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ČEKAI

IR
SLOVAKAI 
-| VAKARUS

“Noriu, kad mano dukterys 
išaugtų žmonėmis”

Viena.— Iš apie 80,000 — 
90,000 čekų ir slovakų, kurie nuo 
1968 m. vasaros apleidp savo tė
vynę, kaip pastebi Vakarų spau
dos atstovai, retu atveju kas aiš
kina, tai padarę dėl “neapykan
tos komunizmui”. Jie dėsto įvai
rias pasitraukimo priežastis.

Viena pabėgėle — motina nu
rodo: “Jei aš negaliu nupirkti 
vežimėlio savo kūdikiui, tai reiš
kia, kad su pačia sistema kažin 
kas netvarkoje...” Buvęs polici
ninkas Prahoje taip aiškina: “No 
riu, kad mano dukterys išaugtų 
žmonėmis. Nenoriu, kad atei
ty joms dėstytų, jog rusai yra 
vyresniuoju broliu...”

Pagaliau, jaunas vyrukas tarė: 
“Nenoriu mirti kinų - sovietų 
pasieny” ir štai dėl ko jis atsidū
rė pabėgėlių stovykloje Austrijo
je.

Iš laikinai įsikūrusių Austrijo
je čekų bei slovakų pabėgėlių, 
2,000 yra buvę partijos nariai. 
Jiems buvo patikęs A. Dubčeko 
“žmogijįkąsis komunizmas” ir jie 
mano: “Mūsų krašte tuo metu 
nėra buvę blogai”.

Austrija — pereinamasis laiko
tarpis persikelti kitur

Tarp 30,000 ir 40,000 čekų bei 
slovakų yra persikėlę į Vakarų 
demokratinius kraštus ir iš jų 
kas dešimtas, arba apie 3500 
sugebėjo pasiekti JAV-bes. Chi- 
caga yra bene svarbiausias pas
tovaus įsikūrimo JAV-se miestas.

Austrija, artimiausias kaimy
nas, tai tik laikino įsikūrimo vie
ta. Pabėgėliai, pasirinkę Vakarų 
laisvę, Austrijoje pasilieka apie 
šešis mėnesius, gal ir kiek il
giau. Taupydami laiką, naujieji 
pabėgėliai prašo vizų iš karto į 
bent tris ar keturias svetimas ša
lis. Be to, jie mielai įsijungia į 
austrų ūkį ir sutinka dirbti už 
mažesnį atlyginimą. Tuo būdu, 
sumažinamos viešos ar privačios 
labdaros išlaidos pabėgėliams 
Austrijos stovyklose išlaikyti.

Pusantro mil. dol. pabėgėliams 
išlaikyti

Austrija, nebūdama turtingas 
kraštas, pernai pabėgėliams iš 
Čekoslovakijos bei kitų kraštų 
stovyklose išlaikyti, neskaitant 
administracijos išlaidų, yra išlei
dusi pusantro mil. dol. ir šiais 
metais tos išlaidos pakilsiančios 
dar 500,000 dol. Tuo tarpu J. 
Tautų komisaras pabėgėlių rei
kalams yra paskyręs vos 30,000 
dol. metinę paramą.

CJSI?

Geležinė uždanga nukrito Čekoslovakijoje, laisvę pasiekti jau žymiai sun-
kuu... (įš austrų spaudo*) ..........

S. Beckett — Nobelio literatūros 
premijos laimėtojas

Nobelio literatūros
premija - S. Beckett’ui

Airių kilmės romanistas ir 
dramaturgas

STCCKHOLM. — Nobelio li
teratūros premija, 1969 metam, 
Švedijos akademijos vakar pa
skirta airių rašytojui - romanis
tui ir dramaturgui Samueliui 
Beokett. Tai jau trečioii, šiais 
metais paskirtoji Nobelio pre
mija. Greitu laiku Švedijoje bus 
paskirtos dar trys premijos: 
naujai įvesta ekonomikos pre
mija, chemijos ir fizikos premi
jos.
Rašytojas įsikūręs Paryžiuje

S. Beckett šiuo metu yra vie
nas p’ačiausiai diskutuojamų ra 
šytojų Vak. Europos literatū
roje. Gimęs 1906 m. Dubline, da 
lyvavęs prancūzų rezistencinia
me judėjime karo metu, Beckett 
nuo 1945 m. pastoviai įsikūrė 
Paryžiuje.

Jo romanai yra psichoanaliti- 
niai (Murphy, Moloy. Malone 
meurt ir kt.), teatruose gi pla
čiai statomos rašytojo, vad. ab
surdo teatrui priskiriamos pje
sės (vienos žymiausių dramų: 
En attendant Godot, Fin de par- 
tie ir kt.).

Pernai literatūros premija 
buvo paskirta japonų rašyto
jui Y. Kavabata.

Kanada priima daugiausia, ma
žiausia — Švedija

Po 1968 m. invazijos, JAV-se 
įsikūrė ir gavo globos teises 3,500 
čekų ir slovakų imigrantų. Ka
nada jų priėmė žymiai daugiau 
— daugiau kaip 11,000, Vak. 
Vokietija - 8,000, Austrija- 3,000, 
P. Afrika — 1,500 ir Švedija - 
kelis šimtus.

50,000 pabėgėlių, kaip turistai, 
tebegyvena įvairiuose kraštuose.

Krašte daug antikomunistų

Tie, kurie užsieny atsidūrė dar 
prieš Maskvos bei jos sąjungi
ninkų invaziją, nėra komunis
tais, bet nėra nusistatę ir prieš 
komunistus.

Tai ypač jaunimas, turįs ma
žiau kaip 38 m. amžiaus, išauk
lėtas diktatūros ir komunistinės 
propagandos dvasioje.

Vis dėlto, manoma, kad pats 
didžiausias skaičius gyventojų,

Popiežius apie Bažnyčią 

ir siūlymus
Paulius VI spalio 22 d. nurodė: iš vykstančio Sinodo ne
teks laukti "radikalių reformų"

Paulius VI: Bažnyčia atsinau
jinti gali tik palaipsniui

VATIKANAS. Popiežius Pau
lius VI, trečiadienį šv. Petro ba- 

i zilikoje kalbėjęs tikintiesiems 
savaitinės audiencijos metu, pa
sisakė prieš “skubotus sieki
mus vykdyti pakeitimus”. Jis 
pabrėžė, kad Romos Katalikų 
Bažnyčiai tegali būti priimtini 
“nuosaikūs ir palaipsniui vyk
domi pakeitimai”.

Popiežius savo žodyje pareiš
kė, kad būtų klaidinga iš šiuo 
metu vykstančio nepaprastojo

Nobelio taikos premija už 1968 m. 
paskirta Tarpt. Darbo Organizacijai 
(ILO). J. Tautų gen. sekretorius U 
Thant sveikina ILO direktorių New | 
Yorke, amerikietį David A. Morse 
(kairėje).

Maskvos nauji šūkiai
Visai nepaminėjo kom. Kinijos

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gai rengiantis minėti 52-ją Spa- 

' lio revoliucijos sukaktį (lapkri
čio 7 d.), spaudoje sekmadienį 
paskelbti 57 šūkiai. Viename jų 
reikalaujama “be sąlygų ati
traukti JAV dalinius iš Vietna
mo”.

Tie šūkiai, dar skelbiami ir 
gegužės 1-sios proga, paprastai 
atspindi sovietų komunistų par
tijos bendrąją propagandinę 
kryptį, šį kartą, kituose šūkiuo
se JAV nebuvo smerkiamos, gi 
komunistinė Kinija visiškai ne
paminėta.

nusistačiusių prieš komunistinę 
santvarką ir ypač jos maskvinį 
sukirpimą bei čekų vadų paklus
numą Maskvos valdovams, te
gyvena pačiame krašte — Če
koslovakijoje. Pastaruoju metu 
žymiai suvaržius keliavimus į 
užsienį, tų žmonių likimas sun
kus ir neaiškus. Žinoma tiek, kad 
neapykanta prieš okupantą ir 
prieš vietos maskvinius pataikū
nus ne mažėja, bet — nuolat 
auga. V. A.

• Pekino radijas paskelbė: 
10 metų kalėjimo bausme nu
baustas vak. vokietis K. von 
Zylander, šnipinėjęs JAV nau
dai. Jis veikęs atominių ginklų 
srity ir kaltinamas daręs nuo
traukas bei rinkęs žinias iš ka
rinės, politinės bei ūkinės sri
ties Kinijoje.

• Vatikanas paneigė vokiečių 
“Der Spiegei” paskelbtą žinią, 
esą, pasitraukęs kancleris K.
G. Kiesinger pastarojo pasau-
linio karo metu buvęs slaptas, riausyfbės pastatus. Krašte dvi
Vatikano agentas. Žinia esanti i dienas neišėjo trys laikraščiai, 

i tasai iieoiįgi’įSita. . -------- ---J inaiar/Uzi,.. Į«rdJiUivc®,_ba3hak.

Vyskupų sinodo 
kalių reformų”.

laukti “radi-

“Bažnyčia — ne istorinis ir 
socialinis fenomenas”

Paulius, kalbėdamas apie šių 
dienų Bažnyčios krizę, nurodė, 
kad tai tenka aiškinti pasiti
kėjimo Bažnyčia stoka. Jis su
tinkąs, jog šių dienų gyvenime 
esama įvairių naujų reikalavi
mų. Betgi negalima pamiršti, 
kad Bažnyčia negali būti lygina
ma su istoriniais ir socialiniais 
fenomenais ir dėl to ji negali 
būti keičiama pagal žmonių no
rus. Bažnyčiai reikalinga, popie
žius teigė, “mūsų pasitikėjimas, 
tikėjimas, tarnyba ir mūsų mei
lė”. Bažnyčia, jis pridūrė, tai 
“religinė tikrovė, valdoma dva
sia sustiprinto autoriteto”.

Paryžiuje
vakar ir vėl ibe 

sėkmės įvyko taikos pasitari
mų posėdis.

Lodge, JAV delegacijos pir
mininkas, vakar pasitraukė iš 
posėdžio, nurodęs: “Man jau 
pakanka kas savaitę klausytis 
kbmunistų skelbiamų melų...”

Ar JAV kovoja Laose?
Šen. Symlngton reikalauja: 

daugiau aiškumo
WASHINGTON. —

senato Saugumo bei 
įsipareigojimų užsieny pakomi
sėje pradėti apklausinėjimai. 
Jiems vadovaująs šen. S. Sym- 
ington užvakar pareiškė: ame
rikiečiai kovoią Laos krašte ir 
vyriausybė, tai slepianti nuo 
visuomenės akių.

Numatoma, kad po apklausi
nėjimų bus paskelbtas praneši
mas, tačiau išbraukus tas vie
tas, kurios negali būti skelbia
mos. Symington reikalauja: vi
suomenė turinti būti išsamiau 
informuojama apie JAV įsipa
reigojimus Laose.

JAV sutikusios ginti 
Laoso nepriklausomybę J

PARYŽIUS. — Laoso, Viet
namo kaimyninio krašto, min. 
pirmininkas Souvanna Phouma, 
iš JAV atvykęs į Paryžių, pa
žymėjo, kad tarp JAV-bių vy
riausybės ir jo krašto 1964 m. 
buvęs padarytas neraštiškas su
sitarimas, kuriuo Washingtonas 
pasižadėjęs ginti Laoso nepri
klausomybę bei neutralumą.

Phouma paneigė žinias, esą, 
Laose veikia JAV pėstininkai. 
Jis pridūrė, kad pagal Ženevoje 
1962 m. pasirašytą susitarimą, 
JAV-bės buvo taip pat įsiparei
gojusios ginti Laosą, jo nepri
klausomybę.

Kariai valo Somalijoje
Neišeina laikraščiai, uždarytos 

krautuvės
MOGADISHU, Somalija. —. 

Karinis reežimas, spalio 21 d. 
įsigalėjęs šiame krašte, ryti
niuose Afrikos pakraščiuose, su 
ėmė ne tik min. pirmininką M. 
Egal, bet ir visus vyriausybės 
narius. Jiems keliama byla.

Kariniai daliniai saugoja vy-

Įvairios žinios
Lengvins prekybą
su komunistais

“Grėsmė krašto saugumui”, 
teigė scn. Cotton

WASHINGTON. — Senatas 
priėmė pakeitimą įstatymo, ku
riuo atpalaiduojami varžtai pre
kybos su Sovietų Sąjunga ir 
komunistinio režimo kraštais. 
49 senatoriai pasisakė už ir 24 
— prieš. Vienas senatorių, N. 
Cotton iš N. Hampshire valst., 
pažymėjo, kad pakeistas įstaty
mas “sudaro grėsmę mūsų tau
tiniam saugumui ir tiesiogiai į- 
žeidžia prezidentą Nixoną”.

Dabar bas leidžiama ekspor
tuoti į komunistinius kraštus 
ir tokias prekes, kurios ūkiniu 
atžvilgiu stiprina tų prekių ga
vėją.

įstatymas bus svarstomas 
Atstovų Rūmuose Jį remia visa 
eilė JAV prekybininkų, siekian
čių platesnių prekybos saitų su 
rytų Europos kraštais.

JAV vyriausybės nuomone, 
šiuo metu dar nėra reikalo leng 
vinti prekybos suvaržymus su 
komunistų bloku.

Streikai Italijoje
Susidūrimai su policija

ROMA. — Italijoje tebevyks
tant streikams (dėl atlyginimų 
paikėlimo), trečiadienį Milane 
vyko susidūrimai tarp streikuo
jančių ir policjjos. Vienoje che
mijos įmdnėje darbininkai ap
vertė bei sužalojo 20 įmonės 
pareigūnų auto mašinų. Polici
ninkai guminėmis lazdomis ir 
ašarinėmis dujomis malšino dar 
bininkus, panaudojusius akme
nis bei plytas. Buvo sužeistų.
M. Rumor vyriausybė deda pas 
tangų sustabdyti dar vis ky
lančią streikų bangą.

• Konge tris JAV astronau
tus sveikino tūkstančiai gyven
tojų.

Irano šachas pakvietė prez 
Nixoną apsilankyti Irane.

KALENDORIUS

Spalio 24 d.: šv. Rapolas 
Ark., šv. Nunila, Valmantas, 
duoda.

Spalio 25 d.: šv. Krizantas 
šv. Darija, Švitrigaila, škalva.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilčiau, galimas lie
tus, temp. sieks apie 60 1. F., 
ryt — šilčiau. 1

Saulė teka: 7:13, leidžias 5: 
57.

Willy Brandtą, naująjį vak. Vokietijos kanclerį (kairėje), sveikina ligšiolinis kancleris Kurt-Georg Kiesinger. Vo
kietijos socialdemokratai sudarė sutelktinę vyriausybę su smulkia laisvųjų demokratų partija. Nuotrauka ties

^SA>kU.uų Liuadea-ijo rųm.ų) pastatu.

Irano šachas Pahlcvi (kairėje) jau devintą kartą lankosi JAV-se. Čia jis 
su prez. Nixonu ties Balt. Rūmais.

ARABŲ KRAŠTAI PRIEŠ 
LIBANĄ - KYLA ĮTAMPA

Sirijos partizanai įsiveržė 
į Libaną

BEIRUT, Libanas. — Kari
nių sluoksnių žiniomis, Sirijos 
partizanai (Libane jie laikomi 
“infiltratoriais”) trijose vieto
se buvo peržengę Libano sieną 
ir kovėsi su Libano kariais. Tų 
“įsiveržėlių’’ buvę ligi 350 (va
kar paskelbta — 650) ir jie puo 
lė dvi krašto bazes ties šiauri
ne siena ir vieną rytų ruože.

Spėjama, kad puolimų tikslas 
buvo paimti į nelaisvę Libano 
karius ir juos laikyti įkaitais, 
reikalaujant paleisti apie 100 
Libano kariuomenės suimtųjų 
arabų - partizanų.

Sirijai uždarius sieną su Li
banu, šį mostą rėmė Jungt. A- 
rabų respublika (Egiptas), Ira
kas, Libija ir Alžirija.

Vakar arabų kraštuose vyko 
demonstracijos prieš Libaną. 
Egipto prezidentas Nasser krei
pėsi į Helou, Libano preziden- 
tą, atkreipdamas dėmesį į “ga
limus pavojus”.

Bomba ties JAV ambasada 
Beirute

Vykus Libano karių ir Sirijos 
partizanų kovoms, trečiadienį 
pasitraukė iš pareigų Libano 
min. pirm. Rashid Karami.

Teroristai - arabai. išsprogdi
no bombą ties JAV ambasados 
pastatu Beirute. Aukų nebuvo. 
Arabai, Palestinos kovotojai 
kaltina ne tik Izraelį, bet ypač 
JAV-bes, įtardami: jos remian
čios Libano “politiką” arabų 
partizanų atžvilgiu. Čia, kaip 
skelbia “Audros Balsas” — a- 
rabų partizanų radijo siųstu
vas, tenka įžiūrėti “imperialis

tų planą”, kuris galįs pasiekti 
pavojingos įtampos.

Libanas draudžia burtis gahėss

Demonstracijos prieš Libaną 
vyko ne tik Sirijoje, Alžirijoje 
ir kitur, bet ir Libano miestuo
se, Beirute ir Tarabulus. Prezi
dentas Charles Helou paskelbė 
draudžiąs gyventojams burtis 
gatvėse ir Tarabulus mieste į- 
vedė 22 valandų draudžiamąjį 
laiką.

W. Brandto vyriausybe

Vienas pirmųjų žygių - 
markės vertę

keisti

BONNA. — Willy Brandt, 
naujasis Fed. Vokietijos kanc
leris persikėlė į vyriausybės gal 
vos rūmus — Palais Schaum- 
burg, ties Reinu. Juose poka
rio metu buvo įsikūrę visi trys 
ligšioliniai, po 1948 m. išrinkti, 
vak. Vokietijos kancleriai.

Naujoje vyriausybėje minis
terių, vietoje buvusių 19, da
bar yra 15 — iš jų 12 minis
terijų valdo socialdemokratai ir 
tris — FDP atstovai. Preziden
tas G. Heinemann, pagal tra
dicinę tvarką, visiems ministe- 
riams įteikė paskyrimo raštus, 
gi Bundestage (žemuosiuose par 
lamento rūmuose) jie buvo pri
saikdinti.

W. Brandt pareiškė, kad nau
joji vyriausybė turėtų vengti 
skambių žodžių. Kari Schiller, 
likęs ūkio mihistsrio pareigose, 
pažymėjo, kad netrukus galima 
laukti vokiečių markės, D-Mark, 
vertės pakeitimo.



Redaguoja J. ŠOLIŪNAS 

6641 So. Albany Ave., Ohlcago, Illinois 60629

LIET. PRIEAUGLIO LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBŲ PASEKMES

S. m. rugsėjo 13 d. Scarbotough, 
Ont., Kanadoje buvo suruoštos Š. 
Amerikos 1969 m. lietuvių prie 
auglio lengvosios atletikos pirme
nybės, kurių techniškas pasekmes 
žemiau pateikiame.

Pastaba: Žemiau duodama pir
mų dviejų vietų pasekmes. 
x Žvaigždutė prieš pavardę reiš
kia naują Š. A. Lietuvių pirme
nybių rekordą.

(A) Po pavardės — reiškia 
Toronto Aušrą; (Ž) po pavar
dės — Clevelando Žaibą. 
JAUNIŲ B KLASĖ (14-15 m.)

100 m: 1) B. Kazėnas (Ž) 12.1 
sek., 2) R. Mazlaveckas (A) 13.6 
sek.

800 m: 1) V. Radžiūnas (A) 
2:32.3 min.

110 m kliūtinis (10 kl., 2‘-6“):
1) R. Petronis (A) 19.6 sek.,
2) V. Radžiūnas (A) 22.3 sek.

Į tolį Kazėnas (Ž) 5.36,
m (17% 7“); 2) V. Radžiūnas 
— 5.06 m (16‘- 7.25”).

Į aukštį: I. R. Petronis (A) 1.55 
m (5’- 1”); A. Grigonis (A) 1.50 
m (4’- 11”).

Rutulys (81b.): 1) B. Kazėnas 
(Ž) 14.38 m (47‘-2‘‘); 2 Ra
džiūnas (A) 10.90 m (35’- 9”).

x Diskas (moterų): 1) B. Ka
zėnas (Ž) 45.89 m (15O’-6.5”); 
2) V. Radžiūnas (A) 30.80 m;

x Ietis (moterų): 1) B. Kazėnas 
(Ž) 137’-5” (41.88 m).

4x100 m estafetė: 1 ) Aušra 
(V. Radžiūnas, R. Petronis, AGa 
taveckas, R. Mazlaveckas), 58.5 
sek.

MERGAIČIŲ B (14-15 m.) 
KLASĖ

x 60: 1) G.Draudvilaitė (A) 8. 
sek., 2) E. Giedraitytė (Ž) 8.1 
sek. (užbėgime x 8.0 sek.)

200 m: 1) R. Čyvaitė (Ž) 28.9 
sek.; 2) G. Draudvilaitė (A) 29.9 
sek.

x 80 m kliltimis: 1) Gie
draitytė (Ž) 12.9 sek.; 2) R. Čy
vaitė (Ž) 13.9 sek.

x Į tolį: 1) E. Giedraitytė (Ž) 
4.78 m (15’- 8.25”); 2) R. Čy
vaitė (Ž) 4.64 m (15’- 2.75”).

Į aukštį: 1) S. Simutytė (A)
1.30 m 4’- 3.25"); 2) L Bube- 

lytė (A) 1.30 m (4’- 3.25”).

2) R. Greičiūnaitė (A) 8.01 m 
(26’- 3,25”).

Diskas: l) E. Giedraitytė (Ž) 
23.03 m (75’- 6,5”); 2) R. Grei
čiūnaitė (A) 22.13 m. (72-7”).

Ietis: 1) E. Giedraitytė (Ž) 23. 
56 m (77’- 3,5”); 2) D. Sušins
kaitė (Ž) 21.74 m (71’-4”).

x 4x100 m estafetė: 1) Žaibas 
(L. Švarcaitė, E. Giedraitytė, D. 
Sušinskaitė, R.Čyvaitė) 55.1. sek.; 
2) Aušra 56.3 sek.
JAUNIŲ C (12-13 m.) KLASĖ

60 m: 1) S. Čyvas (Ž) 8.3 sek.; 
2) A. Žilius (Ž) 8.4 sek.

x200 m; .1) S. Čyvas (Ž) 29.9 
sek.; 2) A. Žilius (Ž) 30.5 sek.

Į tolį: 1) A. Grigonis (A) 4.89 
m (16’- 0,5”); 2) B. Stočkus (A) 
4.26 m (13’- 11,75”).

Į aukštį:l ) A. Grigonis (A) 
1.35 m (4-5,75”); 
x (8 lb). Rutulys: 1) A. Grigo

nis (A) 9.85 m (32’-3,75”); 2) 
Stočkus (A) 9.15 m (30’-0,25”)

Ietis (moterų): 1) E. Jurevi
čius (A) 24.20 m (79’- 5”); 2) 
S. Čyvas (Ž) 22.53 m (73’-U”).

4x100 m estafetė: 1) PPSK 
Aušra I (B. Stočkus, A. Tumosa, 
A. Grigonis, Rbt. Petronis) 58.0. 
2) PPSK Aušra II

MERGAIČIŲ C (12-13 m.) 
KLASĖ

x 60 m: 1) L. Švarcaitė (Ž) 
8.8 sek. (užb. x8.5 sek.); 2) D. 
Marcinkevičiūtė (Ž) 9.1 sek. 
(užb. 8.8 sek.)

x 100 m: 1)L. Švarcaitė (Ž) 
14.2 sek.; 2) I. Čiuberkytė (Ž) 
14.7 sek.

Į tolį: 1) S. Ranonytė (A) 
4.08 m (13’- 3,75”); 2) I. Čiuber
kytė (Ž) 3.97 m (13’-025).

Į aukštį: 1) S Ranonytė (A) 
1.30 m (4’-3,25”); 2) I. Bakūnai- 
tė (Ž) 1.15 m (3’-9,25”).

Rutulys (6 lb); S. Ranonytė 
(A) 8..74 m (28’- 8”); 2) L. Švar 
caitė (Ž) 7.37 m (24’-2”).

Beisbolas: 1) S. Ranonytė (A) 
143’-6” (43.74 m ); 2) D. Ry- 
delytė (Ž) 135’-0” (41.15 m).

x 4x100 m estafetė: 1) LSK 
Žaibas 1 (D. Marcinkevičiūtė, 
I. Čiuberkytė, R. Giedraitytė, L.

JAUNIŲ D KLASE (IT M Iri
JAUNESNIŲ)

x 60 m (1) A. Valickas (A) 
9.4 sek.; 2) L. Rautinš (A) 9.6

Į tolį: 1) A. Valickas (A) 3.69 
(12’- 1.25”); 2) A. Žabas (A)
3.37 m (11’- 0.75”).

Į aukštį: 1) E. Gataveckas (A) 
1.25 m (4’-l,25”); 2) R. Petronis 
(A) 1.15 m (3’-9,25”).

x Beisbolas: 1) E. Gataveckas 
(A) 193’- 5” (58.95 m ) : L. Puš
korius (Ž) 188'-0” (57.30 m).
MERGAIČIŲ D. KLASĖ (11 m.) 

IR JAUNESNĖS

60 m: 1) L. Radžiūnaitė (A) 
10.0 sek. 9.9 sek. užb.); 2) B. Pla- 
čaitė (A) 10.1 sek. (užb. 10.0 
sek.). R. Motiejūnaitė (Ž) užbė
gime x 9.5 sek., finale nebėgo.

Į tolį: 1) D. Januškytė (Ž) 3.44 
2) L. Radžiūnaitė (A) 3.35 m 
(11’- 0”).

Į aukštį: 1) P. Simutytė (a) 
1.10 m (3’- 7.25”); 2) D. Januš
kytė (Ž) 1.10 m (3’-7.25”).

Beisbolas: 1) J. Banionytė 
(Ž); 2) R. Motiejūnaitė (Ž). 
Pasekmės nepateiktos.

Amerikoje nelabai populiarus futbolas (soccer), tačiau Anglijoje jj žaidžia 
ir moterys. Čia matyti žaidėjų kova dėl kamuolio.
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• Redakcija straipsnius tai- 
savo nuožiūra. Nesuaau- 

dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

— so

NĖRA KAVOS - PAKANKA DEGTINES

Rutulys (81b.): 1) D. Sušin- Švarcaitė) 59.2 sek.; 2) 
skaitė (Ž) 8.29 m (27’- 2,25”); Aušra 1 62.3 sek.

PPSK.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Stambus Žalio laimėjimas. 

Tuo pat laiku, kai Povilas Taut
vaišas rungėsi Bostone pirmeny
bėse, kuriose jis pasidalijo antrą 
vietą, Ignas Žalys dalyvavo Que- 
beco provincijos pirmenybėse 
(buvo 57 dalyviai). L Žalys gra
žiai sukovojo: laimėjo 5.5 taško 
iš 6 galimų ir pasipuošė Quebe- 
co provincijos čempiono titulu. 
Kova buvo sunki, nes tik pustaš- 
kiu žemiau baigė keli meisteriai. 
Buvęs Lietuvos rinktinės žaidė
jas Baikovičius surinko 4.5 tš. 
Quebeco titulą Žalys iškovojo 
antrą kartą (1964 ir 1969 m.); jis 
du kartu buvo laimėjęs Montre- 
alio p-bes - 1950 ir 1961 m.

— So. Bostono LPD šachma
tininkai dalyvauja Bostono MET 
lygos varžybose nuo 1949 metų. 
Dabar pradeda 21-jį sezoną. Čia 
buvo sudėta daug ryžto ir ištver
mės, garsinant “Lithuanian” var
dą per 20 metų. Lietuvių II, ku 
riai vadovauja Bronius Skrabu- 
lis, šį penktadienį, spalio 24 d. 
rungėsi su Harvardo klubu, So. 
Bostono LPD klube.

Lietuvių I “Championship 
Diviaion” spalio 31 d.susitiks su 
Harvardo universitetu, taipogi 
So. Bostono LPD klube- Rungty
nių pradžia 8 vąl. vąk..

— Algis Makaitis grįžo iš ka
riuomenės į nniiuis, N#rwQod, 
MASS., užsitarnavęs kapitono

laipsnį. Algis Makaitis dabar pa 
stiprins So. Bostono LPS pirmą
ją komandą. Prieš trejetą metų 
jis buvo našiausias taškų rinkė
jas Lietuvių I komandai, Bosto
no MET lygos varžybose. Jo bro
lis Kęstutis Makaitis žais Lietu
vių II komandoje.

— Jugoslavijos didmeisteris 
Svetoser Gligorič, Havanos tur
nyre paklojo abu Sovietų did- 
meisterius: Korčnoju ir Suetiną, 
ir baigė turnyrą be pralaimėji
mo, vienok pirmos vietos nenu
griebė. Laimėjo Korčnojus.

Kazys Merkis

CHICAGOS ŠACHMATININ
KAI ORGANIZUOJASI

Į pirmąjį šaukiamą susirinki
mą atvyko trylika šachmatinin
kų. Jų tarpe Chicagos lietuvių 
tarpe žinomi žaidėjai: V. Kar- 
puška ir K. Ramašauskas —Ro
mas. Susirinkę nutarė atgaivinti 
Lietuvių šachmatininkų klubą.

Visi mėgėjai yra kviečiami at
vykti šį penktadienį, 7:30 v.v. 
į Jaunimo centrą.

Prašome atsinešti šachmatus. 
Dėl smulkesnių informacijų skam 
binti M. Mikutaičiui VI-7-5186.

SPORTININKU VAKARAS

Lituanikos Futbolo klubas ir 
Vid. Vakarų sporto apygarda 
rengia šokių vakarą Jaunimo 
centre spalio 26 d. 7 v. Progra
moje “Aidučių” choras, vadovau
jamas A. Stephens.

Visuomenė, o ypač jaunimas 
kviečiami dalyvauti. K.

EGLĖ GIEDRAITYTĖ —
PENKIAKOVĖ ČEMPIONĖ
Eglė Giedraitytė, Clevelando 

LSK Žaibo lengvatletė, laimė
jo pirmą vietą 1969 m. Lake Erie 
A.A. U. moterų penkiakovos pir
menybėse, š.m. spalio 11d. Cle
velande, surinkusi 3408 taškus. 
Jos paskirų rungčių pasekmės 
buvo: 80 m kliūtinis - 13.2 sek. 
735 t., rutulys (4kg) — 8.26m 
(27’- 1.25” (578 t., šuolis į aukš
tį — 1.37 m (4’- 6” (685 t.), 
šuolis į tolį — 4.91 m (16’-1.75) 
(729 t. ir 200 m bėgimas - 28.1 
sek. (681 t.). Ši pasekmė yra ir 
naujas Š. Amerikos lietuvių mo
terų penkiakovos rekordas. Se
nasis priklausė Vilijai Mockaitei 
(Žaibas) 3119 t., pasiektas 1963 
m. K.Giedraitytės šuolis į tolį 
pasekmė atliekanti penkiakovą. 
4.91 m (16’- 1.1.25”) yra taipgi 
naujas Š. A. lietuvių rekordas 
mergaičių B (14- 15 m.) klasėje. 
Senasis rekordas priklausė Mildai 
Jokūbaitei (Žaibas) 15’- 10” (4. 
82m), pasiektas 1964 m.

Šiose penšibkovos pirmenybė
se antrą vietą užėmė Dianne Hug 
hes (Warren T. C.) su 3239 t. 
ir trečią - Paulette James (Cle
veland D.R. ) su 3191 t.

Iš lietuvaičių šiose varžybose 
dar dalyvavo žaibietės Rita Čyvai 
tė užėmusi 5 -tą vietą su 3112 t. 
ir K. Vaivadaitė - 6-tą vietą su

Chrassis su žmona ir Caroline ir John Kennedy stebi beisbolo rungtynes New 
Yorke.

Nors daug spaustuvinių dažų 
išeikvota Vilniaus spaustuvėse 
straipsniams prieš perdideles 
privilegijas spiritiniams gėra
lams, nors daug išleista įsakų, 
skelbiančių kovą besaikiškam 
girtuokliavimui, nors pats Pa
leckis _ Ikadais intymus stikle
lio bičiulis — irgi rašė pamoks
lus, ragindamas bent kiek ap- 
varžyti svaigalų pardavinėjimą, 
spiritiniai gėrimai nepasiduoda. 
Nes už jų pečių stovi galin
giausios sovietinės institucijos: 
valstybinis planas ir biudžetas. 
O kajdangi dabar valstybės mo
nopoli® apima ne tik degtinę ir 
spiritą, bet ir visų mitybos da
lykų prekybą, tai spiritiniai gė
rimai privilegijuotą padėtį da
bar yra užėmę daug platesnėj 
teritorijoj. Jie nesunkiai nurun
gia visus kitus geriamuosius 
bei valgomuosius produktus val
gyklose, kavinėse ir maisto 
parduotuvėse.

Štai vaizdelis iš Vilniaus, pa
pasakotas liepos 9 d. Tiesos Die 
nos Aidų skiltyje:

“Ne taip seniai sostinėje, Liu
do Giro® (buv. Vilniaus, E.) 
gatvėje, buvo atidaryta ledainė 
(valgomųjų ledų parduotuvė. 
E.). (Sėdi, būdavo, medžių pa- 
unksmėje, šnekučiuojiesi, gar- 
džiuojiesi karštį > malšinančiu 
skanėstu. Čia galėjai gauti kon
diterijos gaminių, limn”~.do ar 
mineralinio vandens.

“Tačiau šiemet maloni, rami 
vietelė atrodo visai kitaip. Be
alkoholiniai gėrimai išnyko, ka
vos čia taip pat negausi. Dažnai 
ledų čia tik viena rūšis tebūna. 
Užtat visų pirma puikuojasi 
vynai. Įkaitę vyno garbintojai

3098 t., taipgi gerai pasirodžiu
sios.
R. čyvaitės paskiros pasekmės: 

80 m kliūtis - 13.9 sek., rutulys- 
6.36 m. (20’-10.5”) į aukštį-1.37 
m (4’-6”), į tolį - 4.62 m (15’- 
2”) ir 200 m - 27.8 sek.

K. Vaivadaitės pasekmės: 80 m 
kliūt. - 13.0 sek., rutulys - 7.08 
m (23’- 2.75”), į aukštį - 1.29 
m (4’-3”, į tolį - 4.61 m (15’- 
1.5”) ir 200 m - 28.9 sek.

Tenka pasveikinti K. Giedrai
tytę su šiuo lietuvaitėms ne kas
dien pasitaikančiu laimėjimu ir 
kartu pasidžiaugti gražiu mūsų 
sportininkių lietuviškų spalvų 
reprezentavimu. sv
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ŠVIESA IR ELDORADO

Anatolijus Kairys
Trijų veiksmų tragedijėle, ku

rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas;

‘‘Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šiaip pasi
skaitymui. Kaina $3.00, gaunama 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri-

čia prasėdi ištisas valandas, ki
tas su savim atsineša ir stipres
nė®. iO vargšui ledų mėgėjui vie 
tos nebeliko.

“Specialaus ledų paviljono 
sostinėje neturime. Ledainė Liu
do Giros gatvėje galėjo nors iš 
dalies užpildyti šią spragą. De
ja, besivaikant pelno, ji tapo 
eiline įgėrykla”.

Paminėjimas, kad taip atsiti
ko “Ibesivaikant pelno”, nurodo, 
kad ta ledainė, matyt, bando 
prisitaikyti prie Kosygino eko
nominių reformų reikalavimo 
— daryk, kaip išmanai, bet pa
daryk valdžiai pelno. (Ta par
duotuvėlė, matyt, pastebėjo, 
kad iš vyno išeina kiek daugiau 
pelno, negu iš limonado ar ledų. 
Ir darbo mažiau. Taip, su Ko
sygino pagalba, stiprieji gėrimai 
išstumia silpnesniuosius. Blaivi
ninkų balsas, kartais net ir į 
Tiesą patekęs, vistiek lieka ty
ruose bešaukiančiu. (ELTA)

_ Ant visų žolynų bitelė lei
džias, bet ne iš visų medų ima. 
(Rozalimlečių patarlė).

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai 
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Ave.
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

0R. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 TOest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

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

Rezid. Telef. 239-468S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINB CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8017

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 TOest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Californla 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-S048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
VaL: pinu., ketv. 1-4, vakare 7-0, 

.v.—antr., peuktnd. l-ft, treč. Ir čeftt. fel
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9.50

5.00
4.50
5.50

2.00
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2.25

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

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

"iiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v„ šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susitarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarlma: Plrmad. lr
ketv 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. TO—2 vai.

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYB® — NERVU IR
EMOCINES LIGOS /

Crawford Medical Building 
6449 So. PulaskJ Road 

Valandos pagal susitarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso tek PR 8-2220 
Namų rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

2656 West 68rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai lr nuo 6 Iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
Seat. nuo 9 iki X2 vai.: aroa suslta 
rua.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1-—4 p.p. ir 6 
Iki s vai. rrečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. — REllance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

Vai.: plrmad. antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 18-2 vai. p. p.,
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—2 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU Ht VAIKU LIGŲ 
SPEOIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RB 7-1168 
__________ Rez. tel. 289-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
n H I R U R G A S 
2858 West 63rd . Street

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

gągaį_gusltarlma^

Platinkite “Draugę”.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandoj tik pagal susitarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. tkl 9 v. v. Treč. Ir 
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Bendra ekumeninė

JAUNIMO SAVAITĖ
JAV prezidentas trečiadienį 

Baltuosiuose rūmuose turėjo 
maldos dieną, į kuria buvo su
sirinkę apie 80 senato ir at
stovų rūmų narių. Pats prezi
dentas Nixonas vadovavo mal
dos susikaupimui, prašydamas 
Viešpaties vedančios rankos, 
kada reikia daryti sunkius 
sprendimus, susidūrus su kri
tiškomis problemomis, “Yra 
laikotarpių, — kalbėjo prezi
dentas, kada mes esame rei
kalingi pagalboj iš anapus, 
kad įstengtume padaryti tiks
lius sprendimu'1 *. Pagaliau 
prezidentas pažymėjo jog. 
kaip liudija istorija, kiekvie
nas JAV prezidentas, kai su
sidurdavo su sunkių sprendi
mų darymu, mesdavo Viešpatį 
šviesos ir stiprybės.

i
Šis faktas rodo, kad žmonės, 

kuriems JAV gyventojai pa
rodė didžiausi} pasitikėjimą, 
išrinkdami į aukščiausią pre
zidento postą, verrini Dangaus, 
pagalbą ir jos ieš>o Tai mes 
prisimename ryšium su kitu 
teliginiu mostu: nuo sekmadie
nio (lapkr. 26 d.) — Kristaus 
Valdovo šventės JAV-se yra 
skelbiama, jautimo savaitė, ku
ri tęsis iki lapkričio 2 d. Kas 
ieikšmingiausia, kad ta Jauni
mo savaitė visoj Amerikoj pa
skelbta ekumeninėje dvasioje: 
Visos didžiosios šio krašto ti
kybos ją paskelbė vieningai. 
Ne tik katalikai ir protestan
tai drauge, bet nec ir Mozės 
tikybos jaunimas pakviestas į 
religinio susitelkimo savaitę į- 
sijungti.

*
Dvasinė vadovybė kviečia 

kiekvieną jaunimo grupę įsi
jungti į tos Jaunimo savaitės 
minėjimą. Specialiame rašte 
išdėstomi šie Jaunimo savai
tės siekimai:

— Išryškinti jaunimo poten
cialus lr pabrėžti reikalą jau
nimui užsidegti noru pajusti 
savo atsakomybę, geram pa
naudojant savo talentus, suge
bėjimus ir išteklius.

— Paskatinti jaunimą, at
kreipiant galimybes jiems pa
sinešti gėrio ugdymo keliu.

— Atskleisti moderniam jau 
nimui dvasingumo gelmes.

— Ugdyti stipresnį maldos 
gyvenimą jaunimo tarpe.

— Jungti visų tikybų jauni
mą užmojams, kurie būtų nau
dingi dabarties žmonijai.

Taigi ši Jaunimo savaitė y- 
ra prasminga ir aktuali, ypač 
turint akivaizdoje tą visą ne
atsakingojo jaunimo siautėji
mą.

*
Visų pirma mums daro di

Spaudoj ir gyvenime

delį įspūdį, kad šią jaunimo 
savaitę paskelbė visos didžio
sios tikybos drauge. Tai dar 
vienas užakcentavimas, kad vi
si mes, kurie tikime Dievą, 
kurie jo dekalogą priimame sa
vo kelrodžiu, ryžtamės nebe- 
eikvoti jėgų savitarpio trin
čiai ar grumtynėms, o visas 
jėgas telkti bendram, pozity
viam darbui, rikiuotis atspir
čiai prieš moderniųjų barba
riškų ateistų diktatūrinę prieT 
vartą ir kėslus net ir žmogaus 
sąžinės laisvę paskandinti įsa
kų sraute,

*
Šią Jaunimo savaitę, kaip 

tėvai, taip mokytojai, taip ir 
organizacijų vadai turėtų dau
giau prisiminti apie Jaunimo 
religinių ir moralinių principų 
ugdymą, apie jų ryžtingesnį 
įtraukimą į riterišką tarnybą 
gėriui, apie išryškinimą jiems 
pavojų, kuriuos sudaro nihilis
tinis kultūrinio gyvenimo dės
nių paneigimas 'bei pasinešimai 
į barbariškos prievartos veiks
mus, etinių - moralinių verty
bių nepaisymas, gėriui abejin
gumas, laimėe ieškojimas sek
se ir narkotikų svaigaluose. 
Jaunimas mums perdaug bran
gus ir mielas, kad mes ji už
mirštume ir, kad jam neras
tume reikiamo laiko ir ryžto 
padėti išėjus į moderniuosius 
klystkelius.

Šios jaunimo savaitės proga 
dvasiniai vadovai dar atkrei
pia dėmesį, kad nuo sekmadie
nio, nuo Kristaus Valdovo die
nos, pradedama įvairiose ka
talikų parapijose vadinamasis 
Eucharistinis Kryžiaus žygis, 
kuris reikšis kiekviena savai
tę vis kitoje vietoje iki bal. 
12 d. ir kurio tikslas priimant 
Eucharistiją prašyti Dangaus 
pagalbos ir patiems veikti,

— Kad gausiau atsirastų 
jaunų žmonių, kurie,su kilniu 
ryžtingumu atsilieptų į šauki
mą įsijungti į kunigišką ir vie
nuolišką gyvenimą;

— Kad kasdienis jaaunimo 
gyvenimas liudytų Kristaus 
buvimą tarp žmonių;

— Kad jauni žmonės suda
rytų šeimas ir namų atmosfe
rą, kur gimtų, augtų ir bū
tų brandinami pašaukimai į 
kunigus ir vienuolius.

Tai siekimas, kad atsirastų 
daugiau žmonių, kurie savo 
gyvenimą, savo laiką pašvęstų 
Dievo ir religinių idealų tar
nybai, nes sąjūdžiai, kurie tai 
paneigia, kaip tai rodo bruta
laus komunizmo pavyzdys, 
tampa kruvinos prievartos ne
šėjais ir žmoniškumo duobka
siais. J. Pr.

JAV - SOVIETŲ NUSIGINKLAVIMAS
Branduolinių ginklų varžymas ir kliūtys nusiginkluoti 

GEDIMINAS GALVAPastaruoju metu vis dažniau 
daromos užuon,:no3 Ženevoje 
pradėti JAV Sovietų pasitari
mus branduolinio nusiginklavi
mo klausimais.

JAV pasigesta balsų, prita
riančių pasitarimams Krašto 
apsaugos sekretorius M. Lair- 
das ir dalis aukštųjų karininkų 
su nepasitikėjimu palydi būsi
mas nusiginklavimo derybas.

Amerikiečiai šiuo klausimu 
kalba atvirai. Kongresas vie
šai svarsto karini biudžetą ir 
gynybos klaus.mu.i. Pasitarimų 
šalininkai ir jų priešai skelbia 
nuomones nusiginklavimo klausi 
mais. Kartais spaudos atstovai 
bando įsibrauti į apsiginklavimo 
paslapčių šventovę ir net dary
ti nors ir tariama kraštų gink
lų pajėgumo palyginimą.

Sovietų komanisc'i partija į- 
taringai stebi kai kuriuos ko
munistinius kraštus, o ypač va
kariečius. Aps ginklavimo pla
nuotojai, kariai ii net valstybi
nis biudžetas neKryškina Sovie
tų apsiginklavimo linkmės. 
Spaudoje skelbiama ne tai, kas 
yra, bet kas kraštui naudinga. 
Tik kai kurie sovietiniai moks
lininkai, greičiausiai komunis
tų partijos ar kitų įstaigų įtai
goti, šneka apie glaudesnį JAV 
- Sovietų bendravimą ir abiejų 
kraštų nusiginklavimą.

Nusiginklavimo pokalbiai

Sovietai tariasi esą taikos ir 
nusiginklavimo šalininkai. Jų 
vadovai ir užsienio reikahj mi
nisterija daro žygius pradėti po
kalbį vienos ar kitos srities nu
siginklavimo klausimais. Pasi
tarimai ilgai tęsėsi. Padaryta 
daugiau kaip 1500 posėdžių. Pa
sitarimų išdavos menkos. 1963 
m. rugpiūčio mėn. pasirašytas 
susitarimas nedaryti atvirų 
branduolinių bandymų. Beveik 
penkeriems metams praslinkus 
nuo minėtos sutarties pasirašy
mo, 1968 m. liepos mėn. pasira
šytas susitarimas branduoliniam 
ginklam varžyti. Ši sutartis ki
tuose kraštuose sukėlė skirtin
gus vertinimus. Vieni kraštai 
jai pritaria, kiti iki šio meto 
bando pasipirešinti dviejų kraš-

linių tampa invalidai.
Rusams kaliniams atiduodami 

geresni darbai. Yra ir kalinių, už
darytų dėl jų tikėjimo, dėl drau
dimo vaikams jungtis į komso- 
molą ir pan. Naudojamos visos 
psichologinės priemonės palaužti 
kalinius.

Tas buvęs kalinys prašo visus 
skleisti žinias apie tą kalėjimų 
priespaudą Sovietuose, kur yra 
sunkiau negu žmogus gali įsivaiz
duoti. O rusai gana jautrūs vie
šajai nuomonei. J. Žvilb.

tų branduolinių ginklų mono
poliui.

Prieš dvejus metus buvo pa
ruošta dirva pradėti pasitari
mus varžyti raketų su branduo
liniais sprogmenimis gamybą ar 
panaudojimą pulti ar gintis. Pa
siruošimas buvo lėtas. Pasita
rimams jau buvo pasiruošta. 
Jei ne Sovietų ir komunistinių 
respublikų kariuomenės įsibro
vimas į Čekoslovakiją, branduo
linio nusiginklavimo pasitari
mai būtų prasidėję praėjusį ru
denį.

JAV prezidentas š. m. birže
lio 18 d. pasiūlė Sovietams pra
dėti pasitarimus strateginių gin 
klų naudojimui apkarpyti Nuo 
birželio mėn. iki šio meto abi 
šalys padarė viešus pareiški
mus, kad jos pasiruošusios tar
tis, tačiau derybos vis dar ati
dėtos.

Saugumo našta
Šiais metais senate ilgai už

sitęsęs ginčas dėl priešrakieti- 
nės apsaugos — ABM ginybi- 
nės sistemos sukėlė eil? klausi
mų, kurie liko neatsakyti. Se
natą gąsdino ne milžiniški ra
ketinės apsaugos kastai, galį 
siekti 50 bil. dolerių. Kai kurie 
senatoriai nebuvo tikri, kad nau 
joji sistema bus veiksminga ap
sisaugoti nuo priešo smūgių. Di
džiausią susirūpinimą kėlė ap
siginklavimo varžybos, galinčios 
padidinti su Sovietais įtampą 
ir iškaukti branduolinį karą, 
kurio vengia abi šalys.

JAV turi rūpintis ne tik šiau
rės Amerikos, bet ir Europos 
gynyba. Anglija ir Prancūzija 
turi branduolinius ginklus, ta
čiau jų neužtenka Europos sau
gumui. Europiečiai daugeliu 
klausimų nesutaria su amerikie

Čilėje gen. Robero Viaux (viršuj, dešinėj) norėjo nuversti vyriausybę, tačiau jo pastangos tesitęsė tik 22 valan
das, ir vyras turėjo pasiduoti. Dabar bus teisiamas karo teismo. Čia matyti revoliucijos metu šiukšlių surinkimo 
sunkvežimiai, kad apsaugotų revoliucijos metu National Palace rūmus Santiago mieste.

čiais, bet jie žino neturį pakai
talo savo žemynui branduoli
niais ginklais ginti. Branduoli
nių ginklų panaudojimas juos 
gąsdina, bet, juos atitraukus, 
Šiaurinio Atlanto santarvė lik
tų be skydo ir masintų Sovie
tus veržtis į vakarus.

Finansinė našta

Pasaulio karini išlaidos 1967 
metais siekė 182 bil. dolerių. 
Kiekvienam asmeniui — suau
gusiam ir vaikui — teko 53 dol. 
kariniams reikalams išlaidų per 
metus. Apsiginklavimo išlaidos 
kasmet sparčiai auga. Techno
loginiai nauji išradimai verčia 
spartinti apsiginklavimą, jei ne
norima atsilikti nuo priešo. Po 
dešimtmečio pasaulio apsigink
lavimo išlaidos dar sparčiau au
go ii- po 80 metų gali pasiekti 
4 trilijonus dolerių. Ši našta bū
tų sunkiai pakeliama ūkiškai 
pajėgioms valstybėms ir pri
slėgtų skurstančius kraštus.

JAV, ūkiškai pajėgiausias 
kraštas, jau pajuto apsigink
lavimo naštos svorį, šį mėnesį 
įvykusiame Šiaurės Atlanto san
tarvės pasitarime dar kartą nu
rodė Europos valstybėms, kad 
jos daugiau lėšų skirtų apsi
ginklavimo reikalams.

Tą patį slogutį pergyvena ir 
Sovietai, nūdienis apsig’nklavi- 
mo varžovas.

Apsiginklavimo varžovai no
rėtų ginklavimosi išlaidas su
mažinti, nes jų pečius slegia 
didžioji dalis karinių išlaidų naš 
tos.

Derybos iki šio meto buvo ne
sėkmingos, nes JAV ir Sovietai 
nepasitiki vienas kitu. Jų susi
tarimui skersai kelio stoja ne 
tik ideologiniai tikslai, bet ir ne
išspręsti politiniai klausmai Vi
durio Europoje, Artimuose Ry
tuose ir Vietname. Jei išais klau

JAV IMPERIJOS LIKVIDAVIMAS
Antrosios vyriausybes atsiradimas Amerikoje 

DR. KAZYS SRUOGA

Vietnamo moratoriumo de
monstracijos praėjo. Spauda ra
šė, kad demonstracijos buvo 
rimtos ir įspūdingos. Rengėjai 
tvirtina, kad demonstracijos pa 
vyko daug geriau, negu jie 
tikėjosi. Todėl rengėjai paža
dėjo ruošti ir daugiau tokių de
monstracijų. Jie pažadėjo de
monstruoti to’, ko’ prezidentas 
išpildys jų reikalavimus

Tiesa, tie reikalą /im ii nėra 
labai tiksliai išreikšti. Bet, la
bai trumpai ir labai suprastin
tai tariant, jų prasmė tokia: A- 
merikos prezid ntas tiri išvesti 
JAV karius iŠ P. Vietnamo kiek 
galima greičiau, nepaisydamas 
jokių aplinkybių, kicaie žodžiais 
tariant, pasiduoti priešui kuris 
yra toli nuo kariško laimėjimo 
ir Amerikos pa**bleskimo. Tas 
taip pat reikštų, kad Amerika 
turi apleisti sa/o ka?o sąjungi
ninką — Pietų Vietnamą kurį 
iki šiol drąsino kariauti ir be są
lygų visaip rėmo. Ir savaime 
aišku, keletas milionų pietų viet 
namiečių būtų išžudyta, jei šiau 
rėš vietnamiečiai okupuotų vi
są Vietnamą.

Todėl ir atsiranda sunkus 
klausimas, — ko siekia demon
stracijos? Patarnauti priešui ar 
Amerikai? Vienas atsakymas 
būtų gana lengvas. Tartum „kad 
tai priešo (komunistų) propa
gandos ir komunistams patai
kaujančių pastangų vaisius. Ži
noma, priešo pastangų šitame 
dalyke niekas neginčyja. Šiau
rės Vietnamas net paskelbė de
monstrantams padėkos laišką, 
kuris jų darbą tikrai padaro

simais jie ir sutartų, dar liktų 
išsiaiškinti dėl nusiginklavimo 
apimties ir kontrolės. Iki šio 
meto nusiginklavimo kontrolės 
reikalas nepajudėjo iš vietos.

nepatriotišku, neamerikietišku.
Ir vis dėlto vargiai būtų išmin
tinga visai nekreipti jokio dė
mesio į tą faktą, kai į demon
stracijas įsijungė daug tikrų 
patriotų, tėvų ir motinų ir kitų 
lojalių piliečių. Net bažnyčiose, 
sinagogose ir kitokiuose Dievo 
namuose buvo karštos maldos 
už taiką tą pačią demonstraci
jų dieną.

Ir dar vienas labai įsidėmėti
nas faktas. Tam tikras (nors

•'dabai didelis) skaičius kon
greso ir senato narių entuzias
tiškai prisijungė prie demonstra 
ntų reikalavimų. Dar svarbiau. 
Tie kongreso ir senato nariai, 
kurie aktyviai neprisijungė, la
bai nedrąsiai (gal ir nenoromis) 
vadina tas demonstracijas visai 
legaliu ir natūraliu piliečių nuo
monės pareiškimu. Bet daugu
ma senato ir kongreso narių 
tyli — tartum vengia. Taip pat 
tyli dauguma Amerikos visuo
menės, neskaitant keleto pro- 
nixoniškų demonstracijų.

Jeigu tarti, kad moratoriumo 
demonstracijos reikštų Ameri
kos daugumos nusiteikimą, tai 
išvada nebūtų sunki. Tektų sprę 
sti, kad Amerikos žmonės pa
vargo, nebenori būti galingiau
sia pasaulio valstybe. Gal gi A- 
merikos žmonėms pradeda atro 
dyti, kad tokia viršenybė per 
daug brangiai pinigais ir žmonių 
gyvybėmis kainuoja. Ir vis vien 
žmonės jaučia, kad Amerika 
pati noromis ar nenoromis sa
vo pasaulinį pajėgumą stipriai 
suvaržė, pasida1 lūdama, su So
vietais įtakos sferomis visame 
pasaulyje. Juk gi visi stebėjo, 
kaip Amerika buvo priversta 
nusileisti — nusižeminti net Ni- 
xono žodžiais tariant — treč
dalio galingumo valstybei, bijo
dama sovietinių atominių gink
lų.

Visi gd žino, kad Amerika ne
kariavo už Vengrijos laisvę, ne
kariavo už Čekoslovakiją, ne
kariavo prieš Kubą — tai daug 
kam atrodo, koks gi čia bus 
skirtumas, jeigu nustos kariau
ti prieš Šiauris Vietnamo ko
munistus. Pagili. i yra gi nebe
ginčijamas faktas, kad kai ku
rios valstybės, kurių apsauga 
nuo komunistų Amerika yra nuo 
širdžiai susirūpinusi, pačios ma
žai bededa pastangų kovoti ir 
dažnai net pele ngai santykiau
ja su komunistinėmis valstybė
mis. Tai amerikiečiams gali at
rodyti jau “per daug“.

Tačiau dar lieka vienas pats 
gyvybingiausi u klausimas. Ar 
tie demonstrante reprezentuoja 
daugumą Amerikos žmonių ? Ar 
jų sprendimai turi viršyti kon
greso, senato ir prezidento

(Nukelta į 4 pust)

AMERIKIETIS RUSIJOS KALĖJIMUOSE

JAV pilietis Alexander Ittn- 
ces, 5 metus 3 mėn. išsėdėjęs 
Sovietų kalėjimuose, savo paty
rimus papasakojo “ABN Corres- 
pondence” žurnalui, kuris juos 
išspausdino š.m. Nr. 3. Dinces 
buvo areštuotas Minske ir kilno
jamas į Mohilevo, Smolensko, 
Kalugos, Rusajevo, Maskvos, Sa- 
ransko, Zolotousto, Omsko, Tom 
sko kalėjimus. Taigi - gerai pa
žino sovietinę kalėjimų sistemą, 
nes jam teko pereiti 16 kalėjimų, 
kol atsidūrė koncentracijos stovyk 
loję netoli Irkutsko ir Baikalo eže 
ro.

Dinces liudija, kad pagrinde So 
vietų kalėjimai pasilieka nepasi
keitę nuo Stalino laikų, gal tik 
kiek geresnės higienos sąlygos. 
Daugelis kalinių uždaryti į areš
to namus už nusikaltimus, kurie 
atrodytų juokingi vakaruose.

Pvz. už juokus prieš Sovietų re
žimą, o už reiškimą nepasiten
kinimo, už skatinimą ki
tų nedalyvauti politinia
me veikime, pvz. balsavimuose. 
Taip kalinama šimtai tūkstan
čių nekaltų žmonių, jų tarpe,dau 
gelis dėl jų ižpažjstamos tikybos, 
pvz., kad turėjo )5as sazve Šv. Raš

tą ir stengėsi tikėjimo tiesas per
teikti kitiems.

Kalėjimuose Dinces susitiko su 
38 tautybių žmonėmis. Buvo 
nemažai kinų ir korėjiečių. Au
gantis nesutarimas tarp kinų ir 
rusų buvo priežastimi, kad kali
niai kinai turėjo nemažai nu
kentėti. Korėjiečiai —daugiausia 
iš Sovietų užimtų salų, po karo 
atėmus jas nuo japonų; tie kali
namieji korėjiečiai atsisakė keltis 
į raudonųjų užimtą šiaurės Ko
rėją ir buvo apkaltinti simpati
jomis Pietų Korėjai. Dinces suti
ko ir daug kalinamųjų ukrainie
čių, daugelis jų labai jauni, bet 
yra ir vyresnių.

Kalinius dažnai budindavo vi
durnaktį, kad iškrautų kokius 
traukinių vagonus, tik ką atėju
sius. Sovietų kalėjimuose žmones 
laiko badaujančius. Tikima, kad 
tai bus geresnis paskatas išdirbti 
savo darbo normą ir gauti pilną 
maisto duoklę. Kaliniai dau
giausia maitinami juoda duona, 
žemiausios rūšies. Duodama tru
putėlis cukraus, pietų - barščių 
ar kitokia skurdi sriuba Vakare - 
bulvė su gabaliuku silkės ar kar-; 
tais sriuba. weėl to daugelis ka-

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Nežinau, turbūt.. — patraukė pečiais Auksė.
— Jei nesi tikra, negali eiti prie Rasytės, — perspė

jo Irena.
—Mano amžiuje? Tai gi vaikų liga.

— Juo blogiau, kai ne vaikai suserga, — padėjusi 
nusirengti vedėsi į kambarį Auksę Irena.

Ant sofos sėdėjo Bronius ir Vytautas. Auksė pasi
juto kaip spąstuose. Kas iš to, kad ji stengėsi? Kas iš to, 
kad pasižadėjo? Vytautas stovėjo prieš ją ir šypsojosi. Ji 
matė jo lygius dantis, matė džiaugsmą, nušvitusį veide, 
ir jautė, kaip ir jos lūpos suvirpo šypsenoje.

— Auksė tai kaip švento Jono vabalėlis: pasirodo, 
pražūva ir vėl pasirodo, — juokėsi Bronius. — Jūs pa
žįstami, ar ne? — paklausė.

— Žinoma, — už visus atsakė Irena. — Į senatvę 
tavo atmintis visai sušlubavo.

— Kokią senatvę? Aš visai nesijaučiu senas! Nė kai 
į tave pasižiūriu, — nusijuokė Bronius.

— Broniau, būk padorus, — perspėjo Irena, kurios 
apskritos linijos išdavė jos paslaptį.

— Kas nejjadorus?— išpūtė akis Bronius.
— Ech, geriau tylėk... — numojo ranka Irena.
— Irena, kokia staigmena, aš nė nenujaučiau, — 

tik dabar, gerai į ją pasižiūrėjusi, džiaugėsi Auksė, nes ži 
nojo, kaip ji norėję antro kūdikio._ . ,

— Būtų buvusi dar didesnė staigmena, jei rastum

lopšį belinguojant. O taip gali atsitikti, jei su tokiom 
pertraukom lankysies, — nusijuokė Irena.

— Ne visi tokie dažni svečiai kaip aš, — įsikišo 
Vytautas.

— Dėdė Vytautas, kaip Rasytė sako, yra mylimiau
sias jos daktaras, — linksmai kalbėjo Irena dengdama 
pietums stalą. — Aš jau įtariu, kad ji tyčia suserga, 
kad tik jis ateitų.

— Ne šį kartą, — šyptelėjo Vytautas. — Bet nesi
rūpinkit, bus viskas gerai, tik patys neapsikrėskit

— Aš jau sakiau Auksei, kad neitų pas ją, jei ne
sirgo, — pakartojo Irena.

— Kaip dabar galiu neaplankyti savo draugės? 
Mudvi gi mylimės, — nesutiko Auksė prisiminusi, 
kaip Rasytė šnibždėdavo jai: “Aš myliu tave”.

— Reikės pasitenkinti pasimylėjimu pro uždaras 
duris, — nusijuokė Vytautas.

— Mamyte, suakairdėjo užkimęs balselis.
— Atsibudo, — pašoko Bronius ir išsekė Ireną į gre

timą kambarį.
— Kaip jie ją myli, — palydėjo juos akimis Auksė.
— Kaip tu gyveni, Aukse? — žiūrėjo į ją Vytau

tas. Žodžiai buvo tušti ir bereikšmiai, nes jie vienas kito 
akyse išskaitė daugiau, nei lūpos drįso ištarti.

— Ar tai mano bandymas? — liūdnai pagalvojo 
Auksė, nes žinojo, kad vasaros atostogos buvo per 
trumpos, kad ji visa siela veržėsi į pražūtį.

Vytautas, lyg nepajėgdamas pakelti jos kviečian
čio žvilgsnio, atsistoję ir nuėjo prie lango. Kiekvienu 
savo atsikvėpimu, kiekvienu kūno nervu veržėsi jis prie 
Auksės, bet valia ir protų valdė save ir stengėsi nepa
rodyti savo jausmų. Auksė gi nebenorėjo kovoti, nebeno
rėjo protauti ir būti teisi, ji tik norėjo Vytauto.

Jiems trūko jėgų būti drauge, lygiai kaip trūko 
jėgų persiskirti.

— Aukse, — iškišo galvą pro duris Irena, — Rasy
tė prašo bent iš tolo jai pasakyti labas.

Auksė pakilo ir nuėjo prie durų:
— Labas zuiki, — tarpduryje stovėdama pasveiki

no, — na, ir ką dabar čia sugalvojai? Atvažiavau, kad 
mane pamylėtum ir ką randu? Lovoj gulinčią...

— Chichi, chacha... — girdėti buvo neaiškus ki
kenimas. — Ateik, tai pamylėsiu I

— Dėdė daktaras neleidžia, tu nematai, koks pik
tas jis čia stovi, — lyg bijodama kalbėjo Auksė.

— Jis, nepiktas, aš žinau... Dėde Vytautail — pa
šaukė mergaitė.

— Atrodo, kad mano pacientė neserga, jei taip 
šūkauja, — priėjo Vytautas. Jis stovėjo šalia Auksės ir 
ji jautė jo artumą visa savo būtimi. Lyg išsigandęs ko, jis 
pasitraukė ir įėjo pas ligonę. Auksė grįžo į saloną. Iš 
kambario buvo girdėt mergaitės plonas balselis ir Vy
tauto sodrus juokas. Auksė sėdėjo ant sofos ir žiūrėjo 
į vieną tašką.

—Ta Rasytė tai visus čia šokdina, — įėjo Irena.
— Ji mielas kūdikis, — nusišypsojo Auksė.
— Na, o kas pas tave gero? — klausinėjo Irena. — 

Kur Johnas? Seniai abiejų nemačiau.
— Išvažiavo motinos aplankyti. Serga.
— O tu, žinoma, sustreikavai? — nusijuokė Irena. 

— Bėda su tokiomis uošvienėmis! Nors mano ir ne to
kia jau bloga, tik per arti gyvena.

— Gal jie ir puikūs žmonės, tik... aš nemoku ten pri
tapti. . Men užteko vieno karto, — nusišypsojo Ąuksė. — 
Žinau,, kad neturėčiau taip darytį, bet.,, — neužbaigė ji. 

... r— -Visa. bėda ir.yra, kad .žmogui žinojimo neuž
tenka, — neaiškiai pasakė Irena. .

Auksė klausiamai jjažiūrėję į draugę.
(Bus daugiau)



K a na d oje

POSĖDŽIAVO KANADOS LIET. B-NĖS 
TARYBA

Kanados Lietuvių bendruome
nės krašto tarybos 2-ji sesija į- 
vyko spalio 18 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėj Toronte.

Sesiją trumpu žodžiu atidarė 
krašto v-bos pirm. dr. S. Čepas, 
paprašydamas dalyvius atsistoji
mu pagerbti neseniai mirusius 
veiklius Liet. b-nės narius: J. Ba- 
čiūną, J. Kardelį ir Londono, 
Ont., apylin. pirm. Zigmą Pau- 
lionį. Invokaciją sukalbėjo kun.
B. Mikalauskas, OFM.

Prezidiumas sudarytas iš trijų 
pirmininkų: dr. C. Kuro, A. Nau- 
sėdo ir Aug. Kuolo, dviejų sekre
torių: Vandos Garnelienės ir A. 
Šetiko. Rezoliucijų k-jon įėjo dr.
P. Lukaševičius, K. Mikšys ir 
A. Kučienė, mandatų - J. Auš 
rotas ir Klimas.

Sesijon suvažiavusius sveiki
no žodžiu Lietuvos gen. konsu
las Kanadai dr. J. Žmuidzinas. 
PLB pirm. St. Barzdukas, Ka
nados Liet. fondo pirm. dr. A. 
Pacevičius ir Toronto apylin. 
pirm. L. Švėgždaitė. Raštu gau
tus sveikinimus iš VLK-o vice
pirmininko J. Audėno, Kanados 
Šaulių rinktinės pirm. St. Jokū
baičio ir Calgary bei Edmontono 
apyl. pirmininkų perskaitė kraš
to v-bos sekr. K. Baronas.

Praeitos savaitės protokolas, 
priėmus dėmesin porą pasta 
bų, padarytų adv. G. Balčiūno 
ir inž. Lėlio, priimtas ir patvir 
tintas.

Po to sekė visa eilė praneši
mų, kaip krašto v-bos pirm. dr.
S Čepo, kuris trumpai apžvelgė 
v-bos ligšiolinę veiklą, ižd. inž. 
E. Čiuplinskas pranešė iždo sto
vį. Per pastaruosius metus turė
ta pajamų 3738.71 dol., išlaidų 
2749.25 dol. Kasoj tebėra 989.40 
dol.

Kultūros k-jos pirm. dr. Stp. 
Kairys padarė platesnį praneši
mą, kas nuveikta ir kas veikiama 
Šioj srity. Tai; taut. šokiai, jų 
kursai, ruošiami hamiltonietės 
Breichmanienės, tautinių instru
mentų muzika ir jos populiari- 
zacija - kanklės, skudučiai, muzi
kinės gaidos ir pan. Toj srity dau
giausia pasireiškia pats k-jos 
pirm. Stp. Kairys. Be to, jis ilges
nį laiką turėjo gabią talkininkę 
Danutę Rautinšienę, kuri, būda
ma muzikė,surinko iš Kanados 
senesniųjų lietuvių daugelį mū 
sų liaudies dainų ir jas įrekorda 
vo, taip pat ir kitokio mūsų liau
dies kūrybos turto. Jai pasitrau
kus iš tų pareigų, surasta labai 
veikli ir uoli talkininkė - dr. M. 
Ramūnienė iš Otawos. Jos pastan 
gomis surinkta labai daug liau
dies kūrybos turto — drožinių, 
audinių ir knygų, kai kurių la
bai senų, po daugiau kaip 100 
metų. Jos misija ir rinkimo dar
bas 100 proc. pasisekęs. Surinkta 
100 skirtingo audimo rankšluos
čių, 50 staltiesių, 30 lovatiesių, 
70 įvairiausių gintaro dirbinių, 
20 drožinių ir kt. Tie visi ekspo
natai bus valstybiniame Kana
dos muziejuje, o lietuviškos kny
gos — valstybinėje bibliotekoje. 
Knygų tarpe gauta net visa (35 
tomai) Lietuvių enciklopedija, 
kurią paaukojo V. Mikelėnienė 
iš Delhi, Ont. Įvyksiančiai tau
todailės parodai Kanados muzie
juje besiruošiant talkininkauja 
dailininkai A. ir A. Tamošaičiai 
ir dali. T. Valius.

Apie lituanistinį švietimą Ka
nadoje pranešimą padarė šviet. 
k-jos pirm. L. Tamošauskas. Jis 
išdėstė tuos rūpesčius, kurie su
tinkami švietimo srityje ir nuro
dė k-jos pastangas, šeštadieni
nių m-klų veiklą remiant, ruo
šiant mokinių kursus, užmokant 
už mokslą studijuojantiems ne- 
akyvaizdiniu būdu Chicagos pe
dagoginiam lituanistikos institu
te ir kt.

Jaunimo seksijos pirm. B. 
Breichmanas nurodė tos sekcijos 
veiklą, paminėdamas ypač lietu
viško jaunimo suvažiavimą Ha
miltone šiemetinės Lietuvių die
nos proga, kuriame jaunuolių iš 
kitur buvo apie 300, buvo sim
poziumas, paskaitos ir kt.

Šalpos fondo pirm. A. Kuolie
nė nurodė, kad jų veikloj turėta 
pajamų 1454.55 dol. išlaidų - 

liko 503.40 cbl<

Politinės k-jos veiklos reikalu 
pranešimą padarė B. Sakalas.

KLB garbės teismo pirm. A. 
Gražio pranešimą perskaitė Ado
maitis. Metų bėgyje jokių bylų 
nebuvę.

Apie leidinį anglų kalba “Li- 
thuanians in Canada” praneši
mą padarė dr. S. Čepas. Leidinio 
išlaidos yra padengtos platinant 
knygas. Dar turima neišparduo- 
tų per 1000 knygų.

Tautos fondo pirm. S. Banelis 
padarė bendrą pranešimą iš šio 
fondo ir jungtinio finansų k-to 
veiklos. Nuo paskutinės tarybos 
sesijos pernai metų rugsėjo mėn. 
iki š.m. spalio 18 d. turėta paja
mų 14.403.93 dol. Smulkią apy
skaitą sesijos nariams St. Bane
lis pateikė raštu.

Apie Baltų federacijos veiklą 
padarė pranešimą J. R. Simana
vičius, pareikšdamas, kad ši fe
deracija greitai minės 20 metų 
gyvavimo sukaktį, taip pat pa
prašydamas tylos minute pagerb
ti neseniai mirusius Estijos gen. 
konsulą Kanadoje Johanes Mar
kus ir Toronto Latvių b-nės 
pirm. Janį Niedrą.

Apylinkių v-bų veiklos asme
niškus pranešimus padarė šių 
apylinkių atstovai: Toronto, Mon 
trealio, Hamiltono, Delhi, Otta- 
wos,'Oakvillės, Windsoro, Lon
dono, Ont., Rodney, Šelando ir 
St. Catharines. Raštu praneši
mus prisiuntė Vancouverio, Ed
montono, Sault Ste Marie, Cal
gary ir Winnipego valdybos. 
Juos skaitė vald. sekr. K. Baronas.

Sąmatą 1969-70 m. referavo 
ižd. inž. E. Čiuplinskas. Ji sie
kia 1750 dol.

Krašto tarybos rinkimų siste
mos pakeitimo projektas paliktas 
tai pačiai k-jai, susidedančiai iš 
J. .R, Simapavičiaus, E. P,Aaniliū-, 
no ir K. Barono^ perredaguoti," 
nurodant įneštas suvažiavįmo 
pataisas ir jį pateikti kitai tary
bos sesijai.

Kanados Lietuvių dienų kitais 
metais nutarta ruošti Londone, 
Ont. Tos apyl. pirm. J. Aušro
tas pareiškė sutikimą.

Rezoliucijų projektus, kurie 
suvažiavimo priimti, perskaitė 
dr. P. Lukaševičius. Sumanymų 
bei pasiūlymų programoj išreikš
ta daug puikių sugestijų ateities 
veiklai. Užbaigos žodį tarė kraš
to v-bos pirm. dr. S Čepas, padė
kodamas atstovams už dalyvavi
mą, apylinkės v-bai už svečių 
puikų priėmimą, tėvams pran
ciškonams už salę ir kt. Suva
žiavime dalyvavo 45 asmenys.

Sesija užbaigta Lietuvos him
nu. Pr. Alšėnas

Philadelphia, Pa., spalio 18 d. koncertavo Clevelando Grandinėlė. Nuotraukoje matyti dalis svečių, kurių buvo
daugiau 1,000. Nuotr. J. Gurios

MOŠŲ
Hartford, Conn.

LILIJOvS ŠUKYTES
KONCERTUI PRAĖJUS

Šukytės koncertas Hartfor
de spalio 5 d. sutraukė nema
ža žmonių vietinių ir net iš to
limesniųjų kolonijų. Be lietuviš
kosios publikos, kuri, aišku, su
darė daugumą, dar atsilankė 
Hartt kolegijos profesorių ir 
amerikiečių muzikos mėgėjų, 
nes koncertas buvo reklamuoja
mas ir amerikiečių vietinėje 
spaudoje ir per radją. Koncer
no reklamos su solistės nuotrau 
ka kabojo ne tik Hartfordo u- 
niversitete ir knygynuose, bet 
ir New Havene ir Waterbury. 
Koncerto salė buvo užpildyta.

Šukytė pateikė rūpestingai iš
studijuotą ir nuoširdžiai išgy
ventą programą, kurios pirmą
ją dalj sudarė: Mozarto “Exul- 
tate jubilate”, Schuberto ir 
Strausso dainos, originalioj kal
boj. Po pertraukos sekė lietu
vių kompozitorių kūriniai.

Publika šiltai priėmė solistę, 
giliu dėmesiu jos klausėsi ir kiek 
vieną dainą palydėjo nuoširdžiu 
plojimu, taičau lietuviškos dai
nos publikai buvo labiausia prie 
širdies. Solistė, apdovanota ro
žių puokšte, padainavo dar vie
ną dainą virš programos.

Gaila, kad dėl susidėjusių ap
linkybių žadėtasis priėmimas po 
koncerto neįvyko. Būtų labai 
pritikęs, nes žmonės labai neno
romis skirstėsi. Atrodo, visi bu
vo patenkinti šia kultūringa po
piete. Pirmą sykį girdėję, susi
pažino su mūsų Lilia šukyte,

Rocco Meile rodo 93 svarų arbūzą, kurį jis išaugino Metbuen. Mass.
-u, linijų— —

KOL 0 N/J ŪSE
Metropolitan operos soliste.

Koncerto organizatorių dvi
gubas tikslas — pristatyti Lili
ją Šukytę Hartfordo visuomenei 
ir paremti jaunimo stovyklą Ne 
ringą, kuria rūpinasi Nek. Ma
rios Pras. seserys, labai gerai 
pavyko įgyvendinti. Skaučių va 
dovių sutelktas komitetas ne
paprastai nuoširdžiai atliko sa
vo įsipareigojimus. Džiugu buvo 
jaustis to vieneto dalim.

Širdingai dėkojame aukoto
jams ir visiems į koncertą atsi
lankiusiems. Rengėjos

Sol. Lilija Šukytė 
dainuoja Hartforde

New Haven, Conn.
Rugsėjo 20 d. Batuno ruoštose 

demonstracijose Netv Yorke prie 
JT, dalyvavo ir mūsų trys jau
nuoliai, Tomas Plečkaitis, Arū
nas Jonynas ir Linas Lipčius, 
patys apsimokėdami kelionę ir ki
tas susidariusias išlaidas. Vietos 
LB apylinkės valdyba įvertinda
ma gražų ir kilnų jaunimo ryž
tą, nutarė kiekvienam paskirti po 
5 dol. iš savo kasos, kad nors da
linai padengtų susidariusias iš
laidas.

— L.M. K. Federacijos, Netv 
Haveno klubas, rugsėjo 21 d. su
sirinkime, nutarė suruošti lite
ratūrinę popietę, mūsų genialaus 
poeto ir rašytojo O.V. Milašiaus 
30 -ties metų mirties sukakčiai pa 
minėti.

Milašius rašė prancūzų kal
boj nesigėdydamas savo didžios 
meilės Lietuvai. Šis pasaulinio 
masto klasikas gimęs ir augęs Gu
dijoj (Mohilevo gubernijoj) vi
są gyvenimą praleido užsienyje, 
daugiausia Prancūzijoj. Didžia
vosi lietuviška kilme, brangino 
savo tėvynę Lietuvą, jai dirbo, 
apie ją rašė ir kėlė jos vardą 
svetur ir svetimiesiems. Lietuvos “tylinčiąją” Amerika Tad var- 
vyriausybė, Milašių paskyrė pir- giai ar yra pakankamai pagrin-
muoju atstovu Prancūzijai.

Paskaitą apie rašytoją, skaitys
dr. Genovaitė I. Židonytė - Vė- 
brienė, autorė knygos (prancūzų 
kalboje) apie O. Milašių. Rašy
tojo kūrinių ištraukas skaitys 
Vytautas Valiukas.

..... - -. Maloniai kvietiniai. vietos- if

apylinkiū lietuviai, ypatingai jau
nimas atsilankyti lapkričio 16 d. 
3 vai. p.p. Y. W.C.A salėn 42 
Hotve st. ir daugiau išgirsti apie
O.V. Milašių, kuriuo' ne tik pa
vieniai lietuviai, bet ir visa tau
ta turėtų didžiuotis.

Po programos, klubo narės pa
vaišins kavute ir užkandžiais. Į— 
ėjimas - laisva auka. Susirinki
mui pasibaigus narės su A. 
ir V. Gruzdžių širdingai pa
vaišinti. Šiame susirinkime da
lyvavo ir nauja klubo narė Alici
ja Biknaitienė su vyru.

— Portchester, N.Y., rugsėjo 
27 -tos d. vakare, Janės ir Myko
lo Biliūnų jaukius namelius pri
pildė svečiai- iš Conn., New Jer
sey, Long Island ir kitų vietovių. 
Šiuo subuvimu, atžymėjo ne tik 
Mikęlinės, bet .ir “pradžią kito 
gyvenimo”, kaip pats sukaktuvi
ninkas pasakė. Ponas Prekeris 
savo trumpa, jautria ir labai spal
vinga kalba, pagražinta Mairo
nio ištisais eilėraščiais, visus la
bai maloniai nustebino. Skati
no ir kvietė, sukaktuvininką ak
tyviau įsitraukti į visuomeninę 
veiklą. Malonu, buvo prisiminti 
didįjį tautos dainių Maironį ir 
lietuvių mylimą rašytoją Joną 
Biliūną - solenizanto tėvo brolį. 
Vaišėse dalyvavo ir Maironio 
sesers sūnus.

J. ir M. Biliūnų nameliai la
bai jaukūs. Kiek ten mūsų tauto- 
dailėsl Ir šį vakarą tarp visų ki
tų dovanų, praturtėjo dar vienu 
eksponatu -mūsų tautos legenda 
riniu Geležiniu Vilku, labai vy
kusiai, Kęstučio Švelnio, gyve
nančio Ansonijoj, išleita kerami
ka, pagal dail. Edvardo Kra
sausko projektą.

Albina Lipčienė

(Atkelta iš 3 psl.)

JAV IMPERIJOS...
sprendimus? Ar tai jau yra abt 
roji — nauj ,ji Amerikos vy
riausybė ?

Minėta, kai tik dalis kongre
so ir senato narių (atseit, for
maliai rinktų tautos atstovų) 
prisidėjo prie tų demonstracijų. 
Juk gi senatu priklauso galia 
pradėti ir baigti karus Kodėl 
nėra ir nematyti rezoliucijos, 
kuri palieptų ar bent griežtai 
rekomenduotų prezidentui baig
ti karą? Tas nėra padaryta ir 
negirdėti, kad Indų ruošiamasi 
daryti. Daugiausia, kas dabar 
daroma, tai “spaudžiamas” pre
zidentas baigti karą ir baigti ga 
bmai greičiai. Tačiau tiesiogi
nės atsakomybėn įstatymų leidė 
jai nesiima. P’-ezidentas atsa
kingas prieš visą tautą ir prieš 
tuos, kurie jį išrinko. Gal svar
biausia — jis atsakingas prieš

do kaltinti ar pykti, jei Nixonas 
tvirtino ir tebetvirtina, kad de
monstracijos nepaveiks jo spren 
dimų. Kitais žodžiais sakant, Ni- 
onas atsisako pripažinti, kad 
demonstrantai yra antroji — 
“aukščiausioji” Amerikos vy
riausybė. - -. -- - •

PRAŠO ŠV. TĖVO PAGALBOS
Romos dienraštis “II Tempo” 

praneša, kad grupė Oov.etų 'Są
jungos piliečių, kurių tarpe še
ši dvasiškijos atstovai, kreipėsi 
į Popiežių Paulių Vl-jį, prašy
dami padaryti reikiamus žyg.us 
religinei laisvei Rusijoje grąžin
ti. Atsišauikime pranešama, kad 
1959 — 1964 metų laikotarpy
je Sovietų Sąjungoje buvo už
daryta 10.000 bažnyčių, penkios 
kunigų seminarijos, 80 vienuo
lynų ir daugiau negu pusė visų 
kitų krikščionių religijų maldos 
namų. Be to — rašo Romos dien 
raštis “R Tempo”—Sovietų Są
jungos piliečiai prašo Paulių 
Vl-jį paveikti ISovietų valdžią, 
kad būtų grąžinta laisvė sovie
tų religinės minties rašytojui 
Anatoliui Levitinui, kuris pasi- 
ralšydamas IKrasnovo slapyvar- 
de yra paskelbęs nemaža straips 
nių smerkiančių religinės lais
vės varžymus Rusijoje. Taip 
pat prašoma grąžinti laisvę ir 
Levitino draugui matematikos 
mokytojui Borisui Vladimirovi-

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 1. LIEPONIS
Pirmadieniais tr ketvirtadlenlala nno 9 tkl »:S0. Kitom dienom nno 

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

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

i K f * ’’ •
Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

. Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00-.

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
bebikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS
Brokų Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 

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

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
mani jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

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

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

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

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

čiui Tafliantov, įkuria už religinės 
laisvės gynimą buvo pasmerktas 
dvejų metų kalėjimo bausmei.

DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNAS
Sudarė J. Balčikonis, K. Kor

sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintelis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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dalyvauja šie jaunieji akademikai: mūsų spaudą, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą ir jų
Šeštadieniais 

8-9 v.v. 
WXRT FM

93.1M FORUM
Produced by ANTHONY J. RUDIS

VITALIJA RUIBYTĖ, ALVYDAS JONIKAS, ateities planai lietuvybės ugdyme, tai tema, kuri bus

VYT. KASNIONAS, Jr., ALEKSAS PAKALNIŠKIS, Jr.
ALGIS RIMAS, RAIMUNDAS ŠILKAITIS ir kiti. diskutuojama radijo programos metu.

KATALIKŲ LR BUDISTŲ 
BENDRAVIMAS

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTI
NĖ MOKYKLA LAIMĖJO
SPORTINES VARŽYBAS

Spalio II d. Šv. Juozapo gim
nazijos stadione įvyko 8-sios tra
dicinės Clevelando lituanistinių 
mokyklų lengvosios atletikos var
žybos, kuriose dalyvavo apie 50 
berniukų ir mergaičių. Buvo 
rungtyniaujama 4-se amžiaus 
grupėse: E (žemiau 10 m.), D. 
(10-11 m.), C (12-13 m. ) ir B 
(14-15 m.).

Bendru varžybų laimėtoju iš
ėjo Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla. Paskirose grupėse, Va
lančiaus mokykla — berniukų G 
ir B bei mergaičių D klasėse.

Lituanistinių mokyklų sporti
nės varžybos pradėtos vykdyti 
1963 m. Iš 8-nių iki šiol įvyku
sių varžybų, Šv. Kazimiero mokyk 
la laimėjo 5 kartus ir Vysk. Va
lančiaus - 3 kartus. Kai kuriais 
metais varžybos buvo vykdomos 
2 kartus - pavasarį ir rudenį.

Varžybas globojo Vysk. M. Va
lančiaus mokyklos tėvų komite
tas. Technišką pravedimą atliko 
Lj$J£, 3aiba$. fyĮąterialiniai var
žybas parėmė L.B. Clevelando 
I-ji ir II-ji Apylinkės ir Lietuvių 
piliečių klubas.

Lygiagrečiai su lituanistinių 
mokyklų varžybomis vyko ir 
Lake Erie A.A. U. distrikto 1969 
m. moterų penkiakovos ir triko— 
vos pirmenybės, kurias distrikto 
vadovybės pavedimu, vykdė LSK 
Žaibas. Šiose varžybose mūsiškė 
Eglė Giedraitytė patiekė lietu
viams malonią staigmeną laimė
dama penkiakovoje pirmą vietą. 
Iš lietuvaičių penkiakovoje dar 
dalyvavo R. Čyvaitė (5 vietą) ir 
K. Vaivadaitė (6v.). Trikovoje 
dalyvavusi vienintelė mūsų at
stovė Ramunė Banionytė iškovo
jo 6-tą vietą.

Penfciakovą sudaro: 80 m kliū
tinis bėgimas, 4 kg rutulio stū
mimas, šuolis į aukštį, šuolis į 
tolį ir 200 m bėgimas. Į trikovą 
įeina: 100 m bėgimas, šuolis į 
aukštį ir 4 kg rutulio stūmimas., 
Taškai apskaičiuojami pagal 
tarptautinę vertinimo lentelę pa
gal atsiektas pasekmes ir sudeda
mi kartu galutiniam laimėtojui 
išvesti.

SĖKMINGOS LASK ŽAIBO 
VARŽYBOS

Spalio 4 d. Šv. Juozapo gimna
zijos stadione įvyko 18-sios tradi
cinės Clevelando LSK Žaibo kvie 
stinės lengvosios atletikos rung
tynės, kuriose dalyvavo apie 100 
lengvaatlečių, varžydamiesi jau
nių ir mergaičių D, C ir B klasė
se. Apart Žaibo narių, varžybose 
dalyvavo bent keletas pakviestų 
kitų Clevelando klubų ir svečiai 
iš Toronto Aušros, su mūsų 
šių metų trumpų nuotolių bėgi
mų meistere G. Draudvilaite.

Dėka gražaus oro varžybos 
praėjo su geru pasisekimu ir bu
vo pasiekta eilė neblogų rezul
tatų. Žaibietė E. Giedraitytė pa
siekė naują Š. A. lietuvių rekor
dą moterų, mergaičių A. (16-17 
m.) ir mergaičių B (14-15 m.) 
rekordą 50 yd. kliūtiniame bėgi
me - 7.3 sek., o viešnia iš To
ronto - G. Draudvilaite - 50 yd. 
bėgime mergaičių B kl. (14- 15 
m.), prabėgusi per 6.4 sek.

Plačiau apie varžybas bus pa 
ousioU sgorto skiltyse. i

PRASIDEDA TINKLINIO 
TRENIRUOTĖS

Sistemingos tinklinio treniruo
tės jau prasideda ir vyks antra
dieniais 7:00 - 10:00 vai. vakaro, 
tinklinio centre, Myron T. Her- 
rick J r. High School (ten pat 
kur praėjusi sezoną). Treniruo
tės vyksta pažengusiems ir prade
dantiesiems, suaugusiems ir prie
augliui. Kaip ir kiekvienais me
tais, pradedama nauja pradšio- 
kų grupe. Mergaitės ir berniu
kai, norintieji išmokti bei pasito
bulinti šioje sporto šakoje kvie
čiami įsijungti. Dėl informacijų 
skambinkite Vidai Čyvaitei - 486- 
5228.

Tinklinio sekcija

25 METAI NUO BALFO 
ĮKŪRIMO

Clevelando Balfo skyrius vyk
do jubiliejinių metų aukų vajų 
nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 
d. Vajų globoti, valdybai pra
šant, sutiko dr. ir ponia J. Skrins- 
kai.

Brangūs cleveĮandiečiai, kiek
vienais metais buvote dosnūs Bal
fui, už ką valdyba labai dėkinga. 
Būtų gražu, kadi šiuos- jubilieji
nius metus didesnis skaičius au
kotojų atžymėtų 25 dol. auka.

Clevelandiečiams, kurių adre
su turėjdme, pasiuntėme aukų 
vokus į namus. Asmenys, kurių 
adresų neturime, taip pat prašo
mi paaukoti, pasiunčiant auką 
bet kuriam valdybos nariui.

RUDENS BALIUS

Šį šeštadienį, spalio 25 d., 7:30 
vai. vak. Alcazar viešbuty, kam
pas Shurey ir Derbyshire, Cleve
land HTS rengiamas rudens ba
lius su lietuvių abiturientų prista
tymu visuomenei ir nuotaikinga 
programa, kurią išpildys solistė 
Irena Grigaliūnaitė, pianistas Ry
tas Babickas ir dramos studentė 
Gražina Brazaitytė. Šokiams gros 
populiarusis Suktinis, vadovauja
mas J. Pažemio. Kvietimus gali
ma užsisakyti pas Dalią Orentai
tę, tel. 944-7438, Joną Sand'argą 
tel. 237-7589 arba dr. Antaną 
Butkų, Ohio LB apygardos pirm. 
tel. 932-9944.

Clevelando visuomenė nuošir
džiai yra kviečiama dalyvauti 
šiame jaunimo baliuje, kur visi 
galės pasidžiaugti mūsų abiturien 
tų gražiu prieaugliu ir jaukiai 
paleisti kelias valandas lietuviš
koje nuotaikoje.
Yra pasižadėję atvykti abiturien 

tų ne tik iš Clevelando ir apy
linkių, bet ir iš Akrono, Pittsbur- 
gho, Columbus, Detroito ir Ro
chesterio.

Šį pirmąjį parengimą ruošia 
LB Ohio apygardos jaunimo sek
cija. Tai yra šios sekcijos pirma
sis išėjimas į visuomenę. Jauni
mo sekcija turi didelių ir gražių 
planų. Šio parengimo pelnas ir 
būtų šiems darbams pradėti vyk
dyti.

LB OHIO APYGARDOS
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

LB Ohio apygardos valdyba 
šį sekmadienį, apalio 26 d., lietu
vių salėje šaukia suvažiavimą. 
Pradžia 11:30 vai. Kviečiami da
lyvauti ne tik atstovai, bet ir vi
si lietuviai.

Suvažiavimo darbų tvarkoje: 
atidarymas, steigiamojo susirinki
mo protokolas, apygardos valdy
bos narių pranešimai, apygaros 

1 veikioj oląiįįį svąrstypaas. V. &>

Pietų Vietnamo katalikai kar
tu su budistais pastatė naują 
mokyklą, kiuroje galės mokytis 
800 įvairių religijų moksleivių. 
Mokyklos atidarymo iškilmėse 
dalyvavo Popiežiaus apaštališ
kasis delegatas Vietname. Pietų 
Vietnamo švietimo m inistras ir 
aukšti budistų bendruomenės

Vasaros stovyklas Dainavoje prisimenant. Iš k. į d.: Nijolė Kašubienė su dukrele. Jonas Pabedinskas, 
Elvyra Narutienė, Nijolė Baronienė, Nijolė Palubinskienė, kun. G. Kijauskas, SJ, Irena Pabedinskienė, 
dr. V. Majauskas, M. Ambrozaitienė, inž. B. Nainys, Vanda Majauskienė. Nuotr. K. Ambrozaičio

ŠVIETIMO IR ŠEIMOS 
METAI DETROITE

Švietimo ir šeimos metai yra 
giliai prasmingi, nes juose glūdi 
mūsų išeiviškoje aplinkumoje 
lietuvybės išlaikymo ir ugdymo 
esmė. Paskelbtieji metai glau
džiai susiję su mokslu ir šeima. 
Be šeimos nebus mokslo, nebus 
mokinių, nebus mokyklos ir pa
galiau nebus lietuvybės tęstinu
mo išeivijoje.

Šie metai uždeda didelę parei
gą įtėvąmsį. kad į»e savo atžalyną 
leistų į lietuvišką mokyklą LB 
apylinkės valdybą įpareigoja su
ruošti tinkamus motyvus ir rei
kiamas patalpas mokyklos reika
lams. Glaudus bendradarbiavi
mas tėvų komiteto, LB valdybos 
ir mokytojų užtikrina lietuvybės 
tęstinumą.

Kadangi šie kilmieji metai ei
na galop, norėjosi pasiinformuo- 
ti pas lituanistinės mokyklos ve
dėją, kaip tie reikalai vyksta ir 
kaip jam sekasi eiti gana sun
kias pareigas. Tiesa, yra susi
daręs gražus būrelis talkininkių- 
dešimts moterų - inokytojų ir 
dvasios vadovas kun. A. Babo- 
nas. Ta proga buvo patiekta ke
letas klausimų mokslo vedėjui 
Kostui Jurgučiui.

— Kiek šiais mokslo metais tu
rite lituanistinėje mokykloje mo
kinių?

— Šiais mokslo metais LB De
troito apylinkės lituanistinę mo
kyklą lanko 150 mokinių, 70 ber
niukų ir 80 mergaičių.

—Kiek turite užėmę klasių 
šiam mokinių skaičiui?

— Turime užėmę 9 klases. Ta
čiau artimiausioj ateity prašysi
me dešimtos, nes penktasis sky
rius turi perdaug mokinių. Rei
kės jį perskirti.

— Kokie skyriai veikia Tams-

Clevelande kandidatuoja į merus 
respublikonas Ralph Perk ir dabarti
nis meras Carl Stokes. Čia matyti

tos vedamoj mokykloj?
—Mokykloj yra parengiama

sis ir aštuoni pagrindiniai sky
riai.

— Ar yra žinoma, kiek yra mo 
kyklinio amžiaus lietuviukų, li
tuanistinės mokyklos nelankan
čių?

— Į šį klausimą tegalėčiau at
sakyti tik paprasta bendrybe 
daug, nes mokykla jos nelankan
čių stątistikos, neveda.

— Gal žinomos nelankymo 
priežastys?

— Kiek man yra žinoma, rim
tų priežasčių nėra. Žinoma, tė
vai, neleidžiantieji vaikų į litu
anistinę mokyklą, suranda ir 
“priežasčių”. Vienas “filosofuo
ja”, kad čia, Amerikoje, vaikai 
iš lietuvių kalbos duonos neval
gys; kitas baiminasi, kad lituanis
tinė mokykla galinti sugadinti 
vaikui anglų kalbos tarseną; dar 
kiti “pasiteisina”, kad vaikams 
nepatinkanti lituanistinė mokyk
la ir jos mokytojai. Yra ir tokių 
tėvų, kurie nebeleidžia vaikų į 
lituanistinę mokyklą, jei vaikui 
mokytojas parašo dvejetuką, duo 
da vasaros ar namų darbą.

— Kaip sekėsi šiais mokslo 
metais sudaryti mokytojų- sąsta
tą?

— Gana sunkiai. Senesnieji, 
Lietuvoje mokslus baigusieji ir 
pilnai kvalifikuoti, mokytojai dėl 
įvairių priežasčių traukiasi į “pen 
siją”, o jaunų pilnai kvalifikuo
tų sunku surasti. Na, bet, anot 
Anatolijaus Kairio, verčiau ko
vojąs eilinis, negu miegąs genero
las.

— Kokias pastangas yra pada
riusi ALB Detroito apylinkės val
dyba dėl lituanistinės mokyklos 
nelankančių vaikų?

—- Į šį klausimą galėtų geriau 
atsakyti pati valdyba. Aš tik ga
lėčiau pasakyti, kad apylinkės 
valdyba dėl lituanistinių mokyk
lų sielojasi ir pagal išgales ma
terialiai ir moraliai jas remia. 
Prieš mokslo metų pradžią švie
timo vadovas V. Petrulis kalbė
jo per radijo ir ragino tėvus leisti 
vaikus į lituanistinę mokyklą. 
Klausydamas lietuviškas radijo 
valandėles ir iš spaudos patyriau, 
kad Detroitą buvęs atvykęs JAV 
cv. B.Nainys, su kuriuo buvę 
aptarti lituanistinių mokyklų rei
kalai. Tačiau tų aptarimų pada
riniai man liko nežinomi.

— Gal galėtute pasakyti, ko
kią įtaką padarė lituanistinėms 
mokykloms ir lietuvių visuome
nei PLB paskeltieji Švietimo ir 
Šeimos metai?

— PLB Švietimo taryba 
paskelbė lituanistinėms mokyk
loms varžybas ir parašė tų var
žybų taisykles, o JAV LB Švieti
mo Utyba tjąjąšė tuo reikalu du

aplinkraščius. Pagal minėtas tai
sykles varžybos suskirstytos į 
tarpsnius: paskirų mokyklų, apy
gardų ir viso krašto. Pirmojo 
tarpsnio varžybas, į kurias įeina 
dailusis skaitymas, deklamavi
mas, diktantas, atpasakojimas, ra
šinėlis ir laikraščių iškarpų rin
kiniai. Apygardos varžybos, ku
rios be pirmame tarpsny suminė
tų dalykų apima dainavimą ir 
tautinius šokius, pagal JAV LB 
Švietimo tarybos aplinkraštį tu
rėtų baigtis 1970 m. kovo 31 d., 
o viso krašto - gegužės mėnesį. 
Tačiau nė dainų repertuaro dar 
negavau, nė tikro laiko ir*vietos 
nežinau.

Visuomenei PLB paskelbti Švie 
timo ir šeimos metai, mano gal
va nepadarė jokios įtakos, nes jie 
paskelbti, neturinti jokio plano 
ir programos.

Didesnės lietuvių kolonijos y- 
ra įsisteigusios aukštesniąsias li
tuanistikos mokyklas. Ar nėra 
vilčių ir Detroite tokią mokyklą 
turėti?

— Beveik ne. Dar būdamas 
1966- 1967 m. “Aušros” litua
nistinės mokyklos vedėju, buvau 
įsteigęs devintąjį skyrių, aukštes
niosios lituanistikos mokyklos 
užuomazgą. Buvo įstoję 9 moki
niai, bet jie mokėsi labai neno
riai. Sekančiais metais, “Aušros” 
ir Dr. V. Kudirkos vardo litua
nistines mokyklas sujungus, mo
kyklos vedėjas Pr. Zaranka, kurio 
sumanumui ir energijai retas te

baigusių 27 mokinių į 9 skyrių 
tesuviliojo tik 8. Į dešimtąjį sky
rių kandidatų nebeliko. Labai 
gaila, bet tokia yra reali būklė.

— Dabar spaudoj labai propa
guojama ir siūloma įvesti litua
nistinėse mokyklose beskyrę siste
mą: Kokia tamstos pažiūra į šią 
sistemą?

— Šią sistemą propaguoja vie
nintelis Antanas Rinkūnas, kuris, 
rodos, lituanistinėj mokykloj ne
dirba ir vargu yra dirbęs. Per- dvasininkai 
skaitęs jo spaudoj išspausdintus 
rašinius, peršančius beskyrę sis
temą, prisiminiau Krylovo pasa
kėčią “Muzikantai”.Tik tarp Kry
lovo “Muzikantų” ir Antano 
Rinkūno peršamos beskyrės sis
temos yra toks skirtumas, kad 
Krylovo pasakėčios muzikantai, 
kaitaliodami vietas, gavo vis tą 
pačią muziką, o mes, įsivedę bes
kyrinę sistemą, neturėdami nė 
nuosavų patalpų, nė reikiamų 
mokslo priemonių, nė tokiai siste
mai išmokslintų mokytojų, susi
lauktume visiško chaoso. Man 
atrodo, kad Antanas Rinkūnas, 
piršdamas beskyrę sistemą, lyg 
toj mįslėj, be kalto, be kaltelio, 
be grąžto, be grąžtelio siūlo pas
tatyti tiltą. A.M.

ANKA KARENINA,
L.N TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC
3 tomai kiekvienas no 2.00

Bruno Markaičio 
KONCERTAS

Šį sekmadienį (Spalio 26 d.) 
5 vai. Naujos Parapijos salėje. 
Bilietų kasa atidaryta nuo 4 
vai. Kviečiame ir la.ui.dame.

Koncertui Rengti Komitetas

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00

A u* a - - n.--’*£ -i . niekada nę-
Didž.030 poeto Lant<w ųuymiuo- pasensta j, nenusibosta, kurios 

sius pergyvenimuB su Beatriče at- f. , . . . .,
skleidžia jo vienintelis prozinis kū- tinka vlslems laikams, visoms 
rinys, paįvairintas nuostabaus gro tautoms, kurios verčiamos į sve- 
žio eilėmis, timas kalbas ir renkamos mokyk-

Maujasis Gyvenimas l°ms ir bibliotekoms kaip to kraš-
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.
Gaunama DRAUGE, 4543 West 

6Srd St., Chicago, III. 60629

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T.
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
Illinois State gvyentajal prie kainos IlUnois State gyventojai Drle kainos 

ISO f ‘ ‘ ------turi pridėti 5% mokesčiu. turi pridėti 5% mokesčių.

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

pastangas, bet iš abi mokyklas

Joseph Kopechne, žuvusios Kenedy 
automobilyje sekretorės tėvas, ei
na iis teismo salės Wilkes - Barre, 
Pa., su Margaret Carroll, kuri su 
auvusii iariu gyveoo

HEALTH BREAD — Skaldytų 
rugių, Pyragaičius be druskos ir 

cukraus.
Kas valgo Bruno duoną, 
Visad žydi kaip aguona!

3339 S. Lituanica Av., Chicago, III. 60608, CL 4-6376
J
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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
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO V/NGMZ, dr. P. Karvelienė, 1 dai.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1C83 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

3.00

5.00



B DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 24 d. I________ _ ... - - I

Cicero, Illinois
Balfo vajus vylksta neblogai. 

Namų savininlkų draugija pa
skyrė $25.

_  Po trumpos ligos mirė
a. a. Petrė Rauks, iJko vyras. 
Palaidota šv. Kazimiero kapinė
se.

Rašinskai tėvai jau yra 
■mirę, liko vaikai, brolis, sese
rys; iš jų Josephina apleido šį 
pasaulį. Liko sūnus, vyras, bro
lis, sesuo. Velionė buvo plačiai 
žinoma darbšti lietuvė, ilgus 
metus ėjusi sekretorės pareigas 
pas adv. Gugj.

— Virbickų 'šeima buvo Ci
cero gerai žinoma. Charles buvo 
policijos departamento narys, 
jau yra miręs, šiomis dienomis' 
mirė ir motinėlė Virtoiekienė,, 
pašarvota Petkaus koplyčioj. 
Palaidota šv. Kazimiero kapinė
se.

— Serga prel. Albavičius, Al
dona Ruginis, J. Daujotas, A. 
Stiklius, A. Toleilkds ir kt.

— Liberty namas parduoda
mas, būtų labai gerai, kad tas 
namas neišeitų iš lietuvių ran
kų.

1917 m. lapkričio 2 d. laiško — SLA 301 kuopos narių su- 
persiuntimui pradėti vartoti 3 atrinkimas 5 d. (lapkričio 7:30 v. 
ct. pašto ženklai. v. Liberty salėj. K. P. D.

Laikas teka kaip smėlis. Čia matyti 
smėlio laikrodis, primenąs, kad šio 
šeštadienio naktį reikia atsukti vie
ną valandą atgal.

BAIGIASI VASAROS LAIKAS

Vasaros laikas baigiasi spalio 
26 d., sekmadienį, 2 vai. ryto. 
Patariama prieš einant gult 
šėštadienį atsukti laikrodžius 
vieną valandą atgal.

Mirus geram lietuviui
A. f A. JUSTINUI MARKŪNUI,

žmoną, sūnų, dukras, žentus ir anūkus nuo
širdžiai užjaučiame.

Kunigai — A. Baltinis, A. Juška 
M. Kirkilas, Z. Ramanauskas

A. -j- A. Prof. Dr.
PRANUI RAULINAIČIUI 

mirus,
jo sūnums ALGIUI ir JULIUI ir jų šeimoms, reiškia 
gilią užuojautą ir kartu liūdi

Ed. ir Joana Stepai (Steponavičiai)
Cleveland, Ohio

Mieliems bendruomenbiinkams — teisininkui ALGIUI P. 
ir inžinieriui JULIUI A. RAULINAICIAMS — su šeimomis dėl 
jų tėvo, uošvio bei senelio

A. -j- A.,. . y
teisių daktaro Prano Viktoro Raulinaičio

mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu velionies — švie
saus ir tauraus lietuvio — netekimą apgaili

LB LOS ANGELES APYLINKES VALDYBA

A. -f- A
VIKTORUI ŠČIUKAI

mirus,
jo seseriai ANGELEI ir švogeriui ANTANUI ZABLOC- 
KAMS, reiškiame gilią užuojautą.

Dana, Ignas Anužiai 
Janina, Vacys Mitkai

A. -J- A.
ELENAI KUČIŪNIENEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą muz. ALEKSANDRU 

KUČIŪNĄ, gimines, ir artimuosius.

Marija ir Henrikas Butkai

A. -Į- A. MARIJAI GRAUŽINIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

dukrai MARIJAI ir sūnums VYTAUTUI ir JUOZUI bei

jų šeimoms reiškiu giliausią užuojautą.

i '.„ f .ipV

CLASSIFIED GUIDE
ĮSIGYKITE DABAR !

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.
Likusių egzempliorių skaičius 

ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja- 
nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
laugiau šiais laikais, kai beveik 
isa žmonija suskilusi į tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

D e M E S I O !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikla sek- ■ 
madieniais nuo 1:00 ild 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
nasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis }: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 fi. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metu* 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiac
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome IS lauko. Taisome mūrą "*tuck- 
polntlng’'. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI I LIETUVA
OOSMOS ESPRESS 

2501 W. «B St. Tel. WA 5-2737
2008 W. 6» St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 63rd Street 

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

Tel. OR 6-8134 arba OR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisomas.
2649 VV. 6Srd St., Tel. 484-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-8607

P. Rudėnas K. šimulis

MOVING
Apdraustai perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

Stasys Raškys
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GARBAGE DRUMS
VVITH OOVERS AND HANDLES 

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

CONSTRUCTIONCa
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

MAV We»t 66th Šįmet 
TaL HE 4-7488

I

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius tr alr-oonditlonlng — ' 
naujus tr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas namo

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET Mm* Al 
4444 S. Western, Chicago 9, OL 

Telefonas VI 7-S447

ĮSIGYKITE DABAR

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, i odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Dlinoiš gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

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

Paveikslai tinkami Įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

REAL ESTATE

SALES ■ MORTGAGES • MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEI i » T J S -REALTOR

Maln office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, BL TeL OL 6-2288 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti 1 mūsų ištaiga 
lr Išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

....................................... ...i: ĮRTOffl1
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 951 h Street 
Chicago, niinois 

Tel. ga 4-8654 ir GR 6-4339
BIIIIIIIIIIUIIIIBIIIIIIIUIIIIIIIIIIIBIIinillllllllllllllllllllllBIII

REAL ESTATE

CENTRAL WISOONSIN
Ūkiai VVestfield apylinkėje

180 akrų .................................. $28,000
200 akrų ................................. $46,000
110 aknj “heef”..................... $59,500
Dėl daugiau informacijų rašykit, 

adresu:
MARQUETTE COUNTY REAI.TY. 

Wcstfleld, Wis. Tel. 296-2380

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

SIMKUS REAL ESTATE 
VOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

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.

*
5 kaml>. mfir. pajamų burigalow.

3 kamb. rūsy. Centr. apšild. gazu. 44 
ir Maplevvood. $18,000. Tuščia-s. Rak- I 
ta,i naštinSje. 1

2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 
šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$13,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta v 

Notary Tublic
2737 W. 43rd St. _ CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

ro garažas. Pelninga* $52,000.
štai 4 butų puikus mūras Mar

ąuette pke. 2 pę> 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40.900.

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

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

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 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 80 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 — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

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

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

VAINA RE4LTY
2517 W. 71st St. — BE 7-9515

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
ir Rockwell. GaUma tuoj užimti. 
$18,500.

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

2 butai ,x> 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prio 71 ir Rockvvell, $26,700

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

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

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

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000,

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st Str., Tel. 925-6015

HELP VVANTED — VYRAI

MAN
To learn truck-driving and other 

j light duties. Full company benefits. 
Opportunity for overtime. $2.50 an 

| hour to start.

EDWARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Avė. 
Tel. LA 4-1221

$30,000 A YEAR
I want to talk only to men who 
want to earn $30,000 more per year. 
I need tvvo unusual peoiple vvho relish 
the pursuit of uno.rthodox goals.

Phone
BOB SOHREIBER 366-0310
BESIT LINE PRODUCTS

EXTER NAL 
GRI N DER

Experienced operators capable 
of working to close tolerances.

Overtime and Company Benefits. 
Wages comimensurate with ability.

INTERNATIONAL 
GEAR COMPANY 

7221 South Chicago Avenue 

Chicago, Illinois

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPER’D SYVITCHROARD
GENERAL OFFICE

1, 2 or 8 days including Saturday in 
Skokie area — CaU Mr. Green.

PUBLIC PONTIAC
7501 N. JLinooln, Skdkle. IU. 

PHONE — OR 4-9000

SWITCHBOARD 
OPERATOR - CASHIER

PtTIjIj OR PART TIME

Here is a good opportunity for a 
capable woman Pleasant air-con- 
ditioned Office - congenial employees 
Good vvorking conditions.

ALSO 2 OPENINGS 
GENERAL OFFICE 

CLERICAL VVORKERS
Apply to Offiice Manager

CHAPPELLE PONTIAC
8150 W. Ogden Avė. (at Kedzie)

J
T

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60682. Tel. YA 7-598(1

iiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiin

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunant 4 ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
llllillllllllllllllllllimilllllllillllllllllliiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

llllllll...... llllllllllll...... .

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybča.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl- 
mokčjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR J-27jįį

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. - v 
2047 VV. 67th Plaee — VVA 5-8068

HELP WANTED — VYRAI

GEN’L WAREHOUSE VVORK
Stainless Steel service center on 

sout.hwest side needs general ware- 
house help. Good worklng conditions 
and liberal fringe benefflts.

Call Mr. SCHPEZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

_______ Phone — 523-7210_______

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experlenced 
Good Opportunity

PHONE — 235-9800

WAREHOUSE MAN
Many Company Benefits. 

Please Call For Appointment

Sherwin‘Williams Co. 
2720 W. Belmont Avė. 

588-5880
An Eųual opportunity employer

“GET SĖT N0W 0N 
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. Piymouth. Chicago, Illinois

REIKALINGI 2 VYRAI
Dirbti po piet ir vakarais. Nuolati
nis darbas. Geras atlyginimas.

APATO PROVISION C0.
4725 So. Talman Avė. 876-0800

F R E S H MEAT 
RECEIVING
CLERK

Good Starting Salary

See Mike Conjalka
PRONTO FOODS

Phone — 463-1100

VVANTED 2 MEN
for Afternoon and Evening Work. 

Steady work. Good pay.
APATO PROVISION C0.

4725 S. Talman Avenue 
PHONE 376-0300

MECHANICS
SEMI TRUCK 

TRAILER REPAIR
Positions available for persona ex- 
perienced in heavy eąuipment re- 
pair or auto repair. Wages of posi
tions range from $3.38 to $3.65 per 
hour plūs fringes.

Apply Personnel Department 
Betvveen 9 A.M. and 5 P.M.

STRICK
CORPORATION

5300 West 73rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

An Eąual Opportunity Employer

WANTED

Multilith Operators
Experience necessary. Loop loca
tion. Many company benefits.
KEN EOKERTY 666-5080

DATA PROCESSING 
CONTROL CLERK

Immediate opeming far young man 
interested in a career in data Proc
essing. If you have had high school 
bookkeeping and math., or eąuivalent 
experience you may be ąualified and 
be able to take advantage of our 
compajiy's fine on-the-job training 
program. Opportunity for advan
cement.

GOOD STARTING SAJLARY 
MANY COMPANY 
BENEFITS 
5 DAY WEEK 
CONVENIENT LOOP 
OFFICE OOCATION

CALL MR. BARTISHEDD 
939-2971—EXT. 267

SECURITY MUTUAL 
CASUALTY COMPANY 

223 West Jackson
Rm. 808, Chicago, III.
STEADY JOB OPENINGS 

Shipping Clerk and 
Messenger

Good opportunity for men who 
likę varied work.
Hours — 9:30 A. M. to 6 P. M 
Wed. and Fri. ’till 8 P.M. Time' 
and J/2 for overtime,

AMERICAN DENTAL CO.
' 5 S. VVabash, Rm. 815 * ’

Perskaitę, “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.



Chicagoje 
ir apylinkėse
SiPORITAS, ŠOKIAI, KAS 

TOLIAU?
Vasarą, sekmadienių popietė

mis į Marąuette Pariko parką 
susirinkdavo keletas šimtų žmo
nių ir apsupdavo sporto — fut
bolo aikštę. Aikštėje futbolistų 
komandos grumdavosi dėl per
galių. Tai “Lituanicos” futbolo 
klujbo jaunikaičiai gindavo lie
tuvių sportininkų vardą ir prieš i 
kitų tautybių futbolo komandas. 
Atsimename, kaip lietuviai žiū
rovai entuziastingai sveikinda
vo savo vyrus, iškovojusius 
pergales ir kaip mūsų jaunieji 
futbolininkai laimingai šypso
davosi ipo pergalių. Gražus ben
dravimas, sakytume, senimo su 
jaunimu. Gi sporto klubai, ar 
tai būtų futbolo, ar krepšinio, 
ar tinklinio ar kiti, mūsų jauni
mą sujungia gražiam bendravi
mui.

“Lituanicos futbolo sporto 
klubas globoja per 75 futboli
ninkus. Gražus būrelis jauni
mo! Ir amžius įvairuoja, nuo 8 
m. iki vyresnio amžiaus. Bet 
kai baigiasi rungtynės, kai bai
giasi vasara, tada mūsų spor
tuojančiam jaunimui reikia kitų 
pramogų. Jų reikia tam, ikad 
juos subūrus į gražų bendravi
mą. Ir tai, sakyčiau ne vien 
sportininkus, bet visų organiza
cijų jaunimą vienon šedmon rei
kėtų jungti. O ta jungtis ir būtų 
kultūringi pasilinksminimai — 
šokių vakarai, gercje priežiūro
je ir geroje salėje.

Didis sporto entuziastas ir 
sportininkų globėjas ir jų reika- 
laiš’sesisielojęs dr. Ringus šitaip 
kalba:

“Po ilgesnės pertraukos ban
doma surinkti visą sportuojan-

i

■ • - :
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O’Neil Lasseigne, kuri uragano Camille metu prarado namus, dabar su 
sūnumi bėga nuo uragano Laurie Por Sulphur, La., vletovėje-

TAUTYBIŲ MAUSTO PARODA
Common Conncel spalio 19 d., 

sekmadien, nuo 1 i'ki 7 vai. p.p. 
Inn Motion Hali, 5820 So. Ke
dzie Avė., buvo surengę tauty
bių maisto parodą. Parodoje 
dalyvavo 23 tautybės. Kai ku
rios ‘turėjo savo meninį pasiro
dymą. Kiekvienai dalyvaujan
čiai parodoje tautybei, buvo leis 
ta pagaminti 2 ar 3 valgius. 
Rengimo komisija suderino taip, 
kad kelios tautybės nepagamdn 
tų tos pačios rūšies valgių.

Lietuviams buvo leista paga
minti: kugelį ir lašiniečius. Pa
rodai vadovavo ir maistą paga
mino Veronika Paukštienė su 
savo dukra Ona Marija Jurai- 
tiene. Jos buvo pagaminusios, 
400 porcijų kugelio ir 450 laši-

čią ir bendrai lietuvišką jaunuo 
menę gražiam pabendravimui. 
Tai būtų kultūringi šokiai salė
je. Tuo būdu mūsų jaunimas 
galės /arčiau susipažinti savo 
tarpe. Mūsų įvairios organizaci
joj nepajėgia rasti priemonių

atliks meninę programą. “Aldu
tės” mes jau pažįstame iiš jų 
gražių, meniškų pasirodymų 
mūsų scenoje įvairiomis progo
mis. Jų dainuojamos dainos mie 
los, gražios, gerai paruoštos. Ir 
koncertinė dalis šiame šakių

dažniau suburti į įvairius pa- vakare /bus išskirtinai įdomi, iš
rengimus mūsų jaunimo 18—25 
metų amžiaus. Šio amžiaus jau
nuoliai — jaunuolės nebetinka 
skautams, ideologinės mūsų or
ganizacijos irgi nelabai gali juos 
pritraukti į savo eiles. Tad, ga
limas daiktas, kad retkarčiais 
rengiami pasilinksmin mai, skir 
ti jaunimui, padės sukurti tarpu 
savio draugystes, vedančias net 
prie lietuviškų šeimų kūrimo. 
Būtų gražu, kad visos jaunimo 
organizacijos dalyvautų šiuose

pildoma pačio jaunimo ir lietu
viškos nuotaikos. Po to šokiams 
gros The Varlations orkestras, 
mėgiamas jaunimo.

J. Janušaitis

.MELROSE PARKO 
KOLONIJOJE

Melrose Parko Bendruomenės 
valdyba deda pastangas padėti' 
tėvams išlaikyti lituanistinę mo-' I 
kyklą. Jau įsigyveno kolonijoje

šokiuose ir kad panašūs pasi- tradicija surengti lr ir lituanis 
linksminimai būtų rengiami bent m0kyklo8 metmį koncertą
trs kartus metuose.” teigia — balių. Jis įvyksta (lapkričio 
dr. Ringus. 2© d 7:30 val Hali, 145

Kaip žinia toks pirmas didės- Į Broadway, Melrose Park, III. 
nis bandymas _ suruošti kultu 1 Meninę programą atliks solistas
ringus šokius mūsų jaunimui į- 
vyksta spalio 25 d. Jaunimo cen 
tre, 7 vai. v. Šį vakarą ruošia 
kaip tik aktyvusis “Lituanicos” 
futbolo klubas. Tai ne vien tik 
šokiai čia būsią. “Aldutės”, va
dovaujamos muz. A. Sephens,

PAGERBTA A. A. ONA MARTISIONIENE
Iš Lietuvos buvo gauta žinia, Justiną. Paskutiniuosi'is savo 

kad 1969 m. rugsėjo 8 d. mirė gyvenimo metus praleido gy- 
Ona Martišiūnienė. vendama pas dukterį Adelę Kel

Lietuvoje pasiliko 4-rios liū- nuėję, 
dinčios dukterys ir vienas sūnus Mirė sulaukusi 86 m., patai
sų šeimomis, . dota su bažnytinėm apeigom,

Amerikoje 2 sūnūs: kun. Al- kurias atliko, sūnaus kunigo Al
binas West Virginia ir Valenti- bino seminarijos dienų draugas, 
nas su Išeirma ir duktė Uršulė { ISūnus Valentinas širdingai 
Eidietienė su šeima, Chicagoje. padėkojo susirinkusiems už at-

Spalio 19 d. a. a. Onos Mar- silankymą, o kun. J. Kardaus- 
tišiūnienės garbingam atmini- kui ūž visą nuoširdų patarna- 
mul vaikai sukvietė gimines ir vimą. A. Pocius
artimuosius į marijonų vienuo
lyno koplytėlę, ikur kun. Jonas 
Kardauskas atlaikė šv. Mišias 
už jos sielą ir iper pamokslą iš
reiškė labai jautrius užuojautos 
žodžius šeimai, primindamas 
visiems, kad mirtis yra tilk lai
kinas atsiskyrimas su šiuo pa
sauliu..

Visi susirinkusieji, tuoj pat 
po šv. Mišių, buvo pakviesti 
pusryčių.

Susirinkusiųjų tarpe dalyva
vo mokytoja Grasilija Meiluvie- 
nė. Ji visų vardu išreiškė užuo
jautą visai šeimai, apibudinda
ma a. a. Onos Martišiūnienės 
pavyzdingą gyvenimą.

Martišiumi gyveno Lankeliš
kių km. priklausė Lankeliškių 
parapijai. A. a. motina Om ir 
a. ia. tėvas Tomas Martišiumi 
buvo ūkininkai, pamaldūs ir 
darbštūs žmonės. Jie užaugino 
10 vaikų, iš kurių devyni pasie
kė aukštus mokslus, tai buvo 
didelis motinos pasiaukojimas, 
o ant senatvės buvo jos džiaugs 
mas ir paguoda.

A. a. Ona (Martišiūnienė buvo 
kukli ir nuoširdi moteris, todėl 
nenuostabu, kad ji buvo viena
me Mlotinos dienos minėjime iš
rinkta ir pagerbta kaip pavyz
dinga motina.

Kaip tūktančiai lietuvių, taip 
ir Martišiūnų šeima buvo H-jo 
pasaulinio karo skaudžiai pa
liesta-. - Bet Visagalis neapleido 
joe , teikdamas jai stiprią svei
katą. Motinos širdies skausmai 
niekados neužsiftaigia ir palai
dojo sayo .vyrą Tomą ir.dų, pa
čioj jaunystėj sūnus: Bronių ir Į

Valentinas Llorentas, pianistas 
Alvydas Vasaitis ir šokėja Cyn 
tia Tramuskaitė. šokiams gros 
Biknevičiaus orkestras. Koncer
to_ baliaus rengimo komitetas
kviečia visus kolonijos ir jos' 
(apylinkės ponias atsilankyti į 
moterų pasitarimą, kuris įvyks 
pjp. A. V. Stankevičių reziden
cijoje — sodyboje 1207 N. 16th 
Avenue, -Melrose Park, Rl. šių 
metų spalio 26 d. 3 vai. p.p. 
Mūsų kolonijos moterų pasitari 
mas kviečiamas geriau pasiruoš 
ti koncerto — baliaus surengi
mu, ypač maisto paruošimu. 
Smulkesnė koncerto meninė 
programa bus paskelbta vėliau. 
Visos kolonijos ponios laukia
mos sekmadienį (X. 26 d.) ponų į 
(Stankevičių sodyboje.

Komitetas

LST Korp! Neo - Lithuania Filisteriui 

A. + A.
JULIUI LEONAVIČIUI mirus 

Valencijos mieste, Venezuelą, žmonai, dukrai ir sū
nui gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia

LST Korp! NEO-LITHUANIA

A. f A. FREDUI GRAUDŽIUI
mirus

p. KOTRYNĄ GRAUDIENĘ su šeima di
džio skausmo valandoje užjaučia

PADĖKA
"f ' .

Š m. rugpiūčio mėn. 18 dieną mirė mūsų motina

A. -J- A.

PETRONĖLĖ SVILIENĖ
Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys 

draugų. Mes širdingai dėkojame jiems.

Dėkojame pareiškusiems mums užuojautą asmeniškai ar 
laikraščiuose. Dėkojame dvasiškiams už paskutinį religinį pa
tarnavimą.

Visiems ačiū.
Sūnus, dukros ir jų šeimos

niečių. Kugelio porciją pardavi
nėjo po 30 ct. ir lašiniečius po 
10 ct. Jų maisto patiekalai buvo 
greitai išparduoti, nes buvo di
delis pareikalavimas ne tik lie
tuvių, bet daugiausia kitataučių. 
Atskaičius faktinas išlaidas, pel 
nas perduodamas Common Cou 
neil valdybai. Prie maisto stalo 
lietuviams skirtos vietos, buvo 
išdėta įvairūs rankdarbiai ir 
tautodailės dalykėlių, kuriais 
lankytojai labai domėjosi. Dau
gumas norėjo pirkti.

Salė erdvi ir gerai įrengta. 
Įėjimas 1 dol. su kuriuo galėjai 
burtų keliu ką nors laimėti. Ant 
kitų tautybių stalų dar buvo 
matyti, nemažai neparduoto 
maisto, nes parodos laikas jau 
ėjo prie pabaigos. O tuo tarpu 
p. Juraitienė su savo mamyte

A. + A.
Kūrėjui - savanoriui, Vyčio Kryžiaus Ordeno Kavalieriui, 

Lietuvos Kariuomenės Pulkininkui

PETRUI GENIUI mirus,
skausme likusią žmoną p. V. GENIENĘ bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

P. PETRULIONIS ir J. GRYBAUSKAS 
Hot Springs, Arkansas

VLADEI MAR ENHOLCIENEI
mirus,

skausmo ir liūdesio prislėgtus jos vyrą, 

dukras ir tėvę Argentinoje užjaučiame.

Elena, Andrius ir Apolinaras 

Naujokai

A. + A.

Kun. Jonui Juodeikai
mirus,/

Jo brolį DR. VLADĄ ir GRAŽINĄ JUODEIKUS nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime! ,

Portlando ir Apylinkes 

Lietuviai

Leonas Žiūraitis

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

District Manager
= TeL: 685-0242 ; 585-0243

' Hl III >111111 ’
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRoapect 8-9533 
‘umiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim STEP. C. LACK IR SONOS

(LAOKAWIOZ)
2424 W. 69th Street Tel. REpubllc 7-1218 
2314 VV. 23rd Place_______TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tel, LA fayette 3-3572

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

mirusios ir musų GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms nrogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GELINYCIA 
2443 W. 83rd Street, Chlciųjo. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”.

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. spalio mėn. 24 d.

Veronika Paukštiene, senai par 
davė savo prekes ir rengėsi 
vykti į namus. Common Council 
prezidento informacija, parodą 
aplankė apie 3,000 žmonių. Jis

laiko šią parodą pilnai pasise
kusia (ir reiškia nuoširdžią padė 
ką, visoms tautybėms kurios 
dalyvavo šioje parodoje.

ASta

A, A

FRANK BURBA
Gyveno Chicago, Illinois. Anksčiau gyv. Brighton Parko apyl.
Mirė spalio 22 d., 1969, 11:10 vai. vak., sulaukęs 75 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Albert, marti Gladys, 

Edward, marti Mary. ir John, 4 anūkai, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 25 d. iš koplyčios 9 vai. ryto. 

bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvaui šiose ladouvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidouvių direkt. Gaidas — Daimid. Tel. LA 3-0440.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
335L S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, m. Tel. OL 2-1003



a "bRAtlGAS, penktadienis, i969'ift. spalio nlėn. 24'd.

X Nancy Jean Kincina tės su 
Jerome Hindelewicz sutuoktu
vės įvyks šeštadienį, spalio 25 
d., 5 v. p.p., I3t. Galis parapijos 
bažnyčioje, 55 ir So. Kedzie avė. 
Vestuvių puota Ibus Hamlin sve 
taimėje. Nancy baigė Marijos 
aukšt. mokyklą. Jerome Hinde-

X Povilas Žumbakis, Jadvy- lew'icz tėbelanko De Paul uni- 
ga Dočkuvienė, Jonė Bobinienė, versitetą, studijuoja sąskaity- 
Marija Remienė, Elenutė Bradū- bą. Abudu jaunuoliai yna išsi- 
naftė, Laima Nainytė ir Jonas mokslinti ir katalikiškai išauk- 
Pabedinskas sudaro Susipažini- lėti. Nancy yra dukrelė Stellos 
mo banketui rengti komisiją, ir Jono Kinčinų, žr anūkė plačiai 
Banketas įvyks lapkričio 29 d. žinomų biznierių ir gerų darbų 
Moksllo ir kūrybos simpoziumo rėmėjų Anelės ir Jono Kinčinų. 
proga. Shdmaičių

X Prano Dielininkaičio moksl.
ateitininkų kuopos 4, 5 ir 6 Juozapas Zakaras nuvyko 

į Šv. Kryžiaus ligoninę sveka-skyriaus mergaičių būrelio su- * „ ... . . . ° . ...... . , T. - j- • , tos paitikruumui, dr. Mažeikossir likimas įvyks šį šeštadienį,1 'priežiūroje. Juozas yra Šv. Varspalio 25 d. 4 v. p.p. parapijos r, « .. ,... T, . .. . . do draugijos veiklus narys. Nasalėje. Kviečiamos įsijungti iri. ... . T „ , ., . .. I tai ja ir Juozas Zakarai yranaujos narės. Del informacijos . , _ .. . ;stambus parapijos ir gerų dar
bų rėmėjai.skambinti globėjai Danutei Ro- 

žėnaitei, 778-6385.
X Uršulė Rastenienė spalio 

21 d. šventė savo vardadienį ir 
buvo pasve ikinta šeimos ir ar
timųjų. Visi palinkėjo veikėjai 
Uršulei ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

X Jonas Mockaitis šiame se
zone yra vienas iš Ohicagos Lie 
tuv ų operos vicepirmininkų. Jis 
1949 m. pradėjo dainuoti Chi
cagos Lietuvių vyrų chore, o 
vėliau,, iš jo išsivysčius Lietu
vių operai, Jonas visą laiką da
lyvauja jos veikloje. Tokiu bū
du j's šiemet mini 20 metų pa
stovaus dainavimo minėtuose 
choruose.

X Teisininkas Pranas Jurkus 
dalyvavo Illinois Valstijos pre
kybos rūmų penkios dešimts 
pirmojo metinio suvažiavimo ofi 
c'aliuose pietuose,kurie įvyko
1969 m. spalio 16 d. Chicagoje, X Po šv. Mišių (spalio 26 d., 
Conrad Hilton viešbutyje. Pa- 11 vai.) Jaunimo centro Ikoply- 
grindiniu kalbėtoju buvo nau- čioje žvelgsime į Kristų Kara- 
jai paskirtas senatorius Ralph lių per Jo tarnus. Pasidalins me 
T. (Smith. Be jo suvažiavime da įspūdžiais vykstančiais Jo mei- 
lyvavo daugelis žymių politikų, lės šešėlyje. Prašome dalyvauti, 
ir prekybininkų, šis jaunas vi- , ™ ,
suomeninirikas turėio progos . * Tremtyje cv posėdis
užmegsti ryšius su keliais ore- 3 8Pal1G 26 d., 2 vai. p.p. 
kybininkais. visuomet nabrėžda- , centre. Programoje

Trimito ’ redaktor aus, juros 
šaulių, sporto ir jaunimo vadomas, kad jis yra lietuvis.

X PASKOLOS (asmeniškos, 
automobiliams ir 2-riems mor- 
gičiams), lengvam išsimokė ji-
x Sįs
kites L- Alev Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

X Dėmesio! Marąuette 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.

vų pranešimai. Be to, bus ap
tarti VI. Putvio knygos išleidi
mo, atstovų į metinį suvažiavi- 
mą rinkimo' ir ikiti organizaci
niai reikalai. Kviečiami dalyviu 
ti c. v. nariai ir sąjungos gar
bės nariai.

X Muz. Alf. Gečas diriguos 
Chicagos lietuvių operos vyrų 
chorui, kuris atliks programą 
tradiciniame operos baliuje.

X Lietuvos Dukterų dr-ja 
įrengia senų rūbų išpardavimą

x šv. Kazimiero lietuvių ka- 
(gk.j'pnuų reikalais susirūpinusieji 

šį šeštadienį vyksta į miesto 
centrą 9:30 vai. ryto. Neturin
tieji susisiekimo priemonių ga-

Rummage Sale, kuris įvyks j* pasinaudoti trimis autobu- 
laptcr. 5 6 d. d., nuo 9 v. r. iki ggjg, išeinančiais iš Marąuette
8 v. j v.,; Čaplinai Mupdęleių sa
lėje, 2306 W. 69 St. Jums ne
reikalingus, švarius bet dar var
totinus rūbus prašome pristaty
ti lapf.cr. 4 d., nuo 4 iki 8 v. v. 
į tą pačią salę. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkit tel. HE
6- 1722 arba 238-4345 arba RE
7- 9057. (pr.)

Parko 8:30 vai. nuo Dariaus ir 
Girėno paminklo, Brighton 
Parko — 9 vai. nuo 45 gatvės 
ir California, Bridgeporto — 
9:15 vai. nuo 35 gatvės ir Hals
ted. Visi kviečiami dalyvauti.

(sk.)
X Vytautas Ličkus, po 5 

mėnesių viešnagės pas savo tė-
X Chicagos Lietuvių Medžio-veliuf} je> 8pajio

tojų - Meškeriotojų klubas kvie- 18 d. išvyko atgal į Lietuvą. 
Jis ir jo tėveliai Elena bei Pet
ras Liekai dėkoja visiems drau
gams, bičiuliams bei pažįsta
miems už jo labai mielą bei

. ...................... .  „„„„ , nuoširdų priėmimą tiek jamjom skambmkit 776-8688. (pr.) igyvenant tiek apsi.

čia visus į šampano balių, lapkr. 
8 d., 8 v. v., Marąuette salėje, 
6908 So. Westem Avė. Įėjimas, 
valgiai ir šampanas 3 dol. Gros 
Ramonio orkestras. Rezervaci-

lankant Detroite, Miami Beach 
bei Los Angeles. (pr.)

X Visi kviečiami dalyvauti 
Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
auksinio jubiliejaus vakarienėje 
spalio 26 d., 5-tą vai. vak., Ma
rijos Aukš. Mokyklos patalpo
se. Meninę vakarienės dalį -iš
pildys visų mylimas operos so- 
lisbaš Algirdas Brazis, šis po
būvis bus nepaprastas. Nebus 
daug ilgų kalbų, nebus skyrių 
pirmininkių raportų, nebus rė
mėjų paprastą jubiliejų šven
čiančių. Bus tik auksinis pobū
vis — visiems malonus pasi
matymas su seselėmis, su drau-

X Tmdiclnl, Operos balins
Įvyto lapkričio 15 d. FOTomlIty a“ks,n! JUbd’' ™
r k. o. z-.- 1. s įstojusių 1 rėmėjų eiles tą pa-Lodge 4740 S. Cicero. Bilietai J,. * *, ”, ...” 5. cią dieną, kovo 4 d., 1919, ka-gaunami Marginiuose, 2511 W. , ,
Ž9th St., tel. PB 8-4585. Taip *'>W1“vo ,stag-

. . , ’ . r _e. ta. Bilietų bus galima gautipat stalus galima užsisakyti pas ......... **. . , .
Stotatoj, Lačanokienč telet. f™ 1 Neapleto

f ■ i i &1OS aU|ksin^s progos pa- 
" ' įremti gerą darbą. Kito auksinio

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
lr pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš- 
‘imi duotu telefonu (Sk.)

x Albinas Kurkulis, akcij 
brokeris reprezentuoja Glor< 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo sn 
akcijomis ir jums sąžiningai pa 
••nra investavime vertvbėse 

r e»Ir '

582-9391.

IŠ ART! IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

— Prancūzijoj gyvena Ona 
Šimaitė, žinoma lietuvaitė žydų

klasių moksleivius šiame jauni
mo pasilinksminime dalyvauti. 
Jaunimas 'kviečiamas ne tik iš 
Detroito, bet ir iš Ohicagos,

gelbėtoja II-jo Pasaulinio karo oi©velando, Toronto, Grand Ra 
metu Vilniuje. Ankščiau ji gy
veno Izraelyje. Ji labai susido
mėjo Al. Barono iknygą “Tre
čioji moteris” ir prašė, ankš
čiau Paryžiuj gyvenusio pasiun
tinio dr. S. Bačkio, dabar dir
bančio Lietuvos pasiuntinybėj 
Washingtone, knygą atsiųsti.

pids apylinkių. Įėjimas tik 50 
centų.

— “Vestuvės šapnagiuose” 
pirmoji repeticija Detroite įvy
ko spai.© 18 d. Režisuoja a'kt. 
Justas Pusdešris, muzikiniai 
dailiai vadovauja muz. St. Sližys 
ir tautiniams šokiams Galina

Nors knyga išparduota, bet dr. Gobienė. ši masinio pobūdž o 
S. Bačkis pasistengė knygą pa- operetė bus pastatyta ateinantį

|K siųsti
JU — Dr. Jonas J. Boguta iš

jj',’ j.j, ; ' . , k \ ■' į .. , ; ii b.', I/'.. 1 X.,ž Bonnos buvo atvykęs į JAV rug
Dabartinė Šv. Kazim ero seserų rėmėjų centro valdyba. Iš ka rės dešinėn stovi Jadvyga Strumil, iš Roselando sky- pabaigoj, bikaitė paskaitas
riaus, Vera Paukštienė, Marąuette Parko, Sofija Steponavičienė, Brighton Parko, ir Felicija Nausėdaitė-Gilmore Chicagos, Toronto ir New Yor- 
iš p'etvakarinio miesto skyriaus, Marija Rudienė, centro valdybos pirmininkė Barbora Varpucen, iš Cicero, ir ko universitetuose. Ta proga! džiaugiasi vietove ir kad teko 
Ona Paukštienė iš Marąuette Parko skyriaus. (Aprašy mas tilpo Draugo spalio 23 d. laidoj). atlankė savo tėvus UOŠVIUS ir

---- ' seseris. Dr. Jonas J. Boguta
X Už a. a. Anufro Paukščio 

sielą, 19 m. mirties sukaktį mi
nint, buvo šv. Mišios parap. 
bažnyčioje ir vienuolynuose.
Velionies našlė "Marija Paukšte ^p^nskytės ^i^ž? Algio’Ka'z 
nė suruošė gedulo pietus savo i Jauflko tuoktuvės įvyko šau
namuose, 4428 So. California rugS. 14 d. sekmadienį,
avė. Po pietų visa seimą nuvy- gy> Kryžiaus bažnyčioje, Chica- 
ko į kapines aplankyti savo vy
ro ir brangaus tėvelio. A. a.
Anulflro kapo. Marija Paukšt'e- 
nė yra žinoma visuomenės vei
kėja.

X Tomo Dulekaičio “Buvo 
du broliai protingi...” yra trečia 
sis “Draugo” romano konkur
sui atsiųstas rankraštis.

pavasarį. Pastatyme dalyvauja 
jaunimo choras ir šokių grupė 
“Šilainė”.

— Rita Juškaitė mokytojau
ja San Francisco mieste. Labai 
džiaugiasi vietove ir kad teko 
netikėtai susitikti lietuvaitę su 
kuria dabar vienam bute gyve- 

pereitą rudenį gavo daktaro na ir po darbo turi laiko pasi- 
laipsnį Illinois universitete Ur- kalbėti ir paklausyti lietuviškos 
banoje. Yra vedęs Teresę Pau- muzikos. Ji yra duktė Onos ir 
tieniūtę. Prano Juškų, kurie gyvena Cle-

— Rapolas Valatka per savo velande ir yra “Draugo” skai- 
sveilkinimus Australijos lietuvių, vedamą radijo programą Detroi- tytojai, dideli parapijos rėmė- 
kur gyvena jaunojo tėvai ir ki- te įkaitė laišką iš Kun. Juozo
ti artimieji; jautriai skambėjo Šeškevičiaus iš Brazilijos, kur 
jos perskaitytas jaunojo moti- rašoma apie skurdą. Mini laiš-

LIETUVIŠKOS MELODIJOS 
VESTUVIŲ IŠKILMĖSE

Busimosios gydytojos Tere- atvažiavusi jaunojo pusseserė 
molk. D. Petkevič.ūtė perteikė

goję. Muz. P. Armonui vargo- 
naujant maršą, skaidriai nušvies 
toje bažnyčioje žygiavo pamer
gės ir pajauniai: M. Prunskytė,

jai.

nos laškas. M. Rudienė, viena ke, kad jis gavęs iš kepyklų 
iš nrgamiizntorių Gintaro debiu- piaustytos duonos likučių išda- 
tančių balių, kur savo laiku į hna minioms sustojusių vaiku- 

R. Gineitytė, A. Gylytė, R. Mo- lietuvišką visuomenę buvo įves- čių, kurie gavę po riekutę čia 
destavičienė, dr. A. Gaižiūnas, j dinta Teresė Prunskytė, sveiki- pat suvalgo. R. Valatka, drau- 
dr. R. Karka, J. Petkevičius, nimu linkėjo laimės ir d eviškos gijų ir minėjimų skelbimus per 
Ihž. IStt. Zikas. meilės. M. Rudienė ir šį vakarą skaito per radijo, dviejų vi.

atliko prasmingą lietuvišką apei programą nemokamai, 
gą — jaunosios įvesdinimą į šei — šokiai jaunimui Detroite, 
mos gyvenimą, nuimant vėl u- Gabijos tunto žiežirbų skiltis 
mą, skambant lietuviškoms me- lapkričio 1 d. nuo 7:30 iki 11 v.' 
lodijoms. M. Rudienė ir į vestu- Detroito Dievo Apvaizdos para 
vių puotą atvežė gerą pundą lie- pįjos salėje (Schaefer prie 
tuviškų dainorėlių, kad ir ma- Grand River) ruošia jaunimui 
žiau mokantieji lietuviška., ga-1 linksmavakarį su šokiais. Rengė 
lėtų lietuviškas dainas traukti, jos žiežirbinirikės kviečia visą 

Visą laiką grojo muz. Byans- hetuv šką jaunimą — skautus,

Su gėlių krepšeliu ėjo mažoji 
Dalytė Garūnaitė ir — jaunie
ji. Jaunąją vedė jos įbrolis Jo
nas. šv. Mišias atnašavo ir ve-

X Kazys Veselka, gabus ak
torius ir dailininkas, atliks pro
gramą Lietuvių foto archyvo 
rengiamame humoro ir muzikos dybų apeigas atliko kun. J. 
vakare. Prunskis. Bažnyčioje matėsi

x Juodos kavos simpoziume, kleb. kun. E. Abromaitis, kun. 
skirtame Dariaus Lapinsko pa- K. Juršėnas, kun. J. Ruokis ir 
rengtam memorialiniam Vytau

1
ko orkestras_  styginiai instru
mentai su fortepionu. švelni mu 
zika įr vis lietuviškos melodi
jos. Visi svečiai mielai šoko 
suktinį, klumpakojį, noriu mie
go ir, vedant orkestrui, dainavo 
lietuviškas dainas. Vyravo la
bai jauiki lietuv'ška atmosfera.

Dr. St. Budrys perskaitė svei 
kinimo telegramas, kurių svar
biausia buvo telegrama iš Vati
kano, perteikiant jauniesiems 
Šv. Tėvo palaiminmą. Telegra-

ateitininkus, studentus ir vyr.

— Kun. J. Šulcas, salezietis, 
su savo motina, aplankęs Ame
rikoje savo artimuosius, ir eilę 
saleziečių rėmėjų, pats grį
žo į Europą, o jo motina pa
siliko Putname, padėti sene
liams kap virėja jų namuose. 

URUGVAJUJ
_  Pianisto A. Kuprevičiaus

Iš

Ale Rūta iš Califomijos, Ra
manauskai i)š Australijos ir ki
ti.

Tarp daugybės svečių matėsi apsilankymas Urugvajuje, 
ir atvykusių iš toliau: dr. R. Gi-1 Argentinos užsukęs į Montevd-
neitis su žmona iš Daytono,1 deo Andrius Kuprevičius davė
Clhio, Kazlauskas su prieš ke
lius mėnesius iš •Lietuvos atva
žiavusia žmona — abudu dabar 
Iš Toronto, Kanadoje.

čia atsimintiną koncertą spaho 
11 d. Ateneo rūmuose, sostinės 
centre. Dviejų dalių rečitalio 
programa apėmė kaikurių Eu
ropos klasikų, o taip pat Gaide-

to Mačernio “Visiones Clarissi- 
mae” spektakliui panagrinėti, 
dalyvaus ir ap’e pastatymą kal
bės;'dailininkas Adolfas Valeš- 
ka, muzikas Jonas Zdanius, 
muzikas Bernardas Prapuolenis, 
muzikos kritikas Balys Choms- 
kis, rašytojas Česlovas Grin- 
cevičius ir studentai — Aldona 
Zailska'tė ir Stasys Rastonis.
Simpoziumas įvyks spalio 26 d.
(šį sekimadienį) 7 vai. vak. Jau 
nimo centre. Rengia Chicagos 
studentų ateitininkų draugovė.
Visi kviečiami.

X Už a a Mariją Sirutienę, ĮVaujavedžial Teresė ir inž. Algis 
Sibiro kankinę, mirusią Kaune ' Kazlauskai
1969. X. 18., bus atnašaujamos daugybė svečių, šventajai 
šv. Mišios Tėvų Marijonų kop- mRai yyną ir yandenį prfe
lyčioje Chicagoje, 1969. X. 25. atnešė jaunosios motl-
sėštadierų, 7:30 vai. ryte. Ginu- Į m dr Albina Prunskienė eu sū. 
nės ir artimieji prašomi P™:-Į numi Jonu gy Mlšdų metu 
minti ją savo maldose. (pr.) | gįedojo ..aunas dainininkas

X Tauragės Klubo metinis AJeksiūnas. 
banketas įvyks iapkr. 15 d., 7 į . Pavakare gausūs svečiai rin- 
v. v., Marąuette salėje, 6908 S. ^ogį į elegantiškąjį South Shore 
Western Avė. Dėl vietų rezer- ,gydytoji, inžinieriai ir
vavdrno bilietus galima įsigyti daug kitų garbingų lietuvių su 
skambinant tel. GR 6-8417 arba žmonomis, su šeimomis, taigi 
476-4228. (Pa buvo apsčiai ir jaunimo. Pro-

X Metinį sportininkų šokių gramą sumaniai, neuždelsdamas 
vakarą šiemet rengia L'tuani- pravedė dr. Stasys’ Budrys, pa- 
kos Futbolo klubas. Sekančiais kviesdamas maldą sukalbėti 
metais kita sporto organizacija kun. J. Prunskį. Dr. A. Pruns- 
bus panašaus pobūvio rengėja, kienė padėkojo gausiai susirin- 
Visa jaunuomenė kviečiama da- kusiems ir 'kvietė kartu su jau
lyvauti. Programą išpildys “Ai
dučių” choras vad. p. Stephens. 
Dėl stalų rezervavimo Skambin-

navedžiais džiaugtis. Lietuviš
kos visuomenės vardu jaunuo
sius pasveikino gen. kons. dr.

ti HE 6-2732. (pr.) P. Daužvardis. Iš Australijos

Iki vėlaus vakaro skambėjo 
mamis sveikino jaunojo broliai lietuviškos dainos, lietuviškos | lio ir Švedo kūrinius, kur.uos 
iš Australijos, jaunosios teta, I muzikos melodijos ir svečiai' papildė dar ištrauka iš “dianzas 
pusbroliai ir pusseserė iš Vii- skirstėsi džiaugdamiesi nauja
niaus, Ispanijos generalin’s kon 
sulas Brazilijoje, dr. Piktys su

jaukia lietuv'ška šeima, nuošir
džiu priėmimu ir giliai lietuviš-

šeima, R. Jasiūnaitė iš New ka nuotaika vestuvių vaišėse. 
Yorko, arch. Arbas su žmona J. žvilb.

criollas”. Salę pripildė daugiau
sia vietos lietuviai su Gcviesti- 
nlais svečiais urugvajiečiais, jų 
tarpe keletu iš Ateneo vadovy
bės. Publika buvo nusiteikusi 
šiltai ir kultūringai svečią su
tikdama, o ypač palydėdama pra 
šymais kūrinius pakartoti. Ir ne 
specialistų buvo jaučiama, kad 
girdimas didelio masto pianis
tas, tikras muzikas Įkūrėjas, to
bula technika ir giliu išgyveni
mu sugebąs klausytojus žavėti. 
Tą patį vakarą svarbus dien
raštis “Nuevo EI Pfliata” įdėjo 
gražią rekomendacinę apybrai
žą, cituodamas JAV spaudos 
entuziastingus A. Kuprevičiaus 
talento įvertinsimus. Ir kitų dien

Naųjavedžiai su palyda. Iš kairės: D. Garūnaitė^ A.. Gylytė. R. Mo- rašči pranešimuose buvo ma- 
desta viciene, R. Gineitis, M. Prunskytė, Terese Prunskytė - Kazlalis- , .. v. ,. ...
kienė, inž. A. Kazlauskas, J. Petkevičius, dr. A. Gaižiūnas, inž. St. ^Onu ma^y^1 Svečią vadinant lie 
Zikas, dr. R. Karka, Jon. Prunskis tuvių pianistu. Gaila, rytojaus

dieną Montevideo dienraščių ne 
turėjo, kas neleido patekti į 
juos koncerto atgarsiams, šį 
koncertą globojo Lietuvos pa
siuntinybė ir Urugvajaus Lietu
vių kultūros draugija, kurios 
patalpose spalio 12 d. įvyko sve 
čio pagerbtuvių p’etūs. Jis jaut 
riai padėkojo tautiečiams. Tarė 
sveikinimo žodį taip pat per liet. 
radijo valandėlę. Tokie ryšiai 
neliks be įtakos tautiečių ben
druomeniniam atsigaivinimui.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lenkų žurnalas “Kultu- certų sale. Dar didesni varžy- 

ra”, paskelbė E. Žagiell straips i mai liečia religijos mokymą — 
nį apie religinę /padėtį Lietuvoje. Į pabrėžia lenkų žurnalas. Drau- 
Autorius konkrečiais pavyz- džiama vaikus mokyti kateilciz-
džiais nurodo, kad religijos per 
sekiojimas Lietuvoje tebevyksta 

vis didėjančiu smarkumu. Kai 
antireliginė propaganda jau iš
leido daugiau negu du milijonus

mo, jaunimui lankyti bažnyčias, 
suvaržytas iki minimumo naujų 
kunigų parengimas Kauno vie
nintelėje seminarijoje, ištremti 
Lietuvos vyskupai ir visais bū-

įvairių antireliginių knygų eg- dais bruikdomas dar likusių ku- 
zempjiorių, — rašo lenkų žur
nalas — religinei spaudai neduo
dama jokios galimybės pasiro
dyti. Gražiausios Vilniaus baž
nyčios leidžiamos palengva, nyk 
ti, arba paverčiamos muziejais, 
sandėliais ar viešų susirinkimų 
salėmis. Per 25 pokario metus 
visoje Lietuvoje tebuvo pasta
tyta tiik viena katalikų bažny

nigų veikimas.

— Buv. Vilkijos dvare dabar
įkurtas žvėrininkystės soveho- 
zas. Iš senų dvaro pastatų tėra 
išlikęs vienas medinis dvaro gy 
venamasis pastatas, XVIII a. 
pabaigoje ar XIX a. pradžioje 
sstatytas. Sovcthozo administ
racija norį šį pastatą nugriauti,

Clevelando Grandinėlė šoka Philadelphijoje spalio 18 d. Iš kairės: D. Juo- , v. „ . , „. ,
dėnaitė, R. Skrinsksitė. ž N^tnanattė. J Ralašaitytė ir K A?»!vtė. Gran-I&a Klaipėdoje, kun tačiau tuo- tačiau lietuviai stengiasi jį, kaip 

rėmėjų, jubihejaut, aaebuto- <jįr.) i diaele koncertuoja Chicatjoje lapkričio JO d. Nuodr. J. Garlos, jau uzoaryta. ’r paversta kon- istonmg hekaną, uzaikyti.

AUSTRALIJOJE
— Adelaidės liet. tautinių šo

kių grupei suėjo 20 metų. Gru
pei vadovauja M. Baronaitė - 
Grėbhūnienė. t

— Algio Mališausko ir adelai- 
diškio Morkūno pastangomis 
Brisbanės lietuvių kolonijoje į 
kurta liet. jaunimo sporto klu
bas, kuriam priklauso 22 nariai 
ir 16 narių rėmėjų. Klubas pir- 
jjaaųB«į. ruosaau tink toj.


