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Mažesni ir didesni 
žemės drebėjimai 

Amerikoje

SAN FRANCISCO. — Žemės 
drebėjimas buvo justas San 
Francisco mieste praėjusį tre
čiadienį nakties metu. Nors ne
buvo užregistruota stipresnių 
sukrėtimų, tačiau kaip buvęs 
seismologijos direktorius dr. 
Charles Richter skelbia, dre
bėjimas buvo pajėgus padaryti 
mažesnių nuostolių. Santa Ro
sa, 50 mylių nuo San Francis
co buvo sukrėtimas 8 minutes. 
Indai išlakstė iš indaujų. Mies
telio gyventoja Lebaron skel
bia, kad drebėjimas sugadino 
baldus, viską sudaužė ir net te
leviziją. Greitoji pagalba buvo 
pasiruošusi patarnauti šiam 25, 
000 gyventojų miesteliui.

Vėliausiomis žiniomis sutrū
kinėjo vamzdžiai, užliedami bu
tus. Vienas namas sugriautas 
ir kitas apgriautas. Sužeista 24 
asmenys, daugiausia nuo dūž
tančių langų stiklų.

Afrikoje

CAPETOVVN. — Pietų Afri
koj kariuomenė buvo pašauk
ta gelbėti žmonių, kuriuos už
griovė žemės drebėjimas Cape 
provincijoj, sugriaudamas tre
jetą miestų, užmušdamas 11 
žmonių ir palikdamas 1,000 žmo 
nių be pastogės. Tarp žuvusių 
buvo 9 vaikai. Tai sunkiausias 
žemės drebėjimas 37 metų lai
kotarpyje. Keletas dešimčių 
žmonių buvo sužeista. Armijos 
sunkvežimiai nuvyko į drebėji
mo paliestas vietas su maistu 
ir kita reikiama pagalba. Gy
nybos min. Pieter Botha įsa
kė armijai vykti į Tulbagh, Wol- 
seley ir Ceres vietoves suteikti 
pagalbą žmonėms, kurie dau
giausia verčiasi vynuogių au
ginimu.

JAV priešas išrinktas
Švedijos ministeriu 

pirmininku

STOCKHOLM. — Olof Pa
lom, didelis Amerikos kritikuo
tojas, išrinktas min. pirminin
ku po to, kai pasitraukė 23 me
tus valdęs Tage Erlander. šis 
42 metų amžiaus švietimo mi
nisteris valdžią paims lapkričio 
14 d. Palem kartą žygiavo de
monstracijose prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes. Po to JAV 
ir Švedijos santykiai labai pa
blogėjo.

Mirė buvęs Bulgarijos 
premjeras

SOFTA, Bulgarija. — Bulgari
joj mirė Kimon Georgiew, 87 
metų, kuris 1944 m. kraštą per
vedė į komunistų rankas.

Žuvo demonstrantas
OSAKA, Japonija. — Nuo 

metamo Molotovo kokteilio už
sidegė vienas studentas ir ap
degęs mirė ligoninėje. Tai jau 
trečias studentas, žuvęs demon
stracijose, kurios prasidėjo rug
sėjo 18 d.

KALENDORIUS
Spoho 3 d.: šv. Evaldas šv. 

Teresėlė Kūd. J'zaus Milgin- 
tas, Alanta.

Spalio 4 d.: šv Pranciškus 
Asyz., šv. Auva, Mastautus, Ei
vyde.

Saulė teka 6:48, leidžias 6:31. 
ORAS

Šiandien Chicagoie ir apylin
kėse šilta. Temperatūra žemiau 
80 laipsnių.

Apollo 12 astronautai jau rengiasi į mėnulį. Viršuje matyti kaip astronautai Charles Conrad (kairėje) ir 
Alan Bean pr&ktikuojasi išlipti mėnulyje Cape Kenn ėdy bazėje.

KRITIKUOJA JUNGTINIU 
TAUTU NEVEIKLUMĄ
Esą viskas paskęsta popierizmo jūroj

JUNGT. TAUTOS. — Kana
dos užs. reik. min. Sharp pa
kaltino Jungtines Tautas, kad 
jose perdaug žodžių, perdaug 
popierio, bet permaža veiksmo 
ir darbų. Esą, perdaug prakal
bų ir rezoliucijų ir permaža kon 
kretaus veiksmo. Jis pabrėžė, 
kod Kanada taikos palaikymui 
per Jungtines Tautas sumoka 
4 mil. dol. metams, tačiau vis- 
kac nuskęsta žodžių jūroje, po
pierio tvane. Popierizmas ne
leidžia šiai įstaigai geriau veik
ti ir Jungtinių Tautų forumas, 
pasaulio problemų išsprendimui,, 
yra labai sumažinamas. Sharp 
ypač kaltino, kad nieko nepa
daryta ekonominėje srityje, 
teigdamas, kad didžiulės komi
sijos maža tepadarė atsilikusių 
kraštų ekonominės gerovės pa
kėlimui. Nors jis vardu ir ne
minėto, tačiau buvo turima gal
voje Jungtinių Tautų planavimo 
komisiją su 54 nariais ir Jungti
nių Tautų pramonės išvystymo 
organizacija su 45 nariais. Jis 
taip patarė sustiprinti ir taikos 
komisijos aktyvumą.

Veikla Ir tyla
Kaip žinoma, popierizme nu

skendo ir Sovietų Rusijos žmo
nių šauksmas Žmogaus teisių 
komisijai ir Jungtinių Tautų 
sekr. U Thantui. Kaip vakar die
nos “Chicago Tribūne’’ skelbia. 
Maskvos 45 intelektualai vėl pa 
rašė naują raštą Jungtinėms

Amerikos šarvuočiai keliauja Shan Valley slėniu, į pietus nuo militari- 
zuotos zonos Pietų Vietname, kuri apnaikinta kovų

Tautoms, prašydami sustabdyti 
Sov. Rusijoj vedamą pagrindi
nių žmogaus teisių pažeidinėji
mą. Kaip žinoma, toki raštą 
jau aanksčiau pasiraš’usius ru
sus Sov. Rusijoj suiminėja.. Tai
gi Maskva veikia Jungtinėse 
Tautose tie raštai dųigo be at
garsio, tūkstančių tokių raštų 
krūvoje.

Rusas su Apollo 
j menulį

CLOUDROFT, N. M — Sov. 
Rusijos erdvių mcksbn'nkas pa
skelbė, kad Sov. Rusijos kos
monautai būtų pajėgūs skristi 
ateityje su Amerikos Apol’o į 
mėnulį. Tai pareiškė dr. Oleg 
Gazenko, kalbėdamas apie erd
vių mediciną. Esą, Sov. Rusijos 
kosmonautas, šiek tiek paruoš
tas, visai tiktų į draugystę ko
kiai nors Apollo įgulai.

Įsakė išvykti lėktuvo 
grobikams

BEIRUTAS. — Libano vyriau 
sybė įsakė pasitraukti dviems 
rusams, kurie norėjo pagrobti 
Libano lėktuvą ir buvo juos su
laikant sužeisti. Vienas iš dviejų 
rusų yra diplomatas. Abu ban
ditai rusai tebėra Libano kari
nėje ligoninėje. Jų aplankyti 
kol kas neleido Sovietų Rusijos 
ambasados žmonėms.

Mažiau žuvo Vietname

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę aamerikiečių karių mažiau 
šia žuvo Vietname net poros me 
tų laikotarpyje. Tos savaitės 
metu, kuri baigėsi praėjusi šeš
tadienį, žuvo Vietname 95 vy
rai. Tai mažiausia nuo 1967 m., 
kada savaitėje, kuri baigėsi rug 
pir čio 12 d., žuvo 82 amerikie
čiai kariai.

Apie ką kalbėjosi
Gromyko Kanadoj

OTTAVVA. —- Kanadoj lan
kėsi Sov. Rusijos užs. reik. min. 
Gromyko, kuris čia kalbėjo su 
Kanados premjeru ir .manoma, 
tarėsi kom. Kiniios reikalais. 
Po susitikimo su užsienio reik. 
min. Sharp ir min. pirm. Tru
deau, Gromyko šiandien skren- 
’n į Maskvą. Manoma, kad Mas 

kva. labai domisi, kok’e yra po- 
btimai Kanados vyriausybės 
ketinimai kom. Kiniios atžvil
giu. Manoma, kad Gromykui 
bn« paaiškinta, jo°' K m ios pri
pažinimas nėra ak’b^ekštas Mas 
kvai arta akciia prieš JAV. 
Kaip žinoma, pasitarimai tarp 
Kanados ir kom. Kiniios buvo 
vedami Sfockhelme :r būtu su
sitarta, tačiau Kanada, verčiama 
atsisakyti diplome ti"ių ryšių su 
Formoza. Manoma. kad Kana
doj Gromyko kalbėjęs ir Euro
pos taikos reikalais.

Nukrito lėktuvas
ATSUGI, Japonui,. — A- 

merikos dviejų motorų laivyno 
lėktuvas nukrito Tomdno įlan
koje. Nelaimėje žuvo 26 ame
rikiečiai. Lėktuvas skrido iš Cu- 
bi Point bazės į lėktuvnešį.

Vak. Vokietijos spraus- 
miniai lėktuvai

MIUNCHENAS. — Vakarų 
Vokietijos gynybos ministerija 
užsakė dar 50 sprausminių Star- 
fighter tipo lėktuvų, kuriuos 
gamina Messerschmidt - Boel- 
kow - Blohm b-vė. Kaip žinoma, 
lėktuvai yra suprojektuoti ame
rikiečių. Tie lėktuvai Vokieti
jai kainavo 40 mil. dolerių. Iš 
viso V. Vokietija turi 760 to ti
po lėktuvų, apie kuriuos kal- 
kama, kad jie yra nesaugūs. Iš 
viso nuo 1961 m. nukrito 99 
lėktuvai ir nelaimėse žuvo 54 
’akūnai.

Smogas Los Angeles
LOS ANGėLES, Malif. — 

Šiais metais rugsėjo 29 d. buvo 
paskelbtas ketvirtas įspėjimas, 
kad tą dieną yra didelis smogo 
kiekis. Tokio įspėjimo metu pa
tariama nesportuoti, neleisti 
laukan žaisti vaikų, sumažinti 
važinėjimą automobiliais.

JAV POLITIKA 
PEKINO ATŽVILGIU

Maskvos ir Kinijos

MASKVA. — Aleksandras ge- 
lepinas, politbiuro narys, kuris 
lankėsi Japonijoj kaip prekybos 
delegacijos pirmininkas, išreiš
kė viltį, kad bus su kom. Kini
ja pradėtas pasitarimas sienų 
klausimu. Jis pareiškė preky
bos unijos federacijos viršinin
kui Akira Iwai, kad po Kosy
gino susitikimo su Chou En - lai 
Pekine, yra daug vilčių, jog 
bus sumažinta įtampa. Tačiau 
Ugi šiol dar nieko nėra, kas 
rodytų, kad kom. Kinija jau 
imasi kokių nors žygių dery
boms pradėti. Tuos žodžius Iwai 
išgirdęs iš Šelepino praėjusį 
penktadienį, kai Maskvoje buvo 
spaudos konferencija Japonijos 
žurnalistams. Pagal gelepiną, 
puldinėjama spaudoj, kad bū- 
pradėtas pasitarimas sienų rei
kalu., kad būtų atit.aukta nuo 
pasienio armija, kad nebebūtų 
puldinėjama spauodj, ,kad bū
tų per ambasadorius draugiš
kai pasikeičiama įvairiais klau
simais, ir taip pa+ kad galėtų 
Sovietų Rusijos lėktuvai skristi 
per Kiniją į šiaurės Vietnamo 
sostinę Hanoi.

Vakarų diplome ta netiki,

Vakarų Vokietijos užs. reik. min. Willy Brtoidt ir FDP vadas VValter 
Schael tariasi koalicijos reikalais Jeigu pavys, Brandt bus pirmas 
socialdemokratas Vokietijos laidžioje 40 metų laikotarpyje.

RAUDONOSIOS KINIJOS 
POLITIKA

Premjero Chou En-lai kalba

PEKINAS. — Kinijos min. 
pirm. Chou En - lai pareiškė, 
kad Kinija jau išvysčiusi ato
minius ginklus, tačiau jie. nėra 
skirti kitų kraštų puolimui, o tik 
apsigynimui ir taip pat sugniuš 
dyti atominių jėgų monopolį. 
Premjeras, kalbėdamas revoliu
cijos sukakties proga, pažymė
jo, kad jų atominė jėga yra 
skirta eliminuo-i atominių gink 
lų monopoliui. Jis pabrėžė, kad 
taika remiasi keletą principų, 
tai gerbti kitų saugumą ir sie
nas, pasmerkti agresiją, nesi
kišti į kitų vidaus reikalus, siek 
fi lygybės ir taikos koegzisten
cijos. Tačiau šiems principams 
jie niekada nedarysią jokių nuo
laidų.

Žodžiai ir darbai

Per Pekino radiją sakytoje 
kalboje Chou En - lai pareiškė, 
kad Kinija yra pasiruošusi ka
rui su Sovietų Rusija ar Jung
tinėm Amerikos Valstybėm a- 
tominiais ar paprastais gink
lais. Jis pabrėžė, kad jei Sov. 
Rusija ar Amerika užpultų Ki
niją, Kinijos liaudis kovos su 
priešu ligi galutinės pergalės. 
Jis taip pat kvietė visus pasi

ruošti paprastam atominiam ka 
rui. Chou En - lai pareiškė, kad 
jis kalba Mao Tse - tungo, Lin 
Piao, centro komiteto ir Kinijos 
komunistų partijos vardu. Kal
bėtojas pabrėžė, kad tarptau
tinėje politikoje jie remia nesi
kišimo j kitų kraštų reikalus 
politiką. Tačiau tuo pačiu metu 
Chou En - Jai paprieštaravo sa
vo žodžiams, paskelbdamas 
kad. kom. K’m‘-»a remia Vietna
mą kovoj prieš Ameriką, remia 
Azijos, Afrikos ir Lotynų A 
merikos išsilaisvinimo kovas.

Japonai smerkia 
Japonijos užsienio reikalų mi

nisterija pasmerkė kom. Kini 
jos atliktų atominių bombų bar 
dymus. Pabrėžiama, kad Japo
nija visada buvo prieš atomi
nių bombų mėginimus, nes Ja
ponija yra vienintelis kraštas, 
kuris patyrė atominių bombų 
šiurpumą. Nepaisant tiesiogi
nės atominių bombų grėsmės, 
atominių bombų sprogdinimai 
užteršią orą ir Japoniją palie
čia tiesiogiai radioaktyvūs spin
duliai. Dėl šių priežasčių Japo
nija yra labai nusistačiusi prieš 
atominių bombų bandymus, y- 
pač jos kaimynystėje.

santykių šviesoje

kad kas nors būtų efektyvesnio 
atsiekta tų reikalų pagerinime, 
tačiau aišku, kad Sovietų Ru
sija nori bet kokia kaina iš
vengti konflikto.

Maskvoje kom. Kinijos 20 m. 
sukakties proga., buvo suruoš
tas priėmimas, kuriame daly
vavo tik žemesniojo rango pa
reigūnai. Tai suorganizavo Sov. 
Rusijos ir kom. Kinijos draugys 
tės organizacija.

Washingtonas, Pekinas ir 
Maskva

Kaip Chicago Sun Times va
kar dienos vedamajame rašo, 
Amerika yra akcentavusi pavo
jų, jei kiltų karas tarp Sov. 
Rusijos ir kom. Kinijos. Sov. 
Rusija norėtų, kad Amerika to
kio konflikto metu ją remtų, gi 
Pekinas aiškiai davė suprasti, 
kad jis norėtų, jog Amerika ne
sikištų į Kinijos - Rusijos rei
kalus, bet, kad Sov. Rusiją pa
smerktų. Kaip skelbiama, Chi 
cagos universiteto Sov-etų - lu- 
nų specialistai, Nizono vyriau
sybė dabar pagrindinai per
svarsto JAV politinę kryptį rau 
donosios Kinijos atžvilgiu. Nag
rinėjamos keturios galimybės:

1) JAV duotų Rusijai aiškiai 
suprasti, kad nieko nedarys su
kliudyti Rusijos ve’ksmams Ki
nijos atžvilgiu; 2) JAV duotų 
patikinimus Pekinui, kad Ame
rika pasiprieišias bet kokioms 
pastangoms suk'updvti Kiniją: 
3) Laikytis visiško nesikišimo, 
neutralumo politikos; 4) JAV 
nusistatytų pagerinti savo san
tykius su abiemis: kaip su Ru
sija, taip ir su raud. Kinija, bet 
kad iš anksto nei viena, nei ki
ta šalis nesitikėtų, jog Ameri
kos parama jiems numatyta.

Nori sustabdyti kritiką
VVASHINGTONA3. — Res

publikonai senate nori praves
ti, kad tam tikrą ląiką nebūtų 
kritikuojama pnez. Nixono poli
tika Vietnamo reikalu. Taip no
rima padėti prezidentui greičiau 
pasiekti kokio nors sprendimo 
Vietnamo kare. Tačiau kiti tei
gia, kad kritika nekenkia ir, e- 
są, žodžiai nežudo.

Sužeidė ambasados 
tarnautoją

BEIRUTAS. — Trys libanie
čiai pasidavė policijai po to, kai 
jie buvo norima apsupti, kadan
gi buvo kaltinami šaudę į Bri
tanijos ambasados tarnautoją. 
Daktarai skelbia, kad tarnau
tojas Antony Bishop Leagtt bu
vo sunkiai sužeistas, jis guli 
amerikiečių ligoninėj su kulka 
smegenyse, šūviai prasidėjo po 
automobilių susidūrimo.

Žygis prieš alkį
INDLANAPOLIS. — JAV-bių 

Bažnyčių taryba, savo suvažia
vime Indianapolyje, paskelbė 
specialų žygį kovai prieš alkį 
pasaulyje. Visi tikintieji kvie
čiami savo aukomis ir maldo
mis padėti nugalėti maisto trū
kumą ūkiniai atsilikusiuose kra 
štuose. Atskiru pareiškimu A- 
merikos Bažnyčių taryba krei
pėsi į JAV-bių vyriausybę, ska
tindama paruošti konkrečią 
programą alkiui pasaulyje nu
galėti.

Daug lėktuvų
VVASHINGTONAS. — Skel

biama, kad Amerikos transpor
to linijos skrenda j 116 įvairių 
kraštų. Per pastaruosius 10 me
tų susisiekimas su užsieniu lėk
tuvais pakilęs 37%.

Naujos bažnyčios 
Slovakijoj

Presburgas. —Čekoslovakijos val
džia Slovakijoje šiomis dieno
mis davė leidimą dviem naujom 
katalikų bažnyčiom statyti. Vie
na iš jų bus statoma naujai įkur
tame kurorte, kurį gausiai lanko 
užsienio turistai. Naujosios baž
nyčios statomos išimtinai tikin
čiųjų aukomis. Iš viso Čekoslova
kijos valdžia paskutiniu metu 
jau davė leidimus penkioms nau
joms bažnyčioms statyti. 

Bendrai minės sukaktį
LONDONAS. — Aštuonerių 

šimtų metų sukaktis nuo An
glijos šventojo Tomo Beketo 
nužudymo 1170 metais bus ben 
drai švenčiama katalikų ir an
glikonų Bažnyčių ateinančiais 
metais. Numatytos bendros pa
maldos anglikonų Canterbury 
katedroje, kuriose dalyvaus 
Southwarko katalikų vysk. Cow 
deroy ir keturi anglikonų ar
kivyskupai, bei abiejų Bažnyčių 
tikintieji. Be to, numatyta ta 
proga surengti įvairius kultū
rinius ir meninius minėjimus, 
kurių metu bus pastatyta žy
mioji Thomas Eliot opera “Žu
dynės katedroje”.
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PAS VYSKUPŲ VYSKUPĄ 

IR MŪSŲ VYSKUPĄ

Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū
džiai iš kelionės

New Yorko beisbolo komanda Mets National Lygoje Eastern divizijoje 
laimėjo pirmą vietą, sezono pabaigoj nustumdami j antrą vietą Chica
gos beisbolo komandą Cubs

FUTBOLO ŽAIDYNĖS

Chicagos F. K. Lituanica ko
mandų pasekmės: Pirmoji ko
manda — Lightning 1:3; Rezer
vas — Slovaks 4:2; Jauniai — 
Spojnia 0:1; Jaunučiai —Atlas 
2:1.

Šį savaitgalį žais: Pirmoji ko
manda — Wings, Hanson Parke, 
1 val.p.p.; Rezervas — Sparta, 
Marąuette Parke, 1 vai. p.p.; Jau
nučiai — Wings, Marąuette 
Parke, ii vai. rytą; Mažiukai — 
Lions, Humboldt pk., šeštadie
nį, 12 vai.; Jaunučiai — Youths, 
Marąuette parke šeštad., 3:30 v. 
p.p.

— Girto malda., kaip vilko 
pasninkas. (Pasvališkių patar
lė).

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Didžiojo Bostono pirmeny

bės čia pat. Jos įvyks spalio 11- 
12 d.d., Boylstono klubo patal
pose. Bostono čempiono vardas 
5 kartus atiteko lietuviams. Po
vilas Tautvaišas buvo pirmuo
ju, iškovojusiu Bostono titulą 19- 
49 m. Tuokart jis paklojo visus, 
pasekme 7:0 (!). Kazys Merkis 
baigė trečiu. Kazys Škėma Bosto
no čempionu tapo 1950 ir 1951 
metais, o Gediminas Šveikauskas 
1959 ir 1964 m. Bostono “B” 
klasės nugalėtojais tapo: 1950 
Petras Kontautas; 1951 m.- 
Jonas Starinskas; 1957 ir 1958 m. 
-Gediminas Kuodis (13 ir 14 - 
metų jaunuolis), o 1960 m. 15- 
metis Algis Makaitis pasipuošė 
Bostono ir Massachusetts School 
boys čempiono vardais.

— USCF rudens “Ratings” 
skelbia Povilą Tautvaišą meiste
rių klasėje su 2212 tš. Nemažai 
įvardinta ir kitų mūsų žaidėjų: 
Bitinas 1381, Blasius 1606, Chi- 
lenskas 1034, Dikis 1616, Gram- 
sas 1586, Gancaitis 1242, Jasaitis 
1758, Kotas 1576, Karas 1625, 
KarpuŠka 1693, Lusaitis 1486, 
Merkis 1720, Miliauskas 1631, 
Margulies 1698, Staknys 1913,

Lituanicos sporto klubą pirmoji futbolo komanda

ŠACHMATININKU
GEGUŽINĖ

R. Estka, A. Makauskas, R. 
Pavlikovskis, A. Steikūnas ir kiti 
šachmatininkai praėjusį sekma
dienį ne tik žaidė Marąuette par
ke, bet ir piknikavo.

Mėgėjų pažaisti atvirame ore 
skaičius vis gausėja. Buvo apsi
lankęs ir p. Tautvaišas su žmona.

Vienas iš geresnių žaidėjų pa
kviestas rudeniop sužaisti simul
taną. Tikimasi turėti net apie 
trisdešimt dalyvių.

Organizaciniame darbe daug 
iniciatyvos parodo senas ir žino
mas šachmatininkas p. R. Ra- 
caitis, kadaise draug su p. V. Kar 
puška dirbęs prie lietuvių šach
matininkų grupės suorganizavi
mo, bet vėliau nuo jų atsimetęs.

K. Toliūnas

Vasiliauskas 1852, Veverka 1570, 
Zinkevičius 1284.

—Kauniečio, Lietuvos vice
čempiono A. Butnoriaus, kelios 
partijos telpa Maskvos žurnale 
“Šachmatnyj Biuleten” 7-1969, 
žaistos Sovietų S-gos studentų 
pirmenybėse, Batume. Butnorius 
baigė septintu, surinkęs 8 taškus 
iš 15 galimų. Jis sužaidė lygio
mis su p-bių laimėtoju, Georga- 
dze.

— San Juane, Puerto Rico,
spalio 9-24, įvyksta didžiulis tarp 
tautinis šachmatų turnyras į ku
rį pakviesti garsieji didmeiste- 
riai: Spaskis, Fisceris, Larsenas, 
Najdorf, Gligorič, Suetin, Pan- 
no, R. Byrne, Donner ir kt. Ten 
pat įvyks 40-tasis pasaulinis šach
matų kongresas.

Kazys Merkis

VYSKUPŲ PASITARIMAS
Olandijos katalikų vyskupų 

iniciatyva lapkričio 24—25 die
nomis Noordwijkerhout mieste 
šaukiamas Olandijos katalikų 
kunigų pasitarimas apie kuni
gų gyvenimą ir darbą sielova
doje.

Kelionė į Castel Gandolfo, 
Pauliaus Vl-io vasaros rūmus 
truko vos pusę valandos, kuri 
greitai prabėgo, prel. Jonušui 
beaiškinant įdomias ir tik kny
gose matytas vietas. Kartu va
žiavo M. Jonikienė, Lietuvių 
skaučių seserijos Vyriausioji 
skautininke, su kuria matėmės 
Anginos stovykloje, kun. J. Pa
kalniškis iš Maspeth ir p. Dabro 
Volskis, prel. Dabrovolskio bro
lis, atvykęs irgi iš JAV. Lan
kytojų labai daug. Kieme, už
dengtame drobe, kad saulė ne
iškeptų visų 8,000 stovinčių žmo 
nių, laukėme vidudienio, kol pa
sirodė popiežius.

Kiekvienas tok’ įvykį išgyve
na savaip. Balkone stovįs baįtąi 
apsirengęs žmogus yra ir vys
kupas, visų vyriausiasis, daug 
kam autoriteto bei valdžios sim
bolis, katalikų vienybės ženk
las ir atstovas ryšium su kito
mis pasaulinėmis tikybomis, vi
suotinio masto asmuo. Čia ra
šančiam, tur būt, kilo trys min
tys ar jausmai. Vien tik tūks
tantinė minia, ypatingo užside
gimo pagriebta ir iš daugelio 
kraštų, lyg į atlaidus atvažia
vusi, sukelia panašų užsidegi
mą. Toliau pagalvoji, kad lietu
viai iš Lietuvos galėtų laisvai 
čia dalyvauti!— juk jie priklau 
so tai pačiai krikščioniškajai 
bendruomenei, kuri čia kaip mo- 
za'ka sveikinimo balsais apjung
ta O kai Paulius VI prabilo, jo 
balsas, man atrodo, neprilygo 
jo išvaizdai, atrodė nestiprus 
ir ja” seno žmogaus balsas. Daž 
rai jis ka’ba, anot laikraščių, 
a Din rūpesčius, kurie ji slegia; 
rai balsas ir apie juos daugiau 
rapasako.io, negu žodžiai, tai
syti atostogaujantiems žmonėm.

Po Viešpaties angelo, loty
niškai kalbėto, tarė po sakinį 
kita ispanų, vokiečių, prancūzų, 
anglų kalbomis, o kiekviena gru 
pė atskirai atsiliepė. Teisybę pa 
sakius, suprasdamas tris tų ke
turių, nežinai, kur lietuvis tu
rėtų ploti ir šaukti — bent kol 
bus lietuviškai kalbąs popiežius.

Puikiausią vakarienę pavalgė- j 

me kartu su prel. Jonušu ir M. J 
Jonikiene, prieš pat jai išvyks
tant į Vasario 16 gimnaziją ap
silankyti. Kelias į aerodromą ve
da pro Ostią, ir senąjį archeo
logų iškrapštytą, ir naująjį uos
tą. Sugrįžę namo, susitikome 
jaunąją Šležų porelę iš Ameri
kos: kasdieninis įrodymas, kad 
’ietuvių yra visur.

Pirmadienis, antroji diena 
Romoje, irgi pilna įspūdžių. Va
tikano muziejus didelis, turtin
gas. Matėme milžinišką paveiks 
lą, kuriame, atrodo, Jonas So
bieskis nugali turkus — virš 
paveikslo vytis, kurio jau esa
me įpratę po muziejus ieškoti. 
Takas pasibaigia ties Sikstinos 
koplyčia, kurioje tik galima iš
sižioti. Truputį triukšminga, nes 
daugelis ne tik išsižioja, bet ir 
kalbasi — vargonų muzika gal 
kitaip nuteiktų. Koplyčia nau
dojama gal porą kartų per me
tus ir renkant popiežių. Kata
kombose popiet matėme tvarkin 
gai paruoštas šukes ar lenteles

su pirmaisiais krikščionių reli
giniais ženklais, šimtus minkš
tame akmenyje išskaptuotu kar 
stų. Vėl paga'voji apie šių lai
kui krikščionis, ku I tur: vie
nokiu ar kitokiu bū u samsty
ti" ir negali viešai, kaip mes 
tikėjimą išpažinti.

Mūsų paskutinis ir d džiau
siąs Įpareigojimas buvo įteikti 
Lietuvių skautų sąjungos aukš
čiausiąjį ordiną, Geležinio Vilko 
žymenį, Lietuvos diplomatiios 
šefui min. St. Lozoraičiui, .iau 
prieš pusantrų metų, kaip pa
garbos ir padėkos simbolį, pas
kirtą. Sktn. Algis Zaparackas, 
LSS Tarybos narys, prisegė ža
lią ir geltoną kaspiną su meta
liniu vilku, Min. St. Lozoraitis 
gražiai padėkojo, pažymėda
mas, kaip dP’ig skautų sąjūdis 
atliko Lietuvoje ir dabar tebe
dirba išeivijoje, prisimindamas, 
kad jis drauge su dr. Alekna 
pačioje nepriklausomybės pra
džioje įsteigė Skautų paspirties 
draugiją. Apeigose dalyvavo 
min. Lozoraičio sūnus, taip pat 
svečias iš Amerikos sktn. dr. 
Tomas Remeikis, ir dvi lietuvai
tės iš Amerikos, kartu su prel. 
Jonušu ir mumis apžiūrėjusios 
Romą — Ž. Raudytė ir E. Kid- 
žiūtė, abi iš New Jersey, buvu
sios skautės.

Tėvų Marijonų būstinėje 
trumpai pasikalbėjome su v. s. 
kun. J. Vaišnora, pokario me
tais buvusiu Skautų sąjungos 
dvasios vadu, visą laiką einan
čių svarbias pareigas Romoje. 
Įteikėme 1968 sukaktuvinių mė
tų skautišką ženklą.

Pietus buvome valgę šv. Ka
zimiero kolegijoje. Mus malo
niai pakvietė rektorius prel. Tu
laba, kartu sū kun. Pakalniš
kiu ir A. Deveniene, su dviemis 
anūkėmis Europoje besilankan
čia. Pasidalinome įspūdžiais iš 
praeities, pasikalbėjom apie da
bartį ir ateitį.

Po vakarienės jau pas mūsų 
vyskupą, Antaną Deksnį. prieš 
savaitę Romon atvykusi Nors 
anksčiau nebuvome asmeniškai 
pažjstami, apie tr" valandas 
kalbėjomės apie vi ’ ą, kas mum 
bendrai įdomu ar rūpi, prisidė
dami prie visos eilės naujajam 
vyskupui patarančiųjų. Vysk. 
Deksnys pastebėjo: “Turėsiu 
būti toks, koks esu”.

Neoficialų pasikalbęjimą' tie
siogiai atpasakoti neįmanoma. 
Pirmiausia buvome laimingi, 
kad tiek darbų turįs asmuo mie
lai sutiko su iš dangaus iškri
tusiais keliautojais pavakaroti. 
Klausėsi mūsų įspūdžių, o jam 
kalbant jautėsi pastoracinė (lie
tuviškai sakytume ganytojiš
koji) patirtis lietuvių parapijos 
klebono, matančio ir lietuvių vi
daus gyvenimą — tautiškumą, 
visuomeniškumą — ir kartu 
tautinės parapijos vietą JAV 
bendrame katalikiškajame pa
saulyje. Vyskupas minėjo, kad 
yra buvęs savo vietovėje ir Lie
tuvių bendruomenės ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas; bet ir be tų davinių matė
si, kad yra išsamiai apgalvojęs 
išeivijos problemas ir pažįsta 
lietuvių gyvenimą bei veiklą: 
mudu patys daug išmokome, 
daugiau supratome su juo kal
bėdamiesi.

Tš istorijos paėmęs vysk. Va
lančiaus atvejį, minėjo, kad a- 
nais laikais Valančių kai kurie 
peikė už perdraugiškus ryšius 
su rusais — net kortomis ’cš- 
davęs su aukštu pareigūnu, — 
o tuo pačiu slaptai spausdinda
vo lietuviškas knygas. Vysku
pas Valančius ir dabar laikomas 
mūsų didvyrių tarpe. Gyvenda
mas Europoje — Romoje u Vo
kietijoje — vysk. Deksniui ten
ka iš arčiau rūpintis tikybos 
padėtimi Lietuvoje. Mudviem 
atrodo, kad naujasis mūsų vys
kupas bus tiltas tarp lįetyvių 

laisvoje Europoje ir Aniėriko

je, kur tiek metų gyveno. Sa
vo skubesnių darbų tarpe mi
nėjo, kad turįs sudaryti bend
radarbių ratelį, pasirūpinti lėšo
mis, sutvarkyti asmeninius gy
venamos vietos reikalus. Kal
bėjome dar apie jo vyskupiškus 
šventimus, apie lietuvių para
pijų padėtį Amerikoje, apie lie
tuvių koplyčią šv. Petro bazili
koje ir t. t.

Prel. Razminas pasirūpino, 
kad įkalbėčiau kelias minutes 
Vatikano radijui.

Pilni įspūdžių sukaupėme jė
gas nakties poilsiui prieš ant
rąją kelionę per Alpes.

"Draugo’’ bendradarbis A. Zapa
rackas, plaukdamas iš Anglų kanalo 
j Europą, fotografuoja.

Kanadoje
Hamilton, Ont.

VILNIAUS DIENOS 
MINĖJIMAS

Vilniaus dienos minėjimas 
Hamiltone rengiamas sekmadie
nį, spalio 12. Minėjimas prade
damas pamaldomis, kurias lai
kys prel. dr. J. Tadarauskas, 
o pamokslą sakys svečias iš Ro
mos prel. dr. J. Bičiūnas.

4 vai. p. p. Jaunimo centre 
bus akademija - koncertas. Pas
kaitą — Vilnius ir mūsų santy
kiai su lenkais šiandieną — skai 
tys prel. dr. J. Bičiūnas, o me
ninę programos dalį atliks Au
kuras, Gyvataras ir VAV pa
rapijos choras.

Visi Hamiltono ir apyl. lietu
viai, o ypač Vilniaus krašto, pra 
šomi minėjime dalyvauti, prisi
menant mūsų sostinę ir jos reik 
šmę mūsų tautai.

Hamiltono lietuviškos orga
nizacijos ir pamaldose ir aka
demijoj prašomos dalyvauti su 
savo vėliavomis.

Minėjimą rengia KLB-nės Ha 
miltono apyl. valdyba ir Vil
niaus Krašto Lietuvių s-ga Ka
nadoje. K. B.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2868 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Rezid. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepta, skambinti 874-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE 4-6849. rea 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
V»I.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-6, treč. Ir fiefit. tik 
susitarus.
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• Redakcija stiaipsnius tai- 

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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DR. M. BUDRYS
AI»ER< r M A

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie 

nals 2—9 v šeštadieniais 10 ' p p
Ugonlai priimami oagp.l susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėme 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Td — GR 0-2400

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. lr 
ketv. l-r-4 lr 7—9: antrad., Ir penk 
tad. 10—-4; šeštad. 10—2 vai.

Ofa. 786-4477. Rez. PK 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

- SPECIALYB® —t, .NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6149 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

AkuierUa lr moterų Ugos 
Glnekologinč Chirurgija

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

Ofiso teL PR 8-2220 
Namų ren, VltospeCt 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O Ii fi A
vaiku: iLKiias ; .

2656 We»L H.Srd. Street
Pirmad., antrais., ketvirt. ii; penkt. 
nuo 12 lkl' 3 Vai ir-Huo 5-iki 8<v.v. 
Befitaj. tjlUC^.l. ijikli l.Val, ... p

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

GYDYTOJAS7 IR CHIRURGAS 
Bendra1' praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nno 7 lkl š V--v.. 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: ama susita
rus. '( T; g Jj,

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečlad lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. — REUance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas i 
8925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—R vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SKEČIA LIST®

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
# — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto tkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
__________ Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA moterų ligos

2817 West 7 Ist Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas
2858 VVest 6Srd Streei

Valandos: plrmad., ketv,. 6—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

PrllmlnNIa Ilk susi tarus

Remkite ^Draug^”.

mėn.
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — ,<: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. 1 MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 Mest 71st Street

(71-os lr Cknapbell Avė. kampas. 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 

fieštad 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 W. 7Ist St. — Tel. 737-5149 
Tikrinu akis. Pritaiko akinius lr

“pontact lenses”.
Vai. pagal ‘susitarimą. Uždaryta treč.

DR. Ai PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR flJ7800; Namų 926-7097

> 5159 Sp. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
fieštad 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

1 2745 West 6ūth Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima
.■ t ".l;

ia ligonius tiktai susitarus 
(By appointment)

Hi r
,. DB. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
. Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

Ofiso, telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

-IZf DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J/1 SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso telų REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelhlU 0-0017 

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

DR. fc STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

‘^nrglja
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-3296
Valandos: 2—r8 j-y. v., penktad. 10—i 2 
y. r.. 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel, KA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6196

DR. V, TUMASONIS
chirurgas 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. lr 8—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu ItMįku pagal susitarimą
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Didieji pasaulio

ĮTAMPOS ŽIDINIAI
Šalia Vietnamo ir kaimyni

nių kraštų, šiuo metu yra dar 
du didesni įtampos židiniai pa
saulyje : arabai - Izraelis ir Ki
nija - Rusija. Šiuo metu dides
nis aktyvumas ym arabų - 
Izraelio sektoriuje. Ne tik kas
dien ten sprogsta lėktuvų bom 
bos, patrankų sviediniai, ne 
tik dažnai trata kulkosvai
džiai, bet ir susirūpinusi Izrae
lio premjerė Goldą Mejer e- 
nergingai veikia, atvykusi net 
'JAV. Čia jai svarbu kontak
tuoti savo tautybės žmones 
ir skatinti dar daugiau remti 
Izraeli, o dar svarbiau susi
laukti JAV ir Sovietų Sąiun- 
gos paramos siekiant taikos 
Artimuosiuose Rytuose. Dėlto 
ir vyko visų tų trijų valstybių 
atstovų pasitarimai Ameriko
je, dėl to vyksta ilgesni pasi
tarimai tarp JAV ir Sov. Są
jungos užsienio reikalų minis
terių. Nors Izraelis pasiekė 
pergalės prieš arabus, tačiau 
yra labai susirūpinęs susilauk
ti susitarimo su jais. Juk a- 
rabų valstybės, nuo 1945 m. 
susijungusios į arabų lygą, tu
ri savo žinioje per 100 milijo
nų žmonių. Jų kraštai yra di
dieji žibalo tiekėjai. Jie kaą- 
iden turi milijonines pajamas 
ir jų grėsmė žydams kasdien 
didėja, o tai ypač ryšku at
simenant, kad Izraelis tėtuti 
tik truputi daugiau gyvento
jų kaip 2 Va milijono. O dėl 
įtampos toje srityje nauja imi
gracija į Izraelį yra labai su
mažėjusi ir jėgų prieauglis la
bai ribotas.

Šiuo metu taika Artimuo
siuose Rytuose daug pareina 
nuo Sovietų Sąjungos, kuri a- 
rabus ginkluoja, ruošia jų ka
riuomenę ir teikia daug padrą
sinimo savo stipriu laivynu 
Viduržemio jūrose. Tačiau So
vietų Sąjungos laikysena daug 
pareina nuo to, kaip vystysis 
santykiai su Kinija. Aišku, 
kad, jeigu ten grės karas, Ru
sija nenorės antro fronto tu
rėti Artimuosiuose Rytuose ir 
pasistengs kaip galima grei
čiau likviduoti pavojingą įtam
pą tarp jos globojamų arabų 
ir daugelio vakariečių simpa
tizuojamo Izraelio. Kinijos at
žvilgiu Sovietų politikų nusi
statymas kiek skiriasi nuo So
vietų kariškių. Kariškiai pra
mato, kad Kinijos gyventojų 
perteklius ir Mao Tse-tungo, 
grupės agresyvumas vistiek 
kinus anksčiau ar vėliau j- 
trauks žygin į erdvius Sibiro 
plotus. Kariškiai būtų linkę tą 
pavojų staigiu puolimu anks
čiau likviduoti, kol dar Kinija 
neišvysčiusi atominių ginklų 
gamybos ir kol ji lengviahu 
paklupdoma, būdama ne taip 
įsistiprinusi ekonomiškai.

¥
Tačiau Sovietų politikai šiuo 

atžvilgiu nėra tokie karšti. Vi
sų pirma, jie atsimena, kad 
abiejų valstybių marksistinė 
ideologija pagrinde yra ta pa
ti. Antra, jie supranta, kad 
Sovietų Sąjunga greit galėtų 
sunaikinti pagrindinius Kini
jos atominius židinius ir par
blokšti ją ėkonomiškai, 'bet 
tada galėtų įsivelti į ilgas ir 
varginančias kovas žemyne, o 
Mao Tse - tungo i grupė turi ne
išsemiamas žmonių atsargas, 
didelį partizaninio karo patyri
mą ir atkaklų ryžtą. Pagaliau 
jau ir kinai turi atomines bom
bas ir gali duoti stiprų atkirtį. 
Azijoje gi Sovietų padėtis tu
ri ir silpnų vietų. Pvz. kinai 
lengvai galėtų perkirst įtrans- 
sibirinį geležinkelį ir nukirsti 
karinių reikmenų tiekimą ry
tinei Sovietų Sąjungos daliai.

NEGRĮŽTA Į VENGRUI

Du žymūs Vengrijos teatro 
atstovai, režisierius Gezą Par- 
tos ir aktorius Miklos Szakacs, 
su savo šeimomis atvykę į Ang
liją, atsisakė grįžti į savo tėvy
nę ir pasiprašė politinės globos 
Anglijoje, Režisierius Partos už

Pagaliau Sovietų Sąjunga pra
mato, kad įsivėlus į varginan
tį karą su Kinija, tuojau va
kariečiai gali stipriai paremti 
Vokietijos neužmirštamą sieki 
mą susijungti. Dėl viso to, rau
donajai Kinijai šiomis dieno
mis švenčiant 20 m. sukaktį, 
Sovietai ją ne tik pasveikino, 
bet ir pridėjo užuominas apie 
pastariimus ir susitarimus.

*
Jeigu Sovietų Sąjunga įsiti

kins, kad šiuo metu nėra ar
timo pavojaus išsivystyti pil
niems kariniams veiksmams su 
Kinija, tada ji pasiliks kieta 
derybose dėl taikos Artimuo
siuose Rytuose. Mat, Sovietai 
nori būtinai įgyvendinti dar 
caristinės Rusijos seikimus — 
įsistiprinti Viduržemio jūroje, 
o dabar dar ir turėti kiek ga- 
Kma daugiau įtakos srityse, 
kur tokios didelės žibalo vers
mės. Žibalas ne tiek reikalin
gas pačiai Rusijai, kiek ji no
ri užblokuoti nuo šiuo atžvil
giu sausokų vakarų valsty
bių. Jeigu būtų pasiekta tai
ka tarp Izraelio ir arabų, tai 
arabai, kurių kraštuose ir da
bar komunistų partija užda
ryta, galėtų pasistengti nusi
kratyti jiems nemalonios, bet 
šiuo metu būtinos Sovietų glo
bos ir Sovietų įtaka silpnėtų.

*
Sveikas protas vis dėlto rei

kalauja, kad Artimuosiuose 
Rytuose būtų greičiau pasiek
ta taikry šiuo klausimu gerų 
informacijų duoda šiemet iš 
spaudos išėjęs veikalas “Con- 
flict in Middle East”, kurį re
dagavo J. Chase. Čia atkreipia
mas dėmesys, kaip arabų kraš 
tuose yra reikalingos sociali
nės reformos ir didesnė ūkinė 
bei kultūrinė pažanga, kuri 
kliudoma, jei ruošiamasi ka
riniams veiksmams. O šioje sri 
tyje jau daromi ėjimai. Eilė
je arabu valstybi įvvkdvta 
žemės reforma. Už žibalą gau
tosios lėšos panaudojamos nau 
jų mokyklų, ligoninių statybai, 
nemokamo švietimo plėtimui. 
Pvz. Saudi Arabija kiekvienam 
savo krašto studentui, kuris 
tik įstengia įstoti į užsienio u- 
niversitetą, apmoka visas ke
lionės ir studijų išlaidas. Ara
bų kultūrinis, ūkinis, karinis 
pajėgumas nuolat auga. Jau 
ir dabar arabai gyventojų tu
ri 30 kartų daugiau negu Iz
raelis ir arabų visa gamyba 
aštuonis kartus prašoka Izra
elio gamybą. O arti ketvirta
dalio milijono arabų pabėgėlių 
yra dideli neramumų židiniai 
ir gausūs šaltiniai teroristi
niams veiksmams prieš Izraelį.

*
Stambus veiksnys arabams 

šiuo metu yra Rusija, kuri tu
ri arabų kraštuose tūkstančius 
sayo karininkų ir inžinierių, 
turi savo aviacijos bazes — 
Kaire, Aleksandrijoje, Lukso- 
re, Aswane, o laivyno bazes 
Aleksandrijoje ir Port Saide, 
tur būt, ir dar kitur. Vien pre
kybos ryšiai tarp Kairo ir Mas 
kvos per metus prašoka ket
virtį mil. dolerių.

Izraelis ta visa stebi ir yra, 
labai atsargus. Naujai po ka
ro okupuotose arabų srityse 
palieka kultūrinę laisvę, palie
ka visą arabų administraciją, 
tik viršūnėse turėdamas savo 
kontrolę, net toleruoja arabų 
ne visai draugiškus vadovėlius 
mokyklose ir užsienio radijo 
klausymą. Izraelis siekia tai
kos ir bendradarbiavimo. Lin
kėtina, kad, abiem pusėm .pa
darius nuolaidų, būtų to pa
siekta. J. Pr.

savo gražius Ibseno, Turgenevo 
ir kitų autorių kūrinių pastaty
mus vengrų komunistinės val
džios buvo neseniai atžymėtas 
“nusipelniusio menininko” titu
lu ir jo pabėgimas sudarė dide
lio įspūdžio komunizmo paverg

tose tautose- (“B Tempo”)

Jaunimo demonstracijos prie Jungtinių Tautų būstinės prieš Molotovo - Ribbentropc gėdingąją sutartį, ku
ria buvo parduotas Pabaltijys Sov. Rusijai. Nuotr. Vyt. Maželio

Nauja forma
Žvelgiant į LB ateitį, nerei

kėtų izoliuotis nuo praeities ir, 
svarstant planus derėtų remtis 
visuomenine patirtimi.

LB, ypač Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kilo naujoje, 
anksčiau išeivijos nesutiktoje 
(arba negalima laikytoje) for- rankas juodesniam, didelės kū
moje. Pasitikėjimą ii nukreipė į rybos nereikalaujančian darban,
ne į politinius ar pasaulėžvalgi- 
nius susigrupavimus, bet i visą 
visuomenę, kaip užtenkamai vie 
nalytį ir subrendusį vienetą, kar 
tu atsiremdama į pavienio žmo
gaus tautini nusiteikimą (JAV 
LB įstatai, JAV LB centro val
dybos leidinys. 1961; Lietuvių 
Enciklopedija, XXII tomas, psl. 
77-78, LEL, Boston), šiuo ke
liu siekė pilnespio turinio, pla
tesnės erdvės, ieškojo pastoves
nio pagrindo, didesnės kūrybi
nės laisvės sau ir individui, vy- 

. lesi iš išeivijos susilaukti dau
giau minties, pažangesnės veik- 
’os, mažesnio darbo. Žinoma, 
kartu rizikavo likti nesuprasta 
ir ryžosi sunkesniom, ilgesniam 
”urimo laikotarpiui.

Taip ir įvyko. Amerikoje ji 
brendo lėtai, kartais negalėda
ma aplenkti net iš anksto pra
matyti sunkumą. Neįprastas 
kelias žadino ne viename vy
resniojo amžiaus visuomeninin
ke nepasitikėjimą ir net paty
čių užsispyrimą. (Ir šiandien 
yra tvirtinančių, kad LB-je žo
dis turėjo būti paliktas parti
joms, nors nesistengiama įro
dyti, ką. būtume laimėję, tuo tar 
pu visi matome žalą beveik ne
išvengiamo tuščio tampymosi, 
kai minties atstovavimas ati
duodamas tik grupėms).

LB nepatiko kietesnio kumš
čio šalininkams, nelinkusiems 
ieškoti dėmesio vertų minčių

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Ne nuo žmonių noro čia priklauso. Jis įsiskver
bia visur, kaip nuodai. Žmonės, kurie jį skleidžia, nesi
skaito su priemonėmis. Jei ne suktumu ar gudrumu, 
tai prievarta, kaip Lietuvoje. Atsiras ir čia, jei taip ak
lai į jį žiūrėsim.

Motina net sulaikė kvapą. Johnas mėgino įsikišt, 
bet tėvas jį nutraukė:

— Hmmm... Neatsiras! Amerikoje neatsiras! Ame
riką gi negalima lyginti su valstybėlėmis, kurios per 
mažos ir per silpnos išsilaikyti. Kraštai, kaip ir žmo
nės — vieni gimė valdyti, kiti — būti valdomi. Taip 
Dievas sutvarkė ir to žmogus nepakeis. Hmmm... — pa
sakė jis ir apsisukęs išėjo.

Ne, jie vieni kitų nesuprato.
Tie žmonės niekada nesupras jos, kaip nesupras ir 

Pinkio, kuris iki gyvenimo galo trauks grandinę ir ver
šis į laisvę, o jie žiūrės ir sakys, kad jis laimingas, vis
kuo aprūpintas šuo.

Kartais Auksei atrodė, kad ir Johnas jos nesuprato. 
Jis nežinojo, ką jai reiškia žodis laisvė. Nežinojo, kad 
tai buvo daugiau, nei teisė gerai gyventi. Tai buvo tei
sė jaustis lygia su kitais. Jai tos teisės jis nenorėjo pri
pažinti.

— Kaip vienai iš tų, kuri gimė būti valdoma, — 
karčiai nusijuokė Auksė. Taip gi ir pastorius žiurėjo į 
savo žmoną, taip ir Johnas žiūrėjo į ją.

ĮSPĖJĄ ŽENKLAI
' . Ur »•/»»•' -T, ' ’ • .

Lietuvių bendruomene ir grupės

VYTAUTAS VOLERTAS

skirtingesnėse nuomonėse. Ben
druomeninis darbas nepatraukė 
individualistų ir iš dalies kultū
rininkų, nes čia reikėjo maišy
tis su įvairiais žmonėmis, kišti

išklausyti daug lėkštų patarimų, 
o gal jais net pasinaudoti.

Sąmoningumo laikotarpis ir 
būkštaviinai

Vis dėlto džiaugiamės, kad 
čia priminti reiškiniai buvo tik 
išimtiniai. Sąmoningos visuo
menės dauguma LB formai pri
tarė, rūnestmgai stengdamasi 
jos nepažeisti.1 Reikia didžiuotis 
žmonėmis net' 11 Vu grūpiu, ku
rių vadovybėse pasitaikydavo 
kietesnių užsispyrėlių. Neboda
mi to pačio nusistatymo sambū
ry išgirstamų perišiškų nuomo
nių, jie I B pastangose nuošir
džiai talkino, šiuo elgesiu išei
vija pareiškė: didesniuose dar
buose, kuriais siekiama bendro 
labo ir kurie esmėje politinės 
ar pasaųlėžvalginės diferencija- 
cijos nereikalauia skirstymosi, 
grimavimosi, mitingavimo ir 
tuščiažodžiavimo ii nemėgsta.

LB praeitį reikia laikyti išei
vijos didelio sąmoningumo lai
kotarpiu, nes bendram gėriui 
laisva valia nusilenkė gruninės 
ir asmeninės ambicijos ir nirma 
kartą visomis kryptimis ieškota 
ne skirties, bet jungties.

Tačiau paskutiniu metu girdi
si nuogąstavimų: būk tai atsi
randa pastangų, siekiančių JAV 
LB lenkti vienon ar kiton pu
sėn.

Šie būkštavimai daugiausia

atgarsio susilaukia žmonėse, ku 
rių negalima visiškai atsieti nei 
nuo politikos, nei nuo pasaulė- 
žva'gos. Rūpestį rodo pavieniai 
asmenys, rodo spauda (Aidai, 
1968 m. nr. 8; Tėvynės Sargas, 
1988 m. nr. 1; Akiračiai, 1969 
m. nr. 3). Kai kurių susigru- 
navimų vadovybės spėjo tuo rei
kalu skubotai paskelbti net vie
šus pareiškimus. Nuogąstavimai 
ir priekaištai pagimdė daugiau 
nesklandumų: JAV LB ir ALT 
trintis, nepasitikėjimo klausi
mas JAV LB centro valdybai, 
susikoncentravimo stoka pasku
tinėje tarybos sesijoje. Kartais 
susidaro 'spūdis, kad tvarkingo, 
darnaus darbo laikotarpis pa
bodo net rimtiems žmonėms ir, 
staiga atsiradus progai, visi šo
kosi patriukšmauti, tarsi maiš- 
tynėje ieškoti pramogos.

Grumtynių arena 
Rašančiam atrodo, kad šie

Didžiulis tanklaivis .antrasis 255,000 tonų tanklaivių grupėje subsidi
juojamas dviejų didelių žibalo bendrovių, atvyko į Bremeno uostą.

— Pas mus patriarchatas, — prisiminė ji jo žo
džius apie tėvų namus. Tai buvo sistema, kurią jis no
rėjo turėti ir savo šeimoje. Bet taip gi ir buvo, tik ji iki 
šiol tcC nepastebėjo. Jis tvarkė jų gyvenimą, jis aprūpi
no juos, jis rinko, pirko viską, jo buvo sprendžiamasis 
balsas. Tik pamačiusi tėvą, Auksė pilnai pažino ir su
prato sūnų.

— Jūs kitokia, Agnės, jūs mokėsit pasipriešinti, — 
prisiminė ji Betty. Ne, ji nemokėjo...

Sekmadienį Auksė ruošėsi į bažnytėlę, kuri stovėjo 
menka ir nuskurdusi miestelio pakraštyje. Dauguma gy
ventojų čia buvo protestantai ir saujelė katalikų nepa
jėgė pasistatyti naujos.

— Jie su laiku visai išnyks, — pasakojo Betty. — 
Vis dėl mišrių vedybų. Retas kuris pasilieka prie senos 
bažnyčios, daugumas pereina į protestantus.

Gal jau vien todėl Auksė nusprendė ten nueiti, 
lyg mėgindama išlaikyti ką nors savo, nepriklausomo 
nuo visos šeimos. Bet čia iškilo komplikacijos.

— Visi žino, kad tu katalikė, — kalbėjo Johnas,— 
bet dabar, jei atsiskirsi nuo mūsų, atrodys, kad demonst
ruoji ir nori pabrėžti savo katalikiškumą. Be to, tavo 
vieta šalia manęs.

— Bet aš noriu tik nueiti į bažnyčią, į kurią ir Chi
cagoje eidavau. Net tu pats kelis kartus su manim bu
vai, — užprotestavo Auksė.

— Chicagoje kas kita. Ten niekas mūsų nepažįsta 
ir niekam nesvarbu. Čia viskas svarbu. Žmonės čia 
kritiškai į tave žiūri, nes esi svetima. Tai iššauktų tik ne
reikalingas kalbas, kurios tėvams būtų labai nemalo
nios^ — mėgino aiškinti jai Johnas.

Bet Auksė nesuprato ir nenorėjo suprasti, ji buvo 
tik. pikta.

nuogąstavimai rimto pagrindo 
kol kas neturi. Patirtis LB dar
be ir lietuviškojo gyvenimo ste
bėjimas spaudoje bei įvykiuose 
jokių sąmokslų neatskleidžia. 
Kai kurie reiškiniai net verčia 
priešingai galvoti: darban vis 
daugiau ir daugiau įsijungia vos 
keturias dešimtis pasiekusių, 
ar dar tik siekiančių žmonių, 
iu tarpe, neskaitant nemaloniu 
išimčių, grupinė įtampa atsklei
dus. Todėl reiktų manyt, kad ne 
sklandumai, pasimaišę LB-je, 
atėjo ne iš grupių. Jie, tur būt, 
yra dar ne visiškai išblėsusios 
brolių Domeikų gadynės debe
sėliai, savo rūkais taip aptem- 

navje-ius žmones, jog kiau
šinis pasidaro svarbesnis už vi
są ūkį, užsispyrimas paniekina
logiką ir LB imama laikyti aikš 
te, į kurią išeinama grumtynėm 
Išeinama be atodairos ir atsa
komybės, nors žinoma, kad po 
visų grumtynių arenos lieka su
jauktos.

Vis dėlto, nors grupių mai- 
šymosi nerastume, esančios į- 
tampos negalėtume pagirti. Ji 
žeidžia LB tyrumą ir veda prie 
pavojų, dėl kurių būkštaujama 
— prie institucijų ar grupių trin 
ties. Grumtynininkai visada sten 
giasi rasti šalininkų ir, aišku, 
jiems yra naudingiau pasilenkti 
sambūrius, kaip atskirus asme
nis. Šalininkų ieškojimas ir bai
mė, kad priešininkas gali jų dau 
giau prisijaukinti, bus neteisin
gai apkaltinęs kai kuriuos sam
būrius nebendruomeniškais nu
siteikimais. Tik grumtynininkai 
ir jų taktika iškėlė — aštroka 
forma — JAV LB-nės ir ALT 
santykių šiurpesnius nesklandu
mus.

Yra labai neteisinga manyti, 
kad grupės ir politinės partijos 
susideda vien iš blogų, piktos 
valios žmonių. Priešingai. Ten 
buriasi asmenys, kurie turi nu
sistatymus, siekia tam tikrų tik 
slų, nestokoja drąsos. Taip pat 
labai nedžentelmeniška taktika 
laikytinas įsitikinimas, kad, ū- 
žuot besistengus atlikti ką nors 
pozityvaus, reikia nuolat budėti 
ir stebėti kaimyninį sambūrį,

— Ir visa tai vyksta Amerikoje, kur laisvė yra pa
grindinė žmogaus teisė?

— Tai nieko bendro su teise ar laisve neturi, — 
jau susierzino Johnas. — Prisimink, kad esame maža
me miestelyje, kur žmonės turi skirtingą galvojimą, 
papročius ir reikalavimus. Jie tavęs neriša, bet riša ma
no tėvus, kurie, mums išvažiavus, ir toliau čia gyvens. 
Be to, tėvas yra pastorius, visų dėmesio centras, jis ir 
jo šeima turi būti pavyzdžiu kitiems.

Auksė į bažnyčią nėjo, bet nėjo ir į pamaldas, į 
kurias po pusryčių išsiruošė visa šeima. Jos vietoj ėjo 
Betty. Auksė pasilikusi viena vaizdavosi, kaip žmonės 
su pasitenkinimu dabar žiūrės į vienišą Johną ir šalia 
jo einančią Betty ir šnibždės tarpusavyje, kad negerai 
neklausyti tėvų. O pastorius stovės sakykloje ir jausis 
teisus. Gal ir Jonas taip galvos?

Ji pyko ant savęs, pyko ant Johno, jo tėvų, viso 
miestelio ir norėjo, kad atostogos greičiau pasibaigtų.

Pagaliau atėjo paskutinė diena Sommervillėje. Auk
sė buvo tokia laiminga, kad net atleido Johno tėvams, 
atrodė net, kad juos suprato, gailėjosi. Bet tėvais jų 
vadinti vistiek negalėjo, jie liko jai — pastorius ir po
nia Dean.

Atrodė, kad visi buvo patenkinti atostogų pabaiga.
— Vargšai, jiems buvo ne ką lengviau, — pagal

vojo Auksė. Jai buvo gaila atsisveikinti tik su Betty.
— Aplankykit mus Chicagoje, — pakvietė ją.
— Kažin, ar kada ten užkilusiu, — suabejojo Bet

ty. — Bet, kai atvažiuosit kada į Sommervillę, mane tik 
rai čia rasit

(Bus daugiau)

jame ieškant neigiamų reiški
nių, kad būtų galima prisika
binti ir jį suniekinti.

Ši tarpgrupinė dantų kaleni
mo atmosfera kol kas nespėjo 
mumyse visiškai sunykti. Ret
karčiais pirmauja ne bendradar 
biavimo nuotaika, bet urzgimas 
ir kiršinimasis. Todėl grumtyni- 
ninkams lengva erzinti visuo
menę. Menkas pakurstymas jau 
sudaro įspūdį, kad JAV LB ir 
ALT pirmininkai, būdami skir
tingesnių pobų, negali koope
ruoti. Šis įspūdis ypač ryškėja 
tada. kai prisideda kai kurie or
ganizuoti vienetai, anksčiau ben 
druomene menkai domėjęsi o 
dabar staiga jau skelbią spau
doje LB pirmininkui viešus ne
pritarimus. Panašūs ėjimai ky
la iš susenusios taktikos dės
nių, kurie ieško ne jungties, bet 
skirtumų, vertina ne darbą, bet 
kalbą, pirmą vieta skiria ne vi
suomenei, bet grupei. Tai nėra 
išeivijai daug žadanti politika. 
Tai nėra kūryba, nėra ir subren 
dimo ar kultūros požymiai.

Šiokiems ženklams retkar
čiais pasirodant, atsiranda pa
grindo baimei: jei keli žmonės 
suerzina institucijas ir grupes, 
reikia labai saugotis, kad išsi
laikytų LB visuotinumas, kad 
neįvyktų kaip su Hondūru ir 
Salvadoru. Ten dėl futbolo rung 
tynių buvo okupuoti miestai, 
o čia, dar nepamiršus pasenu
sio galvojimo, asmeniniai san
tykiai gali sukiršinti sambū
rius. O kivirčai vestų prie pra
laimėjimo ne tik besipešančias 
grupes, bet ir LB.

šešioliktas šimtmetis ir 
dabartis

Didžiąją Lietuvos valstybę su
žlugdė stiprus išorinių priešų 
spaudimas ir neprotingi mūsų 
tuometinės diduomenės veiks
mai. Egoizmas, valdžios gro
bimas, turtėjimas valstybės sąs 
kaiton, nepaisymas krašto ge
roves, rūpinimasis tik sava nau
da labiau kenkė už Maskvos ga
lybės augimą. Daugelis nujautė, 
kur šie keliai veda, ir kai kas 
net bandė riedėjimą pakalnėn 
sulaikyti.

Štai turime dokumentus, kad 
1550 m. Mykolas Lietuvis (M. 
Tiškevičius) labai rimtai įspėjo 
Žygimantą Augustą dėl bajorų 
apsileidimo ir ištižimo, nurody
damas laukiamas pasekmes, 
bet į tai nebuvo kreipta jokio 
dėmesio. (J. Jurginis, Istorija 
ir poezija; Vilnius, 1969 m ). 
Gedimas tęsėsi, valdžios grobs
tymas nesiliovė, o reikia ma
nyti, kad ne tik M. Lietuvis, bet 
ir visa diduomenė pramatė, kas 
laukia. Tačiau aistra veikė stip
riau už protą.

LB persiritus per pirmą dvi
dešimtmetį, paskutinių dienų 
kliuviniai atsirado arba dėl pir
minių principų užsimiršimo, ar
ba dėl pasidavimo aistroms. Ta
čiau negalima prileisti, kad vi
suomenė nesuprastų šio elgesio

(Nukelta į 4 pusi.)



/.DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 3 d.

KELIAS) LAISVE ILGAS,
BET VILTINGAS

Lietuvos diplomatijos šefo kalba pasakyta per Vatikano 
radiją

Rugsėjo aštuntą lietuviai lais
vajame pasaulyje mini lietuvių 
tautos šventę. Ji buvo nustatyta 
nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės 1930 metais žymiausiam 
mūsų istorijos asmeniui Lietu
vos Didžiajam Vytautui pagerbti 
ir jo vainikavimui atminti. Kartu 
vyriausybė, išreikšdama visos 
tautos jausmus, kuriais 500 me
tų buvo apsupta jo atminimas, 
specialiu įstatymu paskelbė 1930 
metus Vytauto Didžiojo metais.

Šio įstatymo žodžiai yra ypač 
įsidėmėtini dabar, Lietuvai esant 
Sovietų okupuotai, nes jie atvaiz
duoja mūsų didingą praeitį, iš 
kurios mes semiamės stiprybės. 
Štai tie žodžiai:

“Teisinga ir būtina yra, kad 
Didįjį Lietuvos Kunigaikštį Vy
tautą, nuo amžių vadinamą Di
džiuoju, mūsų Karžygį Valdo
vą, budriai saugojusį Lietuvos 
nepriklausomybę ir Tautos lais 
vę, išmintingai kūrusį šalies ge
rovę ir aukščiausiai iškėlusį Lie
tuvos garbę ir galybę, Vyrą, ku
rio genijų pagerbė Europa, galin
gos jo dvasios gaivinama Lietu
viu tauta pagerbtų ir jo Atmintį 
įapižintų taip, kad ir mūsų praei
tis Midų iškelta ir dabarties dar
bai tautos laisvei ir gerovei būtų 
sustiprinti ir būsimoms kartoms 
būtų nušviesti keliai į tautos atei
tį. Dėl to, sueinant penkiems šim 
tams metų nuo 1430 metų, ku
riais Vytautas Didysis mirė Tra
kuose ir pašarvotas Lietuvos sos
tinėje mūsų šventų šventovėje 
Vilniuje, nustatoma: Tūkstantis 
devyni šimtai trisdešimtieji me
tai skiriami Vytautui Didžiajam 
pagerbti“.

Šie iškilmingi žodžiai sukelia 
gilų atgarsį kiekvieno lietuvio 
širdyje. Jie primena mums, kad 
Lietuva jau prieš daug šimtme
čių buvo laisva nepriklausoma 
valstybė Jos valstybinės tradici
jos amžių bėgyje ir įvykių raido
je išliko gyvos tautos dvasioje. 
Jų yedama, mūsų tauta 1918 me
tais atstatė savo nepriklausomą 
valstybę, vėliau laisvai dirbo jos 
sustiprinimui, gilino tautinę są
monę, ugdė laisvą lietuvišką dva
sią.

Dabar kelias į tautos ateitį 
dar yra tamsus. Svetimoje jėga 
primestoje okupacijoje mūsų tau
ta negali vykdyti savo teisę pa
čiai valdytis, saugoti savo gyvy
binius tautinius interesus, lais
vai išpažinti savo tikėjimą.

Tačiau Vytauto Didžiojo at
mintis ir atsiminimas apie naujų
jų laikų Lietuvos valstybę, tau-. 
tos atstatytą 1918 metais, vis 
dėlto nušviečia lietuvių tautos

kelią į ateitį, tai yra į nepriklau
somybės atgavimą. Tauta, buvu
si nepriklausoma,sugebėjusi tiek 
senovėje, tiek moderniais laikais 
pati valdytis, tokia tauta, mūsų 
tauta negali palikti svetimųjų 
valdžioje ir turi sugrįžti į pri
klausančią Jai vietą laisvų valsty
bių bendruomenėje. Kelias į atei
tį gali būti dar ilgas, bet jo gai
rės yra aiškios, būtent tautinės 
kultūros ugdymas, valstybinių 
tradicijų išsaugojimas, laisvės 
troškimas, prisirišimas prie tikė
jimo.

Rugsėjo aštuntos šventė sutam
pa su Marijos gimimo diena, ku
rią Vytautas Didysis pasirinko sa
vo vainikavimui. Tai nebuvo at
sitiktinis dalykas, bet Vytauto 
valios išraiška svarbų Lietuvos 
istorijos įvykį susieti su Dievo 
Motinos Marijos švente. Tokiu 
būdu jis pagerbė žmonijos Die
viškąją Užtarėją, kurios kultas 
lietuvių tarpe, ypač gi liaudyje 
nuo amžių gyvas ir nuoširdus.

Taigi rugsėjo aštuntą dieną 
mūsų patriotiniai ir religiniai 
jausmai susilieja į vieną, gaivin
dami mūsų karštą viltį, kad Lie
tuvos valstybės nepriklausomybė 
ir Lietuvos Bažnyčios laisvė bus 
atstatyta.

Pavasario linksmybės ir vasarcs darbai Dainavoje baigiasi rudene gery
bėmis. Spalio 5 d. įvyks jaučio kepimas, ka'd sumažinus Dainavos žiemos1 
rūpesčius. Į šį. jau tradiciniu pasidarančiu, pobūvį suvažiuoja lietuviai ne 
tik iš Detroito, bet ir iš Chicagos. Grand Rapids, Clevelando apylinkių.

Nuotr. R. Selenio

MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS
Specialios programos dienos ir vieta

, Šių metų lapkričio 26 - 30 d. 
Padėkos dienos savaitgalio me
tų, Chicagoie įvyksta pirmasis 
išeivijoje lietuvių mokslininku 
suvažiavimas — mokslo ir kul
tūros simpoziumas, Suvažiavi- 
man yra kviečiami Kanados ir 
Amerikos lietuviai mokslininkai 
ir profesionalai. Pagrindiniai šio 
simpoziumo tikslai yra šie;

1. Sudaryti patogias sąlygas 
tarpusavio nuomonių pasikeiti
mui įvairiose mokslo srityse.

2. Supažindinti lietuviškąją 
visuomenę su lietuviškosios įs

Įspeją ženklai

(Atkelta iš 3 pusi.)
žalos. Ir ne tik visuomenė su
pranta : supranta nėujalaikiai 
bajorai, kurie, žiūrėdami savų 
siekių, nespėja pagalvoti ir pa
matyti, kiek toli jie yra nuo ben 
dro išeivijos kelio gerovėn.

Neturime jokio Žygimanto 
Augusto, kurį dėl šit} nemalo
nių ženklų galėtume užpulti De 
mokratinėie santvarkoje žod’ 
taria ne kara’ius. kunigaikštis, 
caras ar partija, bet pati visuo
menė. Tad iai turi būti adresuo
tas įspėjimas,- — LB negali
ma ’eisti sukti iš kelio, kuriuo 
eidama ii sukaupė sąmoningos 
daugumos energiją vienam dar
bui.

Žygimantas Augustas nepa
klausė Myko’o Lietuvio. Bet tai 
įvyko prieš 430 metų, kai vi
suomeninis g'ėris nebuvo pi’nai 
pažįstamas. O šiandieninė lietu 
vių išeivi i a jį supranta .Ir pa
tirtis labai aiškiai moko: jei 
kiekvienas būtume sukę atski
ra kryptimi, šiandien neturėtu
me lituanistinių mokyklų, joms 
tinkamų vadovėlių, t Lietuvių 
fondo ir tautiškai nusiteikusios,

naujai priaugusios inteligenti
jos. , ,1

Šešioliktojo šimtmečio/ galvo
jimas šiai išeivijąi yra jjSveti- 
mas, todėl ji neleis skaldyti LB 
visuotinumo. ŽinomA, ii staigiai 
nesišoks ir ką nors tėisti ar 
smerkti. Visi retkarčiais suklys 
ta ir beveik visi, einant laikui 
klaidas pastebi, jei nesišoka by
linėtis.

LB remiasi subrendusia v'suo 
mene, sudaryta sąmojingų, re
liatyviai aukštos kultūros indi
vidu. Todė’ ji greitai atpažįsta 
klaidą, lengvai randa kelią grįž
ti tieson, ir atsitiktinai pasitai
ką nesklandumai ios nepakirs, 
visuomenėj inkvizinių nuotai
kų nesukels. Šiame amžiuje lie
tuvio sparta pažangoje prašo
ko vidutiniškumą, jis prisivijo 
ir lenkia pinnaipančius, todėl 
jo reprezentante Lietuviu bend
ruomenė, šį pažangos stovį at
spindės ir paliudys.

eivijos moksliniu pajėgumu, ių 
atliktais darbais ir pasiektais 
’aimėūmais.

3. Duoti visuomenei įdomių 
paskaitų iš mokslo ir kultūros 
pasaulio.

4. Išdiskutuoti galimybes Pa
saulio Lietuvių mokslo drau
gijai steigti.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas susidės iš trijų pagrindinių 
da’ių: mokslinių posėdžių .dis
kusinio pobūdžio forumų ir pas 
kaitų. Tiek moksliniai posėdžiai, 
tiek forumai bei paskaitos yra 
viešo pobodžio ir yra atviri ne 
tik mokslininkams,- bet ir visai 
lietuviškai visuomenei. Simpo
ziumui numatyta tokia

programa
1969 m. lapkričio 26 - 30 d. — 

Chicaga, Jaunimo centras (JO 
ir Midway Housfe Motei (MH).

Trečiadieni, '.lapkričio 26 d., 
7:30 vai. vakaro simpoziumo 
dalyvių susipižinimo vakaras 
(MH).

Ketvirtadieni, lapkričio 27 d. 
10-12 vai. forumas: Ar reikia 
Pasaulio Lietuviu mokslo draū- 
"•Gos — mų?. dr. A. Av'ž^enis 
(MH), UOLA Computer Sci-en- 
"e Dept., Los Angeles, Cal. 
90024. Tel. darbo (213) 354- 
4642, namų (213) 981 - 8769.

12:30 - 2 vai. Pietų pertrauka.
2:30-6 vai. Viešas posėdis 

(JC) — a) a+’darymas — prof 
dr. A. Avižienis: bl svarb°sniv 
mokslo šakų stovis Lietuvo je — 
prof. dr. T. Remeikis, 6549 So. 
Albany Ave., Chicago, IU. 60629

tel. namų (312) 471-0877.
6-7:30 Vakarienės pertrau

ka.
7:30 - 9:30 Forumas: Lietu

vių kultūrinė ir mokslinė spau
da (JC) — kun. K. Trimakas, 
S J, 2345 West 56th St., Chica
go, III. 60636. Tel. (312) RE 7 - 
8400.

Penktadienį, lapkričio 28 d.. 
9:30-11:30 Mokslinis posėdis 
(JC) — Lietuvių kalbotyra — 
prof. dr. B. Vaškelis, Dept. of 
Langųages, Lafayette College, 
Faston, Pa. 18042. Tel. darbo 
(215) 258-0567, namų (215) 
254-6821.

12-1 Bendri pietūs ((MH).
1: - 3 Moksliniai posėdžiai 

(MH) : a) Lietuviu literatūra 
— prof. dr. B. Vaškelis, b) In
formacijos ir erdvių technologi
ja — dr. V. Klemas, 529 West- 
wind Dr., Bervvyn, Pa. 19312. 
Tel. darbo (215) 962-3072, na
mų (215) NI 4 - 9511.

3:30-5:30 a) Pasaulinė li
teratūra — prof. dr. B. Vaške
lis (MH). b) Medžiagų ir ener
gijos technologija — dr. S. Ma
tas ir dr. R. Kašuba 5392 Mea- 
dow Wood Blvd., Lyndhurst, 
Ohio, 44124. Tel. (216) 442- 
8518, darbo (216 ) 248-1222.

6:-7:30 Vakarienės pertrau
ka.

7:30-9:30 Paskaita (JC): 
Europos Archeologija prieš In
doeuropiečiam ateinant — prof. 
dr. M. Gimbutienė.

10 vai. Neformalus pobūvis 
(MH).

Šeštadienį, lapkričio 29 d. 9: 
30-11:30 Moksliniai posėdžiai 
(MH): a) Visuomeniniai moks
lai — prof. dr. V. Vardys, 528 
College Ave., Norman, Oklaho
ma 73069, b) Matematika, fizi
ka ir chemija — dr. A. Damu
šis, 8050 Hartwell St., Detroit,

■ Michigan 48228. Tel. namų
' (313) LU 4 -4308.

12-1 Bendri pietūs.
1: - 3 Moksliniai posėdžiai 

(MH): a) Filosofija — dr. J. 
Girnius. 27 JuHette St, Boston, 
Mass. 02122. Tel. 265 - 6692. 
b) PsLholdofPa — prof. dr V. 
Bieliauskas, 2968 Comipton Rd., 
Cincinnati, Oh’o 45239. Tel. 
(513) 522-3795.

3 -30 - 5:30 Forumas: MoksU- 
mnko padėtis savoje visuome- 
nėie — ,arch. A. Barzdukas 
(MH), 7905 Holmes Run Dr.. 
FaUs Church. Va. 22042. Tel. 
(703) 560-1410.

8:30 Banketas (MH).
Sekmadienį, lapkričio 30 d., 

11-12 Pamaldos — kun. J. Bo
revičius, SJ (JC). 12-1 Užkan
dis (JC). 1-3 Bendras posėdis 
ir paskaita (JC): Mokslas 2000 
metuose — dr. A Kliorė, JPL.

Cal. Institute of Technology, 
Pasadena, Cal. 91103. Tel. dar
bo (213 ) 354 - 6164, namų (213) 
449 - 0660.

3 vai. Uždarymas (JC) — 
prof. dr. A. Avižienis, inž. Br. 
Nainys.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo organizatoriai JAV LB cent
ro va’dyba ir iniciatorių moks
lininkų grupė — prof. dr. A. 
A viežinis, dr. A. Kliorė ir prof. 
dr. V. Vardys, — ruošdami š’ 
simpoziumą ir sudarydami jo 
programą, siekė kuo platesnės 
komunikacijos mokslininkų tar
ne, ieškodami patarimų, min
čių, idėių ir nuomonių pirmąjį 
šios rūšies išeivijos ivyki pa
daryti įdomesnį ir prasminges
nį. Dėl adresų ir laiko stokos 
bei dėl kitų kliūčių visų moks
lininkų ir profesionalų kontak
tuoti nebuvo įmanoma, taip pat 
kontaktuotieji ne visi atsiliepė. 
Taigi, pranešdami simpoziumo 
programą, kartu pranešame ir 
mokslinių posėdžių bei forumų 
vadovų adresus ir prašome sųn- 
poziumu suinteresuotus arba 
norinčius programoje dalyvau
ti asmenis su savo nuomonė
mis, pasiūlymais, patarimais ar 
kritika kreiptis tiesiog į juos 
arba į programos vadovus prof. 
dr. A. Avižienį ir dr. A. Kliorę. 
Programos vadovai vra atviri 
naujoms mintims, idėjoms, pa
siūlymams bei kritikai.

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

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

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

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

turi pridėti 5% mokesčių.

Kviečiame visus pagal gali* 
mybes prisidėti prie mokslo ir 
kūrybos simpoziumo pasiseki
mo. Jeigu ne kuo kitu, tai bent 
dalyvavimu.

Prof. dr. A. Avižienis, 
Dr. A. Kliorė,
Inž. Br. Nainys

— Girtas dainuosi, blaivus 
vaitosi. (Žemaičių patarlė).

— Ir pijokas nori, kad jo vai
kai 'būtų blaivūs. (Anyiklšttiškaų 
patarlė).

— Girtą barti, ikaip su žąsi
nu arti (Kelmiškių patarlė).

Whosays
you’re

healthy?

Your mother means well. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy, 
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a checfc.

American 
Cancer 
Society f
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MOVING
■ KKP.NAs perkrausto balau* br 
'dtus daiktus Ir iš toli miesto lel-

•< ai pilna apdrauda- 
on M «7th Plaee — WA 5-8068

SIUTINI AI J LIETUVĄ
COSMOS EXPRK8S

•JUOS W. 09 St. Tel. WA 6-2787
2501 W. 00 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tei.. 254-3320
Didelis .vairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

B. tr V. Žukauskai. .

Telefonų kabelio linija pravedama iš Providence, R. I. į Ispaniją
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Standard Federal pays 51/4% Interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbookaccount vvhich pays 
5% per annum ($50.00 minimum) Is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest Is compounded daily, pald ąuarterly.
Savings In by Uis 10th sam from Uis 1sL

TANDARD 
EDERAL

Savings and Loan Association of Chicago

AM.lt oyw 4141.500,000.00 - Netervet and SurpMt mtr 41Z000.000.09 (moro than twlc» tha tasai rasulremenlal r«a*r«i Cnartsf ■ roaorsl Supervision
4192 Archer Avenue et Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
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LITHUANIAN
BAKERY

2450 VVest SOth Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmiock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki’ 9:80. K.itom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 6 v. v.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

sntSMNC ^•^L.ansK: 3»sk:.^s^ a^s^, .

Hia8miiissnmR«Ktmitimiii»nwMiu:.jiiiiNiwini9iiainiwii>ii|niiHnmiiminiiiiiiMinniinniiiiNm>|iiwnniMMM8MMMHNNSSS

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas fl užsirako 

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

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

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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TĖVYNES GARSAMS - 20 METŲ

B

Spalio 12 d., lietuviškoji radi
jo programa švenčia savo dvi-' 
dešimtį. Lietuviškai institucijai 

V tai graži ir reikšmipga sukaktis. | 
Svetimam krašte gyvenant, ne- j 
lengvą atsilaikyti prieš įvairius] 
vėjus ir audras, atėinąnčias,ne
tik iš; svetimųjų, bęf ir savųjų. 
Todėl nestebėtina, kad tiek daug 
draugijų, organizacijų, k klubų ir 
kitų įvairių in^titučijų pabaigė 
savo dienas dar pačioje jaunys
tėje. Pagyvenusios kelerius me
tus, jos nukeliavo į išfėrijos pus
lapius, kaip praeities greitas švys
telėjimas.

ji Tėvynės garsai — be pertrau
kos dvidešimt metų oro bango
mis skrieja pas Clevelando ir a- 
pylinkių lietuvius su savo gražiai 
ištartu žodžiu, puikia muzika ir 
daina, su paskutiniomis objekty
viomis informacijomis, su pasi
kalbėjimais ir, aišku, komerci
niais skelbimais. Tėvynės garsai 
džiaugiasi mūsų kultūrininkų 
bei politikų, pasisekimais, liūdi

* mjįsų tąulą varginančiomis inelai- 
mėmj^Tėv^nės garsai jaučia mū 
sų svlStUr tveriančias tautos pul
ti taiitiaA

Solistė Juzė Krištolaitytė - Dau
gėlienė dalyvaus sukaktuviniame 
Tėvynės Garsų koncerte

kosios radijo programos rėmėjų 
tarpe matome ir turtingus ir vos 
galą su galu suduriančius pensi
ninkus, ir jaunimą ir senukus, 
jau prirakintus tarp keturjų šie-' 
nų savo senatvės vienumoje, ir 
aukščiausiais mokslo laipsniais 
pasipuošusius profesionalus Ir. i 
vos skaityti bei rašyti temokan
čius.

Clevefonda Tėvynėse Gjąriėų radijo programos vedėjas Juozas Stęmpužis 
su bendradarbiais — Milda Lenkauskiene ir Raimundu Kudukiu
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są. Manau, kad tai yra viena iš 
; Tėvynės garsų pašįjėtfimo prie
žasčių. tie eidami sų gyvenimu 
ir* jo statomais reikalavimais, 
pasilieka neatskiriama mūsų pil- 
kojo gyvenimo dalis. Savo lietu- 
viškprpįs transliacijomis Tėvy
nės garsai yra tapę ir jungtis 
ne tik tarp kartų, bet senosios i 
naujosios emigracijos. Čia visi 
surandame savo vietą, čia visus 
sujungia bendram reikalui gimto
ji kalba ir lietuviškieji garsai. To
dėl ir Tėvynės garsai, tur būt, tu
ri plačiausiai apimančią lietuvių
masę be amžiaus, įsitikinimų ir 
išsilavinimo skirtumo. Lietuviš—

Tėvynės garsai, nuo pat įsikū
rimo dienos pasirinko tiesią ir ob
jektyvią liniją, informuodami 
savo tautiečius ne tik apie savo 
lietuviškus reikalus, bet ir patiek
dami tarptautinių įvykių analizę. 
Neįsiveldami į smulkius ir nees
minius ginčus ir nuotaikas, Tė
vynės garsai pasiliko lyg šviesus 
žiburys, rodąs tikrojo mūsų kelio 
kryptį.

Clevelando lietuviai todėl su 
džiaugsmu mini šią sukaktį. Su
sidomėjimas sukaktimi parodo, 
kad mūsų žmonės supranta ir į- 
vertina liet. transliacijų pradi
ninkus ir dabartinius vadovus.

Liet. skaučių seserijoj JAV vidurio rajono draugininkių kursų daly,vės 
Brecksville, Ohio, drauge su prel. J. Končiumi (kairėje, vidury).

,, Nuotr. V. Bacevičiaus

Rytoj, spalio mčn. 4 d. programoje dalyvauja:
ONA ZAILSKIENĖ, LEONARDAS ŠIMUTIS, 
VALERIJONAS ŠIMKUS, ALBINAS DZIRVONAS.

Žurn. Jurgio Janušaičio parašytą vaizdelį skaitys 
Danutė Petkūnaitė. Radio montažą atliks Cicero 
jaunimas.

Programos dalyviai kalbės aktualiais mūsų vi

suomeninio gyvenimo klausimais.

Šį sekmadienį pradedamas BALFO didysis rudens 

vajus. Mūsų tikslas, kad visi lietuviai įsijungtų į va

jų ir kartu būtų aktyviais Balio nariais.

Clevelando lietuviai Tėvynės 
garsų sukaktį minės koncertu, 
iliustruotu leidiniu ir banketu, į- 
vykstančiu sekmadienį, spalio 12 
d. 4 vąl. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje

Atidarant minėjimą, žodį tars 
ilgametis Tėvynės garsų prane
šėjas ir dabartinis lietuviškosios 
programos vedėjas Juozas Stem- 
pužis. Koncertinėje daly girdėsi
me mūsų solistes Juzę Kristolai- 
tytę — Daugėlienę ir Aldoną 
Stempužienę. Prie fortepijono 
kom. Darius Lapinskas. Jaunoji 
Vilija Nasvytytė deklamuos B. 
Brazdžionio kūrinį Ąžuolą. Pie
tūs. Garbės svečius pristatys Mil
da Lenkauskienė ir Raimundas 
Kudukis. Viktoro Mariūno žodis. 
Tėvynės ,Garsų steigėjų ir rėmė
jų pagerbimas. Sveikinimai. Juo
zo Stepipužio padėkos žo
dis. Šokiai, grojant J. Pažemio or
kestrui.

Pakvietimai po 6 dol. asmeniui 
gaunami pas komiteto iždininką 
Antaną Jonaitį, 773 Woodview, 
Cleveland HTS, tel. 381-0930 ir 
kitus komiteto narius.

Prašoma pakvietimus įsigyti 
artimiausiu laiku. Atvykime visi, 
pasidžiaukime visi šia sukaktimi, 
pabūkime Tėvynės Garsų 
svečiais tą sekmadienį. Tėvynės 
garsai mus lanko kiekvieną penk
tadienį. Atsilankykime pas juos 
jų gimtadienio sukakties proga.

ŠOKTINIS PRADĖJO DARBĄ
Šv. Kazimiero lit. mokyklos 

tautinių šokių grupė Šoktinis, su
sirinkusi pas savo seniūną, išsi- 
riųko naujus pareigūnus: seniū
nais,;Arūną, Čjųberkį ir Loretą 
‘Nykštėnaitę, padėjėjais - Audrą 
Petrulytę ir Šarūną Stempužį 
(grupės akordeonistą), o senie
siems - Aldonai Kavaliūnaitei ir 
Ričardui Ramoniui — padėkojo 
nuoširdžiais plojimais.

Susirinkiman atvykęs, mokyk- 
žodyje palinkėjo šokėjams sėk 
mės ir pažadėjo savo pa
ramą ir globą. O eilę metų 
buvusi grupės mok. J. Kavaliū
naitė, kuri praėjusiais metais pati 
šoko ir vadovavo Paryžiaus lie
tuvių tautinių šokių grupei, šau
niai pasirodžiusiai Bretanijos 
liaudies meno festivaly St. Jean 
de Boislaux mieste, Šoktinio šo
kėjams įteikė po mažytę Sim
bolišką dovanėlę, parvežtą iš 
Prancūzijos.

Šokių pamokos pradėtos dviem 
naujais šokiais, skyrium moko
mais J. Kavaliūnaitės ir M. Lek- 
nicko. Darbo daug: be dalyvavi
mo liaudies meno festivaly ir pa
sirodymo daug kur kitur, grupė 
ruošiasi ir savam didesniam pa
rengimui. Tačiau visų — šokė
jų ir mokytojų — darbo nuotai
ka pakili. M. V.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
PIETŪS

Šį sekmadienį, spalio 5 d. Vysk.
M. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas rengia pie
tus Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Pietų pradžia 11:30 vai. Mūsų šei 
mininkės patieks lietuviškų val
gių meniu: cepelinai, kaldūnai, 
kugelis, mėsos patiekalai.

Visi kviečiami tuojau po pa
maldų atvykti į pietus. Tegu šį 
sekmadienį motinos būna lais
vos nuo virimo ir indų plovimo. 
Savo atsilankymu paremsite ir 
lituanistinę mokyklą.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šį sekmadienį, spalio 5 d. 10:30 

vai., pamaldomis prasideda 40 
vai. atlaidai Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Atlaidai baigsis an
tradienio vakare pamaldomis ir 
pamokslu. Pamokslus sakys do
mininkonas kun. dr. Tomas Žiū
raitis. Šis gilus pamokslininkas 
sėkmingai vedė rekolekcijas ga
vėnios metu.

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. B Ivanauskas kviečia visus 
lietuvius į dvasinio susikaupimo 
ir šv. Sakramento pagarbinimo 
šventę.

A. A. JUOZAS MULIOLIS 
-MULL

Rugsėjo 26 d. žinomas Cleve
lando demokratų partijos veikė
jas, kuris buvo įkopęs net iki ap
skrities partijos sekretoriaus pos
to, sėkmingas nekilnojamo turto 
ir apdraudų brokeris, buvo atras
tas negyvas garaže prie savo įstai
gos. Prie jo atrastas ir revolveris, 
nukirtęs jo gyvybę. Vietiniai lai
kraščiai plačiai aprašė šį nelai
mingą įvykį, nenurodydami tikro 
sios mirties priežasties.

Juozas Muliolis buvo Cleve
lando lietuvių veteranų Mulio- 
lių sūnus, aktyviai reiškęsis ir rė
męs lietuvių veiklą. Būdamas 
griežtų principų žmogus ir didelis 
antikomunistas, velionis negailė
jo nei darbo ne aukos šiam rei
kalui.

Velionis Juozas Muliolis, jau 
būdamas Vokietijoje kaip JAV 
kariuomenės pulk. Įeit., ieškojo 
ryšių su išvietintais asmenimis 
lietuviais ir jiems padėjo. Ir čia 
Clevelande su naujais atvykusiais 
nenutraukė ryšių, būdavo daž
nas jų parengimų lankytojas ir 
rėmėjas. Tur būt, per visą dvide
šimt metų, kai atvyko naujieji 
lietuviai ir pradėjo rengti paren
gimus ir spausdinti programas, 
velionies įstaigos reklama būda
vo nuolatos tų laidinių pusla
piuose. Gyvenime,,, buvo piielas 
ir draugiškas žmogus. Jo asmeni
nis gyvenimas, dęj#, nebuvo la
bai laimingas. Kaį 1951 metais 
nuskendo jo žmona ir du vaikai, 
velionis nebeturėjo laimės nei 
tolimesniame šeimyniniame gy
venime.

Ilsėkis ramybėje!

DAINUOJANTI ŽYMANTŲ 
ŠEIMA

Dirvos metiniame koncerte 
programą išpildė dainuojanti Žy
mantų šeima: motina, du sūnūs 
ir šešios dukros. Kadangi jie pir
mą kartą pasirodė Clevelande, 
tai publikos prisirinko sausakim- 
šašv. Jurgio salė. Šeimos ansam
blis padainavo 20 dainų, daugu

mą lietuvių kompozitorių ir liau
dies dainų. Programoje išpildė 
ir po vieną dainą prancūzų, vo
kiečių, ispanų ir anglų kalbomis. 
Buvo solo, duetų ir trio.

Koncertas buvo priimtas skir
tingomis nuomonėmis ir vertini
mais.- Atrodo, dar reikėtų daug 
darbo, pastangų ir laiko, kad ši 
graži šeima galėtų duoti koncer
tą, tikrąja to žodžio prasme. V.R.

REMTINOS RELIGINĖS ŠAL
POS PASTANGOS

Dauguma Clevelando lietuvių 
palankūs lietuvių religinės šal
pos darbams ir juos remia. Tik 
pereitais metais per abidvi para
pijas buvo sutelkta daugiau kaip 
2600 dolerių.

Mūsų ir Amerikos vyskupai i 
laimina religinės šalpos darbus 
ir jiems pritaria. Taigi svarbu re-

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi 
liūs, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

liginę šalpą išplėsti ir ją plates
niu mastu vykdyti.

Šios aukos skiriamos į vargą pa
tekusiems kunigams ir šiaip jau 
tikintiesiems. Kad religinė šalpa 
efektyviau paliestų pagalbos rei- 
kalingiuosius, reikia kad Cleve
lando lietuviai kasmet sudėtų 
bent po 3000 dolerių.

Ar pavyks šią sumą sukelti? 
Per 1 pusmetį surinkta ir pasiųs
ta centrui 1,785.66 dol.

Didelę paramą Religinei Šal
pai suteikė Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. B. Ivanauskas, leis
damas kove 16 d. specialią Rei. 
Šalpai rinkliavą. Naujosios para
pijos klebonas kun. Angelaitis 
šiam tikslui bažnytinės rinklia
vos nevykdė, tačiau jis prie šio 
svarbaus darbo ir šiais metais 
prisideda kitu būdu. Spa
lio 26 d. sekmadienį Naujosios 
parapijos salėje įvyksta Bruno 
Markaičio koncertas Religinės šal 
pos naudai, kuriam salę klebo
nas duoda nemokamai. Prieš po
rą savaičių sudarytas koncertui 
rengti komitetas, kuris koncertui 
jau yra atlikęs eilę parengiamų
jų darbų. Rengėjai į šio koncer
to pasisekimą deda didelių vil
čių A.G.

beautnui oone white 
16 pc. sėt of fine dishes

aint 
thonv 

avings

Jums patiks ši naujausia dovana Sv. Antano Taupymo ir 
skolinimo bendrovės. Tai tokios rūšies dovana, kurios jūs ne
sitikite gauti iš bet ko, bet tik iš “prieinamų” (pasiekiamų). Jūs 
galite gauti šj pilną komplektą iki spalio 15 d. atidarydami 
naują taupymo sąskaitą su $500.00 arba įdėdami $500.00 į jau 
turimą sąskaitą. Sv. Antano Taupymo B-vė turi platų taupy
mo planą, įskaitant ir 5%% certifikatą, įmokant vienu kar
tu (minimumas $7,500.) ir patarnaus jums pagal jūsų pa
geidavimo taupymo planą. Si dovana duodama tik viena šei
mai, ir paštu nesiunčiama. Atvykite dabar ir pasiimkite šią 
dovaną.

1447 South 49th Court, Cicero 60650 
Phone: 656-6330

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC SECY

Federal Savings and Leaa Insurance Corporation, VVashington, D.C

REL. ŠALPOS TALKININKAI
L.K. Religinei Šalpai Clevelan

de aukas aukų lapais važinėdami 
po namus, šiais metais rinko:
L. Kezenius, S. Laniauskas, Z. O- 
belenis, D. Mikoliūnienė, I. Su 
šinskienė, Šenbergienė, L. Balie
nė, M. Titienė, S. Urbanavičie
nė, A. Puskoriūtė, H. Stasas, P. 
Zigmantas ir A. Styra. Šalia įdė
to darbo ir laiko, renkant aukų, 
jie patys yra savo auką atidavę.

a.g.

MOTERŲ S-GOS 36 KUOPOS 
VAKARIENĖ

Liet. moterų s-gos 36 kuopos 
valdyba spalio 5 d., 5 v.p.p., Šv. 
Panelės N. P. parapijos salės ka
vinėje rengia metinę vakarienę.

Vakarienės metu bus laimės

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

FTEAI.THBRF.AD —^Skaldyti,

3339 S. Lituanica A v., Chicago, III. 60608, CL 4-6376

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

šulinys. Brangias dovanas kuo
pai yra padovanoję šie gerada
riai: dail. Kostancija Šlapelienė- 
vieną iš savo paveikslų. Sauro 
brangenybių krautuvė -rankinį 
laikrodį ir lietuvių bank. Superior 
Savings - 25 dol. vertės boną. 
Už šias brangias dovanas kuo
pos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems trims geradariams.

Kuopos valdyba maloniai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti šio
je mūsų metinėj vakarienėj ir 
išmėginti savo laimę traukiant 
dovanas.

Kuopos koresp. E. Mikšienė.
LITHUANIAN VILLAGE 

BENDROVĖS VEIKLA

Lithuanian Village Ine. nau- 
(Nukelta j 6 psl.)

J



6 DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 3 d.

CLEVELAND, OHIO

(Atkelta iš 5 pusi.)
juoju bendrovės pirmininku iš
rinko visuomenininką Tėvynės 
Garsų radijo vedėją J. Stempu- 
žį. Jo pavaduotoju ir b-vės raš
tinės vedėju yra vicepirmininkas 
Z. Dučmanas. L. Staškūnas iš
rinktas vicepirmininku ir namų 
valdytoju, o jo pavaduotoju yra 
dir. Jonas Švarcas. Planavimo k- 
jos pirmininku perrinktas V. Vin 
clovas. J planavimo k-ją dar į- 
ėjo naujasis b-vės direktorius dr. 
Edm. Lenkauskas. Parengimų k- 
jos pirmininku išrinktas ilgame-

Gailutė Mariūnaitė, clevelandietė, 
baigė studjas ir dabar ruošiasi 
aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
psichiatro specialybei.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Village rengia Lietuvių salėje sa
vo metinį vakarą.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 5 d., 1:30 vai. p.p., 
Paulinos Usalienės rezidencijoje 
246 E. 218 st. Euclid, Ohio 
senjorai vyčiai laikys savo mėn. 
susirinkimą, į kurį visi nariai ir 
norintieji stoti į L. Vyčių eiles, 
esate prašomi atsilankyti į susi
rinkimą tapti senjorais vyčiais. 
Lauksime.

Senelis

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
RUNGTYNĖS

Šį šeštadienį, spalio 4 d. 2 vai. 
po p. Šv. Juozapo gimnazijos sta- 
dijone įvyks metinės LSK “Žai
bo” kviestinės lengvosios atletikos 
rungtynės, kuriose be žaibiečių 
dalyvaus pakviesti sportininkai 
iš kitų Clevelando klubų bei sve
čiai iš Kanados, Toronto “Auš
ros” ir estų Kalev žaidėjai.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
VARŽYBOS

Kitą šeštadienį - spalio 11 d. 
2 vai. po p., Šv. Juozapo gimnazi
jos stadijone įvyks tradicinis Cle
velando lituanistinių mokyklų 
atletikos varžybos. Varžybas ren
gia lit. mokyklų tėvų komitetai. 
Technišką dalį atliks LSK Žaibas. 
Maloniai kviečiami dalyvauti vi
si lituanistinių mokyklų auklėti
niai bei svečiai.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer Av 
Chicago. III. 60632. Tel. Y A 7-5986

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymai 
Patyrę mechanikai Elektroninis mo
toro patikrinimas Vilkikas.

Tel. Uit ft-3134 arba GIt <1-3353 
Savininkas ■luomui i.loc) .Ima i n-

BANGA
TV, Kadai, >t43reo, TV antenom 
air-conditioneo. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3605 
P. Kudėnas K. šimuli*

MISCELLANEOU S

tillllllilllllllllllllllllllimilllllllllllilllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

I. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
ii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3M
A. ABALL ROOFING C0.

teteikta prieš 49 metus 
'engiame visų rūšių stogus. Tais.

inv arba dedame naujus kaminus, rl 
■ nas nutekamuosius vamzdžius. Da 

žome Iš lauko. Taisome mūra '"tuck 
polnting” Pilnai apsidraudė. Visas
iarbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokama: 
Skambinkite bet kuriuo laiku

HELP VVANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

PROGOS — OPPORTUNITIES

Valykla ir Rūbų taisymas 
2 kamb. gyvenimo patalpa užpa
kaly. Nebrangiai — $250.00. 
Skambinkit 434-0692.

COOK
Experienced all around. Mušt have 
knoivledge of broiler Full time. 
Good salary.
TEL. 756-0319 — MRS. SEAY

NORI PIRKTI

Noriu pirkti 2-jų butų mūr. namą 
iž savininko. Marąuette parke arba 
Gage parke. Skambinkit 434-6448, 
priešpiet iki 12 vai.______________ !

■/ujlmfiulii
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radiju 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymai

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-106S

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraud4 nno ugnies lr automo 
Milo pas
FRANK ZAPOLIS

Chi.Moago, Ullnols 
rei. GA 4-8654 tr GR 0-4333

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų butų me-1 
dinį namą. 4 ir 5 kamb. Garažas. 
$10,000. Kreiptis 1-me aukšte

923 West 35th Street
NETOLI 59-tos IR PULASKI

Savininkas parduoda 8 butų, 2-jų 1 
metų apartmentinį namą

T,EL. — 585-5285
Medinis — 5 ir 4 kamb. modernišs 

ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman.
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2787 W. 48rd St. — CT, 4-2390

Order Dept. CLERK
Exper’d sharp gal for all around 
diversified vvork in our Order Dept. 
Processing orders, credit, etc. Ex- 
cellent opport’y for advancement 
to supervisory position. 5 day wk., 
good starting salary, plūs a full 
range of company benefits.

For interview phone:
VIRGINIA KAY — 384-1200

RECEPTIONIST 
For Co-Ed Airiine Training Center, 
Mušt have nice personality to meet 
the public. Will train for swtch- 
board. Some typing necessary.

All Benefits. Salary to $490
MR QUINN______ TEL. ST 2-5947

E X P E R I E N C E D

WAITRESSES
Good Wages.

Excellent vvorking conditions.

PROGRAMMER
Beginner Preferable.

Background in R.P.G. 

language. Salary open.

Maurey Manufacturing 
Corporation 

2907 S. Wabash Rve.
Mr. Peš

HELP VVANTED — VYRAI

MONOTYPE KEYROARD OPER.
Union shop. Many benefits. Day si- 
tuation now might turn into nights. 
Want man willing to vvork on tapŠ 
punching unit. Steady. Over-scale 
Ask for Don or Ken 663-1213

.1.1.1.,.,. .. ............ M... ...........

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

Tel. 447-3700 Ask for Terry.

tis šios b-vės direktorius J. Mals- 
kis, nariu į šią k-ją įėjo S. Lu
kas. P. Stempužis išrinktas b-vės 
sekretorium, J. Apanavičius -fi
nansų sekretorium, E. Šamas - 
iždininku. Kontrolės k-jos pir
mininku išrinktas dir. Sfasys Ma
čys, kuris k-ją papildys dvejais 
asmenimis iš b-vės akcininkų 
tarpo

* Lithuanian Village b-vės Pla
navimo k-ja mezga ryšius ir ap
žiūri visus N. parapijoje bei mies
to rytuose esančius pardavimui 
sklypus, kad galima būtų grei
čiau realizuoti naujų lietuvių na
mų statybos planus.

Iki Clevelando mero ir miesto 
tarybos atstovų rinkimų stengia
masi užbaigti planavimo darbus, 
kad po rinkimų jau būtų galima 
valdžios įstaigose aiškintis dėl 
zoninimo ir statybos leidimų. 
B-vės direkcija nuoširdžiai rūpi
nasi šiais klausimais ir kai tik 
atsiras naujų ir konkrečių duo
menų painformuos plačiau visuo
menę.

Lapkričio 22 d. Lithuanian

ČEKOSLOVAKAI SVEIKINA 
IR PROTESTUOJA

Kai sovietams paklusnūs Če
koslovakijos Iknmunistų parti
jos vadovai Maskvos įsakymu 
viešai inta reikalauti pašalinti 
iš pareigų buvusį čekoslovakų 
komunistų partijos vadovą. Duib! 
čelcą, ir ISmarkovskį, čekoslova-i 
kų liaudis naudojasi kiekviena 
proga pareikšti savo pritarimą 
ir simpatijas buvusiom čekoslo
vakų laisvės teisių gynėjams. 
Daugiau kaip 40.000 Prahos gy
ventojų, dalyvavusių Čekoslo
vakijos — Vengrijos futbolo 
komandų rungtynėse, pasklidus 
gandui, kad rungtynių žiūri ir 
Dubčekas, entuziaztingai kėlė 
ovacijas šaukdami: “Tegyvuo
ja Dubčekas!” Gi iškeliant Ven 
grijos vėliavą ir grojant jos tau 
tinį himną, žiūrovai švilpimais 
išreiškė protestą prieš Vengri
jos kariuomenės dalyvavimą 
Čekoslovakijos okupacijoje.

ĮSIGYKITE DABAR

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

APDRAUDŲ AGENTŪRA

your/įndependent}
Insurance į /agent t

SCRVKS YOU RMST

J. B A C E
6455 So. Kedzie

Namų, gyvybės, 
automobilių, 

sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl-
mokejimo są
lygos.

VIČIUS
Avė-, PR 8-2233

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymas

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū

ro garažas. Pelningas. $62,000.
Prie Ford City — 9 metų, 6% 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

štai 4 butų puikus niūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. tr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

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

Mūr. bungalow Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200. " ■• --J.t:. •

Pajamų mūras ant kampo. 2 bū
toj. 6 lr 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

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

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11.000.

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

SECRETARY
SKOKIE, ILLINOIS

Responsible & Challenging Position 
In Sales' Department. 

Salary Commensurate With Ability
Varied Duties

For Interview Call 
MR. LARSON — 675-7850

I C P INC.
An eąual opportunity employer

MAN
FOR SMALL SHOP

Shipping, receiving, 
light repair work and

inventory. *
Prefer man with mechanical

ability.

Call — Hl 7-8204

STATEMENT OP OIVNERSHIP, 
MANAGEMENT

AND OIROUIATION
(Act of October 23, 1962; Section
4309, Title 39. United States Code)
1. Date of filing — October 3 

1969.
2. Title of publlcation — Draugas. 
8. Freąuenoy Issue —Daily except

Sundays, days after Christmas 
and Easter.

4. Location of known office of 
publlcation — 4545 West 63 
Street, Chicago, Cook County 
Illinois, 60629

6. Location of the headąuarters or 
general business office of the 
publlshers — 4545 West 63 
Street, Chicago, Illinois. 60629.

6. Publlsher —Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 West 63 
Street, Chicago. Illinois. 60629. 
Editors — V. Alseika, A. Palo
nas, K. Bradūnas, B. Kviklys 
and Rev. J. Prunskis 4545 West 
63 Street, Chicago, Illinois 60629 
Managing edltor — Rev. Fran
cis Garšva. 4545 West 68 Street, 
Chicago, Illinois. 60629.

7. Owner — Lithuanian Catholic 
Press Society, 454G West 63 
Street, Chicago, Illinois. 60629. 
(As a non-profit Corporation, in- 
oorporated in the State of Illi
nois. 1941).

Rev. E. Abromaitis pres., 4557 
So. Wood St. Chicago, III. 60629. 

A. Rudis — vieepres., 9339 So. 
Oakley Av., Chicago 43, Illinois, 
Rev. A. Spurgis, exo. sekr., 4545 
West 63 St., Chicago, Illinois 
60629.

8. Known Bondholders, mortgagees, 
and other securlty holders own- 
lng or holding 1 percent or more 
totai amount of bonds, mort- 
gages or other securities—None.

9. Paragraphs 7 and 8 include, tn 
cases where the stockholder or 
securlty holder appears upon the 
books of the company as trustee 
or in any other fiduciary rela- 
tion, the name of the person or 
Corporation for whom such trus
tee is acting, also the statements 
in two paragraphs show the af- 
fiant’s full knowledge and bellef 
as to circumstances and oondi- 
tions under which stockholders 
and security holders who do not 
appear upon the books of the 
company as trustees. hold stock 
and securities in a capacity other 
than that of a bona fide owner. 
Narnės and addresses of indivt- 
duals wbo are stockholders of a 
Corporation whlch itself is a 
stockholder or holder of bonds,

mortgages or other securities of 
the publlshlng Corporation have 
been included in paragraph 7 
and 8 when the interests of 
such indivlduals are eąuivalent 
to 1 perčent or more of the totai 
amount of the stock or securities 
of the publlshlng Corporation.

10. This item mušt be oompleted 
for all publlcations except those 
which do no carry advertising 
other than the pubiisher's own 
and which are named in sections 
132.231, 132.232, and 132.233.
Postai Manual (Sections 4355a, 
4355b, and 4356 of Title 39, 
United States Code).
A. Totai No. Coptas Printed 

(Net Press Run). Average 
no, copies each issue during 
preceding 12 months 32,000, 
single issue nearest to filing 
date 32,000.

. B. Paid Clrculatlon
1. Sales through dealers and 

carriers, titre e t vendors 
and counter sales. Average
No. cosies each issue dur

ing preced ng 12 montjis
23,100: single issue nearest
to filing date 23,100.

2. Mail subscriptlons. Aver
age No. copies each issue

during preceding 12 months 
8,200: single issue riear-
eųt to filling date 8,200.

C. Totai patd circulation. Aver
age No. copies each issue 
during preceding 12 months

31,300, single issue nearest 
to filing date 31,300.

D. Free distribution (Including 
samples) by mail, carrier ar 
other means. Average No. 
copies each issue during pre
ceding 12 months 400; single 
issue nearest to filing date
400.

E. Totai distribution (Sum of 
C and D). Average No. cop
ies each issue during pre

ceding 12 months 31,700,
single issue nearest to filing 

date 31,700.
F. Office ūse, ieft-over, unac- 

counted, spoiled after prlnt- 
ing. Average No. copies each 
issue during preced ng 12 
months 300; single issue 
nearest to filing date 300.

G. Totai (Sum of E & F — 
should eąual net press run 
shown in A). Average No. 
copies each ldsue during pre

ceding 12 months 32,000
single issue nearest to filing 

date 32,000.
I certlfy, that the statements made 

by me above are correct and com- 
pl»te.

Remigijus Valaitis,
Buslnees ms-oeger

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai- 
omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce- 
ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.

REAL ESTATE

NAMU PIRKIMAS _ 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tnx

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .
BELL REALTY

4 BACEVIČIUS 
6456 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Mflr. 2 butai po 4 kamh. Ir raš

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

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

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

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

VAINA REALTY
2517 W. 71st St — RE 7-9515

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 atliekaihi kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

2 po 0 kanib. didelis mūr. namas 
prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31.900.

1)4 aukšto švarus med. prie 65 ir 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

3J4 kamb. naujas mūr. bungalovv 
prio 67 ir Kedzie. 11, vonios, virimo 
pečiai. $25,000.

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

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

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

2785 W. 71st St Te!. 925-6015

DfiMESIO!

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

KADI D PROGRAMA
^entdUBia Lietuvių Radio Pro- 

cjina Naujoj Anglijoj, iš stotieB 
VLYN. 1360 bangos veikia sek
madieniais nito 1:00 iki 1:30 vai 
h, pietų perduodamu: vėliausių 
(.saulinių žinių santrauka ir ko

mentarai muzika dainos ir Mae 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika 
tais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, No. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
n ur i-itii. "Draugas”.

CONTRACTORS.

REA L ESTATE

j REZIDENCINIAI, 
M H KOMERCINI Al,
M 3 MEDICINOS IR 
B | KITOKĮ PASTATAlI

J 2457 West 69th Street J TeL HE 4 r 7482

Premijuotoji
BRONIAUS ZUMERIO knyga

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

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 2 50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge” asmeniškai ar paštu.
’Ulnois Stote gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III TeL OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-conditioning — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są. 
žinlngal. Apskaičiavimas nemo- 
lga.ma.i-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago 0, IU.

Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

Skelbkites “Drauge”.

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tūoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

MECHANICS
Learn hydrolics & body mounting. 
We need men with mechanical back
ground to learn utility eąuipment 

1 business. This job offers all reg’l 
co. paid benefits. Free uniforms & 
top wages. Excell. future for right 
men. Addison location. Intervie' 
Weanesday and Thursday all day?

Phone - 543-4450
MEN W A N T E D

METAL
FABRICATING

No Experience Necessary.

F r i n g et Benefits^

DIVISION LEAD COMPANY
7742 West 61st Place

Summit, Illinois 60651
TEL. — RE 5-8600

iv*

MATERIAL
HANDLERS
$3.25 per hr. start

Liąuid Carbonic Corporation, a 
leading manufacturer of compress- 
ed gasses has immediate openings® 
for Material Handlers, High school 
graduates reąuired.

Qualified caindidates will receive 
complete fringe benefit packaįge. 
For immediate interview call:

MR. PAVELKA — 352-6690

LIQUID CARBONIC CORP.
26th & BEACH STREET 
LA GRANGE PARK. ILL.

A n eąual opportunity employer

VVAREHOUSE MAN
■Experienced Preferred 

To work in modern plant. Good
pay and benefits.

7550 Oak Park Avė.. Niles, III. 
TEL. — 647-0044

MACHINISTS *
Capable of making ora setūps. 

Good vvorking conditions. Benefits 
and fast grovving company.

WBBE MACHINERY, INC.-
4630 W. 54th St., Chicago Iii.
GENERAL MAINTENANCE

MAN
Experienced. Day shift. $3.59 per 
hr. Full hospitalization and other 
benefits. Plenty of overtime.

MR NELSON — WA 8-9744 ’

Maintenance MAN .
Permanent Position

DIVISION LEAD COMPANY 
7742 W. 61st St., Sumimit, Illinois 

PHONE — GL 8-4528

AUTO BODY MAN
Guaranteed hrly. base, rate of $5 
per hr. or commission, 50-50. Paid 
vac.; hol.; Oppty. to earn up to 
$500 per tveek.

Call Sam — 251-7859.
LABORERS — New Galvanizing 

Plant
7 a. m. to 3:30 p. nu 

All benefits and profit sharing 
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.

10909 Franklin Avė. Franklin 1’k. 
Tel. 625-0354

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.
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. Apellp XII lapkričio 14 d. pakils į erdves su trimis astronautais:^ Char
les Conrad, Richard F, Gordon ir Alain L. Bean. Čia matome jų ženklą

Zigmą Sinicką, kurio dukra ne
buvo mačius daugelį metų. Inž. 
Z. Sinickas dukrai aprodė įdo
miausias Paryžiaus miesto įžy
mybes ir Prancūzijos vietoves. 
Be to, dukrą lydėjo jai lankan
tis Ispanijoj. Ilona džiaugiasi 
Europoj puikiai praleistomis a- 
tostogcmis. vp

Brockton, Mass.
ŽINIOS

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
— Brocktono parapijos cho

ras, vad. kun. V. Valkavičiaus, 
po vasaros atostogų vėl pradė
jo darbą. Pirma repeticija įvy
ko rugsėjo 4 d.

— Sofija ir Aleksandras Man 
tautai savo bute, Brocktono šau

PARENGIMAI CHICAGOJE
Spalio 4 d. — Brighton Par

ko LB apylinkės tradicinis ru
dens Iinksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

_  Sol. Dalios Kučėnienės
liet. dainų ir arijų rečitalis 
Jaun. centre.

— V. D. šaulių kuopos rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 5 d. — šv. Pranciškaus 
vienuolyno seserų rėmėjų meti
nis selinąs Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Spalio 11 d. — Chicagos Ang
lijos liet. kluibo tradicinė meti
nė vakarienė B. Paikšto salėje.

_ Literatūros, dainų vakaras
ir premijų įteikimas, ruošiamas

lių kuopos vardu, surengė išleis LB Gage Parko apylinkės Jau-

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 3 d.

MOSU KOLONIJOSE
v Waukegan, Illinois

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Atvyko iš Lietuvos Ona Si
dabrienė, buvusio Telšių gim
nazijos ilgamečio inspektoriaus 
Simo Sidabro našlė, aplankyti 
savo sūnaus Kęstučio ir jo šei
mos, gyv, Highland, Ind.

Ta proga aplankė savo gimi
naičius Aleksandrą ir Povilą 
Grižus, Waukegane, pas kuriuos 
paviešėjo keliąs savaites.

*Į ATVYKO LIETUVIŲ ŠEIMA

Iš Maine valstijos neseniai 
buvo perkeltas į veteranų ligo
ninę, Downey, Iii., dr. Albertas 
Aviža. Jų gražus atžalynas (4

jaunuoliai) jau įsijungė j Šv. 
Baltramiejaus pradžios mokyk
lą. Gi daktaras ir ponia taip 
pat įsirašė į Šv. Baltramiejaus 
parapijos ir LB VVaukegano a- 
pylinkės narius.

PRALEIDO ATOSTOGAS 
EUROPOJ

Gailestingoji seselė Ilona Si- 
nickaitė atostogas praleido Eu
ropoje. Aplankė Ispaniją Itali
ją, Pranoūziją ir Vokietiją. Y- 
patingo įspūdžio jai padarė Ro
mos miesto ir Vatikano bažny
čios, muziejai, meno galerijos, 
įvairūs paminklai ir kt. jžimy- 
bės. Didelę dalį atostogų Ilona 
praleido Prancūzijoje, Paryžiui, 
viešėdama pas savo tėvelį inž.

tuves Pranui ir Kunigundai 
Keklinskams. Dalyvavo iš Bos
tono Juozas ir Sofiia Stašaičiai. 
Brocktono šaulius atstovavo 
Bielkevičius, Gofensienė, Mei
žienė, Orentienė ir Ribokienė. 
Taip pat dalyvavo kun. M. Vem
brė, Baškauskienė su dukra As-

nimo centre,
— Chicagos ateitininkų sen

draugių metinis rudens balius 
Argo American Lęgion salėje 
6050 So, Harlem.

— Cicero Liet. bendruomenės 
vakaras parapijos salėje.

— Beverly ISlhores lietuvių
ta ir Tamulienė. Keblinskai pa- , klubo ruošiamas rudens kaukių 
liko Brocktoną rugsėjo «5 d.

KANADOS ŽINIOS
*9 Toronto Ont.

ramius lAiisausKas

PAULIAUS ALIŠAUSKO
POETINIAI BANDYMAI

Tai sūnus žum. Prano ir mok. 
Eleon. Ališauskų - Aiženų, da
bar beeinąs septynioliktuosius 
metus amžiaus ir lankąs To
ronte, Humberside kolegijos in
stituto XII klasę.

Pauliui tesisvečiavus šioje že
mėje dar tik pusdevinto mėne
sio, jo pirmoji portretinė nuo
trauka buvo padovanota krikš- 
totėvui dr. A. Šapokai, “Tėviš- 
.kės Žiburių” redaktoriui. Šis pa
dirbdino klišę nuotraukos ir at
spausdino savo redaguojamam 
laikraštyje, apačioje pridėda
mas prierašą: ‘‘Jis dar nerašo, 
bet rašys... Busimasis “Tėviš
kės Žiburių” bendradarbis Pau
lius Alšėnas, 8 su puse mėne
sių amžiaus. Nuotrauka daryta 
1953.VHI.18”.

Ir dabar, po keliolikos metų, 
kai Pauliaus krikšto tėtis dr. 
A. Šapoka jau keletas metų il
sisi amžinu miegu, o pats Pau
lius — išaugęs į tikrą vyrą, to
ji pranašystė tarytum pradeda 
realizuotis. Paulius jau rašo — 
kuria eilėraščius, kol kas, an
gliškai, nes tai jam lengviau. 
Gal kiek vėliau jis sugrš ir į 
lietuviškuosius poezijos laukus. 
Juk ir dešimtmetė atvykusi Ber 
lynan (kaip tremtinė) Aldona 
Gustas (Gustaitė), dabar žino
ma vokiečių poetė, išleidusi sep
tynius poezijos rinkinius vokie
čių kalba, pabrėžia r “Rašau vo
kiečių ka'ba ir kartais a® labai 
apgailestauju, kad .sąvo jaus

mams ir nuotaikoms lietuviškų 
žodžių nesurandu” (“Europos 
Lietuvis”, 1969.VIII.19).

Prieš kurį laiką Paulius AH- 
šauskas pasiuntė laikraščiui 
“West Toronto News” savo tris 
eilėraščius. Gautas laikraščio re
daktorės Florenee M. Diggins 
padėkos laiškas, kuris baigia
mas užtikrinimu: “Laikas nuo 
laiko mes panaudosime Jūsų 
poemas sekančiuose numeriuo
se”.

Pauliaus eiliavimas būdingas 
šių laikų moderniam abstrak- 
tizmui, nesilaikant tradicinių 
eiliavimo taisyklių.

Paulius Ališauskas — geras 
mokinys, ypač griežtųjų moks
lų pozicijose — matematikoje, 
fizikoje, o lygiagrečiai ir an
glų kalboje. Mėgsta “Pop” ir 
“op” muziką ir pats gerai skam 
bina gitara. Ar taps jis poetu 
ar kitaip rašančiu, žinoma, dar 
labai sunku pasakyti.

Kas žino ,gal ir Pauliui kokiu 
nors fiziku ar matematiku teks 
pasidaryti, palikus poeziją. Bet 
mes jam to nelinkime. Paėmęs 
į ranką — nemesk plunksnos, 
Pauliau! Koresp.

Vincas Grybauskas sun
kiai susižeidė darbovietėje. Jo 
sveikatos stovis buvo kurį lai
ką labai rimtas, bet dabar tru
putį gerėja. Vincas ir Pranė 
Grybauskai yra uolūs šv. Kazi
miero parapijos Brocktone cho
ro nariai.

— Stasė Gofensienė savo bu
te surengė “Bing’o Party” Brock 
tono Moterų s-gos 15 kp. nau
dai. Susirinko gražus Brockto
no moterų būrys. St. Gofensie
nė yra 15 kuopos sekretorė. 
Kuopai pirmininkauja Bronė 
Meižienė. Birutė Tamulienė

Kenosha-Racine, Wisc.
JAUNŲ TALENTŲ 

PASIRODYMAS
LB Kenoshos . Racino apy

linkė gražiai bendradarbiauja 
su LB Waulkegajno apylinke, j 
Šios trys lietuvių kolonijos, kaip 
sėserys, talkininkauja jaunimo 
ir suaugusių sambūrių tautiniam 
judėjimui.

LB apylinkės valdyba rengia 
šių (lietuvių kolonijų tautinio at 
žalyno talentų pasirodymo va
karą. Į kurį užsiregistravo gra
žus būrelis talentingų vaikų ir 
jaunuolių. Talentų vakaras į- 
vyks spalio 12 d. 2:30 vai. p.p. j 
Danish Brotherhood salėje, 2206 
----- 63 Str. Konosha, Wisc. Po

bailius Jonyno salėje.
Spalio 12 d. — Vaikų litera

tūros šventė Jaun. centre. Ruo 
šia “Eglutės” rėmėjų talka.

— Dzūkų draugijos susipaži
nimo popietė B. Pakšto salėje

Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 
kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su 
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija.

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės iinksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Sportininkų pobūvis Jau 
nimo centre.

— ALIAS moterų pagalbinio 
vieneto pobūvis Jaunimo cen
tre.

Spalio 26 d. — šv. 
seserų rėmėjų auksinio jubilie
jaus banketas Marijos aukš 
mokyklos salėje.

— “Kario” žurnalui paremti 
pobūvis, ruošiamas ramovėnų 
ir birutininkių Jaunimo centre.

Lapkr. 2 d. — Marijonų 
dradarbių Chicagos apskr. 
dimų popietė vienuolyno sv 
nėję. ; •

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje Švyturio ba

bos parodos atidarymas Čiur
lionio galerijoje.

— Ohicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė.

Lapkr. 16 d. 4 vai. po p. — 
Mykolo Sleževičiaus 30 m. mir
ties sukakties minėjimas Jauni

mo centre.
Lapkr. 22. _  DLK Birutės

dr-jos Chicagos skyriaus, tradi
cinis balius — koncertas Jaun. 
centro salėje.

— Brighton Parko lit. mo
kyklos vakaras — balius B. 
Pakšto salėje.

METINE MIRTIES SUKAKTIS

A. f A. BARBORA WODMAN
PAGAL TĖVUS ŠEPUTIS

ir vasaros stovyklose. Subrendę 
jaunuoliai daugiausia sukūrę 
lietuviškas šeimas. Kurie elgėsi
kitaip — lietuviškų šeimų ne- ^us ^akšto salėje.

Gyv. 3253 So. Green Street.
Mirė 1968 metų spalio mėn. 4 dieną.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Kaltinėnų paTap., 

Milučių kaime.
Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse spalio mėn. 7 d., 1968,
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Joanna Želvis, Mary Wod- 

man ir Stella Kaulakis, žentas Adolph, anūkas Frank želvis, 
dėdė Juozapas Šeputis*, dėdienė Veronika ir jų šeima.

Mūsų br'ahgiajai motinai pagerbti už jos sielą šv. Mišios 
bus atnašaujamos šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 1969 m. 
spalio mėn. 4-tą dieną, 6:30 valandą ryto ir 7-tą valandą 
ryto su asista. T. T. Marijonų koplyčioje, 63rd ir Kilboum, 
spalio 4 ir 5 dieną 7-tą viai. ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas

Mes Tavęs. Brangi, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka Dukterys, žentas, anūkas, ir dėdė.

sulaukė.
Pasirodo, kad tėvų meilė pir 

muoju atveju savo vaikams bu
vo didesnė ir protingesnė. Net 
jų anūkai paaugę prieš 'kitus 
amerikiečius galės pasididžiuo
ti esą gryno kraujo Amerikos 
lietuviai. Malonūs tėveliai ir 
mamytės, nepamirškite šio kuk 
lauš priminimo ir ateityje.

B. Juška

— K. Donelaičio lit. mokyk
los tėvų komiteto ruošiamas 
metinis bailius. Itin Motion

Lapkr. 9 — Anglijos liet. klu
bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis Iinksmavakaris 
B. Pakšto salėje.
_ Dail. J. Paukštienės tapy-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAI HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 lst Street Tel./
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
Buv. Lietuvos prezidentui, Sibiro kankiniui,

A. + A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus,
dukrai DR. ALDONAI ir žentui DR. JONUI JUOZEVI 
ČIAMS ir šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Albina Prunskienė ir šeima

B KRprEinis

to bus bendra vakarienė. Gros 
šoklių muzika, ibus bairas. Įėji
mas _  auka suaugusiam 2.50
dol., vaikui 1.00 dol.

Skiriame tą sekmadienį talen

tų pasirodymo vakarui. Atvyk

dami nepamirškite atsivesti ir 

savo šeimų atžalyną.

Į PARENGIMUS AT5IVESKI- 
ME IR VAIKUS

Kenoshos naujųjų ateivių šei
mos, kurios savo vaikus auklė
jo lietuviškai, leido į lietuvių 
mokyklą, atsivesdavo juos ir į 
parengimus; sudarė sąlygas da
lyvauti tautinių šokių grupėje

MARCIJONA LAPINSKAS
PAGAL TĖVUS BUTICEWICZ 

Pagal pirmą vyrą Balčius
Mirė spalio J d.. 1969. 7:45 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuUūdime 2 dukterys: Stephanie Daiiege 

(našlė mirusio AVilliain R.), tr Albertiną briinz. žentas Robert A., 
13 anūkų ir 15 pmaųūkų, sesuo Vilktorijn Ilutkieuicz, brolis Leo
nard Butkiemlcz, brolienė Helen, ir jų šeima, ir kiti giminės, drau
gai Ir pažĮstajni.

Yrelionė buvo sesuo mirusio Antano.
Kūnus pašarvotas l'.irdelkio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Av.
Prašome gėlių nesiųsti.
Laidotuvės įvyks Šeštad., spalio 4 d. iš koplyčios 8:45 vai. ry

to Ims atlydėta 1 šv. Kryžiaus jun-apijos bažnyčių, kurioje ivyjks 
gedulingus pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gttnines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: DLKTKRYs. ŽENTAS, ANTRAI IR PROANCKAS.
Laidotuvbj direktorius Gaidas tr Pairnid! Tel YA 7-1741.

A. -J- A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

buvusiam Lietuvos Valstybės Prezidentui, mirus, 
reiškiame gilią užuojautą dukrai dr. ALDONAI JU0ZE- 
VIČIENEI ir jos šeimai.

Dr. Zigmas Sabataifis ir šeima

Buv. Lietuvos Prezidentui
A. -J- A.

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 
mirus,

dukterį DR. ALDONA JUOZEVIČIENĘ su šeima nuošir
džiai užjaučiame. :

Viktoras ir Elzė Diminskiai

A. A.
JUSTINUI VAIČAIČIUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai BRONEI, bro
liui PIJUI ir šeimai.

Dr. Zigmas Sabataifis ir šeima

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilIilil
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5758 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588 

MillllllllllllllllllllllllltlllllIII!Illllllllllll

G £ L £ S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GPJiLNYCIA
2443 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PH 8-0833 — PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
HR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Dfcttiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telet — CEdarcrest » ■ 6335

»-enas blokas nno ka^uuų.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacUitiea

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublIc 7-1218 
2314 W. 28rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
SO7 S. Lituanica Ava Tel. VArds 7-840'

POVILAS J. RIDIKAS
1854 S. HalstoO otroet Tel. Varde 7-

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Litnanlc* *re. Tel. VArds 7-1138-1139

VASATTIS - BUTKUS
1445 S. SQth Av—, Cicero, UI. Tel. OL 8.1003
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x Prie šv. Kazimiero vienuo
lyno pristatoma kambarių se
noms ir sergančioms seselėms. 
Pamatas jau įpusėjęs ir staty
ba eina sparčiai. Maloniai pra
žanga padidinti fondą, kad bū
tų gailimą greit baigti statybą, 
prisiuinčiant Am. Jungtinių Vals 
tybių ii- kitų kraštų vartotų 
pašto ženklų. (Siųsti: Sister M. 
Leoną, 2601 W. Marąuette Road., 
Chicago, Dl. 60629?

X Ciceio ateitininkų išvyka 
į Marijonų seminarijos sodus, 
Clarendon Hills, III., bus šį sek
madienį, spalio 5 d. Pradžia 11 
vai. ryto. Kviečiami dalyvauti 
ne tik kuopos nariai, bet ir 
svečiai maloniai pageidaujami.

X Vyčių choras ir LB Chica
gos apygardos valdyba studi
juoja galimybę šį rudenį paro
dyti visuomenei neseniai miru
sio komp. a. a. J. Bertulio kan
tatą “Sugrįžimo giesmė”, kurią 
dabar repetuoja Vyčių choras.

X Dr. K. Pemkus, Dwight, 
III., turįs ištisą istorinį archy
vą ir ilki detalių žinąs Gajos 
korp. istorinius momentus, spa- 
lio 12 d. Gajos ta>rp. 40 m. mi
nėjime, tėvų marijonų salėje 
supažindins korporantus su Ga
jos praeitimi. Gajininkams bus 
proga ne tik pasimokyti iš pra
eities darbuotojų, bet ir susi
mąstyti tiesiant gaires ateities 
veikiai.

X šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų seimas įvyks sėkmadie- 
nį, spalio 5 d. iTą dieną Šv. Jur
gio iparapijos bažnyčioje (32 ir 
Lituanica Avė.) 11:15 vai. bus 
šv. Mišios už gyvus ir mirusius 
rėmėjus. 12:30 vai. įvyks pietūs. 
Seimas prasidės 1:30 vai. Sese
rys ir rėmėjų centro valdyba 
kviečia visus dalyvauti ir ta 
proga įsirašyti į amžinųjų narių 
eiles.

x Chicagos lietuvių “Kęs
tučio” klufco mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
Bpalio 5 d., 1 vai. p. m., Holly- 
wood ąvetsinėje, 2417 W. 43rd 
Street.

X Vatikane bus daug lietu
vių vardų, bylojančių kartų kar
toms Kankinių koplyčios 2-jose 
knygose apie herojill.tą savo 
tautos meilę. Tokia reta proga 
įamžinti savo artimuosius var
gu kada bepasikartos ateityje. 
Nedaug laiko beliko paskubėti 
savo auka ir įkartu prisidėti prie 
statybos pagreitinimo.

X Vladas Tomkevičius, Au-

x Pik. Kazimieras G. Ok
sas, Liet. Prekybos Rūmų pirm., 
Mutual Federal sav. & loan vi
cepirm., 28 distrikte Roselando 
apylinkėje, buvo įrašytas Kan
didatu į Illinois konstitucijos 
konvenciją. Balsavimo metu 
rugsėjo 23 d. Oksas rungėsi su 
11 kandidatų, gaudamas 935 
balsus. Prieš rinl.rimus gavosi 
keistas įspūdis — tyla. Daugu
ma lietuvių balsavimuose neda
lyvavo, linkimus lengvai laimė
jo svetimtaučiai.

X Dr. Br. A. Beinoris Wood 
Dale, III, nuoširdus lietuviškų 
reikalų rėmėjas, atnaujindamas 
“Draugo” prenumeratą pridėjo 
10 dol. auką spaudai paremti. 
Labai ačiū.

X žurn. Vladas Būtėnas jo
niškiečių susibūrimo metu pa
darys pranešimą apie tos vieto
vės partizanus ir jų kovas dėl 
laisvės.

X Jonas Jakubauskas, žino
mas lietuvių veikėjas ir mūsų 
dienraščio bendradarbis, gavo 
iš Bostono žinią, kad jo pusbro
lis Simonas Jakubauskas susir
go ir gydomas namuose. Jis at
vyko į JAV prieš 60 metų ir 
apsigyveno Bostone. Nepaisant 
ligos, pereitą savaitę, drauge 
su žmona ir šeima, minėjo savo 
50 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį.

X Karolį Avižienį LB Chi
cagos apygardos valdyba pa
kvietė organizacinių reikalų ve
dėju ir pavedė organizuoti pi
niginį vajų lituanistinėms mo
kykloms paremti.

x LB Chicagos apygardos 
valdyba paskyrė 250 dol. subsi
diją Chicagos aukšt. mokyklos 
tradiciniam moksleivių metraš
čiui paremti.

X Robertas Žemaitis, 5858 
W. 64 place, šiomis dienomis 
įstojo savanoriu į JAV-ių laivy
ną.

X Vytauto Didžiojo šaulių
kuopa šį šeštadienį Vyčių salė
je ruošia kultūringą pramogą. 
Laukiama svečių iš arti ir iš 
toliau..

Al. Baronas
rara, Ih., pratęsdamas prenu
meratą pridėjo ir 5 dol. auką 
“Draugui” paremti. Mūsų nuo
širdžiam skaitytojui ir rėmėjui 
dėkojame.

X A. a. inž. Jono Lenkevi- 
čiaius 2-jų metų mirimo proga, 
Chicagos T. Jėzuitų koplyčioje, 
šeštad., t, y. spalio 4 d. bus at
laikytos šv. Mišios 9 vai. ryto.

(pr.)
Literatūros ir dainos šven- 

M3 įvyksta spalio 11 d., šešta
dienį, 7 v. v. Jaunimo centre. 
Bus įteiktos premijos Myk. Vait
kui ir Danutei Brazytei, solo 
dainuos sol. Valentina Kojelie
nė. Bilietai gaunami pas platin
tojus ir Marginiuose, 2511 W. 
69 st. (pr.)

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

investavime vertybėse.
1 <aV

X Chicagos Meškeriotojų - 
Medžiotojų klubas kviečia visus 
į pikniką spalio 5 dieną, tuoj 
po piet, Bruzgulienės sode prie 
Tautinių kapinių. Gros Ramonio 
orkestras, bus valgių, gėrimų ir 
daug paįvairinimų. (pr.)

I

Dr Austė F'a'liokaitė ir dr. Mindaugas Vygantas sutuoktuvių metu Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Chicagoje. Austė yra bai
gusi chemijos mokslus daktarės laipsniu, Mindaugas — medicinos moks
lų daktaras. Jaunųjų tėvai Paliokai ir Vygantai — visiems žinomi vi
suomenės veikėjai. Nuotr. V. Noreikos

J A VALSTYBĖSE
_  Sol. Juzė Krištolaitytė -

Daugėlienė, dainuodama Valsty
binės operos chore Kaime, iš
siskyrė savo l^lsu ir vaidybiniu 
talentu ir netrukus gavo dai
nuoti Fi asejuitos vaidmenį Car- 
men operoje ir kitas mažesnes 
partijas. 1943 m. ji buvo priim-

stovyklavietėje. Atvykti ir pri
sistatyti savo diaugininkei 1 
vai. Dalyvauja visos draugovės.

Tunto reikalų vedėja 
Sktn. P. Pajaujienė.

— “The Washington Post” 
apie buvusio Lietuvos preziden
to mirtį žinias persispausdino iš 
N. Y. AP žinių agentūros. Dien 
rastis paduoda žinių apie jo

ta Vilniaus operon koloratūri- gyvenimą ir politinę veiklą.
nėms partijoms. Karo sūkury
je, atsidūrusi Vokietijoje, Juzė

— Inžinierius Evaldas Reme- 
za su žmona išvyko 3 savaitėms

Lietuvių sodyboje nuo liepos 25 
iki rugpiūčio 2 d. Išrinktas (per 
rinktas) rajono vadas s. Juozas 
Maslauskas, kuris paskutinius 
trejus metus gana sėkmingai 
vadovavo rajonui.

— Londono lietuvių grupe 
rūgs. 28 d., drauge su kun. dr. 
J. Sakevičium, MIC, aplankė 
Marijos šventovę Aylesforde. 
Visi bendrai pasimeldė.

— Paulius F. Rudaitis, nloiat 
gyvenąs Floridoje ir dirbąs vie-

Krištolaitytė koncertavo dau-, atostogų. Žada aplankyti kai noje lėktuvų bendrovėje, aplan-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
CICERIEČIAI PASIRUOŠĘ
Rugsėjo 24 d. įvykęs BALFo 

Cicero skyriaus susirinkimas 
praėjo sėkmingai, nes atsilankė 
daug dalyvių, todėl buvo gali
mybė perrinktą senąją valdybą, 
kuri pereitais metais sėkmingai 
pravedė rudeninę rinkliavą su
rinkdama daugiau kaip 2000 
dol., praplėsti iki aštuonių narių.

X Tikybos pamokos Donelai
čio lituanistinėse mokyklose pra 
sidės 1969 m. spalio 4 d. Fran
cis M. McKay mokyklos patal
pose. 6901 So. Fairfield Avė., 
nuo 8:30 vai. ryto. Tikybą 1969 
-70 mokslo metais dėstys kun. 
Antanas Ncokūnas, MIC. Mo
kiniai bus paruošti pirmajai 
komunijai. Šiuo metu K, Done
laičio lituanistinėse mokyklose 
komosi 441 mokinys ir dirba 30 
mokytojų.

X Danutė Stankaitytė, mūsų 
žymioji solistė, kuri yra kilusi 
iš Joniškio, spalio 12 d. giedos 
Jėzuitų koplyčioje šv. Mišių 
metu.

X Kun. K. Trimakas, “Laiš
kų Lietuv i ams’ redaktorius, 
praves seminarą “Lietuvių kul
tūrinė ir mokslinė spauda” Pa
dėkos dienos savaitgalį, Moks
lo ir kūrybos simpoziumo me-

Naujais vaidybos nariais išrink 
ti: V. Markauskienė, R. Memė- 
nienė ir G. Valantinienė. Pažy
mėtina, kad vaidybą sudaro 
vien moterys.

Susirinkime dalyvavo BALFo 
centro valdybos sekretorius A. 
Dzirvonas, Chicagos apskrities 
pirm. V. Šimkus ir Cicero ben
druomenės pirm. SL Ingaunis. 
Iš svečių ciceriškiai susilaukė 
gražaus įvertinimo, kaip vieni 
iš pavyzdingiausiai atliekančių 
savo pareigas. • Aptarta kaip 
sėkmingiau pravesti rinkliavą, 
pasidalinta gyventojų sąrašais

gelyje miestų ir žavėjo klausy
tojus savo krištoliniu balsu ir 
dainavimo kultūra. Atvykusi į 
JAV, solistė buvo kviečiama 
koncertams į įvairias lietuvių 
kolonijas ir 1957 m. dainavo 
Džiidoa vaidmenį, op. Rigoletto, 
kurią pastatė Chicagos lietuvių 
opera. Vienas paskutiniųjų so
listės pasirodymų įvyko šiais 
metais komp. K. V. Banaičio 
kūrinių rečitalyje Clevelando 
muzikos mokykloje. Spalio 12 
d. solistė dainuos Clevelando 
Tėvynės Garsų radijo dvidešim
ties metų minėjimo koncerte.

— Detroito skaučių “Gabi
jos” tunto iškyla įvyksta sek
madieni spalio 5 d. “Dainavos”

• i
L. Petrikonienė, B. Kezis, A. 
Kielienė, A. .Siiteris, I. Sprin
dienė, N. YVitčhell ir A. Zunas. 
Koordinatorius Vacys Petraus
kas.

Reikia tikrai džiaugtis, kad 
operai atėjo į tailką veikli Lucy
M. Norus, kuri suorganizavo šį 
komitetą ir jau treti metai iš 
eilės remia. Chicagos Lietuvių

ir rinkliavos rajonais. Kad ne- operą. Kaip žinome p. Norus ir 
pasikartotų nesusipratimai, rin- dalį komiteto sudaro čia gimuT 
kėjai aprūpinti pažymėjimais. sįOs lietuvės. Nuoširdi padėka 
Balfininkai visuomet maloniai priklauso visoms.
priglaudžiami vaišingų dr. Ki- Vakarą pravedė pirm. L No
sikių. Tikimasi, kad ir šiais me- rus ir l. Petrikonienė. Vėliau 

buvo šokiai, grojant Balio Pakiš 
to orkestrui. Vakara reikia lai
kyti tikrai pavykusių.

St. D-as

tais rinkėjų pastangos ir auko
tojų duosuurnas neapvils BAL-
Fo. A. P.

PAVYKĘS POBCVIS 
LIETUVIŲ OPERAI

Lėšų telkimo komitetas Lie
tuvių operai rugsėjo 14 d., sek
madienį, Kilty’s restorane 4545 
W. 95th St.^ suruošė vakarą 
su įdomia programa. Dalyvavo 
apie 300 asmenų.

Programą išpildė Vyt. Rustei-
tu: Tame seminare dar dalyvaus: kis, Marian Gudėnas. Jiems 
K. Bradūnas, B. Brazdžionis, dr. akompanavo Irena Gudėnas. Po 
J. Girnius, Vyt. Kavolis, dr. to vykusiai pasirodė Antrasis 
Ant. Klimas. (kaimas, kurį režisavo Al. An-

X LB Chicagos apygardos tanaitis. 
valdyba posėdžiavo rūgs. 28 Vakarienėje dalyvavo ir prof. 
Jaunimo centre. Kitas posėdis V. Marijošius iš Hartford, Conn. 
įyksta spalio 12 d., sekmadienį, Ji® Išį sezoną diriguos Lietuvių

Aig.
X Al. Baronas, “Mėlynieji 

(karveliai” ir naujos, jau spaus
dinamos knyg. vaikams “Diena 
prie ežero” autorius, vaikų lite
ratūros popietėje, kuri įvyks š. 
m. spalio m. 12 d. 3 vai. vak. 
Jaunimo centre, skaitys savo 
kūrybos vaikams ištraukas iš 
naujai leidžiamos knygos.

Alg. Dikinis, daug metų ma
tytas įvairiuose vaidmenyse, vi- 

1 sada palikdamas neišdildomą, 
sukurtojo charakterio įspūdį, 
minėtoje, literatūrinėje popie
tėje pristatys A. Barono kūry
bą, skirtą vaikams. (pr.)

X Reikalinga moteris gyve
nanti Brighton Parko apylinkėj 
padėti motinai prie vaiko 3% i 
metų. 5 d. savaitėj. Jokių paša
linių darbų. Skambint tei. LA I 

13-1261. (sk.) J

tose pačiose patalpose. Bus ap
tarti Navy Pier parodos reika
lai ir iki ta klausiniai.

X Jonas Petkus ir žmona, 
3612 S. Hamilton avė., laimėjo 
pilnai apmokėtą 27 dienų kelio
nę aplink pasaulį. Jo žmonos 
vardas ir pavardė buvo ištrauk
ta iš daugiau 16,000 užsiregis
travusių Oak Park Federal tau
pymo bendrovėje. Kelionėje ap
lankys San Francisco, Tokio, 
Hong Kong, Banglkok, Delhi, 
Agra, Tel Aviv, Athens ir Ro
mą. Petkai augina dvi dukre-1 
les Margaretą ir Joaną, ir sū
nų Pilypą.

X Ignas Ramonas iš Kana
dos ir Augustinas Kinius iš
Springfieldo atvyksta į joniš
kiečių suvažiavimą, kuris įvyks 
spalio 12 d. Ta proga bus pa
gerbti joniškiečiai kariai bei 
partizanai, žuvę dėl Lietuvos 
laisvės. Taip pat daug joniškie 
čių atvažiuoja į Chicagą ir iš 
kitų tolimų vietovių.

x Alfonsas Liškevičius, sa
vanoris kūrėjas ir nepr. karo 
invalidas, buvo susirgęs ir gy-1 
dėsi Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Daf:ar jaučiasi geriau ir pradė
jo dirbti.

x Matu'aič’o Namuose.
Conn. senel’ų slaugymai reilta’btga 
registr. gailestingoji sesuo (R N.) 
Galėtų gauti patogų kamb. ir mais
tą, vietoj. Kreiptis asmeniškai ar 
telefonu: Sesuo M. Bernadeta — 
928-7977. .(sk.)

operai La Forza dėl Destino. 
Svečių tarpe buvo maityti daug 
įžymių lietuvių prekybininkų, 
profesionalų ir kitų.

Lėšų teikimo komitetui vado
vauja Lucy M. Norus, pirm. Bi
rutė Briedienė ir Monika Krip- 
kausfrienė, vicepirmininkės, ko-

kuriuos Europos ir Afrikos kraš 
tus. Jie abu šiais metais įsigijo 
magistro laipsnius: Inžinierius 
iš savo srities, o ponia Virgini
ja iš biologinės chemijos.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Kun. Valentinas Kamaitis 

Manchcsteryje jau darbuojasi 
15 metų. Manchesterio klubo 
valdyba ta proga surengė kun. 
Valentinui Kairaičiui pagerbti 
pietus klubo salėje rugsėjo 28 
dieną. Pietuose dalyvavo Lietu
vos atstovas Vincas Balickas 
su ponia ir kitų organizacijų at
stovai. Palinkėta kun. V. Kamai

Mūsų bendradarbis Alg. Zaparac- 
<as Paryž.jje, prie N~tre Dsene 
iatedros, aal as Sj L etuvos pa- 
j.untinybės se..rotorium Ant. Liut- 
Kum

čiui, kad jis dar ilgai vadovau
tų Manchesterio ir jo apylinkių 
lietuvių dvasiniam gyvenimui, 

mai. Tik gaila, Ikad permažas Kun. V. Kamaitis dirba anglų 
narių skaičius juos lanko, nes St. Chad’s Cheetham Hill para- 
atsiranda tokių, kurie sako, na- pijoje ir kartu iš ten aptarnauja 
rio mokestį jau sumokėjau, tai lietuviškas kolonijas.
(tam man į susirinkimą eiti?.. _  Išvyka į Marijos švento-
Užmiršta jie, kad reikia daugy- Vę Aylesfordą, Kent., buvo rug 
bę įvairių svarbių reikalų ap- sėjo 28 die ną, šventovėje buvo 
tarti. atnašaujamos lietuviškos šv.

Mūsų Balfo skyrius su spa- Mišios, apeiti kryžiaus Ikeliai, 
lio mėn. pradžia pradeda vajaus dalyvauta bendrojoje euciharis- 
rinkliavą. Vra sutelkta nemaža tinėje procesijoje. Išvykai va- 
rinkėjų. Žinoma, kad nelabai dovavo naujasis Lietuvių Šv.: 
(kas nori eiti aukų rinkti, bet Kazimiero bažnyčios klebonas

CTCERO UETUVIŲ VEIKLA 
GYVĖJA

Lietuviškoji veikla po vasa
ros atostogų vėl atgijo. Šaukia
mi het. organizacijų susirįnki-

padėtį išgelbėjo moterys. 
Ciceriškiai noriai žiūri ilietu-

kun. dr. J. Sakevičius, MIC.
Manchestery buvo lietuvių

vių televizijos programos, remia skautų sąjungos Angijos rajo- 
Paudiaus šiuto ir kitų pastan- no suvažiavimas rugsėjo 27 d.
gas ją išlaikyti, tačiau materia
liškai nedažnai ją paremia. Au-

miiteto narės _  A. Brazis, A. j kas renka ir kvitus išraižo A.

Jame dalyvavo skautų vadovai 
iš Manchesterio, Bradfordo, Lon 
dono, Derby, Huddersfieldo. Su-

Butinaitė, A. Gylienė, A. Kau- 
šienė, M. Kraučiunas, U. Lip
čienė, J. Oksas, 13. Alšatuskienė,

Kašuibienė, 1837 So. 50 Ct., F. važiavime apsvarstytos ateinan 
čių metų veiklos gairės, prama
tyta turėti vasaros stovykla

Gailius — 1442 So. 49 Ct.
K. P.D.

Chicagos Angį jon lietuvių klubo 1969-tų metų valdyba, rengianti klubo tradicinę vakarienę B. Pakšto sa
lėje. Iš kairės j dešinę: L. Venckus, pirm , S. Kaulėnienė ,narė, B. Sebastijonas, vicepirm. Stovi: J. Šid
lauskas, parengimų vadovas. Vyt. Bilitavičius, sekret , J. Jokubka. iždin., A. Lakas, reviz. komisijos pirm., 
ir Br. Blekys, valdybos narys- Nuotr. V. Noreikos

kė ir Londono lietuvių įstaigas.
Jis gimęs jau Amerikoje, senų
jų emigrantų sūnus.

— Mandiesterio lietuvių so-'”' 
cialinis klubas rugsėjo 27 d. pa 
minėjo savo 20 metų veiklos 
sukaktį. Buvo suruoštos gra
žios iškilmės, į kurias atsilankė 
ir Lietuvos atstovas Londone
V. Bailokas.

_  Kun. dr. 8. Matulis MIC
skaitė paskaitą ukrainiečių sa
lėje HemstE.Ra Lane, suruošta
me (liet. tautos šventės minėji
me.

— Dail. P. Bugailiškis daly
vavo Derbio dailininkų parodo
je, išstatydamas porą paveiks
lų. Abudu jie sukėlė susidomė- 

; jimo ir buvo nupirkti.
— Nnttiughamo lietuvių jau

nimo židinys suruošė atostoginę 
stovyklą kuri užtruko (Įdek il
giau kaip savaitę. Jaunimas grį 
žo į mokyklas sustiprėjęs lietu
viškai ir atsigaivinęs.

— Lietuvių sodyba savo va
saros sezoną užbaigia lapkričio 
29 dieną.

_  Liet. skautų Anglijos ra
jono suvažiavimas įvyko Man 
chesterio lietuvių socialiniame 
klube.

— DBLS vadovybė parėmė 
skautišką stovyklą 30 svarų au
ka.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— I^eonpo'io ūkis (Devenių 

nuosavybė) dabar paverstas pa 
vyzdine kolchozine gyvenviete. 
Dabar jį lanko įvairūs sovieti
niai pareigūnai, kad pasimoky
tų kaip reikia kolchozines gy
venvietes kurti. Panašia gyven
viete paversti ir Klausučiai.

i'Hlf AliOS ŽINIOS
AUKAVO DAUG KRAUJO
Dennis Malcolmson, 49 metų, 

mokylkios vedėjas Dės Plaines, 
per 25 metus įvairių ligoninių 
(kraujo bankams yra aukavęs 
57 puslitrius kraujo.

NAUJA LĖKTUVŲ UNUA
Allegheny lėktuvų linija spa

lio 1 d. pradėjo skridimus iš 
Midway aerodromo. Linija iš čia 
aptarnauja St. Louis, Indiana
polis, Terre Haute ir Blooming- 
ton miestus. Šiuo metu iš Mid- 
way aerodromo kasdien yra 84 < 
komerciniai skridimai.

FABRIKAS DEGĖ
Gaisras sudarė apie $350,000 

nuostolių Mohavrtk fabrike, 4626
W. 21 st., Ciceroje. Chicagos 
ugniagesiai irgi padėjo gaisrą 
gesinti.

PLEČIA PATARNAVIMĄ
Gubernatorius Richard Ogil

vie pasirašė įstatymą, kuriuo g 
leidžiama Chicagos CTA susisie
kimui, reikalui esant, įsigyti 
priemiesčius aptarnaujančias au 
tobusų linijas.

ĮKRITO Į DŽIOVINTOJI
Mary Henderson, 10 metų, 

mirė St. James ligoninėje. Ji su
sižeidė įkritus į drapanų džio
vinimo malšiną.

ŽURNALAS NUPIRKO 
LAIKRAŠČIŲ TINKLĄ

Plačiai skaitomas Chicagoje 
leidžiamas Times žurnalas per
organizavo neseniai nupirktą 
savaitinių ir dvisavaitinių prie
miesčiuose leidžiamų laikraščių 
tinklą. Iš viso leidžiamas 31 laik 
raštis. Spėjama, kad iš jų šiais 
metais galima laukti 13 mil. do
lerių pajamų.


