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TRUMPAI

Vietnamas ir 
apklausinėjimai senate

WASHINGTON.' — Šen. J. 
William Fulbright, senato už
sienio klausimų komisijos pir
mininkas, kitą savaitę vadovaus 
senato apklausinėjimams Viet
namo klausimu. Jie bus pradėti 
spalio 27 d. ir vyks penkias die
nas. Liudininkais, be kitų, pa
kviesti gynybos vadovas, M. 
Laird ir valst. sekretorius W. 
Rogers. Gali būti, tie apklausi
nėjimai bus kraštui perduoti ir 
televizijoje.

Paliaubos Vietname?
Laukiama naujovių 
lapkričio 3 d. kalboj©

VVASHINGTON. — šiomis 
dienomis vis daugiau sklinda 
žinių apie prez. Nixono, jo lap
kričio 3 d. numatytoje kalboje 
(karo Vietname klausimu) gali
mus naujus pasiūlymus. Vienas 
jų: Nixonas galįs tą dieną pa
skelbti apie JAV-bių “vienaša
liškas paliaubas” Vietname. Tai 
siūlo prezidento kariniai pata
rėjai. Esą, jei tai paskelbus, 
priešas paliaubas pažeistų, tai 
būtų “įrodymu, jog jis nelinkęs 
baigti karo”. Apie tokius planus 
buvo užsiminęs “Newsweek” 
savaitraštis.

B. Rūmų spaudos skyr. vir
šininkas R. Ziegler vakar pas
kelbė: belaukiant prez. Nixono 
kalbos lapkričio 3 d., spaudai 
nebus pateikta jokių žinių apie 
ką bus kalbama. Visi spėlioji
mai, pvz. dėl paliaubų, gali pa
sirodyti... netikri...

Šen. J. W. Fulbright, kitą savaitę 
pradės apklausinėjimus JAV sena
te Vietnamo karo klausimu.

H. Humphrey, buvęs vicepre
zidentas, viešėdamas Tokio, nu
rodė, esąs tikras, kad JAV ne
tolimoj ateity vykdysiančios “pa 
stovų bei skubiau vykdomą ka
rinių dalinių atitraukimo iš Pie
tų Vietnamo vyksmą.”

Tarėsi su politiniais vadais
Prez. Nixonas, savaitgalį pra

leidęs Camp David, Maryland 
aukštumose, tarėsi su politi
niais bei kariniais patarėjais.

Tėvynėp “dovana" kovojantiems Vietname arba JAV-se- spalio 15 d. 
vykusių protestų prieš karą, vad: M-Day, poveikis (ifi vak. vokiečių 
spaudos)

Willy Brandt, naujasis Vak. Vo
kietijos kancleris

Nobelio taikos premija
STOCKHOLM. — Kaip vakar 

paskelbta, Nobelio taikos pre
mija šiais metais paskirta Tarp
tautinei Darbo Organizacijai, 
kurios vyr. būstinė veikia Že
nevoje. Įvertintas šios organi
zacijos įnašas ne tik socialinės 
reikšmės bare, bet ir taikai pa
sauly. (Versalio sutarties pasi
rašymas 1919 m.).

Premija paskirta už 1968 m. 
Kandidatų premijai gauti buvo 
41.

Svečiai Nevv Yorke
Vakar atskrido du rusų 

kosmonautai
NEW YORK. — Vaxar New 

Yorkas viešai pagerbė Meta beis 
holo komandą, šalia iškilmių mie 
sto savivaldybėje bei parado 
gatvėse, New Yorkas ir ypač 
saugumo pareigūnai buvo susi
rūpinę svečiais — po kelių vieš
nagės New Yorke dienų išvyko 
Irano šachas Pahlevi. Praėj. 
šeštadienį prieš šachą įvyko Ira
no režimo priešų surengta de
monstracija ir buvo sužeisti pen 
ki policininkai.

Vakar lėktuvu iš <, Maskvos į 
Kennedy aerodromą atskrido 
JAV astronauto Frank Borma
no, Sovietuose jam viešėjus, pa
kviesti du rusų kosmonautai, 
maj. gen. G. T. Beregovoi ir 
mokslininkas K. Feoktistov.

Abu svečiai jau pradėjo kelio
nę JAV-se — ji vyks dvi savai
tes. Jiems, be erdvės žygių į- 
rengimų Cape Kennedy, įstaigų 
Houstohe, bus parodyta ir 
sprausminių pavarų laboratori
ja Pasadenoje, Kalifornijoje, 
jie bus nuvežti ir į San Diego.

Su prezidentu įvairius politinius 
ėjimus aptarė valst. sekretorius 
W. Rogers, gynybos vadovas
M. Laird, teisingumo žinybos 
vadovas J. Mitchell, patarėjas 
saugumo klausimais, H. A. Kis- 
singer ir kiti. Vienas aptariamų 
klausimų buvo JAV parama La- 
os kraštui.

VAK. VOKIETIJA RENKA KANCLERĮ
Fed. Vokietijos parlamentas šiandien renka naująjį kanclerį — Juo, neabejojama, bus 
Willy Brandt — Krikščionys demokratai po 20 valdymo metų pereina į opoziciją — 
Ilgi Brandto metai emigracijoje

Bonna. — Fed. Vokietijos par
lamentas — Bundestag šiandien 
naujuoju kancleriu neabejotinai 
išrinks Willy Brandt, socialde
mokratų partijos pirmininką, lig
šiolinį vicekanclerį ir užsienio rei 
kalų ministerį buvusioje, sutelk
tinėje krikščionių-demokratų ir 
socialistų vyriausybėje.

Kaip keliais atvejais buvo skel
bta, po š.m. rugsėjo mėn. 28 d. 
įvykusių parlamento . rinkimų 

i Vak. Vokietijoje, socialdemokra
tai sustiprėję, susitarė su trečiąja, 
silpniausia ir žymiai prakišusia 
laisvųjų demokratų partija (FD- 
P), koalicinės vyriausybės reika
lu.

CDU - CSD, katalikų partijos, 
visą pokario laikmetį sudariusios 
vyriausybes, dabar atsidūrė o- 
pozicijoję. Jų vadai, kaip CDU 
gen sekretorius Heck, yra pa
žymėję: “Tokios stiprios opozici
jos dar niekuomet nėra buvę 
Vokietijos Bundestage”.
Buvęs norvegų pilietis, vadovaus 

kraštui
Naujasis Vak. Vokietijos kanc

leris, Willy Brandt - spalvinga 
politinė asmenybė ir aiškiai skir
tingesnė, palyginus, su ne tik 
prieškariniais, bet ir pokariniais 
Vokietijos kancleriais — Adenau-13
er, Erhard ir Kiesinger (visi | Prof. Karl Sehiller ir toliau vado- 
solidūs politikai). vaus Fed. Vokietijos ūkio žinybai

SOVIETAI VĖL KELIA STALINĄ
Stalinas keliamas naujoje parti

jos istorijoje
Maskva. — Š. m. gruodžio 

mėn. Sovietų Sąjungos išleidžia
ma nauja kom. partijos istorija 
ir joje vėl keičiami praeities į- 
vykiai. Dabar daugiau nuopelnų 
teikiama 1957 m. N. Chruščiovo 
gėrokai “nuvainikuotam” J. Sta
linui, gi Chruščiovas jau paže
minamas.

1962 metais, Chruščiovo laik
mečiu, išleistoje partijos istori
joje buvęs diktatorius buvo 
kaltinamas įvairiomis klaidomis 
dar nuo 1909 m. ir buvo nurody
ta, kad 1917 m. jis norėjęs Leni
ną įklampinti į bylą. Anoje isto
rijoje' buvo iškelti Stalino lai
kais, nuo 1930 m. ir vėliau, vyk
dyti valymai Sovietų Sąjungoje.

Agnew apie 

protestus JAV-se

Jie buvę
“pasimetimo krašte išraiška”
NEW ORLEANS. — Vice

prezidentas S. T. Agnew, spa
lio 19 d. kalbėdamas respubli
konų parengime, griežtai pas
merkė JAV rengtą vad. mora
toriumą, tiksliau — protestus 
prieš karą Vietname. Jis pažy
mėjo ; tai buvo reikšmės netu
rinti demonstracija. Jei ji bu
vusi reikalinga, tai nebent tiem, 
“kurie nesugebėdami ką nors 
pozityvaus pasiūlyti, jautė rei
kalą apsivalyti jausminiu požiū
riu”.

Be to, tie protestai gali būti 
laikomi šių dienų “pasimetimo 
Amerikoje išraiška”.

“Profesiniai anarchistai” 
vadovavo

Agnew dar teigė, kad protes
tams vadovavo “nepatenkintie
ji bei profesiniai anarchistai”,
jųoe gi drąsino snobai, save lai-

Gimęs 1913 m. Luebeck mies
te, Brandt turėjo kitą pavarde- 
Karl Herbert Frahm 1953 m. 
iš Vokietijos, Hitleriui įsigalėjus, 
jis emigravo į Norvegiją, čia ve
da norvegę ir įsitraukia į laikraš
tinį darbą. Vokiečių - nacių ka
riuomenei įžygiavus į Norvegiją, 
Frahm - Brandt persikelia į Šve
diją ir joje gyvena ligi 1945 m.

Ką Brandt veikė prieš emigruo
damas į Norvegiją? Jo gyveni
mo aprašymuose teigiama, kad 
Frahm - Brandt yra dirbęs Vo
kietijos pogrindy, 1937 m. buvęs 
Ispanijoje, civilinio karo metu ir 
rašęs norvegų spaudai. 1945 m., 
karui pasibaigus, jis jau Nuem- 
berge ir, kaip spaudos atstovas, 
seka žinomą “nacių nusikaltė-

Jstalinas buvęs “ištikimas Leni
no bendradarbis’’...

Naujoje istorijoje jau nekalba
ma apie Stalino klaidas ir jis 
pristatomas, kaip buvęs ištikimas 
Lenino “bendrakeleivis”. Esą, 
ne Stalinas buvęs kaltas dėl visų 
valymų bei kitų piktadarybių, 
bet — buvęs slaptosios policijos 
vadas, L. Berija, Stalinui mirus, 
buvęs sušaudytas.

Dabar pataisytoje partijos isto
rijoje nebėra 1962 m. paskelbtų
jų, Chruščiovui skirtų, liaupsini
mų. Jis išbrauktas, kaip vienas 
Stalingrado mūšio “herojų”.

Maža to. Naujoje knygoje Ni
kita Chruščiovas kaltinamas 
dėl žemės ūkio srity buvusių 
klaidų ir dėl to, kad būdamas 
min. pirmininku ir partijos va
du, jis “perdėtai sutelkęs galią 
vienose rankose”.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėti, temp. sieks, 
dienos meru, 60 ir daugiau 1. F., 
lietus nenumatomas, ryt — te 
pakitimų.

Saulė teka: 7:09, leidžias 6: 
03.

ką “intelektualais”.
Agnew atstovavo, kalbėda

mas, vyriausybę. Nuomones reiš 
kė ir kiti;

Šen. B. Goldwater pasiūlė, 
kad lapkričio 11 d., Veteranų 
dieną, amerikiečiai demonstruo
tų, palaiką kovojančius JAV vy
rus.

Gen. W. Westmoreland, gen. 
štabo armijos šefas ir buvęs ka- i 
rinis vadas P. Vietname, pažy
mėjo: kovo ją Vietname ameri
kiečiai buvo nusivylę, spalio 15 
išgirdę siūlymus “nedelsiant a- 
titraukti JAV karius iš Viet
namo”.

lių” bylą.

Su socialistais Norvegijoie
Frahm - Brandt į socialistų są

jūdį buvo įsijungęs dar Norvegi
joje, emigracijos dienomis. 1947 
m., įsivilkęs į karinę norvegų u- 
niformą, Brandt paskirtas Nor
vegijos karinės misijos Berlyne 
spaudos vadovu. 1947 metai jau 
buvo paskutinieji, Brandto — 
“Norvego” metai, nes 1948 me
tais jis atgauna Vokietijos pilie
tybę ir įsijungia į vokiečių so
cialistų tarpą. Nuo 1949 m ligi 
1957 m. Willy Brandt buvo so
cialistų atstovu Bonnos Bundes
tage.
Svarbusis tarpsnis Vak. Berlyne

1957 m. spal. mėn. W. Brandt 
išrenkamas vyriausiuoju Vak. 
Berlyno burmistru ir tas pareigas 
eina ligi 1966 m. gruodžio mėn. 
Mirus socialistų partijos pirmi
ninkui E. Ollenhaueriui, Brandt, 
dar V. Berlyne jam einant bur
mistro pareigas, išrinktas SPD - 
partijos pirmininku ir juo tebėra 
ir šiandien.

1961 ir 1965 metais, rinkimų 
metu, jam teko būti partijos kan
didatu kanclerio pareigoms, bet., 
abu kartus jis pralaimėjo.

1966 m., — į vyriausybę
1966 m. gruodžio mėn. Krikš

čionims — demokratams susita
rus dėl sutelktinės vyriausybės 
su socialistais, Brandt pateko į 
vyriausybę vicekancleriu ir užsie
nio reikalų ministerių. Tai bu
vo pirmoji pakopa pasiekti val
džios viršūnę ir šių metų rinki
mai Brandtui suteikė progą galu
tinai pasiekti tikslą. Jis - jau 
kancleris.

Vokietiją valdo žmogus, kai 
keno laikomas “avantiūristu”, 
“neaiškia asmenybe”, žmogumi, 
kuris dėvėjo svetimo krašto uni
formą” bei jam dirbo.

Ar jam vaidant Vokietija vys
tys visiškai naują užsienio poli
tiką? Dėl to tenka abejoti. Vie
na aišku — lauktina ypatingai 
šiltų vak. vokiečių santykių su 
Skandinavijos kraštais ir ypatin
gai su Norvegija... Bus naujos 
iniciatyvos ir santykių su Rytų 
Europos komunistais plotmėje.

• Du rytų vokiečiai, šešta
dienį lenkų kalei nni lėktuvą nu
kreipę į Vak. Beri/ną, liko Va
karuose ir jiems numatoma su
teikti politinė globa.

KALENDORIUS
Spalio 21 d.: šv. Hiliarijus, 

šv. Uršulė, Rikantas, Gilanda.
Spalio 22 d.: šv. Melanas, šv. 

Alodija, Sudimantas, Minė.

Nobelio premijos, medicinos srity, laimėtojai, JAV mokslininkai. Iš kairės, Italijoje gimęs prof. Salva
dor E. Loria, dirbąs Massachusetts technologijos institute, Alfred D. Hershey iš Camegie inBtituto 
VVashingtone ir prof. Mas Delbrueck, vokiečių kilmės, dirbąs Technologijos institute. Pasadenoje, Kalifor
nijoje.

Vak. Vokietijos socialdemokratai, pasirengę valdyti kraštą: Čia jų pa
tys įtakingiausi vadai. Iš kairės: kancleriu išrinktas Willy Brandt, 
ligšiolinis bei būsimas ūkio ministeris prof. K. Sehiller, būsimas gy
nybos ministeris Helmut Schmidt, H. VVehner ir Wischnewski.

Rusai pradėjo pasitarimus
. Pekine

Tariasi pirmą kartą po 5 metų
MASKVA. — Sovietų delega

cija pasitarimams su kom. Ki
nija, aštuoni asmenys su užsie
nio reik. ministerio pavaduoto
ju V. Kuznecovu, atskridusi į 
Pekiną buvo pasveikinta aštuo
nių kinų ir dar trijų žemesnių 
tarnautojų. Matyt, sovietų ini
ciatyva, juos Pekine sveikinusių 
tarpe buvo daugiau rusų drau
gų - sąjungininkų, negu kinų.

Atskridusius rusus sutiko 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Len 
kijos, Mongolijos ir Vengrijos 
pasiuntinybių tarnautojai.

Tass žiniomis, Kuznecovas 
kalbėjo apie “viltį būsiant vai
singiems pasitarimams”.

Pasitarimai, vykdomi pirmą 
kartą po daugiau kaip penkerių 
metų, pradėti vakar.

Ideologiniai priešingumai 
vargiai bus Išlyginti

Spėjama, kad pasitarimuose 
būsią paliesti ne tik sienų, bet 
ir prekybos klausimai. Vis dėlto 
netikima, kad pavyktų išlyginti 
rusų - kinų ideologinius skirtin
gumus bei priešingumus. Juo 
labiau, kai sovietų ideologas M. 
Suslov “Komunist” žurnale, pa
sirodžiusiame pasitarimų išva
karėse ,kinus pasmerkė, jų po
litiką ląikydamas “avantiūristi
ne" ir “šovinistine”.

... ir Maskvoje su čekais

Čekų pasitarimai Maskvoje 
vyks 9 dienas

PRAHA. — Radijo žiniomis, 
vakar į Maskvą atvyko gausi 
Čekoslovakijos delegacija, patys 
svarbieji vadai ir jie Maskvoje 
numatą pasirašyti “pagrindinės 
politinės savrbos dokumentą”. 
Delegacijai vadovauja preziden
tas L. Svoboda ir partijos va

dovas dr. G. Husak.
Kitų dalyvių tarpe yra min. 

pirm. O. Cerniik, L. Strugal, če
kų krašto kom. partijos vadas, 
S. Sadovski, slovakų krašto ko
munistų partijos vadas, užsie
nio reik. ministeris J. Mark, gy
nybos ministeris M. Dzur, už
sienio prekybos — F. Hamouz, 
V. Bilak, partijos prezidiumo 
narys ir Čekoslovakijos atsto
vas Maskvoje, V. Koucky.

Delegatai, be pasitarimų Mas 
kvoje, dar numato lankytis Vol
gograde (buv. Stalingrade) ir 
Kijeve.

Nuolaidos? Tačiau rusai iš 
krašto nesitrauks

Skelbiama, kad čekų - sovietų 
vadai, po pasitarimų, pasirašy
sią svarbų dokumentą, kuris 
būsiąs reikšmingas ne tik poli
tiniu, bet ir “ūkinio bendradar
biavimo” atžvilgiu. Prieš dele
gatams grįžtant į Prahą, Krem
liaus kongreso rūmuose numa
tytos Brežnevo ir Husako kal
bos.

Abejojama, kad Maskva su
tiktų čekams ir slovakams pa
daryti esminių nuolaidų. Aišku, 
kraštas norėtų išgirsti praneši
mą apie sovietų okupacijos da
linių (spėjama apie 80,000 ka
rių) atitraukimą. Bet... tokia ži
nia laikoma neįmanoma, neati
tinkančia tikrovei, nors... dar 
šiomis dienomis parlamentas 
Prahoje yra viešai sovietams 
ir kitiems padėkojęs, invaziją 
įvykdžius.

Daugiau tikima, jog Maskva, 
Prahai siekiant gelbėti kraštą 
iš ūkinių sunkumų, galinti su
tikti pažadėti ūkinę paramą.

• Trys JAV astronautai,
lanką pasaulio kraštus, vakar 
tūkstančių buvo sveikinami An
karos, Turkijoje, gatvėse. Juos 
stipriai saugojo.
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TĖVŲ GERĖJIMAS - VAIKŲ 
ŽMONISKEJIMAS

— Nenurimsta, kaip vilkas 
negiedojęs. (Šeduviškių patar
lė).

Blogai, kai dulkėtu oru kvėpuo 
jame, kai nešvariame ežere mau
domės, kai nesveika maistą val
gom. Blogiau, kai visuomeni
niais niekais, įvairiais prieta
rais ir moralinėm šiukšlėm min
tam ir kitus, ypač vaikus, maiti
nant. Blogiausia, kad apie viso
keriopą blogį vien dejuojam, ki
tus dėl negerovių kaltinam, o pa
tys gerų darbų nedirbam: nė per 
plauką nepaslenkam blogybių at 
sisakyti, į gerus darbus pasinešti. 
Negerai, kad mes savo kūno rei
kiamai nelaviname — nesi- 
mankštiname tinkamai, nesimai- 
tiname atsakančiai. Dar blogiau, 
kad mes proto neskaidriname ge
riausias knygas skaitydami, ver
tingų paskaitų klausydami, su iš
mintingais žmonėmis bendraud'a 
mi. Vien apkalbomis užsiimdami 
ar tuščiam burnos aušinimui lai
ką leisdami mes niekam nei Die
vui, nei sau, nei artimui, nei sa
vo vaikui jokio gero nesuteikiam.

Pabuskime iš dvasinio snaudulio 
savaį ir artimo gerovei

O sužmoniškėti, išmintimi pra
turtėti ir kūnu sveikesniais tapti 
visi privalom. Per akis jau mes 
sotūs visokiomis menkystėmis. 
Jos taip stipriai mus supančiojo, 
kad nė iš vietos nepaslenkam rei
kiamam veikimui: senelius po vie 
na jiems tinkama pastoge subur
ti, visiems mūsų vaikams jų am
žiui ir polinkiams atsakančio kū
rybingo darbo paruošti. Mūsų tė
vai vis dar nepaslenka visus lie
tuviukus į vaiko dvasios lavinimo 
vietas — į vaikų namelius, į vai
kų teatrą — tą jo asmenybės pa
jėgiausią tvarkytoją — atvesti.

Šiandien kiekvienas atbuskime 
iš savo visokeriopo snaudulio ir 
pradėkime naudingiausią veiklą 
savo, savų vaikų ir artimo gero
vei. Pirmiausia tėvai imkime gėrė 
ti, tada ir mūsų vaikai be jokių 
pried'inių pamokslų ims gėrėt. ,

Mokomės vairuoti mašiną, 
nepamirškime išmokt vairuot 

vaiko asmenybę
Mes mokomės vairuoti mašiną, 

namus statyti, žmones gydyki. Be 
diplomo neleidžiama niekam mi
nėtų darbų atlikti. Gi sudėtingiau 
šiam iš visų pasaulyje darbų — 
vaikų auklėjimui — mes iš tėvų 
jokio diplomo nereikalaujam. 
Mes tariamės diplomo, atseit ži
nių, vaikų auklėjime nereikalin
gi. Tai tragiška netiesa. Vien gim 
dyti pelė ir katė pajėgia. Pastaro
sios užaugina tinkamai peliukus, 
kačiukus. Bet jausmais nesveika 
gimdytoja — vien fizinė motina 
niekada nepajėgs užauginti žmo
niško vaiko tol, kol ft sava asme
nybe nesužmoniškės. Neauklėda- 
ma vaikų motina augina tik Die
vo rūstintojus ir žmonėms kenkė
jus. Dabar tokios nepajėgiančios 
vaikų auklėti motinos tuzinais 
juos gimdo, bet jų neprižiūri — 
nemaitina vaiko kūno, proto ir 
asmenybės atsakančiai, taigi tre
jopai tuos pagimdytuosius mari
na, ir kitu:, kaltina dėl jų vaikų 
nežmoniškumo. Ta baisi visuome 
ninė liga visu sunkumu gula ant 
dar dirbančių ir padoriai besiel

Dail. Viktorai Petoikcttis (dežinSj) paaukojo A’vadc ėe&giaslioffito 
pagyvenusių lietuviu savo kūrinį. Jį laimėjo Mar. Boaiene (iš
kairės). Tarp jų Alvudo pirm. Antanas Stakėnas ir darbščioji slvūdietė 
Mai’ija kukoševičieač. JSuotf, M-

giančių piliečių pečių. Bet ar ilgai 
tie pečiai dar atlaikys vis iki ne- 
atlaikomumo didėjančią naštą?- 

Kokia tada katastrofa visų mū
sų laukia...

Kai bejėgis laiko save galingu
Baisi įielaimė žmonijai, kad 

dabar kuriasi jausmais nesubren
dusių jaunuolių šeimos, neturė
damos jokio supratimo ir jokio pa 
jėgumo apie reikiamą vaikų auk
lėjimą. Tokie nepajėgėliai tariasi 
turį jiems gamtos duotas jėgas ir 
žinias bei patirtį šeimyniniuose 
reikaluose. Bet, jei jie tai pajėgtų, 
sužvėrėjusių jaunuolių nebūtų 
taip gausiai. Gerai, kad mes rū
pinamės Vietnamo kare vargstan 
čiais: ten miršta šimtai, vargsta 
tūkstančiai, bet mes neprivalome 
apsileisti vaiko auklėjimo į tik
rą žmogų, nes dabar dvasia — 
asmenybe kenčiančių ir nelai
mingiausia dvasine mirtimi mirs 
tančiųjų pačioje jaunystėje yra 
milijonai.

Už tai prisiminkime čia, ko
kiomis savybėmis pasižymi geras 
tėvas bei tokia motina. Vaikų li
gų gydytojas, pediatras William 
E. Homan sekančiai apibūdina 
gerų tėvų savybes mediciniškoj 
spaudoj. Geru tėvu ar motina tik 
tada, pagal gyd. Homan, galima 
žmogų vadinti, kai jis daugiau 
negu pusę savo laiko elgiasi ge
rai, vieton blogai besielgęs. Čia 
prisiminkim visi tiesą, kad tūks
tančiai veiksnių — aplinkybių į- 
takoja vaiką nuo pat jo prasidė
jimo motinos paširdyje iki jis 
gimsta, o vėliau — iki jis galu
tinai susiformuoja į suaugusį, 
išsimokslinusį ir jausmais subren 
dusį žmogų.

Trys aplinkybės lemiamai 
įtakoja žmogaus likimą

Nors daug veiksnių įtakoja au 
gantį žmogų, bet yra trys kiek
vienam iš tėvų būtiniausiai tu
rėti dalykai, norint pajėgti tinka
mai vaiką išauklėti. Tos trys bū 
tiniausios kiekvienam tėvui savy
bės yra: 1. meilė, 2. drausmė, 
3. savarankumas. Iš visų tų tri
jų gero tėvb — tokios motinos 
turimų ir vaikui . teikiamu f gėry
bių pati svarbiausioji yra MEI
LĖ. Ji yra išimtinai savita — jos 
niekada negali būti perdaug. Per 
daug drausmės ir savarankumo 
vaikui gali būti žalinga, bet tik
ros meilės niekada vaikui nega
li būti perdaug: kuo jos daugiau, 
tuo geriau. Ne kiekviena motinos 
meilė vaikui yra naudinga. Vai
kui reikia tokios motiniškos mei
lės, kada motina myli vaiką ne 
už tai, ką vaikas padaro ar ne
padaro, bet už tai, kad vaikas y- 
ra asmuo. Tokia nekritikuojan
ti motinos meilė ugdo vaiko pa
sitikėjimą savimi, sukuria stip
rią jo asmenybę, įgalina vaiką 
drąsiau ryžtis nesibijant nepasi
sekimo išdavų.

Žinoma, daugumas tėvų jaučia 
savyje tokią meilę vaikams, bet 
daugelis jų nežino, kaip tą mei
lę veiksmingai išreikšti. Sekantį 
kartą tuo reikalu pateiksime tė
vams tris receptus kaip jie turė-

Respublikonų Partijos 
Tautinių grupių konferen

cija

Pirmoji • Reąpubliikonų parti
jos neseniai įsteigto tautinių 
grupių skyriaus atstovų konfe
rencija prasidės spalio 29 d. 
Statfler Hilton Hotel, Wašhing- 
tone. Valstijų tautinių grupių 
direktoriai, tautybių atstovai, 
bei tautinėms grupėms vadavau 
jautieji asmenys susitiks su 
kongreso nariais, Respublikonų 
partijos centro komiteto nariais, 
tautinių grupių patarėjais ir 
prez. Nixono administracijos pa
reigūnais. (Tlaiip pat konfėrenci- 
joje pranešimus padarys valsty

tų išreikšti vaikui naudą nešan
čią tikrą meilę.

Išvada. Negana pagimdyti vai
ką — reikia pajėgti jam suteikti 
pilną sveikatą: kūno, proto ir 
jausmų. Tik tokį vaiką reikia iš
auklėti, tada jis bus Dievui garbė 
ir žmogui gerovė. Tik nepamirš
kim, kad tokių žinių nė vienam 
iš tėvų nepakanka, idant minė
tos gerovės susilauktume: reikia 
tėvams, taigi kiekvienam iš mū
sų, asmenybėmis subręsti į dvasia 
pajėgius žmones. Taip brandūs 
būdami mes pajėgsime įvykdyti 
minėtus kiekvienam žmogui svar 
blausius darbus: pajėgiai padėsi
me visapusiškai susveikti kiekvie
nam savo vaikui. Tai didžiausias 
kiekvieno tėvo darbas. .Tad visi 
visomis jėgomis tik už tokių dar
bų.

Pasiskaityti. William E. Ho- 
iMnr^/D.:^^ld'’Šėnse:?A¥e^ 
diatrician’s Guide For Today’s 
Families. Basic Books, Ine. Nevv 
York.

Bepigu mergytei dainuoti, kai visas parkas jos balsą girdi. Prie mik- 
rofino jai talkina Ananas Stakėnas, stebi gyd. Ona Vaškevičiūnė Al
vudo kultūriniam šeštadienyje. Nuotr. M: Nagio

bės departamento ir miestų pla 
navimo ikosmisijos pareigūnai. 
Programoje yra numatyti pietūs 
su transporto sekretorium John 
A. Volpe. Respublikonų parti
jos centro komiteto pirm. Roger
C. B. Morton apie konferenciją 
taip pasakė: Tai sudarys mums 
puikią progą pasikalbėti su į- 
vairių tautinių grupių atstovais 
ir išgirsti jų nuomones, o tauty
bių atstovai savo pasiūlymus ir 
problemas galės tiesiogiškai iper 
duoti respublikonų partijos bei 
valdžios pareigūnams. Darbo se 
sijose konferencija aptars atei
ties darbų programą.

Konferencijai vadovauja res
publikonų partijos centrinio 
komiteto tautybių skyriaus di
rektorius Laszlo C. Pasztor. K.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE - ROCHKES
ARTS 

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

APOTHECARY 
2421 W. 63rd Street

Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jflaų gydytojui

Kas tik tuu .jerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875i terš , -.m* — ", . .-w- ,; s ... .... > ___ .... .......r- J. LIEPONIS
Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:30. Kitom dienom nuo 

9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 v. v.

Chicago Savings
and Loan Association

0^ Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami fcūks- 
tantinfimlH. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

& /n Ant visų knygelių
- sąskaitų
‘ NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI

KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club *
* College Bonus Savings *
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement, Loans *
* Christmas Club
* lnsured Family Savings

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash cbecks and pay all 
family bills vvith our spec’l 
money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn.
Sahs Rakė! Sr-. President and Chaimas af the Board

6245 SO WESTERN AVE TEL GE 6 - 7575
H O U B S t Mon. 12 P M. to 8 P.M., Tuee. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to S, Sat: 9 to 12:30

Daugiau Patogumo turintiems >
DIRBTINIUS DANTIS

Išvengimui nepatogumo slystančiu 
ir judančių dirbtinių dantų tik pa- 
barstykit FASTEETH ant savo plokš
telių. FASTEETH laiko dirbtinius 
dantis tvirčiau, ilgiau. Galėsit stip
riau kušti tr greHciau valgyti, jausi
te patogiau. FASTEETH yra šarminis 
— norūgs. Tinkamai pritaikintu dirb
tiniai dantys yra būtini sveikatos 
gerovei. Reguliariai lankykitės pas 
dantistų. FASTEETH galite gauti vi
sose vaistų parduotuvėse.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

28.18 We,‘rt OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak, šeštad len lala 10—1 vai Trečia
Ilen) uždaryta T tgonla’ orllmaml aii 
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Redd. Telef. 2SV-408S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius nagai susitarimą 
Jei neatsiliepta, skambinti 174-8012

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

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

Route 25. Elgin, Illinob

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-čloe lr Callfornia 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0,
antr., penatad. 1-6, treč. tr šešt. Ut 
susltarua.

* Sėli ft redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota'
* Save-by-Mall Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

Tel. — REllanee 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., fieštad. 13 - Z vai. p. p.,
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—S vai. lr C—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadieniu*. 
Beštadlenlals 1Z lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU m VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVeetern Avenue 

Pirmad... antrad., ketvirt. tr penkt. 
nno ll vai. Iki 1 vai p. p. tr nuo 
0 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. KB 7-1168 
Rea tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2658 W«šls G3nl ėtebofc

Valandos: pirmad.. k«V., 6«-“S vai., 
antrad. ir penkt. l-*-4 vai.

Platinkite “Draugę”*
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitartma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUHD E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tei. — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfl — NERVU IB 
EMOCINES LIGOS

Črawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitartma

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K fi A 
VAIKU LIGOS

2656 VV'est 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai lr nuo B iki 8 v.v. 

fieštad. nuo 1 lkl 4 vai. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS » 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
Sešt. nuo 9 lkl 12 vai.: aroa suslta
rua

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6

lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

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

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30__ 12:00.
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Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-ob lr Campbell 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 VV. 71st St —■ Tel. 737-5149
Tikrini, akis. Pritaiko akinius lr 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

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

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J* SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63 r d Street

Ofiso tel. RElianoe 6-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

Valandos: pirmi ir ket. nuo 12 vai 
1K1*2 VaL'Sp.p. ir nuo 7 lkl f f. vak. 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl Z vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2760 W. 71st Street 

Telefonas — 925-6296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13 
▼. r., 3-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryte 

Rezid. tel. VVA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PItAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospeet 8-1223 
Atostogose nuo spalio 6 d. iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaitį. 2750 VV. 71 St. — 025-8206.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8*6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71at Street

PrilmiuSja ligonius tik slsltarns
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG# 

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

lr kiltu laiku pagal susitarimą

Tek ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal eufitarlmą

Ofisu tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Rtod
Vai.: pirmad.. antrad.. peniktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., .kttyitt 6*3 v. vA.kS.-m,
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KULTŪRINE DOVANA
Šiuo metu įvairiose JAV lie

tuvių kolonijose vyksta Balfo 
vajus. Daugelis pasišventusių, 
artimo atodūsiams atviras šir
dis turinčių lietuvių beldžiasi j 
kaimynų namus, rinkdami au
kas. Tam visi turime pritarti 
ir nuoširdžiai šį užmojį parem
ti. Tas viskas atitinka patiems 
laiko reikalavimams. Šiuo me
tu yra ypatingai akcentuoja
mas socialinis krikščionybės 
atspalvis. Mintytojas Raus- 
chenbusch yra pasakęs vertą 
apsvarstyti tiesą: “Asketinė 
krikščionybė pasaulį pavadino 
blogu ir nuo jo šalinosi. Hu- 
muniškumas gi laukia revoliu
cinės krikščionybės, kuri, pa
saulį pavadinusi blogu, dėtų 
visas pastangas jį pakeisti”. 
Tiesa, asketinis savęs atnau
jinimas jau yra pirmas žings
nis į pasaulio atnaujinimą, ta
čiau jau labai laikas žengti ir 
antrą žingsnį, kuris bus socia
linės programos vykdymas mū 
sų krikščioniškoje misijoje. 
Dalyvavimas Balfo vajuje kaip 
tik ir bus vienu iš tokios pro
gramos punktų.

Naujai iš spaudos išėjęs J. 
Moltmano veikalas “Religion, 
Revolution and Future” pri
mena, kad mes, krikščionys, 
ilgą laiką Kristų nepilnai per
teikėme žodžiu, sakramentais, 
hierarchijos veiksmais, bet da
bar žmonija “ieško bendravi
mo su Žmogaus Sūnumi, kuris 
aptarnauja alkaną, drabužio 
neturintį, kalinį, tremtinį, siek
damas teisingumo”.

*
Tačiau ne tik Evangelija, 

bet net ir kai kurie kūrėjai už 
geležinės uždangos, kaip Du- 
dincevas, tiksliai užakcentavo, 
kad ne vien duona žmogus gy
vena. Nuoširdžiai skatindami 
paremti Balfo vajų, kuris sie
kia visus lietuvius, kuriam pa
sviety jie bebūtų ir kokį vargą 
bevargtų, aprūpinti duona, 
mes dar norėtume atkreipti dė
mesį, kad reikia ieškoti veiks
mingesnių kelių pasotinti tuos, 
kurie ne vien duonos alksta, o 
kurie ilgisi lietuviškų kūrinių, 
dvasinių vertybių ir dėl lėšų 
stokos neįstengia jomis apsi
rūpinti. Turime čia minty rinki 
mą lietuviškų knygų. Tuo rei
kalu vertingų minčių yra iškė
lęs vysk. V. Brizgys praeito 
šeštadienio kultūros priedo ve
damajame. Norima plačiau ap-> 
rūpinti svarbiąsias bibliotekas 
lituanistiniais leidiniais.

*
Vykdant šį užmojį, reikėtų 

jį net praplėsti. Juk visi žino
me, kad lietuviams, gyvenan- 
tieems Pietų Amerikoje, o taip 
pat Europoje ir Australijoje 
gana sunku apsirūpinti kny
gomis, kurios leidžiamos JAV, 
o čia juk ir yra gausiausia jų 
išleidžiama. Ar negalėtų Bal
fas, L. Bendruomenė ir kitos 
pajėgesnės organizacijos, ša
lia piniginių aukų rinkimo, pa
skelbti ir lietuviškos knygos 
rinkimo vajų. Juk daugelis 
jų dabar lentynose ar net dė
žėse guli ištisais metais nepa
judinamos, o toli sunkesnėse 
sąlygose gyvenantiems mūsų 
broliams tai būtų didelė lietu
viškos dvasios atgaiva. Dalis 
svarbesnių leidinių galėtų eiti 
į universitetines ar miestų bib

Spaudoj ir gyvenime

IZRAELIS IR ARABAI

Daug informacijų apie arabų - 
žydų santykius duoda naujas lei
dinys “Conflict in Middle East”, 
redaguotas J. Chace. Tai aktu
alių straipsnių rinkinys iŠ dien
raščių ir žurnalų.

Čia pažymima, kad karas iš
blaškė arabų iliuzijas, jog jie ga
li sunaikinti Izraelį, o Izraelį į- 
tikino, kad greitas susitaikymas 
su arabais nebus įmanomas. Dėl 
to žydai dabar yra labai atsar
gūs. Naujai žydų užimtieji kraš

liotekas, o dalis, labiau plačio
sioms masėms skiriamų, į bib
liotekėles P. Amerikoje, Vo
kietijoje, Australijoje, ar net, 
kaip dabar išryškėja, kariuo
menės bibliotekoms, kur irgi y- 
ra skaitybos išsiilgusių lietu
vių.

*
Artėja Kalėdų šventės, ka

da, pagal įprotį, mes siunčia
me savo artimiesiems dovanas, 
įvairios organizacijos, kaip 
skautai, ateitininkai ir kiti, ku 
rie turi savo brolių vienetus 
užjūryje, galėtų jiems sudaryti 
kultūrinių dovanų siuntinius 
— pasiųsti paketėlius suauko
tų lietuviškų beletristikos, po
ezijos, kitokio turinio knygų. 
Susidarytų branduoliai tokių 
nedidelių bibliotekėlių, kurias 
vietinės organizacijos galėtų 
paskiau papildyti ir sava ini
ciatyva, ar tai rasdamos lėšų 
naujiems leidiniams pirkti, ar 
tai ir savo tarpe knygų, jau 
perskaitytų ir nebenaudojamų, 
parinkdamos.

Apskritai mūsuose bibliote
kų ir skaityklų reikalas yra 
kiek apleistas. Visoje didžiau
sioje lietuvių išeivijos koloni
joje — Chicagoje — berods 
tėra tik viena lietuviškoji skai
tykla — Jaunimo centre, jė
zuitų globoje, ir tai nelabai 
matyti, kad plačiau ja būtų 
naudojamasi. Sakykime, kad 
JAV lietuviai daugiau finan
siškai pajėgesni ir gali pa
tys daugiau į savo namus laik
raščių užsiprenumeruoti, 'bet 
ne su visais taip yra, o užjū
rio lietuviams juk tas reikalas 
dar sunkesnis. Užtat knygų 
siunta, sudaranti bibliotekėlės 
užuomazgą, galėtų būti graži 
pradžia sukurti lietuvišką kul
tūrinį židinėlį.

*
Šitam reikalui būtų geras 

dalykas artėjant Kalėdoms, 
Naujiems Metams užprenume
ruoti kokį lietuvišką laikraštį 
užjūrio organizacijų vienetam. 
Organizacijos visų pirma ga
lėtų užprenumeruoti savo or
ganą 'giminingiems užsienio 
brolių vienetam, o paskiau gal 
ir kai kurį kitą lietuviškos krik 
ščioniškos kultūros žurnalą. 
Džiugu, kad jau kai kurios or
ganizacijos yra tuo susirūpi
nusios ir savo narius skatina, 
mokant savąją prenumeratą, 
prijungti auką ir užjūrio bro
lių prenumeratai. Šito kvieti
mo negalima praleisti negirdo
mis. Juk nueidamas mėnraš
tis, savaitraštis, dienraštis re
guliariai, pakartotinai primins, 
kad toli esantieji užjūrio bro
liai neužmiršta savųjų. Yra 
pavyzdingų pavienių asmenų, 
kaip pvz. šiomis dienomis ma
tėme, kad vienas Chicagos lie
tuvis užprenumeravo “Drau
gą” lietuviui misijonieriui į Af
riką. Mes suprantame, kad 
tarp puslaukinių, skurdžiausių 
žmonių gyvendamas mūsiškis, 
visas savo jėgas ir lėšas jiems 
paskyręs, pats neįstengs lietu
višką laikraštį užsakyti, bet 
koks jam neįprastas nuolatinis 
džiaugsmas bus gauti lietuviš
ką spausdintą žodį ir per jį ne
prarasti ryšio su savaisiais! 
Metų pabaiga kaip tik yra ge
ra proga tai prisiminti ir ta 
kryptimi veikti. J. Pr.

tai turi 32,000 kvadr. mylių su 
daugiau kai milijonu gyventojų, 
o tų sričių administravimui tė
ra įvesta tik 249 žydai. Likusius 
9,713 administracinio aparato 
žmones sudaro vietiniai arabai.

Stengiamasi išplėsti bendravi
mą. Arabai lanko žydų suruoš
tas žemdirbystės parodas, kur jie 
mokomi pažangesnio ūkininkavi
mo. Sportininkų komandos, ara
bų ir žydų, turį bendras rungty
nes.

TRŪKČIOJIMAI MASKVOJE
Kliūtys vidaus ūkio ir užsienio politikoje GEDIMINAS GALVAKomunistų partijos centrinio 

komiteto slaptame posėdyje 
1964 m. spalio 14 d. Chruščiovas 
buvo nušalintas. Jo įpėdiniais 
parinktas Leonid I. Brežnevas 
komunistų partijai, o Aleksėj
N. Kosyginas valstybės politi
kai vadovauti. Ypatingai reta 
dvivaldystė Rusijoje vertė kel
ti abejones, kad ji ilgai tvertų. 
Spėliojimai greičiausiai buvo pa
remti nusižiūrėjus į Chruščio
vo - Bulganino dvivaldystės 
trumpą amžių.

Chruščiovas buvo pakaltintas 
nesugebėjimu krašto reikalus 
tvarkyti ir užsienio politikai va
dovauti. Jo įpėdiniai ne daug 
žadėjo, bet ne ką ištesėjo. Jie, 
kaip ir jų pirmtakūnas, stalini
nę santvarką ramstė, lopė, bet 
nė vienoje srityje per penkmetį 
laimėjimų nesulaukė.

Santūrumas
Chruščiovas, pasmerkęs Sta

liną, kai kuriais požiūriais jį pa
mėgdžiojo. Jis mėgo planuoti, 
keliauti ir ilgas kalbas sakyti, 
siekė krašte ir užsienyje pasi
garsinti.

Jo įpėdiniai santūresni. Išti
sais mėnesiais jų nuotraukų 
spaudoje nematyti net ir jų kal
bas paskelbus. Jų kalbos trum
pesnės, siekiančios mažmožiuo
se nepaskęsti ,nors ne visuo
met jiems, o ypač Brežnevui pa-

1Š visų arabų kraštų, Libanas 
yra palankiausias Izraelio kaimy
nas. Jordanas, atrodo, labiausiai 
būtų linkęs su Izraeliu kalbėtis 
dėl taikos, jei nebijotų kitų ara 
bų kraštų spaudimo. Izraelis šiuo 
metu per keletą dienų galėtų su
mobilizuoti apie 300,000 gerai 
paruoštos kariuomenės.

Izraelyje religinės šventės yra 
tapusios valstybinėmis šventė
mis, tai nėra problemos dėl jų 
šventimo. Sovietų prekybinės ir 
karinės misijos yra ne tik Egipte, 
bet ir Moroke, Tunisijoje, Kuwai 
te; Sovietai savo įtaką yra gerokai 
išplėtę Alžirijoje, Irake, Sudane, 
Sirijoje: Kai žydai sumušė ara
bus, Maskva 800 skridimų vėl nu 
gabeno arabams gausybes gink
lų. Apie 300 Egipto pilotų yra ru
sų paruošti valdyti Migus.Rusai 
stengiasi išplėsti įtaką į arabų 
karininkų paaukštininmą laips
niuose.

Žibalo versmes turintieji Sau
di Arabija, Kuwait ir Libija 
duoda Egiptui 266 milijonų dol. 
per metus, kad išlygintų nuos
tolius, kuriuos turi uždarius Sueso 
kanalą. Sirijoje ir Jordane ara
bai yra paruošę šimtus parti
zanų kovai prieš žydus. Atrodo, 
arabų žydų karas neišvengiamas, 
ir jis gali suliepsnoti 1970 me
tais. Tik JAV ir Sovietų Sąjun
gos susitarimas gali nuo to kon
flikto apsaugoti. J. Pr.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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Ji vaikščiojo iš kampo į kampą, ėjo prie telefono 
skambinti Irenai, bet ne... Ji negalėjo su ja kalbėti ir 
matyti tas įdėmiai žiūrinčias akis.

— Gal ir ji žino? — atėjo mintis ir, suspaudusi ran 
komis smilkinius, mėgino negalvoti. Bet kaip žmogus 
gali negalvoti? Ir ji galvojo apie Vytautą, kurį tu
rėjo šeštadienį pamatyti, kuriam turėjo visą pundą laiš
kų perrašiusi...

— Ar jis pasiges manęs?.. Gal susirūpins?.. — o 
smilkiniuose lyg kūju kas kalė.

— Ne, negaliu, — žinojo Auksė, — negaliu jo 
nematyti, negaliu visko atsižadėti, negaliu būti ta, kas 
nesu.

O jos ilgesys augo. Augo ne dienomis, bet minutė
mis, sekundėmis, kiekvienu širdies smūgiu, kiekvienu 
atsikvėpimu. Dabar jai nebepakako būti drauge, ji troš
ko būti jo glėbyje, jausti jo lūpas, užmiršti visą pasaulį. 
Atrodė lyg prisipažinimas būtų atvėręs vartus visiems 
iki šiol nuslėptiems jausmams.

Ruduo ir žiema prabėgo džiaugsme ir siaube, ku
riuos kėlė draugystė su Vytautu ir kaltės jausmas prieš 
Johną.

Auksė smerkė save, gailėjosi ir vėl ėjo ten, kur 
buvo Vytautas. Priedanga susitikimams ar net pasiteisi
nimas prieš save buvo bendras darbas. Vytautas rado 
kelius, kuriais per Lenkiją galėjo siųsti uždraustas medi
cinos priemones į Lietuvą, o Auksė rinko aukas, vadė at*

vyksta esmę pagauti.
Šiuo metu rodosi, kad ruošia

masi dvivaldystę tęsti. L. I. Brež 
dievui svetur išvykus, jį pava
duoja Andrėj P. Kirilenko,. bent 
šiuo metu laikomas pavaduoto
ju.

Aleksėj N. Kosygino pavaduo
tojas yra Dimitrij S. Polianskis, 
žemės ūkio žinovas.

Partijoje vyksta varžybos. 
Nežinia, kada gali pasireikšti 
naujas sprogimas valdantiems 
nušalinti ir naujiems asmenims 
iškilti.

Vidaus sunkmetis

Sovietų gyventojai nelinkę iš 
ugnies traukti kaštanus. Kaip 
praėjusiame šimtmetyje, taip ir 
dabar šviesuomenė yra judriau
sia. Profesoriai ,rašytojai ir gal
vojantys jau viešai taria, kad 
jie negali pakęsti cenzūros ir 
komunistų partijos priespaudos. 
Prieš kelerius metus daryti pa
rodomieji teismai sukėlė nuo
gąstavimus, kad vėl pradės siau 
sti teroras. Parodomieji teis
mai pristabdyti. Vienur kitur 
panaudota jėga “neklaužadoms” 
sudrausminti, tautiniams ir lais
vės kovotojams palaužti.

Sustingusi komunistų partija 
dairosi į priešus, tačiau nuogąs
tauja ir stebi jaunimą, kuris vis 
mažiau domisi komunistine ide
ologija ir jos tikslais. Jaunuo
liai nori prie esančios santvar
kos pritapti ir gerai gyventi. 
Sovietuose auga naujos nuotai
kos jaunimas, kuriam rūpi ne 
praeitis, bet gerovė šiandieną.

Stabdžiai ūkyje

Georgia valstijos gub. Lester Maddog perplėšia po pierio barikadą, atidarant naują kelią iš Atlanta į 
Miami, Fla. Tai 63 mylių kelias ir tarp tų miestų bus galima nuvažiuoti be jokių susisiekimą pristab- 
datičių šviesų.

skaitomybę ir korespondenciją. Darbas buvo vargingas, 
nes reikėjo pradėti iš naujo. Bet visi nuoširdžiai dirbo ir 
jautėsi pilnai atlyginti, kai pirmininkas perskaitė pa
dėkos laišką iš daktaro, gavusio pirmą siuntinį:

“...niekas nesupras to džiaugsmo, kurį pajutau lai
kydamas rankose jūsų dovanas. Dabar galėsiu pa
dėti žmonėms daugiau, nei tuščiais paguodos žo
džiais...”
Net Johnas, kai Auksė išvertė jam laiško turinį, 

susimąstė ir pradėjo abejoti, ar buvo teisus, nuvertin
damas jų pastangas išlikti tautiniu vienetu, kovojan
čiu už savo krašto ir žmonių teises į laisvę. Tai nebuvo 
vien tik praeinanti nuotaikos apraiška. Tie žmonės ti
kėjo tuo,, ko siekė, dirbo ir planavo ateitį. Jis matė, kaip 
Auksė buvo persiėmusi savo darbu, kiek pasitenkinimo 
kiekvienas pasisekimas jai nešė ir kiek daug visa tai 
jai reiškė.

— Ar galima išrauti tai, kas žmogui nuo ma
žens įskiepyta? — pradėjo jis galvoti ir mėgino supras
ti savo žmoną, kurią kaip tik pamilo todėl, kad ji ne
buvo tokia, kurios dabar iš jos reikalavo. Pirmą kar
tą jo pasitikėjimas savimi palūžo ir nustebęs jis klausė 
savęs: — Ar aš klydau?

Kai su pavasariu pasibaigė visuomeninio gyvenimo 
judėjimas, kai draugijos atskaitomybės knygos buvo 
užverstos vasaros atostogoms, o trumpa nakties vėsu
ma nebegalėjo nustelbti dienos karščio, Auksė prisimi
nė aplinką ir laiką. Ji jau nebeturėjo progos sutikti Vy
tautą. Jų bendras darbas užsibaigė.

Johnas gavo mėnesį atostogų, kurias nusprendė 
praleisti pajūry. Auksė negalėjo priešintis, nors ir neno
rėjo apleisti Chicagos, kur bent retkarčiais galėjo ti
kėtis sutikti Vytautą.

Kosygino ūkinė reforma ne
paliko gilesnių pėdsakų. Ūkinė 
centralizacija dar labiau sustip
rino biurokratizmą. Šnektos a- 
pie įmonių decentralizaciją, va
dovams suteikimą didesnių tei
sių sulaukė partijos konserva
torių kritikos. Apie įmonių re
formą šiuo metu užsimenama, 
bet ji jau praradusi pirmykštį 
patrauklumą. Iš tiesų ji tebuvo 
pusiau reforma, nepatenkinusi 
lūkesčių. Senosios įmonių ne
gerovės kaip netikslinga įmonių 
organizacija, nesklandus tieki
mas, žaliavų paskirstymas, aukš 
ti kaštai, menkai augantis dar
bo našumas, nepatenkinama pre 
kių kokybė ir būtinų reikmenų 
trūkumas, vėl verčia rūpintis 
naujomis reformomis, dar senos 
neužbaigus.

Komunistų partija vis tebe
kalba apie pakenčiamesni aprū
pinimą butais, geresnį buitinį 
ir prekybinį patarnavimą.
Atsargumas užsienio politikoje

Per pastarąjį penkmetį Sovie
tai padarė kelis šuolius, karo 
laivynas bandė įsistiprinti Vi
duržemio jūroje ir Indijos van
denyne, santykius su kinais į- 
tempė, Čekoslovakijoje panau
dojo karinę jėgą demokratiniam 
sąjūdžiui palaužti, t. y. dėti pa
stangas, kad vanduo iš žemu
mų į Karpatų aukštumas tekė
tų. Laikinai jie laimėjo. Ar il
gai?

Jie bandė savo jėgą parodyti, 
bet netrukus sulaukė atoveiks
mio smūgių. Nesutarimai su ki
nais ir įsilaužimas į Čekoslova
kiją sukėlė nepasitenkinimą ne 
tik užsienio komunistų partijo
se, bet ir kai kuriose, savaimin-
gesnėse komunistinėse respubli
kose. į !

Stiprieji išlieka
Kai kurie pasaulio moksliniu- nis tinka žmonių gyvenimui?

Pavienių žmonių gyvenime taskai, ypač Darvinas, aiškina, ikad 
augalų, gyvulių ir žmonių gyve
nime vyksta natūrali atranka. 
Esą, didieji ir sveikieji augalai 
nustelbia mažesnius ir pastarie
ji turi nudžiūti, išnykti. Tas pat 
yra su gyvuliais, žvėrimis. Di
dieji ir plėšrieji žvėrys naikina 
mažuosius. Atrodo, kad dėl to 
turėtų išnykti mažieji gyvūnai: 
žvėrys, paukščiai. Ar taip yra 
gyvenime? Žinome, kad nuo že
mės paviršiaus išnyko dinosau- 
rai ir kiti didžiuliai žvėrys, ro- 
puoliai, šliužai, o išliko už juos 
mažesni ir maži gyvūnai. Jei 
augalų pasaulyje vienas augalas 
stengiasi nustelbti kitą tos pat 
rūšies augalą, tai gyvūnų pa
saulyje yra kitaip. Liūtas nenai 
kiną liūto, vilkas nenaikina vil
ko- Plėšrieji žvėrys visuomet 
naikina kitos giminės žvėris.

Ar natūralios atrankos dės-

Kosyginas ėmėsi santykius su 
Pekinu lopyti. Mes nežinome jo 
pokalbio su Chu En - lai, bet 
Sovietai paskelbė, kad spalio 20 
d. užsienio reikalų pavaduotojo 
Vasilij Kuznecovo vadovauja
moji delegacija pradės derybas 
su kinais. Apie pasitarimų sėk
mę per anksti šnekėti, kai Peki
nas pažadėjo atvirai remti Šiau
rės Vietnamą ir laisvės kovo
tojus Pietų Vietname. Kinai 
bando Vietname atvirai su ru
sais varžytis.

Brežnevas pareiškė spalio 6 
d. Rytų Vokietijos dvidešimt
mečio proga; “Mes sveikintume 
Federalinės Vokietijos tikroviš
kos politikos posūkį ir esame 
pasiruošę atitinkamai atsiliep
ti”.

Sovietai priėję prie bedugnės 
ima nuo jos trauktis.

— Geros vasaros, Aukse, — palinkėjo jis paskutinį 
kartą ir laikė ranką, lyg nenorėdamas paleisti. Atrodė, 
kad stengėsi kažką prisiminti, norėjo dar kažką pasaky
ti, bet susilaikė. Auksė laukė plakančia širdimi, norė
jo verkti iš ilgesio ir liūdesio, jautėsi naivi ir juokinga. 

— Taip reikia, — žinojo ji ir tuštuma vėl apgaubė
te-

Balto smėlio pajūrys ir švelniai krantą plakan
čios bangos pamažu užliūliavo Auksės ilgesingą neri
mą, kuriame ji blaškėsi pirmomis dienomis. Ilgas valan
das praleisdavo ji vien gulėdama ant kranto, užmiršu
si aplinką ir žmones, vien klausydama vandens ošimo ir 
žuvėdrų klyksmo.

Nors Johnas buvo šalia, jos nekalbino, netrukdė. 
Gal norėjo pailsėti tyloje, o gal nujautė Auksės ne
rimą ir norą vienumos.

Aplinkui grupavosi būriai vasarotojų, mezgėsi pa
žintys, tik Auksė ir Johnas laikėsi nuošaliai, lyg iš anks
to susitarę praleisti atostogas vienu du.

Oras buvo gražus, saulė maloni, o vanduo vėsiai 
gaivinantis. /

— Einam paplaukyti, — kartais kviesdavo Johnas 
Auksę, bet ji mieliau kaitinosi ar gulėjo pavėsyje ste
bėdama debesų žaismą ar tik žiūrėjo kažkur į tolį ne
reginčiomis akimis.

Taip prabėgo savaitė.
— Dar trys savaitės tokio merdėjimo, — abejingai 

galvojo Auksė. Ji nesijautė nei nelaiminga, nei paten
kinta. Nebuvo net to sąžinės graužimo, kuris kankino 
prisipažinus sau, kad myli Vytautą. Atrodė, kad buvo 
pakibusi ore ir laike ir tik po trijų savaičių galės vėl
grįžti į gyvenimą.

dėsnis vargu tiktų. Jis daugiau 
tinka tautų gyvenimui. Mes ir 
dabar matome, kaip didžiosios 
tautos naikina mažąsias tautas. 
Ypač pastebima ten, kur didžio
sios tautos yra pavergusios ma
žąsias kaip Rusija, Kinija. Tie
sa, yra mažų tautų narių, kurie 
patys žūna savo tautai, tapda
mi didžiųjų tautų trąšą. Ma
žoms ir neatsparioms tautoms 
yra daugiau pavojų išnykti nuo 
žemės paviršiaus, negu didelėms 
tautoms.

Jei natūralios atrankos dėsnį 
stebėsime atskirų žmonių gyve
nime, gausime kitokį vaizdą. 
Čia natūralios atrankos dėsnis 
pilniai negali pasireikšti dėl 
žmonių skirtingo gyvavimo nuo 
augalų ar žvėrių, žinome, kad 
karo lanke žūna sveiki, vertingi 
vyrai. Menkos sveikatos vyrų 
fizine ir psichine prasme j ka
riuomenę neimta, todėl jiems ir 
žūti nėrc. pavojų. O ir pastarie
ji kuria šeimas. Dažnu atveju 
jų šeimos yra gausios- Ar to
kios šeimos duoda žmonijai ge
rą, sveiką prieauglį? Žinome 
dėsnį, kad iš fizine ir psichine 
prasme sveikų tėvų gimsta svei 
ki vaikai. Iš liguistų tėvų gims
ta liguisti vaikai. Iš pastarųjų 
dažnai atsiranda kandidatų į ka
lėjimus, ligonines, beprotnamius 
ir į kapus.

Taip pat sveikų vyrų žūna 
darbovietėse — fabrikuose, ka
syklose. miškuose ir kitur. Silp
nesnės sveikatos vyrai prie sun
kių darbų nedirba, todėl jiems 
ir darbe žuvimo pavojai yra 
mažesni.

Šiandien yra jaunimo, kurs 
savu noru žaloja savo sveika
tą. Tai alkoholikai, narkotikai 
ir kiti. Juos daugiausia atsto
vauja valkatos,hipiai ir kiti ne
normalūs žmonės. O ir hipiai 
kuria šeimas ar ir bejų susilau
kia prieauglio. Bet tas prieaug
lis atstovauja nesveikosios žmo 
nijos daliai. Jų negalima skirti 
prie natūralios atrankos, žmo
nių.

JAV kasmet nužudoma apie 
40,000 nekaltų žmonių. Ar nu
žudomi ir jų žudikai? Daugiau
sia — ne. Tas rodo, kad ir vais 
tybinė santvarka prisideda prie 
to, kad sveiki, vertingi žmonės 
žūtų, o išsigimę žmogžudžiai 
gyventų-

Tie pavyzdžiai rodo, kad at
skirų žmonių gyvenime negali
me tiksliai taikyti natūralios at
rankos dėsnio, nes žmonių gyve
nimas skiriasi nuo gyvulių, žvė
rių, o ypač nuo augalų. Dažnu 
atveju menkos vertės žmonių 
prieauglis yra didesnis, negu ver 
tingų žmonių. J. J.



4 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. spalio mėn. 21 d.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

A.-Į-A. Prof. Dr.
Pranui Viktorui RAULINAIČIUI, 

mirus,
jo sūnus ALGĮ ir JULIŲ ir jų šeimas giliame liūdesyje 
nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Fronto Bičiulių Sambūris 
Los Angeles, California

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 VV. 69 St. Tel. VVA 5-2737
U fi M E S I O I

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
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A. + A.
STASEI LAURINAITIENEI mirus, 

jos vyrui p. LAURINAIČIUI, dukrai IRENAI KONČIE
NEI, sūnui JURGIUI ir visiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Halina ir Vacys Bagdonai

RADIO PROGRAMA

A. f A. MARIJAI GRAUŽINIENEI 
mirus,

Sofiją ir Juozą Graužinius giliai užjaučame.

Irena Krikščiūnienė 

Gražina ir Henrikas Kaganiec

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

Į S I G Y R I T E DABAR

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var- 

i ganų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av-. CL 4-7450

2-jų butų mūrinis po 5J/£ kamb. 2 
maš. garažas. Apyl. 66 ir Maple- 
wood. Kreiptis į savininką

GA 5-3897

2608 VV. 60 St. 
3333 S. Halsted

Tel. VVA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metua 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
10:30 A.M. - 3 P.M. Tuesday thru 
Friday. $1.50 per hour. Tips and 
meai.
Ask for Marty, 355-0712

Exper’d Dishvvasher
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD CONDITIONS 
$2.00 PER HOUR

Ask for Marty, 355-0712

A. -Į- A.
PULK. PETRUI GENIUI

mirus, dukrai Nijolei Poškienei ir šeimai nuo
širdžią užuojautą reiškiame.

E. ir D. Giedraičiai

MOUHTAIN STATES 
AGEHCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

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.
Ulinois State gyventojai prie kainos 

tnrl pridėti 5% mokesčių.

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri ‘‘radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

Kūrėjui - savanoriui, pulkininkui

A. -Į- A.
PETRUI GENIUI mirus, 

žmoną WILHELMINĄ, dukteris bei jų šeimas širdingai 
užjaučiame.

T. ir J. M ifkai, J. šepetys

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K. Šimulis
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FBANK ZAPOLIS

3208 % VVest 05th Street 
Chieago, Ulinois

TeJ. GA 4-8654 ir GR 6-4330
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Pranešame giminėm^, draugams ir pažjstamiems, kad po sun
kios ir ilgos ligos, 1969 m. spalio 18 dieną, natriuose mirė mūsų 
mylima mamytė, uošvė ir senelė

A. -Į- A.

Elena'Helen A. Kataitis
DAUBARAITĖ

■ W 1 Gyv. 9579 Geysdr Avtnue, NortKridge, California ' *
Gimė Lietuvoje 1900 m. sausio 6 dieną.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Julia, žentas Philip Wein- 

gart, sūnus Frank, marti Betty, 2 anūkės Susan Helen ir Peggy 
Lee, švogeris John Katavich Sr. siu žmona Frances ir jų duktė 
Valeria Lanž su vyru Edward ir šeima, ir kiti giminės ir drau
gai.

Velionė buvo našlė a. a. Joseph Kataitis (Katavich).
Šv. Rožančius bus kalbamas Šv. Kazimiero bažnyčioje 

antrad., spalio 21 d., 7:30 vai. vak. Laidotuvės trečiadienį, spalio 
22 d. Šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos 9 vai. ryto. 
Po gedulingų pamaldų bus nulydėta į San Fernando Mission kapi
nes, 111-60 Stranwood Avė., Mission Hills. California.

Velionė priklausė: The Blue Army of Our Lady of Fatima, 
Šv. Pranciškaus Sės. Vienuolyno rėmėjų dr-jai, Parapijonė Švč. 
M. Marijos Gimimo bažn. Chicagoje. Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų 
dr-jai, Chicagos Liet. R. Katalikų Labdarių S-gai, T. Marijonų 
rėmėjų dr-jai, T. Pranciškonų rėmėjų dr-jos amžina narė, Ne
kaltai Pradėtosios Marijos Seserų Gildai, Švč. P. M. Ražanca- 
vos Brolijai, Altoriaus puošimo dr-jai, amžina narė St. Jude Apos- 
tolate, Šv. Barboros dr-jai, Tretininkų dr-jai, T. Jėzuitų rėmėjų 
dr-jai. Maldos Apaštalavimo dr-jai ir kitoms draugijoms.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai, proanūkai, čvo- 
geris ir kiti giminės.

Laidotuvių, direkt. Mary O. Hamrock. tel. 213-749-6091.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje. «' ■
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Aps&iotea' s^^TBr^Tu1^ < 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
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Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpi, kurip 
‘uri būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Pranešame giminėms ir draugams, kad šių metų spalio 18 
d. Lietuvoje mirė mūsų mylima motina

A "j" A
MARIJA SIRUTIENĖ

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

Nuliūdę
SŪNUS VYTAUTAS IR DUKTS BIRUT® 

su šsatčics ciucagojz

PARDAVIMUI

lOlffil!?’®!!!!!!!®

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.
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BITES

Liuda Germanienė
Knygutė skirta pradedančiam 

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

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

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš- 
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Taz 

Notary PubUc
2787 VV. 43rd St — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

ro garažaa. Pelninga- $52,000.
štai 4 butų puikus mūras Mar

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

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

Mūr. bungalovv Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 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, $11,006.

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai Ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 6 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-čios. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St — BE 7-9515

GARBAGE DRUMS
WTTW ČtOYI’tBB AND SANPLES

80 and 50 gaL Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-335S 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

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

■■aggMgaaaBaagngiiisisa

SIUNTimAI T LIETUVA^

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Rl. 60632. TeL YA 7-5980
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plaunami ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
llllllllllllllllllllilllllilllilllllllllilllllllllll*

GEN’L VVAREHOUSE VVORK
Stainless steel service center o n 

southwest side needs general ware- 
house help. Good wor.king conditions 
and liberal fringe benefits.

Call Mr. SCHTTIjZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

_______ Phone — 523-7210_______

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experienced 
Good Opportunity 

PHONE — 235-9800

FOLDER OPERATOR
Full Time. . Good Salary 

For Man
With Some Ęxperience.

ASK FOR KENNY.

MITCHELL PRINTING C0. 
2509 No. Southport 
Phone — BI 8-3220

PRESSMAN
Work close to home. 

Litho-P^essman vvith expe|<’ce on 
A.T.F. chief 15 or 25 inch Solna.
Wages according to experience. 

3628 N. LINCOLN, Tel. 549-5285

“GET SĖT N0W ON 
STEADY JOBS!”

Immediate Openings — Various 
Factory Work — Will Train.

Free Blue Cross & Blue Shield, 8 
Paid Holidays. Good Working Con
ditions And Location. Day Shift.

Apply in Person 
MOSER PAPER COMPANY

621 S. Plymouth. Chicago, Illinois

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

HELP VVANTED — MOTERYS

DEMONSTRATORS
Full or Part Time. Demonstrate 

variety of knives. .....................
Cooking & Hunting.
Mušt have own car.

'excbllent salary
APDRAUDŲ AGENTŪRA

Namų, gyvybės, 
automobilių, 

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

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzle Avė., PR 8-2233

Phone 675-7240

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.

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
lr Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mflr. bungalovv
Marąuette pke: Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockvvell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 ir California 
$24,700.

1)4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Westerp. 5 ir., 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, ■ $18,900.

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

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

GENERAL OFFICE
Some Typing

Will train ambitious woman with 
figure aptitude to keep job cost 
figures and payroll.

WE OFFER
A. good starting salary and a real 
fyiture with liberal wage increases 
after training.

MELROSE PARK-MAYWOOD AREA

CaU for Appt., Mrs. May 
345-0402

CONTRACTORS

Skelbkitčs “Drauge”.

REA L ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

M O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — VVA 5-8063

J REZIDENCINIAI,
JJIbkomerciniai.
M | MEDICINOS IR 
y j KITOKĮ PASTATAII

J M57 VVest OOth Street J TelHE 4-7482

Namą Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius tr vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 Jį S. Anna Avė., I.yona, 
Ulinois. Telef. 447-8806.

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

Members of M.L.S.
ALEI i A T AS — REALTOR

Halu office 6727 W. Oennak Bd., Cicero, Iii M. Di. 6-2236 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti H katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

HIGH
4.75%

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. Westem, Gblcago », HL

Telefonas VI 7-S447

D fi M E S I O !

RATES
5.25%

PER ANNUM 
ON REGULAS 

SAVINGS 
CURRENT RATE

PER ANNUM 
ON 2TVESTMENT 

-■ SONUC
5’-,000 XLV

Chicago, HUnois 60632

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, LA 3-8248

a.



Profesoriui dr. Pranui Viktorui PERSEKIOJIMAI
ČEKOSLOVAKIJOJE

Jos vadas generolas Vaclovas 
Prehlik. Abiem buvusiem minis-

už savo pasisakymus prieš so
vietų kariuomenės įvedimą į

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. spalio mėn. 21 d.
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Čekoslovakiją ir prieš sovietų 
monopolį aukščiausioje Varšu
vos pakto karinėje vadovybėje.

tram atimta parlamentarinio 
imuniteto teisė. Generolas 
Prehlik ypatingai kaltinamas

Čekoslovakijos valdžią vėl pe
lenius Maskvai atsidavusioms 
komunistams, pradėtas griežtas 
komunistų partijos ir krašto ad
ministracijos valymas. Naujoji 
krašto valdžia pašalino iš parti
jos nemaža buvusių taip vadi
namo “Prahos laisvės pavasa
rio” šalininkų ir rengiasi juos 
teisti. Išmestųjų komunistų tar 
pe yra buvęs vidaus reikalų mi
nistras Jose|f Pavel ir karo mi
nisterijos politinės administraci-

Raulinaičiui mirus A. + A. FREDUI GRAUDŽIUI
Pirmadienį, spalio 13 d., iš 

ryto dr. P. V. Raulinaitis pasi
juto blogiau. Nuvežtas ligoni
nėn, dėl staigaus širdies nusil
pimo po poros valandų jis mi-

liks kelrodžiu ateičiai. Jis ne
buvo tas, kurį vadiname “pil
kuoju visuomenės herojumi”, 
kaip tik jis nuo pat įėjimo į 
mūsų visuomenę buvo jos žibu
rys, siekių ryškintojas, sociali
nės logikos skelbėjas, jis buvo 
visuomenės patvarumo kalvis. 
Kaip asmenybė, jis buvo jaut
rus bičiulystėje, įžvalgus suar
tėjime, žavus bendravime, po 
išviršiniu santūrumu slėpęs ir 
puoselėjęs tas retas dorybes.

Visuomenės širdimi vadinome 
jo žmoną a. a. Pauliną, mirusią 
prieš trejus metus. Jai mirus 
ilgai buvo atsivėrusi tuštuma. 
Dabar ta tuštuma praplito mi
rus Pranui Viktorui Raulinai-

p. KOTRYNĄ GRIGAITYTĘ - GRAUDIENĘ, sūnų Rai- 
MUNDĄ ir dukterį ROTA giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Melanija ir Aleksas Maskoliūnai 
Rimvydą ir Vaidotas Baipšiai

A. -4- A.
ELENAI KUČIŪNIENEI,

mirus, jos vyrui muz. ALEKSANDRUI KUČIŪNUI ir 
sūnui bei kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Jis sirguliavo jau keletą mė
nesių. Buvo gydytojų priežiū
roje. Juto silpnėjant fizines jė
gas. Buvo palikęs savo įprastą 
darbą. Prieš trejus metus, be
veik mirus staiga jo žmonai a. 
a. Paulinai, velionis labai išgy
veno jos netekimą. Palengva 
įsiskverbusi liga pagaliau par
bloškė atsparumą.

Gimęs 1895 m. rugsėjo 23 d. 
netoli Sasnavos, Marijampolės 
apskr. (tėvas slaptos lietuvių 
spaudos platintojas), velionis 
suderino savo gyvenime kelias 
intelektualinio reiškimosi sritis 
su nepaprastu intensyvumu ir 
erudicija. Jam nepritrūko jo e- 
nergijos būti kartu mokslinin
ku, teisininku (mokslininku ir 
praktiku), istoriku, aktyviu 
spaudos bendradarbiu, reto ide
alizmo parlamentaru, politiku, 
trijų seimų atstovu ligi vicepir
mininko pareigų, tarptautinių 
sambūvių dalyviu, Lietuvos rei
kalų gynėju tarptautiniuose 
forumuose ir, pagaliau, iškly
dus svetur, didžiojo egzodo ženk 
le vėl pasireikšti sunkiausiose 
sąlygose mūsų mokslo institu
cijų steigėju, rėmėju, gaivinto-

Brangiai mamytei

A. -f- A. Vladislavai Marenholcienei 
mirus, sesę ADRIANA ir kitus velionės šeimos na
rius jų giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.
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Kernavės Tunto 
Mirgos Draugovės Skautės

L ir A. Brazdžiai
čiui. Tačiau jis paliko du tes
tamentu: vieną — jo siekiai, 
jo darbai, nuostabioji energija, 
kaip pavyzdys; kitą — jo žo
džiai “pasaulis, žengdamas su 
Dievu, netoleruotų skriaudos 
ir priespaudos”. .Jurgis Gliaudą

A. -Į- A.
VLADEI MARENHOLCIENEI
mirus, jos vyrui JURGIUI, dukroms IBIS ir ADRIANAI, 
tėvui ANDRIUI Argentinoje bei kitiems giminėms 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Kazys ir Uršulė Naciai 
Petras, Stasė ir Alicia Miliauskai

VET. GYD. LIUDUI GAUDUŠUI, 
jo mylimai žmonai mirus, reiškiame nuo 
širdžių užuojautą.

Paulė Balčiūnienė 
Fabijonas Mintautas 
Halina ir Vacys Bagdonai

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

A. -J- A.
KUN. JONUI JUODEIKAI

mirus,
jo broliui prof. dr. VLADUI JUODEIKAI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Marta ir Adolfas Bagdonai

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tol. i
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f- A.
STANISLAVAI LAURINAITIENEI 

mirus,
dukrai Irenai Končienei ir šeimai gilią užuo 
jautą reiškiame.

E. ir 0. Giedraičiai

Jo biografiniai duomenys Lie 
tuvių enciklopedijoje parbloškia 
ta neaprėpiama jo interesų ir 
veiklos gausa, kuria panešti rei
kėtų kelių asmenų. Kartu ste
bina tas nuostabus gebėjimas _ 
į tą veiklą įnešti prasmę ir gi- jj 
lumą, sulydinti tai su ideologi 
niu tūriu, praturtint liečiamą sfe 
rą savo talka, savo nuoširdžio
mis pastangomis, koks objek
tas bebūtų savo dydžiu, ir įdva 
sinti savo intelekto įnašu.

Platus yra sąrašas leidinių, 
kur jis rašė. Daugis yra politi
nių ir kultūrinių institucijų, kur 
jis dirbo arba jas steigė. Dau
gybei savo bendradarbių jis liko 
pavyzdžiu, kuriuo reikia siekti. -

Tarp daugelio jo veiklos as- I 
pektų ypač ryškus yra jo rū- I 
pestis socialiniais reikalais ką I 
tik atsikūrusioje nepriklauso- I 
moję Lietuvoje. Jis steigė ano I 
meto naujovę — Lietuvos dar- I 
bo, federaciją ir Lietuvos maža- I 
įemių ir naujakurių sąjungą. I 
Tas socialinio motyvo įvedimas I 
buvo moderniausia mūsų pirmų I 
jų' konstiturijų atrama. TaS Lie I 
tuvos visuomenės formavimasis I 
palankiausia neturtėliui linkme I 
visada buvo jo rūpestis ir veik- į 
la. Dėl tų jo organizacijų ryš- Į 
kūmo, gal būt, ir visas nepri- I 
klausomos Lietuvos periodas I 
niekada neprarado dėmesio so- I 
cialinio klausimo sprendimams. I

Lietuvos visuomenės istorijo- | 
je visa tai atras savo turinin- I 
gus puslapius. Visa tai yra ir I 
bus ta tyli herojika, kuri deda- I 
ma į valstybės konstitucinę dva I 
šią, ne į plakatinius šūkius.

Išeities tiltams j ateitį velio- I 
nis siekė iš giliausios praeities I 
gelmių. Tai buvo jo nuolatinis 
rūpestis skelbti apie yaptingą “ 
svarbą atrasti ir tirti lietuvių . 
tautos proistorę. Jis teigė, kad | 
lietuvių tautos istoriškumo e- I 
pochos yra tik kelių amžių I 
sluoksniai viršuj dar milžiniškų I 
neištirtų klodų.

Sunku tuojau (jo mirties a- I 
ikivaizdoje) aptarti tiksliai tą I 
jėgą, kuri buvo jo vadovaująs I 
paskatas. Bet jis pats nusakė I 
savo dvasią judintoją šiais prieš I 
dešimtmetį parašytais saki- I 
niais: “Visad siekiau ir dabar I 
noriu, kad krikščioniškosios re
ligijos ir moralės dėsniai vado
vautų žmonių santykiams ir 
tautų bendravimui. Pasaulis, 
žengdamas su Dievu, netoleruo
tų a&ri&udos ir criesp&udos. 
(Jtiši baeaJttlė&ūrs ifeS tel. 
24$)

tVb Variūogtetošfe sa j
vanorio, ligi plačiausio masto .
Valetybiuiuke erudito veiiouis į

A. + A.
VLADISLAVAI MARENHOLCIENEI 

mielas mūsų seses IRIS ir ADRIANĄ nuoširdžiai, sese- 
mirus, didžiam skausme likusius jos vyrą JURGĮ ir 
riškai užjaučiame.

įvare nes įviomes, iowa, spalio 18 d., 1969, 8:34 vai. ryto, su
laukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities, Šiluvos parapijos.
Amerikoje išgyveno 56 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Joseph, marti Gene
vieve, ir Victor, marti Virginia. gyv. Dės Moines, Iowa, 6 anūkai: 
Mark, Victor, Curtis, Joseph, Kathleen ir Patricia ir kiti giminės. 

Priklausė Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų dr-jai ir Moterų S-gai. 
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage

Avė.
Laidotuvės jvyks treč., spalio 22 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto 

bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: glimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
• Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741

Kernavės Skaučių Tuntas

FUNERAL HOME
THREE

AIR-CONDITIONED CHAPELS '■
Parking Facilitfoa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

< Buvusiam ilgamečiui 7 pėstininkų Žemaičių 
Kunigaikščio Butegeidžio pulko vadui

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI

mirus, jos vyrui JURGIUI, dukroms IRIS ir AD 

RIANAI bei kitiems giminėms skausmo valan 

doje nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Buv. Italijoj lietuvių vardu:

Krasauskai, Miežinskai, Cepelevičiai, 
Leščinskai) Leonikai, Stanaičiai, E. ir 
S. Naujokai, Zubrickai, Balūžiai, 
čėsnos, Simučiai, Dijokai, Varškiai, 
Vaičius, Masiulionis ir Gaidamavičius.

žmonai VILHELMINAI, dukroms LIUDAI, NIJOLEI 
ir EGLEI su šeimomis reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

Gyveną Chicagoje, buvę butegeidiečiai:

J. Bulika K. Leknickas
S. Goštautas J. Liorentas
J. Gramas K. Matutis
R. Jasas S. Paulavičius
S. Jūras V. Tamošiūnas
J. Kopūstas L. žėruolis
P. Lapienė K. Vygantas

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 7-1741-2Netekus brangaus vyro ir tėvelio

iiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimimiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Tm,namini jo«, 

Tune-ap Ir Motorų Remontas

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8-9588 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIFREDO GRAUDŽIO,
skausmo prislėgtą mūsų mielą pusseserę KOTRYNĄ 
GRIGAITYTĘ - GRAUDIENĘ, dukrą RŪTĄ, sūnų 
RAIMUNDĄ, taip pat likusius liūdesy brolius, se
seris bei kitus artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Alfonsas. Kazys ir Adolfas
UeSaviBiiilfe! Sėlmfeefife 

©:• fr ftraeldu
A žltklesė ŠaUhe 
M. ir J. VaNukovičiaa

Nariai

Vestuvėms, banketams, laldotuvfims 
Ir kitokioms orogoms

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLE GMJNYOTA 

2443 W. 63rd Street, Chloago, niinols 
Tel. FR 8-0833 — FR 8-0834

---------
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSONSAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

Lietuvių Laidotuvių Direktorių

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAO«AWICSE)

2424 W. 69th Street TeL REpubUe 7-1218
2814 W. 28rd Place Teh Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 Su Lituanica Avo. Te!. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Ava. TeL YArds 7-8401

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, Dt Tel. OL 2-1008
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X Adomas Didžbalis, mūsų
dienraščio prenumeratorius Chi 
cagoje, pratęsdamas prenumera 
tą pridėjo 5 dol. auką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X A. a. Marija Graužinienė 
(Keraitytė), 92 metų amžiaus, 
šeštadienį iš Šv. Jurgio par.

X. A. a. Marija Sirutienė, apie bažnyčios Ibuvo palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse. Apeigas at
liko kun. J. Makaras, kun. A. 
Baltinis. Velionė buvo kilusi iš 
Traupio parapijos, iš ūkininkų 
šeimos. Vokietijoje buvo Kemp 
teno stovykloje. Amerikon atvy
ko 1949 m.

x L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės dr. Chicagos sk. valdy
ba maloniai kviečia visas biru- 
tlninkes atvykti į visuotinį su
sirinkimą lapkričio 2 d. 4 v. po 
p. į Jaunimo Centro 203 k. Po 
susirinkimo bus kavutė. Į kavu
tę kviečiame ir svečius ramovė
mis. Po kavutės 7 v. vak. įvyks 
Vėlinių pamaldos tėvų jėzuitų 
koplyčioje ir prie Laisvės kovų 
paminklo.

penkioliką metų išbuvusi ISibiro 
šiaurinėje srityje, palaužta svei 
kata grįžusi į Okupuotą Lietuvą, 
mirė š. m. spalio 18 d. Chicago
je gyvena jos sūnus Vytautas 
su šeima, duktė Birutė Drun- 
gienė su šeima, mirusio vyro 
Broniaus Siručio dvi seserys 
Marija ir Petronėlė Dundzilienė 
bei brolis Aloyzas Sirutis su 
žmona. VeEonė buvo ištremta į 
Sibirą 1941 m. didžiųjų trėmi
mų metu.

X Danutė Baranauskienė at
vyko iš Toronto, Kanados, ap
lankyti 3avo sesers ir brolių 
šeimų ir pereitą šeštadienį da
lyvavo poeto Vytauto Mačernio 
minėjime. Apsistojusi pas savo 
seserį ir svainį A. ir J. Jad vir
žius Brighton Parke.

X Augustinas Ališauskas iš 
Montrealio, Kanados, buvo at
vykęs į savo brolio dukters a. 
au Vladės Marenholcienės laido
tuves. Ta proga aplankė ir ki
tus savo gimines bei draugus. 
Buvo apsistojęs pas pusbrolio 
Ant. ir N. šantarų šeimą. Šian
dien išvyko atgal į Montrealį.

X Kun. Petras Patlaba, šv. 
Petro ir Povilo parapijos (W. 
Puimane) vikaras, praėjusį pir
madienį išvyko rekolekcijoms į 
kardinolo Striteh susitelkimo 
namus. Pareigoms grįžo penk
tadienį.

X A. a. buv. prez. A. Stul
ginskio minėjimas įvyks 1970 
m. sausio 11 d. Minėjimą ruo
šia iš įprez. A. Stulginskio pre
zidentavimo metais veikusių po 
litinių partijų atstovų sudary
tas komitetas. Minėjimo vieta 
bus pranešta vėliau.

X Trio: smuikas - Povilas
Matiukas, violončelė _  Petras
Armonas, fortepijonas — Ma- 
nigirdas Motekaitis atliks me
ninę programą Mykolo Sleževi
čiaus 30 m. mirties sukakties 
minėjime lapkričio 16 d., 4 vai. 
p. p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, Chicagoje.

X Futbolo klubas Lituanica
rengia linksmą šokių vakarą 
šeštad. spal. 25 d., 7 v.v. Jaunimo 
centre, 5600 S. CIaremont Avė. 
Baras, bufetas, programa. Bi
lietai gaunami klubo patalpose, 
2622 W. 69th St., tel. 476-9479. 
Visi kviečiami atsilankyti, (pr.)

X Julija Bičiūnienė, Healthy 
Foods valgyklos savininkė, ne
galėdama dalyvauti Operos ba
liuje, prisiuntė 25 dol. auką Ope
ros darbams paremti. * (pr.)

X A. a. pulk. Petrui Geniui 
mirus, buvę jo, 7 pėst. pulko, 
pavaldiniai: J. Butlika, IS. Gr
iautas, J. Gramas, St. Juras, 
St. Juškėnas, G. Kaufmanas, J. 
Kopūstas, P. Lapienė, K. Lek- 
niokas, Vikt. Lesniauskas, K. 
Matutis, S. Paulavičius, V. Ta
mošiūnas, K. Vygantas, vieton 
gėlių aukoja Lietuvių Fondui, 
Lietuvos Nežinomo kario sąs
kaitom 70 dol. (pr.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapol 
jūs mokėtumėt 133 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X PASKOLOS (asmeniškos, 
automobiliams ir 2-riems mer
gišiams), lengvom išsimokė ji- 
mo sąlygom, iki $5,000. Kreip
kitės — Alex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

X Dėmesio! Marųuette Par
ke, 2 blokai nuo liet. parap. 
bažn. parduodamas 6 kamb. 
mūr. bungalow. Pilnas rūsys ir 
pastogė, 2 maš. garažas. Paliki
mas — todėl tik $17,500. Tei
raukitės Alex Realty, telef. 
656-2232, (sk.)

X Jonas Razminas, mūsų 
dienraščio prenumeratorius C!hi 
cagoje, pratęsdamas prenume
ratą pridėjo 8 dol. auką spau
dai paremti. Dėkojame.

X Prof. U. Fleege, De Paul 
universiteto psichologijois sky
riaus vedėjas ir Widweet Mion- 
tessori Teacher’s training cen
tro direktorius, neseniai aplan
kė Amer Liet. Montessori drau
gijos Vaikų namelius, 69-toj gat 
vėje. Ta pačia proga, jis pakvie 
tė Vaikų namelių vedėją Domę 
Petrutytę dalyvauti seminaruo
se, kurie buis laikomi Midwest 
Mlontessori Teaclher’s Training 
centre, 1010 W. Chicago Avė. 
Yra malonu pastebėti, Ikad dr. 
Fleege grožėjosi tvarkinga at
mosfera, bei aktyviais ir sava
rankiškais Vaikų namelių auk- 
lėtiniais.

X Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuj reikalinga Lietuvos kū 
čių ir kalėdų papročiams ipa vaiz 
duoti, Ikūčių ir kalėdų įva.rių 
parėdų: eglutės puolšimo, stalo 
parengimų, valgių, kalėdininkų 
kostiumų, šokių ir kitokių apei
gų foto nuotraukų bei aprašy
mų. Taip vadinami senosos ar 
naujosios emigracijos lietuviai 
tokias kūčių ir Kalėdų apeigų 
nuotraukas ar nors fotografijų 
negatyvus turintieji, maloniai 
prašomi muziejui jas perleisti 
ar nors ribotam laikui paskolin-

Balfo vajaus globėjas adv. Pranas Zogas, Midland Savings Assn. 
prezidentas, vajaus aeidarymo metu, sveikina Balfo darbuotojus ir pra
šo visus lietuvius remti Balfo šalpds darbą. Adv. P. Zogas pats au- 
kėjo 100 dol. ir apmokėjo atidarymo išlaidas. Iš k. į d. kun. dr. J 
Prunskis, kun. dr. F.Gureckas, Balfo direktorius, adv. Pr. Zogas, 
Jonas Evans, Balfo rėmėjas, Liet. Vyčių dr. pirmininkas.

MAČERNIO MINĖJIMAS
Gausiai publika šeštadienio 

vakarą rinkosi į Jaunimo cen
trą, kur stud. ateitininkų korp! 
Šatrija rengė Marčernio 25 m. 
mirties minėjimą.

B. Sruoga apie Mačernį
(Sutikta dr. V. Sruogienė pa

sakojo:
— šis vakarais man taip pri

mena Birutės gimnazijos paren
gimą Vilniuje, kur 1943 m. bu
vome abudu su Baliu Sruoga. 
Publikoje pamatęs Mačernį, Ba
lys parodė man, tardamas: “Pa 
žiūrėk į jį, tai didelis talentas”.

Su kūrybišku naujumu 
sudaryta programa

Komp. Dariui Lapinskui va
dovaujant įvyko to talentingo
jo Vyt. Mačernio asmens ir jo 
kūrybos pavaizdavimas, išryš
kinimas. Programa sudaryta ne 
banaliai ,o su kūrybišku nau
jumu, avangardiškai.

Čia dalyvavo solistai: sėkmin 
goji Aid. Stempužienė ir Br. 
Mačiukevičius. Mačernio kūry
bą ir kitus paryškinimus skai
tė aktoriai L. Barauskas, K. 
Baltrušaitytė.

Tėv. A. Kezys gabiai sudary
tu filmu, skaidrėmis, Lietuvos 
paveikslais įnešė daug vaizdu
mo iliustruojant Mačernio kū
rybą ir primenant jo lankytas 
vietas.

Rašytojai apie Mačernį

Savo atsiminimus apie Mačer 
nį, magnetofono pagalba pasa
kojo rašytojai H. Nagys ir p. 
Jurkus, pažymėdami, ikad toks 
talentas, kaip Mačernis, atsiran

ti. Taip pat labai pageidaujam: ,ja pgtaįg dešimtmečiais, gal 
kūčių apeigų .aprašymai: buri- net šimtmečiais. Taip kalbėjo 
mai, spėjimai, tvartuose gyvu- Nagys
lių lankymas, šėrimas jų, trobų p jurlcus nupasakojo pasku 
šlavimas ir ikt. ir kt. Praktikuo

Spektaklio talkininkai: D. Juk 
nevičiūtė, St. Gašlūnas, P. Pet
rutis, M. Balčiauskas, R. Saka- 
dolsikis.

Keliose plotmėse
Visa programos slinktis vy

ko keliose plotmėse: scenos 
priešaky lengvutės, permatomos 
medžiagos ekranas filmui ir 
škaidrėms, scenos gilumoj — 
judantis, raudomis dejuojantis 
jaunimas, dešinėj — solistai, 
kairėj — deklamatoriai, prie pat 
scenos salėje — instrumentalis
tai, tarp pačios publikos — vėl 
kalbantieji programos pildyto- 
jai. Ir vislias tiksliai koordinuo 
ta.

Kūrybinga Lapinsko inic'atyva
Pasibaigus, ilgai skambėjo 

gausūs plojimai. Visi įvertino 
kūrybingą D. Lapinsko inicia
tyvą: jis sudarė viso pastatymo 
tekstą vien iš Mačernio kūry
bos, jis pritaikė instrumentinius 
ir vokalinius efektus, jis visą 
tą sudėtingą užmojį sujungė į’ 
vieną vienetą, pats paruošė, 
pats dirigavo ir pravedė. Visi 
pripažino, kad programa buvo 
neperkrauta, neperilga, origina 
Ii, nors kai kurie skirstydamie
si atsiduso, kad tuose gausiuo
se triūkšminguose efektuose 
ima pradingti pats Mačernis ir 
kad įvairiuose D. Lapinsko su
darytuose parengimuose yra ne 
mažai panašumo, kiti gi sakė— 
kūrėjas negali su kiekvienu sa
vo kūriniu būti kitoks, o ir va
karas buvo ne Mačernio kūry
bos rečitalis, bet Lapinsko mu
zikinis spektaklis.

CHICAGOJ IR APYIINOSE
PIKETAI DEL ŠV. KAZIMIE- pagarbos velioniui. Arkivysku-

RO KAPINIŲ
Spalio 15 d. Don Varno poste 

įvyksta Šv, Kazimiero sklypų 
savininkų konvencijos tąsa, čia 
aptarta svarbieji tolimesn.ųjų 
žygių reikalai ir pasiųsta ilga 
ir išsami telegrama Amerikos 
katalikų kapinių konvencijai, 
kuri vyko New Orleans La., 
ir telegramoje išryškinama Šv. 
Kazimiero kapinių reikalai.

Pagaliau sklypų savininkų 
konvencija baigėsi šeštadienį, 
spalio 18 d. surudštu prie Chi
cagos arkidiecezijos gausiu pi
ketu. Piketininikų gretose virš 
100 piketuotojų, nešančių ryš
kius, taikliais šūkiais, plakatus. 
Plakatuose vyraujanti mintis: 
“Mes reikalaujame pagarbaus 
žmogaus laidojimo ir tęsimo tra 
dicdjų, praktikuotų katalikų per 
eilę generacijų”.

Piketuotojais susidomėjo ame 
rikiečių TV ir radijo bei didžio
ji spauda, į piketavimo vietą at
siųsdama savo reporterius, ku
rie su piketuotojais darė po
kalbius ir aiškinosi, kas prie to 
privedę ir vėliau perdavė per 
TV, radio ir plačiai apraišė pike
tą didžioji spauda.

Taip pat tūkstančiai praeivių

pijos kapinių vadovybės direkto 
rius Walsh pareiškė, kad tai 
yra tik DP (displaced per
sona) relikalaivimai, gi antros ir 
trečios kartos lietuviai esą pa
tenkinti. J. šeš.

NAUJAS ‘LAIVO’’ NUMERIS

Naujausiame. dvisavaitinio 
žurnalo “Laivo numeryje (spa
lio 18 d., nr. 21) rašo vyskupas
V. Brizgys _  Dievo karalystė
Žemėje ir Danguje, K. Br. Alek 
sandras (Stulginskis — valsty
bininkas, A. Nockūnas, MIC,— 
Tvarinijos didingumas (atpasa
koja Šv. Tėvo Pauliaus VI 
mintis apie kelionę į tolimąsias 
erdves), Vilniaus rusas D. D. 
Bodhan duoda pluoštą atsimini
mų apie D. T. Jurgį Matulaitį 
(vertimas kun. J. Vaišnoros, 
MIC.), dr. P. Mačiui s — Ange
lo pasveikinimas, šiame nume
ryje yra daug informacinių ži
nių iš lietuvių gyvenimo plačia
me pasaulyje, ypač dvi svarbios 
žinias yra iš okupuotos Lietu
vos. Kun. dr. Juozas Prunskis 
naujų knygų skyriuje supažin
dina su Vatikano visuotinio su
sirinkimo nutarimais, Myk. Vait 
kaus atsiminimų ve‘kalu: “Ne
priklausomybės saulėje”, kuris

plečiant ir ugdant lietuviškąją 
kultūrą. Pamaldų metu, kurio
se skaitlingai dalyvavo Vilniaus 
krašto lietuviai ir kiti Vilniaus 
mylėtojai, gražiai giedojo solis
tė G. Mažeikienė. Kelios mūsų 
organizacijos buvo atsiuntusios 
savo vėliavas.

Minėjimo dalį prie paminklo 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
pradėjo P. Šeštakauskas. Auku
ro ugnį užkūrė Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, M. 
Noreikienės ir J. šalnienės asis
tuojamas. Pagrindinę kalbą pa 
sakė vilnietis dr. J. Šalna, iškel 
damas Vilniaus reikšmę Lietu
vai. Prisiminti žuvusieji dėl Vil
niaus. Prie paminklo vainiką 
padėjo Vilniaus kr. lietuvių s- 
gos Chicagos skyriaus pirm. J. 
Pakalka, dviejų vilniečių mote
rų lydimas. Sugiedota “Marija, 
Marija”. JAV himną sugiedojo 
solistės G. Mažeikienė ir J. Šal- 
nienė, o Lietuvos himną visi su 
sirinkusieji. (bk)

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
S-GOS MOTERŲ PAGALBI

NIAME VIENETE

, Inžinierių ir architektų sąj, 
moterų pagelb. vieneto susirin
kime spalio 5 d. inž. Juozo ir Be

stebėjo tvarkingą piketą ir su buvo premijuotas Lietuvių Ra-1 rutės Briedienės rezidencijoje 
įdomumu skaitė plakatuose įra- ■ šytojų draugijos, ir O. B. Au-! dalyvavo per 40 asmenų. Po
sus.

Tuo laiku, berods, arkivysku
po kard. Cody nebuvo namuo
se, tačiau piketą stebėjo arki
diecezijos tarnautojai ir įvairūs 
pareigūnai. Šios rūšies piketas 
numatomas prie ariddiecezijos 
pakartoti ir šį šeštadienį.

Pažymėtina, ikad piketui va
dovavo didi Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių teisių gynėja Mrs. 
Maggenti, kuri taikliai atsakė ir 
į reporterių klausimus.

Gailia, kad tokie dalykai de
dasi ,tačiau tai turėtų suprasti

dronės (Balčiūnienės) poezijos 
rinktine: Tik tau ir man. “Lai
vą” le'džia Marijonų vienuolija, 
4545 W. 63 Street, Chicago, UI. 
60629.

PAMINĖTA VILNIAUS 
DIENA

Kukliai, bet prasmingai Vil
niaus diena prisiminta Chicago
je, V.lniaus krašto lietuvių są
jungos vietinio skyriaus rūpes
čiu. Ta proga Tėvų jėzuitų kop
lyčioje šv. Mišias atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. Br. Marikiai

vyr. kapinių administracija, kad ( tis, pabrėždamas, Rad kovoti už 
tai žmonių šventi reikalavimai laisvą Lietuvą ir laisvą VJnių
ir į juos tuojau turėtų ats žvefg 
ti, nes priešingu atveju kova 
negreitai nurims. Tad tikėtina, 
kad gera valia šiuo atveju tik
rai bus parodyta iš vyr. kapinių 
adm. pusės.

“Chicago Sun Times” ap e 
piketus

trumpų einamųjų reikalų, pirm. 
|3tt. Semėnienei painformavus 
apie būsimą pobūvį spalio 25 d. 
7 v. v. Jaunimo centre, buvo 
parodytas Genės Ankienės dary
tas spalvotas filmas vaizdų iš 
kelionės po Europą, taip pat ir 
Lietuvą.

Po filmo demonstravimo dar 
ilgai buvo šnekučiuotasi įvai
riais klausimais ir vaišintasi į- 
vairiais kepiniais, pačių paruoš
tais darbščios valdybos kurią 
sudaro: vicepirmininkės B. Brie 
dienė ir Elena Varankienė, sekr. 
Olga Paulikienė, ižd. Aldona 
Slonslkienė ir narė Halina Žltkie 
nė. L.

tų Lietuvoje apeigų aprašymai. 
Muziejuje jie bus tinkamai ap
saugoti dėkingai liudys svetim
taučiams ir mūsų jaunajai kar
tai apie gražius lietuvių papro
čius, tradicijas. Visiems atsilie
pusiems išiuo reikalu, muziejaus 
prezidėntas bus labai dėkingas 
ir duos tuo reikalu raštišką pa
dėką.

— “N. Y. Times” spalio 12 
d. įdėjo specialaus ikoresponden 
to žinią apie prel. Ign. Kelmelio 
mirtį. Pranešime pažymėta, kad 
jis buvo gimęs Lietuvoj, ir kad 
čia buvo 47 metus lietuvių ka
talikų parapijos Newarke (N. 
Jersey) klebonas. (E)

tinį pasimatymą su Mačerniu 
artėjant raudonajai armijai, nu 
saikė jo mirties aplinkybes. Pa
laidotas tėviškės kalneliuose.
Instrumentiniai ir vokaliniai 

efektai
Pastatymas buvo turtingas 

muzikiniais efektais, kuriuos

Bet apskritai Mačernio minė
jimas buvo geras, visiems pa
siliks atminty ir pagarbos ver
ti kaip D. Lapinskas, ikiaip ren
gėjai ateitininkų korp! Šatrija,

“Chicago Sun Times” praėju
sio sekmadienio laidoje plačiau 
aprašė apie Chicagos arikivys- 
kūpo įstaigos 211 E. Chicago 
piketavimą, kurtis buvo praėjusį 
šeštadienį. Laikraštis duoda pa
sikalbėjimą su komiteto už lie
tuvių teises Šv. Kazimiero ka
pinėse pirm. Algiu Regiu ir pi
ketuotoju Algiu Barakausku

šiuo metu galima vispusiškai

Urbonaitė, vyriausias šeimininkas Antanas Šiurkus, parengimų komisi
jos Vyt. Petrulis.' Nuotr. J. Urbono

SLI Laukia jaučio kepsnių išalkę Dainavos jaučio kepimo svečiai: Ramona
Žiūrovų buvo pilna salė, labai 
gausiai jaunimo

Paroda
Daugelis dalyvių apžiūrėjo

fleita atliko R. Ridenihower, an- šia proga gretimoje salėje sko- 
glų ragu T. Cifani, mušamai- ^ūngai įrengtą Mačernio parodą, 
siais instrumentais B. Sedivy. | ^a> an^ hetuv-škų raštų audi- 

Deklamuojant Mačernio poe- JŪais išklotų stalų buvo įvairios 
ziją, garsinius ir vaizdinius efek Mačernio kūrinių laidos, daik
tus sudarė: E. Bradūnaitė, R. ninku iliustracijos, Mačernio 
Underys (juodu ir filme vaiz- laiškai, jo rankraščiai, Mačer- 
davo Mačernį ir jo išsvajotąją), “1° kūriniai kituose bendruose
J. Bradūnas, D. Matulionytė, 
L. Nainytė, V. Narutis, A. Pa
kalniškis, M. Smilgaitė, V. Sta
nevičius, L. Underytė.

leidiniuose, net ir angių, lenkų 
kalbomis, Mačernio aptarimai 
enciklopedijose ir kitose kny
gose.

kreipiama į Šv. Kazimiero 
kapinėse lietuviškas tradici
jas. Abu pareiškė, kad lie
tuviai nori jog laidojant būtų 
daugiau kreipiama dėmesio į lie 
tuvių tradicijas ir būtų daugiau

Buvo gausiai fotografijų pa
ties Mačernio, jo tėviškės, vie
tų, kur jis gyveno, kur mokėsi.
Rašteliai su paaiškinimais lan- tos fondas susilaukė ypatingiau 
kytojams gerai padėjo orientuo i šio iš visų ypatingųjų rėmėjų.

AT A R TI IR TOL Z
J A. VALSTYBĖSE , žium, sudarytu iš rąsto su pen- 

I kiakampe žvaigžde viršūnėje ir
Lietuvos Išlaisvinimo tau- skersiniu iš kūjo su pjautuvu.

tis. Salės centrinėje vietoje stud. 
ateitininkų ikorporanto kepurai 
tė jautriai priminė, tą, kurio 
mūsų tarpe jau nėra...

J. Daugi.

—. vergaujančios Lietuvos sim
bolis. šio kryžiaus nuotrauka 

Tai Stasys Motuzas, jau 13 me jau spausdinta keliuose vokie-

DĖL ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS 
ATIDARYMO

Amerikos Lietuviu Bendruomenės valdyba skatina
pranciškonus atidaryti šv. Antano gimnaziją.

Atidarymas būtų galimas, jei gimnazija pastoviai turėtų 
bent 100 lietuvių mokinių, kurių tėvai už mokslą ir išlaikymą 
mokėtų 1000 dol. metams. Tai pagrindinė sąlyga.

Iki gruodžio 15 d. prašoma atsiliepti tėvus, kurie norėtų 
1970 metų rudenį leisti savo sūnus į šv. Antano gimnaziją. Ga
vę atsakymus, pranciškonai tuojau svarstys gimnazijos atidary
mo klausimą. Sprendimas priklausys nuo suinteresuotų lietuvių 
tėvų skaičiaus. Jei bus nutarta gimnaziją atidaryti, tada bus

St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus talkininkai prie vieno iš Lie- P™ma tisais Antano gimnazijos
tuvos žemėlapių. Iš k. į d.: J. Kasakaitis, K. Petrauskas, A. Lauce- mkalals Prašoma rašyti: Rev. Rector, St Anthony’s High 
vičiaus St. Balzekas, prof. dr. Frank Lassner, kuris muziejuje skaitė School, Kennebunkport, Maine 04046.
paskaitą Baltų tadtūtros teas&Bsa*. Nuotr. J. Kasakaičio

tų gyvenąs senelių prieglaudo
je Vechtoje, Vokietijoje. Jis at
siuntė auką į Tautos fondą — 
125 dol. Kaip jau žinoma, ypa
tingaisiais rėmėjais TF yra pa
vadinęs tuos, kurių metinė au
ka yra bent 25 doleriai. Tiek 
aukojantiems ištisus metus as-

čių laikraščiuose, vokiečių reli
giniame žurnale, viename tarp
tautiniame leidinyje. (E)

— Ona ir Jonas Gružauskai
j/š New Yorko atvyko į Sun Ci
ty, Arizona, nusipirko gražią 
rezidenciją ir čia pastoviai ap-

m«,iš.kai siuntinėjami Eltos In- bigyveno Per trumpą laiką jau 
formacijų biuleteniai. Atslivel>pejo ^jui^ti ( ljet kultumių 

gyvenimą. Puikiai bendrauja sugus į iSt. Motuzo amžių ir kuk
lias pragyvenimo sąlygas, jo au 
ka yra net daugiau kaip penkia 
gubai įspūdingesnė. Gyvenda
mas prieglaudoje

visais, uoliai lanko liet. pamal
das.

_  Vyriausio Lietuvos išlais-
vjj vĮnjmo komiteto pirm. dr. J. K.(su būreliu _T ... :fi . , .«Valiūnas nuo spalio 4 d. yra iš-

teitų vyresnio amžiaus lietuvių,' Europą, ii kur grįžti
M 1 varnų pnezascų ngalėju-; jg 4
šių įsvy Į uzjunue , pirmininko pareigas eina viec-
tnaas yra uzsremęs medžio dro- irminirtkas j Audėnas. (E.) 
zuuų kūryba. V.en^ i, tų jo _ A a_
kūrimų jau yra plačiu pagar- 2 m „
sėjęs. Ta. betuvĮskas kryžius su „Tau se8ute„
koplytėle, aptvertas tvorele, u- jvykj gruodžk) 6 a. 7 v. 
tame aptvertame darželyje žmo .&Vi Kazimiero parap. salėje, 
gus, palinkęs po kitokiu kry-'fcoB ©aflif.


