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Ryty ir Vakarų 
karo manevrai

NAESTVAD, Danija. — Šiau
rės Atlanto pakto valstybių ma
nevrai vyksta Danijoj ir juose 
dalyvauja 12,000 karių. Taikos 
įvairūs skelbėjai bandė demon
stracijomis manevrus sutrukdy
ti ir net į manevrų laukus vyko 
su plakatais ir vaikų vežimė
liais. Demonstrantai bandė nu
plauti kai kurias telefono lini
jas, bet buvo pašalinti.
O čia niekas nedemonstruoja
VARŠUVA. — Varšuvos pak

to valstybių manevrai prasidė
jo Lenkijoj vakar, anksčiau bu
vusioj vokieuių teritorijoj. Len
kijos spauda skelbia, kad So
vietų Rusijos ir Rytų Vokieti
jos laivai atvyko į uostą jsijung 
ti j manevrus, kuriuose taip pat 
dalyvauja Lenkija ir Čekoslo
vakija. Cia niekas neprotestuo
ja, nes už geležinės uždangos 
kiekvienas prieš karą ar val
džią protestas reiškia žiaurias 
kančias kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose.

Laivas apšaudo
komunistų pozicijas
SAIGONAS. — JAV laivas 

Boston ir B-52 bombonešiai puo 
lė komunistų pozicijas demili
tarizuotoj zonoj. Laivas apšau
dė iš Pietų Kinijos jūros, nu- 
ti’dydamas komunistų minosvai 
džių ugnį, apšaudžiusią Pietų 
Vietnamo karius. JAV štabas 
praneša, kad numesta mylios 
ruože demihtarizuotoj zo”oj 
300 tonų sprogmenų. Amerikie
čių patruliniai laivai jau tre
čią naktį iš eilės užtiko komu
nistų karius Saigono upėje. Nu
kauta 14 komunistų kareivių.

'• Prahoj® rugsėjo 3 dieną 
ypatingomis iškilmėmis Čeko
slovakijoje buvo paminėta 70 
metų sukaktis nuo krikščionių 
socialinio sąjūdžio įsikūrimo. Ta 
proga V^eh^ad bazilikoje bu
vo atlaikytos iškilmingos pa
maldos ir aikštėje prieš bazili
ką įvyko minėjimo iškilmės. Iš
kilmėse dalyvavo Čekoslovaki
jos valdžios atstovai, gi Čeko
slovakijos prezidentas Svoboda 
atsiuntė specialų pasveikinimą.

*

PEIKIAMOS VAIKŲ 
TELEVIZIJOS PROGRAMOS

Perdaug jose yra vaizduojama nusikaltimų

WASHINGTCNAS. — Tele
vizijos programos vaikams, kur 
gerieji muša bloguosius ir pa
našios šeštadienio rytais, pade
da augti nusikabimams. Įvai
rios tokios programos ne tik 
gadina vaiko būdą, bet ir pa
rodo, kad tokie nusikaltimai y- 
ra legalūs. Tai paskelbė nusi
kaltimams tirti komisija, vado
vaujama dr. Milton Eisenhowe- 
rio, John Hopkins universiteto 
profesoriaus, 7,500 žodžių pra
nešime. Televizijos programos, 
besibazuoją nusikaltimais, ken
kia visai visuomenei. Trylikos 
narių komisija pasiūlė televizi
jos tinklams priimti patiem pro 
gramos reformas. Taip pa‘ p'ažy 
mi, kad reikia surinkti specialių 
lėšų gerai ii' kultūringai progra
mai pravesti.

Komisija televizijai rekomen
davo išimti iš programos vai
kams skirtus kartūnus, kurie 
pasižymi žiaurumais ir nusikal
timais, nes 1987 - 68 ir 1988 - 69 
metų sezono programos pasi
žymi nusikaltimų gausumu. 
Taip pat prašo sumažinti vadi- i

Gromyko kalba ir 
Maskvos darbai

Sovietų užs. reikalų ministeriui atsakoma New York Ti
mes, kad ir Maskva turi pasitraukti iš Baltijos teritorijos

NEW YC-RKAS. — “New 
York Times” dienraštyje vakar 
dienos laidoje išspausdintas il
gas Fricis Berzins laiškas “So
vietų Rusija — okupantas”, ku
riame jis atsako į Sovietų Ru
sijos užs. reikalų min. Gromy
ko kalbą, pasakytą Jungtinėse 
Tautose rugsėjo 19 d. Kaip ži
noma, savo kalboje Gromyko 
pareiškė, kad siekiant taikos, 
pirmoji są’yga: “Tarptautiniam 
įtempimui mažinti, tautų saugu
mui stiprinti turi būti kariuo
menės išvedimas iš teritorijų, 
kurios buvo okupuotos vienų 
valstybių ginkluotųjų pajėgų 
veiksmais prieš kitas valstybes 
ir tautas, ginančias jų iškovo
tą kolonijinei sistemai žlugus, 
nepriklausomybę ir savo terito
rinį vientisumą. Taikos intere
sai taip pat reikalauja Jungti
nes Tautas siekti, kad būtų be
sąlygiškai vykdomi atitinkami 
Saugumo tarybos nutarimai dėl 
okupacinės kariuomenės išvedi
mo iš svetimų teritorijų, kad 
nebūtų leidžiama apeiti ar igno
ruoti. tokių nutarimų. Stiprinti 
tarptautinį saugumą daug kuo 
būtų padėta, jeigu tuojau pat 
būtų nutraukto® visos priemo-

JAV monetų kalimo direktore pa
skirta Mary Brooks, 61 m., buvu
sio Illinois senatoriaus nailė.

namų vakarų filmų demonstra
vimą, kurios pažeidžia natūra
lų normalios visuomenės gyve
nimo tvarką. Sakoma, kad gal 
ir lengviau sukurti filmus, ku
riuose vyksta daugiau akcijos, 
tačiau reikia bazuotis daugiau 
meniškumu.

Tėvai įspėti žiūrėti ką vai
kai žiūri, ir patariama skųstis 
stotims, kad perdaug rodoma 
kraujo ir plėšimų. Tokios įvai
rios programos skiepina kenks
mingą požiūrį į visuomeninę 
tvarką.

KALENDORIUS

Rugsėjo 25 d.: šv. K’eonas, 
šv. Aurelija, Vientautas, Žel- 
vė.

Rugsėjo 26 d.: šv. Kiprijonas, 
šv. Justina, Vydanis, Gražina.

Saulė teka 6:40, leidžias 6:45.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien dalinai saulėta, tempera
tūra daugiau 60 laipsnių.

nės, kuriomis malšinami dar 
tebeveikiančių kolonijinio valdy 
mo jungą tautų išsivadavimo 
judėjimai ir visoms šioms tau
toms būtų suteikta nepriklauso
mybė”.

Laiško autorius “New York 
Times” laikraštyje iškelia, kad 
tie žodžiai nieko bendro neturi 
su Sovietų Rusijos vykdoma po
litika. Jeigu esminis da’ykas 
taikai yra Izraelio pasitrauki
mas iš arabų kraštų, tai dar 
labiau esminis reikalas, anot 
autoriaus, yra ištraukti Sovietų 
Rusijos kariuomenę iš Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos.

Berzins pabrėžia, kad morali
niai Jungtiniu Tautu narių prin 
cipai turi būti lygiai taikomi vi
soms tautoms. Jeigu- jau Gromv 
ko mano, kad Sovietu Ru-r-a 
turi tų principų laikytis, kaip 
jis skelbia Jungtinėse Tautose 
tai pirmoje eilėje Sovietų Rusi
ja turi baigti Baltijos tautų — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos — 
okupaciją.

Malonu, kad toks reikšmin
gas laiškas buvo paskelbtas 
“New York Times” dienraštyje 
šalia vedamųjų ir tai yra nors 
šioks toks atsakymas i Sovietų 
Rusijos ir jos ministerio Gro
myko melą ir veidmainystę.

Milijonai atsilikusioms 
tautoms

ECrTCNAS. — Ju-grinėms 
Tautoms priklausanti pn saulinė 
sveikatingumo org-ja OMS š’o 
mis dienomis posėdžiavus’ Bos
tone JAV-se, paskelbė ateinan
čių metų darbų planą. Metin: 
organizaci ios biudžetą sudaran
ti 600 mil. dolerių sumą, dau
giausia sk’riama kovai prieš 
ligas ir epidemijas ūkiniai atsi
likusiuose kraštuose bei svei
katingumo kėlimui statant ligo
nines, sanatorijas ’r kitas hi 
gienos reikalams skirtas insti
tucijas. Pirmoj vietoj 10 mih 
dolerių skiriama Afrikos tau
toms, 7 mil. Azijos ir 6 mil. 
Pietų Amerikos kraštams.

'• Prez. Ni.vonas nominavę 
karjeros diplomatą J. F. Root 
51 m., ambasadoriumi į Ivorj 
Coast.

Casper Winberger paskirtas fede 
raliniu prekybos direktorium. Ji 
yra 52 m. respublikonas, finansi 
ninkas iš Californijos. Dabartini' 
direktoriaus demokrato Michelso: 
kadencija baigiasi rugsėjo 25 d.

Du vaizdai naujojo prez. Nixono kabineto, kuris įrengtas egzekutyvų 
pastate, esančiame skersai gatvės nuo Baltųjų Rūmų.

Izraelio lėktuvai 
vis puola

TEL A’"TV, Iz-a^is — Izra
elio karo Jė’’’t”v.,i puolė arabų 
karinius tsik’"iu • ir instaliaci
jas Suezo kanalo krante. Puo
limai esą vykdyti todėl kad 
Egiptas nuolat pažeidžiąs pa
liaubas. Skelbiama, kad du žy
dų kariai nukauti, kai arabai 
skersai kanalą apšaudė Izrae
lį, netoli Firdar tilto. Taip pat 
arabu partizanei apšaudė prie 
Jordano 't”ėa ’ b-r vietovę. 

Katalikai V. Vokietijoj
! MUENCHFNAS. — Vakarų 

i Vokietijos katalikų sielovadoje 
šiuo metu dirba 20 000 kunigų, 
6,000 vienuolių ir 85,000 seserų. 
Kunigams sielovadoje padeda 
2,800 katekizmo mokytojų ir mi 
sijų darbuotojų, apie 6 000 pa
sauliečių tco’ogų ir 92,000 pa
sauliečių vyrų ir moterų, dir
bančių socialinio aprūpinimo bei 
artimo globos darbe. Be to, ne
maža kunigų eiti? pareigų per
ėmė pasauliečiai diakonai ir į-

Naujas mažumos vadas
WASHINGTONAS. — Va

kar senato mažumos vadu res- 
p-ulb1 ikonai vietoj mirusio šen. 
Dirkseno išrinko šen. Hugh 
Scott, iš Pennsylvanijos. Už jį 
pasisakė 24 senatoriai gi už jo 
konkurentą šen. H. H. Baker 
iš Tennessee 19 balsų.

Šen. H. Scott

ČEKOSLOVAKIJOS RAŠYTOJU 
PROTESTO RASTAS

Praha. — Daugiau poros šim
tų Čekoslovakijos rašytojų ir in
telektualų šiomis dienomis pa
siuntė Čekoslovakijos valdžiai ir 
komunistų partijos vadovybei 
naują. protesto raštą - manifestą, 
kurio tekstas jau pasiekė laisvuo
sius Vakarus.

Čekoslovakijos intelektualai 
manifeste rašo: “Jau metai kaip 
gyvename tikroje vergijoje. Vie
toje progreso, padėtis pablogėjo 
ne tik dvasiškai bet ir materia
liai. Žymiai pakilo kainos, suma
žėjo prekių gamyba ir jų teiki
mas visai nepakankamas. Dau
gelis gabių ir talentingų asmenų 
buvo priversti pasitraukti iš dar
bo ir eitų pareigų. Demokratinės 
teisės panaikintos ir visi svarbie
ji nutarimai daromi mažos oli- 
garchinės asmenų grupės. Šių die
nų Čekoslovakijoje neveikia nei 
viena valstybinė institucija visos 
liaudies išrinkta ir net parlamen
to kadencija yra pasibaigusi... 
Čekoslovakijos intelektualų mani 
feste reikalaujama tarp kito pra
dėti derybas sovietų armijai iš 
Čekoslovakijos atitraukti, panai
kinti cenzūrą, grąžinti visas pilie
tines teises, paskelbti rinkimus į 
parlamentą ir kitas institucijas 
bei vykdyti visos tautos valią, o

vairių bažnytinių įstaigų sek
retoriai bei referentai.

ne mažos komunistų partijos dik
tatūrą.

Šv. Tėvo žodis čekoslovakams
Daugiau 600 Slovakijos kata

likų iš Čekoslovakijos, Kanados, 
JAV-jų ir kitų Europos kraštų 
rugsėjo 15 dieną Sopulingosios 
Dievo Motinos šventėje Didžio
joje Marijos bazilikoje Romoje 
iškilmingai paminėjo slavų apaš
talo šv. Kirilo mirties 1,100 me
tų sukaktį. Ta proga Vyskupų 
kongregac. prefektas kard. Con- 
falonieri, kartu su 25 slovakų ku
nigais Maria Maggiore baziliko
je aukojo šv. Mišias ir pasakė 
progai pritaikytą pamokslą, iš
keldamas šv. Kirilo palaimin
gą veiką slavų tautų tarpe. Slo
vakų apie 500 maldininkų Cas- 
telgandolfe buvo priimti popie
žiaus Pauliaus VI-jo specialioje 
audiencijoje.

Čekoslovakai vadovaujami sa
vo vyskupų ir kunigų, atvyko į 
Romą. Šv. Tėvas savo kalboje ra
gino Slovakijos maldininkus lik
ti ištikimais Bažnyčiai ir vienin
gais tikėjime. “Kaip rodo visa jū
sų tautos istorija — kalbėjo po
piežius — nežiūrint sunkiausių 
bandymų ir prieštaravimų, jūs 
likote ištikimi savo pašaukimui,.

KATALIKU BAŽNYČIA LENKIJOJ
Kardinolas atmeta komunistų kaltinimus

I VARŠUVA. — Lenkijos kard. 
Wyšinski, pasikalbėjime su Poz
nanės katalikų laikraščio “Prze- 
wodnik Katolicki” atstovu, pasi
sako už tradicinį katalikų Bažny
čios mokslą ir ribotą naujųjų Va
tikano II-jo Susirinkimo nutari
mų įgyvendinimą. Wyšijskis pa
brėžė, kad Lenkijos katalikų Baž
nyčia nėra atsilikus nuo Bažny
čios atsinaujinimo pastangų, bet 
jos padėtis yra visai kita ir arti
mai surišta su visos tautos kul
tūra. Ištikimybė tradicijoms Len
kijoje yra ta pati visos Bažnyčios 
ištikimybė Dievo įvestai tvarkai, 
kur nė viena raidė negali būti 
panaikinta. Bažnytinio gyveni
mo pažanga nereiškia nutolimą 
nuo senųjų tradicijų, bet tik la
biau išryškina tas Bažnyčios ver
tybes, kurios labiau tinka nau
jiesiems laikams. Tikrasis Bažny
čios atsinaujinimas yra nelen
gvas, ir gali būti įgyvendintas tik

J iš lėto ir išmintingai. Tai nėra 
revoliucija, bet evoliucija, kurio
je pasireiškia vidinis Bažnyčios 
subrendimas ir nesivaikoma 
naujumų ir neišbandytų ekspe
rimentų. Kaip pavyzdį kard. Wy- 
šinskis nurodė daugelyje kraštų, 
o ypač Prancūzijoje: bandymus 
įvesti “kunigus darbininkus” į 
fabrikus, kas Lenkijoje yra visai 
neaktualu. Ir naujieji liturginiai 
pakeitimai, kaip ir lenkų kalbos 
įvedimas šv. Mišių apeigose, ne-

Dtdele pagalba Biafrai
GENEVA. — Kaip praneša 

katalikų artimo globos organi
zacijos Caritas centras Gene
voje, Amerikos ir Kanados ka
talikų ša’pos organizacijos rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais ypa
tingai sustiprino aukų telkimą 
Biafros civiliniams gyvento
jams. Iki šiol aštuoniolikos tau
tų jungtinės krikščioniškosios 
artimo g’cbos organazacijos o- 
ro keliu iš Sao Tome salos į 
Biafrą pristatė 36,000 tonų mai 
sto ir vaistų.

Partizanai
Venecueloj

CARACAS, — Politiniai su
kteliai puolė armijos konvojų, 
nukaudami vieną karį ir sužeis- 
dami keturis. Puolimas įvyko 
prie Bona Vista, 300 mylių nuo 
Caracas, Venecueloj.

be svyravimų ir kompromisų lai
kėtės savo įsitikinimų ir vieningi 
maldoje ir meilėje davėte gra
žiausią pavyzdį pasauliui ne žo
džiais bet darbais. Savo žodį Slo
vakijos maldininkams Šv. Tėvas 
baigė linkėjimais, kad visi jų troš
kimai ir siekimai, Dievui pade
dant, greitai virstų palaiminga 
realybe”. Laisvojo pasaulio spau
da šiose Šv. Tėvo žodžiuose įžiū
ri Apaštalų Sosto siekimus susi
tarti su Čekoslovakijos valdžia 
Bažnyčios santykiams su valsty
be sunormalizuoti.

Amerikietis karys Garner, 19 m., 
dėvi šalmą, kuris apsaugojo jo gy
vybę, sulaikydamas kulką mūšyje 
netoli Da Nang bazės.

duoda laukiamų vaisių sielovado
je, jei per daug skubiai ir ne
parengtai siekiama įgyvendinti. 
Baigdamas pasikalbėjimą su 
“Przewodnik Katalicki” atstovu 
kard. griežtai atmetė visas, ka
talikams priešingos spaudos iš
galvotas, istorijas apie Lenkijos 
viešpataujantį bažnytinį feoda
lizmą ir “vyskupų diktatūrą”.

Trumpai iš visur
• Suomijos prezidentas Kek- 

konen lankosi Bukarešte ir ten 
kalbėjosi su prez. Ceausescu.

• Meksikos buvęs preziden
tas Lopez Mateos mirė sulau
kęs 59 m. Buvo laibai populia
rus ir geras sportininkas. Bu
vo futbolininkas, boksininkas, 
yra pėsčias nukeliavęs 700 my
lių per 36 dienas. Prezidentu 
buvo 1958 - 64 m.

'• Amerikiečiai astronautai, 
skridę į mėnulį, dugsėjo 29 d. 
pradeda geros valios kelionę a- 
pie pasaulį. Rugsėjo 29 d. bus 
Meksikoj, po to kituose Loty
nų Amerikos kraštuose. Spalio 
6 - 7 d. Madride, spalio 8 d. Pa
ryžiuje, po to Amsterdame, 
Briusely, Oslo, Berlyne, Romoj 
ir kitur. Vėliau vyks į Azijos 
kraštus.

• Seattle mieste krautuvinin
kas Mathison per 23 m. buvo 
apiplėštas 11 kartų. Užvakar 
Mathison, 77 m., apiplėštas ir 
nužudytas.

• Irano šachas atvyksta į A- 
meriką spalio 21 d.

• Brazilijoj, Porto Alegre 
mieste, kapucinų rūpesčiu, pra
dėjo veikti pirmoji katalikų te
levizijos stotis Brazilijoje, duo
danti taip pat ir spalvotas pro
gramas. Be to, Brazilijos ka
pucinų ordinas išlaiko atskirą 
katalikų radijo stotį ir leidžia 
plačiai skaitomą laikraštį.

• Meksikos oro linijos lėktu
vo nelaimėje žuvusių skaičius 
pasiekė 27. Lėktuvas su 118 ke
leivių, skridęs iš Chicagos, įu- 
krito netoli aerodromo Meksi
koj praėjusį sekmadienį. Tarp 
žuvusių yra 5 įgulos nariai.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— šiaurės Vietnamo nauja
sis vadas, vietoj mirusio Ho 
Chi Minh, tapo Ton Duc Thang, 
81 m., Jis spėjo jau pareikšti, 
kad kovos prieš Ameriką bus 
vedamos ligi laimėjimo.

— R. R.Donnelley spaustu
vėj, 350 E. Cermak Rd., Chica
goj, UI., įvyko vakar sprogimas. 
Žuvo 6 asmenys ir 30 sužeista.V*

— Prez. Nixonas spaudos 
konferenciją rengia šį penkta
dienį. Tai pirma konferencija 
po trijų mėnesių.

— Pietų Korėja nuskandino 
Šiaurės Korėjos laivą.

— Prancūzų užs. reik. min. 
Schumann Jungtinėse Tautose 
pareiškė,, kad norint atstatyti 
taiką Viduriniuose Rytuose rei
kia sukviesti keturių didžiųjų 
— JAV, Sov. Rusijos, Prancū
zijos ir Britanijos konferenci
ją-

— Indijoj kilusios riaušės dėl 
karmų dar tebevyksta. Skel
biama, kad susirėmimuose tarp 
muzulmonų ir indusų jau žuvę 
1,000 asmenų ir 2,000 sužeista. 
Riaušės įvyko Ahmedabad mies 
te, kuriame gyvena 1 mil. indų 
ir 230,000 muzulmonų.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugsėjo m. 25 d.
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CLEVELANDO SENJORAI 
. KLAUSOSI PRANEŠIMŲ

Clevelando senjorai vyčiai 
rugpiūčio 30 d. turėjo susirinki
mą pas Antaną Mačioką, senjo
rų pirmininką.

Pirmininkas susirinkimą pra
dėjo malda, gražiai jį pravedė. 
Sekretorė M. Trainauskaitė pati
krino valdybos sąstatą, rasdama 
tris valdybos narius, kurie uo
liau turėtų pildyti savo pareigas. 
Toliau sejkretorė perskaitė perei
to susirinkimo nutarimus, kurie 
buvo priimti su maža pataisa.

' L. Tarybos skyriaus praneši
mo bebuvo, nes senjorų vyčių il
gametis įgaliotinis Jurgis Kuzas 
nėgalėjo atsilankyti dėl nesvei 
katos. Liga mielą Jurgį prilaiko 
namie jau ilgą laiką. Vyčiai sen
jorai linki savo ilgamečiu! nariui 
ir Clevelando lietuvių, senosios 
kartos uoliam veikėjui skubios 
sveikatėlės.

Apie C.L. Kul. Darželio sąjun
gos veikimą pranešimą padarė 
senjorų įgaliotiniai - J. Sadaus
kas ir M. Trainauskaitė. Šioje 
sąjungoje juodu yra ir valdybos 
nariai.

Rugsėjo 7 d. buvo iškilmingai 
paminėta šios sąjungos veiklos 
40 metų sukaktis. Buvo pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Clevelan
do miesto pdlicija palydėjo nuo 
bažnyčioj'į L. Kul. Darželį, kur 
padėti vainikai prie dr. Jono 
Basanavičiaus, poeto’Maironio ir 
Lietuvos himnas tėvo dr. Vinco 
Kudirkos statulų. Prie kiekvienos 
pasakyta kalba.

Apie įvykusią išvyką ' geguži
nę pranėšimą pateikė senjorų 
uolioji narė K. Petkūnienė. Ji 
dėl tos išvykos daugiausia pasi
darbavo. Daug jai padėjo senjo
rų pirmininkas A. Mačiokas, vi
cepirmininkas Ignas Visockas, jo 
žmona Antosė ir visi nariai, ku
rie nepašykštėjo atnešti dovanė
lių laimėjimui!

Susirinkimas pareiškė vyrišką 
ačiū visiems trims valdybos na
riams, kurie skubotai ir sumaniai 
suruošė šią išvyką, gerokai pa
didinusią senjorų iždą, o vyčiams 
Visoękams dėkoja už leidimą pa
sinaudoti jų puošniuoju parke
lių.

,Apie 56-tąjį seimą pranešimus 
padarė M. Baranauskienė, St. 
Sankalaitė ir J. Sadauskas, kurie 
seime atstovavo vyčiams senjo
rams. Jie savo pranešimuose 
džiaugėsi New Yorko ir New 
Jersey vyčių draugiškumu, pui
kiai prirengta meniška progra
ma ir skaniais valgiais, o ypač

is Alexander verkia, gavusi baisią žinią, kad jos tėvai žuvo lėk- 
ijoje prie Indianapolis, Ind.

solistų St. Bučmio ir L. Stuko 
giedojimu bažnyčioje, banketo 
metu ir moterų seksteto puikiu ir 
žavinčiu pasirodymu su gražio
mis lietuviškomis dainomis. Ap
gailestavo, kad seime delegatai 
mažai tegalėjo pasisakyti savo or
ganizacijos klausimais. Linskma 
žinia clevelandiečiams, kad St. 
Sankalaitė perrinkta ir sekantiem 
metams centro valybos iždinin
ke, o Sadauskas už naujų narių 
verbavimą ir spaudos darbus ap
dovanotas specialiu pažymėjimu. 
Visai senjorų kuopai už tvarkin
gą užsimokėjimą nario mokesčio 
paskirta garbės dovana — meniš
kas ornamentas su įrašu, kam jis 
skirtas ir už ką.

Buvo tartasi ir apie Vidurinių 
valstijų apygardos seimelį, kuris 
įvyksta spalio 10-12 d.d. Young- 
stowne. Prieš tą suvažiavimą 
senjorai vyčiai turės dar vieną 
susirinkimą, kuriame bus išrink
ti ir delegatai. Daug kas pasiža
dėjo ne tik delegatais vykti į sei
melį, bet ir svečiais. Norima šį 
vyčių suvažiavimą padaryti gau
siu ir darbingu. Apygarda ruo
šiasi kitais metais 57-jame seime, 
kuris įvyks Chicagoje, būti gau
siai atstovaujama.

Baigiant susirinkimą St. San
kalaitė priminė, kadi parengimų 
komisija rūošia kortų pobūvį. Jis 
įvyks rugsėjo 28 d., Rožės San- 
kalienės namuose, 473 E. 148 St. 
Prasidės 2 vai. p.p. Visi nariai ir 
senjorų vyčių rėmėjai kviečiami 
atsilankyti. Bus galima laimėti 
vertingų dovanėlių, kaip ir ki
tuose senjorų parengimuose.

Susirinkimas buvo baigtas mal
da. Po to prasidėjo vaišės, ku
rias skaniai buvo paruošusi vytė
K. Petkūnienė. Buvo pagerbtos 
vytės Paulina Usalienė ir M. Jieš- 
mantienė. Gimtadienio proga 
buvo jos papuoštos gėlėmis. Bu
vo ir gimtadienio tortas. Sugie
dota “ilgiausių metų”.

Susirinkimą ir vaišes globojo 
pirmininkas Antanas Mačiokas,, 
už ką jam susirinkimo dalyviai 
dėkojo. Senelis

JAUNA JĖGA

Vyčių choras šiais metais lai
mingas, turėdamas jauną, veiklų 
ir sugebantį pirmininką Vytautą 
Bilitavičių. Vytautas populiaru
mą pelnė dideliu darbštumu ir 
draugiškumu. Sunku ir įsivaiz
duoti, kokia plačiašakė jo veik
la. Per paskutinius penkeris me-

A. A. KUN. M. TAMULEVIČIŲ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Ruigsėjo 15 d. 10 vai. iš ryto 
Worcesterio lietuvius pasiekė 
liūdna žinia, kad mirė ju mv- 
limar ii gerbiamas dvasios tė
vas, Aušros Vartų parapijos 
klebonas. Tiesa, tai nebuvo di
delė staigmena, nes kun. My
kolas po galvos operacijos il- 
sirgęs. Ypač paskutiniu ląiku 
silpnai ^au^ėsi ir dau'T kentėto 
Aukščiausias Viešpats, pasi
kviesdamas ipas save, sutrum
pino jo šio gyvenimo kančias, 
kurias jis kantriai kentė.

Kun. Mykolas Tamulevičius 
buvo g’męs 1916 m. Branforde, 

' Conn. Jo tėveliams persikėlus 
į Worcesterj, mokslus ėjo Wor- 
cesteryje, baigė Marianapolio 
kolegiją, filosofiją ir teologiją 
studijavo Montrealy, Kanadoje. 
1843 m. birželio 19 d. šv. My
kolo katedroje, Springfielde, 
Mass., įšventintas į kunigus. Jo 
pirmoji pastoracijos vieta bu
vo Atholio lietuvių Šv. Pranciš
kaus parapija, kurioje jis dirbo 
trejus metus. Po to 18 metų 
vikaravo Worcesterio lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijoje, dve
jus metus ėjo Aušros Vartų 
parapijos administratoriaus pa
reigas. 1985 m. birželio 4 d. 
paskirtas Atholio Šv. Pranciš
kaus parapijos klebonu, t. y. į 
tą parapiją, kurioj pradėjo sa
vo kunigo darbą. Praeitų metų 
gegužės 16 d. paskirtas Wor- 
cesterio Aušros Vartų parapi
jos klebonu. Bet neilgai ėjo tas 
pareigas.

Kun. Mykolas Tamulevičius 
buvo tauri asmenybė, tikros ku
nigiškos dvasios, su kūnu ir 
siela atsidavęs savo ganomo
sioms sieloms. Visada geros nuo 
taikos, besišypsąs ir kitus jau-

Vytautas Bilitavičius, Vyčių choro 
pirmininkas

tus jis vadovauja Bridgeporto Li 
tuanistinės mokyklos ansambliui, 
priklauso Šaulių sąjungai ir šiuo 
metu yra centro valdybos jauni
mo vadovas, Vytauto Didžiojo 
.Šaulių kuopos sporto vadovas, 
nuo 1965 m. apie 10 kartų vai
dinęs Šaulių meno kuopos vaidi
nimuose, pats valdo visai gerai 
akordeoną, gieda Šv. Jurgio para
pijos chore ir yra vienas iš nuo
latinių komentatorių toje baž
nyčioje, dargi eina sekretoriaus 
pareigas Chicagos Anglijos Lie- 
luvių klubo valdyboje ir eilę me
tų dirbo Bridgeporto Lietuvių 
Bendruomenės eilėse. Tenka pa
žymėti, kad jis visas savo apsi
imtas pareigas pasigėrėtinai išpil
do. Naujam pirmininkui sėkmės 
Vyčių chore!

Viktoras Viltenis

1970 PLYMOUTH-
BARRACU DA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8” 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT-BARKACUDA, ROAD RUNNER 

G T X, FURY — DUSTER

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

A. a. kun. M. Tamulevičius

kiai nuteikiąs, visiems paslau
gus, nuoširdus, tik gero trokš
tąs. Aušros Vartų parapija ne
teko ne tik gero ganytojo, bet 
ir taip pat tauraus lietuvio. Jis 
uoliai dirbo su Lietuvos Vy
čiais, rėmė kiekvieną lietuvišką 
darbą, rėmė lituanistinę mokyk
lą ir domėjosi lietuviška veik
la.

Jis mirė klebonijoje ir buvo 
pašarvotas ten pat. Antradie
nį nuo 2 vai. iki 9 vai. gausiai 
buvo lankomas ne tik parapie-

KAIP TAPTI JAV PILIEČIU

Pasidaryti Amerikos piliečiu lė aiškina, kiad tokie asmenys 
yra daugumos žmonių noras, gali, pagal esantį įstatymą gau-
kurie atvyko į šį kraštą ir 
JAV-ėse įsikurdino. Dauguma 
imigrantų, išgyvenę čia 5 me
tus, turi kvalifikaciją gauti 
Amerikos pilietybę ir įgali nau
dotis jos teisėmis bei privilegi-
jomis- Paaiškinimui, ką daryti I ta ligi 1948 m. birželio mėn. 30
pilietybei gauti, Amerikos tary 
ba tautų tarnybai išspausdino 
informacinę knygelę “Kaip pa
sidaryti JAV-ių piliečiu”.

120 puslapių lcnygelė nusako 
pilietybei gauti reikalavimus, 
aprašo kiekvieną natūralizaci
jos proceso Įingsnį ir tiksliai 
pasaite) pilietybės prašytojams, 
ką jie turi daryti, kad pasida
rytų piliečiais. Knygelėje taip 
pat yra JAV-ių konstitucija, 
Nepriklausomybės deklaracija 
ir speciali 130 klausimų ir atsa
kymų sekcija ‘apie Amerikos 
istoriją ir valdžią, kaipo pagel- 
binė studija natūralizacijos 
egzaminams.

“Kaip pasidaryti piliečiu”
•knygelę galima gauti tik anglų 
kalba, ji duoda informaciją apie 
daugelį daiykų, dėl kurių pilie
tybę galį gauti imigrantai be 
reikalo baiminasi arba klaidin
gai žiūri į juosi, kaipo į trukdy
tojus pilietybei gauti. (Senesni 
žmonės, pavyzdžiui, yra linkę 
trauktis nuo jiems atrodančio 
per sunkaus uždavinio. Daugelis 
senesnių žmonių nežino, kad jie 
pagal tam tikras aplinkybes 
(jei jie yra mažiausiai 63 metų 
amžiaus ir išgyveno JAV-ėse 
mažiausiai 33 metus) gali būti 
atkisti nuo anglų kalbos mokė
jimo reikalavimo naturalizavi- 
muisi. Taip pat nepiliečiai, nele
galiai priimti į JAV-es, delsia 
prašyti natūralizacijos. Knyge-

čių, bet visų Worcesterio lietu
vių. Jį lankė net protestonai ir 
žydai ir su pagarba minėjo jo 
vardą. Trečiadienį 3 vai. kun. 
Mykolo kūnas perkeltas į baž
nyčią.

Rugsėjo 18 d. (ketvirtadienį) 
Worcesterio diocezijos pavysku 
pis Timotiejus Harrington kon- 
celebravo iškilmingas šv. Mi
šias už velionies vė’ę. Konceleb- 
racines mišias laikė buvęs ve
lionies ilgametis bendradarbis 
Šv. Kazimiero parapijoie kun. 
A. Volungis, prelatas Kubik, 
kun. J. Jutkevičius, Marianapo
lio mokyklos direktorius J. Pet
rauskas, MIC, kun. J. Vaškas, 
MIC, kuris ligos metu pavada
vo, ir vikaras E. Borekas, kuris 
pasakė ir pamokslą angliškai ir 
lietuviškai trumpai, bet turinin
gai apibūdindamas velionies as
menybę.

Aušros Vartų bažnyčia buvo 
prisirinkusi pilnutėlė žmonių, 
norinčių atiduoti paskutinę pa
garbą buvusiam brangiam dva
sios tėvui, nuoširdžiam patarė
jui ir kolegai konfratrui. Ket
virtadalis bažnyčios buvo vien 
dvasiškių užimta, jų tarpe 10 
prelatų. Iš lietuvių prelatų da
lyvavo K. Vasys ir Pranciškus 
Juras. Giedojo kunigų choras. 
Kun. M. Tamulevičius palaido
tas Notre Dame kapinėse. Pr.

ti, legalaus priėmimo į JAV-es 
dokumentus ir prašyti natūra
lizacijos, jeigu jie atvyko į JAV- 
es prieis 1940 m. birželio mėn. 
28 d. Pagal naują imigracijos 
įstatymą ši data buvo prailgin

dieną. f
Knygelę “Kaip pasidaryti

JAV-ių piliečiu” galima gauti
; už vieną dolerį, parašant Ame
rican Council Por Nationalities 
Eėrvice, 20 West 40th St-, New 
York, N. Y. 10018.
A.C.N.S. (American Council for 

Nationalities Service,)

PLATI GIMINĖLE
Turtingas turkas pirklys Faji- 

das Zaidas, švęsdamas savo 70 
m. amžiaus sukaktį, nutarė iš
siųsti pakeliauti po pasaulį sa
vo vaikus, vaikaičius ir vaikai
čių vaikus.

Pasirodo esama plačios gimi
nėlės — net 136 asmenys.

SIUTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2008 W. 09 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 09 St. Tel. VVA 5-27:57
8883 VV. Halsted Te!.. 254-8320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS.

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su
gitaras.

Ofiso telefonas: PB 8-3229 
Bez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA EB MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINIS CHTRITRGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

THE IJTHCANIAN WORU>-W1I>B DAILI 
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 f
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* Redakcija stialpsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus
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ofiso HE 1-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie 

nais 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p p 
T.lgonlai priimami pagal susltarlma

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Bez. PB 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPEOIALVBE -r- NERVU IB 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

AkušerUa tr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PB 8-2220 
Namų rez. PBospect 8-908.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
' J O K š A 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. ir peukt 
nuo 12 iki S vai. ir nuo 6 tkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika «

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šeftt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 0 
lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

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

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

Tel. — BEUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge

KŪDIKIU 1B VAIKV LIGŲ 
SPECIALI ST®

MEDICAL BUILDINO
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
« — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
tl vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. BE 7-1108 
Bez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmiock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų 

Ofiso tel. PR 8-7773. Bez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVeet 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. PrUmlnšla tik HUsItariiB

Remkite “Draugę”.

Metams M metų 3 mėn. 1 mėn.
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2 25

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas, 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. flSrd St.. GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PB 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 
Šeštad 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONAŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, 01

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

Vizitai pagal susitarimų

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

Ofiso tel. KEUance 5-4410 
Bez. GRovelhlU 0-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. fr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7 Ist Street. 

Telefonaa — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10—H2 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 
_______Rezid. tel. VYA 5-3009______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IB MOTERŲ 
LIGOS

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

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prilminčja ligonius tik susitartu
Vai. 2—4 p. p. lr 8—8 vai. vak. 

Trečlad, lr šeštad. uždaryta 

Tel PBOospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 

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

lr kitu laiku pagal susitarimų 

TeL ofiso PB 0-0440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimų 

Ofiso tel. 707-2141 Namų 036-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sa Pulaski Boad
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt 6-8 v. rakarO- 
šeštadieniais 11-1 vai. aortai



To tikrai

NIEKAS NEGALI UŽTVERTI
KAS TA AKCIJŲ RINKA

Ar tik lošimo klubas

PRIEŠTARINGASIS VADAS
Šiaurės Vietnamo prezidentas jautrus, bet žiaurus

Jeigu kada kalbame ir pasi- 
• sakome neigiamai apie paverg 

tos Lietuvos vienokį ar kito
kį kultūrinį ar ekonominį skur 
dą, tai nėra lietuvių ir Lietu
vos niekinimas. Tai yra kon
kretu0 priekaištas okvn^ntui. 
Tikrasis okupantas sėdi Mask
voje, ir tai žino visi mūsų tau
tiečiai. Ir jei komunistinė spau 
da, o kartais ir nekomunistinė, 
teigia, kad mes iškeliame tik 
negeroves, atsakome, kad tai 
nėra mūsų tautos šmeižimas, 
bet tai yra tik konstatavimas 
faktų, tik reikalavimas, kad 
okupantas mažiau spaustų, 
kad leistų patiems gyvento
jams geriau tvarkytis, kad rū
pintųsi jų buitimi ir kultūra. 
Visi priekaištai eina ne kam 
kitam, bet sugriovusiam mūsų 
ūkį ir paguldžiusiam į socialis
tinio realizmo grabą lietuvių 
“kūrybą okupantui.

*
Be abejo ir pavergtoje Lie

tuvoie vra asmenų, kuriems 
vistiek kas valdo, tačiau šiaip 
ar taip tautos kamienas tiki, 
kad niekada nebuvo tironijos 
amžinos, kad vieną kartą so
vietinė imperija sugrius. Mes 
džiaugiamės, kad krašte geriau 
gyventi, ir ne tiesa, kad juo 
blogiau, juo daugiau apie tai 
mūsų spauda rašo, lyg pasi
džiaugdama. Mūsų spauda tik 
iškelia vargą ir gyvenimą prie
spaudoj.

Juk pavyzdžiui, jei kraštas 
negali net savo enciklopedijos 
išleisti, jei negali spausdinti 
kokių nori knygų, jei mokyk
lose istorija suplakama su So
vietų Rusijos istorija, jei bau
džiami kunigai prašą laisvės, 
jei lietuvis sportininkas turi 
kovoti už Maskvos garbę, — 
tai juk negalima tylėti.

Visada buvo tokių, kurie tik 
viena duona buvo gyvi. Tač;aii 
reikia, kad ir tų buitinių gėry
bių būtų kiek galima daugiau. 
Negalima tv’ėti. kai žmonės 
neturi butų, kai reikia stovė
ti eilėse prekių, .negalima nu
tylėti fakto, kad komunizmas 
nėra pajėgus išspręsti jokių 
buitinių problemų. Jei lietuviai 
to ar kito neturi ir negali tu
rėti, tai ne pačios tautos, bet 
okupanto darbas.

*
Nelaisve neša ne tik viena 

Lietuva. Tokių pavergtų kraš
tų yra daugybė. Pavergtųjų 
tautų savaitės metu iu išskai
čiuojama bene trisdešimt. Ir 
tų tautų žmonės tiki, kad vie
ną kartą jie išsilaisvins, ir tas 
tikėjimas yra nepalaužiamas. 
Visų laisvųjų ir pavergtųjų vie 
na mintis ir vienas noras, kad

Spaudoj ir gyvenime

AUTOMATINIAI TELEFONAI 
LIETUVOJ

Atsimename, kaip nuostabią 
ūkinę pažangą padarė nepriklau
soma Lietuva per 20 metų. Oku
pacijoje ta pažanga vyskta lė
čiau. Net po 25 komunistinio 
valdymo metų daugelyje sričių y- 
ra didelis atsilikimas, o ir pažan
gesnėse srityse daug negerovių. 
Štai “Tiesa”, Nr. 213 rūgs. 13 d. 
taip rašo apie automatinius te
lefonus okupuotoje Lietuvoje:

“Visiems nuo seno žinomas į- 
rankis, kuriuo naudojasi neuro- 
patologas. Tai plaktukėlis. Kauk
štelėjo juo per kelį ir mato — 
žmogus “turi” nervus ar ne. Tra
kiečiai siūlo labiau priartėti prie 
technikos. Pasak juos, reikia ti
riamą ligonį pasiųsti į Trakų ra
joną,! bet kurį kolūkį ar įstaigą ir 
pasodinti prie telefono. Garantuo 
jame, sako, po pusės valandos 
bus visiškai aišku, ar ligonis “tu
ri” nervus ar ne.

Juokas, kaip sako liaudis, daly
kas sveikas. Bet turėti reikalų su 
telefonu Trakų rajone iš tiesų 
menki juokai. Pabandyk pasi
skambinti iš Aukštadvario žemės 
ūkio technikumo ar Gruožnin- 
kų kolūkio į Trakus. Surenki ga

kraštas atgautų laisvę. Visų 
ir čia, ir vergijoj esančių vie
nas tikėjimas, kad tėvynės 
būtų nepriklausomos.

Tai yra mūsų svajonių ir 
darbų viršūnė ir niekas negali 
jos atskirti okupacinėm ar ki
tokiom sienom. Rytinės Vokie
tijos rašytoja parašė knygą 
“Padalintas dangus”, kurioje 
pavaizduota pora, žiūrinti į 
Berlyno dangų, ir sako: “Bent 
jau dangaus jie negali pada
linti, viso to vilčių ir troški
mų, meilės ir liūdesio skliau
to’’. Taigi niekas negali per
skelti dangaus, niekas negali 
padalyti to visų mūsų svaio- 
nių skliauto — tikėjimo lais
ve ir nepriklausomybe.

*
Yra šiapus Atlanto žmonių, 

kurie niekuo nebesidomi, kurie 
yra užsidarę ir nejautrūs jo
kiam kultūriniam ar sociali
niam įvykiui. Tai yra asme
nys, kurie irgi tik duona tegy
vena. Taip pat yra žmonių, 
kurie netiki, kad komunistinėj 
sistemoj yra prievarta. Rumu
nu rašytojas Ionescou apie to
kius sako: “Nei tie, kurie su 
pavojum gyvybei peršokdavo 
Berlyno sieną, nei sovietų tar
nautojai, kurie kartais nusi- 
žudydavo, užuot grižę į savo 
kraštą, nei knygos ar auten
tiški dokumentai, nei paties 
Stalino dukros liudijimai, nei 
rusų rašytojų laikymas kalė
jimuose, niekas negalėjo įtikiu 
ti”. Ir niekas be abejo nega
lės tokių įtikinti, juo labiau, 
kad žmogus nenori žinoti ir 
greit užmiršta. Pasaulinio erar- 
so dramaturgas to’iau teigia, 
kad jis, būdamas Luebecke, 
nuėjo ligi Rytų Vokietijos sie
nos. “Ligi sienos užtvaros ėjo 
kelias, juo vaikštinėio žmonės 
ir važiavo mašinos. Tučtuoiau 
už tos užtvaros tyla ir dyku
ma. Nebuvo matyti jokio na
mo. jokio medžio, išskvrus iš
arta. neapsėtą dirvą, kad žmo
nės negalėtų išbėgti Jokios 
augmenijos, jokio medžio, kad 
visa būtų atvirai matoma. To
lumoje buvo matyti besitiesią 
sargybų bokšteliai, ten buvo 
pragaro pradžia”.

Visi, kurie gyvename čia, 
ir visi; kurie anot rašytoio Io- 
nesco gyvena pragare, tikime 
tuo laisvės dangumi. Beveik 
trisdešimt metų okupacijos y- 
ra i'gas laikas žmogaus gy
venime, tačiau nebuvo isto
rijoj atvejo, kad tironija ne- 
žlugtų. Daug sienų skiria lais
vuosius nuo pavergtųjų, bet 
tikėjimo nepriklausomybe nie
kas negali užtverti. Al. B.

mybinės valdybos kurio nors tele
fono numerį. Atsiliepia pirtis ar 
koks nors butas. Renki — antrą, 
trečią, ketvirtą kartą. Renki pa
prastai ir, kaip trakiečiai sako, “su 
palaukimu” — kai kiekvieną nu- 
mero skaičių suki labai lėtai ir 
pasukęs dar kiek palauki, o tik 
po to suki sekantį skaičių. Bet ir 
šitai .negelbsti.

O jei ir pasiseka susisiekti, — 
džiaugsmo nedaug. Ragelyje toks 
ūžimas, toks zvimbimas, girdėti 
tiek daug įvairiausių pasikalbėji
mų, kad to žmogaus balsas, su 
kuriuo kalbi, vos girdisi.

Ir šitaip jau ne vieneri metai. 
Ryšininkai vis žada tobulinti 
darbą, vis žada automatinę stotį 
sureguliuoti, bet tie pažadai, ma
tyt, irgi tik juoko dėlei.

O vis dėlto juokai menki. Ypač 
tiems, kuriems reikia šauktis grei
tosios pagalbos, ugniagesių ar ki
tos paramos.

Juk ir telefonas skiriamas rim
tam darbui”.

J. Žvilb.

Tie, kurie sako kad akcijų rin
ka yra lošimo klubas — teisūs. 
Tačiau, kai tuo pačiu atsikvė
pimu jie prideda - ir daugiau 
nieko — klysta.

Akcijų rinka, sutikime, nėra 
tobulas atradimas, bet ji vistiek 
atlieka nepaprastai svarbias dide
lių pinigų telkimo pareigas, nors 
tas telkimas, kaip Keynes saky
davo, teatsirandąs tik kaip šalu
tinis lošimo gaminys. Aišku, pi
nigus pramonei, prekybai ir iš 
viso vaizbai galima telkti ir ki
taip. Rusai tai atlieka kulkosvai
džiais. Nepriklausomoje Lietuvo
je tam naudojome mokesčius 
bei įkalbinėjimą taupyti. Rusiš
koji priemonė užmuša ūkinį en
tuziazmą, veda vergijon, o mū
siškoji buvo per mažo greičio ir 
dėl palūkanų aukštumo per bran
gi-

Akcijų rinka, galime pasakyti, 
organzuota nežmoniškai, užtat 
kitoniškai ir, žiūrint valstybės 
mastu, veiksmingai.

Akcijų rinka išnaudoja žmogaus 
silpnybes

Ji atremta į žmogaus gobšu
mą ir pomėgį lošti. Šiuo keliu į 
ta rinka pajėgia sutelkti didžiau
sius pinigus, kartais tiesiog sukur
ti milžiniškas bendroves, patiem 
organizatoriams teturint visai 
menkus pinigus ir, atsimintina, 
visai be palūkanų. Padalas (divi 
dendas) — ne palūkanos. Palū
kanos privalomos, o padalo gali 
ir visai nebūti. Sutikime, ūkiui 
bepalūkaniniai pinigai kur kas 
geriau, kaip palūkaniniai. Neuž
mirštame aišku, kad ūkis naudo
ja ir palūkaninius pinigus, šian
dien netgi labai brangius. Šie ta
čiau dažniausiai naudojami ar
ba silpnesiosios vaizbos dalies, ar
ba tos, kurios pobūdis akcinin
kams mažiau įdomus ir dėl to ak- 

1 cijų rinkos keliu ji pakankamai 
i pinigų surinkti nepajėgia. Dėlto 
i tos bendrovės, kurios pakanka
mai pajėgia kapitalizuotis akci- 

! jų keliu, turi nemenkų pirmeny
bių prekių rinkoje, nes joms len- 

; gviau konkuruoti su tomis ben
drovėmis, kurios priverstos mo
kėti palūkanas.

Be to, akcijų rinka visgi yra 
patobulintas, derlių duodantis 
lošimo klubas, nes surinktieji pi
nigai, panaudoti vaizboje, nuo
lat auga. Dėlto mažiau gobšūs, 
pajėgią suvaldyti lošikiškas ais
tras bei daugiau pasitenkinti in
vestavimų derliumi, akcijų rinko
je tik sunkiai bepralošia..

Baimės veiksnys akcijų rinkoje
Iš esmės žmogus — bailus su

tvėrimas. Beje, ateiviai bailesni 
už kitus. Akcijų rinkos kūrėjai 
bailumo veiksnio neišleido iš a- 
kių. Tos rinkos visą pasaulį api
manti nepaprastai tobula orga
nizacija pirmiausia ir siekia su
mažinti baimę, suteikdama akci
ninkams nepaprastą likvidumą.

LEONARDAS DARGIS

Tai reiškia, kad mašinos, neju- 
domasis turtas ir kitoks turtas iš
virsta akcijomis, o šios savo keliu 
pasidaro kuone gyvaisiais pini
gais, nes jas tiek pirkti, tiek par
duoti dabar galima minučių bė
gyje. Šiuo keliu lengviau ir grei
čiau įsigyti už milijonus dol. ak
cijų ir norint —- jomis vėl atsi
kratyti, kaip nusipirkti švarką. 
Apie švarko pardavimą nė kal
bėti netenka — neapsimokėtų. 
Kitaip akcijų rinkoję. Plačios or
ganizacijos bei rinkos koncentra
cijos dėka ir kainos išsilygina, jų 
svyravimai sušvelnėja.

Biologiškai baimė reikalinga 
žmogaus išlikimui. Dėlto ir to
bula akcijų rinkos organizacija 
iki galo atsikratyti negali ir nega 
lės.

Baimė turi dideles akis. Akcijų 
rinkoje, tai reiškia dažniausia 
per daug ir nereikalingos baimės,
Dėlto, kai akcijų kainos krinta, nori pradirbti. Čia bene Freudu 
jos paprastai perkrinta, atseit, atsiduoda?
nukrinta per daug žemai, nelo- Kokia akcijų rinka bebūtų, 
giškai. Kompensacijai ar juokui juokas su ja menkas, kai sužinai, 
jos kainų kilimo metu, užmiršę kad JAV šiuo metu į ją tiesiogi-
baimę, perkyla, nelogiškai per 
daug kainuoja. Šiuo metu turi
me daug žemų kainų akcijų rin
ką.

Tobulas pinigų telkimo būdas 
vis dar svajonė

Jeigu akcijų keliu pinigų tel
kimas bendrovėms patogus ir pi
gus, tai to paties negalime pa
sakyti, žiūrėdami iš akcininkų 
visumos taško. Didelė tos rin
kos organizacija kainuoja dide
lius pinigus, blogai investuojan
tieji turi nuostolių, suktybės 
turi būti kieno nors apmokamos. 
O kur dar laikas, kuris ar šiaip 
ar taip tuštokai praleidžiamas!

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
43

— Ne, visi maži vaikai turi mėlynas akis. Taip sa
kė Irena. Ir jo bus mėlynos. Bet.. Johno — rudos, ma
no — pilkos, ar jo gali būti mėlynos? — galvojo Auk
sė ir beveik jautė švelnaus kūnelio šilimą savo rankose.

— Vėliau jis tauškins kulnimis vaškuotas grindis, 
braižys jų politūrą ir šauks iš kiemo “mama!”, “tėti!”... 
— ir staiga mintis sustojo, lyg užspringo: — kaip jis kal
bės?

— Kaip jis kalbės? — pakartojo balsiai ir išsigan
dus apsidairė. Niekas negirdėjo. Autobuse sėdėjo vos 
keli žmonės ir niekas nekreipė į ją dėmesio. Bet svajin
ga nuotaika dingo. Auksė žiūrėjo susimąsčiusi pro au
tobuso langą į pilkus namus, pilkas gatves ir pilką 
dangų...

Tą vakarą, kai abudu sėdėjo sofos kampe, Auksė 
pasakojo Johnui apie Ireną ir jos dukrą, apie savotišką 
nuotaiką, kuri sklido iš mėlyno kambario ir tvindė bu
tą pulsuojančiu gyvenimu. Ji glaudėsi prie Johno ir ne
suprato, kodėl širdis taip neramiai plakė, kai norėjo kal
bėti apie tai, kas pripildė ją naujo džiaugsmo viltimi. 
Jie buvo artimi, jie turėjo vienas kitą suprasti. Bet su ta 
mintimi kilo ir naujos abejonės.

— Negi aš jo bijau? Negi abejoju, kad esame tos 
pačios minties, tų pačių troškimų?... — drąsino save

JAV lėktuvas, skridęs iš Chicagos į Meksiką, sudužę netoli Meksikos miesto aerodromo 
dalįs. Iš 118 keleivių keliasdešimt žuvo.

suskilo į tris

ir jautėsi kaip prieš mokytoją, kurio gerai nepažino ir 
nežinojo, ką sakys. — Nesąmonė... — pyko ant savęs 
ir tylėjo.

Johnas sėdėjo patenkintas, klausėsi jos pasakoji
mo su lengva šypsena lūpose ir galvojo apie projektą, 
kurį pradėjo laboratorijoje ir nuo kurio, galimas daik
tas, priklausys jo ateitis Bet jis buvo pilnas pasitikėji
mo savimi, nes, viską gi apskaičiavo, kelis kartus dar 
peržiūrėjo, patikrino, neįmanoma, kad klystų. Bus ^di
delis dalykas, jei pasirodys, kad jo tiesa. Jo pirštai žai
dė Auksės nusvirusiu tamsių plaukų kuokštu ir jos švel
numas veikė jį raminančiai, jis jautėsi viską turįs ir 
laimingas.

— Mano Aukse, — prašnabždėjo vos judindamas 
lūpas, patenkintas atsilošė patogiau ant sofos ir užsi
merkė.

Ji dar arčiau prisiglaudė ir pasijuto saugi ir tikra, 
ka’d jiedu yra vienas ir tas pats, kad jųdviejų ir min
tys, ir norai ir troškimai buvo tie patys: ji galėjo kalbė
ti jam lyg sau pačiai, jis negalėjo jos nesuprasti. Po 
ranka ji jautė jo tvirtai plakančią širdį, kurios dūžiai 
buvo tokie pat, kaip ir jos.

— Johnai, mums reikia sūnaus, — pratarė ji pri
siglaudusi prie jo ausies.

— Žinoma, — jis tuoj atsakė,— jei ne sūnų. tai 
dukterį turėsim. Negi gali užsakyti ko nori, — nusi
juokė.

— Dabar, — jau balsiai ištarė Auksė.
— Bet, brangioji, — nustebo Johnas, — mes tik 

trys mėnesiai vedę.
— Tai kas? — nesuprato ji.
— Kas bus, jei tuojau pradėsim vaikus auginti? 

Turime gi visą gyvenimą prieš akis. Mano tėvai tik

būtų ge- 
ir ne į 
tobulybes 

telkimo būdas.

Dėlto neabejotinai 
riau koks šventesnis 
žmogaus silpnybes, o 
atremtas pinigų
Visa bėda, jis dar neatrastas, nors 
reformatorių, kaip Marksas, ne
trūko ir netrūksta. Atrodo, kad 
visiems priimtinas pinigų telki
mo būdas tik tuomet atrastas, 
kai patys žmonės bus mažiau 
silpnybių apsėsti. Kol per dažnai 
reikalą turime su minia, tai ir 
pinigus telkiame pagal jos 
skonį.

Minios skonis nelygus. Kapita- 
listnniam puritonui investavi
mas akcijosna rimtas reikalas, 
tiesiog šventas, o investuotojas 
rimtas ir išmintingas žmogus. 
Šiuo keliuo JAV pasidarė ūkiškai 
pirmaujanti. Kita vertus, ak
cijų rinkos žinovai bei psicholo
gai tvirtina, kad 80 proc. - 90 
proc. akcininkų visai neinvestuo
ja, kad tuo keliu uždirbus, o ki
tų kartais neaiškių sumetimų 
vedini. Yra net tokių, kurie, bene 
atgailaudami už nuodėmes, net

niai savuosius pinigus įdėję per 
26 mil. žmonių. O pridėjp vaiz- 
binius fondus, pensijų fondus bei 
draudimo bendroves, akcininkų 
lengvai priskaitome daugiau viso 
Šimto milijonų.

100,000 AKIŲ
Nedaug įkas žino, kad norint 

numegzti vyrišką ilgomis ran
kovėmis megztinį reikia pada
ryti 100,000 akių. Vidutiniška 
mezgėja Kiekvieną minutę gali 
numegzti 35 akis; tačiau geros 
mezgėjos nutmezga beveik dvi
gubai daugiau.

GEDIMINAS GALVA

Ho Chi Minh, Šiaurės Vietna
mo diktatorius, komunistu par
tijos įpirmininkas. tautinio sąjū
džio kūrėjas, kovotojas už savo 
krašto nepriklausomybę, pasta
ruoju metu plačiai išgarsėjo pa
sauly. Guevara ir Ho Chi Minh 
tapo kairiųių studentų stabais. 
Guevara, kilęs iš aristokratų šei 
mos, Ho Chi Minh — valdinin
ko sūnus, susitiko toje pat kryž 
kelėje, nors ių tikslai buvo skir
tingi. Pirmasis kritęs kovoje pa
liko neįgyvendintas revoliucijos 
svajones, antrasis — tautinis 
komunistas, daręs revoliuciją, 
paskelbęs Vietnamo respubliką, 
■palaužęs prancūzus, įklampinęs 
amerikiečius, turėjęs įtakos net 
į JAV po’itinę raidą, mirė rug
sėjo 3 d.

Keliautojas

Ho Chi Minh gimė 1890.V. 19 
Ngujan That Thanh šeimoje. 
Jis tik vėliau pakeitė pavardę, 
kuri vietnamiečių kalboje reiš
kia apšvietėją. Jo tėvas dėl da
lyvavimo tautiniame sąjūdyje 
buvo prancūzų atleistas iš parei 
gų. Jo motina buvo suimta dėl 
ginklu parūpinimo sukilėliams. 
Tautiškai Ho buvo įsąmonintas 
savo šeimoje. Baigas vidurinę 
mokyklą jis trumpai mokyto
javo.

1914 m. jis išvyko j Europą. 
Neilgai jis studijavę Prancūzi
joje. Neramus jaunuolis ėmė 
keliauti. Nuotykingos kelionės 
metu jis buvo kepėjas, sodinin
kas, nuotraukų retušuotojas, 
jūrininkas, o New Yorke pada
vėjas. Grįžęs į Parvžh. jis įsi
jungė į socialistinį sąjūdį. Jis 
buvo ne tarptautinio, bet tauti
nio socialistinio sąjūdžio šali-

ninkas. Po bolšev. kinėi revo
liucijos jis tompa komunistu. 
Dvejus metu3 gilinosi į komu
nizmo ideoioginius klausimus 
Maskvoje, svetimšaliams skirta
me universitete 1925 m. jis bu 
vo paskirtas Sovietų agento Mi- 
chail Borodino patarėju Kinijo 
je. Chiang Kai - chekui ė nūs 
persekioti komu Ho per
sirengęs budistu, vienuoliu, pa
teko į Hong Kongą. Sovietai 
jam pavedė 1930 m. įkurti viet
namiečių komunistų p-ją. Už
davinį atlikęs jis vėl gr’žo į Ki
niją ir talkininkavo Chiang Kai 
- shekui, kuris komunistus per
sekiojo ir kovojo prieš japonus.

Tėvynėje
Tik 26 metams praslinkus jis 

vėl pateko į Vietnamą .kuris bu 
vo japonų užimtas. Vo Ngujen 
Giap, buvęs mokytojas, anuo
metinis karinio pasipriešinimo 
vadas ir Ho įkūrė tautini Viet 
Miii sąjūdį Kinijoje, Vietnamo 
pasienyje. Kinai nacionalistai 
jį suėmė ir metus kalino. Išėjęs 
iš kalėjimo jis užmezgė glau
džius ryšius su JAV kariniu sau 
gurnu ir teikė žinias apie japo
nų kariuomenės veiksmus Viet
name. Karui pasibaigus jis puo
selėjo mintį užmegsti glaudes
nius ryšius su amerikiečiais. 
Deja, jis tapo aršiausiu ame
rikiečių priešu.

Ho nuotykiai tebuvo įpusėti. 
1945 m. rugpiūčio mėn. jis pra
dėjo kovą dėl Vietnamo laisvės 
ir rugsėjo 12 d. paskelbė nepri
klausomybę. Kai kurie prancū
zai, gyveną Vietname, pritarė jo 
sprendimui, tačiau Paryžius prie 
šinosi. Karinės kovos buvo ve
damos iki galutinio prancūzų 
pralaimėjimo, kurį apsprendė ne 
tik mūšiai, bet ir prancūzų pa
krikimas Vietname.

1954 m. Genevoje įvykusiame 
pasitarime Vietnamas buvo pa
dalintas. Ho buvo linkęs vesti 
kovą iki pergalė bus vainikuo
ta visame krašte. Sovietai da
rė didelį spaudimą, kad Ho pa
sitenkintų dalinu laimėjimu. Ne
trukus JAV dėjo pastangas įsi
galėti Pietų Vietname ir pradė
jo nauią tragišką dar neužsi
baigusį tarpsnį.

Prieštaringumas
Prancūzas laikraštininkas Je

an Lacouture aptarė Ho: lerig- 
vutėlis, sandalėtas slinko spin
dinčiu parketu, kukliai apsiren
gęs, ty’iai kalbėdamas plonu 
baisu. Jis darė švelnų įspūdį. 
Prancūzui metėsi į akis didelė 
kakta, antakiai ir aštrus žvilgs
nis. Jis rodėsi esąs švelnus.

(Nukelta į 4 pusi.)

po dešimties metų mane turėjo.
— Po dešimts metų? — sušuko Auksė. — Ir tu 

taip ilgai nori laukti?
__ Ne, — nusijuokė Johnas, — nebūtinai dešimtį

metų. Galėsim turėti po kokių penkerių ar pagaliau ir 
ketverių.

— Kodėl reikia laukti ketverius ar penkerius me
tus? Kiti žmonės jau po metų turi...

— Žinoma, visaip yra, bet, mano manymu, tai 
labai neprotinga. Pirma reikia kaip reikiant įsikurti, 
susitvarkyti, dar nežinia, kaip bus su mano darbu... 
Aš ką tik pradėjau naują projektą, jei jį priims, bus 
visai kita padėtis, gal net į profesūrą pateksiu. Už poros 
mėnesių baigiasi mano sutartis, pagaliau gal net kitur 
reikės darbo ieškoti, jei čia nepavyks gerai įsitaisyti. Ži
noma, aš tikiu, kad viskas gerai išeis, turiu daug vil
čių, bet... niekad nežinai. Todėl matai, kad negalime 
apsikrauti naujais rūpesčiais, — užbaigė Johnas lyg 
klausimas būtų išspręstas.

Bet Auksė nenurimo, dabar ji nebegalėjo nekalbė
ti.

— Tavo darbui kūdikis nekliudytų, nesvarbu nei 
kur tas darbas būtų, nei koks jis būtų. O aš nebū
čiau viena, kaip dabar visą dieną esu. Dėl išlaidų — 
— jų daug nebūtų. Kiek tam kūdikiui reikia, o be liuk
suso galime apseiti, — kalbėjo Auksė lyg bijodama su
stoti. — Tai būtų tavo ir mano dalis, mes patys nau
jame žmoguje. Namai virstų tikrais namais, ne vien 
vieta, kurioje valgome ir miegame. Namai būtų — mes 
trys, mūsų šeima. Johnai, man gražu, kad tėvai ir vai
kai jauni, jie daug geriau vieni kitus supranta. Mes jau
ni, bet ne per jauni vaikus tinkamai užauginti, — kai- 
bėjo ji įsikarščiavusi.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

IŠBUVO KLEBONU 50 METŲ

Kun. P. Čėsnos auksinę sukaktį paminėjuns

Rugpiūčio mėn. 30 ir 31 die
nomis Kanadoj, Toronte, nau
jame ir puošniame Sutton Pla
za viešbuty įvyko septintas lie
tuvių gydytojų suvažiavimas, 
kuriame užsiregistravo apie 100 
gydytojų. Atrodo, kad būta' ir 
pavėlavusių, kurie j registraci
ją nepateko. Į suvažiavimą at
vyko ir iš tolimosios Australi
jos atstovas —r dr. L. Petraus
kas.

Suvažiavimas pradėtas Kana
dos ir Lietuvos himnais. Atida
rė Kanados Liet. gydytojų dr- 
jos pirm. dr. A. Pacevičius, ra
gindamas visus gydytojus sto
vėti visuomeninių bei tautinių 
darbi) avangarde. Po sveikini
mo dr. Pacevičius kvietė P'LG 
sąjungos pirm. dr. H. Brazaitį 
tarti oficialų atidaromąjį žodį.

Dr. Brazaitis išreiškė džiaugs 
mą, kad po nelengvos operaci
jos jis vėl turi galimybės pra
bilti į kolegas. Išvardijęs dviejų 
metų laikotarpy mirusius kole
gas ne tik Amerikoj, bet ir Lie
tuvoje, paprašė juos pagerbti 
atsistojimu bei tvlos minutės 
susikaupimu. Vėliau prelegen
tas padarė apžvalgą iš lietuviu 
gydytojų visuomeninės veiklos, 
pradedant “Aušros” gadyne, at
gavus Lietuvos Nepriklausomy
bę ir baigiant veikia tremtyie 
— Vokietijoje, Amerikoje ir ki
tur. Iš pranešimo matėsi, kad 
gydytojai stengiasi eiti savo ko
legų pirmtakūnų pėdomis.

Suvažiavimą sveikino žodžiu: 
Liet. gen. konsulas dr. Žmuidzi- 
nas, PLB pirm. S. Barzdukas, 
ALIA s-gos pirm. inž. J. Danys, 
LB Toronte apyl. pirm. Švėgž- 
daitę, L. Fondo pirm. dr. G. 
Balukas, Kanados Liet. fondo 
pirm. dr. A. Pacevič;us, Korp. 
“Fraternitas Lithuanica” pirm. 
dr. S. Budrys ir Kanados šaulių 
atstovas S. Jokūbaitis.

Sveiki’Umai raštu gauti iš 
Liet. b’TvlomntJ-’o" špfo min S. 
Lozoraičio, Liet. atstovo Wash-

ingtone J. Kaiecko, Vliko pirm. 
dr. Valūno, Kanados LB pirm. 
dr. Čepo, Amerikos Liet. B. c. 
v-bos pirm. mž. B Nainio ir 

dr. E. Draugelio iš Brazilijos. į 
Dr. inž. Kulpavičius skaitė pa 

skaitą tema: Analogia artis vi- 
talia, kurią lygiagrečiai iliustra 
vo skaidrėmis.

Po šios paskaitos vyko me
diciniškas simpoziumas tema: 
Kas naujo mokslinėj medicinoj? 
Vadovavo dr. J. Valaitis. Dr. 
M. Yčas (iš Rochesterio), ku
ris kalbėjo apie naujus atsie- 
kimus genetikoj. Dr. V. Pavila- 
nis (iš Montrealio) apžvelgė pa
starųjų dienų virologijos naujo
ves, dr. A. Butkus (iš Clevelan
do) kalbėjo apie savo laborato
rinius tyrimus su šunimis, su
keliant juose arterioskleriozę 
riebaus maisto pagalba.

Dr. Vaitkevičiui susirgus, jį 
pavadavo simpoziumo vadovas 
dr. J. Valaitis, kuris padarė ap
žvalgą apie plaučių vėžio diag
nostinių tyrimų pažangą.

Užbaigus paskaitas buvo gy
vos diskusijos.

Pradedant vakarienę - Ibe V’ių,. 
L*et. operos sol S. Baras akom
panuojant p. Viskantienei, pui
kiai atliko koncertinę dalį.

Po vakarienės kolegos, vieš
nios ir sveč:ai pašoko, nasihnks 
mmo, pasikalbėio. Bakus pa
vyko. Jame dalyvavo apie 300 
asmenų.

Rugpiūčio mėn. 31 d. archeo
logas dr. J. Puzinas skaitė pas
kaitą apie mediciną Didžiojoj 
Lietuvos kun’gaikštiioi. Prele
gentas vaizdžiai nušvietė anų 
laikų medicinos raidą, gvdytoių 
bei burtininku veiklą. Archeolo
giniai kasinėiim.a; parodę, kad 
ir senais laikais Lietnvoie būfa 
chirurginių 'bei galvos trepana- 
ciios instrumentu Lirtuvia; tu
rėjo ir savo sveikatos dievaiti 
Aušantą. kurį garbindavo ir 
šaukdavosi jo pagalbom lisroie. 
1518 m. buvo įkuria pirmoū fl- 

s porinė VOniuie. 1584 m buvo 
'šspausdinta pirmoii mediciniš- 

i ko k’^vo-a 18 šimtmety buvo į- 
i kurtas Vilniaus universitetas ir 
tuo laiku jau buvo priskaitoma 
Lietuvoje anie 194 ligoninės.

PLG sa inn vos organizaciniam 
posėdžiui pirmininkavo sąiun- 
gs pirm. dr. Brazaitis, sekreto
riavo dr. A Lukienė ir dr. V. 
Maiauskas.

Dr. Brazaitis padarė p-'sh«|,u- 

jų dvieių metu PLG sąjungos 
valdybos venc’ ts apžvalga Bu o 
įvykdyti paruošiamieii darbai 
Lietuvos medicinos istorijai iš
leisti. Vyr ra.inktorium pakvies 
tas istorikas dr J Purinas. Va

liau finansinę apyskaitą patei
kė ižd. dr. D. D g 3”3 Draugijų 
atstovai padarė pranešimus a- 
pie jų atstovaujamu draugi iu 
veiklą. Iš tu pranešimu galima 

buvo justi, kad š'uo metu drau
gijų veikla lyg ir pergyvena 
savo darbu a.'osb'i'ri Raginta 
draugijas suaktyvinti savo vi
suomeninę bei profesinę veiklą.

L. G. Biuletenio redaktorė

PRIEŠTĄEINGASIS VADAS

(Atkelta iš 3 psl.)
Jis buvo išsilavinęs. Mokėjo

da^erlį k^libu: nr^nTziškai an
gliškai, kiek vokiškai, rusiškai 
ir šnekėjo trimis kinų tarmė
mis.

Pokalby jis buvo santūrus. 
Ang'ui istorikui Bernard Fall 
pasiteiravus apie jo praeitį, Ho 
tarė: “Aš esu senas, labai se
nas. O seni žmonės mėgsta kad 
jų gyvenimą lydėtų paslaptys”.

Jo nuotykingame gyvenime 
buvo daugelis įvykių, kurie ne
daro garbės vyrui mėgstančiam 
paslaptis. Ang’o P. J. Honey 
žiniomis jis išdavė prancūzams 
varžovą, vietnamiečių tautinio 
sąjūdžio vadą, kuris buvo nu
žudytas. Ho šiaip teisino savo 
veiksmą: sunaikinęs varžovą, 
kuris galėto kenkti revoliuci
niam sąjūdžiui ir už išdavystę 
gautus pinigus panaudojęs ben
dram labui.

Žemės ūkio kolektyvų įvedi
mo metu buvo išžudyta iki 200, 
000 asmenų. Ne tik pasiturintys 
ūkininkai, bet ir įtakingesni ad- 
ministraciios asmenys buvo nu
žudyti iškelti naujiems; ir pati- 
kimesniems.

Griežtos priemonės buvo pa
naudotos pramonei tvarkyti, 
bet sulaukė apgailėtinų pasėkų. 
Prekių tebetrūksta. Prekės že
mos kokybės. Kiekvienas gy- 
ventoias tegavo 4 jardus audi
nio. Pramonės įmonės neįvykdė 
planų. Kultūros srityje vyravo 
priespauda.

Tūkstančiai vyrų buvo siun
čiami kariauti į Pietų Vietna
mą. Pasak anglo laikraštininko 
James Cameron: Šiaurės Viet
name daugelis nepatenkinti san
tvarka, tačiau ir jie vykdė Ho 
gai (apie 8 mėn.) ir sunkiai 
įsakymus.

Liet. radijų atstovai Tabor Farmoje rugsčėjo 13-14 d. PLB sukvies
tame suvažiavime. Iš kairės į deš.: Ant. Zaparackas (Detroit), J. Si
manavičius (Toronto), P: Petrutis (Chicago), Petr. Bandžienė, inž. 
Vacys ir Stasė Urbonai ir Alg. Zaparackas (Detroit):

Nuotr. O. Valatkienės

dr. M. Budrienė pra"ešė alpę 
Biuletenio nelengvą finansinę 
padėtį, kuri susidarė dėl uždels
tų prenumeratų mokėjimo arba 
dėl visiško nemokėjimo. Pasiū
lyta dar kartą nutarti, kad L.
G. Biuletenis yra Pasaulio Liet. 
gydytojų s-gos organas ir, kad 
esant reikalui, jam būtų duoda
mos pašalpos, bet ne paskolos. 
Atstovai su tuo sutiko.

Garbės nariais pakelti dr. 
Stp. Biežis, dr. V. Ingelevičius 
ir dr. E. Draugelis,

Naujon PLG s-gos valdybon 
išrinkta: R. V. Paprockas — 
pirmininku, dr. V. Avižonis — 
vicepirm. ir dr. B Radzivanas 
— sekretorium - iždininku (vi
si iš New Yonko), dr. E. Rin
gus — 11 vicepirmininku (iš Illi
nois). dr. J, Yčas — III vicepn- 
mini”,ku (iš Kanados),

PLG s-gos direktoriai • dr. V. 
Damijonaitis (iš New Yorko dr- 
jos), dr. J. Valaitis (iš Illinois 
dr-jos), dr. B. Matulionis (iš 
Nauj. Anglijos vaistine - dr-ios) 
dr. L. Petrauskas (iš Australi
jos), dr. O. Gustainienė (iš Ka

NETVARKA BIBLIOTEKOSE

Vilniaus “Literatūros ir Me
no” skaitytojas vardu Alekna 
rugp. 16 d. vėl rašė apie tas gau 
sumu ir knygomis turtingumu 
išgarsintas bibliotekas Lietu
voj :

“Užeikime į kaimo biblioteką, 
įsteigtą prieš 10—15 metų, ir 
jos inventorinėje knygoje rasi
me jau 18,000 — 20,000 knygų. 
O faktiškai? Tokioje biblioteko
je knygų kur kas mažiau. Dalis 
susidėvėjo, o kitos tiesiog užsi
metė per bibliotekininkių nerū
pestingumą. Bibliotekininkė su
komplektavo 'kilnojamąją biblio
tekėlę, nunešė kur į fermos rau 
doną jį kampelį, o pažiūrėti, pa
tikrinti, 'kaip ten knygos skai
tomos, — pamiršo, ir bibliote
kėlė ‘sutirpo’. Nunešė, dažniau
sia per mokinius, į tolimą kai
mą knygų vienam kitam sfcaity 
tojui, o pakeisti, atsiimti ne
skubėjo, ir knygos dingo. Taigi 
dažnai prieš keletą metų išleis
tų geresnių knygų bibliotekose 
nerasi, nors jas, galbūt, vos 1- 
2 žmonės perskaitė’.

“Kaimo masinės bibliotekos 
garsėja, kai visi apylinkės gy
ventojai — bibliotekos skaity
tojai. Ir raišo, pluša biblioteki
ninkės skaitytojo formuliarus. 
Sū registruoja į juos net nemo

Penkios dvynukų poros iš 89 vaikų River Bend mokyklos Chesterfielde, Mo. vaikų darželyje.

nados), dr. V. Ramanauskas 
(iš Chio) ir dr. P. Šepetys (iš 
Michigano). Revizijos komisi- 
ion išrinkti: dr. S. Petrauskas, 
dr. I. Giedrikienė ir dr. B. Jan
kauskas (visi iš New Yorko). 
Garbės teisman išrinkti: dr. J. 
Meškauskas (Illinois), dr. J. 
Balčiūnas (Ohio) ir dr M. Miš
kinienė (Michigano).

Kitą suvažiavima už dviejų 
metų nutarta ruošti New Yor
ke.

Vakare Liet. Gyd. Korp. Fra
ternitas Lithuanica ir Korp. Pat 
ria turėio vakarienę, o jaunes
nieji gydytojai — lingsmą po
būvį su muzika ir šokiais

Suvažiavimą reikia skaityti 
pavykusiu, paskaitos buvo ge
rai paruoštos, įvairios ir įdo
mios ir dalyvių skaičius buvo 
nemažas. Todėl prieš suvažiavi
mą kai kuriu ko’egų pranašavi
mai dėl suvažiavimo nepasiseki
mo — neišsipildė. Kreditus ten
ka. skirti Kanados Liet. gydyto
jų draugijos ir PLG sąjungos 
valdyboms. V. T.

kančias skaityti seneles ar darže 
linukus. Bet kam to reikia?”

Tai aipie bibliotekas. O apie
bibliotekininkes __ "... dažnai
jos pačios nežino... kas kuriose 
knygose rašoma, nežino kaip 
naudotis papildama informacija, 
o Įkartais net neskiria grožinės 
literatūros knygos nuo specia
lios. štai vienos bibliotekos gro
žinės literatūros knygų kataloge 
radau ir 'Tado Ivanausko “Lie
tuvos paukščius”. Kai pasakiau 
bibliotekininkei, kad šios knygos Į 
kortelė turi būti kitame Skyrių-i 
je, ji įsižeidė, — atseit, ji geriau 
žinanti, kaip tvarkyti kartote
ką”... E.

PAKEITĖ AMATĄ
Australas Larrys Lawrencas 

padirbėjo 8 metų laiškanešiu, 
nusibodo jam, ir jis išėjo tar
nauti kariuomenėn.

Patarnavo jis ten, ilsėjo apmo
kymą, o paskui gavo nuolatinį 
darbą — laiškanešiu. 

EGIPTIEČIAI IR JŲ PRIEŠAI
• Senovės Egipte buvo įdomus 
paprotys ant batų padų piešti 
priešą.

Tokiu būdu tasai priešas bu
vo kasdien “mindžiojamas”-

Mūsų dienomis dažniau skaito- giedojo parapijos choras, vado- 
rae apie kunigus, atšventusius vaujamas prof. Roberto Janai- 
auksinį kunigystės jubiliejų, bet j čio.
tikrai retas atvejis, kai švenčia
auksinę klebonavimo sukaktį. To 
kį sukaktuvininką turime kun. 
Pijaus Čėsnos asmenyje, klebono 
emerito Šv. Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, Pa.

Kun. Pijus Čėsna gimė 1889 
m. sausio 15 d. Vilkaviškio par. 
Mokslus ėjo Bardauskuose, Mari
jampolėje ir Vilniuje.

Atvyko Amerikon 1910 m. ap
lankyti savo dėdės kun. S. Pau
tieniaus, tuometinio Šv. Juozapo 
parap. klebono Mahanoy City. 
Amerikoje ir pasiliko.

Philadelphijos arkivysk. P. Ry
an jį priėmė į vyskupiją ir pa
siuntė seminarijos studijoms į Šv. 
Kirilo ir Metodijaus seminariją 
Orchard Lake, Mich. Kun. Čėsna 
kunigystės šventimus gavo 1915 j 
m. gruodžio 23 d. iš Philadel
phijos vyskupo augziliaro Mc- 
Cort’o. Primicijas atlaikė gruo
džio 28 d. Šv. Jurgio parapijoje 
Shenandoah, Pa.

Pavikaravęs Šv. Petro ir Povi
lo parap. Tamalua, Šv. Jono 
Coaldale, Šv. Mykolo Eastone, Šv 
Jurgio Shenandoah ir Šv. Kazi
miero Philadelphijoje, kun. Čės
na 1920 m. gegužės 1 d. buvo 
paskirtas klebonu į Šv. Juozapo 
parap. Mahanoy City, kur šįmet 
pradėjo 50-sius klebonavimo me
tus. Allentowno vysk. Joseph 
McShea š.m. birž. 11 d. paskyrė 
kun. Čėsną klebonu emeritu. 

Padėkos Mišios
Padėkos Mišias kun. Čėsna at

laikė rugsėjo 7 d. Šv. Juozapo 
bažnyčioje. Jam asistą sudarė,' 
prie parapiečių jo garbei įrengto 
naujo altoriaus kun. prof. Leo
nas Peciukevičius iš Philadelphi-

Kun. Pijus Cesna, švenčiąs 50-ties i 
metų klebonavimo sukaktį.

jos ir kun. Algimantas Bortkevi- i 
čius iš Minersville. Pamokslą' 
pasakė Chestnut Hill kolegijos p 
teologijos, dekanas kun. dr. Ber- ' 
nardas Shimkus. Mišių metu

and Lota Assooiatiea

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PELNAS PATARNAVIMAS
b * Notary Public Service * Sėli & redeem
is Savings ★ Free community rooms for * Two large free 
age Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Ki
vement Loans * Cash checks and pay all * Travelers Checl
ub fandly bills with our spec’l * Safe Deposit R
ily Savings money order checks.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL
H O C B S ■■ Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tuee. 9 to 4, Thura. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

klebonas kun. A. W. Wassel ir 
pats jubiliatas kun. Pijus Čėsna. 
Parapijos choras pasirodė su 
trumpa programa.

Jubiliato asmenybė
Kun. Pijus Čėsna pasižymėjo 

dviem ypatybėmis — nepaprastu 
darbui pajėgumu ir nuostabiais

~ , T , , administraciniais sugebėjimais.
Tą pati vakarą Lakewood sa- Jq f. sveikata> toIerantišku. 

leje buvo pagerbimo banketas. nuotaik §ilta> simpa
Dr. T Tacelosky pristatė sve- jr dosnj širdis susilaukė para. 
cius. Kun. Shimkus buvo vakaro! č miestelio ojų
^,TS',..„PT A ±!!s?l prielankus. Jie savo klebon, 

visuomet gerai prisimena. Kun. 
Čėsna dabar gyvena Ashland, Pa.

A. Naudz.

i maldą kun. E. Wassel iš Phila
delphijos, po valgio — prel. J. 
Karalius, Šv. Jurgio parap, klebo
nas, Shenandoah.

Kalbas pasakė kun. L. Peciu
kevičius, advokatas Antanas Ur- 
banas, naujas Šv. Juozapo parap.

_  Nesitikėk pastatyti silp
nuosius, begriaudamas stipriuo 
sius. — Calvin Coolidge

S E I G A N
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272
Atidarė vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir
kt. naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

., Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pr taikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

: Visos berniukų aprangos gaunamos, Įskaitant stambius (husky).i <

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO HALSTED STREET IVIel C A V7252
DIDELIS PASIRTNKTMAP JVAfRiAl'PlŲ TELEVTZT.IOP 

RADTO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVJZTJOS APARATAI

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIFTUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai vak Sekmadieniais nuo 12 ik) 6 v. v.

O

INSURED

į Ant visų knygelių 
sąskaitų >

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.



ALB PIRMININKAS NAINYS DETROITE

Rugsėjo 21 d. L. namuose į- 
vyko pirmas Detroito Lietuvių 
bendruomenės seniūnų susirinki 
mas, kuriame dalyvavo apylin
kės valdybos nariai ir apylinkės 
ribose gyvenantieji tarybos na
riai. I šj susirinkimą iš Chica
gos buvo atvykęs JAV LB centro 
valdybos pirm. inž. Bronius Nai 
nys su žmona.

Susirinkimą pravedė apy
linkės pirm. J. Gaižutis seniū
nus pristatė L. Šulcas. Dr. K. 
Keblys susirinkusiems pristatė 
svečią iš Chicagos Br. Nainį.

Inž. Br. Nainys padarė prane
šimą ir siūlė šiame susirinkime 
padiskutuoti: solidarumo įna
šų, tarybos rinkimų, lituanisti
nių mokyklų ir jaunimo klausi
mus. Jeigu visi kurie skaito sa- 
vę lietuviais užsimokėtų solidaru 
mo mokestį, būtų galima surink
ti 200,000 dol. sumą, kuri esan
ti reali ir bendruomenė galėtų 
savo uždavinius daug sėkmin
giau atlikti. Todėl daug vilties de 
dama į seniūnus, kuriuos dabar 
Detroite jau pradėta organizuoti.

Amerikoje lituanistinėse mo
kyklose mokosi 3,200 vaikų, tą 
skaičių Šiais metais norėta pakel
ti iki 5,000, bet nepasisekė. Čia 
vėl seniūnus laukiąs didelis dar
bas Moksleivių vajus kuris vy
ko rugsėjo mėn. pratęsdamas iki 
gruodžio mėn.

Nauji tarybos rinkimai įvyks 
1970 metų gegužės mėn. Centro 
valdyba tam jau ruošiasi. Detroi
tas didelė kolonija, todėl gal 
toks suorganizuoti atskirą rinki
minę apygardą.

Jaunimo reikalais Br. Nainys 
kalbėdamas pranešė, kad numa
tomas II jaunimo kongresas apie 
1972 metus. Spalio 18-19 dieno
mis Chicagoje įvyks centrinių 
jaunimo organizacijų vadų pasi
tarimas minėto kongreso reika
lu.

Po inž. Br, Nainio pranešimo 
diskusijose dalyvavo: A. Misiū
nas, R. Korsakai, M. Sims, Al. 
Rugienius, Jurgis Jurgutis, A. 
Musteikis, Vyt. Kutkus, dr. A. 
D'-mušis, Liuda Rugienienė, dr. 
Vyt Majauskas ir kit.

Po susirinkimo kitoje salėje 
buvo bendri pietūs, kurių metu 
buvo pagerbti svečiai iš Chica
gos Br. Nainys su žmona. Dr. 
A. Damušis buvo paprašytas pa
daryti pranešimą apie naujos 
bažnyčios ir jaunimo centro (ki
ti vadina kultūriniais namais) 
statybos reikalu. Jaunimo cent
ro arkivyskupija iki šiol dar ne
patvirtino, bet tuo reikalu atei
nančios neoficialios labai palan
kios žinios.

Šis pirmas, gana skaitlingas 
seniūnų ir kitų bendruomenės 
darbuotojų susirinkimas buvo 
sėkmingas. Daugumas susirinku
sių buvo nuomonės, kad tokie 
susirinkimai turėtų įvykti regulia 
riai 3-4 kartus per metus ir tuo 
būtų žymiai pagyvinta lietuvių 
bendruomenės veikla. (sln)

TRUMPAI
L. Žurnalistų S-gos centro vai 

dybos posėdis įvyks rugsėjo 26 d. 
7:30 vai. 31532 Groesbeck, Fra- 
ser, Mich.

— Vilkiukų sueiga ir skautų 
kandidatų registracija. Pirmoji 
šio sezono vilkiukų sueiga įvyks 
rugsėjo 28 d. 11 ;30 vai. L. Na-

Detroito skelbimai
peTFa^pTTrTus

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

grindų ir slėnu plyteles.
12787 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

llllilllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllll

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

Vedėjos—RALPH J. VALATKA
17«0« Warwick, lletroit. Mich. 48210 

TEL. 587-5550
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muose. Ten pat bus priimami ir 
registruojami nauji vilkiukai ir 
skautai kandidatai. Po to, suei
gos vyks tuo pačiu laiku L. na
muose kas antras sekmadienis. 
Tėvai prašomi atvežti mokslie- 
vių amžiaus vaikus ir prirašyti 
juos į vilkiukus arba skautų kan
didatus.

— Baltijos tunto vadijos po
sėdis įvyks rugsėjo 28 d. 1 vai. 
L. namuose. Dalyvauja visi vie
netų vadovai.

— Aktorius Justas Pusdešris 
šiomis dienomis sulaukė 62 me 
tų amžiaus ir išėjo į pensiją. Rug 
sėjo 20 d. L. namuose gausus 
būrys J. Pusdešrio draugų jam 
palinkėjo ir toliau energingai 
dirbti jo pamėgtą scenos darbą.

— Kazimierai ir Povilui Va- 
lantinams, jų auksinio vedybų 
jubiliejaus proga, rugsėjo 28 d. 
pagerbimą rengia St. Butkaus 
šaulių kuopa. Iškilmingos šv. mi
šios bus 10:30 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje. Benketas su progra
ma 1:00 vai. L. namuose. Ta pat 
proga bus paminėta ir kita Po
vilo Valantino sukaktis — 50 
metų šauliškos veiklos. (sln)

— L. bendruomenės apylin
kės valdybos posėdis įvyko rug
sėjo 17 d. Dievo Apvaizdos para
pijos patalpose. Buvo patvirtinti 
nauji seniūnai: Ona Valatkienė 
(20 zona Ferdale ir 37-OakPark) , 
ir Jonas Ratnikas (26 zona Dear- 
born). Dr. K. Keblys pranešė, 
kad tariasi dėl pianino rečitalio 
ir literatūros — poezijos vakarų 
surengimo. R. Korsakas pranešė, 
kad yra išnuomotos salės 1970 
metų ir 1971 metų sutikimams. 
Salės gautos Mercy kolegijoje stu-; 
dentų centre (prie Outer Drive 
ir Southfield). Vyt. Petrulis refe
ravo lituanistinių mokyklų ir J. 
Jurgutis — jaunimo reikalais. Po
sėdyje be suminėtų dalyvavo pir. 
J. Gaižutis, kun. A. Babonas, O- 
na Valatkienė, St. Smalinskas, 
VI. Selenis. Sekantis posėdis į- 
vyks spalio 15 d. 8 vai. Dievo 
Apvaizdos par. patalpose.

— Korektūros klaida įvyko 
praėjusio ketvirtadienio žiniose, 
Detroito dramos sambūrio 20 į 
metų veiklos sukaktis tarptauti-1 
niame institute bus paminėta į 
spalio 25 d. (bet ne spalio 2 d.).

— Rapolas Valatka, lietuviš-! 
kų melodijų radio valandėlės ve- ! 
dejas, gražiai paminėjo “Draugą” 
ir skatino savo valandėlės klau
sytojus skaityti ir jį užsiprenu
meruoti. Taip pat skaitydamas iš 
“Draugo” žinias paminėjo iš kur 
jos paimtos.

— Jaunimas parėmė L. namus. 
Šimtinėmis L. namus parėmė 
mūsų jaunosios kartos atstovai 
Giedrė Sirutavičiūtė ir Stasys Ša- 
deika. Taip pat šiomis dienomis 
L. namų automobilių aikštėms 
įrengti po šimtinę įteikė dr. Vyt. 
Mileris, Vacys Slušnys, Jonas Bra 
zauskas, Juozas ir Elena Pauli- 
kai, dr. B. Kvietys, Mykolas Vit
kus, Vincas Tamošiūnas, Pranas 
Sinkevičius, Liudas ir Petronėlė 
Juociai, Jonas Acus, Edvardas ir 
Vytas Alkevičiai ir p. T. Č. Po 50 
dol. Vladas Petrauskas, Albinas 
Miciuta, Vladas Kazlauskas ir 
Feliksas Blauzdys (tuo pakėlė sa
vo įnašus iki 400 dol.).

— Dariaus ir Girėno klubo na
rių susirinkimas įvyks spalio 12 
d. 12 vai. L. namuose: Bus val
dybos bei revizijos komisijos pra
nešimai ir svarstomi svarbūs klu 
bo reikalai.

Dariaus — Girėno klubo iš
važiavimas įvyks spalio 19 d. St. į 
Geldausko sodyboje, 9055 Mor-! 
ton Taylor rd., Belleville, Mich. 
Šio suvažiavimo visas pelnas ski
riamas automobilių aikščių prie 
L. namų praplėtimui, todėl visuo 
menė kviečiama dalyvauti ir pa
remti L. namus.

Dariaus — Girėno klubo tradi
cinis rudens balius įvyks spalio 
25 d. L. namuose. Stalus užsisa
kyti pas valdybos narius Alf. Ve- 
lavičių arba Edv. Rėklį.

— Neseniai miręs a.a. Kazys

Balfo reikalų vedėjas kun. Pr. Geisčiūnas 76 skyriaus valdybos tarpe; 
rugsėjo 1 d. pas Č. ir O. Šadeikus Farmington Michigan. Iš kairės: vi- 
cep'rm. R. Ražauskienė, kun. Pr. Geisčiūnas, O. šadeikienė, stovi: Finan
sų sekr. C. Šadeika, sekr. VI. Staškus, pirm. K. Razauskas, ižd: P: Dali
nis ir vicepirm. K. Sragauskas. Nuotrauka Irencs Laurinavičienės

Klepeckas buvo uolus L. namų ir 
D. — G. klubo narys.

— Juozas Paulikas nuolati
nis ir neapmokamas Lietuvių 
namų talkininkas, kuris kas
dien dirbo, remontavo, dažė ar 
gražino namus, buvo susirgęs ir 
turėjo pergyventi operaciją. Iš li
goninės išleistas po trijų savai
čių, jau tiek sustiprėjo, kad' ir vėl 
talkins darbams L. namuose. J. 
Paulikas nors ir būdmas pen
sininkas džiaugdamasis; kad pas
veiko įteikė šimtinę automobilių 
aikštėms plėsti prie L. namų.

— Jonas Atkočaitis nuolatinis 
L. namų ir Dariaus — Girėno 
klubo darbuotojas ir be jokio at
lyginimo L. namuose atliekantis 
įvairius fizinius darbus, lapkričio 
15 d. švenčia 70-jį gimtadienį. 
Pažymėtina, kad J. Atkočaitis 
buvo vienas Iš D.-G. steigėjų ir 
vienas iš L. namų pirkėjų.

— Jaunimo Komisija, kuri bu
vo suorganizuota Amerikos lie
tuvių kongresui ruošiantis, neiš
siskirstė ir toliau dar dirba. Šiuo 
metu komisija, kuriai vadovauja 
būsimas teisininkas Rimas Su

kauskas, daro žygių iš Chicagos 
gauti ir Detroito amerikiečiams 
parodyti genocido parodą. Paro
da būtų suruošta Meno muzie
juje arba Centrinėje bibliotekoje.

— Tautinių šokių grupės “Pa
švaistė” tėvų susirinkimas kvie
čiamas rugsėjo 28 d. šokių vado
vės Rimgailės ir dr. Alekso Zo- 
tovų namuose, 5361 Lauren 
Court, Bloomfield Hills (prie 
Quorton ir Lasher). Bus aptaria
mi grupės veiklos klausimai.

— Šokių grupė “Šilainė” vad. 
G. Gobienės rugsėjo 19 d. Dievo 
Apvaizdos par. salėje pradėjo šio 
sezono šokių pamokas

— Lietuvių namai jau praplė
tė savo automobiliams statyti 
aikštę: sugriovė supirktus namus, 
sklypus išvalė, žemę išlygino ir 
išpylė akmenų skalda. Tam rei
kalui reikalinga lėšų ir naujų 
šimtinių. Šiomis dienomis dar 
nupirktas vienas namas, kuris 
taip pat bus dar šį rudenį nu 
griautas.

— Viktoras Perminąs, Dariaus 
— Girėno klubo valdybos narys, 
vadovauja laimėjimų knygučių 
platinimui, laimingieji laimės 
mūsų Žymių dailininkų paveiks. 
Knygutes platins L. namų drau
gijos ir D.-G. klubo valdybų na
riai, laimėtojai paaiškės Lietuvių 
namų banketo metu, kuris įvyks 
lapkričio 22 d. L. namuose.

— Visuomeniniai kursai arba 
paskaitų ciklas jaunimui, baigu
siems lituanistines mokyklas,

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugsėjo m. 25 d.

veiks ir šiais metais vieną kartą 
per mėnesį. Datos ir temos bus 1 
skelbiamos spaudoje.

— Dainavoje tradicinis ru
dens balius įvyks lapkričio 29 d.
St. Clemens salėje. Jaučio kepi
mas Dainavoje įvyks spalio 5 d.

(sln)

GAVO STIPENDIJĄ

Helen Mary Miškinis, duktė 
inž. Joseph ir Helen Miškinių 
(jr.), 25725 Cherry Hill, Inkster, 
Mich., aukščiausiais pažymėji
mais apdovanota baigė Divine 
Child aukštesniąją mokyklą ir, 
kaip vienintelė mokinė iš tos kla
sės, gavo garsios katalikiškos ko
legijos Mary Grove stipendiją 
ketverių metų studijoms.

Mokslo metu Helen ne tik 
gerai mokėsi, bet ir bendradar
biavo mokyklos laikraštėlyje, 
gražiai piešdama, dalyvavo Ger- 
man club veikloje. Yra narė De
troit Science Fair National Ho- 
nor Society; vadovavo mokyklo
je kai kuriems dailės darbams. 
Drauge su savo sesute Frances 
garsėjo kaip baleto šokėjos, daly
vavo ir televizijos programose. 
Helenos tėvai ir seneliai Juozas 
su Marija Miškiniai džiaugiasi 
anūkės pasiekimais.

Miškinių šeima Detroite žino
ma kaip kilnių darbų rėmėjai. M.

FORD

Šiandien jau yra 1970 pas jūsų Fordo pardavėjus!
Fordas žengia į 1970 metus 
su naujesniais, drąsesniais 
ir geresniais sumanymais. 
Iie jau paruošti ir laukia jū
sų jau dabar pas Jūsiškius 
Fordo pardavėjus. Ateikite 
ir pamatyk’te rytojaus iš
vaizdą. . . šiandien!

1970 Torino

Visiškai ir tobulai naujas
Nežiūrint, kurį 1970 Torino Jus pasi- 
rinksit, Jūs vairuosit labiausiai šiais 
metais pakeistą automobilį. Nauja iš
vaizda. Naujas dydis. Naujas stilius. 
Nauja jSga. Iš viso yra 14 modelių. Jūs 
galite būti užtikrinti, kad rasite vieną, 
kuris suteiks Jums vertybę, naudoji
mą ar patogumą Jūs ieškote.

1970 Ford 1970 Mustang

Pasirink ramybės laikotarpį Keliaukite su pirmuoju
Prisijunkite prie ramesnio švelnių 
1970 m. Fordo automobilių pasaulio. 
Pasirinkite iš penkių dydžių V-8’s ir 21 
skirtingų modelių, įskaičiuojant ištai
gingą LTD ir pouliarų Galaxie 500. 
Nauji Fordo automobiliai Jūsų kelionę 
padarys tokią švelnią ir be drebėjimų, 
kad turite pabandyti, kad įtikėtumėt.

Nėra abejonės apie Amerikoje mėgia
miausią sortinį automobilį — tai Mus
tangas! Pasirinkite iš šešių skirtingų 
modelių. Trys skirtingi stogai. Devyni 
skirtingi motorai. Mustangas sukurtas 
lyg būtų Jūsų pačių sukurtas. Ištirkite 
patys, kodėl Mustangas tiek daugelio 
vairuotojų laikomas pirmuoju!iiiuuuivui mą ar patogumą jus icsKoie. Kau tume paūanayu, Kau

rdas pateikia Juras geresnius planus. Tai pažangos ženklas!
IŠMĖGINKITE 1970 M. FORDĄ DABAR PAS FORDO PARDAVĖJĄ!

Helen Mary Miškinis

AUKSO VARPAMS SUSKAM
BĖJUS

Stasio Butkaus šaulių kuopa 
Detroite rengia Kazimieros ir 
šaulio Povilo Valantinų santuo
kinio gyvenimo jubiliejaus iškil
mes, kurios įvysk šiemet rugsėjo 
28 dieną. 10:30 vai. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje bus atna
šaujamos santuokos palaimini
mo iškilmingos Šv. Mišios.

Šauliai su vėliavomis atlydės 
jaunuosius prie altoriaus.

Pirmą vai. po pietų, Lietuvių 
namuose, 3009 Tilman g., jau
nuosius pasitinka vaikai, vaikai
čiai, giminės ir bičiuliai.

Šauliai ir šaulės atliks trumpą 
senovės lietuvių vestuvių dainų 
ir deklamacijų pynę. Po progra
mos banketas prie stalų.

Šaulys Povilas Valantinas kar
tu mini ir savo šauliškos veiklos 
50 -ties metų sukaktį. Tai reta 
sukaktis! Šauliškoje visuomenėj 
jaučiamas neeilinis susidomėji
mas šiuo įdomiu šeimyniniu įvy
kiu.

Giminės, pažįstami, šauliai ma
loniai kviečiami pradžiuginti ju- 
bilijatus savo gausiu atsilanky
mu. Šaulys

SUVALGĖ TERMOMETRĄ
Graikė Marija Soųpidor su

sirgo ir iškvietė gydytoją.
Gydytojas jai padavė termo

metrą. Jį niekada nebuvo ma
čiusi termometro, pagalvojo, 
kad tai vaistai, ir prarijo.

Tada ji skubiai buvo nugaben 
ta j ligoninę operuoti.

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

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

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

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

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

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

iimiiiiiEiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiBITĖS
Liuda Germanienė

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

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

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

lllllllllllllllllllllllllllUUUlIllUUIIIIIIIUIIII
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INŽ. V. GRINIUS - NAUJOS 
FIRMOS KORĖJAS

Inž. Vygintas Grinius

Šių metų pradžioje Fscondi- 
do mieste prie San Diego, Ka
lifornijoje, įkurta nauja firma 
jūros pakrančių inžinerijai 
(Offshore Technology Corp., 
578 Enterprise St., Escondido, 
Calif. 92025). Vienas iš trijų 
firmos kūrėjų ir savininkų yra 
aeronautikos inž. Vygintas Gri
nius, gimęs Kaune, gimnaziją 
baigęs Kolumbijoje, P. Ameri
koje, ir 1960 m. baigęs Bosto
no universitetą.

Šios dar mažai težinomos in
žinerinės srities uždaviniai su
glaustai paaiškinti firmos bro
šiūroje. Žmonių skaičiui spar
čiai augant, o žemės produkci
jai esant ribotai, didėja reika
las ištirti ir panaudoti okeanų 
/ pakrančių ir gelmių turtus. Čia 
ieškoma naujų versmių energi
jai — naftos, mineralų, mais
tingų medžiagų. Klimato kontro 
lė; vandens nudruskinimas (de- 
salinižaciia), transportas, že
mės krantų praplėtimas ir pa
našūs reikalai taip pat reikalin
gi pakrančių tyrinėiimo ir spe
cializuotos inžinerijos. Tų ty
rinėjimų apimtis plati- nežino
mos gelmės, potvyniai - atoslū
giai, okeanų srovės, audros ir jų 
padaromi nuostoliai. Reikia ko
ordinuoti okeanografo. jūrinin
ko, technologo, inžinieriaus ži
nias ir pastangas, kad butų ga
lima sėkmingai įvykdyti tuos 
sudėtingus uždavinius. Tiems 
tikslams siekti ir suorganizuota 
OTC su specialia tyrimų labo
ratorija.

Fifcma įkurta trijų specialis
tų, iš kurių mus labiausia domi
na jau minėtas inž. V. Grinius, 
korporacijos vicepirmininkas ir 
iždininkas, aeronautikos inžinie
rius, eilę metų dirbęs Whittaker 
bendrovės San Diege tyrimų 
skyriuje. Ypač įdomūs yra jo 
atlikti armiruotos plastikos ty
rinėjimai, apie kuriuos buvo ra-

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

54r
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savingt cartilicatn iuued 
for six months or one 
y.iir —in minimum 
■mauna of $10,000,00, 
• nd th.r.ift.r in 
multiplas of $1.000.00. 
Earnings am paid at 
maturity.

per annurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

syta amerikiečių ir lietuvių spau
doje.

Apie nauiąją firmą parašė 
i “The San Diego Union“ dien- 
i rastis vasario 23 d., ka firma 
paskelbė savo planus. Laikra’š- 

j tis aprašė firmos įrengimus, ku 
rie tada buvo gaminami, o da
bar iau baigti. Pristatydamas 
firmos steigėjus, laikraštis pa- 
žymėio, kad V. G. Grinius yra 
jaunas, vos 29 metų, Lietuvoje 
gimęs inžinierius, bet jau sėk
mingai įvykdęs korporacijos 
kapitalo mobilizavimą akcijo
mis. OTC įrengimai kaštuoja 
daugiau kaip 250.000 dolerių. 
“The San Dievo Union” dienraš
tis įdėjo visu trijų stęigėjų nuo
traukas ir baseino modelio fo
tografiją. J. G.

POPIEŽIUS APIE TIKINČIŲ
JŲ ATSINAUJINIMĄ

Popiežius Paulius VI-sis, ben
droje audiencijoje Castelgan- 
dolfe, tūkstančiams tikinčiųjų 
susirinkusių iš viso pasaulio 
kraštų, kalbėjo apie dabartinę 
katalikų Bažnyčios padėtį pa
saulyje ir katalikų pareigas ti
kėjimo atsinaujinimo kelyje. 
Šventasis Tėvas baigdamas kai 
bą iškėlė daugybės tikinčiųjų 
pasišventimą, pasitikėjimą Baž
nyčios vadovybe ir kilnų vykdy
mą visų Evangelijos tiesų. 
(Rad. Giornale).

THANKS
FOR BEING CAREFUL...

Please! Only you can 
prevent forest fires!

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius tr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gaš) pečius 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžinlngumu.

ALBINAS BANYS
4027 Jį S. Anna Ave., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8800.

15 %

F
6 or12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiple* of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chieago. III. 60608 

Virginia l-THl

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
-a
t/SndependentYOU R/Al

l Insurance /agent

SERVKS YOU FIRST

N amų, gyvybės, 
uutomobilių.

sveikatos. biz-
nio.
Patogios lšsl-
mokėjimo s»-
lygos.

V f 6 1 U S
Ave., PR 8-2233

J. 8 A C
6455 So. Kedzie Ave

llllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllliliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome Iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba RO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 <4 VVeet 85th Street 
Ohlcago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GB 0-4389

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
tvoros, Sto 
jeliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63 rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisymas 
Patyrė mechanflcai. Elektroninis mo
toro patikrininiaš. Vilkikas.

Tel. GIt 6-31S< arba GR 6-3353 
Savininkas Juojms (Joe) Juraitls

MOVING
sEKENAS perkrausto baldus U 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

REZIDENCINIAI* 
KOMERCINIAI,

M = MEDICINOS IR y = KITOKĮ PASTATAI!

J 2457 West 69tii Stroet 
J TeL HE 4-7432

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Ohlcago B, UI.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
S622 So. Racine, 434-1113

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

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

Vakarais skambinti M’A 5-3607 
P Rudėnas K. Šimulis

Viena iš iaugiauriai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joj'e kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

Savininkas pardouda mūrinį 2-jų 
butų namą pe 4 kambarius. 2 ma
šinų mūrinis garažas, labai gerai 
išlaikytas, švarus, Brighton parke, 

Kaina tik 2.50 dol., galima gau- j 44 jr Artesian apylinkėje. Skam-
ti DRAUGE.

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

iiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

nos visiems prieinamos

iimiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiii’iiiiimi

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\ 
Chieago. UI. 60632. Tel. YA 7-5981'

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke. 

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

wssr...

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

REAL ESTATE
iimiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Donvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
imiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimmiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63fd STREET TEL. 471 0321

Medinis — 5 ii 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 lr Talman. 
1 butų. tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

REALTY
Tax

ŠIMAITIS
Insurance — Income 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — 01

NAMU PIRKIMĄ. 
ARDAV1MAS - VALDU MA^

■ u(ų nuomavimas irt, tune I m
Notariartna — Vertimai

Apdraudų Agentūra .
BELL REALTY
J. B A C E V I C I I s

u>455 s, Kedzie Ave. — PK 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

Netoli 59-tos ir Pulaski. — Savi
ninkas parduoda 8 butų, 2-jų me
tų apartmentini. Paskola 5%%. 
Tel. — 585-5285

binti po 5 v. vak. — 523-3707.

Marąuette Parke — 2-jų butų mūr. 
po 6 kamb. (3 mieg.) 2 maš. mūr. 
garažas. Uždaras porčius užpakaly. 
925-7330.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Už Marųuette Pk. prieš Pulaski 
švarus 10 metų. kaip naujas 4 kamb. 
aukštas mūr. nams ir dviejų auto 
naujas garažas. Platus lotas., pasku
bėkite $2.1,000.

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

7 kamb. bungaloyv. Moderni virtu
vė ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22,000.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 ko.mb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21.000.

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

Uotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

VALDIS REAL ESTATE
Z458 W. b9th St. fit ?-720o

7a lr ruliuun. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

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

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

Urighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Dabai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515
2 po 6 kamb. didelis mūr. namas 

prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.90(i.

lj-i aukšto švarus med. prie 65 ir 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

•itž kamb. nurijąs mūr. bungalow 
prie 67 ir Kedzie. 1 ta vonios, virimo 
pečiai. $25,000.

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

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

aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb 
(3 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo kaj-što vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai. 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojama* 5-ių kamb. butas 
2-,me aukšte, suaugusiems. -— 4625 
So. Keating Ave., Tel. 767-7287.
IŠNU’OM. naujai dekoruotas butas 
su baldais negiliame rūsyje, 1 as
meniui arba porai. Prie Marųuette, 
pko. Galima tuoj užimti. Telef. - 
RE 7-8647.

Išnuomojamas 6 kamb. (3 mieg. į 
bungalow. Marųuette Parke, apyl. 65 
ir Albany. Informacijai skambinkit 

4-2390' po 5 v. v. 847-1670-.

•EŠKO NUOMOTI

Moteris ieško 2—3‘jų kambarių
buto Marąuette pke.

Tel. 737-2185
Nuo spalio 1 d. išnuom. 5 kamb. 
butas 2-one aukšte. 6819 S. Camp
bell Ave. Tel. 476-356'J.

HELP WANTRD - MOTERYS

Excellent opportunity in a Fast 
Grovring Company for

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

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

S0() N.—1800 W.
CALL MR. JOHNSON 

421-7114

GENERAL OFFICE
Good typist, filing, phone ansvver- 

ing. Excellent conditions.

Contact ROBT. STOUGH 
325 VV. Huron, Chieago

RECEPTIONIST
FOR LOOP OLFICE 

(Optcunetrist)
High Sehool graduate — well- 

groomed young lady. No experi- 
ence necessary. Will train.

EXCELLENT VVORKING v 
CONDITIONS

GOOD STARTING PAY

Phone CE 6-4844

VYRAIHELP VVANTED

MACHINE SHOP TRAINEES
DAYS

Experleneed, all type machine shop 
eąuipment, lathe grinder, mill etc. 

APPLY 1N PERSON

PERMACOR
9540 Tulley, Oak Lawn, Dlinois

MAINTENANCE MECHANIC
Corrugated Container Plant

1 2nd & 3rd SHIFT OPENING
Electrical background plūs general 
maintenance capabilities. Mušt have 
own tools.
Exeellent starting salary plūs shift 
differential and overtime. Paid re
tirement, life, accident and hospital 
insurance.
Nine paid holidays—2 wks. vacation 
after 2 vears.

VVESTERN KRRFT CORP.
1800 Nicholas-blvd, Eik Grove, III. 

phone — 439-1111

Surface Grinder Hand
Produetion Operator 

Grindiing
Top pay. All Benefits.

ASK FOR BILL LEINO

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

Tel. NE 1-5050

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

HELP WANTED — VYRAI

SUMMIT BARGE TERMINAI. 
Hag Openings 

For

LABORERS
Full year round Full Time Work 

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

Mechanical experience helpful.
$3.30 per hour to start 

Shift Premium, Excell. Benefits. 

Apply a t:
MISSOURI PORTLAND CEMENT 

COMPANY
1 Mile east of Harlem Ave. 

on Canal Bank Road
CALL — 594-2334

AUTOMOBILIU PARDAVĖJAS 
(SALESMAN)

Išmokinsime jums bedirbant.

BALZEKAS MOTOR SALES. INC.
4080 South Archer Avenue 

Chieago, Iii. 60632 Tel. VI 7-1515

MAINTENANCE
MAN

Experienc.ed general factory and 
maintenance. Days Good pay. Ex- 
cellent benefits

SĖT UP PUNCH PRESS
Experienced. Steel rule dies. Days. 
Good pay. Exeellent benefits.

R H 0 P fl C, INC.
3425 Cleveland St., Skokie, Illinois 

Tel. — OR 3-8020

MAINTENANCE MECHANIC
LITHO PLATE GRAINING PLANT 
— General all around maintenance 
background. Top starting vvage, 8 
paid holidays, near transportatjon. 
Chieago Northvvestern and Lak.e-st. 
CTA. Phono Hill Maypole 782-8690. 

CHICAGO LITHO PLATE 
GRAINING CO., INO.

218 N. CLINTON, CHICAGO

JAUNAS VRRAS PRIE AUTOMO
BILIŲ TAISYMO (Body work)

Išmokinsime bedirbant.

BALZEKAS MOTOR SALES. INC.
4030 South Archer Avenue 

Chieago, III. 60632 Tel. VĮ 7-1515

SECURITY OFFICERS 
ATTENTION

One of the countries largest, fastest 
grovving IndustriaI Security Compa- 
nies Is ln need o f top ąuality security 
officers to service prime contracts 
in the vvest suburban areas. 
STARTING TiVAGE $2.00 PER HOUR

TEL. — 637-4170 
A p p 1 y —

ADVANCE INDUSTRIAL 
SECURITY

7030 W. North Ave., Suite 202 
________ Chieago, Illinois________

MAINTENANCE
HELPER

General ,flll-Around 
Work.

Exper. In Electricity Helpful 
Outstanding Wages And 

Benefit Program
ROHDEN MFG.

TRW, Ine.
Apply in Person 
4630 No. Lamon

2 Blocks So. of Lawrence Ave.

WAREHOUSE
FULL TIME

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

CASHIERS FULL TIME
Monday Thru Friday 

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

PERSONNEL OFFICE
W. T. GRANT CO. 

4212 No. Harlem Avenue
(Harlem - Irving Plaza) 

PHONE 453-4700

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

Call - 346-9365
WAREHOUSEMAN

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

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

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

kite jį kitiems pasiskaityti.
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Rašytojo kan. J. Tumo - Vaižganto 100 metų gimimo sukaktis buvo pa
minėta per “Bendruomenės Balso” radiją Philadelphijoje. Paskaitą 
skaitė dr. Vincas Maciūnas. Nuotr. K. Cikoto

MŪSŲ KOLONIJOSE
d. po atostogų, susirinko giedoti 
lietuviškose pamaldose, .Šv. An
driejaus bažnyčioje. Po pamaldų, 
klebonijoje, įvyko choro dalyvių 
susirinkimas, tolimesniai choro 
veiklai aptarti. Nutarta choro 
veiklą tęsti ir ruoštis dalyvauti 
Dainų šventėje, Chicagoje.Cho- 
rui ir toliau vadovaus Leonas 
Kaulinis. Balio Raugo vadovau
jamai chori valdybai atsistatydi
nus, naujon valdybon išrinkta

V

Philadelphia, Pa.

GYVA LIETUVIŠKA VEIKLA

— Bendruomenės Balso komi
teto surengta gegužine, rugsėjo 
7 d. užbaigėme vasarą. Geguži
nė davė arti 700 dol. Bendruo
menės Balso radijo programos iš
laikymui. Ir vėl prasidėjo visuo
meniniai darbai — parengimai, 
parodos, minėjimai ir atostogų 
nejaučią posėdžiai. Pasekime juos 
kalendorine tvarka.

— Tumą — Vaižgantą pami
nėjome Bendruomenės Balso ra- 
dio programoje. Apie velionį — 
sukaktuvininką, rugsėjo 6 d. įdo
miai kalbėjo dr. Vincas Maciū
nas. Magnetinėje juostelėje įrašy- i 
ta kalba truko apie 15 min. Juos
telę vertėtų panaudot ir kitose, 
savo paskaitininko neturinčiose, 
kolonijose.

— Šeštadieninė mokykla dar
bą pradėjo rugsėjo 13d., Šv. An
driejaus parapijos patalpose. Pa
mokos, kaip ir anksčiau pradeda
mos 10 vai. rytą ir trunka ketu
rias valandas.

— Bendruomenės Balso pro
gramos komisija sukvietė pirmą
jį redaktorių kolegijos pasitarimą. 
Sutarta, kad kolegijoje turėtų bū
ti apie 10 redaktorių, kurie pa 
ruoštų kas dešimtą rad'io pro
gramą. Jiems talkintų specialis
tai talkininkai, bei pasirinkti 
pranešėjai. Redaktorių darbą de
rintų vyr. redaktorius Henrikas 
Savickas. Kol norimas red. skaič. 
bus surastas, kolegijos sudėtin į- 
ėjo trys programos komisijos na
riai. Juos įskaitant, šiuo metu, 
redaktorių kolegijoje yra aštuoni 
asmenys. Jei neatsiras naujų kliū
čių, kolegijos veiklą klausytojai 
pajus spalio mėnesio pradžioje.

— Nauja radio programa, pa
sivadinusi, kaip ir New Yorko 
Laisvės Žiburys — Lithuanian 
World Review, pradėjo savo 
veiklą. Bendruomenės Balso ko
mitetas apie jos atsiradimą paty
rė iš mūsų spaudos ir skelbimo 
per Bendruomenės Balsą. Kilo 
klausimas ar naujos radio pro
gramos atsiradimas yra grėsmė 
ar palaima pačiam Bendruome
nės Balsui.

Naujoji radio programa pradė
jo veikti rugsėjo 14 d. Ji trunka 
pusę valandos. Pažymėtinas pui
kus jau pirmųjų šios programos 
pusvalandžių pravedimas. Tuo 
tarpu ši programa perduodama 
tik angliškai. Naujai programai 
vadovauja Laisvės Žiburio pro
gramos New Yorke buvęs direk
torius Antanas Mažeika ir L. Ben 
druomenės Phila. apylinkės pir
mininkas Gabrielius Mironas. 
Bendruomenės Balso Komitetui 
pakvietus, Antanas Mažeika, rug
pjūčio 1 d., dalyvavo komiteto 
posėdyje ir davė vertingų patari
mų Bendruomenės Balso progra
mos tvarkymo reikalu. Gabrie
lius Mironas yra Bendruomenės 
Balso komiteto narys ir buvęs jo 
pirmininkas.

Naujoji programa perduoda
ma sekmadieniais, stotimi WIBF, 
FM banga 103,9 mc. Jos pra
džia - 4 vai. p.p.

— Choras “Viltis” rugsėjo 21

Gimbels ir John Wanamaker 
krautuvių bilietų agentūrose. 
Paštu užsakant, pinigus siųsti Li
thuanian -American Communi- 
ty of USA, P.O. Box 11008, Phi
ladelphia, Pa., 19141. Bilietų kai
nos - 6.50 dol., 5.50, 4,50, 3.50 
ir 2.50 dol. Grandinėlė šoks spa
lio 18 d., 8 vai. vakare, Town 
Hali, prie Broad ir Rače gatvių.

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas kviečiamas spalio 5 d., 
4 vai. po pietų, Gasparėnų rezi
dencijoje, 810 5 th St., Delran, 
N.J. Tel. 461-0129. Susirinki
me kalbės kun. Kajetonas Saka
lauskas apie ekumenizmą prak
tikoje. Ta proga iždininkas pri
ima nario mokestį. Kviečiami ir 
nauji nariai.

— Teresės Gečienės pokalbį 
apie tautinius šokius, ir Cleve- 
lando Grandinėlės lankymąsi 
Philadelphijoje, perduos WIBF- 
FM stotis, banga 103,9 mc, spalio 
11 d., pirmą valandą dieną K. Č.

Hartford, Conn.

LILIJOS ŠUKYTĖS KONCER
TAS

Spalio 5 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų Hartforde, Hartfordo 
universiteto auditorijoje, bus Lili- 
jos .Šukytės koncertas, kurį orga
nizuoja skautai.

Lilija Šukytė yra Metropolitan 
solistė, ir jos vardas kas kartas 
kyla aukštyn. Lietuvių ir ameri
kiečių spauda jos vardą jau ne 
kartą yra paminėjusi. Neseniai 
ji žavėjo Miuncheno vokiečius, 
New Yorko lietuvius ir ameri
kiečius, o dabar jos žavaus balso 
pasiklausys hartfordiečiai.

Todėl visi lietuviai su drau
gais amerikiečiais prašomi šiame 
koncerte gausiai dalyvauti.

J. Bernotas

ŠAUKIAMAS LRKS SUVAŽIA- 
MAS

Spalio 5 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų Hartforde, Šv. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje (po baž
nyčia), 53 Capitol Avė., Hart
ford, Cann., vyks Lietuvių Ry

Clevelando “Gnandinielę” spalio 
18 d. pasirodys Philadelphijoje. A- ' 
pie ją per amerikiečių radiją kal
bės Teresė Gečienė.

Nuotr. K. Cikoto

Kazys Gasparėnas, Marytė Kau- 
linytė ir Vincas Šalčiūnas. Ta pro 
ga choran įstojo du jauni daini
ninkai — Danutė ir Rimas Ju- 
zaičiai. Laukiama chore ir dau
giau naujų dainininkų.

— Į A. L. Tautinės Sąjungos 
skyriaus dvidešimtmečio minėji
mą, įvykstantį rugsėjo 27 d., at
vyksta Sąjungos pirmininkas ir 
ALTo vicepirmininkas Teodoras 
Blinstrubas. Pagrindinę kalbą 
minėjime pasakys Vytautas Ab- 
raitis.

— J Clevelando garsios Gran
dinėlės tautinių šokių grupės vie
nintelį pasirodymą. Philadelphi
joje, bilietai jau gaunami visose

A. A.
PETRAS PALDAUSKAS

Mirė rūgs. 24 d., 1969, 9 vai. 
ryto, sulaukęs 74 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės, apskrities, Laukuvos pa
rapijos. Palukystės kaimo.

Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers sūnus Petras Kulis su 
žmona P.rances, sesers duktė 
Emily Zeman su vyru Raymond 
ir j ii šeinius, ir kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
rugsėjo 26 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velioniiies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Gimines.
Laidotuvių direktorius Anta

nas M Phillips. Tel. YA 7-3401

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, mielą

VERONIKA JANUŠAITIENĘ
IR JOS ŠEIMĄ

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Vanda ir Jonas Stankai 

Antanina ir Jenas Rejeriai 

Birutė ir Kazys Sekmakai

mo katalikų S-mo Conn. apskr. .mų, tai tada paaiškėjo, kad jis 
suvažiavimas. j tą merginą pagrobė jau antrą

Suvažiavime atstovai dalyvaus kartą, šįkart iš teismo salės, 
iš kiekvieno skyriaus, o taip pat .
bus svečių ir iš toliau: Scran-
torio, Worcesterio ir iš kitų vie
tovių.

Nors šis suvažiavimas yra sky
rių atstovų suvažiavimas, bet 
jame prašomi dalyvauti ir ne at
stovai. Ypač jame pageidaujama, 
kad dalyvautų Hartfordo sky
riaus nariai..

Po suvažiavimo bus vaišės — 
skani vakarienė.

J. Bernotas
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BESIŠYPSANČIŲ SĄJUNGA

Septyni argentiniečiai, kurie 
diijba Buenos Aires didžiosiose 
parduotuvėse, sudarė šypsan- 
čiųjų sąjungą. Mat, jie dirba 
parduotuvių skyriuose, kurie 
priiminėja, pirkėjų nusiskundi
mus.

Karta per mėnesį jie susitin
ka, bet pagrindinis jų sąjungos 
dėsnis — susitikus niekada nie
kuo nesiskųsti.

PAGKOBt: MYLIMĄJĄ
Meksikietis Armando Hernan- 

dez pagrobė savo mylimąją Ali- 
cią Boniilą ir dėl to atsidūrė 
teisme.

Kai jį pašaukė duoti parody-

A. A
JOSEPH BALIS

Gyveno 4065 S. Roctkwell St.

MtfŠ rugsėjo 23 d., 1969, 11 
vai. ryto, sulaukęs senatvSs.

Gimš Lietuvoje. Kito iš Ma
žeikiu npskrt, Kurklių kaimo. „

Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė. Monika Jurgelionis, žen
tas Charles ii- šėlimą, sūnus 
Clernens. marti Betty, duktė 
Eva Yesul. žentas Alex ir šei
ma. duktė Betiv (Young) Ge- 
levičlus ir šeima. 6 antikai, 13 
proanūkų ir 1 pro-proanūkas, 
brolienė Marle Balis su šeima, 
brolio vaikai Julia ir Andy, Ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Am. Liet. Piliečiij 
klubui.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
1 vai. popiet. Petro Bieliūno 
koplyč., 4348 S. Cal'ifornia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštnd.. 
rugsėjo 27 d. iš ikoplyėios 8:30 
vai. lyto bus atlydėtas į Svč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielai Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

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

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

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

A. -j- A.
SOPIA GIRSKIENE

LINCEICIUS

Gyveno 7530 White Oak Avė., Hammond. Indiana. Anks
čiau 45 m. gyv. East Chicagoj.

Mirė rūgs. 23 d., 1969, sulaukus 75 ai. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrites, Babtų parapijos, 

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

Burton, gyv. Munster, Indiana, i2 sūnūs; Sta.nly, imarti Ann, ir 
John, abu gyv. Hammond, Indiana, 6 anūkai, 4 proanūkai, 3 se
serys ir brolis Lietuvoje; sūnėnas ir kiti giminės, draugai ir pa
žjstami.

Priklausė Am. Legion Aux. Unit No. 369.
Kūnas bus pašarvotos ketv. 7 vai. vak. Florian Dziadowicz 

koplyčioje, 1020 West 150th Street, kampas Northcote Avė., 
Ea&'t Chicago, Indiana. Penktad. koplyčia atd. nuo 2 iki 5 vai. 
popiet ir 7 iki 10 v v.

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

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

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

Mielą
VERONIKĄ JANUŠAITIENĘ

IR JOS ŠEIMĄ,
Motinai Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

MARQUETTE FUNERAt HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE A U TOM O .ŽULIAMS STATYTI

Šarauskų šeima

Buv. Lietuvos Prezidentui
A -f- R

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

Janina Bronius Raeevičiai 
Jan na ir Bronius Racevič ai 
Alicija Rūgytė

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
# R . N E L S 0 M

SAVININKO
SA1NT CASIMIR 
MONUMENT CO

5914 West lllth Street
(Augiausias Paminklams Planu 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telel — CEdarcrcst ? - 6335
enas blokas nuo Ii,

Mielai

ALDONAI JUOZEVIČIENEI 
ir šeimai,

jos brangiam tėveliui buv. prezidentui STULGINS
KIUI Lietuvoje mirus, reiškia gilią užuojautą

ISekis ir šeima

A. j- A. DOLORES JACKSON
Gyveno 5530 S. Talman Avė.
Mirė rugsėjo 24 d., 1969, 6:30 vai. ryto, sulaukus 22 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje., III.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Jerome Blask, senelė Louise 

Zopel, dėdės: dr. Vincent Zopel su žmona Rose ir Peter Zopel su 
žmona Nellie ir kiti giminės, draugai ir pažjstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 7 vai. vak. Petkąus Marauette kop
lyčioje. 2533 W. 71st St.

Laidotuvės jvyks šeštad., rugsėjo 27 d. iš 'koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, senelė, dėdės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

iiiiiimimiiiiiiiimiiimimiiiiimiimiim
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

llllllilllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllll

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HTLLS GPLINYCIA 
2443 W. (I3r<l Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — I»R 8-0834

8KKLBKTT«8 “DRAUGU”.

E U D E I K IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS M0DERNISK0S KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
 Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAUKA WrOZ)

2424 W. 69th Street Tek REpubllc 7-1213 
2314 W, 23rd Place_______ Tel, Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Callfornia Avė, Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ava. Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tek YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avk, Cicero, UI. Tel. OL 2-1003
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X Lietuvių profesorių drau
gijos valdyba praneša, kad ji 
rūgs. 14 d. nutarė sukviesti na
rius visuotiniam suvažiavimui, 
kuris įvyks laplkr. 30 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Chicagoje. Bus 
paminėta LPDA dvidešimtme
tis, aptarta veikla, išrinkti cen
triniai organai. Visi nariai pra
šomi pranešti dabartinius adre
sus, kuriais gaus platesnį pra
nešimą apie suvažiavimą ir 
apyskaitą. Rašyti adresu: Slt. 
Dirmianta3, 6616 So. Waahtenaw 
Avė., Chicago, Rl. 60629.

x Leonas Narbutis, kuris yra 
vienas didelės bendrovės finan
sų skyriaus vedėjo pavaduoto
jas, ilgesniam laikui buvo išvy
kęs į Nevv Yorką tarnybos rei
kalais. Ateityje jam teks daž
niau vykti ir į 'kitus miestus, 
kur bendrovė turį savo skyrius. 
Leonas Narbutis yra aktyviai 
įsijungęs į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą ir penktadienio vaka
rais praveda Margučio radijo 
programą.

x Marija Paukštienė ir P. 
Zakaraitė prasmingai ir links
mai praleido savo atostogas On
tario, Kanadoje, kur aplanlkė 
daug įdomių vietų. Maloni buvo 
viešnagė pas kun. Sabą, Švč. M. 
Marijos Fatimos parapijos kle
boną.

X Morkui Rudžiui, žinomų 
visuomenininkų Marijos ir Anta
no Rudžių sūnui išvykstant į 
kairinės akademijos mokyklą, 
didelis būrys draugų lietuvių ir 
lietuvaičių buvo susirinkę į jo 
namus išleistuvių. Tą vakarą 
kaip tik “Lietuvių radijo foru
mas” programoje dalyvavo Ed- 
ward L. Buckney, Commander 
Gonig Intelligence Vnit, tad jau 
nieji lietuviai įsijungė į progra
mą su Įvairiais įdomiais klausi
mais, kaip reikia kovoti su jau 
nuoliais padaužomis, kartu pa
siūlydami konkrečias priemones 
vedamai kovai.

X Už Joniškiečius, žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės bei miru
sius (Sibire, šv. Mišios 'bus at
laikytos spalių 12 d. 11 vai. Jė
zuitų 'koplyčioje. Padėjus vaini
ką, dalyviai kviečiami pietų 
Jaunimo centre. Dėl rezervacijų 
prašome skambinti 476-3465.

(pr.)
X Skautų rėmėjų dovanų pa

skirstymas su gausiais ir ver
tingais laimėjimais įvyks skau
tiškų žaidimų šventėje ateinan
tį sekmadienį 1 vai. Bučo darže. 
Dovanų laimėjimų pravedimu 
rūpinasi M. Kupcikevičienė, S. 
Rupinskienė ir (kiti mūsų skau
tiškos veiklos rėmėjai. (pr.)

X Sol. Dalios Kučėnienės pir
masis didelis koncertas, akom
panuojant komp. Dariui Lapins
kui, įvyks spalio 4 d., 8 vai. v., 
Jaunimo Centre. Koncertą ren
gia LDK Birutės dr. Centro 
Valdyba Chicagoje. Pakvietimus 
galima įsigyti Marginiuose ir 
pas birutininkes. Visuomenė ma
loniai prašoma gausiai atsilan
kyti. (pr.)

X Cicero aukštesnės Litua
nistinės mokyklos Tėvų komi
tetas rugsėjo 27 d., 7:30 vai. 
vak., Pakšto salėje, 2801 W. 38 
St., rengia vakarą_ balių. Pro
grama bus trumpa, įvairi. Gros 
garsusis Pakšto orkestras. Vi
sus (kviečiame dalyvauti. Vietas 
rezervuoti iš anksto. Prašome 
skambinti Bartkui — 863-2124 
arba Gečui — 863-6425 po 5 
v v. (pr.)

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

(sk.)

X Šv. Antano parapinės mo- 
kyldos Cicero, 111., mokinių tė
vų susirinkimas įvyksta išį ket
virtadienį. 7:30 vai. vate. para
pijos salėje. Visi tėviad kviečiami 
aktyviai dalyvauti

X Kun. Algimantas Kezys, 
SJ, žymusis mūsų foto meninin
kas, šiuo metu baigia sukti fil
mo gabalus, kurie bus įjungti į 
paminklinį Vytauto Mačernio 
“Vizijų” pastatymą Jaunimo 
centre spalio 18 d. Filmo gaba
lai simboliškai atliepia Iksai ku
rias poeto kūrybos temas ir bio 
grafines užuominas.

X Matas Šimonis, senas 
“Draugo”- skaitytojas ir rėmė
jas, nusipirko “Drauge” 'knygų 
ir šia proga parėmė mūsų dien
raštį 5 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X M. Petrošius ir M. Banky 
yra išrinkti vadovauti Motinų 
klubo tradiciniam pyragų išpar
davimui, šį sekmadienį, parapi
jos salėje. Motinų klubo tikslas 
naujai įrengtąją biblioteką dar 
pagražinti.

X Portlando paminklui rernon 
tuoti pirmieji aukojo Ida ir Jo
nas Valauskai, paminklo inicia
toriai.

X šakių Apskr. klubas ren
gia pikniką, rugsėjo 28 d. Onos 
Bruzguliemės darže 8274 So. 
Kean Avė., Willow Springs, III. 
Prašome visus narius ir svečius 
dalyvauti.

x Marąuette Parko namų 
savininkų organizacija lapkr. 2 
d. parapijos salėje ruošia savo 
tradicini metinį pobūvį. Dalbar 
organizacijai priklauso apie 350 
narių, kurie skaitlingai dalyviau 
ja savo reikalų svarstyme ir 
teisių gynime.

X Jonas Milišauskas, Wis- 
cohsino Lietuvių dienos ruoši
mo komiteto 'pirmininkas, mums 
prisiuntė nuoširdų laišką, ku
riame gražiai dėkoja “Draugui” 
už pagalbą jų svarbų pare"girną 
ruošiant. Kartu prijungė ir 15 
dol. auką spaudai stiprinti. Nuo 
širdžiai dėkojame.

X Denis Chepulis atostogas 
praleido pas savo tėvelius Leo
nardą ir Jane Chepulius, 5424 
So. Laramie Avė. Po atostogų 
vėl išvyko į Naujosios Meksi
kos universitetą gilinti studijų. 
Denis Chepuliis yna žinomas vei
kėjos Jadvygos Kuzmiokienės 
anūkas. Chepuliai ir Kuzmiekiai 
džiaugiasi Denio gabumais.

X Bernice ir Jonas Thomso- 
nai, 6824 So. Talman, su’iaulkė
svečių iš N. Meksikos_ atvažia
vo dukrelė Antanina Rižek su 
vyru. B. J. Thomsonai yra ilga
mečiai “Draugo” škai tytojai ir 
rėmėjai.

x Nepraleiskite progos! Put
namo seselių rėmėjos rengia 

, madų parodą rugsėjo 27 d., 7:09 
vai. vak. ir rugsėjo 28 d., 3:00 
po piet ir kviečia visus iš Chi
cagos ir apylinlkių atvykti pasi
grožėti madomis ir kartu pia-

■ remti putnamiškių Jaunimo ISto-
■ vykią, šeštadieniui bilietai gau
nami Marginiuose ir prie įėji
mo. (pr.)

X Cicero Lietuvių Medžioto
jų — Žuvautojų klubo piknikas
įvyks rugsėjo 28 d., sekmad., 
klubo šaudykloje, kuri randasi 
St. BeTkelio ūkyje, iy2 mylios 
į rytus nuo Antioch. Važiuoti 
geriausia Edens arba Tri-State 
greitkeliais į šiaurę iki 173 ke
lio. 173-čiu važiuoti apie 5į/2 
mylios j vakarus iki Deep Lake 
Road, kurį privažiavus reikia 
pasekti į šiaurę. St. Berkelio 
ūkis yra antras dešinėje kelio 
pusėje. Viso apie 1 vai. 15 min. 
važiavime.

Bus molinių karvelių (“trap”) 
ir mažo kalibro varžybos. Veiks 
baras, virtuvė, fcus muzika ir 
panašiai. Gamta dar yra gana 
graži. Kviečiame visus medžio
tojus ir šaulius ir jiems prijau
čiančius dalyvauti. Esant blo
gam orui piknikas atidedamas 
sekančiam sekmadieniui. Dėl in
formacijų skambinkit OL 6-3187 
____ ________ , U»r-)! į

Rūta Jonynaitė ir Alfredas Juška, sukūrę lietuvišką šeimą.

LIETUVIŠKOS NUOTAIKOS 
NAUJA ŠEIMA

Ruigpiūčo 23 d. Rūtelės Jony- žodžiu pasveikino jaunuosius ir 
naitės ir Alfredo Juškos gyveni-; jo linkėjimus visi svečiai palydė-
mo keliai susijungė 'šeimyniniam 
gyvenimui. Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos bažnyčio
je šv. Mišių metų jų moterystę 
palaimino kun. dr. Feliksas Gu-

IŠ ARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

— Kun. Hermanas Jonas Šul
cas, salezietis, susidarius gali
mybėms tęsti studijas, turi nu- 
1 raukti savo lankymo keliones 
JAV lietuvių kolonijose ir, trum 
pai aplankęs rytų pakraščio lie
tuvių parapijas — Bostoną, Wa- 
shingtoną. Philadelphią, Nevv 
Yorką — grįžta Europon spalio 
15 dieną. Apibūdindamas savo į 
spūdžius sako: “Padirbėjęs kiek 
vasaros stovyklose siu lietuviš
ku jaunimu, likau sužavėtas, nes 
jame jaučiamas idealizmas, jį 
reikia tik sužadinti. Jeigu susi
darys palankios sąlygos, būti
nai noriu sugrįžti, bent vasaros 
metu, ir veikti čia su įvairių 
organizacijų lietuviškuoju jau
nimu.”

KANADOJ
— Lietuvių kankinių kryžius

Midilande, statytas prieš kelio- 
Jilką metų, reikalingas didesnio 
remonto. Keliamas klausimas 
jį nugriauti ir jo vietoje pasta
tyti naują įspūdingą paminklinį 
kryžių.

— Vytautas Čepas, žinomas 
lietuvių veikėjas, serga ir gydo
si Wellesley ligoninėje.

_  Teresė ir Antanas Balniai,

sukaktį.
— Baltijos stovyklavietė prie 

Montrealio šią vasarą ir rudenį, 
talkos būdu buvo gerokai ap
tvarkyta. Iš organizacijų sto
vyklavo skautai ir ateitininkai.

— Sol. L. šukytė koncertuos 
Toronte spalio 26 dieną, Brocik- 
tono gimnazijos salėje. Jos kon 
eertą ruošia Kanados LB To
ronto apylinkė.

— Londone, Ont. sėkmingai 
veikia “Baltijos” ansamblis.

_ Hamiltono lietuviai šauliai
ir kariai veteranai lapkr. 22—23 
dienomis ruošia iškilmingą ka
riuomenės šventės minėjimą.

— Moksleiviai ateitininkai 
Hamiltone gražiai veikia. Pasf 
kuriniu metu išleido savo laik
raštėlio “Moksleivių Balsas” 
naują numerį. Redaguoja K. 
Šeštokas.

— Hamiltono lietuvių Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokykla pra
dėjo naujus mokslo metus. Par
vyko sudaryti tvirtą mokytojų 
sąstatą.

— Tautos Fondo skyrius Ha
miltone ruošia priešadvenrinį 
subatva'karį, kuris įvyks laplkr. 
2(9 dieną Jaunimo centro salė
je. Pasirodys vietos sutelktinės 
meno pajėgos. i

— Inž. Adolfas Maciūnas, mi
rė Winnipege šią vasarą, per
žengęs 6C m. amžiaus slenkstį. 
Buvo aktyvus lietuvių bendruo
menės, parapijos ir lietuviškų 
organizacijų narys. Buvo palai
dotas VVinnipego Visų Šventųjų 
kapinėse.

VOKIETIJOJ
— Stuttgarto lietuviai rugsė

jo 14 d. suruošė apylinkės lie
tuvių jubiliejinį pobūvį. Buvo 
susirinkimas, kavutė, palšneke- 
siai, rodyti filmai bei sikaid- 
rės.

— “Jaunimo žodis”, vieninte
lis Europoje lietuvių jaunimo 
laikraštėlis, ir toliau leidžiamas 
V. Brazaičio ir K. Čėsnaitės - 
Brazaitienės įūpesčiu.

jo sugiedodami Rgiausių metų.
Lietuvių bendruomenės svei

kinimus perdavė pats progra
mos vedėjas inž. Br. Nainys, o 
prie jo jungėsi sveikinimai iš

rėčkas ir į naują įgyvenimą atei j įvairių vietų raštu. Iš pavergtos torontiškiai 'lietuviai, atšventė 
nanoiai porai pasakė nuoširdų Lietuvos gauti sveikinimai iš savo bendro auksinio gyvenimo 
žodį. Pamaldų ir santuokos me- į jaunosios jauniausios sesutės
tu aidėjo sol. 
giedamos giesmės.

Jaunuosius prie altoriaus pa
lydėjo šešių porų palyda: Dalia 
Brikaitytė, L. Javaitė, R. Pakel-
tytė, R. Žemaitytė, D. Jonynai
tė, A. Jonynaitė, J. Maželis, R. 
Bikulčius, R. Balkaitis, L. Gylys, 
A. Norkus ir jaunosios brolis 
Kęstutis Jonynas. Žiedus nešė 
jaunosios pusbrolis Algis Jony
nas ir gėles — Rita Bazytė.

Po iškilmių bažnyčioje vaka
re apie 350 svečių susirinko į 
šv. Kryžiaus parapijos salę ves- 

vaišėms.
Koį svečiai buvo 

ja nųop’r.is tėveliai

Algirdo Brazio Laimos Navickienės iš Vilniaus, , , . . ,
močiutės iš Mažeikių, dėdės ir *!*» Sa
lėtos sveikino iš Alytaus, lito- drlos «uos..d4
ronto, Los Angeles, Ccmnecti- Pokalbl f v.vresmaisuus, mulo-

, ,T ,, , . v. naus budo mielos įr atviros sircut, New Yorko, jaunojo močiu- . »
dies.tė iš Kretingos, dėdės iš Len

kijos, Grand Rapids ir kit.
Svečių ir giminių tarpe ma

tėme svęčių iš Toronto, Detroi
to, Indianos, Connecticut ir či
kagiečių.

Jaunoji Rūtelė Jonynaitė gi
mė 1947 m. rugpiūčio 17 d. Ha- 
nau 'lietuvių stovykloje. Ameri
kon atvyko 1949 m., atseit, te-

Jaunasis Alfredas Julštia gi
męs 1943 m. sausio 28 d. Kre
tingoje. Mažytis iškeliavo su 
tėvais ir 1949 m. atvyko Ame
rikon teturėdamas šešerius me
tus. Baigė Kelly aulkšt. mokyk
lą, atliko karinę prievolę JAV 
kariuomenėje, baigė psichologi
jos mokslus ir dabar ruošiasi

Pian stės J. Ra,’;au£.'ka tės koncerto klausosi pirmoje eilėje iš d.: J. 
Daužvardie .ė. St. Scmėn enė ir A. Trjūnelienė. Nuotr. inž K. Kauno

CHICAGOS ŽINIOS
, , , . .« , magistro laipsniui Rooseveltobūdama dvį^ų metukų, čia ji, universitct’e. Gpažiai reižkiaSj he.

S.U^!rini'X!.’ tuvių jaunimo tarpe, uolus lie
tuvių studentų sąjungos narys. 

Pasitikdami šią mielą lietu-

EPIŠKO’.'-ALŲ PARAPIJA 
NEDUOS AUKŲ NEGRŲ 

KONFERENCIJAI

Šv. Povilo epia opalų parapi
ja, Rogers Paike, pttr sriivo tvar

suriko su kyklą, vėliau Marijos aukšt. mo 
duona ir druska. Vaišių pradžio ky'klą ir šiuo metu Rlinois uni- 
je jaunosios t've’.is Kazys Jo-'versitete siekia anglų literatū- 
nymas pasveikino susirinkusius ros magistro laipsnio. Ji augo
svečius ir kvietė džiaugtis drau pavyzdingos šeimos aplinkoje . . Brighton Parko li- -------7’’“°-;,
ge su jaunaisiais šios retos šven todėl ir pati noriai jungėsi į lie- fn0,kvklos tėvu ko kopalų vy:’k‘ G~rald 3urrb'1’ J°S• • -................................. - ■ įtuannsunes. mo.tyKios rėvų ko gulaiSkysiantj visus ,?;mgdS, ku-tęs nuotaikomis. Vestuvinei puo tuvišfcąją veiklą. Ji šiuo metu 
tai vadovauti pakvietė inž. Br. dėsto taurinius šei rius Bnigliton 
Nainį. Puota pradėta kun. F. Parko bei Dariaus ir Girėno li-

vi'šką šeimą, su viltimi žvelgia-
me į ateitį ir savas viltis jun- kytojus pareiškc Chicago8 epis.

nriteto sveikinimo, kuriame sa
koma: “Linkime nepalūžti gy- rie gali jo būti skiriami Juodų

jų ekonomiško išsavystimo kon±Ncu.ių. ruoid pictucut -Kum. r. ramu uai įtvur. n vjtuicuiu n- vrn;rn rikli mflinsp ir aoįvn iail --------------------------------------------- -------------- ----------------

Gurecko malda. Vyriausias pa-j tuanistinėse mokyklose. Priklau • seįm0;e visada išlaikvti ^encijai. Episkopalų konven- 
brolis Jurgis Maželis trumpu so ateitininkams ir lietuvių stu- liptnviškn nuotaika ir to- C^3’ ankįi^lau 5li mėnesį įvykusi

x čigonų orkestras gros j X Feliksas Rnnba, savo ne

gyvą lietuvišką nuotaiką ir to- Notre Dame universiteto pataĮ. 
liau pasilikti veikliais lietuviškos 
visuomenes nariais.” Panašiais pose, nutarė šiai .konferencijai 

netiesiogiai skirti $290,000. Šių
Ateitininkų Sendraugių baliuje seniai mirusios žmonos Marytės,. linkėjimais jaunuosius į gyve-|met ba.'andž.fo mėnesį Juodųjų 
spalio 11 d. Dėl informacijos buv. lietuvių operos choristės, nimą palydėjo ir LB švietimo konferencija pareikalavo 500 
„n T-j-4-j. 6-8282, arba šviesiam atminimui   1— •—T  
spalio 
skambinti: 
471-0219. (pr.)

X L. Braždienės delikatesų 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 VV. 71 Si., tel. 
PR 8-2030. Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (šk.)

X Už a. a. dr,
Bakčio sielą, trijų metų mirties 
paminėjimui, šv. Mišios bus at
našaujamos rugsėjo 27 d. 7 vai. 
ryto ir rugsėjo 28 d., 8 vai. ry
to, Švč. P. Marijos Gimimo baž. 
Rugsėjo 28 d., 9 vai. ryto, T. 
Jėzuitų koplyč. ir tą pačią die
ną, 12 vai., paminklo pašventi
nimas Šv. Kazimiero kapinėse, 
72-me lote. Giminės, draugai ir 
pažįstami maloniai 'kviečiami 
dalyvauti.

Velionies žmona ir sūnus su 
šeima. (pr.)

j nimą palydėjo 
pagerbti, tarybos vardu Jonas Kavaliū-

Operos Lėšų Telkimo K-tui per' nas, St. Rudys, J. Plačas, J. Ma 
p. U. Lipčieuę, paaukojo 20 dol. silionis ir J. Tamulis.

(pr.)

x Arūnas Vasys, dirbąs 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Barnes & Johnson, Ine.,

, ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu fSk.)

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

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

Vestuvinė puota, kurią suruo 
šė Virplšrii ir Jonynai, buvo šau 
ni ir nuotaikinga. Tegul jauna
jai šeimai naujo gyvenimo die
nos būna kupinos giedros, stip
rybės ir našių lietuviškų darbų.

Jurgis Janušaitis

x 30 dol. pigiau. Vietoj 
$89.95 jūs mokate tik $59.95 
pas Gradinską už ištaigingą vo
kišką AM-FM radiją. 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

Lietuvių bendruomenės spaudos ir radijo programų atstovų suvažiavi
mu dalyviai rugsėju 13-14 d. Taboi Karnų gličiu Nuutr. (X Valatkienės

Chicagoje 
ir apylinkėse

PAVYKUSI IŠVYKA
Chicagos Lietuvių operos pik

nikas — išvažiavimas įvyko rug 
sėjo 21 d. dr. J. Valantiejaus 
ūkyje, New Buffalo, Mich. Oras 
buvo šiltokas, dangus giedras, 
todėl ir į pikniką atsilankė apie 
200 asmenų — choro narių, jų 
šeimų ir svečių. Daktarui buvo 

' įteikta plokštelė “Laužų aidai”,
Į sugiedota Ilgiausių metų ir pa- 
, dainuota lietuviškų dainų. Dr.
J. Vallantiejus, gražiai kalbąs 
lietuvilžlkai, nors jau trečiosios 
ateivių kaitos, praėjusį pavasa
rį pirmą kartą stebėjo lietuvių 
operos pastatymą — J. Gaide
lio “Daną”. Buvo kepami jau
tienos kepsniai ir dalinamasi į-
spūdžiais apie sekančio sezono DC-8 sprausminis su 180 kelei- 
kultūrinę veiklą. Pikniko suruo- vių studentų nusileido netikė
simu rūpinosi vaid. vicepirm. tai O’Hare aerodrome pakeliui 
Jonas Mookaitis. iš Frankfurt, Vokietijos, į Los

konferencija pareikalavo 500 
mil. dolerių atlyginimo iš bal
tųjų bažnyčių ir sinagogų.
PRAŠO TRIS BILIJONUS UŽ 

ORO TERŠIMĄ
Du Chicagos aldermanai, Tlio 

mas Keane iš 31-ojo ir Pauli Wi- 
goda iš 49-to wardų, kaipo pri
vatūs piliečiai, visų Chicagos 
gyventojų vardu užvedė bylą 
JAV-ių apygardos teisme prieš 
tris stambiausias automobilių 
gaminimo įstaigas. Byloje iš 
Ford, General Motors ir Chrys
ler korporacijų prašoma 3 bil. 
dolerių atpildo, nes korporacijos 
per ilgus metus (nuo 1952 m.) 
suokalbiavo trukdyti tyrimus, 
išvystymą ir įmontavimą oro 
teršimo kontrolės įrengimų sa
vo gaminamuose automobiliuo
se.

GYVATES PAŠTE
Gyvulių apsaugos draugija 

pasiėmė savo žinion tris python 
gyvates rastas dėžutėje adre
suotoje ‘ Žvėrynui”. Dėžutė pa
imta iš centrinio pašto 433 W. 
Van Buren st. Pyt/honai buvo 
šešių, keturių ir dvejų pėdų il
gio. Draugija vėliau gyvates 
perdavė Lincoln Parko žvėry
nui.

PRAKALBĖTO LĖKTUVE
APIE TURIMĄ BOMBĄ
Capitol tarptautinės "linijos

Angeles. Viena studentė, pasi- 
juclkus apie muito pareigūnų 
paviršutinišką patikrinimą, išsi
tarė, kad ji su savim pasiėmuš 
bombą. Lėktuvas tuojau nukreip 
tas į Chicagą, bet 'bombos ne
rasta.

TAUTINIŲ GRUPIŲ 
FESTIVALIS

Chicagos dešimtas metinis 
tautinių grupių festivalis įvyks 
lapkr. 1—2 d. Navy Piere. Pra
nešama, kad festivalyje daly
vaus daugiau 30 tautinių grupių, 
įskaitanl ir lietuvius.

PAA'OGĖ DEGTINĖS
Iš Long Transportation kom

panijos, 2501 S. Artesian, pa
vogtas sunkvežimis kuriame bu
vo 990 dėžių degtinės krovinys. 
Degtinė jvertinita $70,000 sumo
je, sunkvežimis vertas $30,000. 
PRAGYVENIMAS BRANGSTA #

Pagal JAV-ių darbo biuro 
duomenis, pragyvenimas Chica
goje rugpiūčio mėnesį pabran
go šešiomis dešimtadalimis vieno 
procento. Kas 1957-59 m. kai
navo $10, dabar kainuoja $12.61.

POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

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

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

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

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

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


