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Įvairios žinios
Rinkimai Izraely

Darbo partiją — ir vėl 
laimėtoja

TEL AVIV, Izraelis. — 'Izra
elio gyventojai vakar gausiai 
rinko naują parlamentą — 
Knesset. Paskutinėmis žiniomis, 
rinkimuose ir vėl laimėjo Darbo 
partija, šiuo metu turinti neryš
kią daugumą — 62 iš 120 at
stovų parlamente. Tačiau kraš
te rinkikų tarpe įsivyravus a- 
bejingoms nuotaikoms, partija 
nesugebėjo surinkti, palyginus 
su opozicija, daugiau balsų, ne
gu anksčiau tikėtasi.

Nbconas pažadėjęs Izraeliui 
ginklų už 1 bil. dolerių

Goldą Meir, Darbo partijos 
atstovė, ir toliau lieka min. pir
mininkės pareigose. Meir padėtį 
stiprino neseniai buvusi jos ke
lionė į JAV ir ypač pasitarimai 
su JAV prezidentu Nixonu. Ži
niomis iš Tel Avivo, jei sovie
tai nesuvaržytų ginklų tiekimo 
arabų kraštams, tai Izraelis, 
teigiama, galėsiąs JAV-se įsi
gyti ginklų 1 bil. dol. vertės ir 
geromis kredito sąlygomis.

Tačiau, kad Izraelis galėtų ap 
mokėti už numatomus įsigyti 
ginklus (sprausminius lėktuvus, 
malūnsparnius ir raketas), dėl 
to teks kelti mokesčius ir kraš
te dar laibiau “suveržti diržus”. 
Tai vienas stambiausių • Goldos 
Meir uždavinių, rirkimams pa
sibaigus.

Izrae’io gynybos reikalams 
skiriamos lėšos šiuo metu sie
kia kaip tik 1 bil. dolerių.

Po rinkimų 
Portugalijoje

Opozic’ja telaimėjo* ♦
ne daugiau 15%

LISBGNA. — Sekmadienį į- 
vykusiuose parlamento rinki
muose, min. pirmininko M. Cae
tano vadovaujama Tautinė Są
junga laimėjo ir jos atstovai 
išimtinai įsigalės parlamente 
Opozicija skaudžiai prakišo ir 
jų kelios partijos tesurinko ne 
daugiau kaip 15% visų balsų. 
Caetano Sąjungos atstovai dau
gumoje, ligi 70% — jaunesnio 
amžiaus. Juos parinko Caeta- 
no, prieš 13 mėnesių perėmęs 
valdžios vairą iš susirgusio bu
vusio diktatoriaus, dr. A. O. Sa- 
lazaro.

Rusai vagia JAV
Jaunuolis iškėlė rusų

“mėgdžiojimą”, tiksliau — 
vagystę

EUREKA, Kalif. — Sovietai 
pastaruoju metu plačiai kalba 
apie numatomas “erdvės stotis, 
platformas”, ir pasauly buvo

Sovietai su Husaku buvusiuose pa
sitarimuose ypatingai puolė buv. lais
vėjimo vadus, Dubčeką tt SmfkovSkį

Socialistai valdo vak. Vokietijoje: 
W. Brandt, spalio 21 d. išrinktasis 
kancleris, priesaikos metu Bonnoje.

W. Brandt pateikė 
programą

Ryšiai su Vakarais nekeičiami, 
bet — dialogas su Rytais

BONNA. — Kancleris Willy 
Brandt vakar Bundestag i (par
lamento žemuosiuose rūmuose) 
pateikęs vyriausybės programą, 
nurodė į reikalą ir toliau lai
kyki pastoviais bei tvirtais Fed. 
Vokietijos ryšiu3 su Vakarų 
kraštais, ypač su JAV, be to, 
veikliai dalyvauti NATO Santar
vėje.

Jis plačiau palietė ir reikalą Į 
gyvinti santykius su rytų bei Į 
vidurio Europa komunistinio! 
režimo kraštais. Kalbėdamas 
apie ryšius su komunistine, ry
tų Vokietija, Brandt nurodė, 
kad jis neįžiiris galimybės tą 
kraštą pripažinti diplomatiniu 
požiūriu. Tačiau nebus vengia
ma siekti artimesnių ryšių.

Vyriausybės sluoksniai šiomis 
dienomis nurolė. jog “netenka 
abejoti veikiant dvejoms vokie
čių tautos valstybėms”.

Abu kraštai nelaiko vienas 
kito svetima valstybe, tad ir 
šiuo požiūriu n ^Leuka kalbėti a- 
pie “diplomatini pripažinimą”.

Patys vokiečių socialistai dar 
š. m. balandžio mėn. buvo nu
rodę; “Negalim!;, paneigti fak
to — Rytų Vokietijos valstybė 
egzistuoja”.

• Prez. Nixono žmona susir
go, persisaldžiusi. Ji vakar ne
vyko su prezidentu į Virginia ir 
New Jersey valst., kur Nixo- 
nas kalbomis rėmė respublikonų 
kandidatus.

"erdvės planus"
spėjama, kad trijų rusų erdvė
laivių skridimai, šio mėn. pra
džio j<\ buvę pasiruošimu (to
kioms stotims ateity įrengti.

Tačiau... Eurekos mieste, Ka
lifornijoje, vid. mokyklos moks
leivis Ronald Titus neseniai iš
kėlė įdomų dalyką: rusų spau
doje, spalio 11 d. paskelbtas pie- 

j šinys apie erdvės stotis, pasiro
do... esąs JAV moksliniame žur
nale, dar prieš 8 metus (1962 m. 
vasario mėn.) įdėtos iliustraci
jos — piešinio tiksli kopija.

Piešinį JAV žurnale “Scien- 
tific American’’ buvo paskelbu
si Sperry Gyroscope B-vė, Great 
Neck, N. Y.

Amerikiečiai dabar šypsosi 
ir aiškina: “Malonu, kai rusai 
reiškia mums pasitikėjimą...” 
Tie rusai betgi dar melavo, tei
gę: “Tai sovietinis piešinys, vaiz 
duojąs būsimą erdvės stotį”. 
(Taip skėfbė Tass agentūra)

ČEKAI MASKVOJE NIEKO NELAIMĖJO
Prahos delegatai ir Brežnevas džiaugėsi "dešiniųjų pralaimėjimu" — Jokių nuolaidų 
čekams ir slovakams, okupantai nemano at įtraukti savo dalinių

Rusai teigia: “Normali padėtis” 
dar nsįfdvyravusi 

Čekoslovakijoje

MASKVA. — Čekoslovakijos 
vadams baigus 9 dienų viešna
gę Maskvoje ir kitur, spalio 
27 d. Kremliuje sukviestas par
tijos susirinkimas, dalyvaujant 
6,000 partiečių.

L. Brežnevas, sovietų kom. 
partijos vadas savo kalboje nu
rodė į “liberalų, dešiniųjų pra
laimėjimą” Prahoje ir dėkojo 
Husakui bei jo bendradarbiams 
už jų pastangas “atstatyti tvar
ką krašte”.

Vis dėlto, ir Brežnevas ir su
sirinkime kalbėjęs čekų - slova
kų kom. partijos vadas dr. Hu- 
sak teigė, kad dar nesą galima 
kalbėti apie “normalią padėtį” 
krašte ir nesą galima tikėtis 
greito sovietų, okupacinių dali
nių atitraukimo.

Jokių nuolaidų — tebus 
keičiamasi prekėmis

Visose kalbose Maskvoje iš
ryškėjo: negalima tikėtis ne tik 
bent simbolinio dalinių atitrau
kimo, bet Prahai nebuvo paža
dėta nė seniai lauktoji parama 
auksu.

Susitarta (tekstas vakar pas
kelbtas) pasikeisti prekėmis,

Nesutarta dėl Čekoslovakijos, 
Vietnamo ir kt. klausimu

Maskva — JAV Kongreso at
stovų 12 asmenų delegacija, vyk
dama į Indiją, New Delhi, pa-

FJusai čekams Maskvoje: tylėk, dėkok mums, džiaukis ir nekelk reikalavimų

Popiežiaus galia lieka, 
vyskupų balsas - svaresnis

Vatikanas. — Spalio 27 d. pasi
baigus nepaprastajam Vyskupų 
Sinodui, kaip papildomai prane
šama, popiežius Paulius VI bai
giamoje kalboje pažymėjo, ilgai 
nedelsdamas pritariąs trims iš 
Sinodo dalyvių pateiktųjų 13- 
kos pasiūlymų. Jau paskelbta, 
kad popiežius pažadėjęs visus ki
tus pasiūlymus atidžiai apsvars
tyti.
Jis teigė: “Man vėliau priėjus 
sprendimo, jums apie tai bus ne
delsiant pranešta”.

Trys, popiežiaus priimti pa
siūlymai liečia: 1. paprastųjų si
nodų sukvietimą kartą per dve
jus metus, 2, nuolatinio sekre
toriato įsteigimą, jame dalyvau
jant ir vietos vyskupams ir 3. su
tikimą leisti vyskupams iš anks
to parengti dienotvarkę ateity 
kviečiamiems sinodams.

• Austrų dirigentas Josef 
Krips, šiuo metu vadovaująs S. 
Francisco simfonijos orkestrui, 
Šv. Stepono katedroje Vienoje 
sutuoktas su baronese Harietta 
Prochaska, buvusia sekretore. 
Jam dabar 68 m. amžiaus, jai 
— 29.

• Meksikoje, Morelia m. nu
slinkus žemei, žuvo 18 vaikų.

sovietai gi pažadėjo Prahai pri
statyti daugiau žaliavų.

“Imperialistai vis kišasi į 
socialistinių šalių reikalus“...

L. Brežnevas, priminęs Čeko
slovakijos įvykius, teigė, jog 
‘‘Imperializmas pasiryžęs ir a- 
teity kištis į socialistinų šalių 
reikalus””. Tuo tarpu Husakas 
smerkė buvusius politinius va
dus (su Dubčeku priešaky), nes 
jie nesugebėję veikti prieš “de
šiniojo sparno revizionistus ir 
oportunistus”

Brežnevas šaukė: “Socializ
mo jėgos garbingai laimėjo Če
koslovakijoje, kontrrevoliucija 
— prakišo, mes su Čekoslovaki
jos sąjungininkais ištesėjome 
savo tarptautinius įsipareigoji
mus”.

JA V KONGRESO 
NARIAI MASKVOJE

Vyko eilė balsavimų

Pirmadienį baigiamajame Si- 
rodo posėdyje dalyvavę 140 
vyskupų ir kitų dalyvių vykdė 
balsavimus. Jie balsavo, pasisa
kydami savo nuomonę dėl kiek
vieno 13-kos pasiūlymų ir po to 
balsavo, reikšdami nuomonę 
dėl visų 13-kos pasiūlymų. Apie 
balsavimo duomenis pirmadienį 
nebuvo paskelbta.

Vokiečiai į Kiniją

Aiškinsis, kinams aštuonis 
vokiečius suėmus

FRANKFURT, HONG KONG. 
— Pekine šiuo metu lankosi iš 
Frankfurto, Vak. Vokietijoje, 
atvykusi Lurgi bendrovės dele
gacija. Ji siekia išlaisvinti aš
tuonis b-vės narius, šiuo me
tu laikomus kinų kalėjime.

Hong Konge neseniai paskelb
ta, kad vokietis von Xylander 
neseniai buvo nuteistas 10 m. 
kalėjimo bausme, gi dar septyni 
Lurg'i tarnautojai buvę kinų su
imti dar 1968 m. rugpiūčio m.

Paskutinėmis žiniomis, kinai 
sutiko paleisti septynis vokie
čius, išskyrus Xyiander.

Tai buvo pirmas kartas, so
vietų politikui viešai nurodžius 
Kremliaus politiką, ypač rusų 
žygių — invazijos Čekoslovaki
joje atžvilgiu.

Brežnevas paminėjo ir Peki
ne vedamus pasitarimus, nuro
dė į sovietų iniciatyvą ir pareiš
kė viltį tiems pasitarimams bū
siant sėkmingiems.

TRUMPAI
• Trys astronautai, “Apollo 

11” įgulos nariai, vakar lankėsi 
Bangkoke, Siame. Juos nuošir
džiai sveikino 100,000 gyvento
jų.

• Prez. Nbconas B. Rūmuose 
tarėsi su Trumano laikmečio 
valst. sekr. D. Acheson.

keliui sustojusi Maskvoje, pirma
dienį buvo sovietų Aukšč. Tary
bos svečias. JAV parlamentarams 
vadovauja šen. John Sparkman.

Turėję pasikalbėjimų su sovie
tų “parlamento” atstovais, ame
rikiečiai sutarė vos vienu klau
simu, būtent, kad “reikia tartis”. 
Jie su sovietais teigiamai vertina 
lapkričio 17 d. prasidėsiančius 
JAV -sovietų pasitarimus atomi
nio varžymo klausimu.

I Tačiau, kaip nurodė vienas JAV 
Kongreso narių, pasirodė esąs ne
mažas nuomonių skirtumas visa 
eile klausimų, kaip dėl Čekoslova 
kijos, Art. Rytų ir dėl informa
cijos laisvės. Esą, “nei viena pu
sė nesugebėjo įtikinti kitos ša
lies”.

JAV parlamentarai, dvi dienas 
vięšėjęt Maskyoje, išvyksta į Taš
kentą, be to, rusai numato 
jiems parodyti vieną (žinoma, 
iš anksto numatytą bei * pavyz
dingą” — Red.) kolektyvinį ūkį.

Kas tie Maskvos 
parlamentarai?

Vlikas įspėjo amerikiečius dėl 
“parlamentarų”.

Spalio pabaigoje susirinko kas- 
pusmetinė Tarpparlamentinės 
Sąjungos konferencija, kuri buvo 
sušaukta ?į kartą New Delhi, 
Indijoj.

Eidamas Vliko pirmininko pa
reigas vicepirm. J. Audėnas pa
rašė laišką JAV Kongreso dele
gacijos pirmininkui šen J J. 
Sparkmanui ir delegacijos na
riui atst. J.S. Monaghanui, pri
mindamas jiems, kad kalbamojo] 
konferencijoj jiems greičiausia 
teks susitikti ir su tariamais 
“parlamentarais” iš Maskvos. To 
akivazdoje, kvietė JAV delega
tus prisiminti Maskvoje 1939 me
tais sudarytąjį su naciais sandė
rį, kuriuo pradėtas antrasis pa
saulinis karas, ir kurio pasekmė 
tebėra okupacija ir žmogaus tei
sių užgniaužimas Lietuvoje.

Laiške prašoma iškelti Tarp
parlamentinės Sąjungos konfe
rencijoje neteisėtos Sovietų agre
sijos prieš Lietuvą klausima ir 
reikalauti, kad ir Lietuvai bei ei
lei kitų tautų būtų grąžinta gali
mybė naudotis apsisprendimo 
teisė, kuria naudojasi kitos tau
tos visuose kontinentuose, ir kad 
Lietuva nebūtų kliudoma atsta
tyti savo nepriklausomybę. (E.)

ROM A NIA

AUSTRIA
HUNGARY

ZAMNUk

BANJA
IUKA

YUGOSLAVIA

Stiprūs žemės drebėjimai spalio 26 ir 27 dienomis skaudžiai palietę ypatin
gai Banja Luką miestą Jugoslavijoje. Drebėjimas buvo jaučiamas ir Belgrade.

BUI.

S:

Bombos Libane, 
viltys susitarti Egipte

Kėsinosi prieš JAV ambasadą Beirute — Tebelaukiama 
pasitarimų Egipte

Arabų partizanai vėl aštrina 
puolimus

BEIRUT, Libanas. — Arabų 
partizanų veikla, pirmadienį 
kiek aprimusi, vakar vėl išplės
ta. Tie partizanai - kovotojai nu 
metė eilę sprogmenų, bombų 
ties JAV ambasados rūmais ir 
ties policijos būstine Beirute. 
Ties ambasada sprogus keliems 
sprogmenims, aukų nebuvo ir 
nepadaryta didesnių nuostolių.

Arabai nepatenkinti JAV lai
kysena, ypač joms remiant Iz
raelį ir jas. kaltina veikiant į 
Libaną, šiam varžant arabų par 
tizanų veiklą ir ypač jų puoli
mus, iš Libano nukreiptus prieš 
Izraelį.

Libanas tikisi susitarti su a- 
rabų partizanų vadais. Į Kairą 
išvyko Libano atstovas maj. 
gen. Emile Bustani — tikimasi 
pasitarimams prasidėsiant dar 
šią savaitę.

Kokia Libano laikysena?
BEIRUT, Libanas. — Vyriau

sybė viešai yra pasisakiusi pri
tarianti arabų pabėgėlių — par
tizanų veiksmams, nukreiptiem 
prieš Izraelį, tačiau pageidauja, 
kad tie veiksmai būtų suderinti 
— aptarti su Libano kariniais 
sluoksniais.

Pabrėžiama, kad tie veiks
mai neturėtų sukelti grėsmę Iz
raelio galimų keršto žygių, nu
kreiptų prieš Libano civilinius 
gyventojus. Bet kaip pulti Izra
elį, nesukėlus jo atkirčio? Čia 
atsakymą rasti nelengva.

Tuo tarpu partizanai reika
lauja: duokite mums visišką 
laisvę pulti Izraelį. '

Viskas dėl pelės...
SIENA, Italija. — Čia viešė

jus cirxui, viena moteris buvo 
sužeista, kai dramblys, pama
tęs pelę, siaubo pagautas tran
kėsi iš cirko. Vėliau dramblį 
pavyko nuraminti ir cirko spek
taklis buvo tęsiamas.

KALENDORHJS

Spalio 29 d.: šv. Narcizas, šv. 
Euzebija, Barutis, Tolvydė.

Spalio 30 d.: šv. Alfonsas 
Rod., šv. Arilda, Minvainas, Va- 
lidė. —

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, kiek šilčiau, temp. sieks 
50 ir daugiau 1. F., ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka 6:19, leidžias 4:50,

‘ Žvilgsnis krypsta į Izraelį
DAMASKAS, Sirija. — Ara

bų sluoksniuose reiškiamas įsi
tikinimas, kad Libano vyriau
sybei suvaržius partizanų veiks 
mus, čia turėjusi reikšmės ir 
Izraelio įtaka bei galimas tylus 
suokalbis su vyriausybe Beiru
te. Izraelis nepaprastai jautrus 
puolimams iš pietinio Libano, 
nes jie itin grėsmingi šiauri
nėms, labiausiai pramoningoms 
Izraelio sritims.

Arabų įtariamos ir JAV-bės, 
nes joms, tariama, buvo tekęs 
tarpininko tarp Libano ir Izra
elio vaidmuo. Visos pastangos, 
sukėlusios ir Maskvos dėmesį 
bei spėjimus bent šiuo metu 
neatrodo esančios sėkmingos.

Libano prezidento Charles 
Helou padėtis — nestipri, kraš
tui tebegrosią aštresnio civili
nio karo pavojus ir vis dar ne
aiškus Izraelio vaidmuo.. Padė
čiai aštrėjant ir Libano vyriau
sybei, gal būt, nesugebėsiant 
suvaldyti partizanų, Izraelis, 
kaip spėliojama Vakaruose ar 
Maskvoje, gali pasiryžti nau
jam smūgiui.

• JAV armijos sekr. S. Resor 
Vak. Vokietijoje lanko JAV ka
rinius dalinius.

• S. Shriver, JAV ambasado
rius Paryžiuje, lankosi Chicago
je ir kitur Illinois valst.

• P. Vietname nebuvo žymes
nių veiksmų.

• Kalėdos atidėtos... ligi kitų 
metų liepos mėn., paskelbė Ku
bos Castro. Tai vyksta dėl men
ko cukrinių švendrių derliaus. 
Castro apie tai paskelbė pirma
dienį, pažymėjęs: “Taupykime 
kiaules ir Kūčių pupas, romą 
bei alų liepos mėnesiui...”

Arabai vis kaltina JAV-bes — jos 
Itin reiuiaučios Izraelį.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 29 d.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVfi 

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

DALYVAUKIME LSS-GOS KORES- 
PONDENCINIAME SUVAŽIAVIME

Clevelando skautų vadovai su ILS brolijos vyr. skautininku v. s. Vladu Vi 
jeikiu (ketvirtas iš kairės). Nuotr. V. Kizlaičio

Šįmet baigiasi Lietuvių skau
tų sąjungos vadovybių kadenci
ja. Neužilgo korespondentinia
me suvažiavime bus renkami 
LSS-gos vyriausi organai. Bus 
išrinkta seserijos, brolijos ir Aka
deminio skautų sąjūdžio vadovy
bės.

Mielos sesės, visos aktyviai da
lyvaukime rinkimuose. Suvažia
vimo tikslas ne tik išrinkti vado
vybės organus, bet ir aptarti svar
bius organizacijos klausimus. To
dėl mes seserijos vardu tarkime

savo žodi, atvirai 
me prezidiumo 
me biuletenyje^ kelkime nau
jų idėjų, duokime konkre
čių siūlymų ir sumanymų, lie 
čiančių visos sąjungos ir seseri
jos veiklos gaires.
Taigi ruoškimės, sesės, taip svar 
biam suvažiavimui, parodykime 
savo pareigingumą ir organiza
cinį subrendimą.

V.s. Malvina Jonikienė 
vyriausia skautininke

JAUNESNIŲJŲ VADOVŲ ĮSKYLA
Lituanicos tuntas Chicagoje 

jau eilė metų kaip ruošia rudeni
nę savaitgalio iškylą jaunesnie
siems vadovams. Joje dalyvauja 
pareigose esą skiltininkai, paskil- 
tininkai ir skautai, turį paskilti- 
ninko, skiltininko ir vyr. skilti-

ja diena žadėjo daugiau linksmų

tinga mažųjų sesių globėja. Kaip ties, draugovės, laivo) knygelės, 
džiugu matyti jauną mėlynšlip-, Toje savo vieneto “žinių skryne
sę, tuoj po įžodžio besitveriančią 

pasisakyki- draugovininkės pareigų! Tai reiš- 
leidžiama- kia, kad duotasis pasižadėjimas 

įžodžio metu — ne tuščiai ištar
ti žodžiai.

Sesė Audronė ne vien tik skąu- 
tavimui savo laisvalaikį skiria. 
Lankydama Marijos aukšt. mo
kyklą, ji jau antrus metus moky
tojauja Dariaus - Girėno lit. mo
kykloje. Ten ji taip sugebėjo prie 
savęs pririšti mažuosius darže
lio pipirus, kad net gražu žiūrėti!

Teisingai sa&oma: “Kur yra 
noras, ten ir būdas”. Sesę Au
dronę pristatant, šis priežodis 
labai tinka; nes, noro turėdama 
ir veltui laiko neleisdama, ji jau 
baigė Chicagos aukšt. lit. mo
kyklą, vasaros atostogų metu 
lankė Bogan Junior College, yra 
lankiusi fortepiono, baleto

nuotykių ir skautišką patyrimą 
turtinančių užsiėmimų gamtoje.
Tačiau ryte nubudę vadovai, iš- į . , . . ,..
girdę i palapines negailestingai 1
krintančius rudens lietaus 
lašus, nutarė nežadinti skautų,

Sėkmės sesei Audronei, Šešu-

ninkų laipsnius. Ši iškyla jaunes- bet leisti ilgiau pamiegoti, nes
niųjų vadovų yra laukiama, mė 
giama ir dalyvavimas joje laiko
mas privilegija.

Šių metų jaunesniųjų vadovų 
iškyla įvyko spalio 18 - 19 d., 
Warren Dunes State Park, In
dianoje. Dalyvavo 26 skautai ir 
vadovai iš Pulkininko J.Šarausko, 
Mindaugo, Rambyno, Algirdo, 
Perkūno, Algimanto laivo ir Vin
co Krėvės draugovių. Iškylai va
dovavo tam didelį patyrimą tu
rįs tunto skautų skyriaus vedėjo 
pavaduotojas s.v.v. si. senj. Gin
taras Plačas, talkinamas s.v.ps. 
dr. Romo Povilaičio, j.b.ps. Vla
do Rupinsko, s.v. si. Viktoro 
Štuopio, si. Vlado Žukausko, si. 
L. Raslevičiaus ir si. R. Spar- 
kio. Iš anksto gerai paruoštas 
detališkas iškylos planas, atitin
kamai pasiruošimas ir pasiskirs
tymas pareigomis buvo jos sėk
mingumo pagrindas. Iškyloje 
dalyvavo ir Lituanicos tunto

smarkiai lyjant numatytų užsi 
ėmimų lauke nebuvo galima pra 
vesti. Apie dešimtą valandą ry
to lietus sumažėjo, o jau ir alkis 
visus ėmė ginti iš palapinių. Pa
sigaminus pusryčius ir pavalgius, 
buvo nugriautos palapinės, su
tvarkytas rajonas ir pasiruošta 
kelianti namo. Orui giedrė- 
jant buvo pravestas poros va
landų žaidimas su balionais. Be
siruošiant kelionei Chicagon, 
danguje pasirodė saulė ir tem
peratūra pakilo iki 70 laipsnių. 
Nors imk ir pasiliki Deja, laikas 
buvo vykti namo. Chicagon 
grįžome apie 3 vai. p.p., pilni 
geriausių įspūdžių ir naujų paty
rimų.

Įėję” ji gali įrašyti savo vieneto 
skaučių asmens žinias, sueigų 
planus ir kitas vienetą liečian
čias žinias.

Šių vadovei parankių knygelių 
yra sukrauta “Kernavėje”. Jos 
gaunamos susisiekiant su tunti
ninkė ps. D. Dundziliene.

be skyriaus narių, svečiai iš To
ronto, Bostono ir Detroito fil. A. 
Zaparackas, kuris turėjo pagrin
dinį pašnekesį apie akademikus 
skautus.

Šventės metu skyriaus nariai 
davė pasižadėjimą. Skyrius, 
nors ir nėra gausus, bet savo 
darbu aktyviai įsijungęs į skau
tišką ir visuomenišką veiklą.

Šiais metais senj. Algis ir Ro
mas Jokubauskai ir t.n. E Pa- 
lubeckaitė įgijo magistro laips
nius. P. Norkevičius ir A. Ged- 
mintas bakalauro laipsnius ir V. 
Kiselaitytė — ‘associate”.

Šiuo metu ASS skyriaus pirmi
ninkė yra t.n. E. Palubeckaitė, 
ASD pirm. t.n. D. Marcinkevi
čiūtė, korp. Vytis pirm. snj. R. 
Jakubauskas ir filisterių— fil. 
Petraš Molis.

TUNTŲ ISiUEIGA

Lapkričio 22 a., 2 vai. p.p. 
Maironio Parke įvyks Nevėžio 
ir Neringos tuntų iškilminga su- 

x eiga ir kariuomenės šventės mi
nėjimas. Ta pačia proga bus 
pristatyti nauji vadovai ateinan
tiems metams.
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• Redakcija straipsnius tai- 
— so savo nuožiūra. Nesuaau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
E turinj neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.

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

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- E
niais — 8:30 12:00.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street

Valandoa: antradieniais, penktadle 
nals 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaua ligos 
2454 West 71st Street

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

Šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet
Dr. Ant.. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

TeL — GR 6-2400

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

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

8PEC1ALYBB — NERVU IR
EMOCINES LIGOS

Cratvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandoa paga: susitarlma

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-17800; Namu 925-7691

5159 So. Damen Avenue

Valandos 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 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 691 h Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __
__ ________(By appointment)

Port Chester, N. Y., gyventoja Harris 
džiaugiasi, kad sugrįžo jos sūnus, kuris 
buvo Vietname pagrobtas prieš ketver
tą mėnesių. Manoma, kad buvo žuvęs, 
tačiau motina tuo netikėjo, ijs iš rau
donųjų ištrūko, tik prarado 30 svarų 
svorio.

SUVAŽIAVIMAS KANADOJE

Kanados rajono vyr. skaučių, 
skautų vyčių ir vadovių-vų sąs
krydis įvyko spalio 11d. Hamil
tone Aušros Vartų parapijos pa
talpose. Jį pradėjo šio suvažia
vimo šeimininkė s. D. Gutaus- 
kienė, pakviesdama rajono va
dą s. L. Eimantą atidaryti sąs
krydį. Prel. J. Tadarauskas per
skaitė invokaciją, po kurios rajo
no vadeivė s. Jūratė Ciplijauskai - 
tė — Tanner pristatė prelegen
tę s. dr. I. Gražytę, kalbėjusią

pės jaun. skaučių dr-vės draugi- ,apie šių laikų jaunimo etiką ir 
ninkei! sj moralę. Po to atskirais rateliais

buvo diskutuoti iškelti klausi-, 
mai. Po šiltų lietuviškų pietų į- 
vyko simpoziumas tema: ‘Jei, 
aš būčiau kompetentinggose pa-, 
reigose, ką {neščiau į lietuviui 
skautų veiklą”? Modėratorė ps. 
A. Volungytė vedė labai gyvas 
diskusijas. Atskirose skautų vyčių 
ir vyresniųjų skaučių sueigose 
svarstyti organizaciniai klausi
mai. Suvažiavimas baigtas link
smu laužu ir vaišėmis.

APDOVANOTI MEDALIAIS
Kanados skautų sąjunga ilgos 

tarnybos medaliais apdovanojo 
šiuos Rambyno tunto vadovus: 
v.s. S. Kairį, s. K. Batūrą, ps. dr. 
A. Dailydę, s. V. Sendžiką, ps. 
V. Būtėną, ps. P. Gorį, ps. A. 
Empakerį ir ps. P. Reginą. Me
daliai buvo įteikti Šatrijos ir Ram 
byno tuntų iškylos metu. Juos 
įteikė T. Paulius, OFM

MINĖS VEIKLOS DVIDEŠIMT
MEČIO SUKAKTĮ

, Hamiltono, Kanadoje, Šir
vintos ir vNemuno tuntų skautai 
ir skautės talkinami rėmėjų 
draugijos, rengia savo yenklos 
20-mečio minėjimą lapkričio 
15 d. Dalyvauti kviečiamos ir ki
tos organizacijos. Iškilmės įvyks 
vietos Jaunimo centre. Bus pa
gerbti veikėjai ir geradar. Skau
tai bus pavaizduoti sceniniu bū
du praeityje, dabartyje ir ateity
je. Šiam darbui talkina aktorė 
E. Dauguvietytė- Kudabienė.

viaTėnatyti rudens darbai me,n!nė? Profra,m?s ™iks b"-

govės draugininke.

Rez. Tel. GI 8-087S
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6182 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

„ . ui- Psk Audronė Pavilčiūtė, Kernavės tun-
Dalyvavęs braus. to gegUpės jaunesniųjų skaučių drau

NAUJAS LEIDINYS
V. s. poetės Juozės Augustai- 

tuntininkas s. Jonas Paronis bei s. i tytės- Vačiūnienės poezijos rinktX • ' 4-i-v. A ^,/r\w,Ar’ ja + i zd 11 z\4-aZigmas Jaunius,
Iškylon buvo vykstama šeš

tadienio (spalio 18 d.) popietė
je, privąčiais automobiliais. Išky
lai numatytoje vietoje negaiš
tant buvo pastatytos palapinės 
ir įsirengta stovyklavietė. At
likę reikalingus įsiruošimo dar
bus ir skaniais užkandžiais nu
malšinę alkį, iškylautojai išžy
giavo iš stovyklos į įdomų nuo
tykingą žygį vakaro tamsos gau
biamomis kopomis. Grįžę iš žy
gio visi skubiai gaminosi vakarie
nę, po kurios susitvarkę rinkosi 
prie skilčių lauželių pasidalinti 
dienos įspūdžiais. Skautai vyčiai 
ir vyčiai kandidatai, susirinkę 
prie atskiro lauželio dalyvavo bro 
lijos vyčių vedėjo ps. dr. R. Po
vilaičio vedamame pašnekesyje 
apie skautus vyčius. Lauželiams 
užgesus buvo pravestas įdomus 
nakties žaidimas, kuris buvo tę
siamas nežiūrint šaltoko oro ir 
smulkaus lietaus. Žaidimas buvo 
baigtas 3:30 vai. ryto. Po nuoty
kingos dienos ir žaidimų poilsis 
palapinėse buvo malonus. Nau-

tinė “Žerųės duona” atiduota 
spaudai. leidžia Kultūrai remti 
draugija Chicagoje.
JAUNOSIOS mUsų' v&tfotfte

Nemažą būrelį jaunųjų vado
vių išaugusių nuo pat pirmųjų 
paukštytės skautavimo dienų, 
turi Kernavės tuntas. Viena iš 
jų — vyr. sk. pskltn. Audronė 
Pavilčiūtė, septyniolikos pa
vasarių sulaukusi pavyzdinga 
skautė, paukštytės įžodį yra da
vusi 1957 m. begyvendama St. 
Catherines, Kanadoje, priklausy
dama Žalgirio vietininkijai.

Persikėlusi su tėveliais Chica
gon, įstojo į Dubysos jaun. skau
čių dr-vę ir, kasmet stovyklau
dama bei būdama labai aktyti 
paukštytė ir skautė, šių metų va
sarą pasipuošė mėlynu vyr. skau
tės kaklaraiščiu.

Sesę Audronę visada matėme 
stovyklose, skautiškuose pasiro
dymuose, sjdltininkių kursuose 
bei kituose tunto parengimuose. 
Ir visur ji pareiginga, darbšti 
skautė, klusni vadovybei, rūpes-

KAS NAUJO KERNAVĖJE

Spalio 4-5 d.d. savaitgalį Rako 
stovyklavietę, pasipuošusią viso
mis rudens spalvų varsomis, ap
lankė būrys kernaviečių tėvelių,, 
suvažiavusių čia ne tik rudenė-: 
jančia gamta pasigrožėti, bet ir 
aptvarkyti stovyklavietę bei joje 
esančius pastatus ir pasiruošti’ a- 
teinančiai žiemai.

Na, ir “davė Dievas giedrią 
dieną”! Ir ne vieną, o abi. Oras 
palankus buvo ir dažymo talkos 
dalyviams, ir viduj betriūsian
čioms mamytėms, o taip pat ir 
jaunosioms mūsų skautėms, ku
rias Rako ąžuolynas net ir rude
nį traukia

fetas, laimės staliukai, naujo sti
liaus laimėjimai ir Šokiai Lapkr. 
16 d. sekmadienį, pamaldos AV 
bažnyčioje.

SKAUTU AKADEMIKU 
ŠVENTĖ

ASS Worcesterio skyriaus aka
demikų skautų šventė ir rajoni-

atlikti, pasiruošta žiemos pūgom 
ir šalčiams.

Darbštiems mūsų tėveliams 
paskutinį kartą šį sezoną užkė
lus stovyklos vartus, siunčiame 
garsų skautiškų “Ačiū” už jų rū
pestingumą!

ū
ū ū

Gera vieneto vadovė negali iš- nis suvažiavimas praėjo darbščio- 
siversti be tinkamos vieneto (skil- * je nuotaikoje. Šventėje dalyvavo,

nMIHMM
PARDUODAMI 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50%, nuolaida.

Galima pirkti' dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western TeL GR 6-4421
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllliuillllllllllllllil

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8008

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki S vai lr nuo 5 Iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 liti 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., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: aroa susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr bnto tel. OLympio 2-1381

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūsles ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Streel

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRoveUilU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v; Vkk.. 
antr. tr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarlma.

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

Trečiad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKTŲ AUSŲ NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2SS8 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 259-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfl CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarlma. 
Jei neatsiliepta, skambinti 274-8011

Tek — REllance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Oflsaa 2750 W. 7 lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryts 

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA Ht MOTERŲ 

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

Tel. PRospeot 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč ir 

’penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

UtGanicds' tunto skautas stovykloje rūpestingai atlieka papuošimo darbus
grie savo skilties flaJajįįinėii. Nuotr. Gintaro Piaoo
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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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DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tet 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinob

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VALKU LIGŲ 
Ht’ECIALISTft 

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

Plrmad., antrad . ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vaL p. p. ir nuo 
• — S vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vaL ryto Iki t vai. p.p.

Ofiso telef. KE 7-1188 
Re*, tel. 239-2918

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 
____ Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
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Lietuviško švietimo

DVIDEŠIMTIES METŲ VILTYS Rumunijos diktatorius Ceausescu
Diktatūra visur ta pati — išsilaikyti, nepaisant priemonių

1949 m. } šį kraštą atvykę 
pirmieji pokario metų lietuviai 
išeiviai pradėjo savo vaikams 
kurti lituanistines mokyklas,

> kad jos sustiprintų ir ilgesniam 
laikui pratęstų lietuvybę JAV. 
Ištisus 20 metų sielojomės ir 
stengėmės, kad šios vargo mo
kyklos išsilaikytų ir pasiektų 
savo tikslą. Jų išlaikymui lie
tuvių visuomenė, ypač tėvai, 
kaip vienas patyręs pedago
gas apskaičiavo, yra sudėję 
jau tris ar keturis milijonus 
dolerių, neskaitant tėvų, mo- 
kytojų ir lietuvių bendruome
nės veikėjų įdėto milžiniško 
darbo.

Dvidešimties metų perspek
tyva leidžia mums atidžiau pa
žvelgti į lituanistines mokyk
las, pastebėti jų geras ir blo
gas puses ir padaryti išvadas.

Pažymėtina, kad šis lietuvių 
švietimas apėmė ne lietuvių 
prieauglio visumą, o tik jo da
lį. Nemaža dalis naujųjų atei
vių tėvų jau iš pradžios ar 
vėliau pasirodė abejingi lietu
vybės išlaikymo pastangoms ir 
nematė reikalo leisti vaikus į 
lietuviškas mokyklas. Kiti ne
įstengė savo vaikų leisti dėl 
mokyklų nebuvimo ar tolimų 
atstumų. Pasitaikė net tėvų, 
siekiančių savo vaikų greito 
nulietuvėjimo.

*
Sios sukakties proga litua

nistinių mokyklų vadovai Chi
cagoje, norėdami turėti gali
mai tikslesnį lituanistinio švie
timo vaizdą, paruošė specialią 
anketą, kuria apklausinėjo 398 
Chicagos ir Cicero lituanisti
nių mokyklų mokinius. Gautie
ji atsakymai buvo susumuoti 
ir vieno pedagogo paskaitoje 
“Lietuviškojo švietimo viltys 
Ir tikrovė” pateikti pereitą sek 
madienį Lietuvių mokytojų są
jungos narių susirinkime. Gau
tieji suvestiniai duomenys ne 
labai džiugina, bet jie labai 
įdomūs ir bus naudingi atei
čiai. Su kai kuriais jų verta 
susipažinti.

Iš 398 į anketos klausimus 
atsakiusių mokinių namie lie
tuviškai kalba su savo moti-

™ na 290, su tėvu 312 mokinių. 
Su savo motina angliškai kal
ba 45, su tėvu — 27. Su savo 
motina abiem kalbom kalba 
69, su tėvu — 42. Tik lietu
viškai r namie su; tėvais kalba > 
apiė 70’ proc;-bendro skėi^ia'Uš’ 
vaikų. Pradinėse mokyklose 
vaizdas dar liūdnesnis. Iš 208 
į anketos klausimus atsakiu
sių mokinių su abiem tėvais 
lietuviškai kalba apie 60 proc. 
vaikų. Lietuviškai besimeldžian 
čių tėra tik 21 proc.

Dar liūdnesni reikalai lietu
viškų knygų skaitymo srityje. 
Nė vienos lietuviškos knygos 
neskaitė 38 proc. lituanistinių 
mokyklų moksleivių, 23 proc. 
perskaitė per metus tik po vie
ną knygą, po 2 - 9 knygas per
skaitė 41 proc. moksleivių, de
šimtį ar daugiau knygų per
skaitė apie 10 proc. mokinių.

Lietuviškų laikraščių skaity
mas taip atrodo: iš 398 moki
nių “Tėviškės žvaigždutę” mū
sų dienraštyje skaito 249 mo- 
kiniai, taigi daugiau kaip 60 
proc., “Eglutę” skaito 74, 
“Skautų Aidą” 48, kitus lietu
viškus laikraščius 104 moki
niai, lietuviškų laikraščių visiš
kai neskaito 107 mokiniai

Iš 398 mokinių 208 dalyvau
ja liet. skautų organizacijoje, 
105 priklauso ateitininkams, 
49 kitoms organizacijoms, o 
92 neorganizuoti. Nelietuvių

Spaudoj ir gyvenime

OKUPANTAI “SIŪLO” PARAMĄ 
KENNEBUNKPORTO GIMNAZIJAI

Lietuva Šuo metu yra tokioje 
kietoje okupantų rusų kontrolė
je, kad bet koksai Su užsieniu 
tegalimas tik okupantams lei
džiant ir pritariant. Šitaip daly- 
itams damat yfonuis Sfik

organizacijose dalyvauja 192 
mokiniai.

Šie anketos duomenys rodo, 
kad mūsų lietuvybės tvirtovė 
— lietuviškoji šeima yra jau 
stipriai svetimų įtakų paveik
ta. Daugelis vaikų iš lietuvių 
įtakos yra arba išėję, arba bai
gia išeiti. Čikagiškių surinkti 
duomenys, be abejo, bus cha
rakteringi ir kitoms lietuvių 
kolonijoms.

Tame pačiame mokytojų su
virinkime planingai pravestų 
diskusijų metu paaiškėjo visa 
eilė nutautimo priežasčių, ku
rios iš esmės mums visiems ne 
nuo dabar yra žinomos.

*
Patyrę pedagogai lietuviai 

siūlė visą eilę lietuvybės stip
rinimo priemonių.

Reikia steigti gausesnį prieš 
mokyklinio auklėjimo vaikų 
darželių tinklą. Tėvai neturėtų 
skubinti savo vaikus “pervy- 
ti” per lituanistines mokyklas 
ir jokiu būdu netrumpinti nu
matyto mokslo metų ar pamo
kų skaičiaus. Steigti specialias 
klases lietuviškai nebekalban
tiems vaikams ir juos mokyti 
lietuvių kalbos. Atkreipti tėvų 
dėmesį, kad jų vaikai turėtų 
siekti lituanistinių studijų Pe
dagoginiame institute ar ku
rioje nors Amerikos aukštojo
je mokykloje.

Tėvai, mokytojai ir švietimo 
tarybos vadovai pasisakė už 
lietuviškų jaunimo organizaci
jų rėmimą, jų stiprinimą ir y- 
pač už vasaros stovyklas, ku
rios turėtų būti lietuviško auk
lėjimo namuose ir lituanistinė
se mokyklose tęsinys. Reikia 
apeliuoti į tėvus, kad jie na
muose su savo vaikais kalbėtų 
tik lietuviškai, prisimenant fak 
tus, kad ir amerikiečiai kal
bininkai pataria vaikus pir
miausia mokyti gimtosios kal
bos, kad nebūtų žalojama svei
ka vaiko prigimtis.

Lituanistinio auklėjimo dar
be daug galėtų padėti gera lie
tuviška skaityba, jeigu jos pa
kankamai būtų namuose. Ta
čiau nusiskundžiama, kad ne
maža dalis tėvų lietuviškų kny
gų neperka, neskaito ir todėl 
negali savo vaikams tokio skai 
tymo įtaigot.

Mokytojai pasisakė ir dėl kai 
kurių paseiittsių; jų jpačijų tąi’r ' 
kbhit|«'«io'kym<b ^met’pdų. Išskęl-, 
tas 'klausimas/ !kad ir' ihoksio 
priemonės yra toli gražu ne
pakankamos.

■s ’ * •’
Baigiant reikia pastebėti, 

kad lietuvybės šiame krašte 
išlaikymas yra gyvybinis klau
simas ir ne vienų tėvų ar kitų 
auklėjimo veiksnių reikalas. 
Tačiau lietuvybę išlaikyti ga
lima, jeigu sutartinai šiuo rei
kalu veiks mūsų šeimos, litu
anistinės mokyklos, parapijos, 
organizacijos, bendruomenė ir 
jei kiekvienas šių veiksnių tin
kamai atliks savo pareigas. 
Jei kuris nors jų sušlubuos ar 
liks neveiklus, lietuviškas auk
lėjimas bus nepilnas, nestip
rus, neveiklus ir savo tikslo 
nepasieks.

Laikas natūraliu keliu reti
na mūsų lietuviškas gretas. 
Taigi visų lietuvių viltys de
damos į lietuviškas šeimas, į 
lietuviško švietimo instituci
jas, į lituanistines mokyklas ir 
į organizacijas. Tik visų su
telktinėmis jėgomis galima lie
tuvybę išlaikyti arba bent jos 
egzistenciją ilgesniam laikui 
pratęsti. b. kv.

niaus valstybinio Kapsuko uni- 
versiteto rektoriaus prof. J. Kubi
liaus pareiškimas “Tiesės” 242 
n-ry (spalio 17 d.) J. Kubilius 
šiame straipsnyje sakosi sužino
ję iaį, "kad ’uada^a

Po Čekoslovakijos invazijos 
ir jos laisvių užgniaužimo dabar 
tiniu metu teliko viena Rumu
nija, kuri rytų Europoje vis dar 
tebedrįsta vesti daugiau ar ma
žiau nepriklausomą politiką. Ka 
dangi Rumunijos diktatorius 
Nicolae Ceausescu yra tas vy
ras, kuris ne tik nebijo, bet ir 
ligi šiol sėkmingai tą nepriklau
somą politiką įstengia vesti, 
pravartu arčiau su juo susipa
žinti. Tam tikslui pasinaudosi
me vokiečių dienraščio “Sued- 
deutsches Zeitung’’ Muenchene 
korespondento Hans Ulricho 
Kempskio įdomia apybraiža.

Pirmą kartą Ceausescu pa
kvietė Vakarų žurnalistus lydė
ti jo kelionėje po Rumuniją. Tos 
kelionės tikslas buvo visam pa
sauliui parodyti, kokie artimi 
rvšiai jungia 20 miliionų rumu
nų tautą su tuo vyru, kuris 
netgi ir po įvykių Čekoslova
kijoje turi drąsą vairuoti savo 
tautos politiką, besivaduodamas 
vien Rumunijos interesais.

Eina visa tauta
Kadangi santykiai su rusais 

rumunams sukelia taisius vaiz
dus, Ceausescu mėgina paskui 
save patraukti visą tautą. Kiek 
vieną dieną trys ar keturi visų 
krašto laikraščių puslapiai pri
pildyti aprašymais “begalinio 
lojalumo”, jam rodomo kiekvie
noje vietovėje, pradedant Kar
patais ir baigiant Dunojum bei 
Juodąją jūra. Netgi kunigai, 
tvirtinama, meldžiasi už jį. Kur 
tik jis pasirodo, visur apibe-

Nicolae Ceausescu

paskutinė lietuviška gimnazija
Universiteto rektorius toliau 

sako: “Vilniaus universitetas ga
lėtų padėti užsienio lietuviškoms 
mokykloms kpygomis, patarimais 
ir kita medžiaga. Mes tam pa
sirengę. Kaip matėme iš švieti 
mo ministro drg. M. Gedvilo 
laiško, padėti gali ir švietimo 
miništeris”.

Jeigu čia ne propagandinis 
tuščiažodžiavimas, tai laukiame, 
kad kaip universitetas, taip ir 
švietimo ministerija padėtų ten, 
kur jie iš tikrųjų gali: atidaryti 
laisviau duris, kad pačias Lietu
vos mokyklas galėtų pasiekti išei
vijoje leidžiamos knygos. Juokin
gas dalykas —į Lietuvą negali 
pąrsisiųsdinti net nei tokio gry- 
ųąt .moksliško lęidinipį kaip Lie
tuviu enciklopedija. Negalime 
pasiųsti Lietuvos istorijos knygų, 
beletristikos, poezijos. Kodėl nei 
universitetas, nei švietimo minis- 
tįžrijja riepralaužia okupantų nu
tiestos geležinės sienos, kuri drau
džia bet kokį spaudinį, užsieny 
išleistą, nusiųsti Lietuvos mokyk
loms, mokytojams, mokniams? 
Amerikoje kas nori, knygų iš Lie
tuvos mokyklos pats parsigabena, 
ar mokyklos, ar pavieniai asme

nys. Kodėl nors dalelės tos lais
vės neturi okupuotos Lietuvos 
žmonėms?.

Kokia ironija. Okupantai Lie
tuvoje patys uždarė visas lietu
vių katalikų mokyklas, visas ka
talikų organizacijas, išnaikino vi
sas katalikų bibliotekas. Dabar 
neva siūlo paremti vienuolyno 
lietuvišką gimnazija išeivijoje. 
Jeigu tai nėra tulščias propagan
dinis burbulas, tegu gi šiūpteli 
tokios laisvės vėjelis, tegu atida
ro pačioje Lietuvoje bent vieną 
lietuvių katalikų mokyklą, tada 
bus galima matyti, kad ir šis 
“pasiūlymas” nėra tik propagan
dinis tuščiažodžiavimas.

Amerikos lietuviai patys būtų 
pajėgūs šią mokyklą išlaikyti, 
kaip jau daugelį metų išlaikė,, 
gal ryžto trūksta. Bet jo turėtų 
atsirasti. Sunkiausiais išeivijos 
metais DF .stovyklose mūsų išei
viai sugebėjo išlaikyti dąug savo. 
gimnazijų ir kitų mokyklų. Ko
dėl gi dabar, kai dauguma apsi
rūpinę ir rezidencijomis, ir aukš
tomis pajamomis, būtų leidžia
ma numirti šiai vienintelei lie
tuvių gimnazijai Amerikoje?

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA
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Johnas prašė, kad Auksė nieko nedirbtų, niekur nei
tų, kad ilsėtųsi. Bet ji negalėjo ilsėtis ir blaškėsi iš vie
nos nuotaikos j kitą.

Taip slinko dienos. Kiekvienas rytas prasidėdavo su 
viltimi, kad šiandien viskas kaip nors išsispręs. Kiekvie
nas vakaras baigdavosi tame pačiame beviltiškame 
chaose. Fiziškai Auksė jautėsi geriau. Galva tik retkar
čiais tesvaigdavo ir kartais jai atrodydavo, kad dak
taras apsiriko. Bet tingus sunkumas rankose ir kojose 
buvo neįprastas, ir ji žinojo, kad jam yra priežastis.

—Turiu pamatyti Vytautą, — nusprendė ji vie
ną dieną. Ji net nežinojo, ką jam pasakys. Bet joje gi
mė nauja viltis, lyg vien tik buvimas šalia jo viską pa
keis. Nežinojo net ką norėjo pakeisti, tik troško ramy
bės, tikrumo ir pasitikėjimo, kad viskas bus taip, kaip
turi būti. Vytautas žinos, Vytautas viską sutvarkys...

Gibsone Auksė niekada nebuvo, bet dabar nu
sprendė, kad ten galės geriausiai su juo vienu pasi
matyti. Jau už valandos važiavo ji švariomis, naujai į- 
sikūrusio miestelio gatvėmis ir žvalgės: užrašo su dak
taro Valio pavarde.

Vėlyvo rudens paskutinės dienos buvo saulėtos, pil
nos gelsvų spalvų ir atsisveikinimo nuotaikų. Bet Auk
sė nejautė rudeniškos nostalgijos ir buvo pilna nepa- 
SRStįį VilČ4>

P. GAUČYS

riamas gėlėmis, o kai jis sako 
kalbą, visi sustoja ir klausosi, 
nors ir srovėmis kristų lietus. 
Vyrai ir moterys būriuojasi ap
link jį, taikydamiesi galėsią jį 
apkabinti, šaukdami “tegyvuo
ja mūsų mylimas vadas!”

Tuo gi tarpu tas mylimas va
das yra drovus ir neturi jokio 
ypatingo patrauklumo. Jis trum 
pas, mėsingom lūpom ir neklus
niais juodais, jau žūstančiais 
plaukais. Kai jis pradeda kal
bėti, rašo H. K., matai jį da
rant didžiausias pastangas nu
galėti nežymias kalbos ydas, 
kurios visvien jį verčia retkar
čiais mikčioti. Jis niekad nesi
juokia. Tačiau tas pirmas įspū
dis žymiai pasikeičia, kai žiūri 
į jo akis: tamsias, inteligentiš
kas, perveriančias, įtariančias 
akis. Jos išduoda grobuonišką 
kietumą, lapės budrumą ir įgim
tą pomėgį apvilti.

ffis sugeba įtikinti
Ceausescu yra vienintelis, su

gebėjęs daugumą rumunų įti
kinti, kad iie dabar esą savo 
namų šeimininkai. Labai lengva 
matyti, rašo H. K., kokį vaid
menį apsimetimas vaidina tose 
ovacijose. Bet šioje kelionėje ne 
buvo abejonės, kad plojimai ir 
šūkavimai iš dalies buvo nuo
širdūs, nors jų tonas rodė var
žymąsi, o ne džiaugsmą. Dau
gelio žmonių niūrūs veidai pa
rodo jų nuotaiką.

Kasdien Ceausescu žada, kad 
Rumunijos nepriklausoma kryp 
tis bus tęsiama be jokių svyra
vimų. Tuo būdu .jis patenkina 
išdidumą tautos, kuri visada sa
ve laikė lotynų kultūros užtva
ra slavų ir vengrų žemėse. Ta
čiau baimė Rusijos, su kuria 
Rumunija turi 830 myliu ilgio 
sieną, tolydžio auga. Rusų at
žvilgiu pranašumo jausmas, o 
taip pat nepažabota rusų nea
pykanta, kurią H. K. buvo ma
tęs ankstybesnių atsilankymų 
metu, beveik išnyko. Taip pat 
retai tenka girdėti ir rusus pa
šiepiančių anekdotų.

Kad Ceausescu sugebėjo iš
laikyti savo politinę kryptį, ku
ri taip nepatinka rusams, tai 
buvo įmanoma tik dėl Rumuni
jos turtingumo: natūralios du
jos ir nafta, hidroelektrinė jė
ga ir miškai, mineralinės drus-
kos, sidabras, uranas ir, galiau- i kv. jardus gyvenamo ploto. Vi-
siai, labai derlingi kviečių lau
kai. Turėdama tokį turtą, Ru
munija išdrįso pasinaudoti ru
sų - kinų konfliktu ir vesti po
litiką, dėl kurios dideli Vakarų 
koncernai pradėjo tarpusavias 
varžybas, ieškodami privilegi
jų Bukarešte. Nė vienas kraš
tas, be Rumunijos, nėra pasie
kęs tokios sparčios ūkinės pa
žangos.

Veržlus politinėje karjeroje

Ligi šiol vis dar nėra oficia
lios Ceausescu biografjios. Te
žinoma tik tiek, kad jis yra gi
męs 1918 m. kumečio šeimoje. 
Besimokydamas įstojo į komu
nistinį jaunimą. Keletą metų iš
buvo kalėjime, o paskui 1945 
m. pradėjo nenutrūkstančią kar 
jerą kaip politinis komisaras 
kariuomenėje ir yra pasiekęs 
brigados generolo laipsnio. 1955 
m., tebūdamas tik 37 m., jis 
tapo pilnų pplitbruro nariu, ku
riam. būVo pavesti formuoti ir 
organizuoti kadrus. Nedidelio 
būrio gabių ir talentingų pa- 

. gelbininkų supamas, mirus Ghe- 
orgiu - Dej, jis buvo pakanka
mai stiprus, nors ir jauniausias 
politbiuro narys, nugalėti visus 
labiau prityrusius narius. 1967 
m. jis taip pat prisiėmė ir val
stybės prezidento pareigas. Nū
dien nėra nė vieno, kas galėtų

— Mes būsim drauge, — pervėrė ją mintis ir 
džiaugsmu užliejo visą pasaulį.

Daktaro namas stovėjo ant kampo, kur kryžiavosi 
dvi pagrindinės miestelio gatvės. Prie jo styrojo numetę 
lapus du jauni medukai ir atrodė vieniši lyg vaiduok
liai. Vienišas atrodė ir pats namas, nors ir naujas, bet 
kažkaip apšepęs ir nuvargęs, lyg slegiamas to skausmo 
ir nelaimių, kuriomis prispausti žmonės čia lankėsi.

— Reikia moters rankų: gėlių, pora krūmų... — gal
vojo Auksė privažiavusi mašiną prie šaligatvio.

Tuo tarpu prasivėrė durys ir jose pasirodė senas 
žmogus ant ramentų. Iš vienos pusės jį laikė jauna mo
teris, iš kitos — Vytautas. Senukas, atrodė, nemokėjo 
dar naudotis lazdomis, kurios turėjo pavaduoti skauda
mą koją. Jauna moteris linksmai kalbėjo ir šypsojosi į 
Vytautą. Jis kratė galvą, nors ji, atrodė, ir labai mėgi
no jį įtikinti. Pagaliau įsodino ligonį į automobilį ir nu
važiavo. Auksė išlipo.

— Aukse, — nustebo ir nudžiugo Vytautas* — Iš 
kur tu čia taip netikėtai? — imdamas ir spausdamas jos 
rankas kalbėjo jis.

— Norėjau tave pamatyti, todėl atvažiavau, — tei
sinosi ji lyg nusikaltusi, bet Vytautas buvo patenkintas.

— Kaip tik laiku, išleidau paskutinį pacientą* galė
sim ramiai pasikalbėti.

Jis buvo daktaras, šeimos draugas, pasiruošęs patar
nauti su gerais patarimais ir gal vienu kitu nekaltu re
ceptu

Viduje buvo šviesu ir švaru. Vienoje namo pusėje 
buvo kabinetas^ o kitoje Vytauto butas. Jis aprodė ja:
visą namą, juokdamasis iš savo viengungiškos tvarkos 

į ir pagaliau įsivedė į saloną. Pro platų langą linksmai 
[juokėsi saulė ir žaidė zuikiais ant sienų. Baldai buvo
< paprasti, bėt patogūs, o popieriais ir kasomis apkrau

be kitų pagalbos nuversti Ce
ausescu.

Jis turi dukrą ir du sūnus. 
Vyresnysis studijuoja Anglijo
je. Jo žmona Elena yra chemi
kė, tuo tarpu jis pats nuo 1963 
m. pradėjo vadintis inžinierium, 
nors niekas nežino, kur jis tą 
laipsnį gavo. Ceausescu garsėja 
kaip neišsemiamos energijos vy 
ras, kuris negailestingai valdo 
save ir kitus. Jis santūrus išgė
rime ir niekad nerūko. Jo pomė 
giai — meškų medžioklė, šach 
matai ir tinklinis.

Gyvisna kaip prezidentas
Palyginamai varginga žmo

nių būklė mažai pastebima, ra
šo H. K., kai žmogus leidžia 
savo laiką pavyzdingoje ir ža
vioje sostinės dalyje, kur nepa
liaujamai gundanti jaunų mote
rų srovė teka bulvarais, kur 
žmogus gali kaip karalius pa
valgyti soduose — restoranuo
se, kur kino teatrai rodo pran
cūzų filmus ir kur retai kada 
vyras pasveikina moterį pirma 
nepabučiuodamas jai rankos. 
Visoje apylinkėje sklinda rožių 
kvapsnis, rūpestingai prižiūri
muose soduose jauti ne mažiau 
viliojantį turkų kavos kvapą. 
Ceausescu gyvena gražiuose rū
muose ir savo žinioje turi vilų 
provincijose, medžioklės namus 
ir oficialią vilą pajūryje. Taip 
čia reiškiasi demokratija, pa
stebi H. K., kur baisūs komu
nizmo formalumai atdaro kelius 
Vakarų pobūdžio gyvenimui.

Tačiau paprastas pilietis, ra
šo H. K., teturi tik 9 su puse

dutinė mėnesinė alga siekia 1.
400 lejų, kurios perkamoji ga
lia lygi 50 dolerių. Nepaisant 
20 metų ūkinio planavimo, mais 
to paskirstymas niekad nebu-, 
vo tvarkingas. Dabartiniu me-!r’uo -Fs vyksta lietui lyjant).
tu krautuvėse trūksta mėsos ir 
vaisių, ir tai dedasi krašte .ku
rio pusė gyventojų dirba že
mės ūkyje. Tačiau daugumą ru
munų labiausia slegia tai, kad 
paprastam piliečiui nėra vilties 
kada nors išvykti į užsienį ar 
įsigyti automobilį. Leidimai iš
vykti į užsienį šių metų pirmą 
pusę padidėjo 700%, tačiau, to 
nepaisant, tik 12,000 rumunų 
tebuvo išvykę į užsienį. O dėl 
leidimo įsigyti nedidelę mašiną 
žmogus turi sumokėti 55,000 ie- 
jų (3,300 dol.) grynais. Tik 200, 
000 rumunų sapnas turėti nuo
savą automobilį tapo tikrove.

Nepaisant savo skurdaus kas 
dienio gyvenimo, laisvu laiku 
rumunai yra linksmi, kas labai 
nesiderina SU tamsiu kitų komū- 
nistinių šalių paveikslu. ' V.

Žiaurumai pakito

Kai H. K. pirmą kartą kelia
vo po Rumuniją 1952 m., sau
gumo policija be jokių ceremo
nijų suimdavo kiekvieną, kas 
išdrįsdavo kalbėtis su juo, jam 
stovint viduryje gatvės ir žiū
rint į tai. Ir kai prieš penketą

tas rašomasis stalas priminė Johno, kai’ jie dar gyve
no dviejų kambarių bute ketvirtame aukšte.

— lai mano landynė, — nusijuokė Vytautas. — 
Kai neturiu pacientų, paprastai sėdžiu čia, — rodydamas 
į minkštą fo.telį prieš stalą kalbėjo jis. — Čia rašau, 
skaitau ir drauge matau pro langą, kai kas ateina. Žiū
rėk, net duobė išsėdėta.

— Čia jauku, kaip namie... — dairėsi aplinkui 
Auksė.

— Tai kad ir yra mano namai, — juokėsi Vytau
tas ir, pasodinęs ją ant sofos, paklausė kuo ją pavaišinti. 

Aš visko turiu, esu ne toks jau blogas šeimi
ninkas.

Auksė nieko nenorėjo. Nenorėjo nei kalbėtis, nei 
juoktis, tik sėdėti ir žinoti, kad jie drauge. Bet jis kal
bėjo, pasakojo apie savo darbą ir kaip jo pacientės pri
stato jam visokių gėrybių:

— Uogienių, pyragų, keptų viščiukų, kartais netu
riu net kur dėti, bet nėra kaip atsisakyti, užsigauna, — 
atrodė, kad jis bijojo nutilti, norėjo savo kalbomis nu
slėpti įtampą, kuri pamažu kilo ir ryškėjo. Jo draugiš
kas daktaro tonas atrodė dirbtinis ir netiko tarp jų. Pa
galiau jis įdėmiai pažiūrėjo į ją:

Aukse... — pradėjo, bet ji neleido.
— Ne, nereikia, nesakyk nieko. Leisk man pasi

džiaugti ramybe. Čia taip tylu, visai ne kaip Chicagoje. 
Aš net užmiršau, ką reiškia tyla. Ne mirtina, sustingusi 
tyla, bet nešanti poilsį ir ramybę. Chicagoje net namai 
vibruoja didmieečio pulsu, dreba sienos . nuo judėjimo' 
v.rp£ oras nuo gatves triukšmo. AI mėgau tą triukš
mą ir sakiau, kad niekad nevažiuosiu ii taiestob bet., 
čia tyla raminanti ir gera.

- V (Bus daugiau)

metų jis atvyko į Bukareštą, jis 
negalėjo atsikratyti jausmo, 
kad jis yra įkalintas. Dabar gi 
jam esant Rumunijoje, jis buvo 
tikras, kad niekas jo nesekiojo. 
Ir nūdien, Rumunijoje knibž
dant turistams, rumunas jau 
nebebijo kalbėtis su svetimša
liu. Vien tik nekalto pikalbio 
metu, kai keliami klausimai, rei
kalaują kritiško atsakymo, slap 
tos policijos baimė vėl atrodo 
visur esanti. Ten nėra jokio 
draudimo klausyti Vakarų ra
diją, tačiau jis pastebėjo, kad 
studentai, prieš minutę labai 
godūs patirti paskutines nau
jienas iš Vakarų, mandagiai at
sisako su skausminga išraiška 
veide, kai jiem pasiūlai keletą 
su savim atsivežtų laikraščių.

Ceausescu žino, rašo H. K., 
kad nūdien atgimsiąs nacionaliz 
mas yra daug galingesnė jėga 
už bet kokią mintį sugrįžti į pra 
eities politines formas. Jis da
bar kalba apie “vis didėjančią 
visuomenės nuomonės reikšmę” 
ir apie piliečio “teisę laisvai pa
sisakyti dėl piktn.iudojimų”. 
Kartu su tuo jis girdėjo Ceau
sescu įspėjant menininkus ir 
rašytojus neskleisti su valdžios 
politika nesuderinamų minčių. 
Rumunijos vadai nustato, kaip 
toli ta laisvė kiekvienu momen
tu gali siekti. Žmones tai pri
ima kaip apgailėtiną ir neišven
giamą nepatogumą.

Tos kelionės su Ceausescu 
metu H. K. matė kai ką. ko jam 
niekada neteko matyti nei Ru
sijoje, nei Kinijoje, nei jokioje 
kitoje komunistų valdomoje ša
lyje: kai tik Ceausesca pasiro
do stovėdamas atdaram Cadil- 
lace (kurio priekyje važiuoja 
Jaguaro limuzinas su sargybi
niais, o taip pat Mercedes, ku

minia prasiveržia pro policijos 
užtvarą. Su maldavimo ženklais 
žmonės įteikia savo ‘mylimam 
vadui” laiškus. Jam teko patir
ti, kad anksčiau kiekvienas, mė
ginęs tai padaryti, būdavęs nu
šaunamas vietoje.

Vistik Ceausescu priima laiš
kus, kurie yra prašymai atitai
syti jiem padarytas skriaudas. 
Niekas nemėgina prašytojus su
laikyti, niekas neužras i jų var
dų. Tačiau tie žmonės, kurie 
grįžta atgal į džiūgaujančią, mi
nią su linksmais palengvėjimo 
veidais, nemato, kas atsitinka 
su jų prašymais. Nico ae Ceau
sescu, kiek vėliau .išmeta į gat
vę, kaip kokius suteptus popier
galius, ir ten jie guli neperskai
tyti tarp sutryptų gėlių pakraš
tyje gatvės, kuria jis triumfa- 
liškai pravažiavo.

— Libano sostinėje Beirute 
įvyko IVsis tarptautinis jaunųjų 
krikščionių darbininkų JOC or
ganizacijos (kongresas. Kongre
se dalyvavo 60 ta/utų jaunųjų 
darbininlkų atstovai.
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JO DIDENYBE BLATAS
• Šis rašinys

LEONAS JUOZĖNAS

perspausdintas iš
“Literatūros ir Meno”, leidžia
mo Vilniuje, š.m. spalio 11 d. nu
merio. Blatas tai reiškia kyšį. Iš1 
straipsnio matyt, kaip Lietuvoje 
visko trūksta ir koks sunkus eko
nominis, komunizmo sukurtas 

gyvenimas.

“Kas gi iš mūsų negirdėjo apie 
blatą? Kalba apie jį mieste ir kai
me, kalba kur daug žmonių, o aš 
su juo susidūriau štai kaip. Išva
žiavau kartą grybauti į Varėnos 
miškus ir... paklydau. O miškai 
ten, žinote, kokie? Kartais tokie 
grybautojai, kaip aš, tik trečią 
dieną parsiranda.

Gerą valandą skuodžiau miš
ku, ieškodamas geležinkelio, bet 
jo vis nebuvo. Ne juokais išsi
gandau ir ėmiau šūkauti. Kaž
kas atsiliepė. Netrukus susitiko
me. Tai buvo taip pat grybau
tojas ir taip pat paklydęs. Dabar 
jau skuodėme dviese. Geležinke
lį radome, bet atsidūrėme už tre
jeto kilometrų nuo stotelės, o 
ties kelio vingiu jau pasirodė trau
kinys — paskutinis šiandien! Aš 
taip ir prisėdau, o jis tarė:

— Palauk. Aš turiu blatą.
Ir, nusitraukęs kepurę, ėmė ja 

mojuoti. Ir ką gil Traukinys sus
tojo! /

Taip, blatui nieko nereiškia 
sustabdyti vidury miško trauki
nį. Mes sulipome ir laimingai 
parvažiavome. Ir netgi be bilieto. 
Mano pažįstamas tik ranka nu
mojo:

— Nesirūpink, čia visi savi...
Džiaugiausi, patogiai ir pigiai 

parvažiavęs, bet vis tik liko kaž
kas nešvaru, nedoro šitame va
žiavime. Kodėl traukinys mus pa
ėmė, o kai stotelėje viena mote
ris nespėjo įsigyti bilieto, jos ne
palaukė? Kuo mes geresni už ją?

Kulniavau namo su grybų krep 
šių ir vos neverkiau — taip man 
buvo biauru, kad susiteršiau kaž
kokiu blatu, įsivėliau į nešvarią 
kompaniją. Parėjęs atidaviau gry
bus žmonai, o pats prislėgtas ir 
nusiminęs, nuėjau į savo kamba
rį ir atsisėdau prie rašomojo sta
lo. Atsisėdau — ir tuoj vėl pa
šokau. Staiga prisiminiau Joną. 
Tai per jį aš šitą stalą įsigijau. 
Jonas draugauja su Akvila, o 
Akvila dirba vienoje įstaigoje su 
Stefute, o Stefutės pusbrolis dir
ba baldų parduotuvėje. Rašomų
jų stalų jis nepardavinėja, nes 
jų baldų kombinato ekspedito
rių, o ekspiditorius jam pristati
nėja baldus, kuriuos jis gali iš
braukti, jai tik bus pastebėtas 
nors mažiausias brokas. Tai štai 
tas pusbroliukas pasakė ekspedi
toriui, kad jam reikia rašomojo 
stalo kombinatas negamina? 
Na, ką gi, atsiminsime. Bet atsi 
vinti nereikėjo Ekspeditorius 
pakalbino kombinato vadovybę, 
aš pastačiau Jonui puslitrį. Ir 
štai kombinato staliai, kurie nei 
manęs, nei Jono ir akyse nema
tė, pagamino man rašomąjį sta
lą! Vikriai, tiesa?

Vikriai tai vikriai, bet dabar 
norėjau spirti šitam staliui, įsi
gytam per blatą, tik pagailo ba
tų. Juos gauti taip pat buvo ne
lengva. Čia jau žmona pasirūpi- 
no.Jinai draugauja su Petriene, 
o Petrienė dirba kino teatre kasi
ninke. Pas ją ateina vienas pa
žįstamas šoferių su savo sužadė
tine, ir jinai pasuka jiems geres
nius bilietus į kiną. O šita suža
dėtinė turi seserį, kurios vyras dir
ba vienoje prekybos bazėje, o 
prekybos bazės bijo visi parduo
tuvių vedėjai, nes tik pamėgink 
nebijoti — ir nebegausi iš bazės 
gerą paklausą turinčių prekių. O 
tada apyvartos plano neįvykdysi, 
premijos negausi, pasipils papei
kimai, dar ir vietos neteksi. Štai 
tas sesutės vyras ir nurodė vienai 
parduotuvei: paimsi šitą porą im
portinių batų ir parduosi ją tik 
tam, kuris atėjęs pasakys esąs iš 
kino.

Tai ir buvau aš.
Nuspyriau batus į kampą ir 

apsiaviau minkštutėmis šliurė
mis. Ačiū seseriai — jinai gyve
na provincijoje ir ten pažįsta kaž
kokią universalinės parduotuvės

valytoją, tai ta už kažkokią pas
laugą ir parūpino šitas importi
nes šliures.... Pasakysiu, kad dau
giau niekad nepirktų man šliu
rių tokiu keliu!

Mano įtūžis augo. Kad apsira
minčiau, įjungiau televizorių ir 
net nusipurčiau- nejaugi aš žiūrė 
siu į šitą per blatą įsigytą šlam
štą? Aš jį televizorium vadinu, 
o iš tikrųjų tai tik radiola ir mag
netofonas. Taip jį man parduotu
vėje apiformino. Sako, šitos mar
kės televizorių kreditan nepar
duodame, tai užrašysime, kad 
pirkote radiolą ir magnetofoną, 
o duosime televizorių... Nespė
jau nė užprotestuoti, ir įbruko 
niekšai. O paskui paprašė pa
remti, kad parduotuvės vedėjas 
gautų geresnį sklypą nuosavam 
namui pasistatyti... Mat, aš dir
bu vykdomajame ir gerai pažįstu 
vieną, kuris gali paveikti komisi
ją, skirstant sklypus. Ką gi, pa
veikė... Tiesiog išprovokavo bla
tą, šunsnukis...

Šunsnukis fotelyje (jį pirkau 
vieno gero draugo padedamas), 
apsidairiau po kambarį ir pasi
baisėjau: viešpatie, kiek blato! 
Štai kilimas po kojomis — geras 
importinis, — o gavau jį be ei
lės, už valdišką kainą! Kitaip ir 
negalėjo būti. Juk ne mano duk
tė pas bazės direktorių, o direk
toriaus duktė pas mano žmoną 
laikė stojamąjį egzaminą! Dabar 
abiem gerai: tavo duktė studentė, 
o aš turiu kilimą. Taigi. Bet vis 
tiek biauru. Tik kad šitas labai 
tinka prie knygų lentynos...

Prisiminiau knygas ir ėmiau 
akimis klaidžioti po lentynas, mė
gindamas prisiminti, kurią iš 
šitų knygų aš įsigijau be blato! 
Suradau tris. Net dantimis su- 
griežiau iš apmaudo, kad esu 
taip įsipainiojęs į blato voratin
klius, bet tuoj atleidau žandikau
lius — kiek aš privargau, kol vie
toje geležinių man įstatė auksi
nius dantis! Ne, šituose kamba- 
bariuose būti nebeįmanoma. At
sikėliau ir nuėjau į virtuvę padė
ti žmonai grybus darinėti. Susto
jau tarpdury, apsižvalgiau — ir 
grįžau atgal. Labai jau rėžė akis 
šaldytuvais, kurį man be eilės pa
suko vienas pramonių prekių ži
nybos viršininkas (labai jau jis 
norėjo priregistruoti tėvo gimi
naitę Vilniuje, o ploto ten netu
rėjo, ir spintelėje sukrautas in
dų komplektas (šis man atsiėjo 
vienus juokus —vakarienę resto
rane). Dabar negalėjau į juos 
net pažiūrėti.

Grįžau į kambarį, persirengiau 
išeiginiu kostiumu (jį man be 
eilės pasiuvo madų atelje, nes jos 
vedėja labai troško įtaisyti savo 
sūnelį į vaikų darželį, o aš ten 
kai ką pažinojau, užsidėjau ma
dingą skrybėlę (tai vis ta iš ke
purių parduotuvės, žalčiukas; 
kaipgi į eilę kooperatiniam bu
tui!) ir išėjęs sėdau į savo “Po- 
bedą”.

Su šita “Pobeda” Irgi buvo 
tokia juokinga istorija. Tada aš 
dar tebedirbau vienoje gamyklo
je. Atėjo patvarkymas likviduoti 
kai kurias padėvėtas lengvas ma
šinas. Pareikalavau, kad man

San Pedro, Calif., gyvename name atsirado bedugnė, manoma nuo prieš 
kiek laiko buvusio žemės drebėjimo.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

PARAPIJOS CHORAS
RUOŠIASI KONCERTUI

Lapkričio 9 d., 3 vai. p. p. 
suskambės lietuviškos giesmės 
šv. Marijos katedroj, Fall Ri
ver, Mass., kurias atliks šv.

parduotų, o profsąjunga užsi-jtaip yra?”.

spyrė parduoti direktoriui. Na, 
aš į Vilnių, pas vieną įtakingą... 
Šis ir sutvarkė. Ir priekabą rado: 
direktorius motociklą turi, tad 
gali ir naujos mašinos palaukti, 
o šitą parduoti man! Tai nejau 
profsąjunga kels konfliktą su 
aukščiau stovinčiais... Nusipir
kau pusvelčiui. Lig šiol tebeva- 
žinėju be remonto. Bet vis tiek 
biauru. Kam man teršti nagus 
visokiais blatais!
Taigi. Taip buvo, kai grybai dy
go. O šiandien aš, rašydamąs 
apie tokį rimtą ir žalingą reiški
nį, nenurodau nei konkrečių pa
vardžių, nei įstaigų, įmonių ar 
žinybų, kuriose keroja blatas. 
Kodėl?

Ogi bijau. Bijau netekti blato. 
Pagalvokite patys. Aš mėgstu

futbolą. Nueisi į “Žalgirio”! 
stadioną, o kaip pateksi į centri
nę tribūną be blato? Be blato 
nei viešbutyje apsinakvoti, nei į 
naktinį barą pateksi, nei Šedu
vos “Užuovėją” aplankysi, nei 
Naujų metų sutikimui restorane 
staliuką gausi, nei Justino Mar
cinkevičiaus “Mindaugą” pama
tysi, nei Juozo Baltušio knygą į- 
sigysi, nei butelį konjako nusi
pirksi, nei rūkyto ungurio, ikrų 
arba sairos paragausi, nei, pri
daręs šunybių, su nesugadintais 
dokumentais iš darbo išeisi, nei...

Ach, visko, kam reikalingas 
blatas, vis tiek neišvardysi. Nes 
gal ne viską ir reikia išvardyti — 
labai dažnai paprasčiausią drau
go paslaugą mes piktai vadina
me blatu. Todėl ir iš to, kas kar
tais mums atrodo tikra tragedi
ja, gal teverta tik pasišaipyti. O 
neretai ir susimąstyti — kodėl

Kazimiero parapijos choras. Tai 
bus gal pirmas toks įvykis, kad 
lietuvių choras išpildys lietuvių 
kompozitorių giesmes kitatau
čių 'bažnyčioje. Kun. Vinco Val- 
kavičiaus rūpesčiu buvo susitar 
ta su katedros choro vadovybe 
suruošti koncertą sujungus abu 
chorus. Lapkričio 2 d., 3 vai. 
p. p. chorai giedos Šv. Kazimie
ro bažnyčioje Brocktone, o lap
kričio 9 d. Fall River, Mass., ka
tedroje.

Šv. Kazimiero choras atliks 
“Pulkim ant kelių”, Budriūno
— “Neapleiski mūsų”, kun. G. 
Šukio — “Sanctus” ir “Agnus 
Dei”, Vanagaičio — “Maldą už 
žuvusius” ir “Štai jau baigiam"
— Šimkaus. Diriguos kun. V. 
Valkavičius, vargonais pritars 
Mrs. S. Ventre.• ■ ■ *•. .. • ri..

Jungtinis choras atliks “The 
Heavens are telling’’ — Franz 
Josef Haydn, “Dem wir das 
Heilig Itzt” — Johann Sebas- 
tian Bach, ir “Sing to the Lord”
— Eugene Lindusky, O.S.C. 
Rev. W. Campbell — dirigentas, 
vargonuos — David Currier.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras susikūrė dar prieš I-jį pas. 
karą. Vienas iš pirmųjų diri-1 
gentų buvo Vincas Juška. Me
tų bėgyje chorui vadovavo Fran 
eis Burke, Rapolas Juška, Jo
nas Banys, Juozas Olšauskas, 
Petraitis, Jonas Vaičaitis, Leo
ną Gustaff, seselė Imelda ir se
selė Celestina. Nuo 1954 m. cho 
rą vedė ir vargonais grojo Ste
fanija Ventre. Kurį laiką jai tai 
kininkavo buvęs šv. Kazimiero i

parapijos vikaras kun. Jonas
Paulauskas.

Per visą savo egzistenciją 
Į choras turėjo ir gerų ir blogų 

• valandėlių. 1930 m. dešimtmety 
choro dalyvių skaičius siekė net 
60 balsų. Tai buvo stiprus ir 
galingas vienetas, nes to laiko 
lietuviai atvykę į šią šalį neuž
miršo savo dainų ir giesmių, 
būrėsi į vieną vietą ir garsino 
Lietuvos vardą dainuodami ir 
giedodami. Tuo laiku choras 
vadinosi Šv. Roko parapijos 
choras ir 1920-tam dešimtmety 
dalyvavo įvairiose dainų šven
tėse Brocktone ir kituose mie
stuose ir laimėjo daug pasižy
mėjimų ir pagyrimų. 1920 m. 
Brocktono miesto chorų šven
tėje laimėjo sidabrinę taurę.

Nuo senų senovės lietuviai 
mėgsta dainuoti. Dar ir dabar, 
kur tik susirenka lietuvių bū
relis, ten ir suskamba daina. Ir 
vienas iš tų dainos ir muzikos 
mylėtojų yra kun. Vincas Val
kavičius .Jis turi gražų bari
tono balsą ir dažna; pasirodo 
su solo, jis groja puikiai smui
ku, jis skambina gitara ir jis 
veda šv. Kazimiero parapijos 
chorą nuo 1967 m.

Choras gieda kiekvieną sek
madienį per 10 vai. mišias lietu
viškai. Be to, v'KUomet priside
da prie programų išpildymo per 
Vasario 16 ir birželio įvykių 

1 minėjimus. 1933 m. suruošė kon 
certą parapijos salėje, daina
vo karo veteranams jų ligoni
nėj. Taip pat du kartus giedojo 
Westgate Chapel of Our Savior 
koplyčioje Brocktone, šv. Kazi
miero šve.itri proga ir minint 
birželio įvykius. Kun. Valka
vičius abu kartus pasakė toms 
progoms pritaikintus pamoks
lus angliški/, apie Lietuvą, jos 
istoriją, jos laimėjimus ir kan-

Hartford, Conn.
ATVYKSTA SOLISTAI

Šių metų ruduo atnešė Hart
fordo lietuvių kolonijai derlin
gą veiklą. Kultūrinės sueigos 
rieda paskui viena kitą. Dar te
beskambant spalio 5-sios dienos 
Metropolitan operos solistės Li- 
lijos Šukytės koncerto aidams, 
spalio 18 d. vakare LB Hartfor
do apylinkės valdybos sureng
tame linksmavakary, kolonija 
klausėsi kun. solisto Kęstučio 
Balčio ir Hartfordo mišraus 
choro “Aido” dainų. Čia pat lap 
kričio 8 d. vakare hartfordie- 
čiai renkasi South Catholic mo
kyklos salėn pasigerėti Cleve
lando “Grandinėlės” tautinu; I 
šokių gražiais deriniais.

Hartfordo ramovėnai, neat
silikdami nuo šios skubotos į- 
vykių slinkties, rengia šių visų 
kultūrinių sueigų vainikavimą 
— Hartfordo didįjį koncertą. 
Atvažiuoja koncertuoti mūsų 
iškilieji solistai Stasys Baras, 
Danutė Stankaitytė ir Jonas 
Vaznelis. Koncertas patrauklus 
ne vien tik dėl solistų gražių 
balsų skambumo, bet ir dėl kon 
certo repertuaro įvairumo. Pia
ninu palydint akompaniatoriui 
virtuozui Alvydui Vasaičiui, liau 
dies dainos ir operų arijos, išsi- 
liedamos solo, duetais ir sudė
tingais trio, harmoningai ‘ung- 
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ŠVIESA IR ELDORADO

Anatolijus Kairys
Trijų veiksmų tragedijėlė, 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?”

sis į šio didžiojo koncerto me
lodijų pynę. Nenuostabu, kad 
gerų koncertų mėgėjai nuogąs
taudami klausia, ar pakaks vi
siems norintiems koncertą iš
girsti salėje vietų, šis klausi
mas, tai pati svarbiausia kon
certo rengėjų problema. Šiuo 
metu, kiek žinoma, bilietų dar 
yra pakankamai. Tačiau, ren
gėjai maloniai prašo, ypač to
limesnių apylinkių koncerto sve 
čius, jau dabar įsigyti bilietus. 
Šiuo būdu bus garantuotas sa
lėn įėjimas.

Koncertas įvyksta lapkričio 
23 d. (sekmadienį) 2:30 vai. 
p. p. (punktualiai), Lietuvių A- 
merikos Piliečių klubo didžio
joje salėje, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn.

Koncerto reikalais skambinti 
tel. 247 - 4159 Hartford, Conn.

bs.

— Neklausysi tėvų, tai klau
sysi šunų. (Kiruonišfcių patarlė).

Vienam tėvui yra lengviau 
dešimt vaikų išmaitinti nekad 
dešimčiai vailkų vieną. tėvą. 
(Joniškiečių patarlė).

Veikalas tinka kiekvienai sce- 
čias. Būsimas koncertas Fall ’ nai, nes jame yra daug erdvės pa- 
River katedroje yra vienas iš sireikšti skaitytojo vaizduotei, 
didesnių užsimojimų, kuriuos
ohoras ir jo dirigentas mėgina 
atlikti. Chore dalyvauja šie 
Brocktono lietuviai: sopranai 
— P. Grybauskienė, J. Šaulie
nė, O. Suraučienė, A. Trynasty, 
B. Tamulienė; altai — J. Ba
naitienė, S. Gofensienė, J. Plat- 
kauskienė, I. Radzevičiūtė O. 
Radzevičienė, G. Šedukiytė, 
D. Spagna, M. Trynasty; teno
rai; J. Baškauskaa, P Radze
vičius, F. Stundžia, A. Šeduikis; 
bosai — F. Bukantas S. Eiva, 
J. Platkauskai, A. Skirius ir 
V. Grybauskas.

Chorui šio koncerto proga 
talkininkauja trys amerikiet- 
tės: Antoinette Brier, Mary 
Colarusso ir Patricia Pell.

Visi Brocktono ir apylinkės 
lietuviai kviečiami lapkričio 2 d. 
3 vai. p. p. atvykti j Brocktono 
šv. Kazimiero bažnyčią ir pasi
klausyti religinio koncerto. Įė-

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

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
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DABARTINES 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.

♦ • ♦♦♦♦♦

jimas nemodamas.
Birutė Tamulienė

Amerikietis žurnalistas Thompson, apsirengęs kaip viduramžių karys, 
žygiuoja Belleville, III., miesteliu. Gyventojai stebisi kas tai yra, bet 
žurnalistas sakosi^ norėjęs patirt .kaip žmogus jaučiasi tokiuose sun
kiuose šarvuose; kuriuos savininkas Powell pąrduodąs už 1,800. dol..

Ar tai būtų skylėtas stogas ar senovinė virtuvė, 
mes visuomet turime reikalingų pinigu bet kuriam 
jūsų namo pagerinimui. Atlikite darbą dabar, ru
dens metu, pasinaudodami modernios mūsų įstai

gos finansavimu.
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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;5.‘‘ ’
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių 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 mokyki! 

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.



Dr. J. Gudauskas Los Angeles gydytojų, inžinierių susirinkime. Kairėje 
prelegentas inž. M. Šabanas.

BOSTONO ŽINIOS

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
BALFAS STATO MODERNIŠ

KAS VESTUVES
Tai įvyks lapkričio 22 d. 7:30 

vai. Šv. Kazimiero salėje.
Vis kviečiami dalyvauti šiose 

vestuvėse. Tai Jurgio Gliaudos 
nauja komedija ‘Kompiuterinė 
santuoka,”, kuri specialiai tam

♦ Balfo parengimui parašyta. Ko
mediją stato Dramos sambūris, 
režisuoja Dalė Mackialienė, sce
nos dekoracijos dail. A. Žaliūno. 
Vaidina: Danutė Barauskaitė, 
Ema Dovydaitienė, Vincas Dovy
daitis, Vladas Gylys, Viltis Jatu- 
lienė ir Juozas Pupius. Daininin
kai, kurie bus komedijos progra
moje: Ona Deveikienė, Dalilė 
Mackialienė, Antanas Polikaits ir 
Bronius Seliukas. Akordeonu: A. 
Kazakevičius. Tai pirmaeilės los- 
angeliečių scenos pajėgos.

■ Tai, kartu, proga susipažinti 
su moderniausių santuokų būdu 
ir nuspręsti, kiek jis tinka lietu
viams. Bus, aišku, ir šokiai su 
bufetu (lietuvišku).

Visas pelnas skiriamas mūsų 
vargstančių tautiečių šalpai. O- 
kupantas žiauriai puola Balfą, 
stengdamasis sunaikinti tą lab
daros darbą, tačiau, kol mes rem-

* sime savo labdarą, tol okupanto 
pastangos bus tokios pat juokin
gos, kaip šios komedijos gudruo
lių pastangos plauti smegenis 
kompiuteriais! Visi iki vieno rem
kime Balfo darbus, lankykime 
Balfo parengimus. J.J.
GYDYTOJAI KARTU SU INŽI

NIERIAIS

Technikos pažanga rieda isto- 
rijos keliu tolydžiai didėjančiu 
greičiu. Kiek dabar pasistūmima 
pažangos linkme per vienus -an
trus metu, tolimoje senovėje gal 
reikėjo šimtmečių. Judama ne 
tik technikoje, bet ir visose kito
se gyvenimo srityse. Nuostabią 
pažangą daro medicina su 
stebuklingų vaistų atradimais, 
fantastiškais širdies ir kitų kūno 
organų perkėlimais ir t.t. Labai 
įdomu, kad didėjanti pažanga ar- 
timesnėn tarpusavėn priklauso- 
mybėn riša techniką ir medici
ną. Gimsta naujos mokslo šakos, 
kaip tai biotechnika, bioelektro- 
nika ir t.t.

Lietuvių Gydytojų s-gos Los 
Angeles sk. valdyba biotechni- 
kos klausimams panagrinėti su-

Berkeley.
Susirinkimas įvyko spalio 12 

erdviuose ir jaukiuose dr. Juozo 
ir kompozitorės Giedrės Gudaus 
kienės namuose. Inž. M. Šabano 
paskaitos “Biotechniniai aspektai 
erdvės ir praktikos medicinoje” 
klausėsi apie 60 klausytojų.

Gydytojų d-jos pirm. dr. J. Gu
dauskas įžanginiame žodyje pa
ryškino medicinos ir technikos 
priklausomybę, o taip pat primi
nė, kad “dr. Zigmas (Gyd. d-jos 
sekretorius) ir inž. Žibutė (Inž. ir 
Arch. d-jos buv. pirm.) Brinkiai 
jungia abi mūsų draugijas, tikrai 
įrodydami, kad ta jungtis yra 
pastovi ir meili”.

Pristatydamas pagrindinį kal
bėtoją inž. M. Šabaną, pirminin
kas plačiau nupasakojo prelegen
to kvalifikacijas ir mokslišką pa
sirodymą. Pasirodo, kad inž. 
.Šabanas visą laiką domėjosi me
dicinos sričiai artimomis proble
momis: k.t., mechaniško kelio ir 
klubo sąnarių padarymas, stubu
ro mechanizmo studija, atomi
nių ginklų planavimas, gyvybės 
išlaikymo problemos erdvėje ir 
t.t. Šiuo metu jis veda ilgalaikį 
projektą Califomijos ū-te Berke
ley.

Inž. M. Šabanas. dailia žemai
tiška kalba atskleidė daug įdo
mių, ypač su gyvybės išlaikymu 
erdvėse susijusių problemų. Daug 
klausimų, apie kuriuos eilinis 
žmogus sekdamas žmogaus verži
mąsi į erdvę, gal net nepagalvo
ja, yra svarbūs ir iki šiol dar 
patenkinamai neišspręsti, pav., 
žmogaus higienos reikalavimų 
patenkinimas, maitinimasis, de
guonis, reikiamo spaudimo išlai
kymas, drėgmė ir t.t. Panašios 
gyvybės išlaikymo problemos iš
kyla ir žmogui leidžiantis į jūrų 
gelmes.

Prelegentas įdomiai paįvairin
damas paskaitą, palygino ame
rikiečių ir rusų lenktynių į erdves 
kai kuriuos epizodus. Vėliau skai
drėmis pailiustravo ir paryškino 
paskaitos mintis. Paskaita, nu
matoma, bus išspausdinta profe
sinėje spaudoje.

Čia vyko he tik susirinkimas, 
bet ir vaišės. Gi svečių pilni na
mai ir pilnas erdvus kiemas. Vė
liau išaiškėjo, kad tuose namuo
se švenčiamas ir gimtadienis: iš 
Italijos atėjo saleziečių išleistos 
komp. G. Gudauskienės “4 
Dainos”. Sekė sveikinimai ir 
linkėjimai. Po vieną leidinio 
egzempliorių autorė įteikė savo 
bendradarbiams: R. Daukui, dr. 
E. Tumienei, V. Kevalaitienei, 
S. Pautienienė, Alei Rūtai, L. Zai 
kienei, S. Makarevičiui.

Taigi išaiškėjo, kad artimai 
gali bendradarbiauti medicina 
ne tik su technika, bet ir su mu
zika. Koresp.

VAIŽGANTO MINĖJIMAS
Kanauninko Juozo Tumo — 

Vaižganto 100 metų gimimo su
kaktis gražiai paminėta Bostone. 
Tokių judrių, šakotų, visada sku
bančių ir visur esančių asmeny
bių, koks buvo Vaižgantas, yra 
reta. O jos labai reikalingos mū
sų lietuvių gyvenime'. Kanaunin
kas Tumas —Vaižgantas daž
nai save vadino visuomenės tar
nu ir net vergu. Jis tarnavo lietu
viams. Jis buvo visur kviečiamas, 
laukiamas, mylimas ir visur 
dalyvavo. Kartais jis sakydavo, 
kad čia ar ten yra ne jo sritis, 
bet jeigu kviečia, tai gal esu rei
kalingas ir gal kuo nors galėsiu 
prisidėti. Taip jis skubėdamas ir 
visur būdamas bėgo per lietuvių 
gyvenimą, visur palikdamas sa
vo darbo didelius pėdsakus.

Būtų gera ir šiandien turėti 
ne vieną Vaižgantą, o daug jų, 
kurie visur buvotų ir visur dirb
tų. Yra žmonių, kurie mano, kad 
gyvenimas turi suktis apie juos, 
gi Vaižgantas sukosi apie gyve
nimą ir jame.

Kartą Vytauto bažnyčioje, 
kurios klebonu buvo kan. Tu
mas — Vaižgantas, buvo vestu
vės. Per neapsižiūrėjimą pabrolis- 
liūdininkas pasirašė vedybų me
trikų knygoje, kur turėjo pasira
šyti klebonas. Tumas — Vaiž
gantas pradėjo skaityti; jaunoji 
Marmaitė, jaunikis Marma, kle
bonas Marma, mat pabrolis bu
vo irgi Marma. Gerai, Tumas pa
bus už liudininką. Toks jis buvo 
visur su gražia šypsena ir humo
ru.

Bostone minint Vaižganto 
100 metų sukaktį, apie jį kalbėjo

prof. J. Puzinas iš Philadelphijos. 
Labai sutrauktai, bet pagrindi
nai prelegentas prabėgo per Vaiž
ganto nueitus gyvenimo ir dar
bo laukus, kurie buvo, tur būt, vi
sas ano meto lietuviškas gyveni
mas: spaudos draudimo laikai, 
kova už spaudą, slaptas jos leidi
mas ir • platinimas, pasiruošimas 
ir kova už Lietuvos nepriklauso
mybę, jos atstatymas. Po to visi 
atiskūrusios Lietuvos darbai, ku
riuose kunigas Tumas dirbo nuo 
bažnyčios, per organizacijas, lai
kraščius, knygas, universitetą. Po 
paskaitos Janina Ambroziejienė, 
Jurgis Jašinskas ir Feliksas Kon- 
tautas paskaitė ištraukas iš Vaiž
ganto kūrybos apie asilą, vapsvą 
ir iš Pragiedrulių, “kaip ir ko
kiomis aplinkybėmis buvo kelia
mas į medį avilys” ir kokioms 
bitėms.

Minėjimą rengė Kultūrinių su- 
batvakarių komisija, kuriai tal
kininkavo Lietuvių B-nės Bosto
no apyl. pirm. dr. Jasaitis. Minė
jimą pravedė rašyt. St. Santva
ras.
Po trumpą žodį pasakė dr. St. 
Jasaitis, Vyt. Izbickas ir Ed. Ci
bas. Po minėjimo dalyviai dar 
vaišinosi ir kalbėjosi prie tradi
cinio subatvakario kavos puodu
ko.

Minėjimas vyko Liet. Piliečių 
D-jos auditorijoj, nes rengėjai 
žinojo, kad šiam minėjimui su- 
batvakariams naudojamos gra
žios patalpos yra per mažos.

DAINUOS BARAS— 
BARANAUSKAS

Lapkričio 30 d. 3:30 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių d-jos audi
torijoje, So. Bostone, Šv. Petro

parapijos choras rengia Koncer
tą.

Su pasitenkinimu reikia pasa
kyti, kad mūsų žymusis tenoras 
Stasys Baras- Baranauskas vėl ap
lankys Bostoną ir dalyvaus tame 
koncerte. Žinome, kaip mūsų vi
suomenė mėgsta solistą Barą, 
todėl jau dabar jaučiamas susi
domėjimas koncertu. Koncerto 
naujiena bus B. Budriūno kan
tata “Lietuvos šviesos keliu”, 
sukurta B. Braždžionio žodžiams, 
kurią atliks Šv. Petro parapijos 
choras ir solistas Benediktas Po
vilavičius. Programoje taip pat 
bus ištraukos iš J. Gaidelio ope
ros “Danos” ir St. Šimkaus ope
ros “Pagirėnų”.

ALTO VALDYBA
1970 metams Alto valdybą su

daro: pirm. B. Galinis, vicepirm. 
Ed. Cibas, sekr. VI. Bajerčius ir 
ižd. Povilas Brazaitis. Vasario- 
16 -sios minėjimas įvyks vasario 
15 d. Lietuvių Piliečių d-jos au
ditorijoj So. Bostone.

SANTARA-ŠVIESA J 
BOSTONĄ

Santaros -Šviesos federacijos ce 
tro valdyba sudaryta Bostone: 
Mykolas Drunga, Skirma Makai- 
tytė, Romas Misiūnas iš Yale uni 
versiteto ir Paulius Žygas iš Cor- 
nell universiteto.

SANTAROS— ŠVIESOS 
BOSTONO SKYR.

Santaros — Šviesos skyrius 
Bostone sudarė naują valdybą: 
pirm. Richardas Lizd'enis, sekr. 
Vida Mališauskaitė ir ižd. Algis 
Makaitis.

GRANDINĖLĖ ŠOKS
Clevelando tautinių šokių gru

pė “Grandinėlė” Bostone, John 
Hancock auditorijoj šoks lapkri
čio 9 d.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 29 d.

PERTVARKO ATLYGINIMŲ
SISTEMĄ

Laisvojo pasaulio spauda iš
samiai komentuoja naują Rusi
jos komunistų partijos nutari
mą, paskelbtą “Pravdoje”, ap'.e 
darbininkų atlyginimą pagal 
Vakarų pasaulyje naudojamą 
pralktiką: “kas geriau dirba, tas 
gauna ir didesnį atlyginimą”. 
Sis “kapitalistinis” potvarkis — 
pastebi laisvojo pasaulio spau-

“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 
io 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.

Los Angeles lietuvių gydytojų ir inži
nierių susirinkime gyd. d-jos pirm. dr. 
J. Gutauskas, inž. M. Šabanas ir inž. 
arch. pirm. inž. V. Vidugiris.

kvietė draugėn Pietinės Califor- 
nijos lietuvius gydytojus ir inži
nierius, o prelegentu pakvietė iš 
Šiaurinės Califomijos inž. Mečis
lovą Šabaną, dirbantį mokslinį 
darbą Califomijos universitete

AR DAUG ŽMOGUI REIKIA 
VANDENS?

Kai Ikurie medicinos mokslo 
specialistai saiko, ikad žmogui 
būtinai ireikia 8 stiklių per parą 
vandens. Kiti gi teigia, kad už
tenka 6. /Tač'.au bendra žmogaus 
higiena tvirtina, kad to tiksliai 
negalima nustatyti. Skystis žmo 
gaus kūnui reikalingas, bet jis 
nebūtinai turi būti vanduo. Sru 
ba, vaisiai, pienas, kava, arba
ta, daržovės — visa tai yra 
skysčiai ir jie atstoja dalį van
dens. Vieniems žmonėms to rei 
kia maiš au, kitiems — daugiau. 
Aplamai, žmogus kuris valgo 
sausius valgius, turi daugiau 
gėi-tsl vandens.

da — griežtai prieštarauja se
niesiems marksizmo dėsniams 
apie lygų visliems darbininkams 
atlyginimą, kas praktikoje su
darė tiek daug sunkumų sovie
tiniam ūkiui.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS 

I ir II tom. —
III ir IV tom. -

4.00.
3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ 
3 tomai kiekvienas no 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

19 6 9
LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 

PAPUOŠALŲ
AŠTUNTAS METINIS KONKURSAS IR PARODA

Konkurso globėjas ir rengėjas 
FRANK ZAPOLIS

3208V, W 95th Street 
Evergreen Park 42, Illinois

Tel. — GArden 4-8654

MOVING
\pd raustas (lerkraustymas 

Įvairių atstumų

A VILIMAS
823 WKST 34th PLACE 

Telef FRontier 6-1882

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
. II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.5C 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms 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, 4545 VVest 

63 rd St., Chicago, III. 60629I
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

Paskatinti ir išlaikyti tautos meną lietuviškuose tradicijose, rengiamas konkursas, kuriame pre
mijos bus skiriamos asmenims, pagaminusiems originališkiausius lietuviškus tradiinius šiaudinius 
papuošalus. Dalyvauti gali kiekvienas — studentai, mokytojai, tėvai, pensininkai ir jaunimas. Visos 
premijos paaukotos FRANK ZAPOLIO.

PIRMA PREMIJA — $25.00 ANTRA PREMIJA — $10.00

Trečia, ketvirta ir penkta premija bus paskelbtos.
«

KONKURSO VIETA: KONKURSO LAIKAS:
Liet. Jaunimo Centro Meno Galerija
5620 So. Claremont Avenue
Chicago, Illinois 3-čią vai. po piet

Sekmadienį, lapkričio mėn. 30 d..

KONKURSO MEDŽIAI:

1. Ruginiai ar kvietiniai šiaudai arba jų pakaitalai, paprasti balti gėrimui šiaudai.
2. Klijai
3. Siūlai ar virvutės
4. Kiaušinių lukštai
5. Plunksnos

Visi konkursiniai darbai turi būti pristatyti į Jaunimo Centrą nuo lapkričio mėn. 24 d. iki lap
kričio mėn. 28 d tarpe 6 v. v. ir 9 v. v. ir šeštadien į — lapkričio mėn. 29 d. nuo 9 v. r. iki 9 v. v

KONKURSO TAISYKLES:
1. Kiekvienas gali dalyvauti su neribotu skaičiumi papuošalų.
2. Teisėjų sprendimas bus galutinas.
3. Komitetas ar konkurso rengėjas nebus atsakingas už sugadintus papuošalus.
4. Premijuoti papuošalai nebus gražinami, bet liks rengėjo nuosavybe ir bus panaudoti

nuolatinei parodai.
5. Papuoalai neturi būti ilgesni kaip 18 colių.
6. Visi nepremijuoti papuošalai bus gražinami — sekmadienį, lapkričio 30 dieną TIKTAI PO

VAL. VAKARO JAUNIMO CENTRE.

Visi papucšalai bus išstatyti viešam apžiurę jimui Jaunimo Centre šeštadienį, lapkričio mėn. 
29 d. ir sekmadienį, lapkričio mėn. 30 d. nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PAMOKOS
Jaunimo Centre — NEMOKAMAI 

Antrad. lapkr. 4—11—18—25, nuo 7 iki 9 v. vak. 
šeštad. lapkr. 1, 8, 15, 22, 29, nuo 3:30 - 5:30 p.p.

Mokytojos: Mrs. Vito Vesota
Mrs. Stanley Kasarski

i

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje 
4012 So. Archer Avenue 

Penktad. lapikr. 7—14—21—28, nuo 7:30-9 v. v.
Mokytoja: Miss Helen Pius

IŠSIKIRPKITE ŠĮ SKELBIMĄ.
•* * * t i ! < ! * • tt Į** i
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BUTAI U.S.S.R. ir LIETUVOJE

Mes džiaugiamės galėdami pranešti savo kiijentams, kad mes 
vėl galime pasiūlyti butus didesniuose (Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos miestuose tų miestų igyventojams.

Tuos butus gali nupirkti giminės ir draugai gyvenantieji Ame
rikoje — Kas pirmas ateina — tas bus pirmas aptarnaujamas. 
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į Podarogifts’, Ine. se
kančias prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19108

Tel.: 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVest 45 St., New York, N. Y. 10036

Tel.: 212 Cl 5-7905

PACKAGE EXPRES& & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, Room 1201 

Nevv York, N. Y. 10019 Tel.: 212-581-6590

arba tiesiog į:

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

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 VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
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 1283 m. sukilimų laikotarpis 1.00

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

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

3.00

5.00
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A. + A.
VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus, didelio skausmo prislėgtą jo žmoną ELENĄ ii$ 
dukrą GAILUTĘ bei jų artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame.

Jadvyga ir Jonas Povilaičiai
Omaha, Nebraska

SOPHIE DZENDOLET
DIKTAVICIŪTĖ

Gyveno 6440 So. Kil|Mitriek Avė.
Stulgiui mirė spalio 27 d., 1069, 4 vai; popiet, sulaukus puses 

amžiaus.
. Gjįinė Latvijoje. Rygoj, Amerikoje išgyveno 67 m. j.

Pasiliko dideliame nuliūdinic vyras Adam, brolis Alevahder 
Diktovv ir kiti giminės, dr&dgai ' ir ]>ažfstai'nf.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Eįans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Laidotuvės Jvyks penktad., spalio 31 d. iš koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus nulydėta į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdęs VYRAS.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8000.

A. -j- A.
KLEB. KUN. JONUI JUODEIKAI 

mirus.
jo brolį PROF. DR. VLADĄ JUODEIKĄ ir JO ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dr. K. Pautienis ir šeima
Clevelandas

Vėlinių dieną savo maldose drauge su artimaisiais prašome 
prisiminti

A. T AValeriją’ vasarienę,
kuri, išvarginta keletos metų klastingos ligos, š. m. liepos 2 d. 
trečiadienio rytą savo namuose prie Washingtono pasitraukė iš 
gyvųjų gyvenimo ir amžinai ramybei apsistojo Dangaus Vartų 
kapuose Švč. M. Marijos N. P. Vienuolyno sodyboje, Putnam, 
Conn. Daug kas parodė geros širdies jai sergant, daug kas pa
dėjo jai paskutinėje kelionėje. Užtat kiek tik žodžiai gali išreikšti 
minties ir jausmo

DĖKOJAME
kun. St. Ylai, vienuolyno kapelionui, vadovavusiam laidotuvių 
apeigoms šermenų koplyčioje, bažnyčioje ir kapuose; prel. P. 
Jurui, aukojusiam gedulingas šv. Mišias, prel. V. Balčiūnui, pa
sakiusiam gilios prasmės atsisveikinimo pamokslą, ir kun. V. 
Zakarui, dalyvavusiam iškilmėse Putname. O taip pat dėkojame 
kun. T. Žiūraičiui, O.P., vadovavusiam rožančiaus maldai, ta
rusiam atsisveikinimo žodį laidojimo namuose Washingtone bei 
atlaikiusiam šv. Mišias 30-tą dieną ir kun. K. Žvirbliui, O.P., 
jam asistavusiam.

Nesustojanti padėka eina N. P. Seserų Vienuolyno Vado
vybei, Motinai M. Aloysai, Seselei M. Paulei, Seselei M. Au
gustai ir jų kolektyvui, priėmusioms Valeriją savo prieglobstin, 
o taip pat visoms Seselėms jai giedojusioms su tikru maldos jaus
mu.

Gilią padėką siunčiame J. E. Vysk. V. Brizgiui, prel. L. 
Mendeliui, kun. P. Brazauskui, kun. V. Gidžiūnui, O.F.M., ir kun. 
J. Giedrai aukojusiems nuo savęs už velionę šv. Mišias ir muriis at- 
stuKtusiems sūramiųltno .ir užuojautos laiškus.

Uskittlpį" pądėltė' p’Hkteųšo' Eiėtūvdš 'Atstovui, p. J. Kajeckui 
pasakiusiam atsisveikinimo kalbą prie Valerijos karšto tėvynės 
vardu, kurią ji taJp mylėjo. Didis ačiū p. J. Vitėnui atsisveikinu-

Washingtono Ateitininkų Sendraug S?3^iF’3o8į^uF’
ir Moterų Klubą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, visiems dalyvavusiems Wa- 
shingtone ir Putname Valerijos šermenyse ir laidotuvėse, atvy
kusiems iš arti if toli.

Dėkojame kiekvienam skyrium ir visiems kartu užprašiusiems 
už Valerijos vėlę šv. Mišias, gregorianiškas, šimtines, vienkarti
nes, kurių skaičius tikrai gražus. Dėkojame ir padėjusiems gėles 
prie jos karsto.

Didžią padėką reiškiame mieliesiems prieteliams J. Trečio
kui, Krivickams, L. Jurkienei, Bačkaičiams, Baliams, Dambriū- 
nams, Giedriams, Kačinskams, Mažeikams, Paramskams, Plate- 
riams. Rutelioniams, Tyliams, Vaičiulaičiams, Zalubams, Ignui 
ir Birutei, Brazauskams. Gureckams, Nutautams, Aisčiams, Bab- 
riams, Tautvilams, Viliamams ir Kinduriams aukojusiems Lietuvių 
Fondui Valerijos vardui Įamžinti.

Sujaudintos širdies ačiū tariame jaunystės ir šių dienų drau
gams V. ir K. Vaitkevičiams, A. Milaševičiui, I., V. ir S. Eler- 
tams J. ir J. Žebrauskams, S. Špokienei ir K. Jameikienei su Šei
momis, L. ir K. Alminams su sūnumi, M. ir J. Kuprioniams, A. ir 
S. Barzdukams ir P. ir J. Staniškiams, J. ir M. Salučkoms, Dr. G. 
Valančiui, E., J. ir J. Valiukoniams, B. ir Z. Daukantams, V. ir 
L. Daukantams ir S. ir M. Tamulioniams išreiškusiems užuojautos 
ir paguodos žodį spaudoje, o taip pat prieteliams ir pažįstamiems 
mūsų širdgėla pasidalinusiems užuojautos laiškeliais.

Čia pat skelbiame didelę viešą padėką Dr. Stasiui Ankudui 
ilgą laiką budėjusiam Valerijos sveikatos sargyboje, o paskutinius 
kelis metus dėjusiam visas pastangas grąžinti ją sveikųjų tarpan, 
o, kai visos mediciniškos priembnės buvo išsemtos, jtikinamiu žodžiu 
palaikiusiam jos nuotaiką ir skausmo mažintojais lengvinusiam joa 
kančias.

Dėkojame Dr. Ciano ir Dr. Theuy operacijomis ir nepapras
tais vaistais padėjusiems ^Valerijai išsilaikyti po didžiojo smūgio 22 
mėnesiu, tarp kurių buvo ir nemaža linksmų be skausmo valandų.

Dėkojame visiems ją lankiusiems ligoninėje ir namie, prisiuntu- 
siems kupetas gėlių, atnešusiems dovanėlių suvenirų, ir ją raminu
siems šimtais sveikatos linkėjimo laiškelių. Tai darė, jog ji jautėsi 
esanti ne viena.

Ypatinga padėka priklauso nursei Mrs. Ter Bush, ponioms O. 
Šikšnienei, G. Krivickienei, E. Dambriūnienei, N. Paramskienei, 
Mrs. Woodson ir Mrs. Peruso budėjusioms prie Valerijos lovos 
paskutines tris savaites. Jūsų gera širdis ir pasišventimas paliko jos 
paskutiniuose Įspūdžiuose.

Pagaliau, dėkojame laidouvių įstaigoms W W. Chambers 
Washingtone ir Gilman Putname, suteikusioms Valerijai pasku
tinius žemiškosios kelionės patarnavimus.

Ilsėkis, mūsų Mylimoji, šventoje ramybėje
Tebeliūdį vyras Antanas Ir vaikai Aldona, Kazys, Tadas ir 

Vytautas su šeimomis.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir Jutim kraštu?

P. NEDZINSKAS. 4063 Archer Av 
Chicago III 66632 Tel. YA 7-3980

llllllllllllllllllllllllllllllnilllllllllllilllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunair.: ir vaškuojame visų 
rūšių grindie

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
■Illllllll lllllllillillllll  llllllldf lilllll llllllll*
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1056

AGENTCRA 
Namų, gyvybė*,, 

automobiliu.
sveikatos. biz-
nio.
Patogios Išsl
mokėjimo «a-
ivgos.

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dėl du 
Jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 K 8. Anna Avė., Lyon.t 
Illinois Telef. 447-8806
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T E L E V I Z I J 0 $
Spalvotos ir paprastos, radija 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke, 

6346 W. 69th Street 776-148b 
Namų tel. — PR 6-1063

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP VVANTED — VYRAI

ĮSIGYKITE DABAR REAL ESTATE

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2025 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

t
Tvarkingas, teisingas ir greitas I 

patarnavimas visais Real Estate 1 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai Tvar
komi pilietybės dokumentai pildo
mi Income Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY 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 kamb. mūr. pajamų bungalow.
3 kamb. rūsy. Centr. apšild. gazu. 44 
ir Mapletvood. $18,000. Tuščias. Rak-

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 % kamb. med. Gazo pečiais I

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
Įkomerciniai, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!s

J 2457 West 60th Street 
J TeLHE 4-7482

isa žmonija suskilusi j tuos du 
rontus.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$1 3,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

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

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
"... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna ”

St. Rastonis:

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tnx 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS ; 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233.
- I

RUDENIOP BE NAMŲ!
I butu mūrus. Gazu šildymas. MO 

ro garažas. Pelningas $52,000.
štai 4 butu puikus mūras Mar

ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40.900.

Jauki taverna. 2 namai, geros pa

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau *e- 
nūs visu rūšių namo apšlldym* 
pečius ir alr-oonditionlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr s*. 
žlningat Apskaičiavimas neran 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago 0. III 

Telefoną- VI 7-3447

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

iHtuM uiveniH, z namai, Keros pa 1 « «, __
lamos Brighton pke. Apie $12,000.00 į JLčUlCfėli Rvjl 
įmokėti. 1 ’ ,

Mur. bungalow Marąuette pke, ne TlirPkllA’ 
Naujas gazu šildymas. Garažas 
$18,20().

._ . Pajam,, mūras ant kampo. 2 bu-Romanas yra įdomus ir tinka tai. 6 ir a kamb. 2 auto garažas.
Naujas šildymas. Negilus belsmentas.
Artl ofiso $21,000. D

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

Lotas 80 p. Marą. Parke, $11,00*

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol. ,

Prie knygos • kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

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

illlllllltllllllillllilliiiihiliiiiiiiltiiiiilllpii

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
tom, ii kuiko.“''faisome**mūr*a ”*tuck. bet ir pasauliečiams, kurie šių 
darbai garantuotas laikų naujoje dvasioje nori geriau

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metu* 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 

nutekamuosius vamzdžius. Da

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

Brighton Pke. Mūr. namas — 5
kamb. butas ir taverna. Dabai geras 
biznis. $32,500.

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

Prie Homan ir 73-člos. Mūr. 5 
kamb. bungalow. 10 metu senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900

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

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI TUJ&TUVĄt
COSMOS ĖX PRESS 

2501 VV. 69 St.
2608 W. 60 St.

Tel. VVA 5-2737 I mokesčiams, 
Tel. WA 5-2787 

3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis jvairių prekių pasirinkimas.
Priimam užsakymus automobiliams 

E. lr V. Žukauskai

pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne- 
«amą-4tsąkomyhęr lt-rTrr;,.r,..

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5’ proc.

llllllIlAlIllllliiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiup

Skelbkites “Drauge”.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 Weat 63rd Street
Užsieninių ir vietinių auto taisymą*. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo-

I toro patikrinimas. Vilkikas.
1 Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

FRESH MEAT 
RECEIVING
CLERK

Good Starting Salary

See Mike Conjalka
PRONTO FOODS 1

Phone — 463-1100

MAN
To learn truck-driving and other 
light duties. Full company benefits. 
Opportunity for overtime. $2.50 an 
hour to start.

EDWARD WAX CASING 
COMPANY

4021 S o. Normai Avė. 
Tel. 0A 4-1221

$30,000 A YEAR
I want to talk only to men who 
want to earn $30,000 more per year. 
I need two unusual people who rellsh 
the pursult of unorthodox goals.

Phone
BOB SCHREIBER 366-0310
BEST LINE PRODUCTS

METALO (R 
STIKLO 
Tvoros, Sto- 

į geliai. Durys

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIU POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS |

GUARD
Financial institution.

Full Time
Age 50 to 60 yrs.

Write to: Draugas, Adv. 8700, 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629

FACTORY HELP VVANTED
Steady Work.

Paid Vacations, Holidays 
Life and Hospital Insurance.

Top Pay.
Good Working Conditions. 

Apply at Watchman’s Office
COLUMRIA TOOL STEEL 

COMPANY 
14th & State Street 

Chicago Heights. Illinois
STEAD1 JOB OPENINGS

Shipping Clerk and 
Messenger

ANTOLOGIJA I dalis $6.00 Go°d opportunity for men 
LIETUVIU BELETRISTIKOS 1 Uke VSried W°rk'

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra 

5 kamb. mūr. bungalovv prie 7i dedant Motiejum Valančium bei 
«"i r Kn°ckwe11 Oallma tuoJ užlmtt ' liaudies nežinomais poetais k 

baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Sis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa-

Knygos gaunamos "Drauge”.' 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

$18,500.
6 kamb. švarus mūr. bungalow

Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

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

6 kamb. (4 mleg.), 18 metu mūr. 
bungalovv. prie 72 lr California

? ’■ ■’
I aukšto švarus med prie 65 lr 

Western, 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $18,900.

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

II butu, 10 metu, 2-ju aukštų inū.t 
narna* prie 71 ir California. $152,000

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

LEONAS REAL ESTATE
•NCOME TAX ~ NOTARIATAS 

(MIGRACIJA
2735 W. 71st Str., Tel. 925-6015

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Membere of M.L.S.
«LEX t t T 4S — R E S L T 0 R

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Rl. Tel. OL 6-2i33
10% —- 20% — 30% pigiau mokėsit j 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas \
F K A N K ZAPOLIS ra.,7n<' namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park

3208 West 05th Street 
Chicago, IlUnois 

TeL GA 4-8654 Ir GR 6-4339
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM^

ir kituose vakariniuose priemiesėinose Prašome nžsnkti | mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllli|||||||||||t||||||||||||ii||||||iiiiti|||||iiiiiii|t|||||||||||||l||ll|||||||||l||i!ii

who

ANTOLOGIJA II dai. $10.00 Hours ~ 9:30 A.M. to 6 P.M, 
i Wed. and Fri. till 8 P. M. Time

and % for overtime.
AMERICAN DENTAL CO. 

5 S. Wabash, Rm, 315

COOK - SECOND
Deading Downtown Hotel. Seeks 

Experieneed Svviiingman. To Handle 
Large Voluime. Six Day Week Ope- 
ration. Wages open. fPine Benefit 
P.rogram. Steady Employment.

PICK CONGRESS HOTEL 
i*.;,’- 520 So. Michigan Avė,, • ....

.y^., 4p;-g»ftl>„.Ey$.,rgft7.
_ _______

HELP M. ANTED MOTERYS

llllimilllllllllllllillllllllllllllillllllllllllll>

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiii

Remkit tuos bi2sūerius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Perskaitę Draugu duokHe kitiems pasiskaityti

RADIO PROGRAMA
— o —

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gannama* Ii 
dienrnštiv “Draugas”

PARDAVIMUI

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinii!iuiiiiiiini«iiiMHiiiiwniH

GARBAGE DRUMS
wrrn covers and handle,- 

30 and 50 gal. Free delivery 
5622 So Racine, 434-111?
H|l|tDIII|IIUIIilllllill<IHfUI|IWVHhillBnillllBIHIIIII|l|ll8<MIVIIIIHI|IWIUWIIIWI«WIHIIIV;

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems oasiskaityti

Skelbkites “Drauge”.

We are preaently accepting applica- 
tions fo.r exceptional secretarlal posi
tions which exist in our otfices. The
se positions involve full secretarlal du
ties including typing, shorthand, and 
filling. Applicants mušt be able to ac- 
cept responsibility and work under a 
minimum of supervision.

Position offers excellent salary, 
vvorklng condiitions and fringe bene
fits.

If you are interested. telephone or 
visit our Personnel Office. All inąui- 
rles held in strlct and oomplete con
fidence.

For an appointment please call
MR. G. L. GOCKBN. 225-4522

THE METRIX
CLINICAL DIAGNOSTICS DIV. 

ARMOUR PHARMACEUTICAL CO.
530 E. 31st St., Chicago, Dl.

Lietuviškam restoranui 
reikalinga

INDŲ PLOVĖJA
Skambinti 326-2724

d e m e s i o i

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus
diną tokius dalykėlius gražiai, grei
tai lr prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
W»»<*W**nW.ĮB.nW ■» M Įjl !f »



MŪSŲ KOLONIJOSE

Worcester, Mass. vardu sveikino atstovų rūmų at
stovas parapietis Charles Tagmi- 
nas ir įteikė Massachusetto atsto
vų rūmų sveikinimo dokumentą. 
Massachusetto senato vardu svei
kino senatorius Daniel Foley ir 
įteikė senato sveikinimo raštą. 
Buvo perskaityta ir gubernato
riaus Francis Sergeant sveikinimo 
telegramą. Nuo 1922 m. Worces- 
teryje gyvenąs adv. Antanas Mi
leris, dalyvavęs visuose svarbiau
siuose Worcesterio lietuvių pa-

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
DEIMANTINIS JUBILIEJUS
Seniausia Naujosios Anglijos 

\Xprcestario liet. Šv. Kazimiero 
pa'rapija šiemet švenčia deiman
tinį jubiliejų (1894- 1969). Ji 
pavadinta seniausia N.. Anglijoj, 
nes Warteburio Šv. Juozapo para
pija įsteigta ir tais pat metais, 
apie pusantro mėnesio vėliau.
Taip rodo turimos žinios. Para-. . , . . . , .rengimuose bei susirinkimuose,
pijos jubiliejus buvo atžymėtas1 . °. . .. . • • •f. . , . . v. no veltui einąs parapijos teisiniotrimis įvykiais: gegužės 23 suren 
gtas koncertas, kurio pro
gramą atliko iš šios parapi
jos kilę kontraltas Lilija Merni 
kaitė ir baritonas Kazys Jakutis. 
Po koncerto Maironio parke su
rengtas priėmimas. Koncerto

patarėjo pareigas, savo žodyje 
apeliavo į dalyvių patriotizmą, 
kaip ir kiekvienoje savo kalboje. 
Kongresmanas Harold D. Dono- 
hue pareiškė, kad Šv. Kazimiero 
parapija gali didžiuotis savo dar
bais. Klebono buvo“ pakviestas

parengimo vadovas buvo Charles i ',ži)dj bain 5ii>s dekoratorius 
Tagminas. Rugse,o 6-7 d. buvo Vytautas ,<jnyna5i kurjs pa.

brėžė, kad parapijos bažnyčia y- 
ra parapiečių meilės ir prakaito 
vaisius. Atliktas darbas yra doku- 
metas, liudijąs, kad kol lietuvis 
gyvas darbais, tol Lietuva žūti 
negali.

Tagminas. Rugsėjo 
surengtas didelis parapijos pikni-
kas, kuriam vadovavo Steponas 
Valinskas. Ir spalio 19 d. jubilie

jus užbaigtas iškilmingomis pa
maldomis bei pokiliu, kurio ren
gėjas buvo Antanas Tamulevi
čius.

Parapijos jubiliejui paminėti 
dar 1966 m. klebonas kun. J. Jut- 
kevičiaus iniciatyva buvo suda
rytas komitetas: kun. J. Jutkevi
čius, Steponas Valinskas, Anta
nas Maineris, Antanass Tamule
vičius, Darata Virbalienė, Ona 
Ridikienė, Ona Keršienė, Mar
celė Watkins, Ona Bendorienė 
(Bender), Eugenijus Parulis, 
Charles Tagminas, Wiliamas Gri 
gas ir Pr. Pauliukonis.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Spalio 19 d. 11:30 vai. atlaiky

tos iškilmingos koncebracinės šv. 
Mišios. Iškilminga procesija iš 
klebonijos atėjo į bažnyčią: pro
cesijoje dalyvavo parapijos mi- 
nistrantai, grupė pasauliečių, ku
nigai, prelatai ir du vyskupai. 
Vyriausias koncelebrantas buvo 
Worcesterio vyskupas augzilia
ras Timothy J. Harrington, D.D., 
koncelebrantai vysk. Vincentas 
Brizgys, D.D., parapijos klebonas 
kun. Jonas Jutkevičius, parapijos 
vikaras kun. Jonas Bakanas, Wes 
Sprinfield Nekalto Prasidėjimo 
vikaras kun. Antanas Jutkevičius 
(Springfieldo vyskupijos lietuvių 
kunigų atstovas), Northampto- 

/ao Sv. Mykolo mokyklos direkto
rius kun. Julius Jutkevičius 
(Springfieldo vyskupijos lietuvių 
atstovas), kun. Vinc. Parulis, 
MIC, (Šv. Kazimiero parapijos 
dvasiškių atstovas), kun. Euge
nijus Borekas ,(, Šv. Kazimiero 
•parapijoskilusių kunigų, atsto- 
yas}; kun; Jonas Jančius, MIC, 
tėvų marijonų atstovas, kun. 
Mąrcus Murtough (Worcesterio 
diecezijosr lietuvių atstovas) ir' 
Hartfordo Švč. Trejybės parapi
jos klebonas kun. Juozas Matutis 
(Amerikos lietuvių ir kunigų at
stovas). Ceremonmeisteris Wor- 
cesterios vyskupo sekretorius 
kun. Donald J. Gervais ir asisten

tas kun. Justinas Steponaitis.
Pamokslą pasakė vysk. V. Briz

gys, išryškindamas pirmųjų lie
tuvių pasišventimą ir parapijos 
reikšmę išeivių gyvenime.

Pamaldų metu giedojo para
pijos choras, vedamas vargonin- 
ko A. Mateikos. Komunijos me
tu Mozarto Aleliuja pagiedojo 
solo A. Kazys Jekutis.

Po pamaldų trumpą žodį pasa
ukė ir vysk. T. J. Harrington, i 
kviesdamas pagalvoti, ką mes ryž-1 
tamės daryti ateičiai.

POKYLIS

Skoningai dekoruotoje parapi
jos salėje įvyko pokylis. Dekora
vimą atliko parapijos Povilas 
Puris. Pokyliui valgius patiekė 
Maironio parko šeimininkė Ele-

Kauševičienė.
Po himnų stalą palaimino 

kun. A. Jutkevičius. Pokylio pro
gramai vadovavo pats parapijos 
klebonas. Pirmasis sveikino mies
to burmistras John Shea. Jis pa
reiškė, kad Worcesteris gali di
džiuotis Šv. Kazimiero parapijos 
vadais. Ta proga pagerbė trijų 
kunigų Jutkevičių tėvus, kurie 
neseniai yra atšventę 56 -tus 
vedybų metus, .{teikdamas mies
to ------------ ---------- -

Massachusetto auberaatoriaus

Paskutiniai tarė žodį abu vys
kupai. Kalbas įvairino meninė 
programa, kurią atliko Meno 
mėgėjų ratelis penketukas, veda
mas V. Burdulio ir solistas R. 
Kazys Yakutis.

Vyskupui T. Harrintonui ir

A. a. Antanas Valonis

Pirmadienį, spalio 27 d., šv. 
'Kryžiaus ligoninėje užfaaigė sa
vo žemišką, kelionę žymus Chi
cagos lietuvių veikėjas Anta
nas Valonis. Dar Išį pavasarį jis 
atšventė savo 50 mietų tamy-

vyskupijos ordinarui vysk. Bernar 
dui Flanaganui, kuris po opera
cijos gydosi ligoninėje, klebonas 
įteikė po vieną Aušros Vartų Ma
rijos paveikslo drožinius, padary
tus Kulpavičiaus.

Popiežius atsiuntė savo palai
minimą ir kard. Samore sveiki
nimą lietuviškai parašytą.

Pokylis baigtas malda, kurią 
atkalbėjo kun. Valentinas Atko- 
čius, MIC. Pr.

Brangiam tėveliui ir vyrui

A. -Į- A. VYTAUTUI PAGIRIUI mirus,
mielą mūsų būrelio globėją Gailę Pagirytę ir p. Pagir'enę 
giliame skausme užjaučiame ir kartu liūdime.

Akademikių Skaučių draugovės 
Chicagos Skyriaus 
Kandidačių Būrelis

A. -f- A. Gen. štb. pulkininkui
POVILUI ŽILIUI

mirus, žmtnai MARIJAI, mielai birutininkei, svainei 
prof. dr. VANDAI TUMĖNIENEI, seserims, broliams su 
šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame širdingą už
uojautą ir drauge liūdime.

L D. Kunigaikštienės Birutės dr. 
G. Chicagos Skyrius

Mielai mokslo draugei

Valei Udraitei - Osteikienei
ir jos šeimai, brangiai motinai mirus, nuo- 
.širdži^Jžupjauų. fei$ki&

Ona ir Vytautas Galvydžiai

A. -f- A.
MARIJAI GRAUŽINIENEI

mirus,
jos sūnų VYTAUTĄ su šeima nuoširdžiausiai užjau
čiame.

Marijonas ir Elena Dirmantai

A. f A. FREDUI GRAUDŽIUI
mirus,

mielą KOTRYNĄ GRIGAITYTĘ-GRAUDIENĘ, sūnų RAI

MUNDĄ ir dukrą RŪTĄ giliai užjaučiame.

Bronė ir Antanas Monkevičiai

A. -Į- A.
VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus,
io žmonai ELENAI., dukrai GAILUTE! bei artimie

siems. reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga ir Juozas Rakščiai

A. A. ANTANAS VALONIS Lietuvių tarybos nuolatinis na* j 
rys ir iždininkas. Nuo pat įsi- 

foos Metropolitan banke sukak- steigimo dienos 1933 m. jis bu- 
tį. Per tą minėjimą buvo iškelti vo Lietuvių Prekybos direkto- 
Anfcamo Valonio nuopelnai lietu- į rius, pirmininkas ir nuolatinis 
vių visuomenei. Velionis nuo I iždininkas. Už nuopelnus Lietu- 
pat jaunų dienų buvo plačiai i vai Lietuvos respublikos prezi- 
įsitraukęs į lietuvių veiklą. Jis1 dentas apdovanojo A. VaJlonį 
buvo aktyvus Chicagos lietuvių1 Gedimino ordinu. Chicagos ma-
sporto klubų kūrėjas ir dalyvis, 
ligi pastarųjų laikų pasižymė
jęs golfo žaidėjas. Buvo vienas 
pirmųjų Dariaus ir Girėno trans 
atlantinio skridimo rėmėjų. Dau 
gelį metų vadovavo Lietuvių ūki 
ninku draugijai, Pašalpos klu
bui “Kęstučiui”, Labdarių sąjun 
gai ir daugeliui kitų draugijų. 
A. a. A. Valionis 'buvo Chicagos

joras Riehard J. Daley šiais me
tais įteikė Antanui Valoniui pa
sižymėjusio (piliečio garbės žen
klą.

Kasdieniniame gyvenime ve
lionis Antanas Valonis buvo la
bai draugiškas, kuklus ir darbš 
tus žmogus. Jis, kaip minėta, 
vienoje vietoje banke išdirbo 50 
metų, pasiekdamas, aukštą se-

Ilgamečiu! Amerikos Lietuvių Tarybos nariui ir veikė
jui, nuoširdžiam lietuvių organizacijų darbuotojui

A. -f- A.
ANTANUI VALONIUI

mirus, skaudaus įvykio prislėgtai velionies žmonai ir visiems 
artimiesiems užuojautą reiškia

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

ANTHONY J. VALONIS
Metropolitan Bank and Trust Co. Senior Vice-president

Gyveno 2222 W. 107th St., Chicago. III.
Mirė spalio 27 d., 1969, 4 vai. ryto sulaukę^ 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Ramygalos pa

rapijos, Barklainių kaimo. Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Dačiolaitė), duktė 

Virginia Jach, žentas Theodore. 3 anūkai: Gregory, Christina Marie 
ir Joni Lynn. Lietuvoje 2 seserys: Marijona ir Antanina su šeimomis 
ir kiti giminės.

Buv. direktorius ir iždininkas Chicago Savings and Loan 
bendrovės.

Priklausė Lihuanian Chamber of Commerce, Lietuvių Tary
bai, Liet. Ūkininkų draugijai, Kęstučio Pašalpos klubui,. Car
dinal Mundelein Council Knights of Columbus ir Liet. Vyčių Sen
draugių kuopai, pirmininkas Šv. Šeimos Vilos dr-jos ir buv. Chicago 
Senior Citizen of the year.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 
69th St.

Laidotuvės įvyks ketv., spalio 30 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Liet. Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lack ir Sūnus. Tel. RE 7-1213

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. | 
spalio 26 d., 5:10 vai. popiet mirė mūsų mylimas vyras, brolis ir 
švogeris

A- A.
GEN. ŠTB. PULKININKAS

POVI LAS ŽILYS
Gyv. 7042 S. Maplevvood Avė.

Gimęs Lietuvoje, 1897 m. rugsėjo 3 d., Ažagų kaime. Smilgių 
valsč., Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 20 mėtų.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 7 lst 

Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 30 d., 9 vai. ryto iš kopi. 

bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. Po gedulingų 
pamaldų>bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Atsisveikinimas bus trečiad., 7 vai. vak.

Nuliūdę lieka— Žmona Marija, brolis Tomas su šeima, 
seserys Grasilda ir Juozas Lukai su šeima; Lietuvoje Ona 
Juknevičienė su dukra Dana, ir švogerka prof. dr. Vanda 
Tumėnienė, giminės: dr. Jonas ir dr. Sofoja Riimkevi- 
ėiai, dr Ona Valaitienė bei kiti giminės.

riiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCRUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up Ir Motorų Remontas
5759 So. IVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiimi

Vestnvgms, hnnketams, lal<1otnv&nie 
tr kitokioms orogoms

GUDAUSKŲ

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAORAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpnbllc 7-1218 
2314 W. 23rd Place_______TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. California Ava. Tel lAfsyette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
SSO7 8. Litiunic A,.. T< V Art. 7-*M4M

BEVERLY HILUS GPIINYČUA L 
2443 W. «3r<1 Street. Chicago. Illinois 

Tel. I’R 8-0833 — I’R 8-0834

REMKITE “DRAUGI”.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 29 d.

nior viceprezidento poziciją. Ve 
lionis buvo vienas didžiausių lie 
tuvių' taupymo bendrovių — 
Chicagos (Slavings and Loan 
Assn. — steigėjų ir nuolatinis 
direktorius.

A. a. Antanas Valionis buvo

gimęs 1892 metais Baklainių 
kaime, Panevėžio apsk. Velionis 
liūdesy paliko žmoną Oną, duk
terį Virginią ir tris anūkus.

Chicagos lietuvių visuomenė 
liūdi netekusi savo žymaus na
rio. A. Baliūnas

Gen. štb. pulk. Povilui Žiliui
MIRUS,

žmonai MARIJAI, mielai birutininkei, svainei prof. 
dr. VANDAI TUMĖNIENEI, seserims, broliams su 
šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame širdingą 
užuojautą ir drauge liūdime.

0. Andrušaitienė, M. Babickienė 
V. Genienė, V. ir J. Kulikauskai 
Dr. J. Monstavičienė, S. Oželienė 
M. ir J. Tumai, J. ir P. žifkai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 tllfest 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON %SAVININKO S

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. *
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

ZHKMANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ REpubUc 7-8600

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

Telefono — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 & Lituanica Avė. Tel. YA 7-1188-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, HL Tel. OL 2-1008
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8 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn, 29 d.

X Vysk. V. Blizgio reziden
cijoje spalio 24 d. buvo Pasaulio 
Ljetuvių •katalikų organizacinio 
komiteto posėdis, kuriame buvo 
aptarti apsijungimo ir veiklos 
derinimo nuostatai, ateities veik 
la, ryšių su kitų kraštų liet. kat. 
organizacijomis palaikymas. Po
sėdžiui pirmininkavo pirm. K. 
Kleiva, statuto projektą refe
ravo kun. J. Vaišnys. |

X Atsisveikinimas su mirusiu 
gen. štab. pulk. Povilu Žiliu į- 
vyks spalio mėn. 29 d. 7 vai. 
p. Petkaus Marąuette koplyčio
je, 2533 W. 71 ISt. Ramovėnai 
ir visuomenė kviečiama daly
vauti.

X LB Dramos studija prade
da mokslo metus. Spalio 31 d. 
penktadienį 7 v. v. šaukiamas 
Dramos studijos pirmasis suė
jimas, Jaunimo centre. Jei susi 
darys didesnis įkaičius lanky
tojų, bus atidarytos dvi grupės 
— pažangesniųjų, tai yra pra
eitais metais lanfc'usių, ir prade 
dančiųjų. Lektoriais sutiko bū
ti akt. St. Pilka ir akt. Dailia 
Juknevičiūtė - Šimoliūnienė. Vi
si sus domėję teatro menu pra
šomi įsidėmėti šią datą ir laiku 
atvykti.

X K. Donelaičio lit. mokyk
lų dešimtmečio balių praves dr. 
L. Kriaučeliūnas. Bailus įvyks 
lapkričio 8 d. 7 vai. vakaro Inn 
Motion salėje, 5820 So. Kedzie 
avė. Prašome svečius įsigyti bi
lietus ikį lapkričio 2 d. Prie įėji 
mo bilietai nebus pardavinėja
mi.

X ALIAS Chicagos skyriaus 
technikinės spaudos sekcijos vi
suotinis susirinkimas šį penkta
dienį 7:30 vai. v. Jaunimo cen
tre savo darbotvarkėje turi ir 
atstovų rinkimą į mokslo ir kū
rybos simpoziumą. Suinteresuo
ti prašomi susirinkime dalyvau
ti.

X Uršula Marcinkus, 3347
So. Union Avė., vardadienio 
proga susilaulkė gražių linkėji
mų nuo savo artimųjų ir drau
gų. Uršula ir Mykolas Marcin
kui yra “Draugo” dienraščio 
skaitytojai ir stambūs gerų dar 
bų rėmėjai. Urtšula yra Tėvų 
Marijonų bendradarbių 10 sk. 
Bridgeporte iždininkė.

X Stella Vilerienė guli ligo
ninėje Anna State Hospital, 110 
Lafayette st., Anna, Bl., 62906. 
Ją pažįstantieji prašomi aplan
kyti arba bent parašyti laišką. 
Ji jaučiasi visų apleista ir vie
nišai.

X Nepamirškite sekmadienio, 
lapkričio 2 dienos, tai tėvų ma
rijonų žaidimų popietė, vienuo
lyne prie ‘‘Draugo”. Gerosios 
rėmėjos ir tėvai marijonai visų 
laukia, maloniai priims, ir na
mie keptais pyragais pavaišins. 
Gi dovanų paskirta daugybė, 
bus ir įėjimo dovanų. Įėjimo au 
ka tik vienas doleris, prie to 
kava su pyragaičiais.

X Tik 105 dol. už stereo FM- 
AM radiją ir automatinį stereo 
patefoną. Daug kompaktinių hi 
fi stereo sistemų. Lietuvi, eik 
pas lietuvį! Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Dirbanti moteris ieško 
trijų kambarių buto Brighton 
parke skambinti po 5 v. v. LA
3-4692. (sk.)

X Lietuvos Dukterų dr-ja
rengia senų rūbų išpardavimą 
— Rummage Sale, kuris įvyks 
lapkr. 5—6 d. d., nuo 9 v. r. iki 
8 v. v., Cardinal Mundelein sa
lėje, 2306 W. 69 St. Jums ne
reikalingus, švarius bet. dar var
totinus rūbus prašome pristaty
ti lapkr. 4 d., nuo 4 iki 8 v. v. 
į tą pačią salę. Dėl smulkesnių 
informacijų Skambinkit tel. HE
6- 1722 arba 233-4345 arba RE
7- 0057. (pr.)

X Dr. K. Ambrozaitis profe
siniais reikalais išvyko į Minne
sotos universitetą, sugrįš už sa
vaitės laiko.

X Prof. dr. Rimvydas Šilba
joris atvyksta į Mokslo ir kūry
bos simpoziumą Chicagoje ir 
lietuvių Eteratūros posėdyje 
skaitys paskaitą: “Poetinio vaiz 
do ieškojimai naujoje lietuvių 
literatūroje”.

X Giedrė ir Giedrius Penčy- 
lai spalio 5 dieną susilaukė pir
mojo sūnaus Nemūro — Gied
riaus, kuriuo labai džiaugiasi. 
Drauge su jais antruoju anūku 
džiaugiasi inž. Bronius ir Irena 
Galiniai, Giedrės tėveliai ir Ja
dvyga Penčylienė, Giedriaus 
mama.

X Emilijai Petrauskaitei, rug 
piūčlo 16 d. mirus, redakt. pa
reigas “Šaulė Tremtyje”, perė
mė c. v. narė ir šaulių moterų 
vadovė š. Kunigunda Kodatie
nė. C. v. sekret. J. Grybauskas 
išsikėlė pastoviai apsigyventi į 
Arkansas valstybę ir todėl pa
reigų nebeina.

X “Drausminti vaiko nepa
jėgi — ne motina esv’, 282 Al
vudo radijo paskaita šį ketvir
tadienį, spalio 30 d., 10 v. r. 
Barčus Radijo šeimos valandoj, j 

X V. Golubickiemė, Gary, ! 
Ind. prisiuntė 5 dol. auką. La
bai ačiū.

X A. Aželis, University Hts, 
Oh o, džiaugdamasis mūsų dien j 
raščiu, parėmė jį 5 dol. auka. I 
Labai ačiū.

B. Brazdžionis skaito rezoliucijas 
Lietuvių televizijos susirinkime.

Nuotr. M. Nagio

X ANGLUOS LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ R. Spalio, VI. Šlai
to, J. Gailiaus, K. Barėno ir kt. 
kūrinius išgirsite ir nusipirksite 
š. m. lapkr. 9 d., sekmadienį, 2: 
30 p. p. atvykę į

Literatūros - muzikos šventę 
Jaunimo centre

Asmeniškai dalyvaus pirmą 
kartą Chicagon atvykęs poetas 
VL. ŠLAITAS ir rašyt. J. KUZ- 
MICKIS GAILIUS. Vietinę tal
ką sudarys aktorės Elena Blan
dytė ir Eglė Vilutienė, jauna pia
nistė ir sesučių kanklininkių 
kvartetas. Po programos bus 
banketas svečiams rašytojams 
pagerbti. Bilietai gaunami Mar
giniuose ir pas visus CHICAGOS 
ANGLUOS LIET. KLUBO val
dybos narius. (pr.)

X Tradicinis Operos balius 
įvyks lapkričio 15 d. Personality 
Lodge 4740 S. Cicero. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69th St., tel. PR 8-4585. Taip 
pat stalus galima užsisakyti pas 
Stefaniją Lažauskienė telef. 
582-9391. (pr.)

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti 
šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai specia
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL, 2701 W. 68th St. 

Chicago. IU. 60629.

IŠARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

— Dr. Domas Jasaitis, pernai 
turėjęs širdies ataką, šiemet, 
nors nebūdamas peidaug stip
rus, vėl įsijungė į gausius dar
bus. Redaguoja “Tėvynės Sar
gą”, redaguoja Balfo 25 m. vė.k 
los apžvalgą, renka medžiagą 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
istorijai ir taip pat renka me-! 
džiagą veikalui “Nacionalistinis 
genocidas Lietuvoje”. Jį gil ai • 
yra paveikęs faktas, ikad žydai 
savo reikalui apginti yra parašę 
apie 60,000 'knygų, o mes nesą- j 
me išleidę nei vienos knygos 
neteisingiems kaltinimams at
remti, nors tiek daugelis lietu
vių yra žydus gelbėję.

— Fordhamo universitete,
Nevv Yorke, Išliuo metu dėsto šie 
lietuviai: prof. V. JaskeviČius, 
SJ, — slavistiką, prof. dr. A. 
Vasys — rusų kalbą, prof. K. 
Račkauskas — politinius moks
lus, prof. E. Vitkutė — biologi
ją, prof. R. Mills (Milius) —po 
litinius mokslus (specializavęsis 
Rytų Europos ir Sov. (Sąjungos 
studijose), prof. E. Vaitkus - 
White — farmakologiją, prof. 
Judita Alauskaitė — rusų kal
bą ir l'teratūrą.

— Nidos vasarvietes, Linden, 
Mich., savininkai Keistutis ir 
Kunigunda Kodačiaį išvyko pra 
leisti žiemą į Floridą. Jų adre
sas: 9225 Carlyle Avė., Surf-
side, Fla. 33154.•

— Sutuoktuvės Los Angeles. 
Šv. Kazimiero parapijoj lapkr. 
8, 4 vai. p.p. bus sutuokti Le- 
•roy Richard su Dalia Aušrotai- 
te, šeštadienį, lapk. 15, 4 vai. 
Jurgis Bichnevičius su Karo- 
le Dambrauskaite, šeštadienį, 
lapkr. 2 d., 2 vai. p.p. Adomas 
Marčiuška su Elena Rimaite - 
Dargiene.

PORTUGALIJOJE
— Mirė Salezietis (S. Pilipai- 

tis. Gauta žinia iš Portugalijos, 
jog ten spalio 19 d. mirė sale
zietis broliukas Stasys Pilipai- 
tis.

AUSTRALIJOJE
— “Draugo” 60 metų sukaktį

gražiai prisiminė Melbourne 
leidžiamas liet. laikraštis '‘Tė
viškės Aidai.”

— Lituanistiniai kursai nuo 
šio rudens vyksta Dainavos na
muose Bankstovvne. Yra dvi 
klasės _ suaugusiems ir jauni
mui nemokantiems ir jaunimui 
— nemokantiems lietuviškai ir 

• kalbantiems ir rašantiems lietu
viškai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Lietuvių dienos ruošiamos 

ateinančių metų gruodžio .pasku
tinėmis dienomis Melbourne. 
Šiam reikalui sudarytas specia
lus komitetas, A E. Liubino va
dovaujamas. Programoje numa
toma: iškilmingos pamaldos ka
tedroje, literatūros ir meno va
karas, sporto rungtynės, įvairūs 
pasitarimai, posėdžiai, suvažia
vimai.

■— Lietuvių - latvių bendra 
sporto šventė buvo suruošta spa 
lio 4-5 dienomis (Stydnejuje.

— Marija Graušteinaitė - Šmi
tienė mirė Chelterihamo ligoni
nėje. Buvo gimusi 1884 m. Mik- 
naičių k., Barzdų valsčiuje.

— Lietuvių jaunimo semina
ras vyksta Sydnejuje.

MANO PAUKŠČIUKAS

Kai. mes parvažiavome iš Co
lorado, nutariau pakeisti slidi
nėjimo batus, nes buvo per 
maži. Ėjom į krautuvę pirkti 
naujų batų, bet memupirkom. 
Jų vietoje nupirkom mėlyną 
paukščiuką. Aš jį pavadinau 
Laimis (Lucky). Nupirkom gra
žų narvelį. Lamis buvo labai 
linksmas ir gudrus. Mes jį iš
mokėtu, kaip ant piršto tupėti. 
Jis niekada nėjo iš mano kam
bario, nors jį daug kartų palei
dau. Jis nieko nedaro, tik tupi 
ant savo narvelio. Aš jį labai 
myliu. Tai mano paukščiukas. 

Liaiė Mickutė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinė

LAPAI
Lapai krinta nuo medžių,
Geltoni, raudoni, rudi.
Skrenda, kaip maži lėktuvai,
Ratu, ratu.
Arba šoka su vėju gamtos 

/šokį.
Lapaį krinta nuo medž.ų,
Geltoni, raudoni, rudi.

Rasa šoliūnaitė,
Iš “Jaunystės Žaibo” Lemonto 

lit. m-los laikr. 1969 m.

VASAROS ATOSTOGOS
Vasarą mes praleidome vasar

namyje prie ežero. Tame ežere 
būdavo kai kada labai didelės 
bangos. Ten buvo aukštas smė
lio kalnas, nuo kurio mes bėg
davome žemyn, o į viršų užEp- 
davome laiptais. Mes žaisdavo
me prie ežero ir maudėmės ja
me. Iš smėlio statydavome la

įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus J.
r Redeguoja J. Plačas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 606./6

Raganų naktį nejauku eiti pro tokią pilį, 
St. Joseph, Mich.

Piešė Rimas Karklys,

bai gražias pilis. Už to kaino 
buvo graži pieva ir tuoj kelias, 
o antroje pusėje to kelio mūsų 
narnas.

Vieną kartą, kai buvo labai 
vėjuota diena ir bangos buvo 
labai didėlės, jos išmetė ant 
kranto daug šakų ir kitų daly
kų, tai mes vaikai kitą dieną 
turėjome surinkti ir vėl buvo 
Švaru. O iš tų surinktų medžių 
šakų vakare užkūrėme laužą. 
Prie laužo mes dainavome iš
moktas ansamblyje dainas ir 
pašokome. Tėvel s, atvažiavęs 
atostogų, turėjo daug darbo 
prie namo, taisė langus ir ki
tus dalykus. Vieną dieną pama
tėme ugnį prie ežero kranto. 
Atvyko ugniagesiai ir sutvarkė 
ugnį, bet visos žolės prie kran
to išdegė ir pajuodavo. Vasaros 
atostogos buvo labai linksmos 
ir pai ko dauig prisiminimų.

Bet jos pasibaigė ir reikėjo 
vėl į miestą grįžti.

Audronė Kižytė,
Marąuette Parito Lit. Mok. 

IV sk. mokinė

KUO AŠ GALĖČIAU 
IŠGARSINU LIETUVĄ

Aš galėčiau aprašyti Lietuvą 
amerikonų laikraštyje, tada 
daug žmonių galėtų apie ją su
žinoti. Papasakoti mokykloje ki
tiems vaikams ir mokytojams. 
Paprašyti geografijos arba isto
rijos mokytoją, ar negalėčiau 
sutvarkyti “Bulletin board”, pa
pasakodama ir nupiešdama ant 
popieriaus ką nors apie Lietu
vą. Kartais turime savo mokyk

Pidšė Vytenis Senuta, Brocktonas.

loje “Sočiai studies tfair”. Man 
kartą teko atnešti tautiniais rū
bais aprengtą lėlę... Pateikiau 
aprašymą apie Lietuvą ir jos 
žmones, jos gamtą, apie vėliavą 
(ką spalvos reiškia) ir istoriją. 
Galėčiau surasti užtenkamai in
formacijos ir padaryti mažas 

| knygutes apie Lietuvą su ke
liomis nuotraukomis. Kelis iš tų 
dalykų jau esu padarius.

Laima Surdėnaitė,
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los VIII eik. mok.

KUO BEGIU PER 
“HALLOWEEN”

“Halloween” yra spalio mė
nesį. Tą dieną vaikai apsirengia 
kostiumais, šiemet per “Hallo- 
ween” aš būsiu radijas. Žinot, 
kaip aš būsiu radijas? Aš pa
imsiu dėžę, vielos, sidabrinio po
pierio ir dažų. Aš dėžę nudažy
siu juodai ir uždėsiu vielą ant 
viršaus. Tada aš paimsiu sidab
rinį popierį ir uždėsiu ant tos 
są. Užsidėsiu tą dėžę ant galvos 
vietos, kur girdi žmogaus bal- 
ir būsiu radijas. Tada aš vaikš- 

(čiosiu nuo vieno namo, prie fci- 
' to namo ir rinksiu saldainius, 
į Aš eisiu apie aštuonis blokus. 
Man truks apie 25 minutes. Aš 
gal nueisiu į mano mokyklą pas 
seseles. Kas jūs būsit? Iš ko 
jūs padarysit savo kostiumus? 
Kiek blokų jūs eisit?

I Gintaras Grušas,
IlI-skyriaus mokinys

Parsippany, N. J.

GALVOSŪKIAI

, I
Kaip vadinasi mūsų tautos

priešai, kurie kunigaikščių lai
kais užpuldinėjo Lietuvą iš 
šiaurės ir1 pietų vakarų.

(5 taškai)
n

Parašykite bent du vardus lie
tuvių dainininko ir dainininkės 
(solistų), kurie dainavo visose, 
lietuviškose operose.

(5 taškai)
Atsiuntė Daina Kidrytė

HI
Kuri Fahrenheito temperatū

ra veikia į ledą, kuris pradeda 
tirpti?

(3 taškai)
IV

1850 m. Maryland’o valstybė
je buvo vienas miestas, antras 
savo didumu JAV-bėse. Dabar 
šis miestas yra daugiau nei še
šis kartus didesnis ir užima, 
gyventojų skaičiumi, šeštą vie-1 
tą JAV miestų tarpe. Kaip va
dinasi tas miestas?

(5 taškai)
V

Iš žodžio akylas raidžių 
sudarykite naujų žodžių, varto- 
jamų lietuvių kalboje. Negalima 
pridėti daugiau raidžių ir ženk- Į 
lų. Už kiekvieną naują žodį 
gausite po 1 tašką.

JAUNOJI LIETUVA 
Atpasakojimas

Rainys, turtingas ūkininkas 
gyveno Atikaičiuose. Jam mirus, 
sūnus Laurynas valdė ūkį, ma
žai tesirūpindamas. Visiems bu
vo sunku gyventi nes maskolių' 
atėmė viską iš lietuvių. Juozas, 
/jaunesnysis sūnus žadėjo būti 
kunigu. Juozas galvojo stoti į 
seminariją, tačiau tėvas mirda
mas, liepė baigti gimnaziją, šeš
toje klasėje Juozas susidrauga
vo su Jonu Glinskiu. Per Vely
kas Juozas nuėjo pas Joną ir jie 
nuvyko pas Glinskio geradarį, 
Goštautą. Juozas susipažino su* 
jo dukterimi Jadvyga. Jam iš
vykus, Jadvyga svajojo apie jį. 
Tėvas supratęs Įspėjo ją, kad 
užmirštų Juozą.

Juozas klebonijoje sutilko Ja
dvygą ir dažnai aplankydavo ją. 
Baigęs seminariją Juozas žadė
jo važiuoti į Varšuvą studijuoti 
teisės. Ten jis susitiko su Jad
vyga ir dažnai pas ją lankėsi. 
Dar kartą Goštautas priminė 
Juozui, kad nutrauktų ryšius su 
Jadvyga. Tėvo pasakymas tato 
paveilkė Juozą, kad jis net su
sirgo. Juozas ir Jadvyga įsitrau
kė į lietuviškąjį veikimą. Po 
kiek laiko Juozas buvo suimtas 
ir pasodintas į kalėjimą. Jis mi
rė Šveicarijoje ir buvo palaido
tas su didžiausiomis iškilmėmis. 
Poema baigiasi liūdnai.

Vida Žvymytė, VU Iki.' 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 5

Galvosūkių atsakymai
a) gyvatė
b) gulbė ar ikitas baltas van

dens paukštis.
c) teka per vidurį Connecti-

cut valstybės. }
Akmenė

□icrn

MŪSŲ ŠEIMA

Žiūrėkite brėžinį. 
Alexander Wollcott. 
Raudonikis, vežikė iir t t.

Mūsų šeimoje yra keturi vai
kai: Aras, Rima, Gina ir aš, 
Daiva. Maino broliukas Aras yra 
vienų metų. Jis saiko: “Mama, 
tėte, da”. “Da” jam reiškia, 
kad jis nori dar ko nors. Ma
žiausia sesutė yra Rima. Ji yra 
šešių metų, yra pirmam sky- 
riuje. Kita sesutė Gina yra aš
tuonių metų, trečiam skyriuje. 
Aš, didžiausia, esu dešimties 
metu. Aš esu penktam skyriuje. 
Mes gyvename kampiniame na
me. Mūsų namas yra baltas ir 
juodas. Jis turi penlkioliką kam
barių. Mano tėtė turi keturis 
kambarius sau, savo raštinei.

Daiva Valaitytė, 
Maironio lit. m-los Brooklyne 

IV bk. mokinė
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