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VENGRIJOS
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METINĖS
(SPĖJA

Imre Nagy pagalbos Šauksmas

— Jungtinės Tautos, Nevv 
Yorke... Ar jus esat? —Taip, 
mes vis dar čia...

Tokiais žodžiais 1956 metų 
lapkričio 1 dieną prasidęjo šifruo
tas radijotelegrafinis dialogas 
tarp Vengrijos komunistinės už
sienių reikalų ministerijos ir Jun
gtinių Tautų sekretoriato radijo 
telegrafistų.

Dramatiškai tą dalykų eigą, 
trukusią jau 13 metų, ryškiaisiais 
brūkšniais pavaizdavo Imre Ko- 
vacs, vengrų delegacijos narys 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
me, spalio 23 d. posėdyje, kai sei
mas minėjo Vengrijos revoliuci
jos 13-tąsias metines.

Trumpai, bet ryškiai parodęs, 
kaip anas Imre Nagy pagalbos 
šauksmas nebuvo išklausytas. 
Imre Kovacs pareiškė: — Istori
ja yra gera mokytoja mažosioms 
tautoms: didžiosios valstybės ne
suka sau galvos dėl jų.

Smurto jėga, apglėbusi visą 
pasaulį

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas kasmet šiuo metu priimda
vo revoliuciją, reikalaudamas, 
kad Vengrijos klausimas būtų 
grąžintas į Jungtinių Tautų die
notvarkę. Šį kartą vengrų delega
tas pareiškė:

— 13-jų Vengrijos revoliuci
jos metinių proga aš norėčiau su
laužyti seną PET Seimo tradici
ją. Ne dėl prietarinio skaičiaus 
o dėl praktiškų sumetimų. Aš 
nesiūlysiu rezoliucijos, reikalau
jančios įtraukti Vengrijos klausi
mą ; į dienotvarkę. Vengrijos 
klausimas, jei ne Jungtinių Tau
tų dienotvarkėj, tai tikrai yra te
nai apdulkėjusios neišspręstų 
klausimų lentynose. Vietoj rezo
liucijos aš siūlau tokią

Deklaraciją:
Prieš trylika metų vengrų tau

ta pakilo prieš komunistinę tiro
niją ir sovietinį viešpatavimą. 
Didvyriškos pastangos buvo su
triuškintos nuoga, smurtiška jė
ga, kuri sukrėtė visą pasaulį.

Jungtinių Tautų Visuotiniame. 
Susirinkime buvo priimtos rezo
liucijos po rezoliucijų, reikalau
jančios atitraukti okupacinę So
vietų kariuomenę ir atlikti lais
vus rinkimus tarptautinėje prie
žiūroje. Vakarų valstybės nete
sėjo tų istorinių rezoliucijų įgy
vendinti.

Dabar mes kreipiamės į visų 
laisvų žmonių sąžinę, šaukdami 
veikti, kad būtų atstatyta Ven-

1968 Th * i«vo*įicė dienoms — čekai eu slovakais gatvėse su tautinėmis
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Laos, kaimyninis Vietnamo kraš
tas — ar čia vyksta JAV “slaptai 
vedamas” karas ?

JAV ir ryšiai su Laosu
150 mil. dol. slaptai armijai 

palaikyti
Washington. — Šen. J. Wil- 

liam Fulbright spalio 28 d. spau
dai pareiškė, kad JAV, iš esmės, 
Laoso krašte vedančios “slaptą 
karą”. Esą, Washingtonas kas 
metai išleidžia 150 mil. dol. 
36,000 Laoso kariams išlaikyti 
bei apginkluoti.

Tą “slaptą karą” vedanti ČIA, 
JAV žvalgybos įstaiga ir ji veikia 
daugiau kaip tarpininkė. Senato
riaus nuomone, parama Laosui 
nesuderinama ir su konstitucija.

Į šį “karą’’ JAV-bės buvusios 
įveltos, pasak senatoriaus, dar 
buv. prez. Kennedy laikais.

Senato užsienio reikalų pako
misė šiuo metu vykdo baigia
muosius apklausinėjimus - JAV 
ryšius su Laosu klausimu. Užva
kar buvo apklaustas ČIA direk
torius R. Helms.
W. Rogers teigia: taip, karas 

ten vedamas
Senato pakomisėje liudijęs 

valst. sekretorius W. Rogers 
vakar patvirtino: “Taip, JAV 
Laose veda tikrą karą”.
Valstybės departamentas prieš 

kelias dienas buvo pareiškęs, 
kad Washingtonas nebuvo su 
Laosu sudaręs jokios sutarties 
— nei raštiškos, nei kitokios — 
karinės paramos reikalu.

Prea. M. Svotboda', au Husaku va
dovavęs PrahoB pasitarimams Mas
kvoje.

grijos, taip pat ir kitų Rytų Eu
ropos tautų laisvė ir nepriklau
somybė.

Tokia deklaracija ir buvo sei
mo priimta.

(ELTA)

LAISVES SUKAKTIS - NAUJI VARŽTAI
? *

FSN raides sienose žymėjo: laisvę, federaciją ir neutralumą — Nepriklausomybės 
sukakties dieną gyventojai vengė pasirodyti gatvėse — Prahos režimas dėkojo Mask
vai 1968 m. invaziją įvykdžius, pritarė okupacijai ir gavo “atpildą": okupaciniai da
liniai liks neribotą Laiką

Tauta minėjo nepriklausomybės 
šventę, policija budėjo

VIENA. — Spalio 28 dieną 
buvo ypatinga Čekoslovakijai 
— iš Maskvos grįžo, po pasita
rimų su Kremliaus vadais, če
kų ir slovakų partijos bei vy
riausybės vadų delegacija, gi 
pati tauta tyliai paminėjo 51-ją 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Žiniomis iš Prahos, Bra 
tislavos ir kitų Čekoslovakijos 
miestų, gyventojai antradienį 
vengė rodytis gatvėse, gi tos 
dienos išvakarėse bei naktį bu
vo žymiai sustiprinta milicijos 
apsauga.

Tos dienos rytą miestų sieno
se pasirodė kreida išrašytos 
trys raidės — FSN (trys rai
dės, žyminčios tris čekų žo
džius; federacija, laisvė ir neut
ralumas). Manoma, kad tos 
trys raidės buvo pastaruoju me 
tu pogrindy nukaltos, nepriklau 
somybės paskelbimo dienai pa
minėti.
Numato’ “draugystės sutarties” 

pasirašymą — kitais metais
PRAHA. — Čekų ir slovakų 

vadams spalio 27 d. Maskvoje 
pasirašius “svarbios reikšmės 
lokumęntą”, užvakar Prahoje 
paskelbtame pranešime pažy

Po Brandto pareiškimų
Pabrėžė laisvo tautos apsispren

dimo teisę
Bonna. — Kaip jau skelbta, 

naujasis Fed. Vokietijos kancleris 
Willy Brandt, spalio 28 d. par
lamente (Bundestage) pateikto
je vyriausybės programoje skyrė 
daug dėmesio gyvesniems, atei
ty, krašto ryšiams su komunisti
nio režimo šalimis, neišskiriant 
nė Rytų Vokietijos. Tačiau, kan
clerio žodžiais, negalima tikėtis, 
jog naujoji vyriausybė pripažin
tų, diplomatiniu keliu, Ulbrich
to valdomą Vokietijos dalį (Mas
kvoje paskelbtame rusų —čekų 
pasitarimų pranešime nurodyta: 
Bonna turinti “tarptautiniu ke
liu teisiniai pripažinti Rytų Vo
kietiją, jei... Bonna siekianti ge
rinti ryšius su rytų Europos kraš
tais).

Brandt savo žodyje du kartus 
iškėlė laisvo tautų apsisprendi
mo teisę. “Visi vokiečiai yra at
sakingi, patikrinant taiką savo 
tarpe ir visoje Europoje” - jis tei
gė.

Pasitarimai su komunistais
Naujasis kancleris pažymėjo, 

kad naujoji vyriausybė pasiruo
šusi pradėti pasitarimus su So
vietų Sąjunga, Lenkija ir Rytų 
Vokietija.

Naujas bruožas: Brandt teigė, 
kad Vak. Vokietija netrukdysian
ti rytų vokiečiams vykdyti su ki
tais pasaulio kraštais prekybą 
bei plėsti kultūrinius mainus. Dėl 
to ir Brandt ir naujasis užsienio 
politikos vadovas W. Scheel esą 
nuomonės, kad buvusių vyriau
sybių politika — bilijonais mar
kių šelpti neišsivysčiusius kraš
tus, siekiant jų paramos: neben
drauti su ulbrichtine Vokietija, 
tai - buvęs tik pinigų švaistymas.

• R. Berlyne trys jaunuoliai, 
apie 20 m. amž., perplaukė ka
nalą ir pasiekė laisvę Vakarų
Berlyne.

Mėnulio uolienų, pavyzdžiai 
Miką?

mėta, kad kitų metų gegužės 
mėn., minint 25-ją krašto iš
laisvinimo iš vokiečių okupaci
jos sukaktį, bus pasirašyta 
“draugystės, bendradarbiavimo 
ir savitarpinės pagalbos sutar
tis”. Pasirašymo iškilmėse Pra
hoje dalyvausią sovietų vadai.

Padėkojo, penkiems kraštams 
invaziją įvykdžius

G. Husak, partijos vadas, pir
madienį Kremliuje teigiamai

T. Masaryk, Čekoslovakijos atgi- 
roimo tėvas ir buvęs ilgametis pre
zidentas

| Pažadai seka pažadus...
' W. Brandt nemažą savo 90 
min. kalbos - programos dalį sky
rė vidaus klausimams. Pasiūlyta, 
pažadėta vykdyti eilę reformų - 
švietimo televizijos, mokesčių, 
mokslo tyrinėjimų, medicinos, so
cialinės globos ir visoje eilėje ki 
tų sričių.

Atgarsiai
Opozicija: jis nepaskelbė “nieko 

naujo”

Žinoma. Brandto kalbą karš
tai sveikino socialistai su 30 
FDP atstovų, tačiau žymiai šal
tesnės, santūresnės, buvo opozi
cijos vadų nuotaikos.

Rainer Barzel, krikščionių — 
demokratų partijos vadas parla
mente ir vienas įtakingiausių 
CDU politikų, pareiškė: jei 
Brandt kalbėjo apie “gerus san
tykius su visais kaimynais”, tai 
tegalima laikyti... įžeidimu. F. J. 
Strauss, CSU-krikšč. dem. par
tijos Bavarijoje vadas, trumpai 
pažymėjo: “Aš niekuomet nesu 
girdėjęs pareiškus tiek įvairių už
gaidų”.

Pagaliau, ligšiolinis vyriausy
bės galva, K.G. Kiesinger mano, 
kad Brandt kalbėjęs apie daug 
ką, kas “jau buvo visiems žino
ma”.

... ir R. Vokietijoje
‘Jūs vedate senąją Bonnos kryptį”

R. Berlynas. — Rytų Vokietijos 
režimas kaltina Willy Brandtą: 
jis, Vakarų ir Rytų • Vokietijos 
santykių plotmėje, vedąs ligšio
linę Bonnos kryptį.

ADN žinių agentūra, pati pir
moji komentavusi Brandto pas
kelbtą programą, nurodė, kad ir 
dabar vedama, Kiesingerio bei jo 
režimo 1966 m. gruodžio mėn. 
paskelbta politika. Brandtui suti
kus, kad “egzistuoja dvi vokiečių

vertino sovietų ir dar keturių 
sąjungininkų 1968 m. invaziją. 
Dabar, spalio 28 d., pranešime 
pabrėžta, kad “Čekoslovakijos 
delegacija su dėkingumu įver
tina penkių broliškųjų socialis
tinių šalių veiksmą kritiškomis 
1968 m. dienomis ir tai laiko 
tarptautinio solidarumo žygiu, 
kuris padėjo'nugalėti prieš so
cializmą nukreiptas, kontrrevo- 
liucijos jėgas”.

Čia minėtas pareiškimas liu
dija, jog Prahos naujojo reži
mo vadai oficialiai, savo para
šais tvirtindami, pasisako pa
laiką ir teisėtą laiką sovietų 
kom. partijos vado L. Brežnevo 
paskelbtą sampratą dėl “teisė
to kišimosi į kitų socialistinių 
kraštų vidaus reikalus, jei atsi
randa reikalas juos ginti prieš 
socializmo priešus”.

Čekai pritarė okupacijai, ta
čiau jie nieko nelaimėjo, nors 
ir buvo tikėjęsi.
Kraštas dar stipriau sukausto

mas ryšiais su Maskva
Po Prahos vadų 9 dienų lan

kymosi Maskvoje dabar jau vi
siem turėjo paaiškėti, kad Mąsk 
va daugiau reikalauja, bet žy
miai mažiau pažada. Čekoslo
vakija dabar dar kietesniais, 
patvaresniais ryšiais sukausto
ma su Sovietų ūkiniu, politiniu 
bei kariniu gyvenimu.

Praha negali ypatingai džiau 
gtis, sovietų vadams pažadėjus 
jai tiekti mašinas, žaliavas (jų 
tarpe žibalą, geležies rūdą ir 
medvilnę). Sovietai dar paža
dėjo čekams prisiųsti rusų spe
cialistus ir padėti įrengti ato
minės energijos įmones. Tai reiš 
kia... nuolaidą, nes čekai su slo
vakais jau nuo seniau buvo 
nusiskundę sovietų vykdomu 
per dideliu čekų uranijaus iš
teklių išnaudojimu.

Svarbiausia — okupaciniai da 
liniai lieka krašte neribotą lai
ką. Tai pats esminis Maskvos 
nenuolaidumo bruožas ir ganė
tinai nemaloni “dovana” kaip 
tik pačią tautos nepriklauso
mybės dieną.

Vėl neramumai Italijoje
Fašizmo atsiradimo sukakties 

proga
ROMA. — Antradienį, Itali

jos fašizmo įsigalėjimo sukak
ties išvakarėse, daugelyje Ita
lijos miestų kilo riaušės ir de
monstracijos. Romoje užvakar 
gatvėse demonstravo 25,000 sta 
tybos darbininkų, gi pramonės 
mieste Milane sustreikavo 18, 
000 savivaldybės tarnautojų, be 
to, atsirado vandens trūkumas 
ir vyko maišatis gatvių eisme.

Pizos mieste nušovus vieną 
gyventoją ir šimtą sužeidus, 
tvarką mieste prižiūrėjo 1,000 
policininkų.

Neramumų dienos Italijoje 
primena tai, kas vyko Italijoje 
prieš Benito Mussolini įsiga
lėjus valdžioje — tai įvyko 1922 
m. spalio 28 d.

M. Rumor vyriausybė pareiš
kė pasiryžusi sutramdyti bet 
kokios rūšies “subversijos veik 
smus, nesvarbu, kur jie būtų 
kilę ir kas juos kurstytų”.

• Tunise nuo spalio 26 d. dėl 
liūčių žuvo 501 gyventojas.

jęs, kad negalima svarstyti klau
sima ,,rytų. Vokietiją pripažinti

Arabų partizanai sargyboje — jie prieš kelias dienas užėmė Yanta 
miestelį ties Sirijos pasieniu

PADĖTIS LIBANE ĮTEMPTA
Vis dar kovos Sirijos pasieny

BEIRUT, Libanas. — Libano 
karių ir arabų partizanų susi
dūrimai Sirijos pasienio vieto
vėse vyko ir vakar.

Beirute įvyko riaušės ame
rikiečių išlaikomame universi
tete. Jį užėmus arabu partiza
nams, vakar į universitetą įsi
veržė apie 300 jaunuolių, Liba
no vyriausybės šalininkų.

Jiems susidūrus su partiza
nais, visa .eilė asmenų buvo su
žeista. Policija vengė įžengti į 
universiteto patalpas, težiūrė
dama, kad riaušės neišsiplėstų 
į kitas sostinės vietas bei gat
vę. —

Siūlo 4 pasitarimus
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

vyriausybei nutarus, ji kreipė
si į JAV, Sovietų Sąjungą ir 
Angliją, prašydama atnaujinti 
“keturių didžiųjų” pasitarimus 
Art. Rytų klausimu. Jie buvo 
nutraukti liepos mėn..

Tą pačią mintį kelia ir J. Tau
tų gen. sekr. U. Thant.

Kietoji kryptis
stiprėja Izraelyje

Laimėjo griežtos krypties su 
arabais šalininkai

TEL AVIV, Izraelis. — Dar
bo partija, kuriai priklauso ir 
dabartinė Izraelio min. pirmi
ninkė Goldą Meir, spalio 28 d. 
rinkimuose neteko bent penkių 
atstovų. Tuo tarpu dešiniojo 
sparno Gahal partija laimėjo 
tris. Tai partija, pasisakanti už 
prijungimą arabų sričių, Izrae
lio užimtų 1967 m. karo metu.

Jei Gahal partijos žmonės at
sidurtų galimoje sutelktinėje 
vyriausybėje, tuo atveju iš Iz
raelio būtų lauktina žymiai kie
tesnės laikysenos pasitarimų su 
arabų kraštais atžvilgiu.

Pati Goldą Meir linkusi val-

Svarbusis tarpininkas — 
prez. Nasser

KAIRAS. — Trečiadienį vyko 
pasitarimai, kuriuose dalyvau
ja, be Libano atstovų, prez. 
Nasserio įgaliotinis, EI - Kholy, 
pažadėjo atvykti ir Al FataJi 
vadas Arafat, iš Sirijos.

Pats prezidentas Nasser, lai
komas svarbiausiuoju tarpinin
ku Libano - partizanų konflikte, 
remiąs partizanų reikalavimą 
— arabams pulti Izraelį iš pie
tinių Libano sričių.

Pastaruoju metu buvo žinių, 
kad Libanas, nepaisant galimo 
Izraelio atkirčio, puolimų iš Li
bano atveju, gali nusilenkti a- 
rabų reikalavimams ir suteikti 
partizanams veikimo laisvę Li
bane.
Partizanai paskelbė paliaubas

KAIRAS. — Vakar paskelb
ta: partizanai paskelbė 24 vai. 
paliaubas. Jie tebereiškia tvir
tą nusistatymą: Libanas turi 
leisti jiems pulti Izraelį. Dėl to 
iš pasitarimų Kaire nesitikima 
didesnės sėkmės.

KALENDORIUS
Spalio 30 d.: šv. Alfonsas 

Rof., šv. Arilda, Minvainas, Va- 
lidė.

Spalio 31 d.: šv. Volfgangas, 
šv. Bėga, Mastvilas, Tanvilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuotas kiek šilčiau, temp. 
sieks 50 ir daugiau 1. F., ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka 6:20, leidžias 4:48.

dyti su “siaura koalicija” ir tuo 
būdu išvengti reikalo dešiniųjų 
politikus įtraukti į vyriausybę.

Izraelio parlamentas — Knes- 
set renkasi lapkričio 17 d.



DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1969 m. Spalio m. 30 3.
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E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, Dl. 60632 
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ILLINOIS - INDIANA APYGARDA
Leonui Paukštai vadovau

jant, Illinois- Indiana apygarda 
praleido dar vienus sėkmingus 
veiklos metus, ir vyčių vardas 
buvo žinomas lietuvių ir kitatau
čių tarpe. Deja, jaunučių veik
la buvo laikinai suspenduota, nes 
neatsirado dirbti norinčių ir kva
lifikuotų vadovų. Tačiau senjo
rai, reguliarios kuopos ir Fausto 
Strolios vadovaujamas apygar
dos choras gyvai veikė.

Metinis atžymėjimas šiais me
tais buvo paskirtas Zofijos Bar- 
kuvienės šeimos radijo valandė
lės vadovams Aldonai ir Feliksui

Daukams. Pagerbimas įvyko 
tradicinėje “Lietuvos prisimini-, 
mų“ puotoje. Šalia nemažos veik
los kuopos suminėtini da* šie į- 
vykiai: Senjorų pobūvis vyčių 
sodnelyje, “Lietuvos prisi
minimų” puota, šv. Kazi
miero diena, pakėlimai į 
aukštesnius laipsnius, kegliavi- 
mo pobūviai, liepos 4-tą geguži
nė, golfo diena ir daug kitų. 
Biuletenis “The Trumpet” in
formuoja narius apie veiklą apy
gardoje. Vyčiai tebeturi gerą var
dą Chicagos padangėje.
“Vytis” 1969 m. spalio mėn.
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
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$15.00
$18.00

ii metų 
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mėn.
5.00
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5.50

mėn 
2.00 
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00
• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30__12:00.
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Iki šiol buvę apygardų pirmininkai: Albertas Jaritis — Naujosios Anglijos, 
Laurynas Janonis — New York ir Nėw Jersey, Stanislovas Vaitkus — Vi
durio Centro, Leonas Paukšta — Illinois ir Indiana.

Nuotr. V. Maželio

PAMALDOS UŽ MIRUSIUS

Mirusių vyčių minėjimas įvyks
ta lapkričio 2 d. kun. J. Savuky
no vedamojoje Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, 2327 West 
23rd Place, Chicagoje. Čia 10 vai. 
ryto bus Mišios lotynų kalba. 
Mišių metu giedos Vyčių choras. 
Po pamaldų Vyčių salėje, 2453 
West 47 th Street, ruošiami 
bendri pusryčiai ir trumpa pro-i 
grama. Programoje dalyvauja so
listas, Illinois— Indiana apygar

dos pirmininkas Algirdas Brazis 
ir Vyčių choras. Kaip bažny
čioje, taip ir pusryčiuose Chica
gos visuomenė yra kviečiama 
dalyvauti. Nupinsim ten iš pačių 
gražiausių žiedų bendrą maldos 
vainiką ir padėsim ant savo arti
mųjų kapo, nors tas kapas būtų 
Sibiro taigose, Lietuvos laukuose 
arba čia, laisvos Amerikos ka
puose. E.P.

SUSIRINKIMAS DAYTONE

Daytone lapkričio 8 d. bus 96- 
tos kuopos subuvimas ir valdy
bos rinkimai. Šis draugiškas su
buvimas bus vietoj reguliaraus 
susirinkimo, turėjusio įvykti lap
kričio 3 d. Valdybos rinkimai 
bus po vaišių. Vytės ateidamos 
atsineša Dievo dovanų ant sta
lo pasidėti, o vyčiai prisidės pini
gais. Visi kuopos nariai turėtų 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
nebebus šįmet kuopos pietų sau
sio mėnesį, kaip kiekvieneriais 
metais kad būdavo. Valdybos na
riai atstovaus jums, todėl ateiki
te ir išrinkite pačius geriausius.

SUGRĮŽO NAMO
Kaip teko sužinoti, Clevelando 

vytis Jurgis Kuzas jau apleido li
goninę ir, sugrįžęs namo, pama
žu sveiksta. Jau yra vilties, kad 
netrukus ir vėl galėsime jį maty
ti lietuviškame judėjime. Linki
me Jurgiui skubios sveikatėlės.

Senelis

— 'Niekur nerasi duonos be 
plutos ir anties iškeptos. (Vala- 
kiškių patarlė).

_  Gražiai gyvename ir tvo
ras kūrename. (Kretingiškių pa
tarlė) .

Raganų vakaro belaukiant ledo čiuožėja balerina Lucille Carpenter.

MŪSŲ

Rochester, N. Y.

medžiotojų, meškerioto 
JŲ KLUBAS

Rochesterio apylinkėje jau, 
maždaug, nuo 1956 m., nežy
miai veikė būrelis mėgėjų me
džioti bei meškerioti, kuriems 
vadovavo, tuo metu, pirmieji 
entuziastai: Antanas Burkūnas, 
Alfonsas Dziakonas, Juozas So- 
dys ir Bronius Užemis. Jų akty
vumas, platesne prasme, mūsų 
kolonijoje, keletą metų buvo 
kaip ir nepastebėtas, bet jie, 
visad turėjo tikslą kaip sueiti 
į kontaktą ir sn kitais mūsų 
apylinkės lietuviais. Jie rado 
progą, suruošdami ^mūsų para
pijos salėje šaunų pobūvį — va
karienę vien tik su žvėriena, 
paukštiena ir žuviena.

Darbščios klubo narių žmo
nos apkrovė stalus skaniau
siais valgiais, pagamintais jų 
kultūrine prigimtimi ir lietuviš
kais papročiais. Patiko visiems 
ir dar šiandieną ne vienas besi
gardžiuodamas, prisimena tą 
gražų subuvimą.

Draugija turi labai gražių už
simojimų — planų ne tik savo 
rately, bet ir mūsų kolonijos 
lietuviškam gyvenime. Narių 
skaičius pradėjo žymiai augti 
ir jau 1968 m. vasario 8 d. Ant. 
Burkūno sodyboje Websteryje, 
N. Y., buvo sušauktas visuo
tinas narių susirinkimas, daly
vaujant net 22 nariams.

Būrelis išsirinko naują val
dybą, kurio pirmininku pasiliko 
Antanas Burkūnas, vicepirm. 
Antanas Jurkšaitis ir sekreto
rium bei iždininku — Petras 
Matiukas. Gi šiais metais narių 
skaičius pakilo iki 30 ir jau pra 
dėjo aktyviai reikštis mūsų ko
lonijoje kaip Rochesterio Lie
tuvių Medžiotojų Meškeriotojų 
klubas.

Klubas numato išvykas į gam 
tą su šeimom. Šiais metais nu
veikta apsčiai: surengta gegu
žinė Hemlin parke, buvo išvy
kos prie ežerų .grupinės ir pa
vienės medžioklės; pratiminiai 
šaudymai į “molio” karvelius. 
Spalio 12 d. Arlausko ūkyje 
Websteryje, N. Y., įvyko prizi
nis šaudymas į molio lėkštes. 
Šaudyme dalyvavo 13 klubo na
rių, iš kurių 4 jauniai: Raimun
das Dziakonas, Stasys Dgūnas,

KOLONIJOSE
Petras Matiukas ir Alfonsas Viz 
girda. Jaunieji klubo nariai lai
kėsi tos pačios šaudymo tvar
kos, kaip ir visi kiti. Pirmą vie
tą laimėjo senimas — Alb. Viz
girda, bet užtai II-rą vietą pa
ėmė jaunimas: Raimundas Dzia
konas ,ir IH-čią vietą, taip pat 
jaunimas: Petras Matiukas. Be 
to, jau čia pat stirnų ir ožių 
medžioklės sezonas, o žiemą klu
bo nariai randa malonumo net 
ir po ledu pagauti gražių lyde
kų. R.L.M.M. klubas kviečia vi
sus įsirašyti į narius. Nario mo
kestis tik 5 dol. metams..

Klubas kviečia visus mūsų 
tautiečius atvykti į ruošiamą 
parengimą lapkričio 8 d. 7 vai. 
vak. parapijos salėje. Progra
mą išpildys akt. Vit. Žukaus
kas iš New Yorko ir mūsų vie
tinės meninės pajėgos: solistė 
VI. Sabalienė, akompanuojant 
Raimundui Obaliui. Po progra
mos — šokiai ir žaidimai. Gros 
geras orkestras iš Kodak. Bi
lietų kaina tik 2.50 dol. Studen
tams 50% nuolaidos. Veiks bu
fetas su užkandžiais. Tikimės 
greitu laiku susitikti prie bend
ro stalo su žvėriena, paukštie
na ir žuviena. P. Matiukas 

Hartford, Conn.

AKTLJA
“GRANDINĖLĖS”

PAFZP DYMAS

Spaudoje jau buvo minėta, 
kad į Hartfordą atvyksta Cle
velando “Grandinėlė”, kurios 
pasirodymas bus lapkričio 8 d., 
šeštadienį, 7 vai. v. South Ca- 
tholic High School auditoriume, 
215 South St., Hartford, Conn. 
Tai kampas South St. ir Camp- 

, field Avė., netoli nuo Goodwin 
Park — tik vienas kvartalas 
(blokas). Praeituose praneši

muose korespondentai yra pa
darę didelę klaidą, parašydami, 
kad ši mokykla yra prie kam
po South St. ir Main St. Main 
St. baigiasi, kai prasideda We- 
thersfield Avė. ir Franklin Avė. 
Tai apie trys mylios nuo šios
mokyklos ligi miesto centro.

Tai pirmą kartą Hartforde 
liaudies šokėjų ir orkestro an- 
samblis iš Clevelando, Ohio. 
Pelnas skiriamas Jaunimo sto
vyklos “Neringos” fondui, Sis- 

| terš of the Immaculate Concep

tion, Putnam, Conn.
Kas neatvyks, labai gailėsis, 

nepamatęs tokio gražaus pasi
rodymo. Įėjimas 3 dol., moks- 
leiviamš 1.50 dol.

“Grandinėlės” ansamblio pa
sirodymo bilietus galima gauti 
pas Adą Ustjanauskienę, In
ternational Super Market 200 
Franklin Avė., Hartford, Conn. 
06114; Albiną Lipčienę, Vikto
rą Vaitkų, Antaną Ustjanaus- 
ką, Gintrą Ivaškienę, Reginą 
Klimienę, Adolfą Maslauską, B. 
ir A. Markevičius. J. Bernotas

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu vi

siems kaimynams, artimiesiems 
iir draugams, kurie mane lankė 
ligoninėje ir (guodė po operaci
jos.

Gerb. kun. Pr. Garšvai, gerb. 
Seselėms Kaziimierietėms: Sės. 
Felicitai, Sės. ISlalvadorai ir Sės. 
Marijai Reginai.

Ponams Arams, Lisniaus- 
karns, Ramanauskams, Gudo
niams, Diminskams, Glosams, 
Palilioniams, Kuliešiams, Mi
liauskams, Budriams, Valiu
liams, Stankūnavičiams, šimo- 
llūnienei, J. Jankauskui, A. Bal
trušaičiui, J. Vedegiui ir P. Ta
mošauskui.

Daktarams p. Tumasoniui, 
Ross, Meškauskui už rūpestingą 
priežiūrą. Visam to Skyriaus li
goninės personalui, o ypatingai 
gail. Seselėms, kalbančioms lie
tuviškai.

Visiems reiškiame lietuvišką 
Ačiū.

Mykolas ir Marija, Galeckai

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
i. LIEPONIS

Pirmadieniais tr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl »< vai.-vaJt-.'«ekmaa»eUtaM ifnO' 12'"

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef. WAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8011

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 83rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 8-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-8, treč. Ir šešt. tik •HMltAm,

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA2751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadla- 
nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal ausitarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

OR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PB 8-6860

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

BPECIALYBfi — NLRV’V IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71et Street

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

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

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

Akušerija ir motery Ugos 
GlnekologlnS Chirurgija 

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

Ofiso teL FR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 
VAIKU UGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo I tkl 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 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: aroa susita
rus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 W. 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6

lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

TeL — REUance 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(įlietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

VaL: pirmad.. antrad.. ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., fieštad. 12-8 vai. p. p..
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLymplc 2-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
fieštadlenlals 12 Ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7186 South Western Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. tr nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto likt S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rea. tet 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ UGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Oflao lr rezldencijoe) 
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., E—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vaL 
Valandos pagal susitarimą

Platinkite “Draugę”.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 928-769’, 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS UGOS 

2745 VVest 69th Street

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5543

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REUanoe 8-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr cMrnrglja 
Ofisas 2780 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
▼. r.. 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 6-3009

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

UGOS
Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vaJ.: Pirm., antr., treč ir 

’peukt. nuo 3 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad? 2—4 vai popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsltams 
VaL 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 6-0440, rez. HE 4-3180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tol. 767-2141 Namų 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Šd. Pulaski Road
Vk!.: pirmad.. antrad.. penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. v
fieštadlenlals U-l vaJ ooplet



Organizacinių vienetų

GYVYBĖ IR MERDĖJIMAS
MARKES VERTE PADIDINUS

Markes vertės padidinimo išdavos ir pavojai

LIETUVOS LIŪDESIO 

SUKAKTIS

*

♦

*

Amerikoje veikia daugybė 
lietuvių klubų, susiorganiza
vusių gyvenamos apylinkės ar 
kokios buvusios ar esamos 
profesijos pagrindais. Many
tume, kad tai yra sveikintina, 
nes daugelį mūsų tautiečių iš 
namų j visuomeninį gyvenimą 
teištraukia tik minėti klubai. 
Daugeliui tik toks klubas tė
ra patrauklus, kitu kuo jis 
nesidomi. Ir pagaliau nėra. ko 
kaltinti, nes visada visokių 
žmonių buvo. Pagaliau gera, 
kad tokie klubai ką nors po
zityvaus atlieka šalpos ar kul
tūros srityje. Net jei surenka 
kokią istorinę medžiagą apie 
vienos ar kitos profesijos žmo
nes yra sveikintina, nes tai 
bus istorikams šaltiniai. Yra 
neturtingų klubų dirbančių ir 
turtingų klubų miegančių, o tu 
rėtų būti jie visi dirbą ir, jei 
miršta, garbingai mirštą or
ganizaciniai vienetai.

*
Yra klubų, kurie garbingai 

veikė ir negarbingai mirė. Jų 
nariai gražiai vystė vienokią 
ar kitokią veiklą, sumažėjus 
nariams kasą pasidalino ir or
ganizaciją uždarė. Tie kelias
dešimt ar keli šimtai doleriu 
daugeliui nebebuvo jau labai 
reikšmingi, tačiau už tą sumą 
būtų buvę galima ką nors at
likti amžinesnio, kad klubas 
pats išliktų lietuvių tautai ir 
kultūrai būtų atlikta kas nors 
gero. Net įstojant į Lietuvių 
fondą išliktų organizacijos 
Vardas ilgiau, negu daugelis 
laikinų vakarų ir pasisekusių 
piknikų, kuriais ne kartą vie
na ar kita klubo valdyba mėgb 
didžiuotis.

Yra klubų, kurie džiaugiasi, 
kad vėl kasa papilnėjo net ke
liais šimtais dolerių ir iš viso 
klubo turtas siekia net dešim
tis tūkstančių. Tačiau, kiek gi 
naudos iš tų tūkstančių lietu
viškam reikalui, kiek gi nau
dos iš tų tūkstančių mūsų kul
tūrai, švietimui ar politinei ko
vai. Jeigu tos sumos laukia to 
laiko, kada, organizacijai nu- 
silpnėjus, nariai jas pasida
lins tai tos sumos visai nerei
kalingos.

Neretai organizacijos vei
kia, telkia lėšas, jas laiko ir 
paskui miršta, nebežinodamos, 
ką su sutelktom lėšom veikti. 
Todėl malonu, kad kai kurie 
klubai ar organizacijos įamži
na savo veiklą, atlikdamos ei
lę kultūrinių darbų, kaip pa
vyzdžiui Chicagos Anglijos lie
tuvių klubas, kuris pasišovė 
atsikviesti rašytojus iš Angli
jos. Tai ne tik patiems kūrė
jams gera jų akiratį plečianti 
kelionė, ibet ir labai bus malo
nu šio kontinento lietuviams 
asmeniškai pažinti mūsų auto
rius ir pasiklausyti jų gyvo 
žodžio.

*

Amerikietis Nobelio premi
ją gavęs rašytojas Heming- 
ivay savo viename romane ra
šo, kad “Nė vienas, apleidęs 
gimtąjį kraštą, neparašė nie
ko, verto spausdinti netgi laik 
raščiuose”. Tam tikra prasme 
galima su tuo sutikti, nes žmo 
gus geriausiai kurti gali tik

Spaudo) ir gyvenime

AŠ PATS JUS APGAUDINĖJAU ..

Iš Sovietų Sąjungos ištrūkęs 
rašytojas A. Kuznecovas parašė 
Pen klubo pirm. A. Milleriui laiš
ką, kurį spalio 5 d. išspausdino 
“Russkoe slovo” ir kurio verti
mą davė “Darbininkas” nr. 67 
(1969.X.21) Laiške sakoma:

“Sovietų Sąjunga yra fašisti
nis kraštas. Tik jos fašizmas yra 
daug pavojingesnis negu Hitle
rio. Tai kraštas, kuris pergyve
na Onvellio laikus žymiai anks
čiau prieš 1984 metus (Orwell, 
anglų rašytojas, 1950 m. parašė 
fantastinį romaną apie 1984 me
tus, kuriame vaizduoja įsigalėju-

savo žemėje ir savo tautos pa
laikomas. Tačiau iš antros pu
sės, kai krašte nėra laisvės, 
tai geresnių kūrinių sukūrimas 
beveik teįmanomas tik išeivi
joje. Ir tenka konstatuoti, kad 
visais laikais išeivijoje buvo 
sukurta gerų kūrinių.

Nėra išimtis ir dabartiniai 
mūsų išeivijos kūrėjai, ypač 
poetai. Vienas tokių yra ir 
minėto klubo atkviečiamas po
etas Vladas Šlaitas, išeiviško- 
se sąlygose sukūręs nuostabių 
poezijos posmų. Tačiau tą pa
čią dieną, kada lėšų neturįs 
klubas kviečia poetą iš An
glijos, totalistinė valstybė at
siunčia kitą lietuvį menininką, 
turintį valstybės užnugarį, tu
rintį pinigų ir gyvenantį iš sa 
vo meninės profesijos. Žodžiu, 
privatus klubas ir laisvalaikį 
savo kūrybai atidavę meninin
kai išeina į rungtynes su to- 
talistinio režimo valstybės iš
laikomais menininkais.

Šis sutapimas kaip tik liudi
ja tai, kad išeivijoje kasdien 
mes turime vesti kovą prieš 
priešą, kurio pusėje neretai 
pastatomas ir lietuvis. Pavyz
džiai Vietname, kur brolis ko
voja prieš brolį eilę metų. kai 
lietuvis .partizanas mesdavo 
granatą į brolių istribitelių pri 
sėdus) sunkvežimį, rodo, kad 
laisvės kaina dažnai didesnė 
už broliškumą. Ir todėl supran
tama Vi. Šlaito eilėraštis, ku
riame jis sako: “Šiuo metu, 
kai mano tauta yra suspaudi
mo pavojuose, nedera niekam 
rašyti meilės eilėraščius. Rei
kia akmens ir švino. Arba ei
lėraščių, kurie trenkia kaip 
švinas”.

*

Ir kas gi yra tas —poeto 
kalbamas švinas ? Tai nėra 
šūviai, tai yra mūsų nuolatinis 
uždavinys stengtis, kad mes 
nevirstume tik duona ir apval
kalu besirūpinančia emigrantų 
mase. Tai reiškia, kad kiek
vienas mūsų klubas, kad mūsų 
pramogai ar šalpai susiorga
nizavę vienetai neturi džiaug
tis tik gerai pavykusiais pik
nikais ir pramogomis. Kada 
tauta suspausdimo pavojuose, 
mums reikia rūpintis ir tuo, 
kas ilgiau išlieka už daiktus. 
Mūsų visų klubų pareiga yra 
ne tik didinti savo kasas, bet 
kultūriniam reikalui ir darbui 
jas tuštinti, užsibrėžti dides
niems darbams, net ir neturint 
pakankamai lėšų. Pramoginiai 
ir pašalpiniai, profesiniai ir 
idėjiniai vienetai privalo rū
pintis tuo, kas gali įamžinti 
ir patį vienetą. Be abejo di
džioji dauguma tų vienetų taip 
ir daro, dėdami pastangas tal
kininkauti mūsų kultūriniams 
užmojams, tačiau reikia, kad 
taip darytų visi. Reikia, kad 
būtų kuo mažiau tokių viene
tų, kurių pasididžiavimas tik 
tai, kad kasa vis darosi stip
resnė. Mūsų organizacinių vie
netų uždavinys rūpintis savo 
kultūra ir savo tauta, kuri, 
anot poeto, visada keliasi “gy
vent iŠ naujo, tartum žolė, 
kurią šaukia pavasario vė
jai”. AL B.;

šią diktatūrą, piliečius nuasme
ninusią ir pavertusią kaimenės 
gyvuliais. Red.). O Vakaruose 
visi tebekalba apie kažkokį dia
logą su šiuo pasauliu, apie kaž
kokias liberalizmo viltis, apie 
kažkokį komunizmą su “žmogiš
ku veidu”.

Nesuprantu: kiek dar reikia į- 
rodymų? Dešimtys milijonų kru
vinų aukų, sušaudyta kultūra, 
fašizmas, antisemitizmas, .mažų 
tautų sunaikinimas, asmens pa
vertimas niekingu veidmainiu. 
Vengrija, Čekoslovakija, o litera-

(Nukelta j 4 pusL)

Socialistų vyriausybė spalio 
24 d. paskelbė, kad markės vei- 
tė padidinta 8,5%, Anksčiau 
už dolerį buvo mokamos 4 mar
kės, o markės vertę padidinus 
— 3 markės ir 66 pfenigai.

Spekuliantai jau seniai supir
kinėjo markes. Po rinkimu mar 
kės vertę spekuliantai nakėlė 
7.3%. Markės vertę vyriausy
bei padidinus spekuliantai pel
nė milijonus.

Valiutos reformos išdavos
Markės vertės padidinimas 

stabdys išvežimą ir skatins įve
žimą. Anksčiau Vokietija buvo 
garsi išvežimo augimu. Praėju
sio rugsėjo mėn. išvežimas pra
šoko įvežimą net 331 mil. dol. 
Už šią sumą vyriausybė galėjo 
pirkti aukso ar laikyti svetimos 
valiutos išteklius. Federalinės 
Vokietijos aukso išteklius spar
čiai augo ir pasiekė du trečda
lius JAV aukso išteklių.

Markės vertę padidinus ati
tinkamai išvežamųjų prekių kai 
na pakilo ir krito įvežamųjų pre 
kių. (

Markės reforma skatins pre
kių vartojimą krašte, tačiau 
turės neigiamos įtakos į žemės 
ūkį, nes ūkininkai pajus užsie
nio žemės ūkio gaminių varžy
bas ir mažesnes pramonės Įmo
nes, kurios gaminius išveža į 
užsienį.

Reformos lopymas
Federalinės Vokietijos ūkio 

ministeris Kari Schilleris po re
formos pareiškė, kad ūkininkai 
ir smulkesni pramonininkai bū
sią vyriausybės remiami. Valiu-1 
tos reformai dar neįsibėgėjus, 
jau kalbama apie jos lopymą.

JAV turės apie 1 bil. dolerių 
išlaidas padidinti kariniams da
liniams Vokietijoje išlaikyti. 
VVashingtonas, iau anksčiau da
ręs užuominas Europos valsty
bėms daugiau lėšų skirti kari
niams reikalams, bus verčia
mas reikalauti, kad vokiečiai iš 
valstybės biudžeto JAV-Jbėms 
primokėtų ar dalį kariuomenės 
iš Vokietijos atšaukti.

Atlyginimų kėlimas *

Vokietijos ūkyje buvo prasi
dėjusi maža įtampa. Infliacijos 
pavojus buvo neryškus, nes ne
siekė net pusės kainų kilimo, 
šiais metais esančio JAV. Šiais 
metais iki spalio mėn. kai kas 
pakilo 2,9%, lyginant su pra
ėjusių metų atitinkamu tarps
niu.

Didesnę įtampą sukėlė visai 
nelauktas darbininkų streikas 
prieš pat rinkimus. Atlyginimai 
buvo pakelti per pirmuosius 6 
mėnesius 13,8%. Plieno darbi
ninkai išsikovojo žymesnį dar
bo atlyginimų pakėlimą.

KRAUJO BALSAS
Romanas

BENA BASA
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— Šiandien tokia diena pasitaikė, bet kartais du
rys neužsidaro, o laukiamajame ar net prie namo žmo
nės ūžia, lyg bičių spiečius. Esu tik vienas, o kai prade
da sirgti, tai visi drauge, kalbėjo Vytuatas žiūrėdamas į 
jos įdubusias akis, ir atrodė, kad kažką kitą galvojo. 
— Užtat vakare viskas nurimsta. Žmonės anksti gula, 
nes anksti ir kelias. Kartais pasidaro net per tylu ir 
per monotoniška.

— Aš kažkaip pasiilgau tokios tylos ir ramybės 
kaip čia... — Auksės balse skambėjo nuovargis.

— Kas yra, Aukse? Kas atsitiko? — pagaliau jis 
neiškentė.

Auksė tyliai verkė. Atrodo, nežinojo, kad jos skruos
tais riedėjo ašaros, krito ir gėrėsi į vilnonio rūbo atlapus. 
Sėdėjo sunėrusi rankas ant kelių ir tylėjo.

— Aukse, kas atsitiko? Prašau, pasakyk, kas yra? — 
priėjęs apkabino Vytautas jos pečius ir išsiėmęs nosinę 
šluostė šlapią veidą.

Bet ji negalėjo kalbėti. Ašaros vis veržėsi, riedėjo, 
lyg JU prisirinkusios atsargos turėjo išsilieti. Vytautas lai
kė ją stipriai apglėbęs, nesuvokdamas, kad ji jo ranko
se, tik jausdamas jai neapsakomai daug meilės ir švelnu
mo. Jis norėjo ją nuraminti, paguosti, grąžinti džiaugs
mą ir laimę, kurią kažkas atėmė.

— Brangute, nusiramink, viskas bus gerai... — ne
sąmoningai kartojo ir galudė prie savęs. Staiga ji apsi

GEDIMINAS GALVA

Socialistų vyriausybė bus ver 
čiama taikstytis darbininkų są
jungoms ir dalinai tenkinti ju 
reikalavimus.

Šiuo metu dar per anksti ver
tinti vyriausybės nusistatymą 
sudaryti sąlygas darbininkams 
dalyvauti įmonių va’dyme ir pei 
ne. Prancūznoie «is sumany
mas nesulaukė darbininkų pri
tarimo.

Darbo ranki) trūkumas
Daugelis vokiečių įmonių ne

pajėgė patenkinti vidaus rin
kos paklausos. Duisburgo plie
no koncernas Thyssen ir kitos 
įmonės tebeieško tūkstančių dar 
bininkų. Apie 1,5 mil. užsienio 
darbininkų dirba Federalinėje 
Vokietijoje ir santaupas išveža 
į savo kilmės kraštus.

Užsieniečiai, nepadengė dar
bininkų paklausos, šiuo metu 
dar ieškoma 860,000 darbinin
kų.

Daugelis įmonių prailgino dar 
bo valandas. Kai kurios įmonės 
deda pastangas panaudoti dar
bo rankų išteklių kaimuose. Į- 
monių pelnas žymiai padidėjo. 
Darbininkai reikalauja, kad jų 
atlyginimai būtų atitinkamai pa 
kelti.

Socialistų vyriausybė žadėjo 
išlaikyti ūkio pusiausvyrą. Pa
žadus galėsime vertinti metams 
praslinkus.

Kainų kilimas
Po rinkimų kainos pradėjo

Jugoslavijoj žemės drebėjimas palietė Banja Luką miestą, turintį 60,000 gy
ventojų. Yra užmuštų ir sužeistų.

Spalio 17 d. buvo susirinkusi 
Vliko taryba. Vliko valdybos pra
nešimą padarė Juozas Audėnas, 
einąs Vliko pirmininko pareigas, 
kol dr. J. Valiūnas yra išvykęs į 
Europą. Savo pranešime J. Audė
nas pabrėžė, kad drauge su an
gažuotaisiais bendradarbiais, y- 
pač tvarkančiais Eltos biulete
nius, žymią laiko ir darbo dalį 
šiemet skyrė Stalino su Hitle
riu per Molotovą su Ribbentro- 
pu sudarytojo sąmokslo 30 metų 
sukakčiai atitinkamai paminėti. 
Ta sukaktis minima taip, kad į- 
vairiuose kraštuose, įvairiomis 
kalbomis skelbėm ir skelbėm do
kumentus apie tą sąmokslą, kad 
kas dar nežinojo, tai sužinotų, o 
kas pamiršo, tai prisimintų, kas 
ir kaip susitarė kelti karą ir da
lintis Europą, o gal ir visą pa
saulį. Per radiją buvo ne kartą a- 
pie tai priminta ir papasakota 
taip pat ir j Lietuvą, kur to da
lyko nežino ne tik jaunoji, bet ir 
senoji karta, kadangi kremliniai 
sąmokslininkai arba jų įpėdiniai 
žinias apie tą savo sąmokslą su 
naciais slepia arba, jeigu jau ne
išsisuka neprisisiminę, tai aiški
na jį taip išvirkščiai, kad atro
do, tartum jie ten būtų sutarę 
pasauliui užtikrinti amžiną tai 
ką...

Ateinančiais 1970 metais bus 
kita 30 metų sukaktis — sukak
tis nuo rusų į Lietuvą įsibrovimo 
ir nuo Lietuvos okupacijos pra
džios. Nors tai Lietuvai, tur būt,1 
skaudžiausias įvykis visoj jos isto
rijoj, vistiek ji turi būti tinka
mai paminėta. Vliko valdyba 
jau rengia tiems metams atitin
kamą darbų programą. Sukaktys 
yra proga apie minimą įvykį kal
bėti. Taigi ir Lietuvos okupaci
jos 30 metų sukaktis bus tinka
ma proga daug kam papasakoti 
ir priminti apie tą Lietuvos ne
laimę ir jai padarytą skriaudą, 
apie Lietuvos teisę reikalauti su
grąžinti jai laisvę, valstybinę ne
priklausomybę.

Šios sukakties minėjimo darbų, 
taip pat ir finansavimo progra
ma bus pateikta svarstyti ir pri
imti Vliko seime, New Yorke, 
gruodžio 6-7 d.

Paminėjęs seimą, pranešėjas 
priminė, kad jau sueina treji me
tai, kai buvo sudaryta dabartinė 
dr. J.K. Valiūno pirmininkauja
mo Vliko valdyba ir šios valdy
bos kadencija Vliko seimo metu 
pasibaigs.

Spalio 17 dienos Vliko tary
bos posėdyje einąs Vliko pirmi
ninko pareigas Juozas Audėnas 
papasakojo, kad Vliko valdyba 
jau kuris metas galvoja numa
tyti ir formuluoti Lietuvos laisvi
nimo darbų gaires daug tolimes
nei perspektyvai, negu tik trum
piems laikotarpiams nuo seimo 
iki seimo ar nors ir iki valdybos 

I kadencijos pabaigos, kuri šiai

sparčiau kilti. Batu ir svaigalų 
kainos pakilo 5%, porcelano — 
8%, anglies — 17% , o plieno ga 
minių — 20%. Spalio mėn. pra 
džioje už bulvm centnerį Frank
furte a. m. prašė 13 markių, o 
savaitei prarlinkus iau 15 mar
kių. Hamburge bulvių kainos 
pakilo net 70% Mėsos kainos 
didesniuose pvestuo®? pašoko 
virš 7%, miltinių kepsnių net 
20%. Kai kuriu prekių kainos 
nepakeistos, bet sumažintas 
svoris ar audinių išmieros 15% 
— 25%.

Muenchene esąs ūkio tyrimo 
institutas pranašauja: “Infliaci 
jos bacila įsiveisė ir Vokietijo
je. Ji gali ateinančiais metais 
paskatinti dar žymesnį kainų 
kilimą, kuris iššauktų ūkinę kri 
zę. Kainų kilimo pasėkos gali 
būti jaučiamos dar ir 1971 m.”.

Jei infliacija nebus apvaldy
ta, ji greitai gali sunaikinti tei
giamas markės vertės padidini
mo išdavas.

Minėto instituto pranašavi
mui pasiteisinus, socialistų vy
riausybė anksčiau turės pasi
traukti, negu ji numatė.

— Mėksiikos katalikų Pueblos 
vyskupijoje pradėta plati švieti 
mo programa analfabetizmui 
krašte panaikinti, švietimo akd 
joje dalyvauja 17 radijo tinklu 
sujungtų mokyklų turinčių gau
sų (klausytojų skaičių.

_  Amerikoje pirmoji opera
cija su anestezija atlikta 1846 
m. spalio 16 d. Bostone.

kabino jo kaklą ir paslėpė veidą ant krūtinės. Vytautas 
suvirpėjo. Jis pajuto jos plaukų švelnumą ant savo 
skruosto, kvepalus, kurie padvelkė į jį alyvų krūmu po 
lietaus, o švelnios rankos apie kaklą užliejo jį tokiu 
džiaugsmu ir laime, kad visas pasaulis, atrodė, nušvito 
naujomis spalvomis. Jis pakėlė jos veidą ir pradėjo bu
čiuoti drėgnas akis, skruostus ir lūpas.

Ji glaudėsi prie jo lyg norėdama įsilieti, užmiršti, 
paskęsti ir nesiskirti, lūpos degė niekada nepajusta ug
nimi, o akys ieškojo jo žvilgsnyje užtikrinimo, kad jų 
meilė nesibaigs.

Bet Vytautas atsipeikėjo. Jos veržlus artumas grąži
no jam sąmonę ir baimę savo jausmų. Jis mėgino ją 
švelniai atstumti, bet Auksė, lyg bijodama netekti, dar 
arčiau prisiglaudė.

— Nepalik manęs, Vytautail Leisk man pasilikti ša
lia tavęs... — kalbėjo ji prikimusiu, ašarotu balsu. — Iš
važiuojam abu kur nors toli, kur niekas mūsų nepažįsta, 
kur galim būti vienu du... Palikim viską... užmirškim... 
Aš nenoriu be tavęs gyventi, nenoriu daugiau kovoti, — 
žodžiai liejosi, lyg vanduo pakėlus užtvanką, o jos kraš
tas alsavimas degino jo kaklą. — Aš žinau, kad ir tu 
mane myli, kad ir tu kovoji, bet kam tai? Kodėl žmogus 
turi atsižadėti to, kas jam brangiausia? Ar skausmas jį 
padarys kilnesniu? Ar būdamas nelaimingas jis bus ge
resnis? Kodėl tiesa turi būti skausme? Kodėl mes netu
rim teisės būti laimingi? — jos balsas buvo pilnas mal
davimo ir skriaudos.

Vytautas smarkiai suėmė jos rankas ir nunėrė nuo 
kaklo. Jo veidas buvo išbalęs ir blizgėjo smulkiais pra
kaito lašeliais, žvilgsnis, nepasiekdamas dugno smigo 
lyg i prarają, o kietai sučiaptos lūpos atrodę bekraujės. 
Jis atsitojo, nuėjo prie fotelio ir atsisėdo susiėmęs ran
komis galvą.

valdybai baigiasi gruodžio pra
džioj, susirinkus Vliko seimui. 
Valdyba mano, kad tokių per
spektyvinių gairių ar perspekty
vinio plano reikia ypač dabar, 
kada į šią veiklą įsijungia ir be 
abejo dar jungsis vis naujų, jau
nų veikėjų; jiems ypač svarbu ir 
būtina matyti, į kokį kelią jie 
stoja, kokia linkme juo einama. 
Bet Lietuvos laisvinimo darbų 
planai yra Vliko tarybos kom
petencijos srityje, todėl jai dera 
pasisakyti, visų pirma iš princi
po dėl tokių perspektyvinių gai
rių reikaliingumo, o paskui jau 
spręsti ir kur jos smaigstytinos.

Vliko valdybai, anot pranešė
jo, atrodo, kad tokių gairių būti
nai reikia. Jų pasiūlymų bei for- 
malavimų iškyla gana daug iš 
įvairių visuomenės sluoksnių: jų 
nemaža pareiškiama spaudoje ar
ba ir tiesiog Vliko valdybai. Vil
ko valdyba tas mintis priima su 
dideliu dėmesiu ir yra dėkinga 
visiems gyvos inciatyvos tokio 
reikalo svarstyme. Vliko taryba 
pritarė tai valdybos minčiai ir 
sutiko perspektyvines veiklos gai
res svarstyti bei spręsti, bet pa
siūlė Vliko valdybai ateiti į tary
bą su konkrečiu tų gairių formu
lavimo projektu. (ELTA)

ATLEIDO KULTO VADOVĘ
Naujoji, Maskvai (paklusni 

Čekoslovakijos valdžią, atleido 
iš pareigų buvusią bažnytinių ir 
religinių kulto reikalų tvarky
mo įstaigos vedėją prof. Ericą 
Kadlecovą ir jos vieton grąžino 
Novotny laikais šiai įstaigai va
dovavusį Karei Hruza. Naujasis 
kulto įstaigos vedėjas Karėti 
Hruza, pasikalbėjime su katali
kų Bažnyčios atstovais, pareiš
kė, kad jis ytra priešingas bet 
kokiam tikinčiųjų varžymui 
administratyvinėmis priemonė
mis. Novotny laikais Bažnyčiai 
priešingą politiką vykdyti jis 
buvęs verčiamas aukštesniųjų 
savo viršininkų.

Gerald Smith, bus JAV delega 
cijos pirmininkas nusiginklavimo 
pasitarimuose su Sov. Rusija, ku
rie lapkričio 17 d. prasidės Helsin
kyje.

Auksė sėdėjo išplėstomis, dar nuo ašarų drėgnomis 
akimis ir sekė kiekvieną jo judesį. Juos supo mirtina 
tyla, tokia, kokios ji bijojo. Pro langus dar vis juokėsi 
saulė,-bet jau nedrąsiai lyg išsigandusi kambaryje slan
kiojančių šešėlių.

— Vytautai, — pagaliau prašnabždėjo Auksė, — tu 
manęs nekenti?

— Nekenčiu? — sušuko jis ir pašokęs nuo kėdės 
dideliais žingsniais pradėjo vaikščioti po kambarį.

— Lyg narve uždaryta pantera, — galvojo Auksė 
sekdama jį žvilgsniu.

— Nekenčiu tavęs, — piktai nusijuokė ir susto
jęs įsmeigė į ją akis. — Tu žinai, ką kalbi? Žinai, ką 
man darai? Ko iš manęs reikalauji? Aš myliu tave! 
Myliu nuo pat pirmos dienos, nuo pat pirmos akimir
kos, kai tave pamačiau. Myliu daugiau, nei patį gyveni
mą! Noriu tave turėti tik sau, niekada nepaleisti, nie
kam neatiduoti, noriu, kad būtum mano, tik mano! 
Ir nuo pat pirmos minutės žinojau, kad tai vienintelis 
dalykas, kuris niekada neįvyks. Todėl pasitraukiau, to
dėl išplėšiau tave iš širdies... Bet pasiliko žaizda, kuri 
niekad neužgijo... — jo balsas neteko aštrumo ir jis. jau 
nešaukė, bet kalbėjo tyliai, lyg pavargęs. — Tu drąs- 
kai tą zaizdą ir sakai, kad nekenčiu tavęs! Per tave aš net 
gyvenimo negaliu nekęsti, nes tu jame esi.

Jo veidas buvo iškreiptas pykčio, meilės ir kančios. 
Auksė sėdėjo susigūžus sofos kampe, bet su kiekvienu jo 
žodžiu ji tiesėsi, augo, o drauge augo ir noras bėgti prie 
jo, papurtyti jį, kad atsipeikėtų, ir šaukti:

— Išvežk mane iš čia, užmirškim viską... — ji sėdė
jo rami, tyli ir žiftdjo, kad viskas veltui, kad Vytauto 
niekas nepakeis.

(Bus daUeiau)
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Lietuviškoji knyga, konkursai 
ir jaunimas

AURELIJA BALAšAITIENĖ
Romano, poezijos, dramos 

konkursais ir premijomis už 
mokslinius bei grožines litera
tūros veikalus per eilę metų su
gebėjome išjudinti mūsų kūrė
jus. To išdavoje gerokai pra
turtinome mūsų knygų lenty
nas, Tačiau per tą patį laiko
tarpį skaitytojų skaičius toli 
gražu nėra padidėjęs, jei ne su
mažėjęs, ką taip aiškiai įrodo 
apgailėtinai mažas mūsų knygų 
tiražas ir nepajėgumas to pa
ties išparduoti.

Jei pirmaisiais mūsų emigra
cijos metais turėjome beveik 
išimtinai pasitenkinti perspaus
dintais dar mūsų nepriklauso
mybės laikotarpio rašytojų raš
tais, visiškai neturėdami vaikiš
kos ar augantį jaunimą domi
nančios literatūros, tai ta spra
ga., jei neminėti negausių, kad 
ir vertingų išimčių, paliko sun
kiai pašalinamas pasėkas. Dau
giausia jaunimui ir vaikams 
skirtos mūsų rašytojų knygos 
nepatraukia prieauglio savo kal
bos žodyno komplikuotumu, te
mų svetimumu, didmiesčio vai
kui svetimo gamtos gyvenimo 
nagrinėjimo, veiksmo ir mokyk
lų stoka. Mokyklinio amžiaus 
vaikams neribotai naudojantis 
didžiulių bibliotekų knygomis, 
pritaikytomis kiekvienam sko
niui ir amžiui, mūsų knyga ne
galėjo išlaikyti konkurencijos. 
Todėl jaunimas augo ir brendo, 
neturėjęs galimybės susigyven
ti su lietuviška knyga ir ją pa
mėgti. Lituanistinėse mokyklo
se skaityti mūsų klasikų raš
tai buvo ir tėra skaitomi kaip 
istorinė literatūrinė medžiaga 
bei pagrindas kalbai pramokti. 
Mūsų modernioji ir senesnioji 
grožinė literatūra lieka neskai
tyta, iš anksto susidarius nuo
monę, kad lietuviška knyga nė
ra patraukli ar įdomi. Tėvų ar 
mokytojų dažnokai pavartoja
mas spaudimas ir švelni prie
varta retai pasiekia rezultatų.

' Tiesa, esminis literatūrinės 
vertės mastas neg'ali būti pa
grįstas vien įdomumu, tačiau 
tam, kad galima būtų įsigyti sko 
nį ir sugebėjimą atskirti tikrą
ją kūrybą nuo šlamšto, reikia 
daug ir nuosekliai skaityti. De
ja, to mūsų priaugančioji jau
noji inteligentija negalėjo pa
daryti.

Atėjo laikas susirūpinti, kaip 
jauną lietuvį sugrąžinti prie lie
tuviškos knygos. Augančio jau
nimo organizacijos veikia gra
žiai bendrojo auklėjimo bei vi
suomeninio susipratimo srityje, 
retai tepaliesdamos lietuviško in 
telėkto ugdymą. O lietuviška 
knyga guli lentynoje neskaity
ta.

Įdomų pionierišką žingsnį žen 
gė Clevelando skautininkės — 
lietuviškos knygos skaitymo 
konkursų mecenatės. Šių metų 
vasaros pabaigoje Clevelande į- 
vyko L. S. skaučių seserijos Dr. 
Kesiūnaitės vardo draugininkių 
kursai, kurių vienas programos 
punktų buvo minėtas konkur

Detroite reklamuojama šokolado pica, 
kurią gamina Leon Ricelli, saldumynų
„.nčssc, ~—

sas. Dalyvės, iš anksto įspėtos, 
turėjo būti perskaičiusios S. Rū
kienės “Vergijos Kryžkeliuose”. 
Konkursinio klausimo lapo pun 
ktai apėmė išsamų knygos tu
rinio pažinimą, komunizmo pro
blemos nagrinėjimą, paliekant 
vietos asmeniškos nuomonės pa
reiškimui ir išvadoms. Nepai
sant konkurso siauro masto, 
komisija, perskaičiusi rašinius, 
priėjo išvadą, kad skelbtasis 
konkursas pasiekė savo tikslą: 
paskatino jaunas mergaites per 
skaityti ir panagrinėti lietuviš
ką knygą, privertė iš esmės su
sipažinti su komunizmo gyveni
miška puse, praturtino jaunų 
mergaičių vaizduotę Lietuvos 
kančių išgyvenimu. Be to, kaip 
ir kiekvienas konkursas, var
žytinių atmosferoje buvo gy
vas noras tobulėti, pasireikšti 
ir laimėti. Joms įteiktos pinigi
nės premijos buvo tikrai užtar
nautos.

Mūsų jaunimas prie varžybų 
yra pripratęs. Amerikos mokyk 
lose varžybos yra ypatingai pa
brėžiamos, nuolat skelbiant 
“testus”, garbės mokinių sąra
šus, stipendininkų sąrašus, gar 
bės organizacijų sąrašus ir t.t. 
Mūsų lietuviško jaunimo masė 
daugiausia skatinama varžybom 
sporto srityje. Tačiau kultūri
niu atžvilgiu mes jaunimo ma
sę permažai skatiname. Stovyk
los, dainų, šokių ir sporto šven
tės vienija lietuvišką jaunimą

Mamytės klausosi savo anūkėlių dainų 
Alvudo kultūriniam vakarojime, .tech
niškai talkinant akt. Alfai Brinkai.

Nuotr. inž. J. Slaboko

daugiau išoriniu elementu: ben 
dra daina, uniforma, tautiniu 
drabužiu. Individualus priėji
mas prie jauno žmogaus per in
tymų kontaktą su intelektuali
ne bei literatūrine kūryba pa
liktas nuošaliai. Ar ne tiesa, 
kad literatūroie atsispindi mū
sų dvasinė kultūra per indivi
dualaus lietuvio kūrėjo pasau
lį. Ar ne tiesa, kad šviesus žmo
gus negali ilgai išbūti be kny
gos, be gilesnio pasaulio, pla-* 
tesnių akiračių? O kur savęs 
ieškos mūsų jaunieji, pusiau į- 
sitraukę į lietuviškas organiza
cijas, pusiau kreipdami širdis 
ir akis į ne lietuvišką kultūrą?

Reikia džiaugtis mūsų jauni
mo sugebėjimu prisitaikyti, bet 
neturime teisės jų individualy
bės paaukoti vakarams, nesu
gebėdami pririšti jų prie mūsų 
nors ir kuklios, bet dinamiškos 
kūrybos.

Clevelando skautininkių kuk
lus bandymas tebūnie pavyzdys 
kitoms organizacijoms, kurios 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu. 
Laikas pradėti ieškoti konkrečiu 
priemonių, laikas gyvai susirū
pinti lietuviškos knygos krize.

— Sveikata, sako arabai, yra 
numeris vienas. Meilė, pasiseki
mas ir garbė — trys nuliai. 
Kas turi vieną prieš nulius tas 
labai turtingas žmogus. Be to 
vieno — viskas nulis ir nieko 
neverta.

_  Apsirėdė kaip pelėda povo
plunksnomis. (lietuvių patar- 
•ij).

Philadelphijos tautinių šokių grupė Žilvinas, vadovaujama Esteros Bendžiūtės, 
gražiai pašoko spalio 4 d. Tarptautiniame institute Philadephijoj.

Valstybiniai dvarai ir kolchozininkų 
sklypeliai

Vilniuje leidžiamo Mokslo ir 
Technikos žurnalo 8-me nume
ryje, straipsnyje apie darbo jė
gos padėtį Lietjvoje, sustoja
ma ir ties dirbančiais “asme
niniame pagalbiniame” žemes 
ūkyje, tai yra, “arais’’ vadina
muosiuose sklypuos3, duoda
muose šeimoms naudoti priva
čiu būdu. Studijos autorinis ma
no, kad iš čia dar galėtų atsipa
laidoti darbo rankų, jei ir šiai 
žemės ūkio šakai būtų parūpin
ta tinkamų mechaninių priemo
nių:

“Šiuo metu Įsivyravusi pa
žiūra, kad tai nykstanti ūkio 
kategorija ir neperspektyvi ga
mybos procesų mechanizavimo 
požiūriu. Todėl asmeniniam pa
galbiniam ūkiui skiriamas net 
mažesnis dėmesys, negu namų 
ūkiui. Pastarajam gaminamos 
skalbimo mašinos, dulkių siurb
liai ir kiti mechanizmai, o as
meninių gyvulių priežiūrai iš 
esmės nieko. Tuo tarpu Lietu
voje asmeniniame pagalb-niame 
ūkyje dar pagaminama beveik 
pusė visų gyvulininkystės pro
duktų. Be to, numatoma, kad 
šioje ūkio kategorijoje dar ir 
1980 metais bus gauta apie treč 
dalį viso pieno ir ap:e ketvirta
dalis mėsos”.'

Čia svarbu prisiminti, kad tų 
sklypelių, kuriuose prigamina
ma’ gyvulininkystės produktų 
maždaug tiek pat, kiek visuose 
kolchozuose ir so^ch ozuose, yra 
tik 6% visos žėmės ūkiu; skir
tos Lietuvos žemės, arba nepilni 
9% visos Lietuvoje ariamos že
mės. Kitaip sakant, žmonės pri
vačiai naudodami apie 11 kartų 
mažiau žemės, negu jos y "a ati
duota kolchozams ir sovcho- 
zams, pagamina kone tiek pat, 
kaip ir tie “chozai”, krūvon su
dėti.

Užtat, sako studijoj, tuose

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąskaitos

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

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans * Cash checks and pay all
* Christmas Club
* Insured Family Savings

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

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575
HOU R S •• Mon 12 P M. to 8 P M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30 niinois gyventojai pne knygos kainos tun pndėti 5 

mokesčiams.
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sklypeliuose sugaištama apie 
45% viso žemės ūkio gamybai 
sunaudoto darbo laiko, kadan
gi juose viskas dirbama tik ran 
komis:

“Asmeninis pagalbinis žemės 
ūkis atima iš kolūkiečių, darbi
ninkų, tarnautojų ne tik laisva
laikio dalį, bet ir nemažai dar
bo energijos... Antai asmeninia
me pagalbiniame ūkyje vyrai 
sunaudoja apie penktadalį, o 
moterys net apie pusę savo dar
bo laiko, daugiausia asmeninių 
gyvulių priežiūrai”.

Kolchozai ir sovchozai yra 
komunistų partijos “kūdikė
liai”: per prievartą jų prigim- 
dė ir dabar globoja, grūste grū
da į juos traktorius, mašinas 
ir visokias kitokias mechanizuo
tas priemones, o žmonėms, kad 
ir paliko 8 - 9% ariamos žemės, 
tai tegu dirba ją plikom ran
kom... O vistiek žmonės, kad 
ir daug sunkiau dirbdami, skly
peliuose padaro tiek, kiek visuo 
se tuose globojamuose dvaruo
se. Ir dar darys, nes tie globo
tiniai nežada nei 1980 metais 
proporcingai susilyginti gamy
boje su sklypininkais... (Elta)

Nukirsti sekvojos medžiai gabenami į lentpjūvę. Nuotr. J. Venckaus, SJ,

įf INSURED)]

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings

family bills with onr spec’l 
money order checks.

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 6 pusi.)
tūroįe — ištisos žudynės, savi- 
žudynės, siundymai, teismai, pa
mišėlių namai, nenutrūkstama 
grandinė tragedijų, pradedant 
nuo Gumilevo iki Solženicino — 
irgi dar to permaža???

Ir staiga apsišvietęs, rodytųsi, 
kultūringas žmogus Vakaruose 

I gali jam tarti: “Netikiu, kad Ru
sijoje taip bloga. Jei taip bloga 
būtų, tai kam žmonės tai paken
čia? Kodėl neišsirenka kitos vy
riausybės”?

O, žmonių naivumui ir leng
vatikybei nėra ribų. Jei civiliza
cijai lemta žūti arba išsigimti, 
tai dėka entuziastingos paramos 
tokių lengvatikių, kurie tikėjo 
Hitleriu, tikėjo Stalinu; kurie ve
dami sušaudyti, kartojo jų žo
džius, arba gabenami į Babyj Jar, 
galvojo, kad juos maloniai gabe
na į Palestiną...

Tokia pasaka Palestina pasi
rodė ir mitas apie komunizmą, 
kurio geri norai — jau kelintu 
kartu — grindė kelią į pragarą, 
tik jį prailgino daugeliu kilome
trų ir dar nežinia, kokiais pake 
liui veiksmais komunistai sukrės 
pasaulį ateityje. Tie tariamai di
dingi materialiniai laimėjimai, 
kuriuos tie pasiekė siaubo ir smū
gių kaina, per 50 metų būtų ga
lėję būti Rusijoje dešimtį kartų 
didesni, jeigu būtų pavartoję, sa- 
būdą be kraujo ir siaubo.

Jie gi dar sukūrė Orwell tipo 
žmogų. Dvilypumas, veidmainia- 
vijnas tiek įsisunkę į sovietinę 
bendruomenę, kad tarpais rodosi, 
jogei joje tik tiek ir tėra. Tai sa
kau aš, kuris gimiau ir išaugau- 
joje (toje bendruomenėje, pri
ėjau iki ribos, už kurios jau ten
ka išeiti iš proto — patikėkit, 
aš žinau, ką kalbu.

Ir štai išaugę Vakarų demo
kratijoje kai kurie rašytojai at
vyksta į SSSR, pamato iš karto 
pilną komplektą Potiomkino kai
mų, pinigų, vodkos, ikros (kurios 
deja patys rusai negauna pama
tyti) — ir ištirpsta iš pasitenki
nimo.

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g loto
* Save-by-Mail Kits
* Travelere Checks
* Safe Deposit Boxes

Juos apdirbinėja KGB bendra
darbiai, imdamiesi su jais “dia
logo”. Juos begėdiškai nuperka, 
o jie tiki, kad juos taip myli. 
Jiem surengia susitikimus su ru
sų rašytojais, kurie vaidina prieš 
juos tam tikras roles, kaip akto
riai scenoje, o jie priima tai kaip 
ryšius tarp kūrėjų. O Viešpatie, 
kiek sykių mane patį vertė daly
vauti tokiuose vaidinimuose, to
je niekšybėjel

Sovietinis rašytojas beveik nie
kad nesti visiškai atviras. O su 
užsieniečiu — apskritai gal nie
kada. Net namie tarp keturių 
sienų, net kur nors laukuos,, kai 
aplinkui nieko nėra, kada, rodo
si, jis pagaliau kažką atskleidžia 
baisius dalykus — net ir tada jis | 
atviras jum tik iki tam tikros 
ribos.

Tai jau instinktas, tai jau įgim 
tas refleksas, sudarytas įtakoje 
pusės šimto metų siaubo, kuria
me pajėgia išsilaikyti tiktai tie, 
kurie turi tokį instinktą; dėl to ir 
išsilaikė jis — tas rašytojas: dėl 
to jūs ir kalbate su juo, ir dėl 
to jis yra rašytojų sąjungos na
rys, — o kiti, nuoširdieji — jų ne 
bėra, arba jie yra toli — pami
šėlių namuose, konclageriuose, 
po žeme. Geriausiu atveju — jie 
reabilituoti po mirties.

Išsilaikė dėl to, kad jis, tas jū
sų nuoširdusis draugas, kolioja 
Staliną, KGB ir cenzūrą, o KGB 
archyvuose guli įskundimai, pa
sirašyti jo ranka, o gal būt, ir da-
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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?”

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

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

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 prbc. mokesčiams.
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RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
S • i •

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
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! 

niara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiaa $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.

SIBIRO KALINYS

bar jo kišenėje yra toks įskundi
mo raštas — prieš savo draugą, 
kurio veikalus jis taip giria, o 
gal ir prieš jus.

Baisiausias dalykas, kad ją ir 
kaltinti negalima — tokia siste
ma, Orwell pasaulis, hipnozas 
kaimenės visuotinės maišaties; 
dvilypumo, diegiamo nuo pat 
vystyklų”.

Apie šį laišką tėvai ir kiti tu
rėtų painformuoti savo studentus 
ir vyresnius moksleivius.

J. Daugi.

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.

piuv.



IŠ M. AT-KŲ VEIKLOS

Kristaus Karaliaus šventės pro
ga, spalio 26 d., jaunučiai - jau
niai at-kai turėjo bendra šios

W šventės minėjimą, Dievo Apv. 
par. salėje. Minėjimo dalyje kun. 
A. Babonas kalbėjo jaunimui a- 
pie, šios šventės kilmę ir reikšmę 
tikinčiųjų pasauliui. Po Dvasios 
vado žodžio, jaunius S. Jankaus
kas skaitė savo rašinėlį “Kristus 
Karalius”, ir dvi jaunės (R. Že
maitytė ir G. Damušytė) pade
klamavo V. Mačernio eilėraštį - 
Laiškas Kristui. Po oficialiosios 
minėjimo dalies abu at-kų viene
tai tęsė savo susirinkimų progra 
mas atskirai.

V. Kundrotienė, iki šiol ėjusi 
jaunių at-kų globėjos pareigas, 
spalio 26 d. susirinkimo metu 
perdavė pareigas naujai jaunių 
globėjai M. Jankauskienei. Jau
niai, išleisdami buvusią globėją, 
įteikė jai V. Mačernio poezijos

* knygą ir gėlių puokštę.
— Tradicinė jaunučių ir jau

nių at-kų žiemos išvyka į Daina
vą įvyks sausio 3 d. 1970 m.

—-Jaunučių vadovė stud. B. 
Baltrušaitytė, globėja J. Damu- 
šienė ir jaunių glob. talkininkė 
R. Pikūnienė, spalio 18-19 d. da
lyvavo jaun. at-kų globėjų suva
žiavime Toronte, Kanadoj.K.

NUOTAIKINGAS
SUVAŽIAVIMAS

W Dariaus —Girėno klubo ge
gužinė — išvažiavimas spalio 
19 d. nepaisant lietaus praėjo 
geroje, pakilioje nuotaikoje. Ge
gužinė turėjusi įvykti D.— G. 
klubo iždininko Stasio Geldžio 
sodyboje, lietui lyjant įvyko jo 
namuose. Namai labai erdvūs, 
ypač skiepo patalpose židiniui 
rusenant, priglaudė ne mažiau 

. kaip 100 klubo narių ir svečių. 
Reikia pažymėti, kad šeiminin
kai Danutė ir St. Geidžiai ne tik 
savo sodybą ir namus vienai die
nai “perleido” klubui nemoka
mai, bet ir šiaip visokeriopai pa
rėmė ir rūpinosi, kad suvažiavę 
svečiai jaustųsi “kaip namie”, 

Šiai išvykai nemokamai vais
vandenius davė Red Arrovv vais
vandenių ibiowė.: >G>‘Dona>H Dis- 
tributing Co. savininkai davė 
nemokamai vokiško ir kanadiš- 
ko alaus. Dr. V. Mileris paskyrė 
šiai išvykai įvairių gėrybių už 
70 dol. Feliksas Blauzdys, Jo
nas Kirtyklis ir kiti paaukojo do
vanas svečiams paskirti burtų ke
liu. Tų dovanų laimingieji bu
vo Valentinas Kavaliukas, Bro
nė Selenienė, Antanina Jonynie- 
nė ir Rimas Brazys.

Pobūvio metu buvo pagerbtas 
St. Geldys sulaukęs 50 metų am
žiaus. Taip pat pagerbtas vienas 
iš klubo steigėjų, buvęs pirmi
ninkas ir šiaip daug dirbantis 
klubui Viktoras Perminąs sulau
kęs 6Q, m. amž. klubo pirm. Dr. 
V. Mileris pasveikinęs abu 

y sukaktuvininkus, pažymėjo,jog 
sukaktuvininkus, pažymėjo,jog
šis išvažiavimas visais at
žvilgiais labai pasisekė ir jau 
greitai turėsime tokią automo
biliams statyti aikštę, apie kurią 
seniai svajojome.

Svečiams virtuvėje vaišes ga
mino VI. Šiurkienė, Z. Sirutavi- 
čienė ir Jadvyga Maršalkovičienė. 
Lauke jautienos kepsnius kepė 

H Antanas Šiurkus ir dr. V. Mileris.

Detroito skelbimai

FTtTaVTuTrTus
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "‘Plaster Board”. Visų rūfilų 

grindų lr sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 3-4064

* mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

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

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.8265 
tel. 549-1982

Ved6Jae—RALPH J. VALATKA
17896 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

TEL. 537-5550

Energingai dirbo klubo valdy
bos nariai Alf. Kasputis, Alf. Ve- 
lavičius, Jonas Atkočaitis, Edv. 
Rėklys. Fin. sekretorius Algiman
tas Juška dirbo prie baro pasi
kvietęs vikrius talkininkus Rimą 
Švobą ir Robertą Jaunukaitį.

PAGERBTA REŽISORĖ 
ARLAUSKAITĖ— MIKŠIENĖ
Spalio 25 d. Tarptautiniame 

Institute, Detroite, Dramos Mė
gėjų samburys pateikė labai 
kruopščiai paruoštą meno pro
gramą.

M. Sajauskas išpildė monolo
gą: “Teatras ir dekoracijos”. Vaiz 
delį “Pavojingas mokytojas”, St. 
Lauciaus, atliko A. Gladkauskas, 
D. Jankienė ir V. Žebertavičius. 
Vaizdelis labai atitinkantis šių 
laikų tekmei.

Gražiai ir labai šiltai buvo su
tikta jaunutė muzikė -pianistė 
Barbora Ūsaitė, Išpildė: F. Šope
no, J. S. Bacho kūrinius.

Jau anksčiau muzikė Ūsaitė 
buvo labai šiltai sutikta ameri
kiečių muzikos kritikų. Mums 
labai miela taip iškilią pianistę 
turėti Detroito lietuvių tarpe, 
bet tuo pačiu norėtųsi, kad ,d'e- 
troitiečiai surastų galimybių Ū- 
saitei pasirodyti ir kitose lietu
vių kolonijose.

Ištraukų iš Dr. Vinco Ku
dirkos veikalo su giliu įsijautimu, 
atliko: K. Balys ir V. Žebertavi
čius.

Irena Laurinavičienė padėjo į 
sceną ateiti, žilagalvei, su retai 
besireiškiančia šypsena veide, ak
torei režisierei Zuzanai Arlaus
kaitei — Mikšienei.

Kultūros klubo vardu sveiki
no A. Pesys ir dovanai įteikė kny
gą.

Aktorė Arlauskaitė lūpų šyps
niu, jautriais trumpais žbdžiais, 
atsisveikino išeidama į visišką 
poilsį su savo aktoriais ir dėko
je svečiams už jų pastangų fė- 
ir imą. Arlauskaitė perkopė 80-tį 
a n’žiaus slenkstį, 60-į kai išėjo į 
lietuvių teatro sceną ir 20-tį, kai 
Detroite įsikūrus Dramos Mėgė
jų sambūriui nenuilstamai su 
pasišventėliais lietuvybės poselė- 
tojais aktoriais, pastatė 100 vei
kalų ir padarė su teatru išvažia
vimus į Kanadą ir tolimesnes 
Amerikos lietuvių kolonijas.

Po iškilmingos programos, 
Kultūros klubo darbsčiosios na
rės visus svečius vaišino kavute 
ir pyragaičiais.

A. Pesys tęsė programą toliau. 
Štai nuoširdieji sveikintojai:

J. Baublys sveikino Detroito
4-ių būrelių, Vasario 16 gimna
zijos remti vardu ir įteikė Bro-

Mokfclo prasidėjus. Nuotr. Vyt. Maželio

Kaktusų miškas Arizonoje kur gyvena ir lietuviai. ,
Nuotr. J. Venckaus. S’T

niaus Kviklio 4-tą tomą: Mūsųčia skautus-tes, draugus ir pa-
Lietuva. (3 tomus buvo gavusi žįstamus dalyvauti mišiose ir pa- 
anksčiau). minklo šventinime. K.K.

Stasio Butkaus, Šaulių moterų
sekcijos vadovė L. Mingelienė, 
dėkojo seseriškai, gi poetė — šau
lė M. Sims tuo metu, sukaktuvi
ninkę apjuosė per petį labai gra
žia tautine juosta.

St. Garliauskas sveikino Radi
jo klubo vardu.

Balfo 76-o skyriaus vardu svei-
kino ir dėkojo R. Ražauskienėi .. .x. . .x
ir jteikė dovanų knyg,: -Tau vaajama Merga,cių grupe .špil 
Sesute.

Menininkė V. Balynienė dova
nojo švelnių spalvų, gražų me
no kūrinį- Gėlės.

Telegrama sveikino iš Kalifor- , čia Detroito lietuvių visuomenę 
nijos buvusi Detroito aktorė Irena gausiai dalyvauti. K.
Šulcaitė - Budrienė. I

Atsisveikinimo vakaras praė
jo labai gražiai, nuoširdžioje ak
torės gerbėjų šeimoje. Daugelis 
žinoma pasigedo organizacijų 
atstovų, kurioms Detroito Dra
mos mėgėjų samburys dešimtimis 
kartų patarnavo ir aktorė Arlaus
kaitė buvo įdėjusi visą joms sielą.

Aktorei, režisierei, šaulei, jau 
pensininkei, ilgiausių ir gražiau
sių metų! V.T.

PAMINKLO ŠVENTINIMAS
1952 m. lapkr. 5 d. atsiskyrė 
su mumis , išvykdamas amžiny
bėn Vytautas Tarvainis. Buvęs
paskautininkas, Baltijos skautų T . . . ..
tunto tuntininkas, studentas me- . x. Jaun,mo c oras vis stiprėja 
dikas, veiklus, daug žadąs jau- šiuo metu jau tun 47 rtiergai-

i tęs ir 14 berniukų. Si chorą suor-
. .. . , j. v I ganizavo ir jam vadovauja muz.17 metų kaip jį priglaudę sv. ® J J

Kryžiaus kapinės. Skautų -čjų va- ' 1Z^S'
dovai-, jo draugai gyvai prisime
na Vytautą, bet jo šiema, ypač 
motinėlė nei vienos dienos neuž
miršo. Meldėsi, taupė, ir iš savo
mažos senatvės pensijos pinigų kų melodijų lapkričio 20 d. nuo
pastate jo atminimui gražų pa
minklą.

Lapkr. 2 d. 10:30 vai. Šv. Pe
tro bažnyčioje už jo vėlę bus at
laikytos Mišios ir po to Šv. Kry
žiaus kapinėse paminklo šventi
nimas.

Mišias laikys ir paminklą 
šventins kun. V. Kriščiūnevi- 
čius.
Vytauto Tarvainio šeima kvie-

BIRUTIETĖS KVIEČIA
Detroito birutietės ruošia mi

nėjimą - parengimą lapkričio 9 
d., sekmadienį, 3 val.p.p. Lietu
vių namuose. Programoje: isto
rikas Jonas Švoba skaitys paskai
tą apie D.L. Kunigaikštienę Ci
ną. Muziko Stasio Sližio vado-

dys mūsų žymiųjų kompozitorių 
kūrinius.

Po to seks birutiečių vaišės. Įė
jimas —auka. Birutietės kvie-

KULTŪRINIŲ ĮVYKIŲ 
KALENDORIUS

Lapkričio 1 d., šešt. — Aldo
nos Kepalaitės piano rečitalis, 
8 vai. Detroit Institute of Musi- 
cal Arts salėje, John R. prie Kir
by. Rengia LB apylinkės valdy
ba.
Lapkr. 16 d., sekmadienį susiti

kimas su poetu Vladu Šlaitu, po
ezijos vakaras, Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje 3 vai. Rengia 
LB apyl. valdyba.

TRUMPAI

— Kariuomenės šventė mini
ma lapkr. 23 d. pamaldomis Šv. 
Antano bažnyčioje 10:30 vai. ir 
per abi radijo valand.: Lietuviš-

8 iki 9 vai. vakare ir Lietuviško 
balso (Radio klubo) lapkričio 
23 d. 8:00 - 9:00 vai. ryto.

Balfo ir kariuomenės minėji
mams sutapus, karinių organiza- 
jų nariai — šauliai, birutietės, 
savanoriai, ramovėnai kviečiami 
dalyvauti Balfo 25 metų veiklos 
minėjime ir pietuose prie bendro 
stalo tą pačią (XI. 23) dieną.
1:00 vai. Kariuomenės minėjimą 
ruošia ir karines organizacijas 
dalyvauti Balfo minėjime kvie
čia - savanoriai ir ramovėnai.

Mfe Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATEFZ l l 1 FZJ4 ■ I □
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates i 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $10,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

41
parannum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Computed and Paid 

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

. . . PET.a-WANAUg«AS.PftE6lbfatt

ederal 
avihgs
AND LOAN AS$OClXnON 

2212 W. CERtfAK RūSx 

Chicago, ML 6061)8 ,
.....

— Pasitarimas naujos bažny* 
čios reikalu. Spalio 31 d. (penk.) 
8 vai. vak. Dievo Apvaizdos pa
rapijos patalpose kviečiamas pa
sitarimas visų, kurie suinteresuo
ti naujosios bažnyčios ir kultū
rinio centro statybos reikalais.

— Tautinio visuomeninio auk
lėjimo kursai jaunimui bus lap
kričio 1 d. 9 vai. L. B. lituanis
tinės mokyklos patalpose. Be 
nuolatinių paskaitininkų, Galina 
Govienė supažindins jaunimą su 
tautiniais šokiais ir rūbais.... ....

—Lietuvių namų banketo me
tu lapkričio 15 d. programą iš
pildys tautinių šokių grupė “Ši
lainė” vad. Galinos Gobienės. 
Šokiams gros lietuvio Kazio Mit- 
chel vadovaujamas orkestras.

— L. Žurnalistų s-gos Detroi
to skyrius spalio 26 d. išrinko 
1970 metų valdybą: pirm. Stasys 
Garliauskas, ižd. Antanas Gri
nius ir sekr. Marija Sims. Rev. 
komisija - Vytautas Kutkus ir 
Alfonsas Žiedas. Skyrius susirin
kimo metu vienbalsiai nutarė 
vėl dalyvauti Detroito L. orga
nizacijų centre (DLOC) ir išrin
ko A. Žiedą ten atstovauti De
troito žurnalistų skyrių.

— Šokiai jaunimui. Lapkri
čio 1 d. (šešt.) nuo 7:30 vai. iki 
11 vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje ruošiamas jaunimui 
linksmavakaris su šokiais grojant 
orkestrui. Kviečiamas dalyvauti 
visas jaunimas - skautai, ateiti
ninkai, studentai ir vyr. klasių 
moksleiviai. Rengėjos — Žiežir
bų skilties skautės į šį linksma- 
vakarį pakvietė Chicagos, Cle
velando, Toronto,.GĮ^xuI.Rapids 
ir kitų apylinkių jaunimą.

— Dramos sambūris ir jo va
dovė rež. Zuzana Arlauskaitė - 
Mikšienė reiškia padėką Detroi
to kultūros klubui už surengtą 
dramos sambūriui 20 metų sukak
ties minėjimą spalio 25 d. Tarp
tautiniame Institute. Ypatingą 
padėką užsitarnavo Stasė Hotra, 
Liucija Puskepalaitienė, P. By-

laitienė, Vincas Tamošiūnas, Ni
jolė Mikšytė Ward ir Lidija 
Mingelienė.

— Dariaus — Girėno klubo 
banketo metu spalio 25 d. pro

gramą atliko Danutės Petronie
nės vadovaujama šokių grupė 

, “Pašvaistė”, akordeonu palydėjo 
Rimas Kasputis. Taip pat Rimas 
Kasputis atliko solo akordeonu 

i sunkių kūrinių. R. Kasputis vis 
toliau tobulinasi if atliekamu 
nuo mokslo laiku lanko konser
vatoriją.

— Dail. Rimo Laniausko kū
rinių parodą gruodžio mėn. nu
mato suruošti Detroito Daina
vos parengimų komitetas.

— Dainavos rudens tradicinis 
balius ruošiamas lapkričio 29 d. 
St. Clemens salėje.

— Dail. Antano Tamošaičio

sw*s? ? v

1

Netoli Ames Iowa, stovi sustatyti net aštuoni traukinio tarnautojų vagonėliai.

MOVING
• tKEN.V perkrausto baluus tr 
tiltus daiktui.. Ir iš toli miesto tet* 
Junai ir pilua apdrauda.
2047 W. «7th Place - 5-3063

Platinkite “Draugą”.

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Swlnji cartifiotn bmd 
for sbt months or one 
yoor —ln minimum 
•mount. of <5,000.00. 
• nd th.r.aft.r in 
multiples of <500.00. 
Esmingi no paid ot 
maturity.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 30 d.

paroda vyksta nuo spalio 27 d. 
iki lapkričio 21 d. Windsoro uni
versitete Fine Arts galerijoje. Pa
rodoje dail. A. Tamošaitis yra 
išstatęs 25 kūrinius, (sln)

“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 pažįstamus, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasti gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

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

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

PADĖKA
Jaunimo Talentų vakaras, į- 

vytkęs 1969 m. spalio mėn. 12 d., 
Danish Brotiherihood salėje, Ke- 
noshoje gerai pasisefaė, todėl 
jaučiame pareigą padėkoti Wau- 
kegano, Kenoshos ir RacLne lie
tuviškajam jaunimui, gausiai 
dalyvavusiam programoje su 
savo meniškais sugebėjimais.

Dėkojame dalyvių tėveliams, 
kurie leido savo sūnums ir duk
roms pasirodyti programoje.

Nuoširdi padėka priklauso už 
didelę patgelbą Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. P. P. Ci
nikui, MIC, Šv. Baltramiejaus 
parapijos kun. Z. Ramanauskui, 
men. J. Pilipauskui už gražiai 
meniškai padarytus pažymėji
mus, Wauikegano LB apyl. pirm. 
J. Petrulioniui ir p. p. Bra- 
ciams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me teisėjų komisijos pirm. J. 
Kreivėnui, teisėjams — Janinai 
Šalnienei, seselei Cecilijai, Idai 
ITiamulėnienei, Genovaitei Klevic- 
kaitei, Nikodemui Kuliui ir Juo
zui Grimskiui.

Be to, daug savo darbu prisi
dėjusiems — St. Valaičiui, Vyt. 
Paukšteliui, Vikt. Kažemėkai- 
čiui, Marytei Wedeilkienei ir vi
siems kitiems, kurie darbu ar 
savo atsilankymu praturtino 
šią jaunimo šventę.

Kenoshos - Racine LB aplk. 
Valdyba

MOVING
Ipdranstas (MTkraUflt> m*- 

įvairią

A. VILIMAS
<23 »4 ESI 34th l’LACI 
l'elel EKontlei H-IH3?

Is your home S Al E'?'
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

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

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, l 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 1£83 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
................................................................................................. .

1970 PLYMOUTH-
BARRACUDA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8” 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLyMOUTH, VALIANT-BARRACUDA, ROAD RUNNER 

O T X, FURY — DUSTEK

-X030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1909 m. spalio m. 30 d. |

SIUNTINIAI | LIETUVA
ii kitus kraštus

r. NEDZINSKAM. 4063 Ar i bei A. 
Chicago. 01. 60632. Tet VA 7-5980

'llliuihiiiuiiiiiiHiiihimiiiiitiiHiiMiiiiil

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Piaunan tr vaškuojame risi. 
rūšių grindis

d. BUBNYS - Tel. RE J-Olttb
lllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllliui*

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEO US I S I G IK 1 T E DABAR

Praėjusią vasarą kun. dr. F. Guieckas, velionies sesers ir draugų 
paprašytas, pašventino paminklinę lentelę ant a. a. rašytojo Alb. 
Valentino kapo Šv. Kazimiero kapinėse. Nuotraukoje šventinime da
lyvavę: kun. dr. M. Kirkilas, kun, dr. F. Gureckas, E. Krasauskienė, 
Rjmkevičienė, Alb. Dzirvonas, L. Baltrušaitienė, VI. Būtėnas, S. To- 
liušienė ir inž. M. Krasauskas.

flA. +

KUN. JONUI JUODEIKAI
mirus,

jo brolį prof. dr. VLADĄ JUODEIKĄ ir jo šeimą nuošir
džiai užjaučiame.

Juozas ir Stasė Pautieniai

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

ORĄ PRO NOBIS

Jurgis Gliaudą
Penkias Draugo premijas lai- 

nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DF»AUGE. Kaina 
.00 dol.

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

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

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

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
atliekame įvairiu-, pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS UORE 
General Contractors 

585-5285

tvarkingas, teisingas u gieiiaa 
patarnavimais visai.-, Real Estate 
reikalais. Be to, veikla Notariatas 
Daromi lr liudijami vertimai ivar 
komi pilietybes dokumentai pildo 
au income Tas u* atliekami Kitokį 
liatarnavuuai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME

Good starting rate. Experience re
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. — Tel. 383-2300

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 So. Normai Ave. 4 

Tel. 0A 4-1221

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas kambarys moteriai 
Marųuette Parke. 

Skambinti 737-0948

C O N T R A CT O Rs” $30,000 A YEAR
I wa.nt to talk only to men who 
want to earn $30,000 more per year. 
I need tw-o unuaual peopie who relish

I CONSTRDCTIOH Čq
VACYS

V = REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos. biz
nlo.
Patogios Išsl-
mokėjimo 88-
lygos.

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

Mylimai Mamytei Vokietijoje mirus.

LIZAI BULIKIENE1
ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Sofija ir Kazimieras Pieniai 
Anna Maria ir Liucijus Pieniai

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Ž dedu naujus pečius lr vandens 
lldytuvua. ISvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 

Alyvos pečius perdirbu dei du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžlnlngumu.

ALBINAS BANYS
4027 K 8. Anna Ave., I.yons. 
IlUnois. Telef. 447-8806.

A. -Į- A.

VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai GAILUTEI ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Regina ir Vladas Andrijauskai
Aleksandra ir Juozas Korsakai

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

2846 VV. 69th Street 776-148b
Namų tet — PR 6-1068

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:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

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.

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. Str 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000. ,

Šlaisto ikrautuvS - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Bockwell. 
$13,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Publio
2737 W. 43rd SL — CL 4-2390

I
J 3457 West 691h Street J Tel. HE 4-7432

the pursnit of unorthodox goals. 
Phone

BOB SCHREIBER 366-0310 
BEST LINE PRODUCTS

G U A R D
Financial institutiion.

Full Time
Age 50 to 60 yra.

VVrite to: Draugas, Adv. 8700, 
4545 W. (Kirti Street 
Chicago, III. 60629

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233
RUDENIOP BE NAMUI

4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažas. Pelningas $52,000.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12.000.00 
Imokfitl.

Mūr. bungalow Marųuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$13,200.

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

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

Uotas 30 p. Marų. Parke, $11.009

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. YVestern, Chicago 9, UL

Telefonas VI 7-8447

.1 “i i11 i1 -”W
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn 
os Tureklia’

''''''■'"•■'■"■MNimii

DĖMESIO

A. -Į- A.

POVILUI ŽILIUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Marija ir Petras šatuliai 

Rožė ir Jonas Tijūnai

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polnting*’. PUnal apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

A. -J- A.

VYTAUTUI PAGIRIUI mirus, 

jo žmoną ELENĄ, dukterį GAILUTĘ ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dana ir Leonas Barauskai 
Vena ir Aleksas Lauraičiai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 60 St. Tel. VVA 5-2737
2608 W. 69 St. Tel. WA 5-2787
3333 8. Halsted Tel. 254-3320
Dtdelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

IIIIIIIiIIIIiIIiIIIIIiIiIIIIiiIIIIIiiillIlIlIlIlMIi

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3IIIIIIIIIIIIIIIIII)

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

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

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

Prie Homan lr 73-čios. Mūr. 6 
kamb. bungalow. 10 metų senupao. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

NNNHMMI f

Skelbkites “Drauge”.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2984 VVest 6Srd Street
Užsieninių lr vietinių auto taisymas 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. OR 8-8134 arba GR 6-3358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

Platinkite “Draugą”.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
Ir Roekwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalon
Marųuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

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

6 kamb. (4 mleg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 lr California 
$24,700.

1% aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

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

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 1 
namas prie 71 ir California. $152,600

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 tr Maplewood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX _ NOTARIATAS 

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

E A L E STATE

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIU POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA U dal. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i” 
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
vo tautos atsiekimais.

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

Gen. Štb. Pulk.
A. -j- A.

POVILUI ŽILIUI
tragiškai mirus, p. MARIJĄ ŽILIENĘ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

BALF’o V-to Skyriaus Valdyba 
ir visi BALF’o darbuotojai
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BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 6Srd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

iiiiBHiiHnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniuiiiiiitiiiiiiiiiHinniiiMi;iiinniiii!iiiiiiiiiBniiiiiuiniHi3
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 West 05tb Street 
Cliioago, IUinois

Tek OA 4-8654 lr GR 6-4339
MmilWIIIIIIIIIllll!IUIBIIIMllUtlllltlllllllllJIII!IIIIHHIII!HHilli!Įi'l|!|'!!rllillill!l!in!miJ!lilinnim»
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SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT RADro PROGRAMA

A. f A. VYTUI PLAČIAKIUI 

mirus Toronte, Kanadoje, jo žmonai VALEI, šeimai 

bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Marytė ir Vytautas Petruliai 

Janina ir Vytautas Peseckaj

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiut

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
<IIIIIIIIIIII|I|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

Members of M.L.S.
ALEI t A T IS — REALTOR

M-t- offioe 5727 W. Cenn-fa Bd- Cicero, IU. TeL OL 6-228S 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iimmmiiiiiiiimmiiimmiimimiimmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimimi
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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 gaunamas l> 
dienraštis ‘Draugas”.

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

PARDAVIMUI

lllllllllll timiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

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

FACTORY HELP VVANTED
Steady Work. ų

Paid Vacations, Holidays
Life and Hospital Insurance.

Top Pay.
Good Working Conditions.

Apply at VVatchman’s Office
COLUMBIA TOOL STEEL 

COMPANY
l ith & State Street 

Chicago Heights, Illinois
STEADY JOB OPENINGS 

Shipping Clerk and
Messenger p

Good opportunity for men <vho 
likę varied work.
Hours — 9:30 A.M. to 6 PM, 
Wed. and Fri. ’till 8 P.M. Time 
and V2 for overtime.

AMERICAN DENTAL CO.
5 S. VVabash, Rm. 315

COOK . SECOND
Leading Downtown Hotel. Seoks . 

Experienced Siringman. To Handle ♦ 
Largo Volume. Six Day Week Ope
ration. VVages open. Fine Benefit 
Program. Steady Employment.

PICK CONGRESS HOTEL 
520 So. Michigan Ave.

Tel. 427-3800, Ext. 267.

S H 0 E SALESMAN
Experienced 

Full Time — Good Salary 
GOLF MILL SHOPPING CENTER

LAMM S H 0 E S
Tel. — 299-1416 NILES, ILL.

SHIPPING — RECEIVING 
CLERK
Steady Work 

Mušt Speak English

PAKULA & COMPANY 
218 S. VVabash, 7th Floor

HELP W A-NTED MOTERYS

SECRETARIES
We are presently accepting applica- 
tiona for exceptional secretarial posi
tions whic.h ex4«t ln our otflces. The
se positions involve full secretarial 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, 
worklng conditions and fringe bene
fits.

If you are interested, telephone or 
visit our Personnel Office. Ali inųul- 
ries held ln strict and complete con
fidence.

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

THE METRIX
ct.inical diagnostics div. 

ARllOUR PHARMACEUTICAL CO.
530 E. Slst St, Chicago, UL

Lietuviškam restoranui 

reikalinga
INDŲ PLOVĖJA 
Skambinti 326-2724

VYRAI IR MOTERYS

Telephone Solicitors 
Part Time & Full Time

9 A.M. to 10 P.M.
Public Relations Type Work 

Permanent Position 
Salary plūs Bonus plūs Incentive 

North Side Location

1534 W. Howard Street
- Call— 262-2311

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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Cicero jūrų šaulių kuopos “Klaipėdos” šauliai Pavergtųjų tautų die
nos eisenoje, Chicagoje. Uniformuoti šauliai: S. Bernatavičius. M. 

f Maksvytis, A. Valeika, J. Žilinskas. Prieky trys jauniai talkininkai: 
' Du broliai Ramanauskai ir J. Tarbūnas. Nuotr. Vyt. Račkausko

PEDAGOGĖS V. PRAPUOLENYTĖS - 
JOCIENĖS NETEKUS i

ŽMONIŲ GROBIMAS 
KOLUMBIJOJE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 30 d.

OKUPANTUI ESAME RAKŠTIS AKYSE
Valanda su Cicero šauliais 

/ KAROLIS MDLKOVAITIS

Energinga ir sumani mokyto
ja Viktorija Prapuolenytė-Jocie 
nė .mirė rugpiūčio 26 d. New 
Yorke, peržengusi vos tik pen
kiasdešimties metų amžiaus ri
bą. Vidurinius mokslus baigė 
Kybartuose, mokytojos diplomą 
įsigijo Pedagoginiame institute 
Klaipėdoje.

1939 m. sukūrė šeimų, su Jo
nu Jocium, Lietuvos kariuome
nės kapitonu. Tačiau neilgai ve
dybiniu gyvenimu džiaugėsi — 
jos vyrą 1940-41 m. karo aud
ra pražudė. 1944 m. antroji ka
ro banga a. a. Viktoriją Jocie
nę su maža dukrele Vidute nu
bloškė į Vokietiją. 1949 m. jied 
vi atvyko į Ameriką. Netenka 
aiškinti, kaip buvo nelengva vie 
nai moteriškei su dukrele šiame

j Pokalbiuose kam. nors užsi
minus apie šaulių organizaciją 
dažnai tenka nugirsti ikilausi- 
mas:

— Koks tikslas buvo atkurti 
Lietuvos Šaulių sąjungą trem
tyje ir kokie jos uždaviniai?

Pasigavęs tik iš narių susi- 
. rinkimo išėjusį S. Bernatavičių, 

Cicero jūrų šaulių kuopos “Kilai 
pėda” pirmininką — kuris taip 
pat yra LŠSĮT centro valdybos 
narys — statau jam tą ir (ke
letą kitų klausimų.

— WT statute, tarp kitko, 
pasakyta, kad s-gos tikslas yra 
lojaliai bendradarbiauti su Lie
tuvos valstybės išlikusiomis 
valstybinėmis institucijomis ir 
Lietuvos laisvinimo veiksniais. 
Visomis turimomis išgalėmis 
remti kiekvieną lietuvybei nau
dingą darbą, rūpintis lietuvybės 
išlaikymu lietuviškojo jaunimo 

^;arpe ir išlaikyti ir stiprinti lie
tuvių tautinį ir valstybinį atspa
rumą. Sąjungos uždaviniai tarp 
kitko, yra: a) atkurti Lietu
vos valstybės nepriklausomybę;
b) išlaikyti ir stiprinti lietuviš
kojo jaunimo tarpe meilė ir pa
garbą savajai kilmei ir kalbai;
c) palaikyti kontaktą su vietos 
organizacijomis, ypač su tomis, 
kurios priešinasi komunizmui;

Ai) siekti vienybės ir tautinio 
bei valstybinio susipratimo lietu 
vių tarpe.

— Terminas “Tremtyje” da
rosi Jiepopuliarus ir 'jo vieton 
siūloma “Išeivijoje”. Kodėl pa
sirinkta vadintis Lš|S Tremty
je?

— Nesisavinu teisės į tai at
sakyti nei s-gos vadovybės nei 
atkūrimo iniciatorių vardu, bet 
mano nuomonė yra štai kokia. 
Žmpgus staiga atsiradęs tarp 
pragaro ugnimi liepsnojančio 
miško iš vienos pusės ir gilios 
jūros iš kitos, šoko į jūrą, tikė- 

^damasis joje kaip nors išsigel
bėti, ar tai rąstą įsikibus salą 
priplaukti, ar praplaukiantį lai
vą prisišaukti ar kitu kokiu ste
buklingu būdu gyvas išlikti. Tie
sa, nieks mūsų surakintų trem- 
tin neatvežė, bet raudonasis oku 
pantas, jėga įsibrovęs mūsų 
kraštam, žudydamas mūsų patrio 
tus ir Sibiran tremdamas nekal 
tuosius, sudarė tokias sąlygas, 

■(kad pasirinkimas buvo mirtis, 
Sibiras ar nedraugiškoji Vokie- Į 
tija. Vadinasi, savo kraštą ap
leidome ne savo laisvu noru, bet 
prievarta. Ta prasme, tad esa
me tremtiniai ir gyvename trem 
ty. Mūsų uždavinys yra jokiu 
būdu neleisti priešui galvoti, 
kad tremtyje apsipratome ir tė 
vynę užmiršome. Nei laiko dul- 

^kės tos Skriaudos neužklos, nei 
nuotolis mūsų šauksmo nenutJl- 
dys. Mūsų tikslas yra (būti rakS 
tiimi okupanto aky.

— Cicero šaulių kuopa yra 
žinoma, berods, kaip viena veik
lesnių. Visuomenė žino, kad 
glaudžiai bendradarbiaujate su 
eile lietuviškų beį svetimtaučių 
organizacijų, kad šiemet iškil
minga] minėjote LŠS 50 metų 
sukaktuves, kad dalyvavote Pa
vergtųjų tautų dienos eisenoje

ir t. t. Kokie tolimesni šių metų 
veiklos planai?

— Metai' skubia sparta eina 
prie galo, tad perdaug šiemet 
nuveikti jau nesuspėsime, tačiau 
ateities planų yra jvairių ir 
daug. Pats artimiausias uždavi
nys yra artėjantis tradicinis 
kuopos (balius “Švyturys”, kuris 
įvyks lapkričio mėn. 8 dieną Ba
lio (Pakšto salėje. Kaip ir kas
met, baliui kruopščiai ’ ruošiar 
mės ir tikimės tikrai gausaus 
būrio svečių.

— Kiek narių turi kuopa ir 
ar verbuojate naujus?

— Sąrašuose yra apie 50 na
rių. Naujų narių verbavimas 
vyksta be pertraukos. LŠSIT nei 
pati nesudaro politinės partijos 
nei priklauso kuriai nors politi
nei partijai, todėl kiekvienam 
prieinama. Kiekvienas lietuvis 
patriotas, vyras ar moteris, ne
žiūrint kokios tikybos ar tauti
nės srovės pažiūrų būtų, yra 
mielai kviečiamas užsirašyti. 
Juk vienybėje galybė. Noriu pa
brėžti, kad S-ga savo ypatingu 
uždaviniu laiko išlaikyti lietuviš 
kąjį jaunimą fiziškai ir morališ
kai stiprų ir įjungti jį į Lietu
vos laisvinimo darbą, tad jauni 
mas ypatingai kviečiamas įsi
jungti.

Cicero jūrų šaulių kuopos

Jaunimo centro direktorius kun. J. 
i Borevičius su rūpesčiu žvelgia į tą ap
linką, kur išsities padidintas Jaunimo 
centras ir jam teks tuos didelius rū
mus administruoti. Šalia inž. J. Stan
kus, VI. Būtėnas ir kun. J. Kubilius, 
ant savo pečių nešąs sunkią ir sudėtin
gą statybos rūpesčių naštą.

Nuotr. Liet. foto arch,

“Klaipėda” valdybą sudaro šie
'asmenys: Stasys Bernatavičius, 
' pirmininkas, Vyt. Krikščiukas, 
vicepirm., Kazys Klinauskas, 
sekretorius, Kazys Vasiliauskas, 
iždininkas, Janina Skama, mote 
rų vadovė, Algimantas Valeika, 
parengimų vadovas, Juozas Staš 
ka, parengimų vadovo padėjė
jas.

Mielai KOTRYNAI GRAUDIENEI, 
dukrelei RŪTAI ir sūnui RAIMUNDUI 
reiškiame giliausią užuojautą jų mylimam vy
rui ir tėveliui Fredui iškeliavus’ Amžinybėn.

Julė ir Jonas Kučinskai
Detroite

Tauriam kariui

PULK. PETRUI+GENIUI mirus,
jo artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Vincas Ruseckas ir šeima

A. -f- A.
PETRUI PETRULIUI

mirus,
Lakeland, Florida, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiš
kia žmonai CONSTANCE,

Ona Janavičienė ir Sūnus
Detroit, Michigan.

Gailestingai seseriai
A. -f- A. VLADEI MARENHOLCIENEI 

mirus,
jos artimiesiems giltą užuojautą reiškia

Vincas Ruseckas ir šeima

krašte kurtis.
Velionę lydėjo visa eilė nelai

mių. 1941 m. žuvo jos brolis 
karininlkas Viktoras Prapuole
nis, 1960 m. mirė jos dėdė vys
kupas Vincentas Padolskis. 1967 
m., širdies smūgio ištiktas, mi
rė paskutinis brolis Augustinas. 
Viktorija, nelengvai dirbdama 
Vokietijoje ir Amerikoje, nenus 
toje vilties. Nesiskyrė ir su iš
mokta lietuvės mokytojos profe 
sija: Lietuviškoje išeivių mo
kykloje kaip mokytoja dirbo 
daugiau kaip dvidešimtį metų.

Velionė buvo didelė lietuvė 
patriotė, uoli pedagogė, gera 
motina. Paliko liūdinčius dukrą 
Vidą su jos vyru Jonu, dvi anū
kes — Viktutę ir Romutę.

Ilsėkis ramybėje, miela Vik
torija! Jonas Karvelis

I Prieš keletą metų Kolumbijo
je prasidėjęs žmonių pagrobimo 
biznis vyksta ir toliau, ypač 
Antioąuia ir Valle departamen
tuose. Šio mėnesio 5 d. buvo pa
grobti Cali mieste gyvenančio 
Šveicarijos konsulo sūnus Jose 
Straessle ir (šveicaras Hermanu 
Buff. Jie buvo pagrobti, kai 
grįžo iš konsulo dvaro, 130 km 
nuo Cali. Bandęs pasipriešinti 
konsulas buvo banditų sužeistas, 
jo sūnus su kitu šveicaru pa
grobti. Konsulo šeima vėliau 
gavo iš grobikų pranešimą su
mokėti nemažą sumą išpirkimo 
mokesčio. Valdžia dėjo pastan
gas grobikus išaiškinti ir nelei
do konsului mokėti išpirkimo. 
Tačiau konsulas išpirkimo mo
kestį sumokėjo ir pagrobtieji 
buvo paleisti. Paskutiniu metu 
kariuomenė ir saugumo organai 
vieną grobikų sugavo, ir pas jį

rado dalį įmokėtų išpirkimo pi-
■ nagų. Kiek teko patirti, grobi- 
(kai priklauso Castro komunis
tams, kurie tokiais pagrobimais 
nori įbaiminti užsieniečius ir 
sudaryti piniginius fondus toli
mesnei komunistų veiklai. K. Kl.

— Popiežius Paulius VI-sis, 
privačioje audiencijoje priėmė 
Rusijos ortodoksų Bažnyčios 
Leningrado metropolitą Niko- 
dim.

— Nevada tapo 36 JAV vals 
tybe 1964 m. spalio 31 d.

A. -j- A. Gen. Štb. Pulk.
POVILUI ŽILIUI mirus, 

p. MARIJJJ ŽILIENĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

Mielam draugui

A. -Į- A.

Vytautui Pagiriui
MIRUS,

jo žmoną ELENĄ ir dukterį GAILUTĘ 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Jonas ir Vanda Stankai 
Birutė ir Kazimieras Sekmokai 
Jonas ir Antanina Rejeriai

BALF’o Apskrities Valdyba
ir visi BALF’o darbuotojai PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS
A. -Į- A.

VLADUI BRAŽIONIUI
mirus,,

jo mylimą žmoną PETRUTĘ skausmo valandose giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

„ Genutė, Teresė ir Juozas ūsai

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Buv. Lietuvos Generalinio štabo pulkininkui 

( A. + A.
POVILUI ŽILIUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI ŽILIENEI, bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Serapinai, Kaunai ir Kosmonai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSONSAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. —- CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

SOPHIE DZENDOLET
DIKTAVIOIOTĖ 

Gyveno 0-Hfi So. Kllpntrick Avė.
Staigiai mirė spalio 27 d., 19(19. 4 vai. popiet, sulaukus pusės 

amžiaus.
Gimė Latvijoje, Rygoj. Amerikoje Išgyveno 07 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime -vyras Adam, brolis Alevander 

Diktow ir kiti giminės, draugai lr pažjstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 0845 So. VVestern 

Avenue.
Ilaidotuvės įvyks penktad., spalio 31 d. Iš koplyčios 10:30 vai. 

ryto bus nulydėta j įdėt. Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus lr pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs VYRAS.

laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8000.

A. -f- A.
JUSTINUI MARKŪNUI

mirus,
jo žmonai EMILIJAI MARKŪNIENEI 
ir visai jos šeimai reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Ona ir Juozas Kriščiūnai

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

imiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iilllllllllllilllllllillllllllltlllllllllllllllllll

GĖLE
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

br kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILJjS GPJINTCIA 
3443 W. 03rd Street, Chieago, minei* 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

(l*AGKAWIOZ)
2424 W. 69th Street TeL REpublic 7-1213 
2314 VV, 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
*848 8. California Ava. Tel. LAfayette 3S6Vt

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Te!. VA 7-1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS VASAITIS - BUTKUS
8807 S. Lituanica Avė. TsL YArds 7-3401 1446 S. 50th Avė., Cicero, Hl. Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 30 d. įH

X Juozas Paškus ir inž. Al
gis Žukauskas Ch.cagoje uoliai 
darbuojasi, besistengdami suda
ryti įvairias (komisijas, kurios 
atliktų paruošiamuosius darbus 
Chicagoje ateinančiais metas 
rengiamam jubiliejiniam ateiti
ninkų kongresui. Komisijos jau

X “Draugo” romano konkur-1 beveik (baigtos sudaryt., visi 
so jury komisiją šiais metais darbai vyksta sklandžiai, 
sudaro Ch.cagoje gyveną rašy- • X Lš)3T c.v. posėdis įvyko 
tojai ir literatūros kritikai: Gra spalio 26 d. Jaunimo centre, 
žiną Babrauskienė, Povilas Gau Dalyvavo visa c. v. ir du sąjun- 
čys, Anatolius Kairys, Dalia Ku gos garbės nariai: gen. St. Dir- 
čėnienė ir Pranas Razminas, mantas ir gen. K. Musteikis, 
Rankraščiams prisiųsti paskuti- kurie laibai domisi šaulių gyve- 
nė data yra lapkričio 1 d. (p«uš- namu ir veikla. Posėdį pravedė 
to anspaudo data). ' pirm. VI. Išganaitis. Pranešimus

X Inž. Bronius Nainys, res- padarė “Trimito” redakt. P. Pet 
pubildlkonų partijos tautybių ko- rušaitis, jūros 'šaulių —- M. 
miteto pakviestas, spalio 28 d. Maksvytis, sporto — St. Berna- 
lėktuvu išskrido į Washingtoną.' tavličhis ir jaunimo — V. Bilita- 
Fasitarime dalyvaus po vieną vičius. Buvo aptarta daug vi- 
įvainių tautų atstovų. Spalio 29 ( šokių organizacinių reikalų, 
d. rytą priims tautybių ir spau kaip VI. Putvio raštų išleidimo,

„.J,* ' L J . . .

Chicagos miesto meras Richard Daley uždeda karūną lietuvaitei Laimai Plačaitei. Iš 25 tautybių, dalyva
vusių konkurse, ji laimėjo karalienės titulą Chicagos Folk Fair, kuri įvyks lapkričio 1—2 d. Navy Pier. 
Laima Plačaitė priklauso Grandies tautinių žokių grupei, kuriai vadovauja Irena Smieliauskienė. Ji taip 
pat yra vyr. skautė.

TRAKTORIAI PRIE PAMINKLO 
ŽUVUSIEMS UŽ LAISVĘ

Kas praėjusį sekmadienį, spa ry Bros. — 949,700 dol.; Roht, 
ho 26 d., atvyko į Jėzuitų kop- IStrock and Assn. 786,869 dol. ir 
lyčią ar Jaunimo centrą, pama- Stankus Construction — 734,800 
tė smarkiai pasikeitusį vaizdą, dolerių.
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pa- Jie statybą pasiūlė eilei firmų,
minkio fone buvusieji medžiai 
iškirsti, nebėra aukštos tvoros, 
išversta žemė, traktorių, sunk
vežimių ir buldozerių ratais sa 
malta žalioji pieva. Be jokio fo
no likęs paminklas atrodo toks 
vienišas ir šaltas.

Kai pirmadienio rytą vėl nu
vykau į tą vietą, kur, atrodė, 
vandalų buvo smarkiai siausta, 
radau traktorių, verčiantį gre-

neatsižvelgdami į tautybę. Bet 
duomenys rodo, kad palankiau
sias sąlygas pasiūlė lietuvis sta 1 
tybinnkas J. Stankus. Štai dėl
ko jis ir yra naujojo -— padidin
to Jaunimo centro statytojas. 
J. Stankaus žodžiais, kuriuos jis 
ištarė čia pat statybos vietoje, 
“niekas negaili padaryti prie
kaištų ,kad statyba pavesta tam 
ar kitam, nes visa eilė rangovų

dos atstovus prez. R. Nūtonas. 
Telegrama buvo pakviesta į 
priėmimą ir “Draugo” redakci
ja,

metinio suvažiavimo ir t.t.
X LB Chicagos apygardos

valdyba, lapkričio 1—2 d. Na
vy Pier, patalpose, organizuoja

X Jaunimo centro tradicinė jd<’mU »«-
vakarienė, kurios tiksiąs yra f? U '' ,an'>e' leme ,
_ xi i .a- t a dalys: paviljonas, rankdarbiaipadėti išlaikyti Jaunimo centrą, . : T ..t j’ jai -rj t • a -mJ •• iir kultūros skyrius. Įsijungėįvyks gruodžio 7d. Lietuviškoj;1 t j s

timą garažą ir kasantį žemę. buvo pakviesti”.
Čia pat buvo kun. J. Kubilius, Kaip žinia, į dabartinės sta- > 
inž. J. Stanikus ir Jaun'mo cen- tybos objektą dar neįeina numa •
tro direktorius kun. J. Borevi
čius. Jie ir atidengė tikrąją pa
slaptį: praėjusį penktadienį, spa 
lio 24 d., prasidėjo seniai lauk
tieji paddinto Jaunimo centro 
statybos darbai. Toje vietoje, 
kur prieis du metus, dalyvaujant 
daugelio organizacijų atsto
vams ir gausiai lietuvių miniai, 
buvo simboljniai prakasta žemė 
naujųjų rūmų statybai, šiandien 
jau viskas sujaukta. Kad pra- 
laisvintų vietą statybai, iškirsti 
medžiai, išversta tvora, nugriau 
ti garažai. Dabar traktoriai kni
sasi į 9 pėdų gilumą. Tuojau 
prasidės cemento liejimas, o vė 
liau augs sienos. Ateinantį pa
vasari, ,jei viskas gerai seksis, 
dabartinėje niūrioje dykumoje

mams”davė “^Ginkii" krautuvė i Simutis. Muzikinėj banketo pro- minstracija įkurdino karvių ir prieš para nkią išsities 5 aukštų 
Bružų siuntinių įstaiga, Saliomė^! Esamoj dainuos J. Krištodaitytė kiaulių formas; pankas per eilę (mūras mūsų jaunimo ir lietuvy- 
ja Kriaučiūnienė, Eilėn Muske,

IŠ ART! IR TOL!

tyta sporto salė. Tėvai jėzuitai 
buvo numatę, kad visa statyba 
(su sporto sale) atseis nedau
giau kaip 500,000 doi. Bet ar
chitekto monumentalus planas 
statybos <kiainą pakėlė ilki 
734,800 dol. Todėl dabar, vyks-

J A VALSTYBĖSE
New Yorko Balfo vajaus 

I-o ji savaitė (spalio 15—22 d.)i ir nteitiinimkai kodrrt tol mene, u. iviaoKianene, a. rou-

cijos, laibai prašomo® pagalbos .._ . „ . . _ ,, . , , . dietų lygiai 7:20 v. v., bus lie-savo maloniu dalyvavimu vaka . .T. , ’/ tuvia.ca programa. Ją atliks tau
tinių šokių grupė “Grandis”. 

X Vėlinių gedulingos pamal- Derliaus šventės atidarymas,

V. Dovydaitis, V. Gylys, V. Ja- ropos lietuvių vyskupas Ant. 
tulienė ir J. Pupius. Vestuvių1 Deksnys, Sv. Kazimiero lietuvių 
svečiai dainininkai: O. Devei- kolegijos vadovybė ir kiti sve- 
kienė, D. Maokialienė, A. Poli- čiai.

®>era tas A. Kazakevičius, 
pradžia” turėtų viršyti tūkstan 
čio sumą. Tačiau visai gerą pra
džią parodė dovanų rinkimas 
laimėjimų traukimui. Vertingų

— Vliko seimo bankete gruo
džio 6 d. New Yorker viešbuty 
New Yorke ka’lbės Letuvos gen,

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Užtrakio parkas prie Tra

kų ilgą laiiką buvo labai užmirs 
tas ir apleistas; kitados gražiai

dos už savanorius, (karius, par- įvyksta lapkr. 1 d., 10 vai. r.1 patrauklių dovanų laimė ji-konsulas New Yoike Anicetas įruoštame parke bolševikų'ad-
tizanus ir visus kovotojus žuvu- Lietuvių visuomenė 
sius už Lietuvos Laisvę ir Ne- gausai dalyvauti, 
priklausomybę ir mirus'us mū
sų artimuosius išeivijoje ir oT.cu 
puotoje Lietuvoje, įvyks iapkri- 
čio2 d. 6 vai. Tėvų jėzuitų kop
lyčioje.

kviečiama

X Pulk Mykolas Kaima n tas, 
ilgesnį la ką gyvenęs P. gilo na
muose prie Union ir Garfield 
gatvių kampo, dabar pastoviai 
apsigyveno Kankakee ir turi

X “Sėjau rūtą, sėjau mėtą” atskirą kambarį bei pilną išlai- 
romanas, pasirašytas Alfonso kymą. Ten yra ir daugiau lietu- 
Smilgelės, yra 6-sis rankraštis,' Lietuviai gydytojai juos

-Daugėlienė, pianu lydima Alek
so Mrozinško. (E)

DIDŽ. BRITANIJOJ
—• D. Britanijos lietuvių s-

gos tarybos posėdis įvyksta

Antanas Kaunas ir (kiti, kurių 
dovanų Ilki rašant šias eilutes 
dar nespėta suregistruoti. Do
vanų traukimas įvyks per va
jaus užbaigimo koncertą lapkri
čio 15 d., šeštadienį, 7 v. v. į lapkr. 8 d. Lietuvių namuose

metų apsaugo krūmais ir (buvo 
užterštas. Dabar susirūpinta jo 
likimu. Numatoma atstatyti gar 
siąsdas oranžerijas -ir globoti re 
tus medžius.

— Vėžių peryklą ruoš amasi 
įruošti Ignalinos apylinkėse ir

bės ateičiai.
Apie parengiamuosius padi

dinto Jaunimo centro statybos 
planus ir dairius, kurie taip il
ga' užsitęsė, visuomenė vis bū
davo informuojama. Rudens pra 
džioje gavus iš architekto galhi-

nuoširdžiai užjaučia, ir jiems pa
deda gyventi, kad būtų ramūs, 
sotūs ir kultūringai praleistų 
la’ką.

X “Chicago Tribūne” m-aė-

atsiųstas “Draugo” romano kon 
kuršiui.

X Marijonų bendradarbių
Chicagos apskr. žaidimų popietė 
įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 
2 d., vienuolyno svetainėje. Pra 
džia 2 vai. Įėjimo auka 1 dol.
Prašome gausiai dalyvauti, nes 
bus proga linksmai laiką pra
leis tį,, pažaisti, laimėti daug ir 
gerų dovanų ir pasivaišinti. Gau
tas š’o pobūvio pelnas skiria- sutelkimui lėšų lituanistinėms 
mas marijonų spaudai paremti, mokykloms. Tuo rūpinasi vald.

Maspetho lietuvių parap. salėje 
(64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y.)

__ Prel. J. Balkūnas, gen. kon
sulas A. (Simutis ir VI ko pirm. 
pareigas ėjęs vicepirm. J. Audė

Londone, š a proga į Londoną 
suvažiuos ir daugiau Anglijos 
lietuvių.

... v ... , , . tunus planus .objektas tėvų je-augmti mažus vėžiukus, kurie 5 ri, x .zuitų buvo atiduotas eilei ran
govų varžytinėms. Rezultatai

jusio sekmadienio laidoi staty-.nas sPa^io 25 d. dalyvavo De- 
bininkų skelbime randame įr Išimtojo Amerikos Ukrainiečių 
dvi lietuviškas pavardes, tai Bru kongreso bankete. Kongresui

— Pavergtųjų tautų savaitė
įvyksta lapkr. 9—16 dienomis. 
Šia proga paruošti atsišaukimai 
anglų kalba, kurie platinami, 
Lietuviai raginami rašyti laiš

X šachmatų klubo valdybą
sudaro V. Karpuška _  pirm.,
M. Miikutaitis ir R. Fabijonas—

no Joniko ir Kosto iStaponkaus. buvo perduotas raštu Vliko svei
kūlimas, kuriame prisimintos ............. .

i j B Chicagos apygardos bendros istorinės lietuvių ir uk- Į Lietuvai 
valdyba piniginį vapj tradlcljo8 ^^1 _ k()ncerte!>

linkėjimai laimėti bendrą kovą §iamas la.pkr 22 d 
dėl savo kraštų laisvės ir nepri no rūpesčiu. Programą

kus D. Britanijos ministrui pir
mininkui ir išdėstyti skriaudas

būtų vėliau įleidžiami į įvairius 
Lietuvos vidaus vandenis. Tai 
labai svarbu, nes užtėršus eže
rus ir upes, buvo nunuodyta 
daugybė vėžių iir žuvų.

— Šimtamečių senelių vaka
ronė buvo suruošta Dusetose. 
Senelių susirinkimą gloriojo K. 
Būgos vidurinės mokyklos mo
kiniai.

turėjo paaiškėti spalio pradžio
je. Į pasiūlymus neatsiliepė

Walsh and Vacys Construc
tion, Kerelis Co. ir Duffy Co. 
Kinmore telefonu painformajvo, 
kad nebesuspėjąs apskaičiavimų 
padaryti. Galutinai buvo gauti 
šie pasiūlymai: Telarder Bros- 
Taland's — 1,040.000 dol., Hen

narys organ. reikal. Karolis Avi 
žienius. Atrodo, 'kad jam pavyks 
sudaryti atsk rą komitetą, kurio

nariai. Klubas renkasi penkta- pareiga būtų pravesti minėtą
dieniai® 7. v.v. Jaunimo centre, 
Visi šachmatininkai yra kviečia
mi atvykti.

X Trijose Daužvardžių gene 
racijose. Lietuvos Generaliniam 
konsului Petrui P. Daužvardžiui 
įteikiamas Pavergtųjų Tautų- 
Eisenhowerio Proklamacijos Me 
dalis Holiday Folk Fa'r atida
rymo proga lapkričio 1 d. Navy 
Piere. Sūnus aviacijos majoras 
Fabijonas Gediminas Daužvar
dis su šeima buvo atvykęs iš 
Wyoming trumpai viešnagei 
prieš išvykstant vienų metų už
sienio tarnybai tolimuose rytuo
se. Petro Vytauto ir Dolores 
Daužvardžių sūnus Petras A. 
Daužvardis, paskutinių metų 
aukštesnios mokyklos mokslei
vis, gyvenąs Lockport - Lemom 
to priemiestyje, gavo iš Ulinois 
Švietimo Departamento praneši
mą, jog jam paskirta Ulinois 
Valstybės stipendija už labai 
aukštus pažymius kolegijos kan 
didatų kvotimuose. Petras ruo
šiasi studijuoti aeronautikos 
inžineriją.

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

vajų šios apygardos valdybos 
laikotarpyje. Švietimo ir šeimos 
metai 'baigiami kovo 15 d. Jau-

kdausomybės. (E)
— Los Angeles, Calif., lap

kričio 22 djeną, vakare šv. Ka
zimiero parapijos salėje įvyks
ta Balfo vakaras. Bus suvai
dinta linksma J. Gliaudo® kome

nimo centre, atskira įdomia be; diJa: “Kompiuterinė santuoka”, 
menine programa. (Režisuoja D. Mackialienė L>e-

' koracijos
X Apie Drezdeno bombarda

vimus ir ten pergyventą lietu
vių pragarą, jau yra gauti ke
lių žmonių atsiminimai, (kurie 
sukelia išiurpą ir pasibaisėjimą. 
Prašome rašyti visų, kurie ten 
buvote ir matėte tokius vaiz
dus, adresu: A. Gintneris, 3221 
W. 61 st., Chicago, UI. 60620.

X A.a. diplomato - žurnalisto 
Prano Dailidės ketverių metinių 
mirties sukakties proga velionio 
žmona Ona Dailidienė įamžino 
savo vyrą Praną Da’lidę Lietu
vių Fonde su pradiniu $500.00 
įnašu. Įnašą pažadėjo padidinti 
iki tūkstantinės. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chica
go, III. 60629. (pr.)

X Stalo sidabrą ir stalo stain- 
less steel visdkio didumo setais 
pirksit išpardavimo kainomis. 
Verta paskubėti, nes lakas ri
botas. Terra, 3237 West 63rd 
St., Chicago, III. Tel. 434-4660.

(sk.)

išpildys solistės V. Gasperienė, 
V. Galbuogytė ir baletininkė J. 
Vainoriūtė.

— Procesija į kapines prie lie
tuvių kapų ruošiama Londone 
VėCinių proga lapkr. 2 dieną.

— Jaunimo suvažiavimas ir 
A. Zaliūno. Vaid na , Lietuvos kariuomenės šventės 

dramos sambūrio aktoriai: D. Į minėjimas ruošiamas lapkr. 1 
Barauskaitė, E. Dovydaitienė, d- Bradforde.

■— Lietuv'ų sodybos klubo se
zonas užbaigiamas lapkr. 29 pa
rengimu ir specialiomis išvyko
mis į sodybą.

x Liet. moterų klubų Fede
racijos Chicagos klubo valdyba 
posėdžiavo spalio 22 d. dr. J. 
Montavičienės jaukioj rez den 
cijoj. Buvo aptarta eilė klausi
mų bei sekančio visuotino narių 
susirinkimo eiga, kuris įvyks 
lapkr. 9 d. 3 v. v. Jaunimo cen
tre. Visos narės prašomos tą 
dieną rezervuoti ir dalyvauti 
šiame susirinkime. Taip pal, kvie 
čiamos ir naujos narės prijau
čiančios šiam pasaulio lietuvių 
moterų vienetui. Po susirinkimo 
bus narių bei viešnių pabendra
vimas — kavutė.

X A.L.R.K. Moterų sąjungos 
20 kp. Brighton Parke susirinki 
mas įvyks lapkričio 2 d. 1 vai. 
mokyklos salėje. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti, bus pasi
tarta mūsų metin’o parengimo 
ir kitais klausimais.

1967 m. spalio mėn. dalyvaujant Lietuvos gen. konsului dr. Daužvardžiui, 
LB cv pirm. inž. Br. Nainiui, jėzuitų provinciolui kun. B. Markaičiui ir 
gausiai lietuvių miniai kun. E. Abromaitis pašventino žemę naujam Jaunimo 
centrui. Nuotr. L. Foto arch.

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. (prj

Cik^giečią) Jame? Vercruysse, Dean Pietkiewiez ir Robertas Balzekas yra St
' John karinet, akademijos, Deląbeict, W«c., studentai.

ITALIJOJE
— Vyskupas Ant. Deksnys,

lydimas pranciškono kunigo Kle 
menso Žalalio, spalio 21 d. iš 
Romos išvyko į Vakarų Vokie
tiją. Lapkričio 1 d. vysk. Ant. 
Deksnys dalyvaus Vakarų Vo
kietijos lietuvių kunigų suvažia
vime Vasario 16-sios lietuvių 
gimnazijoje Huettenfelde. Suva
žiavime bus svarstomi aktualūs 
lietuvių sielovados klausimai 
Vakarų Vokietijoje. Lapkričio 
2 d. vysk. Ant. Deksnys Vasa
rio 16-sios gimnazijoje sutelks 
sutvirtinimo sakramentą Vaka
rų Vokietijos lietuvių jaunimui.

— Pontifikalimės šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijos koplyčioje, 
Romoje, Sakramentų kongrega

1/969 m. spalio 24 d. naujojo Jaunimo 
centro statybos darbai buvo pradėti. 
Viską verčiančių .traktorių pavėsyje 
matome: Jaunimo centro statybos vir
šininką kun. dr. J. Kubilių, statybos 
rangovą inž. J. Stankų ir žurn. VI. Bū
tėną. Nuotr. L. Foto arch.

tant pirmajam statybos tarps
niui, ardhitektas su rangovu 
planuos, kaip sumažinti visos 
statybos išlaidas. Be to ir vi
suomenės aukos parodys, ar 
sporto salę tėvai jėzuitai (bus 
pajėgūs tuojau statyti. Nors 
tam tikslui žemė nupirkta ir ša
lia vienuolyno esą du namai per 
dieną gali būti nugriauti. •

Šią valandą, stovint už ančių 
traktorių triukšme, pats laimin
giausias atrodė įkun. J. Kubi
lius, kelis savo gyvenimo metus 
paskyręs naujojo namo centro 
statybos rūpesčiams. Jis mato, 
kad jo ilgos ir sunkios pastan
gos su lietuviškos visuomenės 
gausia parama jau ima virsti 
tikrove.

Ateinantį pavasarį jau čia 
stiebsis- penkių aukštų rūmai. 
O kokie, .rūpesčiai dabar gula 
kun. J. Kubilių? Būtinai suma
žinti statybos išlaidas. Todėl jis 
labai kviečia dailides, mūrinin
kus, statyb’ninkus stoti į sava
norišką talką prie statybos dar
bų. Prašo paskambinti jam. O 
naujųjų patalpų nekantriai lau
kia jaunimas, Dariaus - Girėno 
mokykla, archyvai ir kitos lie
tuvių įstaigos. Taip, juk auga 
naujieji visų (lietuvių namai.

VI. Rmjs.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PALAIDOTA S. MICKCNIENE

Trečiadienį iš Šv. Kryžiaus 
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes buvo palaidota ilgametė 
Town of Lake gyventoja Sofija 
MMkūnienė. Iškilmingas Šv. ge
dulo Mišias atlaikė klebonas 
Ed. Abromaitis ir pasakė labai 
gražų pamokslą, suminėdamas 
velionės gražias ypatybes ir 
darbus parapijai
joms bei visuomenei. Klebonas 
palydėjo ir į kapines. Velionė 
buvo veikli Moterų sąjungoje, 

cijos prefektas kardinolas Ant. Šv. Kazimiero seselių rėmėjų 
Samorė spalio 19 d. suteikė garbės narė, tad šių organiza-
sutvirtinimo sakramentą italų 
vaikams. Išk ilmėse dalyvavo Va
tikano valstybės sekretoriato

cijų narės dalyvavo laidotuvė
se. Anksčiau velionė daug dir
bo (Balfe Town of Lake skyr u-

Baltijos kraštų skyriaus vedė-! je ir buvo Baifo apskričio rūbų 
jas rnons. G. Montailvo, Kauno į sandėlio prižiūrėtoja. Prieš 10 
ir Vilkaviškio vyslkuoijų apaš-: mėnesių palaidojo savo vyrą, tą 
failinis administratorius vysku- mirtį sunkiai pergyveno. Tas
pas Juozapas Matula'tis - Labu
kas (atvykęs j pasaulio vyslku-

skaudžiausiai ir atsiliepė į jos 
sveikata. IJko du sūnūs su šei-

mn

MIRTIES SUKAKTIS

Marijona Jaunienė su dukte
rimis gražiai paminėjo savo vy
ro Antano penkių metų mirties 
sukaktį. Buvo užprašytos ge
dulingos pamaldos Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Po pamaldų Jaunių 
draugai, artimieji buvo pakvies
ti gedulo pusryčiams. Antanas 
yra gerai prisimenamas Šv. Jur-

organizaci-! gio parapijoj, kaip buvęs para
pijoj komiteto geras darbinin
kas parapijos parengimuose, 
darbuose. Jaunienė turi palin
kimą puošti bažnyčias. Tad stam 
biai yra paaukojusi šv. Jurgio 
bažnyčioje įvairiems papuoši
mams. Bene tiksliausia dovana 
tai graži Šv. Antano statula, 
prie kurios nuolat dega žvakės 
ir vis matyt žmonių susikaupu
siai hesimsi'.džiiant prašančių šv. 
Antano užtarimo. M. Jaunienė 
yra visų vienuolynų ir Labdarių

pųganod^ Rcenojfc), Vąk&r^ 1 wq£ms- ‘Ištaigi, ^aesybeje. garbes išore ir ikmdobor-e.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.


