

• A D M I N I S T R A T O R I U S 
• Prezidentas apskrities tarybos nuo sausio men. 1939 

metų ir prieš tai buvo pirmininku Finansų Komiteto 
6 ir pusę metų. 

• Š E I M O S Ž M O G U S 
Jis ir jo žmona Agnas turi tris vaikus: Mrs. Mary 
Morrisseau, George W. Dunne Jr: ir Eileen ir keturis 
anūkus. 

George W. D u n n e domisi lietuviu įstaigom 

švento Kryžiaus ligoninėje Marquette Park parapijos mokykloje Prie Dariaus-G reno paminklo 

^ : 

> 
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inž. A. Rudžiui, prašė daugiau 
informuoti Bražinskų klausimu, 
netgi siūlė imtis vadovauti jų 
gelbėjimo reikale, o patys žadė
jo visakeriopai prisidėti. St. S. 

IRVINE, Calif. — Vakar su
degė Bank of America Irvine 
skyrius Californijos universite
to apylinkėj. Yra pagrindo ma
nyti, kad buvo padegimas. 

Alvuuo L~.slio o^i-onai. va.dinę A. Kaūio "Du broliuku. H I S C E L 1 A N E O U S 
Nuotr . V. Noreikos I' 

BRAŽINSKŲ KLAUSIMAS 
LIET. RADIJO FORUME 

Niekad nebuvo tiek daug mi veltui įvairūs skiepai. 
domėtasi Liet. Radijo forumu. Antrasis kalbėtojas Morgan 
kaip pereitą šeštadienį. Tiktai Murphy, Jr., kandidatas į JAV 
penktadieni grįžęs iš Turkijos kongresą, papasakojo apie sa-
forumo direktorius inž. Anta- vo numatytą programą. Jis 
nas Rudis pasidalino su radijo užakcentavo Captire nations —Į 
klausytojais žiniomis apie mū- pavergtų tautų likimą. Anot jo, į 

9 J , ., ^ . i ^ . 4 . 1 Spalvotos ir paprastos, radijai 
sų tautiečius, pabėgusius is Ru- jaunimas nesupranta tų tautų j s t e r e o o r o v § s i l l t u v a L 

skriaudos. Ir radijas su televi-. 

APDRAUDC AGENTCSA 
N am v. Gyvybės, 

sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Patogios išsimo-
kejimo sąlygos. 

J . B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

M I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir k'tus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicaso, 111. 6')632. Tel. YA 7-5980 

A. ABALL R00FING C0. 

C L A S S i F . h D G U I D E 
K E A L E S T A T K 

Savininkas parduoda 13 m senu-
apačioj, 4 kamh. viršuj. Prie pat 
"Draugo". Arti 63-čios gatves 

T E L E F — 582-7962. 

1 Vi aukšto mūr. bungaiow, 4 j 

R E A L E S T A T E 

Ma:quette Parke 
7205 So. Fairfie'd Ave. 

Savininkas parduoda modern. 5}^ 
kamb. mūr. namą. Air conditio-1 

D £ M E S 1 O 

n 'Min-"T I I I I - I m n n 

RADIO PROGRAMA 

kamb viršuj. 71 k Artesiaa. KreiDtis ! n i n ^ d i d e l i s salionas, valgomasis,! Seniausia Lietuvio Radi 
i savininką. YVA 5-0949 arba ? d l d e l i m i e S - kamb. Nuo sienos j grame Naujoj Anglijoj, is 1 
3S8-7340. j iki sienos kilimai. Alum. lang. sie

teliai 2 maš. mūr. gara£.as. Geroj 

įsteigta DrieS +9 metus • 
Dengiame visu rūsiu stogus. Tai

kome a rba dedame naujus kaminus 
rinas. nutekamuosius vamzdžius. T>a- i 
žome iŠ lauko. Taisome mūra "tuck , 
pointing'-. Pilnu apsidraudę. Visas • <vtn ir So. Maplewood Avenue — vietoj. $34.900. Susitarimui skani- po pietų 
darbas garantuotas. 

Tel. — U I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku 

| Liuksus 4 butų namas, plius b u t a s , binti — 925-9830. 
rūsy. 3 maš. garažas. Skambinkit j . 
po 4-tos valandos popiet: 

R a d i o P f > 
stot ie! 

WLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 

perduodama vėliausiu 

FRontier 6 - 2 4 9 1 
3 

I E Š K O N U O M O T I 

62 ir Rockwell — Mūro 2 butai , 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. I Dirbančiai porai su 4 vaikais bū-

1 iiiiiimiimitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiii 
T E L E V I Z I J O S 

sijos ištrėmimo. 
, . . , . v _ ziia nepriduoda tam reikiamos Manios ir inž. Antano Ru- ., „ . , . .- •,.. - -«_.•» J . . , „__ reikšmes. Jis prižadėjo, o inž. 

daų namuose susirinko per 100 
asmenų. Pusė jų lietuviai, kiti 
—amerikiečių politikos atsto
vai. Anglų ir lietuvių kalbomis 
inž. A. Rudis pirmuoju klausi
mu palietė Bražinskų likimą. 
Jis praleido penkias dienas Tur- J E S ^ ^ ^ į S T j f c ^ a 

Krautuvė Marąuette Parke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
A. Rudis savo klausimu uzvede 2346 W. 69th St. — tel. 776-148'J 
ant to pasižadėjimo kelio, kad: Namų tel. — PR 6-1063 
jis, kaip jaunas advokatas ^ iiiiiiiitiiiNiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiilli 
buvęs jaunas jūrų karininkas, ; ———— 
jei bus išrinktas j kongresą, pa- * ^ S M O S PABCELS EXPRK>>1 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairių atstumu — 

823 WEST S4th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

kijoje padėti Bražinskams. Pra- l i e t u v i š k i r e i k a i a i n e b ū t ų ! ^ w. g * * . . c * & m. • * » 
nas Stasys Bražinskas ir 30 ^ ^ Jįs "Būtinai! ^ i l i . ^FUSZ^SBSF* 
sūnus Algirdas yra policijos ap- visi kongresmanai, 

> įvairių prekių pasirinkimas, moto 
n e p a i s a n t , oiklai. SaMvtuvai. maistas, doleriniu 

saugoje ir uz kelių dienų bus . . . . „ , „. , +,, • CKRTTFIKATAI u- ACTOMOBIIJAI oerkelti Ankaron Turku teismai k u r i a i P " * 1 ^ P n k l a u s ^ ' t u n R- **—*« perkelti Ai^aroni -urkų t e rma i ^ ^ m v e r g t ų teutų k i a u s imą. ••••• - " - -• 
- ' Laisvė šiame krašte vertinama,. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiminit 

taip ir turėtų būti!" 
Telefoniniai paklausimai su-

gėlių teises, ir rūpinasi jų pa
čių saugumu. Buvo pripažinta, 
kad tėvas ir sūnus politiniais1 

sumetimais veržėsi į laisvą kasi apie renkamųjų pasikeiti-j ^ grindi? 
kraštą. Turkai elgiasi garbingai mą po rinkimų. Daug žada, į j . BUBNYS — TeL RE 7-5168 
su politiniais pabėgėliais. Jie prieš, o po rinkimų gėdinasi ir į «Hintimiinnmmntminiimimntr;i:-: 
pripažįsta politinius ir karinius susitikti su paprastais piliečiais. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visp 
rūsiu 

motyvus ir tokių motyvų veda
mų asmenų negrąžina atgal i 
kraštą, iš kurio jie pabėgę. To
dėl faktinai abu minimi lietu
viai yra laisvi, ne kalinami, tik 
slaptai laikomi ir saugojami. 

Antroje programos dalyje 
dalyvavę politikos atstovai at
sakinėjo į klausimus. George 
W. Dunne, Cook County Board 
direktorius ir prezidentas, ra-

M. Murphy, Jr., gailėdamasis 
nemokąs lietuviškai, užtikrino, 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

ir kitas kraštas 
kad jo rastines durys n po n n - ; 6 m ) p r e k i u d įde ! i a pas1 r ink imas A, 
kimų bus atviros visiems lietu- i ,tomo.b.'!l?i;, šaldytuvai; televizijos, a-

« j ler. oertifiKatai. maistas. akord^oru' 
viams. Lietuviai ir lietuvių ki- 2fi*w» w. oath gj.. CT̂ irago. _ni. ROC,? 
limo turi supažindinti kongres- į 
manus ir patį prezidentą, kas 
vyksta rytų Europoje. Turi in
formuoti kongresą ir kitus. 

Kitas klausytojas telefonu norėjo žinoti, kodėl lenkų spau-
gino lietuvius rašyti jam tiesiai ^ B r a z i n s k u s ^ 
laiškus, jei norėtų ką apgyven
dinti Oak Forest Home, kur 
laiko nemokamai. I r A. Rudis 
skatino lietuvius naudotis vad. 
Forest Preserves miškais, kur 
galėtų nemokamai rengti eesru-

A. Rudis atsakė, kad lenkai yra 
mažai informuoti. Kitą šešta
dienį žadėjo plačiau informuoti 
apie Brazinskus. 

TET.FF. WA 5-2*87 

D A Ž Y M A S 

$32,500. 
Uargenas — 8 butai—4 po 4 k a m b . 

ir 4 po 3 kamb. Geras investavimui. 
Tik $20,000. 

Prie Maria H. S. MQr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32,500. 

Pr ie 66 ir Western. Mūr. 1% aukž-
to. 5 ir 3 kamb. $18.300. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

RUDENS TURTAI 
Puikns didelis k po 6 kamb. m u r 

! Gazo šild. Platus lotas. mūr. para 
j žas $30.000. 

4 buti.i a n t kampo mūr. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų. Marųuette 
Pko. $44.000. 

2-jų botų. 14 metų modern. mūr. 
3-jų auto. mūr. garažas. Ma.rquet.te 
pke. $36.000. 

9 kamb mūr . gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų. $19,6000 

Beverly \Voods — 14 metų. Gels
vų plytų apartmentinis. Patogūs bu
tai, yra rūsys. Apie $14.000 pajamų 
Namas išsimoka, per 6 metus. 

Pajamų mūras, švarūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb . Garažas . 
Arti 71 ir Calif ornia. Kaina t inka — 
$25.000. 

2-jų aukštų mūras. 2 po 5 kamb . 
! Naujas gazu šildvmas. Garažas, Pr ie 
! Maria High. $27,500. 

2047 W. 67th Place — WA 5-8063' A^*3? A l l > ^ J j W p l Į J g Į 
6 ir 3 kamb. 2 vonios. Kabinetų 
virtuve. Prie • 'Paramos". Su nuolai
da — $14,900. 

2-jų butų, 18 metų mūras . Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuves 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga- i 
ražas. Arti mūsų, naujame Mar
ąuette parke. $37.800. 

tinai reikia 3 miegamųjų namo a r 
buto. TEL. — 536-3442. 

IŠNUOMOJAM _ FOR RENT 

E S Ę ^ . "^P»- -^W- - ^ > <F«r-

RICHMOND AUTcT SERVICE 
2934 West 63rd Street 

užsieniniu ir vietiniu au to taisymas. 
Patyr* mechanika!. Elektroninis mo-
*OTO patikrinimas Vtlkikaa. 

TeL GR 6-S1S4 arbs GR 6-SS5S <=(av<n«Tikaii Joozae ( Joe) J&raltiB 

•nuHiinuiiiii:: - ...iiiiiBiiiiaiiisaaiiiBM 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Išnuom. 5 kambarių batas . ( i y 2 
nios), 1-me aukšte. Marąuette par
ko rajone. PR 6-4363 

pasaulinių žinių san t rauka ir k o 
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J . Minkąs. Biznio r e ika 
lais kreiptis | : BaJtic Floi ls ts — 
gelių bei dovanų kraa tuvė . 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Te l 
AN 8-0489. Ten pa t gaanamas h 
dienraštis Drangas. 

HELP WANTET> — MOTERYS 

Išnuom. 4 kamb. butas su balda:s 

GEN'L OFFICE GIRL 
2-me aukšte užpakaly. Suaugusiems F"or Acoounts Receivable dept. mušt 

6541 S. Campbell Ave. Telef. — WA 5-6616 

ĮSIGYKITE DABAR 

DE PROFUINDIS 
Kantata 

HELP WANTED — V\TJAI 

MEN FOR PACKEVG, SHD?PrNG 
AND RECETVTNG 

Starting pay $1.90 per hour 
25 d increase after 30 days. 

Pack lamp shades, mostly lite-work. 

Call for detaUs — 521-2709 

BREAKFAST COOK 
5:30 A.M. TO 11 A.M. 

6 DAYS PER WK. — $1.75 PER H R 
MUŠT BE RELIABLE. APPLY AT 

MTNER-DUNN 
12401 S. ASHLAND 

AFTER 2 P.M. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200 

Muzika Vlado daimbėno, žodžif. 
Bernardo Brazdžionio. Ga'dos miš 
riam chorui su fortepiono ar var 

Pigiai dažau namus iš vidaus 
iauko. Valau kilimus ir baldus 

Pilna apdrauda 
J . RUDIS — Tel. CL 4-1050 

' ' lOBMMMNMMaHMi:' ; 

Telefoninių skambinimų buvo 
žines. Netgi dtiodami veltui že- j be galo daug, susidomėjimas 
mėlapiai. Per 25 milijonai pasi-' mūsų pabėgėliais Bražinskais 
naudoja tais miškais. Taip pat , labai didelis ir vieningai susi-
Cook County ligoninėje duoda- ] rūpinta, kaip jiems padėti. Ke

li klausytojai išreiškė padėką 

P a i e š k o j i m a s 

Viena 8 daugiausiai Derkam 
knygų yra Juzės. Daužvardiem 

P0PULAR LITHUANIAN 

R E C I P E S 
jojo kicKvienas atras savo mėgia 
mo lietuviško patiekalo <ecepu 
arba suras naują, iki šiol nerį 
gautą, kariu čia yra Ati 200 

Restoranas — valgykla. naujas 
namas. Labai geras biznis. Inteligen
tiška klientūra. Reta proga. 

3 butai ir biznio pata lpa , r inkt ine 
vieta. Marąuette pke. $43.000. 

Mūr. bunjcalow. 10 metu. 43 p. 
• sklvpas. Naujas garažas. Erdvūs 

^onų pri tar imu. K u n n y s išleistas kambariai . Geriausia vieta Brighton 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties Pke. 
„ i ..I n • iminė t i Kxina SI 00 ; " b u t ų m 5 r - 10 m ^ 6 0 . p ' s k l y " suKaKciai ^armneri. ts^ma ?i.uu p a g G e r o a pajamos. Gera vieta. 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven ; inroraiioe — income Tax 
'.ojai prašomi pridėti 5 proc. mo ; >~otary Pnbilr 
esčiams ' š I M A I T I S R E A L T V 

2737W-43rdSt.,Ci4-239C 
11 b«tq. 10 metq mūr . namas Mar

ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
JI36,500. Savininkas duos 7% pasko-

2 bntai po 5% kamb. 7 .metų , 
I mūr. Marąuette p-ke. 4 vonios, at-
| skira gazo šilima Alumin. langai. t 

$47.900, a rba pasiūlymas. 
5 kamb. mūr. bungalow prie 71 i 

ir Rocktv-ell. $19.500. 
LEONAS REAL ESTATE 

NOTARIA 

Apsimok ,KeIKw DRAUGI; 

aes jis plačiausiai skaitomas Be 

tuvių dienraštis (Ji sf^lbiTU tei> 
los vjsieTn? T " - " - m i m r * 

C O S T R A C T O B S 

Perskaitę "Draugą", duo 
kitę kitiems pasiskaityti. 

ha.ve experience to do the typing, 
be able to operate adding machine 
and possess good figure apl i tude. 

MOTTVE PARTS CO. 
2419 S. Indiana Ave. Tie. 225-6611 

GENERAL OFFICE W 0 M A H 
Typing, Switchboard and filing 

experience. 
Pleasant working conditions. 

Fringe Benefits. Call — 
Mr. De Grot 379-2200 

High type middle age woman for 
gourmet cooking & liga-t house-
work. Private room & bath. Lake 
Shore Drive hi-rise, good referen-
ces, excellent salary 346-2^33 Mon-
day thru Friday 9 A M. 'til 5 P . M. 

LIVE IN BABY SITTER 
J One child Light housekeeping, 
| Professional family Near North, 
mušt speak some English. 
787-8984 between 7:30 P. M. & 

9:30 P. M. 
REIKALINGA ŠEIMININK* 

Gyventi vietoje, atskiras 
kamb. Geras atlyginimas. 
Skambinkit Chicagoje 375-3121 
arba (219) 933-0700. 

-
REMKITE "DRAUGĄ" 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

Heating Contractor 
{rengiu naujus ir perstatau se
nus visų rū.šių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHF.ET MET\L 
4444 S. Western. Chicaco 9. 111. 

Telefonas VI 7-3447 

Knyga parašyta angių naibd, ^ 
bai tinkama aovana vyresnėms 

į Ieškoma ONA M E T E L I E N E (Bud-
1 ry-tė), Mykolo duktė, gimusi apie 
į 1890 m. Tauragės apskr . , Lauku- o ypač naujai pradedančioms fel-
• vos vaisi . , Gulbių kaime. Iš Lietu- j mininkaut i moter im 
Į vos išvyko apie 1908. Gyv. Chica-
' goję Yra svarbių žinių apie jos 

seserį Marrijoną, kuri gyvena Lie
tuvoje — Šilalės rajone. Vidkiemy-
je . P rašoma atsiliepti a rba turin
tieji žinių api-3 ją pranešti adr. : 
Brone Giovannoni, 1929 W. Grand 
Ave., Chicago, 111. 60622. Telefonas 
CA 6-6320. 

Gillian Jessnp 

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

•asįEšūiEEai 

ilMCOME T A X -
TAS. IMIGRACIJA 

2735 W. 71 s t St . — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PD3KEV1AS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDU AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

IM1RGSNGY > A 0 0 M PHYSIC1AHS 
OPEN NOW — 4 POSITIONS 

MEMORIAL HOSPITAL, INC., Johnson City. Tennessee is a modern 
JCAH. non-profit hospita.1 with 337 beds and is an a r ea medical center, 
located in the mountains of upper east Tennessee o<n the T.V.A. lake 
system. Excellent fishing, boating. water skiing golf, hunt ing and o the r 
outdoor activities. Beach Mountain Ski Resort is only 45 minutes away 
so year round recreational facilities are available. Home of Eas t 
Tennessee State University. City is" one of the Tri-Cities (Johnson 
City. Bristol and Kingsport) which naakes up an area of 200.000 popula-
tion in a 20 mile triangle. City advantages without living in a city. 
Minimum salary $30.000 annual with hospitalization. paid vacation and 
other fringe benefits. Gontact: 

Permanent Positions • 
Morrfl H. R.*YBCRX, Adminlstrator 
MEMORIAL HOSPITAL, INC. 

Johnson City, Tennessee Tel. — (615) 926 - 1131 

D Ė M E S I O 

r ^ = 

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 

Peari Jans«n' 

Londone gražuolių konkurse Afri-į 
ką pirmą kartą a t s tovau ja ne bal- ' 
toji gražuolė, tai Pearl Jansen . ! 

i« A/rikos a ta tovauj? j 
fessup. Konkursas įv>'ks: 

Upkkričio menesj ^ 

Dienraštis D R A U G A S Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 
būda;'s patarnauti jau 61-rius metus- Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti šio.krašto lietuviams. 

Š :u6 metu D R A U G A S ieško naujų prietelių. kurie ateitų jam 
j talką. D R A U G A S džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesne ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti Letuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t-t. 

D R A U G U I būrų labai naudinga kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jom lt kitais būdais, būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinai mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos kurie DRAUGO dar 
nėjea užsiprenumeravę, jį užsisakyti. 

D R A U G O administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokiu asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
įiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui, llž tokį patarnaviiną 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai 

Tvarkingas teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Es ta te 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTJffiY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

S I O ! 

~ — 
Kas tik turi gerą skonį. 

Viską perką pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
į. LTEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R , I N C 
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniai!! nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vakaro. Sekmadieniai* uždaryta . 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

M D E U S PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO 3TEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

^ 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gauna;: >s lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
'eidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienrašty "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiusti Jums katalogą ir 
dažniausia- gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą 

Re.ki.i letuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą* 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

$3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugiu uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELET. — PRospect 6 - 4363 

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amenkie 
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba 

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkint 
kiekviena: 
V. BARAVYKO 

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas 
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose; 

f. PETERAICIO 
Lietuviškai angliška* žodynas 

(Antra laida, kietuose apdaruose) 

*6.t* 

$7 0* 

Hhnot . s ta t f tm<»ntntai j\ri< k s l r * - »nr l Drtr t f t i hf, r»^,fc,»^Ht, 

http://Ma.rquet.te
file:///Voods


FILATELIJOS PARODA 
Prie tų šviesių žmonių, kurie 

domisi Lietuvos praeitimi ir jos 
laimėjimais, reikia priskirti i r 
lietuvius filatelistus, kurie iš
eivijoje y r a susibūrę į keturias 
draugijas — Chicagoje, New 
Yorke, Kalifornijoje ir Toronte. 
Seniausia jų Chicagoj, įkurta 
1946 m. buvo "Draugo" red. 
Ig. Sakalo i r kitų rūpesčiu, spa
lio 23-25 dienomis didelė i r 
kruopščiai paruošta Lietuvos 
paš to ženklų paroda atžymėjo 
Steigiamojo Seimo 50 metų su
kaktį . Pa roda vyko erdviose 
St. Balzeko automobilių preky
bos patalpose. Šiam reikalui sa 
vininkas užleido erdvę salę, n e 
be tam t ik rų sunkumų iškraus-
tydamas parduodamus automo
bilius ir k i tus įrengimus. 

Parodą at idarė specialaus pa
rodai ruošt i komiteto pirminin
k a s B. S. Jurėnas, savo kalbo
je iškeldamas kelis būdingesnius 
Lietuvos istorijos faktų, ypač 
Steigiamojo Seimo reikšmę. 
Amerikos legiono Dariaus - Gi
rėno postui įnešus vėliavas, bu 
vo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, a t idary ta parodoje vei
kusi ir specialų JAV pašto 
antspaudą šiai parodai paga
minusi Amerikos pašto įstaiga 
i r pr is ta tyt i jos tarnautojai. 

Sveikinimai 

Lietuvos gen. konsulas d r . 
P . Daužrvardis, sveikindamas 
parodos ruošėjus, pasidžiaugė, 
k a d mūsų filatelistai, kalbėda
mi pašto ženklų kalba, gražiai 
garsina Lietuvos vardą. Šia p r o 
ga jis iškėlė Lietuvos Steigia
mojo Seimo darbus bei nuopel
nus . Liet. kultūros muziejaus 
savininkas St. Balzekas pasi
džiaugė, k a d didelis lietuvių 
skaičius nuoširdžiai domisi s a 
vo kilmės krašto praeitimi. Į 
parodos at idarymo iškilmes a t 
vykęs Cook apskrities tarybos 
pirm. George W. Dunne, sveikin
damas filatelistus, džiaugėsi l ie
tuvių taut inės grupės aktyvu
mu. Parodos dalyviams buvo 
pr i s ta ty tas ir malonų žodį t a r ė 
daugelio Lietuvos pašto ženklų 
projektuotojas dail. Ad. Varnas. 

Raštu, laiškais ir telegramo
mis sveikino Baltųjų rūmų a t 
stovas, kardinolas Antonio Sa-
morė iš Romos, senatorius 
Ralph T. Smith, Illinois guber
natorius R. Ogilvie, Chicagos 
miesto burmis t ras R. J. Daley, 
Chicagos pašto vyr. viršininkas 
McGee i r kiti. Buvo pristatyti 
garbės svečiai ir lietuvių filate
lijos darbuotojai. 

Pu ik i meninė dalis 

Parodos atidarymo dalyvius 
labai gerai nuteikė trumpa, b e t 
gerai pa ruoš ta meninė progra
ma. Muziko J. Kreivėno vado
vaujamas Cicero ir Brigthon 
Parko lituanistinių mokyklų 
choras padainavo keturias da i 
n a s : Toli už girių (žodžiai Mi-
nelgos, muzika Kreivėno), Šė
rėm žirgus Gardine (Pūkelevi-
čiūtės - Strolios>, Nemunėli, N e 
munėli (Bložės - Bražinsko), 
i r Grąžinkit laisvę (Dautarto-
Budriūno) . Akompanavo Ramo
ną Kaunaitė ir Vilija Mikutai- j 
ty tė . Pranešėjos lietuvių ir a n g - j 
lų kalbomis buvo iš abiejų mo
kyklų. 

Eksponatai ir premijos 

Erdvioje parodos salėje buvo 

gražiai išdėstyta ir parodos lan
kytojams pateikta 207 rėmai į 
su Įvairiausiais pasaulio pašto 
ženklais, kurių t a rpe aiškiai do
minavo įvairiausi Lietuvos paš
to ženklai, jų įvairios rūšys, at
mainos i r kita dokumentinė me 
džiaga. 

Parodos garbės teisėju pa
kviestas gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, teisėjais — kun. 
Br. Jurkšas , lenkų fil. dr-jos 
atstovas Chester A. Schefer ir 
Edm. Jasiūnas. J ie tinkamai į-
vertino išs ta ty tus rinkinius ir 
paskyrė premijas: aukščiausias 
atžymėjimas suteiktas žinomam 
filatelistui clevelandiškiui Jonui 
Grigaliūnui už jo tikrai puikų 
retų Lietuvos paš to ženklų rin-

Chicagos pašto antspaudas (kiek 
padidintas). kuris buvo specialiai pa
gamintas ir naudojamas Lietuvių fi
latelijos parodos metu spalio 23-25 
dienomis. 

kinį. Už retus i r įdomius Lietu
vos paš to ženklų rinkinius pre
mijuoti: I premija — Stepas 
Ivanauskas (Chieago), n — 
Alg. Ruzgas (New York), m 
— J. Žygas (Chieago). Už JAV-
bių ir kitų k raš tų pašto ženklų 

j rinkinius I premiją gavo Ignas 
! Sakalas (Chieago), II—David 
jKamm. Specialių vadinamų To-
į picai rinkinių grupėje I premi-
Į ja paski r ta V. Urbonui (Chica-
igo), I I — V. Kvedarui (Kana-
įda). Istorinių ženklų rinkimo 
Į grupėje I premija premijuotas 
! Juozas Kreivėnas (Cicero) už 
i jo t ikra i puikią Vilniaus pašto 
Į ženklų kolekciją. 

Filatelija domisi ir mūsų jau-
Inimas. Savo rinkinius parodoje 
• pateikė net 15 filatelistų. I pre-
imija paskirta Raimondui Lapui 

(Melrose Park) už jo Lietuvos 
pašto ženklų i r dokumentų rin
kinį, n — Arūnui Vabalaičiui 
(Cicero), EI — Petrui Kisieliui 

MISIJŲ DIENA 

Visame katalikų pasaulyje 
buvo paminėta Misijų diena. 
Popiežius Paulius VI šia proga 
paskelbė atsišaukimą į visus ti
kinčiuosius, ragindamas kiek
vieną savo katalikišku gyveni
mu veikla ir auka būti apašta
lu — misijonierium, skelbiant 
Kristaus evangeliją dabarties 
pasaulio žmonių tarpe. Misijų 
darbas katalikų Bažnyčioje yra 
vienas iš svarbiausių. Iki šiol 3 
milijardų ir 341 milijono pa
saulio gyventojų tarpo Kris
taus mokslą išpažįsta tik dau-

Ateitininkų kongreso metu literatūros vakare poetas Bern. Brazdžionis ! cialūs sargai. Per t r i s dienas 
duoda autografus. Poezijos knygą "Poezijos pilnatis" pardavinėja parodą aplankė apie 3000 lan-
Kazyte Brazdžionyte. ! Rytojų lietuvių ir amerikiečių, j 
(Cicero). i suma — 300,000 dol. Nakties Nemaža jų dalis buvo atvykę! 

Parodos stenduose buvo gra- metu eksponatus saugojo spe- , ir iš kitų vietovių. (bk) 
žiai pagerbtas ir pirmasis Stei-j j 
giamojo Seimo pirmininkas, res
publikos prezidentas A. Stul
ginskis. Šiam reikalui dokumen
tinę medžiagą (nuotraukas, laiš 
kus . vokus ir kt.) pateikė A. 
Stulginskio duktė dr. Aldona 
Juozevičienė, Br. Kviklys ir kt. 

P . Morkūnas iš Kanados at
gabeno gražiai surinktą pilną 
nepr. Lietuvos monetų ir bank
notų rinkinį, ciceriškis K. Va-
balaitis pateikė okupacijos me
t o banknotų rinkinį. Buvo ir 
daugiau įdomių rinkinių. 

Parodos ruošėjai 
Ši Lietuvos pašto ženklų pa

roda, suruošta "Lietuvos" fila
telistų dr-jos, buvo XTV iš eilės, 
J o s garbės komitetą sudarė : 
dr . P. Daužvardis, prof. A. Var
nas, St. Balzekas, j r . Draugijos 
valdyba: J. Žygas (pirm.), St. 
Ivanauskas, V. Urbonas, V. 
Lesniauskas, E. Pe t rauskas i r : 
B. S. Jurėnas. Be jų parodos 
ruošimo komitete dar aktyviai 
dirbo: Ignas Sakalas, P. Baužys, i 

į L . Kairys, A. Beleška, V. Kiz- į 
laitis, J. Levitan, K. Rožanskas,! 
St. Keruiienė, Aldona Sakalai-
tė . J. Kreivėnas suredagavo pa
rodos leidinį lietuvių ir anglų 
kalbomis, kuriame paskelbta 
keletas įdomių straipsnių i r do
kumentinės filatelijos medžia
gos. Suruoštoje pašto ženklų 

; mugėje dalyvavo apie 20 lietu
vių ir svetimtaučių filatelistų, j 

Parodoje išstatytų pašto žen 
L klų ir kitų vertybių vertė buvo 
didelė, ką rodo jos draudimo 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. spalio mėn. 28 d. 

giau kaip vienas milijardas, t. 
y. maždaug kas trečias pasau
lio gyventojas y ra krikščionis. 
Krikščionių tarpe katalikai uži
m a pirmąją vietą. Katalikų 
Bažnyčiai priklauso 613 milijo
nų tikinčiųjų, įvairioms protes

tantų Bažnyčioms — 272 mili
jonai ir ortodoksų Bažnyčiai 
apie 142 milijonus. Midijų sek
madienio proga visi kviečiami 
Aukščiausiąjį pasiųsti d a r dau
giau darbini- kų į plačiuosius 
pasaulio misijų piotuss. 

Inž. Juozui Sidui - Sidzikauskui 
m i r u s , 

jo žmonai PETRONĖLEI, sūnui JUOZUI, dukteriai 
RITM. seseriai ANTANIMI ir broliams PRANUI ir 
VACLOVUI liūdesio valandoje nuoširdž"ą užuojautą 
reiškia 

SAN FRANCISCO 
LIETUVIU BENDRUOMENES VALDYBA 

POVILO ŽILIO 
sieią šv. Mišios bus atnašaujamos šeštad., 31d . 
spalio, 1970 m., 8:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje, Marąuette Parke. Po to įvyks 
paminklo pašventinimas Šv. Kazimiero kapinėse 
— Blokas 31, sklypas 13, kapas 6. 

Visi draugai ir pažįstami maloniai kviečia
mi dalyvauti. 

Liūdinti ŽMONA ir GIMOES. 

A. A. 

KAZIMIERA VASAITIENE 
mūsų brangioji mamytė, uošvė ir senelė, iškentėjusi iftfu metų Si
biro koncentracijos stovyklos kančias Irkutsko srityje, grįžo i Lie
tuvą su visiškai palaužta sveikata ir ten užgeso jos gyvybė. 

Ji buvo palaidota šalia savo giminių gimtuosiuose Babtuose, 
dalyvaujant didelei miniai kaimynų ir parapijiečių su bažnytinėmis 
apeigomis Skausmas mums vėrė šrdį negalint jai tarti paskutini 
sudiev ir palydėti į kapus. 

Dėkojame "Draugo" redaktoriui Broniui Kvikliui ir jo šeimai 
už užuojautą spaudoje ir nekrologą. Taip pat dėkojame už užuo
jautas spaudoje pusbroliui Dr. Juozui Kriaučiūnui, jo žmonai Mag
dalenai ir sūnui Rimui su šeima, pusbroliui Vaciui Kriaučiūnui, jo 
žmonai Viktorijai, sūnui Rimantui, dukrai Julytei ir jų senelei Ste
fanijai Karalienei. Juozui Remiui ir šeimai. Vincui ir Liūdai Bige-
liams ir šeimai. Petrui ir Dr. Liūdai Dirdams ir jų sūnui Algiui. 

Dėkojame už užuojautas Juozui ir Onai Bigeiiams ir šeimai. 
Antanui Kučiui ir poniai, Antaninai Nėnienei. Catherine, Glenn ir 
Mike Nikwander, Stellai ir Russell Cross ir Frances ir Henry Lli-
veiing. 

Dėkojame visiems mus guodusiems ir užjautusiems skausmo ir 
liūdesio valandose. 

Jonas. Anelė. Alvylas ir Alytė Vasaičiai 

P E T E R K R O M E L 
K K O M E L I S 

Gyveno Pinelias Park, Florida. Anksčiau gyveno Chi-
.cago, Illinois. 

Mirė spalio 24 d.. 1970 m.. 8-tą valandą vakaro. 
Gimė Lietuvvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Snaputis), 

2 sūnūs: Peter P. Kramei, marti Fern Marie. ir Frank Kro-
melis, mar t i Stephanie, duktė Ann Chipps. podukra Stella Da-
raška, posūnis John Zay, marti Mary. 11 anūkų. 8 proanūkai, 
ir kiti gšninės. draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4605 S. Hermitage 
Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 29 d. iš koplyčios 9 
vai. ry to bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
di} bus nulydėtas j Liet. šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Ž&nona, sūnus, duktė, posūnis, podukra, 
anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Daimid ir Gaidas. Telef.. YA 7-1741. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SDKF.KTTS 
A. f A. 

CHARLES MIŠKINIS, Sr. 

CHARLES MIŠKINIS, Jr. 
J a u suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis a tsky

rė iš mūsų t a rpo mylkną vyrą, kurio netskau 1965 m., spalio 
29 d. 

Nor s laikas tęsiasi, bet jų niekados negalėsiu užmirlti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę. 

Už jų sielas šv. Mi'ios bus atnašaujamos spalio mėn. ^9 
d. 8 vai. ry to Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, šv . Mišros ta ip pat bus atnašaujamos Franciscan 
Fr iars koplyč.. Burlington. Wis.; T. Marijonų Vienuolyne Chi
cagoje; šv. Judo koplyč.. Baltimore. Maryland; ir šv. Juoza
po Indėnų Mokyklos koplyč., Chamberlain. S. Dakota. 

Maloniai kviečiame visus — gmines . draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kar tu su mairrn pasimelsti 
už a. a. Charles, Sr. i r Charles. J r . Miškinių sislas. 

Nuliūdę: ŽMONA ir MOTINA MARIDA 

T^į^^l^B* *?*•'• 

E U D E I K i S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

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

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

PIRKITE 04B4R TIESIOS NUO U 
M R , M £ L S 0 N 

S a v i B a K o 

SAiNT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas nuo kapinio 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Telet. — CEdarcrest 3-6335 

E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR Š O N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7ls! St. Telef. GRcvehilI 8-2345-6 
1410 S, SOtti Ava.. Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

ATKŠTf: AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SŪNUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

N A U J O J I K O P L Y Č I A Ž I N O M A K O P L Y Č I A 

D e Young-Vroegh Funeral H o m e Leonard Funeral H o m e 
649 East I62nd Street 10821 So, Michigan Avenue 
South Holland, Illinois Chieago, IHineis 

Irgi parūpiname šermenų kambarius kitose Chicagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose. 

Patarnavimas dieną arba naktų šaukite telefonu COmmodore 4-2228 

10% — 20% — 80% plStaa mok&dt 
iž apdraudę, nuo ugniee Ir automo 
Dilio pa* 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208K We*t 95tb Street 

Chieago, Iilm -te 
1V4. OA 4-8*54 b- OB ft-4SSt 

G e L e s 
VertoTėms, banketam.-*, laidotuvėm-

ir kitokioms progoms 
O V Ž A U S K Ų 

Beverly Hills Gėltnyčla 
2143 W. 63rd Str«et, Chi'**o, Illinois 

TFX. PR 8-0833 — l'R 8-083-1 

Remkite tuos biznieriai, ku

rie skelbiasi "Drauge". 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria: 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 
(LACKAWICZ) 

3424 W. 69th Street Tel. KEpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. California A ve. Tel. LAfaypt^ę 8-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Lituaniea Ave, Tel. YArds 7-3401 

33.">4 S<>. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-1138-1139 

VASAJTIS - BUTKUS 
1146 S. 50th Ave., Cicero, 111., Tel. OL 2-1003 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. spalio mėn. 28 d. 

x Kun. Petras P . Cinikas, 
MIC, Draugo administratorius, 
spaudos reikalais lankėsi De- , 
! ^ T .. m Guv Sylvestre, senatorius dr. 
troite, o ano. metu y r a a e v e - ? i m l U z y k E B p i m fc g i l . 

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ SEKCIJA 
KANADOS FEDERALINIAME 

KNYGYNE 

landė, kur turi pasitarimus su 
spaudos atstovais ir platinto
jais. Detroite dar dalyvavo Ši
monių auksinės vedybų sukak
ties šventėje. 

X Jonas Račkauskas su žmo-

Kanados federalinis vieemi- i i r kul tūroms išlaikyti) progra-
nisteris Kultūros reikalams dr. mas ir sk i r s jom lėšų. 

Kanados viceministeris Kul
tū ros reikalams dr. Guy Syl-
ves' re, kur i s taip pat yra direk
torius National Library and 
Arehivesš priėmė daugiau kaip 

, r r rf | šk ŽVAIGŽDUTE 
^^S&mmJL * « * ** Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, fllinois 60636 

vestras Čepas, dr. Marija Ra-
mūnienė ir dr. Antanas Ramū
nas sudarė prezidiumą oficialiai 
lietuviškom knygom įteikti Ka- 1000 lietuviškų knygų iš dr. S. 

ados federaliniam knygynui ir j čeoo. Savo kalboje viceministe-
archyvui. Iškilmėse dalyvavo vi-

na Ramune dalyvavo pereitą I ^ e į j ė Ka-ados lietuvių ir Ka-
šeštadieni, spalio 24 d., lietu- j n a dos vyriausybės atstovu. 
viškų knygų skyriaus Kanados 
federalinėj bibliotekoj atidary
me, Ottawoje. R. ir J. Račkaus
kai buvo prof. dr. Antano ir 
dr. Marijos Ramūnų svečiai. 
Knygyno įrengimo iniciatorė 
yra dr. M. Ramūnienė. 

Puikiuose ir moderniuose Ka
nados fed. knygyno rūmuose 
auditorijos sienose kabėjo Ka
nados ir Lietuvos vėliavos. Dr. 
Marija Ramūnienė, kurios dide
lėm pas'angom knygos buvo 
s u r i k t o s , pradėjo iškilmingą į-

x Lietuvių kalbos pamokose teikimą, pabrėždama, kad šis 
Šv. Kryžiaus ligoninėje pirmiau-' knygų Įteikimas sutampa su 
sia tarnautojai bus mokomi me- AW ™etų Vilniaus bibliotekos 
diciniškais reikalais susikalbėti i :kūrimo sukaktimi. 
su lietuviais ligonimis. Lietuvių Antanas Ramūnas 
kalbos klasėje dabar y r a 14 stu- [ 
dentų. Pamokos bus antradie
niais nuo 4 iki 5 vai. 15 min. p. 
p. Dėstys Judita Ratas . Chica
gos Valst. kolegijos mokytoja. 
Kursas pravedamas ryšium su 
Chicagos Valst. kolegija, kuri 
parūpina ir mokytoją. 

x Jurgis Vidžiūnas, Chica
gos Lietuvių operos valdybos 
narys po operacijos sveiksta 
Central Community ligoninėje. 
409 kambary, dr. A. Maciūno 
priežiūroje. Tikisi jau šią savai
tę grįžti namo. 

x Frank Savickai, kandida
tui į Ulinois senatą, priėmimas 
buvo surengtas J. Pakel Chica
go Savings and Loan Ass. ban
ko patalpose pereitą sekmadie
nį. Dalyvavo taip pat ir kiti de
mokratų kandidatai į rinkimi
nius postus. Priėmime dalyva
vo ir Draugo atstovas. 

x Cicero apylinkės l:etuviu 
svarbus susirinkimas įvyks mū
sų parapijos salėje lapkr. 1 d., 
sekmadienį, 4 vai. popiet. 

Visi kviečiami dalyvauti. Su 

irkilmi-rai pristatė abu karce

ris pranešė, kad jis įkuria lie
tuviškų knygų sekciją knygyne. 
J i s oficialiai dėkojo lietuviams 
už jų dosnumą ir pasiaukojimą 
dovanojant šias knygas Kana
dai. Pažymėjo, kad lietuvių pa
vyzdžiu turė tų sekti ir kitos 
taut inės grupės, nes lietuviai 
pirmieji įteikė Kanados knygy
nui savo tautinių knygų. Šios 
knygos, sakė viceministeris, bus 
amžinai saugomos ir prieinamos 
visiems mokslininkams Kanado-
re ir kitur. Jis išreiškė ypatingą 
rsadėką dr . Marijai Ramūnienei, 
kurios pastangomis ir idėjom 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Aš savo atostogas praleidau j 
Neringos stovykloje. Man la-1 
bai patiko Neringa. Mažiukai 
miško nameliai, o kokie gražūs j 
balti beržai... Kaip gražu anks- j 
ti rytą, kai saulutė kelias ir vi- j 
sas miškas skamba įvairiausiais Į 
paukščių baisais. Tada ir mes j 
skubam iš lovelės ir pradedam 
dieną. Pusryčiai, vėliavos pakė
limas, susitvarkymas savo na
melio, sportas. Man labai patiko 
ežeras, vanduo šiltas ir taip ra 
mu, gražu, nes aplink visur y r a 
miškas. Mūsų vadovės buvo la
bai geros. Ypatingai Aldona, 
kiek daug ji šokių ir dainų iš
mokė mus. Kiek džiaugsmo ir 
juoko būdavo prie laužo. Tik 
gaila, kad taip greitai prabėgo 

GRAŽIAUSIAS ŽVĖRIS 
JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ 

PARODA 

Neseniai man teko dalyvauti 
"Illinois Junior Academy of 

(Atpasakojimas) 
Vieną k a r t ą žvėrys užsimanė 

išsirinkti gražiausią žvėrį. Visi 
!gyvuliai susirinko. Teisėjai: liū-i Science" parodoje & paroda 
tas, sakalas ir šuo pradėjo M 0 Chicagos a m l ^ l r e Jo-

i rinkti. Jie praėjo pro žvėris ^ dal^av0 l a b a i * J | m o k s l e i -
vieną kartą, antrą kar tą ir t r e - i ^ » * v a i r"* mokyklų. 
čią kartą, pagaliau sustojo prie i £ dalyvavau su projektu, 
""*- . ry . . . . .. . . ;kuriame įrodžiau, kad galima 

; mažo sužeisto suniuko ir ii is-! „ , . , , ., . 
i • - , TT. . . , . . :persodinti kojų muskulus iš vie-
; s innko. Visi zverys pradėjo *^ . , . . „ . L - , - ,- v a ,--4. i- * nos varlės į kitą. Prie savo pro-! t r iukšmauti , bet hu t a s t impte- , ' " , r , , 
h - . . . - . ,., iiekto dirbau visus metus, kol 
lejo usą ir visi zverys nutilo. J . ,. __. — „.- . . . . . f pasiekiau norimų rezultatų. T n s I Jis vra gražiausias zvens to- '» ' Tokį kiškutį mačiau, kai važiavau 

atostogų j Bostoną 

dėl, kad jo koja sužeista. J i s 
savo brolį išgelbėjo iš po ra tų . 
Matot, jo veidas sužeistas, nes 

Rasa Veselkaitė, 8 m., Detroitas j jįg išgelbėjo viščiuką nuo ka
tino. Ar pastebėjote, jo pečiai 
įdrėksti? J i s savo draugą išgel-

kar tus aš perkėliau tą muskulą 
iš vienos varlės ir įsiuvau kitai. 

Savo mokyklos parodoje a š 
buvau laimėjęs antrą vietą, o 
Chicagos parodoje — pirmą. 
Gegužės mėn. aš ir dar 18 mo
kinių iš mano mokyklos važiuo-sėlio. Mintimis galiu įsivaizduoti, ^jo nuo vilko. Dėl to jis y ra . . , 

kaip Nemunas vingiuoja per ^ ^ ^ g ^ . v i s i ž v ė r ^ ; sime į Urbanos universitetą, 
tos trumpos mano atostogos, miestus, laukus ir pievas ir į - j n u t i l o & i š s i s k i r s t ė . j k u r **** paroda iš vrsų Dhnois 
Reikėjo skirtis su draugėmis ir I teka į Kuršių marias. Nemunas; N u o d a b a r žvėrys p i a u n a s i , ' m o k y k l ų ' š l 0 3 e P a ™ 0 J e b u * 
vadovėmis, bet grįžau namo su ' prasideda Baltgudijoje. Neris k a d , i e y r a g r a ž e s n i > k i t i ! sunku laimėta nes laibai daug 
daug gražiu prisiminimų iš Ne- įteka I Nemuną ties Kaunu ir j š u o n a k t i p r i e š m ė - n u U g ė d i fc mokinių suvažiuos ir Jų projefc 

paskui Nemunas teka toliau. | k i a u s i a . "Kodėl? Kodėl?" ringos. 
Ramunė Adomavičiūtė 

Bostono lit. m-los V sk. mok. 

MANO GERIAUSIAS 
VASAROS ĮVYKIS 

Mano geriausias vasaros į-
vykis buvo tada, kai aš ir ma
no tėvelis važiavome į Wiscon-
sin žuvauti. Mes važiavome žu
vauti su motoriniu laivu. Ma
no tėvelis buvo toks geras, kad 
leido man vairuoti tą laivą. Mes 

Pakeliui į jį įteka kitos upės 
ir su jomis visomis Nemunas 
įteka į Kuršių marias. I r taip 
visos šitos mintys eina pro ma
no akis, kaip filmą. Taip no
rėčiau pamatyti Nemuną. 

Angelika Menčiūnaitė, 

Maironio 8 sk. Brooklyne 

MIŠKAS 

Pavasarį ir vasarą miškas 

Rimas Viktorą, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

VTI! sk. mok. 

tuo laivu apie pusę valandos Irisas žalias. Labai gražu miške 
važiavome aplink ežerą. Vėliau 
sustojom ir pradėjom žuvauti. 

Tėvelis pagavo pirmutinę ly-

ir rudenį, kai lapai krenta . Dėl 
to miškas man labai patinka. 

Bevaikščiodamas miške, aš L:e.u Vištas knygas spa.io ,24 d. įteikiant rvanados fcderaiinei b.biiote-
kai Ot:awoię. Iš k.irės j dpšme: Ramunė Račkauskiene l i e t u k o d fe ^ ^ minučių, j radau kelis takelius. Mano 
knyg-.-no ;.:c>;tore dr. i ianja Ramuraene ir Kanados viceMimistens; "" . , , , . . . v. .... •. 
Kultūras rei':ai:.r.3 dr. Guy Sylvestre. Nuotr. J. Račkausko I Pagavau kitą lydeką. Man ne draugai ir as einam ziureti, kur 

i tik patiko žuvauti, bet taip r»at 
toms — dr. Uzyk ir dr . Syl- šis projektas buvo įvykdytas. ; m a n p a t i k o i r k e p t i įįį v a i gy t i 
vestre. senatorius Uzyk, kuris J is visus dalyvius kvietė ap- \ £ a s £ . 
yra Kanadcs etninių grupių gy- žiūrėti knygas, kurios buvo i š 
nėjas ir kovotojas, pabrėžė, jog s ta ty tos knygyno salėje. Knygų 

takeliai pasibaigia. Kai kurie 
takučiai yra ilgi, ka r ta i s pusės 
mylios ilgumo. Jie veda į visas 

Po to rr.es vėl pasivažinėjome j puses, 
su motoriniu laivu. Po pusės j Kai kurie medžiai mūsų miš' 

surinkimą šaukia Lietuvių ben-1 K a n a d a s k a t i n a i r n o r L * a d P a r . o d a b u v o g u o s t a A Ta- į v a l a n d o s i | v a ž i a v o m n a m 0 T a j p k e l a b a i a u k š t i ? n e t 1 5 ^ 
druomenės Cicero apylinkė, j ̂ k v i e n a e'mnė grupė islaiky- mcsaitienės audiniais ir Ped. h t . ; ^ m a n o riausiag v a . d a u k š t u m o , 0 g ^ d a r didės-
Apie 6 vai. į tą susirinkimą at- i ** s a v o * * * * * » " papročius, inst i tuto senų knygų ir auto-
vvks senatorius Ralph Smith '; **** , s a v o . ^ m t ^ ^ . k a l b ^ i r riu fotografijoms. 
ir kiti aukšti svečiai. Jei kas j S a v ° k u : t u r : m 0 P a l l K i m ? " ^ Ct tawos lietuvių bendruome 
negalėtų atvykti 4 vai . popiet, I į^^??*****- P ™ - K™adoS 

atvykite bent šeštą valandą. ,T 

Visi laukiami. (pasako etuviai vi 
X Aukštos kultūros šeimų suomet buvo tolerantiški ir sau-

privačiuose pobūviuose nagri- j goio kitų tautų kultūrinius pap-
nėjama kuri nors naujai išėju- i rcči us. Pav\-zdžiui Ukrainoie 
si knyga. Garbė tiems, kurie tą \ Lie uvcs valdovai nemėgino nu-
kultūringą paprotį įveda į gyve- į tautinti ukrainiečių, be t leido 
nimą. Kas ryžtasi į pobūvius į-! . i i e m s laisvai reikštis savo kul-
vesti naują programą, siūlome tūriniuose baruose. Taip ir Ka-
užsukti į "Draugo" administra-, n a d a n o r i - k a d kiekviena etni-
ciją ir gauti tik ką išėjusiu ! n ė 8 ^ P 6 dirbtų ir reikštųsi Ka-
knygų: A. Barono novelių rin- n a d o - 1 e ' tet t a i P ^ l a i k y t ų sa
kinį "Išdžiūvusi Lanka", č . I v o Papročius ir kalbą. Senato-
Grincevičiaus romaną "Geroji ri"as U z ^ k ' būdamas Kanados 
Vasara", 0. Nendrės romaną konstitucijos perrašymo komi-
„ . . . -, „ , . siicie, pabreze. kad Kanados 
"Antroji Banga ar kūną nors . , ... . .., • 
, ., J • nauja konsti ucija duos aiškias 

| teises tautinėm grupėm. J is taip 
X Vilniečių žiniai: š. m. lap- gi pranešė, kad artimoje atei-

kricio mėn. 1 d. sekmadienį, 10, tyie Kanados valdžia patvirtins 
vai. ryte, Tėvų Marijonų koply- į tautiniams reikalams (kalboms 
čioje, 4545 W. 63 Str . bus a t 
našaujamos šv. Mišios už mini- * x Inž. Vytauto ir Elenos 
sius Vilniaus Krašto Lietuvių Lapėnų-Lap.nskų sūnelis Vy-
Sąjungos narius. P o pamaldų tau tas Antanas buvo pakrikšty-
organizuotai bus lankomi mirų- tas spalio 25 d. Gary. Ind. kun. j 
sių narių kapai Lietuvių Šv.;Urbono. Krikšto tėvais buvo: 
Kazimiero ir Lietuvių Tautinė- Dana Overiingaitė i r . Virgilijus 
se kapinėse. Visi nariai prašo- Krapauskas. Be sūnelio, augina 
mi skaitlingai dalyvauti, fpr.) dar dvi dukras: Danutę ir Jū-

rate. kurios lanko jau pražios 

nes mozaikos. Senatorius knygyno rūmuose. Jose daly 
zyk prisiminė, kaip jo senelis v a v 0 " visi svečiai ir atstovai. 

Po vaišių buvo dar svečių pri
ėmimas dr. A. ir M. Ramūnų 
namuose. (R) 

saros Įvykis. 
Linas Mastis, 

Lemonto Maironio Lituanistinės 
Mokyklos VTII skyrius 

MATAU AŠ NEMUNĄ IŠ 
TOLO 

Stoviu aš ant kalno ir matau 

m. 
Netoli mūsų namų yra mo

kykla. Į šią mokyklą mes ei
nam takučiu per rrrišką. Mes 
galim rinktis vieną iš 20 taku
čių. 

Iš visų miško medžių man 
geriausia patinka beržas, nes 

mūsų didžiausią upę Nemuną. įš i s daugiausia siūbuoja. 
— Kilnūs tikslai, nors ir neį- Saulė leidžiasi ir vanduo mir-

kūnyti, mums brangesni už į-guliuoja. Dangus mėlynas, mė-
gyvendintus, bet menkus. |lyniausias, nėra nė vieno debe-

X Onai Izokaitytei mirus. mokyklą. vietoje gėlių ponia Izokaitienė 
ir jos sūnūs su šeimomis auko- K. Milkovaitis, A. Gintne-
jo Jaunimo centro statybai ris ir A. Bndreokas sudaro 
$25.00. (pr.) branduoli spaudos — informa

cijos sekcijos, sudarytos prie 
Chicagos šaulių rinktinės. 

12, 14, 18, 20. 21 , 23 ir 25 

X Frank D. Savickui reiškia 
malonią padėką A. L. Montes-
sori dr-ja už didelias pastangas 
ir nuoširdžią moralinę paramą inč'ų spalvotos televizijos gau
jos veiklai. Džiugu kad p. Frank narnom Gradin?ko krautuvėje. 
Savickas nepasigaili brangaus Dviguba garantija. 2512 W. 47 
laiko padėti net mažoms lietu- S t , FR 6-1998. Atd. ir vak. | 
vių organizacijoms. (pr.) pirm. ir ketv. (sk.) 

MELSKIMĖS U2 
M I R U S I U S 

Marijonų vienuolijos nariai kasdien meldžiasi už 
skaistykloje kenčiančias sielas. Savo maldų intencijomis 
apima tėvus, gimines, geradarius, vienuolijos įstaigų ir 
darbų rėmėjus ir visus mirusius bendradarbius. 

Į savo maldas Įjungiame taip pat tuos mirusius, 
kurių vardus prisiunčia jų artimieji. Vienuolynas priima 
ir mažas aukas bendroms šv. Mišioms už mirusius, ku
rios bus laikomos per visas aštuonias Vėlinių Oktavos 
dienas. 

Marijonų Seminarijos koplyčioje melsimės už mūsų 
geradarius, bendradarbius ir visus mūsų maldoms pave
damus mirusius šia t va rka : 

1. Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) giedotinės šv. Mišios. 
2 Per visą Vėlinių Oktavą šv. Mišios. 
3. p e r visą Vėlinių Oktavą gedulingi mišparai. 
4 P P - visą lapkričio mėnesi kurijai marijonai mel

dai?-i n»>- vi^-as šv. Mišias už geradarių sielas. 
5. Per vhą lapkričio mėnesį kalbamas rožančius yra 

a u k ^ i n ^ a ^ už geradarių .rielas. 
6. Kunigai ir broliai mariionai kasdien aukoja už mi

rusius savo gerus darbus, maldas ir igijamus atlaidus. 
Kviečiame visus įsijungti į mūsų maldas už mirusius. 

Savo brangiųjų vardus siųskite adresu: 

Rev. Fath«r Superior 
Marian H i ils Seminary 

Clarendon Hills, UI. 60514 

Man atrodo, kad medžiai tu
ri didelės reikšmės mūsų gyve
nime todėl, kad mes gaunam 
šviežią orą nuo medžių. Taip 
pat iš medžio «tato namus. Me
džiai duoda namus ir paukš
čiams. Kaip jūs matot, medžiai 
mums labai naudingi. Jei nebū
tų medžių, neturėtumėm oro, ne
galėtumėm kvėpuoti ir numir-
tumėm. Štai kodėl man patinka 
miškas. 

Gintaras Grušas 
34 Holly Dr. 

Parsipany, N. J. 

Jonas Minelga 

PfiSAKĖLE 
(Sekant žinoma daJiele) 

Du gaideliai. 
Kaip disdeliai, 
Kartą žirnius kūle. 
Cupu-'upu... 
Saują pupų 
Gintui jie pasiūlė. 

Dvi višteles. 
Jų martelės, 
Į malūną vežė . 
Guru-guru 
Dešimt pūrų • 
Pro kaimyną ežį. 
Girnas kalant. 
Mitus malant 
Ožio nieks nematė. 
Dingu-dangu, 
Jis prie lango 
2ilą barzdą kratė. 

tai bus labai geri. 
Vytautas Gaižutis, VIa kl. 

K. Donelaičio lit. m-la. 
Brighton Pr . Lit. mokykla. 

GALVOSŪKIAI 

I 
Tėvas yra penkis kar tus vy-

rends už sūnų. Už penkiolikos 
metų tėvas bus tik du kar tu 
vyresnis už sūnų. Kiek dabar 
tėvas turi metų? 

(5 taškai) 
n 

L n 16-taa JAV 
prezidentas. 
E h. Angli
jos karalienė. 
H 9 Tokiais 
vardais yra buvusių Anglijos 
karalių. . . . . 
M k T n žymus 
Amerikos rašytojas humoristas 
M i Radio tėvas. 

Už kiekvieną teisingą atsaky
mą, vienas taškas. 

m 
1940 m. Walt Disney sukūrė 

Pinocchio. Kaip vadinasi čirš
kiantis vabalas, kuris buvo Pi 
nocchio draugas. 

(10 taškų) 
rv 

A. Kas randama netoli Biržų 
esančiame Kilučių ežere? 

(5 taškai) 
B. Kuris y ra plėšriausias žvė

ris ir plėšriausias paukštis Lie
tuvoje? 

(5 taškai) 
Atsiuntė Rima Janulevičiutė. 

V 

— Raudonasis Kryžius metų 
laikotarpyje vidurinėj Amerikoj 
11,489 pant is kraujo panaudojo 
sunkiems ligoniams. 

Jaunimas modeliavo Putnamo seselių rėmėjų aaadų parodoje spalio 
lū ir 11 d.d. Jaunimo centre. 

Ant dangaus du m&iulio piau-
tuvai. Kuris iš jų seaae, kuris 
— jaunas? 

(5 taškai) . 

Galvosūkių atsakymai 

1) 22 stulpai. 11 vfenoje ke
lio pusėje i r 11 antroje kelio 
pusėje. 

2) Abejingas — pusiau ne
laimingas. 

3) a) San Marino. 

b) San Salvador. 

c) Saulius. 

4) Chicago, UI. 

5) Jonas Biliūnas, kilęs iš 
Anykščių apylinkės. 
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