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TRUMPAI

Veteranų demonstracija

CHICAGO. — Amerikos Ve
teranų. legionų vadovybė ryt, 
lapkričio 11 d. rengia demon- 
Stracijas palaikyti prez. R. Nix- 
ono politikai. Susirenka Madis
on ir State gatvių sankryžoje 
Chicagos centre. Kviečia demon 
stracijoje dalyvauti ir lietuvius 
bu tautiniais ženklais — vėlia
vomis, šūkiais. Renkasi 1C vai. 
ryto, demonstracija prasidės 11 
vai. ryto. Visų šūkis — tylin
čioji Amerikos dauguma paga
liau turi prabilti ir aiškiai pa
sisakyti prie anarchistus, ko
munistus ir Š. Vietnamo rėmė
jus.

Egipto laivai puola
Pirmasis laivų puolimas 

no 1967 m. karo
KAIRAS. — Egipto laivai- 

naikintuvai, sovietų gamybos, 
šeštadienį atplaukę prie Sina- 
jos pakrašč;ų, puo’ė Izraelio 
šaudmenų sandėlius bei įsistip- 
rinimus. Egipto žiniomis, pasi
rodžius Izraelio lėktuvams, du 
iš jų buvę numušti, gi laivai 
saugiai grįžę į savo bazes. Izra
eliui padaryti žymūs nuostoliai. 
Tuo tarpu Izrae’io žiniomis, nuo 
sto’ių nebuvę ir lėktuvai priver
tę Egipto laivus pasišalinti.

Tarėsi Flotidoje
Vietnamo klausimais •

KEY BISCAYNE, Florida. — 
Prezidentas R. Nixonas vakar 
vakare grįžo iš Key Biscayne, 
kur, šalia poilsio, tarėsi politi
niais, ypač Vietnamo klausi
mais, su valst. sekr. Rogers, 
gynybos vadovu Laird, teisin
gumo — Mitchell bei patarėju 
dr. H. Kissingeriu.

Nixonas šiandien vyksta j ne
toli Washirgtono esančią Beth- 
esda laivyno ligoninę, čia per 
porą valandų bus patikrinta 
prezidento sveikata — tai vyk
doma kas metai. Balt. Rūmuose 
hurodOma, kad Nixono sveika
ta esanti visai gera.

© 150 asmenų demonstravo 
ties prez. Nixono poi’sio na
mais, Key Biscayne, Floridoje.

• New Yorko miesto gyven
tojų skaičius mažėja. Statisti
kos biuras paskelbė, kad New 
Yorko gyventojų skaičius šiuo 
metu nesiekia 8 mil.. 1968 m. 
šio, didžiausio krašte miesto, 
gyventojų skaičius buvo pasie
kęs 7,964,200, gi 1966 m. tas 
skaičius buvo rekordinis — 8,

Ann Ucello, vienintelė moteris — 
valstijos sostinės meras, vėl per
rinkta Hartford miesto meru.

Įvairios žinios
• R. Vokietija paskelbė: jei 

Bonnos vyriausybė siekianti ge
resnių santykių, ji prikalanti pri 
pažinti rytų (komunistinę) Vo
kietiją.

> Vėl į laisvę. Berlyne, lai
mingai pabėgo, nugalėję sienos 
kliūtis, du jaunuoliai, 15 ir 16 
metų amžiaus. Matyt, dėl bu
vusios audros, sienos sargybi
niai — komunistai jaunuolių 
nepastebėjo.

SAVIŽUDYBĖS

Žudosi viename gražiausių 
miestų

San Francisco- — Tai vienas 
gražiausių, spalvingiausių mies
tų ne tik-JAV-se, bet ir pasauly. 
Tačiau... šiš'iniestas laikomas sa
vižudžių sostine. Tokiu “rekor
du” miestas “didžiuojasi” jau 10 
metų. Čia nusižudo dvigubai 
daugiau asmenų kaip Kaliforni
jos valstijoje ir tris kart daugiau, 
pagal vidurkį kaip visoje Ameri
koje.

Gydytojai patyrė, kad San 
Francisco savižudžių tarpe nusi
žudo trys ketvirtadaliai gyven
tojų, šiame mieste išgyvenusių ne 
mažiau kaip 10 metų. Kokios tų 
nelaimingųjų žudymosi priežas
tys?

Daug didingų tiltų, bet...

Mieste yra nemaža tiltų, ta
čiau... San Francisco savižudžių 
tarpe ši priemonė (šokant nuo 
tilto) laikoma trečiąja iš eilės. 
Vis dėlto, nusižudymas šokant 
nuo tilto laikomas tikru, nes iš 
330 asmenų, šokusių nuo Gol- 
den Gate tilto, išliko sveiki vos 
trys. Dažniausiai vartojamas nu
sižudymo būdas šiame mieste, tai 
— nuodų panaudojimas. Apsi- 
nuodyja net trečdalis visų nusi
žudėlių.

Alkoholis ir savižudybės — 
artimos sąvokos
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PRAHOS REŽIMAS SMOGIA
Nauji suvaržymai Čekoslovakijos kultūros veikėjams — Režimas ir prieš Vakarų spau
dos atstovus.

Grasina teismais 
Vakarų žurnalistams

PRAHA. — Komunistų par
tija Čekoslovakijoje šiomis die
nomis griebėsi veiksmų prieš 
tuos kultūrinių barų žmones, ku 
rie yra parodę didelį pasiprieši
nimą naujajam režimui ir pa
čiam komunizmui. Be to, parti
ja pasiryžusi varžyti į kraštą 
atvykstančius Vakarų žurnalis
tus bei korespondentus.

Jiri Hečko, armijos pohtinis 
pareigūnas, partijos dienrašty 
“Rude Pravo” įspėjo Vakarų 
laikraštininkus: jei jie nesilai
kysią “žurnalistinės etikos dės
nių”, jie galės būti teisiami. .

Nurodyta į vak. vokiečio žur
nalisto, Juergen Grenz, atvejį. 
Jis lapkričio 7 d. “išprašytas” 
iš krašto, nes buvo atvykęs su 
padirbtais dokumentais, suklas
tojęs čekų dokumentus ir nele
galiai dirbęs Austrijos radijo 
siųstuvui.

Partijos apynasris 
kultūros darbininkams

Kultūros reikalų ministeris 
Miroslav Bužek nurodė spaudai 
į naujas režimo priemones, ku
rios bus panaudotos,* siekiant 
palaužti kultūros srities unijų 
(rašytojų, dailininkų, radijo, te- 
levižijos darbubtojų ir kt.) pa
sipriešinimą ir jas daugiau pa
lenkti partijos priežiūrai.

Tos unijos ligšiol griežtai pa
sisakydavo prieš režimo priežiū
ros priemones ir nuo 1968 m. 
invazijos dienų boikotavo so
vietų filmus, teatro veikalus bei 
kompozitorių kūrinius.

Siaurinamas unijų vaidmuo
Dabar įvesta nauja tvarka: 

ne unijos, bet pati ministerija 
palaikys ryšius su rašytojais ir 
įvairių sričių menininkais. Tik 
ministerija, bet ne unijos spręs, 
su kuriais kraštais mėgsti kul
tūros ryšius, be to, įvedamos 
naujos teisinės bei ūkio srities 
priemonės ir žymiai griežtesnė 
naujai skelbiamų leidinių prie
žiūra.

Bus neleidžiama pasirodyti 
leidiniams, kuriuose neigiamai

W. von Braun, “Apolio” progra
mos, žygin į menulį, “tėvas”. Lap
kričio 14 d. pradedamas naujas “A- 
■pollo 12” skrydis į /

vertinama partijos kryptis. Pri
pažinta, kad knygų rinkoje Če
koslovakijoje yra nemažai “men 
kaverčių leidinių”.

Paminklas čekų laisvės 
kovotojui

ROMA. — Romos miesto me
no paminklų komisija patvirti
no projekto planus naujam pa
minklui Čekoslovakijos laisvės 
kovotojo Prahos studento Jan 
Palaidi atminimui pagerbti. Pa
minklo statybos darbai jau pra
dėti.

Vietname
Veiksmai vėl sulėtėję

SAIGONAS. — Savaitgaly 
vykus smarkesnėms kautynėms 
Mekongo upės deltoje, vakar jie 
buvo žymiai susiaurėję. Keti 
smulkesni puolimai vyko Da 
Nang srity, žuvo keli marinai.

Priešas numušė tris JAV ma
lūnsparnius. Komunistai rake
tomis apšaudė 22 JAV ir jų są
jungininkų bazes.

Vakar paskelbta; JAV nuo
stoliai P. Vietname ligi šio mė
nesio pabaigos sieks 300,000 vy
rų, įskaičius ne tik žuvusius, bet 
ir sužeistus karius.
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Estijoje trūksta maisto
Trūksta mėsos ir pieno gaminių

Helsinki. — Estijoje pastaruo
ju metu apsilankę Suomijos gy
ventojai pastebėjo, jog krašte 
pradėjo trūkti įvairių maisto ga
minių. Tai ryšku pradedant 19- 
68 m. vasara.

Tiesa, krašte netrūksta duo
nos ir - bulvių, bet, kas labiausia 
suomius stebina, tai rinkose iš
nykę pieno ir mėsos gaminiai.

Trūksta ir žuvies
Estijos pakraščiuose anksčiau

klestėjo gyva žuvies pramonė. 
Panašiai kaip ir Skandinavijos 
gyventojai, ir estai buvo laiko
mi ir tebėra dideliais žuvų var
totojais.

Bet... šiuo metu Talino krau
tuvėse jau išnyksta ir žuvys.

Kodėl tai vyksta? Suomiai iš 
savo draugų Estijoje patyrę, kad 
rusai - okupantai pastaruoju me
tu atsargas, skirtas vietos gyven
tojams, pradėję imti savo ži
nion. Kalbama, kad naujoji kryp
tis turinti ryšio su pablogėjusiais 
sovietų - kinų santykiais.

........   t ——    ....   ■ i i. ., j   —

Nacis Gewecke teisiamas

‘DRAUGO” l PSL.
redaktorius Vyt. Alseika šian
dien pasitraukė iš “Draugo” 
redakcijos. Jis lapkričio 18 d. 
persikelia į New Yorką. V. Al
seika 1 psl. redaktorium buvo 
nuo 1967 m. rugsėjo 4 d.

RUSAI PRIEŠ
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TR UMPUS SIJONUS
Prieš ir už “minijubką 

Sovietuose”
Bausmės — blogiau, negu 

sijonai

Vokietijoje

019,100.
• Dangorėžį — įstaigų pas

tatą Paryžiuje numato pastatyti 
prancūzų - amerikiečių statybi
ninkų grupė. Pastatas turėsiąs 
58 ankštus ir jis bus pats aukš
čiausias tolkio pobūdžio Euro
poje.

Bobby Seale, negras-oiaištinin- 
kas, vienas iš 8 Ohicagoje teisiamų 
suokalbininkų, veikusių 1968 m. de
mokratų suvažiavimo .metu, teisė- 

nuteistas, dėl trukdy- 
4 metų kalėji-

Gydytojams pavyko ištirti, kad 
didelis San Francisco miesto sa
vižudžių skaičius sietinas ir su al
koholizmu — ir čia miestas pir
mauja, su kitais JAV didmies
čiais palyginus. Įdomu, kad nu
sižudymų skaičius didelis ir kituo 
se, ypač pasaulio turistų lanko
muose miestuose, kaip'Vak. Ber
lynas ar Las Vegas.

Medicinos specialistų dar ištir
ta, kad nusižudymų daugiau tų 
asmenų tarpe, kurie arba išsisky
rę, gyvena vieniši, ar našlauja. 
Ir šiuo atžvilgiu San Francisco 
išsiskiria iš kitų, nes jame neve- 
dusiųjų gyventojų yra apie 35 
proc. daugiau, kaip kituose JAV 
miestuose.

Pagaliau, žudosi ir senesnio 
amžiaus žmonės, gi San Francis
co vidutinis senųjų gyventojų 
amžius yra apie aštuonis metus 
aukštesnis megu kitur.

Jei dabar pasversi visus minė
tus veiksnius, tai turėtų būti aiš
ku, kodėl San Francisco, žavin
gas miestas ties Ramiojo vandeny 

j no pakraščiais, laikytinas Ame- 
1 rškns cavižiidžiii sratrzipl

Luebeck, Vak. Vokietija
J. Pyragas praneša:

Gegužės 5 d. Luebecke prasi
dėjo prisiekusiųjų teismas —kal
tinanti dalyvavę žydų žudynėse 
Šiauliuose, Lietuvoje. Šioje bylo
je yra kaltinami Hans Gewecke, 
buvęs vokiečių civilinės valdžios 
komisaras Šiauliuose ir to štabo 
viršininkas Ewald Bub. Jie 1943 
m. birželio 6, be teismo sprendi
mo Šiaulių gete pakorė žydų tau
tybės kepėją Berzalelį Masowiec- 
kį, kuris buvęs sugautas nešant 
į getą kepalą duonos ir keletą ci
garečių.

47 teismo posėdžiai

Byla jau turėjo 47 teismo po
sėdžius ir per šį laiką teismo ap
klausta visa eilė liudininkų — iš 
JAV, Anglijos, Kanados, Izrae
lio, Pietų Afrikos, Sovietų Sąjun
gos ir Fed. Vokietijos.

Be to, teismas du kartus buvo 
nuvykęs į Izraelį ir vieną kartą 
į JAV išklausyti tų liudininkų 
parodymų vietoje, kurie patys 
buvo nepajėgūs atvykti į Luebec- 
ką.

Vokietis įsikūrė Izraely

Karo metu daug padėjo žydam
JERUZALE, — Izraelyje, va

karų Galilėjoje neseniai įsikūrė 
vokiečių pora, Otto Busse, 68 
m. amžiaus ir jo žmona- Erna, 
56 metų amžiaus. Nors Ness 
Amim kaime draudžiama kur
tis vokiečiams, tačiau Bussei 
buvo padaryta išimtis.

Busse, karo metu buvo nacių 
karininkas ir Lenkijoje, Balsto
gės mieste, vadovavo įmonei, 
kurioje dirbo žydai. Burse su

Du liudijo iš Lietuvos atvykę

Liepos 22-26 d. buvo atvykę 
du liudininkai iš Lietuvos — Ma 
ri Ulmanienė ir Leiba Libchitz. 
Spalio 18 d. prisiekusiųjų teis
mo sąstato trys teisėjai —valsty
bės gynėjas Boettcher ir du ad
vokatai, dr. Mueller (Hamburg 
ir dr. Noack (Kiel), iš Amster
damo, Olandijos, išskrido į Mas
kvą, o iš jos skris į Vilnių ir ten 
vietoje išklausys tolimesnius liu
dininkų parodymus, be to teis
mas aplankys buvusį Šiauliuose 
getą bei tą vietą, kur buvo ke
pėjas Masowiecki pakartas.

Liudininkai, teisme liudydami 
(daugiausia, žydai), bent kai ku
rie jų, buvo neigiamai vertinę 
buvusią Lietuvos policiją, kuri 
buvusi “žiauri ir brutali” žydų 
atžvilgiu. Teismas dar vyks ligi 
lapkričio mėn. pabaigos.

• Kongo statys užtvanką. 
Pasirašyta sutartis su Europos 
Bendrąja Rinka, kuri statybą 
rems finansiniai ir suteiks 9 
ną, įvairių kraštų vadams.

rėmė maistu, vaistais ir nema
žam skaičiui padėjo pasprukti 
j laisvę.

Vokiečiai paskelbė — jis 
“išdavikas”

Busse 1961 m. buvo nuvykęs 
j Izraelį ir lankėsi pas buvusius 
jo vadovautos įmonės darbinin
kus. Tačiau jam grįžus į vak. 
Vokietiją, jis spaudos ir tautie
čių buvo laikomas “išdaviku” 
ir jo šalintasi. Po to jis nutarė 
išvykti ir įsikurti Izraely. Ness 
Amim kaime, be abiejų vokie-

bydiiį. buvo suaidraug&veą, juoi.. aa.

čių, dar gyvena, nemaža įsikū
rusių olandų bei šveicarų ir vie-

TRUMPAB
'• Japonijoje šeštadienį apie 

2,000 policininkų susidūrė su 
kraštutiniaisiais studentais. Pa
naudotos ašarinės dujos ir van
dens švirkštai. Suimti 32 stu
dentai, 30 policininkų bei stu
dentų buvo sužeista.

• K. G. Kiesinger, buvęs vak. 
Vokietijos kancleris, CDU — 
krikščionių demokratų partijos 
tautinio komiteto užvakar per
rinktas, dar 2 metams, partijos 
pirmininku. Jis išrinktas visais 
balsais. Partijos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 17 -18 d. Mainz 
mieste.

< A. Grečko, sovietų gyny
bos ministeris ir maršalas, šį 
mėnesį lankysis Kuboje.

♦ Lėktuvo “grobikas” Mini- 
chiello, neseniai per prievartą 
nukreipęs JAV keleivinį lėktu
vą į Italiją, kalėjime kalbėjosi 
su tėvu ir iš JAV atvykusia 
motina bei seserimi. Dar neaiš
ku, ar jis bus teisiamas Itali
joje ar išduotas JAV-bėms. Ita
lų, ypač prieš JAV nusistačiusių 
(pvz. komunistų) tarpe ame
rikietis - marinas laikomas be
veik “didvyriu”, savo paspruki
mu į Italiją, esą, pasisakęs prieš 
“amerikinį teisingumą” ir bu
vęs “Vietnamo auka”.

Lenkijoje
30,000 žydų Lenkijoje

Iš apie 3 mil. žydų, gyvenusių 
Lenkijoje prieš karą, daugiau kaip 
2 mil. buvo patekę į nacių mir
ties stovyklas. Pokario metu vy
kus nuolatiniam žydų gyventojų 
emigravimui, dabar jų Lenkijo
je telįko apie 30,000.

Per pastaruosius dvejus metus 
žydų emigravimas buvo itin gy
vas.

Maskva. — Kova prieš trum
pus moterų sijonus ar už juos, 
šiuo metu visu aštrumu vyksta 
Sovietų Sąjungoje. Priešininkai 
siūlo kalėjimo bausmes ir kitas 
priemones. Trumpi sijonai turi ir 
nemaža šalininkų....

“Tie sijonai, tai — klasinis 
priešas”....

Vienas sovietų pilietis, kurio 
laiškas paskelbtas spaudoje, trum 
pus sijonus laiko tikru “klasi
niu priešu”. “Literaturnaja Ga
zeta”, Rašytojų sąjungos orga
nas, pranešė gavęs daug laiškų 
—kai kuriuose jų siūloma mo

terims, su per trumpais sijonais, 
skirti nemažesnes bausmes,, kaip 
eiliniams sovietų chuliganams... 
Tai reikštų, kad moterys su per- 
trumpais sijonais būtų baudžia
mos pinigine bauda, kuri JAV 
doleriais apskaičiavus, siektų 33,
33 dol.

Skaitytojas A. Raskin pabrėžė: 
esame per daug sujaudinti... Jis 
gynė vyrus, kuriems tokie sijonai 
patinka ir moteris, kurios juos 
dėvi.

Minėtas Raskin pripažįsta, kad 
tie trumpi sijonai esą “nemadin
gi ir neestetiški”, tačiau žymiai 
blogiau, jis teigia, tai tų didelių 
bausmių grėsmė. Kas pavojin
giau , jis klausia: “Apnuoginti 
moterų keliai ar žmonės, kurie 
reikalauja administracinių baus
mių, baudų, smerkimo..?”

Kiti rusai, rašę laiškus spaudai 
pvz. maskvietis V.Y. Gorovoj, sa
ko, kad trumpi sijonai, tai “bur
žuazinė mada, panaši, kaip ir 
rūbų, batukų ar skrybėlių mados 
ir... merginos, tokią madą sekan
čios... liudija, kad joms trūksta 
“dvasinės plėtros”.

• Alaus gėrikai Vengrijoje
įspėti: alaus įmonės gali neiš
pildyti numatyto plano, nes ke
liose Budapešto įmonėse nepa
gaminta butelių kamščių. Dėl to 
galės žymiai nukentėti pati ga
myba.

Ispaniškojo ELTos biuletenio 
(Buenos Aires, rugsėjo -spalio, 
Nr. 5- 36) žymi dalis paskirta 
sovietinės statistikos duomenims 
apie Lietuvą ar visus tris Balti
jos kraštus. Parodyta pati už sa
ve gana iškalbingai pasisakanti 
“rinkimų” statistika (vis 99.99 
proc. ar apie tiek balsų), taip pat 
kolchozų -sovehozų ir “sklypinin 
kų” gamybos palyginimas, ir pra
monės palyginamieji duomenys 
iš visų trijų Baltijos kraštų. Si 
pastaroji studija yra perimta iš 
vokiškosios ELTOS. Ji jau yra pa
tekusi ir į vokiečių spaudą. (E.)

KALENDORIUS

Lapkričio 10 d.: šv. Andrius, 
šv. Trifona, Vaišilgas. Nirmeda.

Lapkričio 11 d.: Veteranų 
Diena. Šv. Veranas, šv. Nimfa, 
Vigintas, Seigūnė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, kiek šilčiau, 
temp. sieks 50 ir daugiau 1. F., 
ryt —- debesuota, palyginti, vis 

■ dąj* gilta, L , Sftugal, vienas žymiųjų s&at&vi- 
‘ jpdrLuuų Pfaboja . 7.
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VYSK. ANTANAS L. DEKSNYS 
ROMUVOJE

KUN. BRONIUS LIUBINAS
Ilgai lauktasis svečias paga

liau atiryko. Spalio 25 Romuvo
je buvo pasitiktas Vakarų Eu
ropos lietuvių katalikų gany
tojas vysk. dr. Antanas Liud
vikas Deksnys. Sielovados direk 
toriaus prel. dr. Jono Avižos 
valia šis vizitas neturėjo reikš
ti vien tik vyskupo apsilanky
mą Vasario 16 gimnazijoje, o 
turėjo būti jo centrinis susiti
kimas su visais V. Vokietijos 
lietuviais. Už tai ir uždaras vien 
gimnazijos parengimas tebuvo 
trumputis — vyskupas išgėrė 
kavą kartu su gimnazijos mo
komuoju, administraciniu ir ū- 
kiniu personalu; direktorius 
jam pristatė visus darbuotojus. 
Kitą dieną, prieš pat išvykda
mas, ganytojas perėjo abudu 
— mergaičių ir berniukų — ben 

• drabučius, susipažindamas su 
moksleiviais ir jų gyvenimo są
lygomis.

Oficialusis
vyskupo pasisveikinimas

šeštadienį aukštasis svečias 
buvo pagerbtas Romuvos salė
je, kur buvo suvažiavęs nema
žas skaičius lietuvių iš įvairių 
V. Vokietijos vietovių. Vasario 
16 gimnazijos direktorius ir jos 
kuratorijos pirmininkas Vincas 
Natkevičius pristatė savo va
dovaujamąją įstaigą, kaip kul
tūros ir lietuvybės židinį bei 
lietuviškosios veiklos centrą. 
Pranešęs, kad šiuo metu iš 82 
gimnazijos mokinių yra 60 ka
talikų (kiti 22 evangelikai), di
rektorius suminėjo, kad anks
čiau būdavę 100 ir net daugiau 
mokinių. Toks žymus skaičiaus 
sumažėjimas esąs Damoklo kar
das, gresiąs ir Vasario 16 gim
nazijai JAV-bių lietuvių pran
ciškonų gimnazijos, Putnamo 
seselių bendrabučio ir Italijos 
lietuvių saleziečių progimnazi
jos likimu. Esąs geras ženklas, 
kad naujasis ganytojas yra pe
dagogikos mokslų daktaras. Jo 
veikla ir patirtis padėsianti gim 
nazijai gyvuoti. Toliau kalbėjo, 
kad gimnazijoje relig’ija dėsto
ma lietuviškai, kad per visą 
gimnazijos gyvavimo laiką ne
turėta religinių konfliktų su mo 
kiniais, kad nė vienas nėra at
sisakęs eiti į religijos pamokas.

Direktoriaus kalbą apvainika
vo mokinių meninis pasirody
mas, Rūta Kūnaitė padeklama
vo Viktoro Šimaičio Gražią ša
lį, o Angelika Vilčinskaitė Ber
nardo Brazdžionio Benamio 
maldą. Mažieji sušoko Kalvelį 
ir Suktinį, o didžiosios mergai
tės Kepurinę. Už eilėraščius ir 
šokius atsakinga mok. Eliza 
Tamošaitienė. Ant galo Kazio 
Motgabio vadovaujamas choras 
sudainavo 3 dainas.

Gimnazijos kapeliono parei
gas einąs kun. Stasys Šileika 
perėmė’vadovauti iškilmei, pri
statinėti sveikintojus. Sielova
dos direktorius prel. dr. Jonas 
Aviža išreiškė džiaugsmą, kad 
laukimo tarpas baigėsi ir prašė 
vyskupo perduoti padėką ir pa
garbą šv. Tėvui. Vyskupas atei
nąs pas mus Kristaus vardu, jis 
yra dvasinių vertybių nešėjas, 
tiesos ir meilės apaštalas. Lie
tuvių kunigų Vokietijoje vardu 
išreiškė viltį, kad šis susitiki
mas būsianti gera pradžia bend
ro darbo.

Evangelikų vardu sveikino jų 
kunigas Juozas Urdzė, perduo
damas senjoro kun. Adolfo Ke- 
lerio ir Evangelikų Bažnyčios 
tarybos sveikinimus ir linkėji
mus, vyskupui pradedant šven
tąjį darbą Vokietijoje. Pabrėžė, 

, kad šimtmečių eigoje evangeli
kai ir katalikai ieškojo, kas juos 
vienus nuo kitų skiria, o dabar 
ieško, kas jungia, ieško bendro 
kelio. Bendrasis kelias gi yra
Kristus. ‘ ;

Vokietijos- LB valdybos pir- 
mininkas. inž. Jonas K. Valiū
nas apžvelgė Bendruomenės

veiklą, jos rūpesčius, pabrėžda
mas, kad lietuviškoji dvasiški
ja Bendruomenės gyvenime yra 
labai pozityviai aktyvi. Reiškė 
viltį, kad vyskupo patyrimas 
bus gera pagelba ir Bendruo
menei.

Katalikų pasauliečių tarybų 
vardu kalbėjo dr. Jonas Nor- 
kaitis. Gimnazijoje veikiančių 
jaunimo organizacijų vardu svei 
kino moksleiviai Petras Verše
lis ir Irma Dilbaitė — skautų, 
Ričardas Palavinskas — ateiti
ninkų, o mokytojas Fricas J. 
Skėrys — evangelikų jaunimo 
ratelio vardu.

Romuvos LB apylinkės pir
mininkas vyr. mok. Saliamonas 
Antanaitis, priminė tragišką 
gimnazijos kapeliono ir Romu
vos apylinkės vadovybės nario, 
kun. Jono Riaubūno dingimą. ! 
Vysk. Antano L. Deksiiio žodis

Garbusis ganytojas tarė žo
dį paskutinis. Jis pareiškė, kad 
labai laukęs šios dienos ir va
landos, kada galėsiąs būti Ro
muvoje, kuri yra vienu iš svar
biausiųjų židinių mūsų išeivijo
je. Džiugina jį, kad čia yra vie
nybė tarpe visų pažiūrų, kad 
ruošiamas jaunimas lietuviškai 
galvoti. Tai židinys .kuris ne
turi užgesti. Be židinių, jungian 
čių visus į vieną, maža tauta 
išnyks. Iš viso pasaulio lietu
viai žvelgia į šį židinį viltingai. 
Pats gyvendamas Mississippi 
slėnyje žinojęs apie Romuvą 
prie Reino. Su įdomumu skai
tęs Romuvos pirkimui aukoto
jų lentą, kur aukščiausioje vie
toje stovi Šveicarija. Tas pats 
inž. Stankus, kuris Šveicarijoje 
suorganizavo didžiulę sumą Ro
muvos pirkimui, yra padėjęs pa 
statyti lietuvių bažnyčią jo bu
vusioje parapijoje East St. Lo
uis. Iš šio židinio laukiąs, kad 
atsirastų taip pat pašaukimų 
į kunigus ir vienuoles. Kunigas 
yra jungiantis vadas, dirbąs 
kartu religinėje ir taūtinėie Sri
tyse. Džiaugiasi jaunimo svei
kinimais, nes pats. buvęs ir skau 
tas ir ateitininkas. Ateitininkai 
davę idea’ą ir atvedę j kunigu 
seminariją, skautai išmokę prak 
tiškų dalyku. Ypatingai malo
nūs evangelikų sveikinimai. E- 
kumenizmo dvasioje darbavęsis 
jau daugiau kaip prieš 30 metų 
Biržuose. Ten ypačiai gerą kon
taktą turėjęs su kun. Neimanu. 
Galiausia sakė džiaugiąsis ga
lįs būti arti žmonių, išryškino 
pasauliečių reikšmę Bažnyčioje, 
kurie juk sudarą jos pagrindą. 
Baigdamas priminė, kad lietu
viai tėvynėje į mus žiūri kaip i 
avangardą, kuris kuria dvasią 
ir dirba už Lietuvą. Paskutiniai 
žodžiai: “Lietuviu esu gimęs ir 
lietuviu noriu mirti!”

Kunigų posėdis su vyskupu
Į iškilmes buvo suvažiavę 14 

kunigų — 12 iš Vokietijos if po 
1 iš Italijos ir Argentinos. Sie
lovados direktorius šeštadienio 
vakare juos visus sukvietė su 
vyskupu susipažinimo posėdžiui. 
Vysk. Deksnys pareiškė visų 
pavardes jau žinojęs būdamas 
JAV-se o dabar džiaugiasi ga
lėdamas bendradarbiauti. Ne
manąs įvesti didelių pakeitimų. 
Jam priklausą visi liet. katali
kai Europos kraštuose. Darbas 
teks planuoti kartu su visais 
Sielovadą direktoriais. Pastora
cijoj skaitąs esminiu dalyku, 
kad būtų aplankomas kiekvie
nas žmogus. Iškėlė pašaukimų . 
kunigystėn klausimą. Lazdos 
nesivežiosiąs, o tik nuoširdumą. 
Pastoracija turi eiti ranka ran
kon su lietuvybe. Bad Woeris- 
hofeną palaikysiąs. Galvojąs a- 
pie bendrą leidinėlį, nors ir ne
periodinį.

Kunigai iškėlė eilę klausimų. 
Sutarta suvažiuoti studijoms.
1970.UI.29 Bad WoerishofenO

Komunistų partija, perkelda
ma žemdirbius iš vienkiemių į 
gyvenvietes, siekia ne tik ūkinių, 
bet ir politinių tikslų. Jai rūpi 

I ne tik nutraukti siūlą su praeiti
mi, bet ir gyvenvietėse žemdir
bius “perauklėti” ir juos atitin
kamai organizuoti.

“Ministeriu tarybos” pirminin
kas J. Maniušis minėtų tikslų 
neslepia: (“Tiesa,” Nr. 229),

“Respublikoje atliekami reikš- 
reikšmingi darbai, perueliant 
kakaimo gyventojus iš vienkiemių 
ir statant gyvenvietes. Šis uždavi
nys turi ne tik didelę ūkinę, bet 
ir politinę reikšmę. Su
kūrus kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose gerai sutvarky
tas, atitinkančias dabarties reika
lavimus gyvenvietes, bus galima 
išspręsti problemą — suartinti 
kaimo ir miesto žmonių gyveni
mo lygį. Valstybė šiame darbe 
teikia didelę paramą.

Kadangi rangovinės organiza
cijos yra perkrautos, gyvena- 
muosiuosius namus kaime stato 
daugiausia patys ūkiai ir indivi
dualūs statytojai. Gerus rezulta
tus pasiekia paprastai tie ūkiai, 
kur individualius gyvenamuosius 
namus stato nuolatines statybi
nės brigados, kur teikiama vi
sokeriopa parama persikelian- 
tiems.

Kaimo gyventojų persikėlimui 
iš vienkiemių ne visur skiriamas 
reikiamas dėmesys. Iš užplanuo
tų pastatyti šiemet 6 tūkstančių 
individualių ir kooperatinių gy
venamųjų namų per 8 mėnesius 
tepastatyta 3 tūkstančiai arba 
50 procentų metinio plano. Y- 
pač blogi reikalai Rokiškio, 
Plungės, Klaipėdos, Vilkaviškio 
ir Švenčionių rajonuose. Minėtų 
rajonų partijos rajonų komitetai, 
vykdomieji komitetai ir gamybi
nės žemės ūkio valdybos, matyt, 
apleido vadovavimą šiam svar
biam darbo barui.”

Žemės ūkio ministerio pava
duotojas A. Baltušis komunistų 
partijos centro komiteto pasita-

ir išbūti ten visą savaitę. Kolo
nijų lankymą teksią kruopščiai 
suplanuoti. Prel. Aviža pasakė, 
kad jo sąrašuose esą netoli 5, 
000 lietuvių katalikų Vokietijo
je.

Sutvirtinimo sakramentas
Per Kristaus Karaliaus šven

tę vysk. Antanas L. Deksnys 
suteikė sutvirtinimo sakramen
tą 32 lietuviukams. 18 Vasario 
16 gimnazistų, o kiti iš įvairių 
Vokietijos vietų suvažiavę spe
cialiai šiam tikslui. Iškilmingas 
mišias kartu su vyskupu laikė 
11 kunigų.

Tolimesni vyskupo keliai
Iš Romuvos vysk. Deksnys 

užsuko Bensheime pas Vokieti
jos LB valdybos pirmininką inž. 
Joną K. Valiūną su šeima ir 
Dieburge pas tėv. Alfonsą Ber- 
natonį, OFM Cap. Kitą dieną 
kartu su juo aplankė Mainzo 
vyskupą dr. Hermann Volk, kur 
aptarė lietuvių katalikų pasto
racijos reikalus Mainzo vysku
pijoje. Mainze vysk. Deksnys 
dar aplankė ligoninėje po šir
dies infarkto savanorį kūrėją 
ats. maj. Juozą Kriščiūną jo 70 
metų amžiaus išvakarėse. Tą^a 
tiesiai į Bad Woerishofen. ELI

Vysk. A. Deksnys drauge su kunigais, pasiruošę teikti Sutvirtini.no sak 
ramentą. Iš k.: kun. St. Šileika, kun. Br. Liubinas, kun. V, šarka, vysk. 
A. Deksnys. kun. dr. J. Petraitis ir tėv. Kl. žalalis, OFM.

ATSILIKIMAS KAIMO STATYBOJE
Priekaištai statybos organizacijoms

JURGIS VĖTRA

rime nurodė tik kai kurias kai
mo statybos atsilikimo priežas
tis (Tiesa, Nr. 230):

“Respublikinės organizacijos 
kaimo statybininkams skiria per 
maža dėmesio. Kolūkiai ir tary
biniai ūkiai blogai aprūpinami 
statybine technika, jiems pavė
luotai tiekiami gelžbetonio gami
niai, be to, jų nomenklatūra la
bai ribota. Vis dar neišspręsta 
problema, kaip aprūpinti staty
bas stalių dirbiniais. Reikėtų žy
miai išplėsti esamas medžio ap
dirbimo dirbtuves ūkiuose, jas ge
riau aprūpinti technika. Bloga 
ir tai, kad, didėjant kapitalinio 
remonto darbų apimčiai, nė vie
na rangovinių organizacijų nesi
ima atlikti šių darbų. Reikėtų 
pagalvoti apie kaimo remonto 
organizacijų steigimą.

Persikeliant gyventojams iš 
vienkiemių į gyvenvietes, žymiai 
padidėjo individualių namų sta
tyba, tačiau šiam darbui rajone 
vadovauja tik vienas kapitalinės 
statybos skyriaus inžinierius. Kal
bėtojas pasiūlė rajonuose įsteig
ti techninės priežiūros inžinie
rių etatą.

Nemaža pretenzijų žemės ū- 
kio darbuotojai turi rangovinėms 
organizacijoms. Jeigu Respubliki
nis tarpkolūkinių statybos orga
nizacijų susivienijimas sėkmin
gai vykdo planus, tai to negali
ma pasakyti apie Statybos minis
terijos organizacijų, mechanizuo
tų kilnojamų kolonu ir kitų ran
govinių organizacijų darbą. Vien 
per pastaruosius ketverius metus 
nos neatliko darbų už 16 mili
jonų rublių. Didelį susirūpinimą 
kelia ir tai, kad Žemės ūkio mi
nisterijos objektų aštuonių mė
nesių statybos planas įvykdytas 
87 procentais.”
Statybos medžiagų nepriteklius
Minėtame pasitarime J. Bal

kus, Šilutės komunistų partijos 
sekretorius, suglaustai nurodo \ 
eilę nesklandumų kaimo staty
boje (Tiesa, Nr. 230):

“Statybininkų veikloje yra ne
maža spragų. Trūksta darbo jė
gos, žema darbininkų kvalifika
cija. Nepakankamai mechani-
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MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad . ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — S vai vakare. Trečlad. nuo 

vaL ryto lkl 1 vai. p.p.. 
vaL ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 1-1168 
Rea teL 838-2818

ii

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezldenoljos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
<'HIRURGA8 
2858 VVest OSrd Street

Valandos: plrmad., ketv.. G—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal 8usltarlma^

Platinkite “Draugą”.

.žuojam! darbo procesai, statybos
Į blogai aprūpinamos transportu.
1 Būtina sustiprinti kilnojamos 
mechanizuotos kolonos gamybi
nę bazę. Užbaigus ją statyti, ap
rūpinus mechanizmais ir trans
portu, ši organizacija galėtų dvi 
gubai daugiau nuveikti. Tai bū
tų rimta paspirtis rajono tarybi
niams ir kitiems valstybiniams ū- 
kiams.”

Svarbiausią priežastį — staty
bos medžiagų nepriteklių jis nu
tylėjo. Šiuo klausimu išsitarė 
Lietuvos statybinių medžiagų mi
nisterio pavaduotojas K. Jotau- 
tas (Tiesa, Ns. 230):

“Statybininkams trūksta ply
tų. Plytinės neįvykdo savo už
duočių. Antai dėl blogo Palemo
no, Kalvarijos, Anykščių plyti
nių darbo statybos šiemet nega
vo beveik 12 milijonų plytų. Ply
tinėse dažnai keičiasi darbinin
kai, nes jose mažai mechanizuo
ta sunkių darbų Ministerijos re- 
monto-meihaninė bazė yra men
ka ir negali laiku suteikti įmo
nėms reikiamos pagalbos.

Statybininkai neretai kerta ša
ką, ant kurios patys sėdi, nes jie 
laiku neatiduoda naudoti naujų 
statybinių medžiagų pramonės 
pajėgumų. Per aštuonis šių me
tų mėnesius ministerijos objek
tų statybos montavimo darbų ap
imtis teįvykdyta 96 procentais. 
Daug trūkumų yra statant Ak
menės cemento gamykla, “Alek
soto” stiklo fabriką, Palemono 
keramikos, Pilviškių drenažo 
vamzdžių gamyklas. Būtina iš
plėsti nerūdinių medžiagų ba-„-Mzę •

Kaimo statybos planai sunkiai 
vykdomi. Minėti komunistų par
tijos pareigūnai tikrai neturėjo 
tikslo pavaizduoti tikrovę tam
siomis spalvomis.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ* AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—# * 
/ak. SeStadienlals 10—1 vai. Trečia 
llenj uždaryta T.lgonlal priimami su
ritarua.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Rei. telef. VVAlbrook 5-5070 

Resid. Telef. 238-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius našai susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 174-801*

DR. C. K. BOBELIS
’nkstų ir šlapumo takų chirurgija

TeL 6954)583 - Elgin 
425 No Liberty Streei 

Route 25. Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8801 VVest OSrd Street 
Kampas 08-člos lr Callfornla 

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

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

Kezld tel. VVAlbrook 5-3048

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

UK. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS

2434 VVest 7 Ist Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-8, 
antr., penktad. 1-5. treč. tr fiefit. tffc 
nuritama
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$18.00 9.50 5.50 2.25
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Cook County. Ullnolz 
Kitur JAV
Kanadoj lr kitur užsieny
• 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.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

9751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadle - 
tis 2—8 v., Sefitadienlals 10—t p. p. 

Ligoniai priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; Sefitad. 10—2 vaL

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0860

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

BPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandoe pagal susltarlma 

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA 1AKŽEVI&IUS
J O K S A 
VAIKU LIGOS 

2650 VVest 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai lr nuo 6 lkl 8 v.v.
fiefitad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
Aeėt. nuo D lkl 12 vai.: aroa susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

VaL; kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. lr fiefitad. uždaryta

Ofiso ir 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. 
Ir fiefitad. tik susitarus.

Tel. — REUanee 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

VaL: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Sefitad. 18-1 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

TeL ofiso lr buto OLymplo 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St-, Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 8—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

i
3

• Redakcija dirba kasdien B 
8:30 — 4:30, fieStadieniais 3 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas- 3 
dien 8:30 — 4:30, šeStadie- - 
niais — 8:30 — 12:00. 5

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 IVest 71st Street

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

Sefitad. 8 v. r. — 2 v. popiet

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba UetuvlMtai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Namu 825-7687 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

TeL — 423-2060

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. ii 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Sefitad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 69 th Street

(TeL 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 838-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUanee 5-4410 
Rez. GRovelbUI 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2756 VV. 7 Ist Street. 

Telefonas — 025-8206 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
y. r., 2-8 v. vak. fiefitad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryt* 

Rezid. tel. VVA 5-3088

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

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

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč Ir 

'penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. fiefitad. 2—4 vai popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2128, Namu OI 8-6185

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 ist Street

PrilmlnSja ligonius tik slsltarus
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečlad. tr fiefitad. uždaryta

Tel. PRospect 6-8400
DR. ONA VASKEVIDIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 V. v. 

Treč. lr Sefitad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road

Sutvirtini.no


Tautinės grupės —

AMERIKOS STIPRYBĖ

šiuo metu JAV-bėse yra apie 
203 milijonai gyventojų. Tai 
didelis skaičius, ypač jeigu jį 
sugretinsime su faktu, kad pir
mojo šio krašto gyventojų su
rašymo metu, 1790 metais, te
buvo 3,929,214 gyventojų.

Savaime aišku, kad tiek 
daug gyventojų JAV-bėse ne
būtų, jeigu ne imigracija. Nau
jais gyventojais Amerika stip
rinama ir mūsų dienomis. Be
veik iš visų Europos ir dau
gelio kitų pasaulio kraštų į 
Ameriką vykdavo patys veik
liausi, veržliausi, sumaniausi, 
fiziškai stipriausi, o pastaruo
ju metu ir mokyčiausi žmo
nės. Daugiausia imigrantų tei
kė britai, airiai, žydai, vokie
čiai, italai, lenkai, prancūzai, 
ispanai, čekai, olandai, slova
kai, norvegai, šveicarai, lietu
viai. Prievartos būdu buvo ga
benami Afrikos negrai, ilgai
niui skaičiumi smarkiai išau
gę. Kitų rasinių grupių indėlis 
nežymus.

*
Ir šiuo metu pagal įstaty

mais nustatytas tautines kvo- 
tas Amerika kasmet susilau
kia daugybės naujų imigran
tų. Taigi įvairių tautų krau
jas pageidaujamas, ir tai yra 
Amerikos stiprybė, o ne silp
nybė, kaip kai kas bando teig
ti. Tai gerai suprato ankstes
nieji, o taip pat supranta ir 
dabartiniai krašto vadovai.

Amerikiečių tautos kūrimo 
procesas, vykstąs savaimingo 
“tautų suvirinimo viename ka
tile’’ jokiu būdu, nėra įvykęs 
faktas ir šiandieną kalbėti 
apie amerikiečių tautą mums 
įprasta nacionaline prasme 
kažin ar tenka. Iš paviršiaus 
kiek paskusk “jankį” ir dau
giau ar mažiau giliau rasi ku
rios nors tautybės narį.

Taigi Amerika yra daugia
tautė ir to niekas neneigia. 
Greta jau daugiau ar mažiau 
“suvirintos” visumos egzistuo
ja dešimtys milijonų kitų tau
tų narių, kuriems šio krašto 
įstatymai ir praktika duoda 
tokią didelę tautinės veiklos 
laisvę, kokią vargiai jau turi 
kuri nors tautinė mažuma bet 
kuriame kitame krašte.

Niekas niekada Amerikoje 
nevertė atskirų tautų, rasių 
narių ar jų bendruomenių at
sižadėti tautinių ar rasinių sa
vumų. Taigi tautinės grupės 
išliko ir, reikia manyti, bus 
dar ilgą laiką, nes jos yra ver
tingiausia sudedamoji Ameri
kos dalis. Paties žmonių ir 
tautų Kūrėjo jau taip sutvar
kyta, kad žmogus, veikdamas 
savo tautos ar rasės ribose, 
gali daugiausia naudos atnešti.

Kaip penkiasdešimties vals
tybių federacija netrukdo vie
ningo jAV-bių valstybingumo, 
taip tautinės grupės nelaužo 
šio krašto vienybės ir stipry
bės. Dar daugiau. Paskutiniai

įvykiai kaip tik parodė, kad 
Amerikos pamatus griauti be
veik išimtinai bando jau “su
virintų’’ senųjų amerikiečių 
ainiai, kuriuos ir “praskutus” 
sunkiau jų tautybę nustatyti. 
Tuo tarpu nė viena tautinė 
grupė niekada neišėjo prieš šį 
kraštą. Niekas iš aktyviųjų 
tautinių bendruomenių narių 
nenaikina ir neniekina šio 
krašto laisvės simbolio — vė
liavos, kurios dėka visi gali 
ramiai, sočiai ir laisvai gyven
ti. Lygiai nė viena tautinė 
grupė net tuo atveju, kai jų 
senosios tėvynės prieš Ameri
ką kariavo, neišdavė savo nau
josios tėvynės ir aukojo už ją 
savo narių gyvybes.

*
Todėl ir mus gerai nuteikia 

žinia, kad dabartinis JAV pre
zidentas R. Nixonas žada dau
giau dėmesio skirti tautinių 
grupių reikalams. Malonu, kad 
ir jo vyriausias padėjėjas vice
prezidentas (Spiro Agnew ne
sigėdi prisipažinti esąs graikų 
kilmės. Panašiai elgiasi ir vi
sa eilė kitų aukštųjų pareigū
nų.

Tokiomis nuotaikomis turi
me gyventi ir mes. Turime 
stengtis kuo ilgiausiai išlikti 
lietuviais pačios Amerikos la
bui. Šiam tikslui siekti yra į- 
vairių būdų bei priemonių. Tek 
tų bent keletą jų suminėti.

Reikia ne tik remti lietuvių 
bndruomenės organizacijas, 
bet ir būti jų aktyviais na
riais, remti lietuviškas para
pijas, nebėgti nuo jų, dalyvau
jant jų veikloje, reikalauti pri
deramų kalbos teisių apeigo
se, bažnyčioje ir kitame para
pijos gyvenime, visomis išgalė
mis stengtis išlaikyti tautinius 
teritorinius rajonus — lietuvių 
kolonijas Amerikos miestuose, 
puoselėti lietuvių kultūros ir 
meno apraiškas, ugdyti kūry
bines pajėgas, remti mūsų lie
tuviškas parapines ir lituanis
tines mokyklas finansiškai ir 
ypač siunčiant į jas savo vai
kus, stiprinti lietuvišką spau
dą, ansamblius, chorus ir da
ryti visa kita, kas padėtų iš
likti lietuviais.

*
Pastaruoju metu kažkokia 

juodoji ranka siekia išauginti 
Ameriką naują visuomenę, 
atsietą nuo Dievo, nuo valsty
bės, tautos ir šeimos sąvokos. 
Tokia visuomenė, jei kada at
sirastų, reikštų šio gražaus 
krašto ir jo laisvės pražūtį. 
Taigi reikia visomis išgalėmis 
padėti kraštui nuo tos “visuo
menės” apsisaugoti, prieš pa
statant valstybę, tautą ir šei
mą puoselėjančią Amerikos 
bendruomenę, kad ir iš įvairių 
tautų sudėtą. Amerika yra lai
vas, kuriuo ir mes plaukiame. 
Ar gi jos likimas gali mums 
nerūpėti? b. kv.

Spaudoj ir gyvenime

BALTIJOS KRAŠTŲ 
VĖLIAVOS MĖNULIN

Tedis Zierins, uolus latvių 
laikraštininkas, ryšium su astro
nautų nugabentomis vėliavomis 
ant mėnulio, išspausdino Chica
gos “Community publications” 
laišką, kuriame sakoma, kad jei
gu jau buvo užsienio kraštų vė
liavos iškeltos mėnuly, tai pir
menybė turėjo būti atiduota vi
soms šalims, turinčioms diploma
tinius atstovus Washingtone. To
kiu būdu neturėjo būti išskirtos 
nė vėliavos trijų Baltijos valsty
bių.

“Beacon News” išspausdino 
kitą Zierinio laišką, kuriame jis 
sako, kad Apollo 11 nunešė ant 
mėnulio 136 kraštų vėliavas, jų 
tarpe ir keletos kraštų, kurie ne
turi diplomatinių santykių su JV 
-hįis.xTik tarp jų nebuvo Liętu- 
Maį EmįasMaliavų, nbis

šie kraštai prieš 47 m. užmezgė 
diplomatinius santykius su A- 
merika.

Zierins dabar kelia balsą, kad 
šis neapsižiūrėjimas turi būti. pa
taisytas siunčiant Apollo 12 į mė
nulį. Ypač, kad lapkr. 19 d., ka
da nusileis antra amerikiečių gru
pė ant mėnulio, yra metinės Lin
colno Gettysburgo kalbos, kur 
buvo išryškinta mintis, kad ne
pražus žemėje vyriausybė, suda
ryta pačios tautos, atstovaujanti 
tautos reikalams. Tokios vyriau
sybės buvo Baltijos kraštų. Be to, i 
Apollo 12 nutūpimo išvakarėse - 
lapkr. 18 d. - yra Latvijos šven
tė. Todėl Zierins ragina, kad 
Apollo 12 nuneštų mėnulin ir 
Baltijos kraštų vėliavas, paro
dant pasauliui, .k^d tie kraštai

RAUDONIEJI PROSAI
“Draugo” korespondentas Bonnoje praneša:

R. Vokietija — labiausiai dirbti
nas Maskvos padaras

Rytų Vokietijos įvykusio 20-čio 
proga vokiečių spauda Vakaruo
se pradėjo labiau domėtis “sovie
tinės Vokietijos” pajėgumu bei 
jos vaidmeniu “socializmo sto
vykloje”. Viena, netrūksta balsų, 
norinčių pripažinti vadinamąją 
“DDR”, antra, randama, kad ry
tų vokiečiai - irgi vokiečiai. Ry
šium su tuo paaiškėjo įdomių, 
ypač ūkio srities, faktų.

R. Vokietija, be abejo, labiau
sia dirbtinas Maskvos satelitas.

Pramonės atžvilgiu- 8-sis kraštas 
pasauly

Tą valstybę sudaro buv. Rei
che “vidurinioji” dalis. Jos teri
torija visu trečdaliu mažesnė už 
tris Baltijos valstybes. Gyvento
jų yra apie 17 mil. Baltijos kraš
tuose — apie 7 mil., Lenkijoje - 
32 mil., Rumunijoje ir Jugoslavi
joje apie 20 mil., Čekoslovakijo- 
ej — apie 13 mil. Tačiau, pa
gal pramonės gamybą, Rytų Vo
kietija yra atsidūrusi net aštun
toje vietoje pasauly.

Tai stebina, nes R. Vokietija 
okupantų-rusų buvo ypatingai 
žiauriai išnaudota. Žinoma, kad 
krašte labai trūksta plačios apy
vartos prekių, gi pramonė vysto
ma itin vienpusiškai. Tačiau rei
kia atminti, kad dabartinė R. Vo
kietija, kaip ūkinė sritis, dar prieš 
karą turėjo žymiai stipresnę per
dirbimo pramonę, negu Vak. Vo
kietija (šioje, kaip ir šiandien 
Čekoslovakijoje, pirmavo anglies 
ir kitų pramoninių žaliavų ruoši
mo bei perdirbimo pramonė).

Svarbiausias ūkio partneris -r- 
Sovietai

Turint galvoje COMECON 
kraštus, R. Vokietija sudaro pusę 
proc. teritorijos su 5,1 proc. gyven 
tojų, tačiau to bloko užsienio pre
kyboje dalyvauja 15 proc. (Čekos
lovakija — 13 proc., Lenkija — 
10,7 proc.). Svarbiausias viso 
COMECON prekybos partneris, 
aišku, yra sovietų Sąjunga (41 
proc.). Ji yra ir svarbiausiu Ry
tų Vokietijos prekybos partneriu. 
1967 m. prekybos apimtis tarp 
abiejų kraštų siekė 2,8 milijar
dus (bilijonus) dol. ir žadama 
ją pakelti iki 3,3 milijardo (bil.) 
Net ir geriausiais laikais sovietų 
prekyba su kinais buvo daugiau 
kaip trečdaliu mažesnė.

Rusai ir prūsai vieni kitus 
papildo...

Prūsai (o juk Rytų Vokietiją 
tegalima taip vadinti) viena kitą 
puikiausiai papildo: rusai prista
to žaliavas, vokiečiai — mašinas 
ir įrengimus, ypač tokius, kurių 
trūksta, pvz. automatinio, elek
troninio, optinio valdymo įrengi
mus. Šiais metais jau 49 proc. 
visos R. Vokietijos mašinų ga

mybos keliaus į Rusiją. Dabartinė 
COMECON kainų ir biliaterali- 
nio atsiskaitymo sistema teduoda 
naudos tik tiems dviems partne
riams... Laisvos pasaulinės rin
kos sąlygomis, R. Vokietijos pra
monė nebūtų pajėgi varžytis Va
karuose.
Vak. Vokietija teikta Rytinei mik 

žinišką paramą
Nepajėgūs ir kiti satelitai. Jie 

neturi savo talkininko -Vak. Vo
kietijos, kuri dideliu mastu ir “vi
daus prekybos” vardu teikia Rytų 
Vokietijai milžinišką pagalbą. 
Žinoma, galutinai pasinaudoja - 
Sovietų Sąjunga. Tuo tarpu visi 
kiti satelitai turi bandyti nuosto
lius prekyboje su rusais, padeng
dami eksportais į Vakarus ir neiš
sivysčiusius kraštus.

Bendra rusų — prūsų politika
Rusų ir prūsų ūkinė sandara 

reiškiasi ir politikoje. Jie abu su
daro savotišką “kondominiju- 
mą”. R. Vokietijos režimas yra 
pats ištikimiausias Maskvai, po
litiniu požiūriu priešingas bet 
kokiam “laisvėjimo” vyksmui, ū- 
kiškai pajėgus pristabdyti “išcen
trines” kitų satelitų jėgas, ieš
kančias ūkinės pagalbos Vaka
ruose.

Kas įvyks Bonnoje socialistams 
įsigalėjus?

Ryšium su Bonnos naujosios 
socialistų- liberalų vyriausybės 
numatyta kryptimi, gali susidary
ti nauja padėtis. Ulbrichto reži
mas nebūtinai džiūgaus dėl ga
limų Bonnos geresnių ryšių su 
Varšuva ir Bonnos “artėjimo” 
su Maskva. Antra vertus, būtų

iliuzija manyti, kad Maskva iš
sižadėtų savo ištikimiausio sate
lito — Rytų Vokietijos. Kiekvienu 
atveju, ypač sunkiai vykstant 
politiškai apjungtos Europos lip
dymui, turės didėti abiejų Vokie
tijų svoris. Tuo pačiu metu kils 
ir vokiečių tautos, rytuose ir va
karuose, atsakomybė, vb.

PRAŠO PATRIARCHATO
(Spalio mėnesį Romoje įvyku

siame ukrainiečių katalikų vys-1 
kupųir metropoCitų Sinodo su
važiavime buvo nutarta kreip
tis į Popiežių Paulių VJ-jį, pra
šant įkurti Kievo ir Haiičo uk- j 
rainiečių katalikų patriarchatą. į 
Panašiai Artimuose Rytuos*' 
veikia syrų, chaldėjų ir melchi- 
tų katalikų patriarchatai, kurie 
turi žymiai mažiau tikinčiųjų. 
Laisvajame pasaulyje šiuo metu 
yra daugiau negu du milijonai 
ukrainiečių katalikų. Kaip žino
ma sovietų valdžia 1946 metais 
jėga panaikino ukrainiečių kata
likų Bažnyčią Ukrainoje ir ti
kinčiuosius privertė prisijungti 
pri<' Maskvos ortodoksų patriar 
chato. Visi ukrainiečių katalikų 
vyskupai ir apie 1.000 kunigų 
buvo suimti ir deportuoti į Ru
siją. 1963 metais tik vienam 
Lvovo arkivyskupui metropoli
tui Juozapui (Slypyj, po 18 metų 
kančių Sibiro sunkiųjų darbų 
stovyklose, buvo leista išvykti 
į Romą, kur jis buvo .pakeltas 
kardinolų ir dabar vadovauja 
laisvajame pasaulyje gyvenan
tiems ukrainiečiams katalikams.

Šis keturiolikos metų berniukas taip pat įjungtas į apsaugą nuo kcmu- 
nistų puolimų, jis budi, saugodamas vieną pabėgėlių stovyklą Pietų 
Vietname prie Tieu Atar.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA RŪGYTĖ

Lietuvybė ir katalikybė buvo sąmoninga ir stipri 
švėkšniškių tarpe. Pasireiškė ankstyvas tautinis susi
pratimas, stiprus žemaičių prisirišimas prie savo kraš
to, kaip to gražų pavyzdį turime Domininko Endzelio 
asmenyje.

Lietuva, numetusi paskutinius vergijos pančius, 
jau pirmaisiais savo nepriklausomybės metais pradėjo 
rūpintis švietimu. Visur pradėjo steigtis mokyklos, kai
muose pradžios, miesteliuose ir miestuose — progim
nazijos ir gimnazijos.

Neatsiliko tame darbe ir Švėkšna.
.Švėkšnos gimnazijai š. m. liepos 27 dieną sukako 

50 metų. Toks gana ilgas kultūrinio darbo kelias, gra
žūs darbo vaisiai ir šviesiųjų asmenybių jėgos, paauko
tos tolimos provincijos švietimui, skatina bent trumpai 
peržvelgti ios veiklą.

Dar 1912 metais iš Amerikos į Švėkšną grįžo be
raštis siuvėjas Domininkas Endzelis, sirgdamas džiova. 
Patariamas gydžiusio jį dr. Juozapo Rugio mirdamas 
paliko vidurinei mokyklai Švėkšnoje steigti pinigus ir 
vertingą nejudomą turtą.

Šį palikimą globoti, tvarkyti ir įvykdyti jo valią pa
vedė testamento vykdytojams: dr. Juozapui Rugiui, J. 
Rupšiui, Petrui Rimkui, P. Gedmintui, D. Šauliui, P. 
Jenčauskui ir Kazimierui Motušiui.

Kilus pirmam pasauliniam karui nebebuvo laiko ir 
sąlygų kilniam velionio ir šių pažangesnių visuomenės 
nariy sumanumui įvykdyti. Tik etaOiifi karui ir susi

TAUTINIU GRUPIŲ KONFERENCIJA 
WASHINGTONE

GRAŽINA
Tautinio respublikonų komi

teto suruošta pirmoji tautinių 
grupių konferencija pavadinta 
“Heritage Groups Conference” 
prasidėjo š. m. spalio 29 dienos 
vakare registracija bei priėmi
mu Statler viešbutyje ir tęsėsi 
ligi spalio 31 dienos. Joje da
lyvavo 29 tautybių atstovai: 
Amerikos indėnų, armėnų, bul
garų, baltgudžių, kiniečių, ka
zokų, kroatų, kubiečių, estų, 
prancūzų, vokiečių, graikų, ven 
grų, italų, japonų, latvių, liba
niečių (asyriečių), lietuvių, A- 
merikos meksikonų, lenkų, por- 
torikiečių, rumunų, rusų, ser
bų, silezdečių, slovakų, slovėnų, 
P. Amerikos atstovų, ukrainie
čių.

Konferencijoje dalyvavo inž. 
Bronius Nainys iš Chicagos, Vy
tautas Abraitis su žmona iš 
New Jersey, Antanas Novasai- 
tis iš Philadelphijos, Raimon
das Kudukis iš Clevelando. Ten
ka pridurti, kad veiklus respub
likonų partijos narys ir vienas 
iš kalbėtojų konferencijoje bu
vo Jojm F. Burgess, taip pat 
lietuvių kilmės.

Šios pastoviai sudarytos tau
tybių grupės prie tautinio res
publikonų komiteto direktoriu
mi yra paskirtas vengras Lasz
lo C. Pasztor, buvęs aktyvus 
1956 m. vengrų sukilimo prieš 
rusus dalyvis.

Konferencrios programa bu
vo plati ir išsami. Jau pirmą 
konferencijos dieną tautybių 
atstovai buvo prezidento Nix- 
ono ir viceprez. Agnew priimti 
Baltuosiuose rūmuose. Tautybių 
grupės direktorius Pasztor įtei
kė prezidentui atstovų pasira
šytą memorandumą, kuriame 
dėkojama prezidentui už duotą 
galimybę turėti tautinių grupių 
skyrių. Jame taip pat pareiš
kiamas pritarimas prezidento 
vedamai pohtikai.

Prezidentas ir vicepreziden
tas, sveikindami susirinkusius, 
įvertino jų įnašą Amerikos gy
venimui, kad ir jų protėviai bu
vo ateiviai šiame krašte. Bal
tuosiuose rūmuose, be minėtų 
lietuvių, teko sutikti ir “Garso” 
redaktorių M. Zujų.

Tautinių grupių posėdžiai vy
ko Statler viešbutyje. Buvo 
išklausyta visa eilė kalbų, jų 
tarpe Havajų senatoriaus Hi- 
ram Fong, kongresmano Ed- 
ward J. Derwinski, prezidento 
patarėjo Harry S. Dent, paliki
mų-Heritage grupės direkto
riaus Laszlo C. Pasztor, minėto 
lietuvių ki’mės administrato
riaus John F. Burgess, komuni
kacijos direktor aus Richard 
Garbett (jis ragino rašyti laiš
kus prezidentui, palaikant jc

KRIVlCKIENft
vedamą politiką, smerkiant ko
munistų įtaigotas demonstra- 
cijąs), tautinio respublikonų ko
miteto vicedirektoriaus James 
Allison, tautinio respublikonų 
komiteto politinio skyr. direk
toriaus Richard Riichards ir 
keletos kitų. Susirinkusieji pa
teikė savo pageidavimus dėl a- 
teities planų, nušviesdami sa
vo veiklą organizacijoje.

Priešpiečių metu respubliko
nų komiteto pirmininkas Roger 
C. B. Morton įdomioj i kalboje 
tarp kitko pastebėjo, kad j A-

W. Ulbricht, R. Vokietijos diktato
rius (kairėje) su savo įpėdiniu Ho- 
necker.

menką atvykę imigrantai, išsi
skirstę po įvairias J\V valsti
jas, palaiko tarp savo kilmės 
tautiečių glaudžius ryšius, tuo 
išlaikydami savo papročius, sa
vo krašto kultūrą, stiprius šei
mos lyšius, duodami daug gero 
šiam kraštui. Jis tokius ateivius 
pavadino šiandieninio gyvenimo 
ramsčiais, ragindamas ir toliau 
laikais tokių principų. Pa drą
sinta .tokiais partijos pirminin
ko žodžiais, jūsų korespondentė 
įvykstančioje spaudus konferen 
cijnję iškėlė klausimą dėl gali
mybės paremti atskiru tauty
bių šeštadienines mokyklas, ku
rios ir yra pagrindas savo tau- 

. tos tradicijoms ir padieniui iš
laikyti. Tas klausimas būsiąs 
priimtas dėmesin.

Tautybių konferencijos atsto
vai aplankė ir kelias valstybės 
ž’nybas. Transporte min.f-ten- 
joje pranešimą padarė trans
porto sekretorius John Volpe, 
taip pat įkurdinimo ir miestų 
planavimo pasekretorius Ri- 
chard C. van Dussen. Atsilan
kiusius į Valstybės departamen
tą tautybių atstovus sutiko ne
seniai paskirtas į Valstybės de
partamentą prie viešųjų reikalų 
skyriaus ryšininku su neval- 
diškomis organizacijomis estų 
kilmės Ilmar Heinaru. Ten įvy
kusioje konferencijoje padarė 
neilgą pranešimą ir atsakinėjo 
į susirinkusiųjų paklausimus 
Valstybės departamento sekre
torius William P. Rogers. Pla
čiau tautinių grupių atstovus 
informavo užsienio politikos

(nukelta į 5-tą puslapį)

kūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, jau 1919 me
tų pavasarį Švėkšnos klebonas kan. Julius Maciejauskas, 
nuvykęs į Švietimo ministeriją, gavo žodinį leidimą pro
gimnazijai steigti su sąlygomis, kad parūpins patalpas, 
aptarnavimą, kurą, inventorių, susiras mokytojus. Tada 
ir ministerija mokėsianti mokyklos personalui algas už 
klases, kuriose bus ne mažiau kaip 25 mokiniai. Tų pa
čių metų liepos 27 dieną a. a. Domininko Endzelio 
testamento vykdytojai ir kanauninko Juliaus Maciejaus- 
ko sukviestoji pažangioji Švėkšnos visuomenė nutarė 
steigti Švėkšnoje progimnaziją. Išrinko to nutarimo 
vykdymui komitetą, kurį sudarė pirmininkas grafas Jur
gis Plateris, vicepirmininkas kan. J. Maciejauskas ir na
riai Petras Rimkus, Juozas Rupšys, Teodoras Balsys, Sta
sys Serapinas ir Antanas Kaulakis.

Netrukus valsčiaus sueiga pavedė progimnazijai ca
ro laikais buvusios dviklasės mokyklos namus. Tadą D. 
Endzelio testamento vykdytojas dr. J. Rugys jau sirgda
mas sukvietė visus testamento liudininkus ir progim
nazijos globos komitetą ir perdavė palikimą su sąlyga, 
jei progimnazija būtų uždaryta tai palikimas turi būti 
grąžintas testamento vykdytojams kitai mokyklai su
naudoti.

Progimnazijos globos komitetas ėmė rūpintis in
ventoriumi, mokytojų kvietimu ii L t. Tam ypač daug 
pasidarbavo vikaras kun. Antanas Šarka.

Švietimo ministerija davė raštišką leidimą 1919 m. 
rugsėjo 1 pradėti progimnazijoje darbą ir patvirtino 
pirmąją mokytojų tarybą: direktorius kun. Antanas Šar
ka, mokytojai Kazimieras Žukas, Juozas Rupšys, P. Stel
mokas, R. Bormas ir Juzefą Jakubauskienė, kuri dabar 
vienintelė liko iš visos, tos mokytojų tarybos ir gyvena 
Chicagoje pis duktEĄ Egle Vįlddfette.____ _

Direktorius A. Šarka su entuziazmu ir pasišventi
mu tvarkė progimnaziją ir pirmais mokslo metais 1919- 
1920 m. buvo 91 mokinys, veikė 3 klasės.

Kitais mokslo metais buvo išleista pirmoji progim
nazijos laida — 8 asmenys, iš kurių dabar Chicagoje 
gyvena Janina Rugytė-Račkauskienė, Jonas Račkauskas, 
buvę vėliau tos gimnazijos mokytojai, Pranas Šilas ir 
Čeliauskas.

1923 m. gruodžio 23 dieną “Saulės” draugija, pro
gimnazijos komiteto prašoma, perėmė progimnaziją sa
vo globon. 1924-25 mokslo metais buvo atidaryta ir 5 
klasė. 1925 metų gegužės mėnesį sudegė Švėkšnos mies
telis ir progimnazijos rūmai su visu inventoriumi. Ši 
nelaimė pagreitino projekto įvykdymą — nuosavų rū
mų statymą. Tam tikslui buvo likviduotas Domininko 
Endzelio palikimas.

Valsčiaus savivaldybė prie parko gimnazijos staty
bai paskyrė sklypą. Kadangi tas sklypas buvo per mažas, 
tai grafas Jurgis Plateris paaukojo šalia sklypo esančią 
gražiausią savo parko dalį. Už likviduotą Domininko 
Endzelio palikimą buvo nupirkta visa statybinė me
džiaga ir pradėti statyti gimnazijai rūmai. Pritrūkus 
lėšų statybai kan Jr Maciejauskas nuvyko į Ameriką, 
aukų rinkti ir vėl gausiomis aukomis parėmė gimnazi
jos rūmų statybą švėkšniškiai senieji emigrantai, ku
rie padėjo kun. Maciejauskui pastatyti Švėkšnoje , gra
žiausią gotikos stiliaus bažnyčią.

Amerikos lietuvių švėkšniškių aukomis ir nuošir
džiomis vietinės visuomenės pastangomis gimnazijos 
rūmai buvo baigti statyti ir 1928 m. liepos 25 d. daly
vaujant prezidentui A. Smetonai, švietimo ministeriui 
K Šakeniui ir daugeliui aukštų pareigūnų, iškilmingai 
pašventinti.

XBus daugiau)
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PUTNAMO LIETUVIŠKAME CENTRE

Nekalto Prasidėjimo seselių 
lietuvaičių sodyba Putname, I 
Oonn., visuomet patraukia pra
eivio akį. Žvilgterėjus į ją iš 
lauko, visur matyt pavyzdinga 
tvarka; seni ir nauji trobesiai, 
sutūpę tarp medžių, medelių, 
Jvairių krūmų, dailiai aptaisyti, 
nudažyti. O pačioje sodyboje, 
retai švarioj aplinkumoj, virte 
verda prasminga darbai - darbe
liai, stačiai tirpdami tylių, kant
rių, pasišventusių ne sau, tiek 
vyresnių amžiumi, tiek jaunes
nių seselių rankose

Ką jos veikia bei nuveikia, ne 
matęs bei nepatyręs vietoje nė 
nepatikėtum. Jau vien pačios 
organizacijos išlaikymas, papil
dymas, apsirūpinimas ir kt. vie
nuolyno reikalai čia ir Kanadoj 
(Torontas, Montrealis) sudaro

ALKOS MUZIEJUS 

PUTNAME

Prel. P. Juro suorganizuotas I 
“Alkos” muziejus Nek. Prasid. 
seserų sodyboje, Putniam, Conn., 
šaukte šaukiasi pagalbos. Prieš 
keletą metų pastatydintas jam 
trobesėlis jau pilnas. Tuo tarpu 
jame atidėtinų ateičiai dalykų 
bei daiktų ateina ir ateina. Geib. 
prelatas sakosi statydinsiąs ša
lia antrąjį trobesį, tik kažin kaip 
bus su lėšomis, nes pats jau 
“pensininkas” ir gyvena puriai’ 
glaudęs Vysk. Matulaičio “poil
sio namuose’*.

O trobesio reikia! Chicagos 
Bet. muziejus mums perbąli; Al
koj, kuri jau yna, 'kaip tik vieta 
šio Atlanto pakraščio lietuvių 
muziejiniams dalykams beidaik 
tams. Nustebau, Alką iš vidaus 
apžiūrėjęs. Kiek ten prelato pa
dirbėta, kiek laibai -įdomių (ir 
mažiau įdomių) eksponatų su
glausta! Gintaras, medžio dro
žiniai, statulėlės, maldaknygės, 
senov. rateliai, skrynios; laik
raščių komplektai, žurnalai, kny 
gos; reljefinės lentos statistikos 
iš Lietuvos gyvenimo; paveiks
lai. Deja, nėra jėgų viskam 
muziejiškaį sutvarkyti; organi
zatorius teturi vieną kiek pašto j, 
vesnį padėjėją (atsarg. kapt., ' 
savanoris įkūrėjas B. Mikaila), 
todėl dar daug dalykų net nesu
rašyta, dalis tebestovi dėžėse, 
kaip buvo atgabenti. Dideli, per 
visą sieną, nuo grindų ilki lu
bų A. Galdiko, P. Kalpoko, Ad. | 
Smetonos paveikslai, vaizd. iš 
eilės kryžiuočių pasidavimą po 
Žalgirio kovų Vytautui, Napoleo 
ną Vilniuje ir Batoro įkūrimą 
Vilniaus universiteto, reikalingi 
ypatingo dėmesio. Lėšos, lėšos. 
Žvilgterkime, vyresnieji, į savo 
testamentus. Gal gi rastume ten 
kiek ir tokiems svarbiems lietu
vybės reikalams? Beje, Alkos 
muziejus yra tokioje vietoje, 
kad ir didžiausio karo metu ga
lėtų išlikti nesupleškėjęs. Put- 
namas — kaimas, provincija, 
strateginiu atžvilgiu nuo svar
besnių punktų gerokai nutolęs. 
Taigi, vieta daug saugesnė ir 
katastrofos atveju, negu būtų, 
sakysim, Detroitas, Chicaga ar 
New Yorkas. Alkos adresas: 
ALKA Museum, RFD Nr. 2, 
Putnam, Conn., 06260.

A Žvilgntitt

vienuolėms geroką kasdieninės 
veiklos naštelę. Bet tatai — tik 
pradžia. Jos aktyviai prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo išei
vijoje, kasmet ruošdamos va
saros stovyklas mergaitėms. Jų 
pastatydinti, apžiūrimi, išlaiko
mi Vysk. Matulaičio “poilsio na
mai”, kuriuose patogiai gyve
na apie 100 senelių bei ligonių 
(vienas sparnas tų namų dar 
nebaigtas; taip pat trūksta po
ros ūkiškų trobesių — nėra pi
nigo, skolos seseles spaudžia). 
Putnamo seselių globoj, lyg na
mie, jaučiasi būrys pensininkų 
(neradusių kitur globos), pri
glaustų Vila Marija prieglaudoj 
Thompson, Conn. Besimokan
čioms aplinkinėse mokyklose 
mergaitėms bendrabutis — pui
ki jaunoms atžalėlėms užuovėja. 
Tartum pristigusios darbo ir 
vargo, Putnamo seselės įsigijo 
didoką žemės plotą Vermonte 
ir kuria, organizuoja tenai stam 
bią, pastovią liet. jaunimui sto
vyklą. Ogi dar spaustuvė Imma- 
culata Press: ji taip pat nuolat 
čeža, barška, dunda, išleisdama 
iš savo mašinų gatavus spausdi- 
nius, dažnai net ir įrištus. Čia 
spausdinami: “Laiškai Lietu
viams”, “Skautų Aidas”, “Lux 
Christi”, garsi “Eglutė” vaikam 
(spaust, vedėja sės. Ona Mi- 
kailaltė randa laiko ten ir ra
šyti, o ir dailiai pati pailiust
ruoja); iš šios spaustuvės išei
na gaivint lietuvio dvasios įvai
rios brošiūros, knygelės ir kny
gos. Patyrimas mane įtikino, 
jog seselių spaustuvėje apdo
rotos knygos grožio jokia kita 
žinoma mums spaustuvė nepra
lenks.

Sėkmės, ištvermės ir mūsų 
visuomenės širdingos paramos 
trokštu palinkėti Jums, Malo
nios mūsų Seselės! J, Žvllgutis

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, Iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va) 
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 }: Bailio Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 602 E. 
Broadvvay, So. Boston. Mass. Tei. 
AN 8-0480. Ten pat gaunamas fa 
'Mėnraštis ‘Draugas”.

CONTRACTORS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 09 St. Tel. VVA 5-27S7
2008 VV. 09 St. 
3333 8. HalstedCONSTRŪCTION C0,

= REZIDENCINIAI, 
JKOMERCINIAI, 

MEDICINOS IR 
3 KITOKĮ PASTATAlI

i w«a aath 
TbL HE 4-M»

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

— Blogam žmogui visur blo
ga. (Uteniškių patarlė). .

Laiko dantys aštrūs —- 
laikas ir kalnus sugraužia. (Kc- 
turvalaikiškių patarlė).

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visu rūAlu namo apAildymo 
Pečius to. tūr-ooBidUlonlnK — 
naujus ir senus lutmiu. Stogu 
rlnas (gutiors). vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti miesto bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. A.pflkatčia\-lmas n omo-- .' . . '*' ■ ' - ■

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING A SHEET METAL 

Tekttouas Vt 7-3447 
MH S. VVestern, Chicago 9, TO.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4230 S. Mapleuood Av., CL 4-7450

Beveik naujas 4 moderniu butų
mūras — 3 po 4 kamb. tr 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuve - Brighton Parke. 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais

Šildymas. Garažaa. 1 butas su baldais, 
antras tufičiae. 4$ Ir Rockwell. 
$13,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UL 60632. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų. gyvybe*.

automobilių, 
sveikatos, , 
nio.
Patogios 
mokėjimo 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6466 So. Kedzie Ave^ PR 8-2233

blz-

Itotf-

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. BUDIS — Tel. CL 4-1060

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S, Kedzie Avė. — PR 8-2238 

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge

ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$30,200.

4 butų mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmokėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras. 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. ĮmokSkit $6,000.

5)4 knmb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo Slld. Prie 
Sv. Ritos. Įmokėti $4.000.

3)4 butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras. 2-jų auto garažas, 
1)4 vonios. Arti 71 ir California. 
Įmokėti $5.000.

2-Jų butu mūras — 6 ir B kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. $ auto 
mūro garažaa $40,400.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Ignus Skrupskelis
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1932 m. jos autoriui su
teikė filosofijos daktaro laipsnį.

Čia iškeliama;, kas 18 amž. vo
kiečių buvo rašoma apie lietuvius 
arba lietuvių rašyta lietuviškai. Ap
siribojant vieno šimtmečio nagri
nėjimu, išryškinami trys nauji da
lykai:

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams.

2. Pietistinis judėjimas, kurio 
šviesoje išryškėja tame laikotarpy
je kūręs Kristijonas Donalaitis.

3. Idėjos, kurios Europos dėmes) 
pasuko nuo vakarų j rytus, į bal
tus, į liaudies primityvumą, į tau
tų humanistinius siekius.

Knyga išleista Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, kaina $4.00, 
gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prašomi prie
knygos kainos pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

VYRAI IR MOTERYS

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

II . II
A. ABALL ROOFING CO.

įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame rišu rtUlų stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūra “tuek- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apd raudą, nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 Fį VVest 95th Street 
Chicago, Ullnols 

Tet. GA 4-8034 Ir GR 0-4339
MHWHIUiUIUIIIIHtllllllUIUlllJUIItlHIIIIUIIIIItlll!WlllllllillilMllullihilJtUIUIUilillitlllUUUHUHI

Tel. VVA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis i vairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 W«vt 63nl Street

Užsieninių tr vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3131 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-eonditioners. Pard. Jr taisymas.
2649 W. 68rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Badenas K. šimulis

SS3ĖS&.ai!!«ii!iSS®
KOSTAS BUTKUS 

Tei. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67th Place — WA 8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
MS WEST 84th PLACE 
Telef. FBonttor 6-1862

Brighton Parke parduodamas 3-jų 
butų po 4 kamb. ir Maruuette Par
ke 2 po 6 kamb. gerai išlaikyti mū
ro namai. Dėl informacijos skam
binti — 778-2236. 
Parduodamas 6 butų apartmentinis 
namas.

1843 W. 54 St.
Skambint 532-5241

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

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

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
g&Įow. Naujas Sūdymas. Garažas.
$17,900.

Prie Homan Ir 7 8-čios. Mūr. 6
kamb. bungalow. 10 metu senumo.
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

685-6286

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

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. TuSčIaa. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

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

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

1)4 aukšto švarus med. prie 66 ir 
Western. 5 Ir 4 kamb butai. $7 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 Ir Albany. 2 maš. garažas 
$19,690.

11 butu. 10 metu. >-Jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 Ir Callfornia. $162,900.

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

WAITRESSES
Experienced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.
' BUS BOYS
FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Restaurant
258 Raud Road

Mt Prospect, Iii., TeL 253-8300

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga

Vidutinio amžiaus

MOTERIS
Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

WAITRESSES & MAIDS
Own transportation preferable.

Call 325-2900. Ask for Manager.
RAMADA INN 

300 So. Frontage Rd., Hinsdale, III.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 6 kambarių butas 
Brighton Parke. 

Skambinkit 927-3281

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS

HELP WANTKD — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

RECEIVING, 
SHIPPING AND

PACKING
U. S. P. — Bondahle

START $2 30 PER HR.

RAIŠE 30 DAYS
Permanant

Tel — CE 6-1491 after 12

MACHINISTS
Class A

Setup and operate all t.ypea of 
machine tools. Steady work in 
clean, modern shop. lat, 2nd and 
3rd shifts. Exęellent employee bent 
efits. Contact:

W. H. Hutchinson 
Son

1031 N. Cicero Avenue

MAIL CLERKS GEN’L FACTORY PLATER OR 
HELPER. Exper’d in job shop 
plating. Willing to work overtime. 
Hospital’n, pd. vacation & holidays.
PRECISION PLATING CO. INC. 

Mr. Peters — Tel. JU 3-8338

Full Time Openings
Exoellent salaries and a

eomprehensive benefit program

Linda Apostle Ext. 3678

BAXTER
Laboratories, Ine. 

6301 Lincoln Avenue 

Morton Grove, III.

965*4700 267*6900
An Eąual O p poni uni ty Employer

PHARMACIST 
- REG.

Houpital wlth '660' beda and «X- 
pondlnK pharmacy has openings wlth 
munngortal responsibllitles for oi- 
perlenced, applieants. Excellent ben
efits program. Sidury negotiable.
Make application thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
HAMMOND, INDIANA

MAN VVANTED FOR
Light Assembly Work

SHOULD HAVE MACHINE 
SHOP EXPERIENCE

Call Mr. Olson 282-8000

••JOBS W1TH SRCURYTI!”
START IMMKDIATELM

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND SETUP MEN
for Multi Spindle Machine

Experlence preferred, but will train. 
Excellent opportunity for wlllūig
workera Good starting rate, fringe 
benefits. Steady emplayment.

Call Mr. Kamminga 
378-2050

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEADY AND DEPENDABLE 

Start at $8.50 per hour 
PHONE: 337-4100

MECHANIC 
Experienced in truck repair. 
Union pay and benefits. lst 
and 2nd shifts open. Steady 
work. Call — 225-0418.

FOR APPOINTMENT
MAN

.For general factory work. 
Plant located in Clearing Indust- 
rial district. 40 hour week, $2.78 
per hour.

PHONE 767-1930
Skelbkites “Drauge”.' SKELBKITES “DRAUGE”

HELP WANTED—, MOTERYS

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONS:

Typing General Office eJtperience, shorthand, or willlngn6Sa to 
acąuire technrtąue preferred. Agre open. Satisfactory income. Paid Blue 
Cnoss-Blue Shleld, Paid Vacation. 5 Day Week, 37)4 hours. Small otflce, 
alr-oondltioned, modern electrical office eąuipment and facilitiea. 

Excellent elevated and bus transportation. Central Loeation. 
PHONE OR APPLY TO RUTH O’BRIEN

WRAP-ON COMPANY, INC.
341 W. SUPERIOR ST. PHONE — 822-0450

FULL TIME — DAY AND AFTĘRNOON SHIFTS
ASSEMBLERS

Apply in person or call personnel Department — 345-9000
AMPHENOL CONNECTOR DIVISION

BINKER-ROMO CORPORATION 
“A Good Plaee To Work” ‘

2801 South 25th Avenue Broadview, Illinois
An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — VYRAI

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ NORTGAGES ■ UANAGEHENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 6727 W. Cermak Rd., CHeero, HL Tei. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Rlveraide, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREKT TEL 471-0321

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS 
in VERONA, WISCONSIN for

TRUCK MECHANICS
Ezperienced Only

50 hour guaranteed work week with overtime after 40. Top wages, vacation 
plan, paid holidays, health insurance and unifarms.

Write, apply or call
VERONA INTERNATIONAL 

TRUCK SALES & SER.
6121 Nesbit Rd., VERONA Wisconsin 

Phone 608-845-6533
Contact: ALTON LUST

SENIOR

SYSTEMS ANALYSTS

Reąuired by the Universitety of Alberta for the Department of Administra- 
tive Data Processing. The department’s funotion is to provide a totai In
formation system for university administration encompassing student re- 
cords, financial reports and campus planning and development

Successful candidates vvill have:
At least three years' experience in the analysis and design of 
financial and administrative systems;
A University degree, a CA., or eąuivalent;
Skili in preparing vvritten reports;
And desire to assume responsibility in systems planning and 
development of Computer and manual applications.

Preference will be given to those candidates who also have a knowledge 
of Computer programming and l.B.M. 360 capabilities.
These challenging career opportunities offer competitive salaries com- 
mensurate with experience and ųualifications. Interested applieants please 
apply by confidential resume including salary expectation to:

THE UNIVERSITY OF ALBERTA
Personnel Office, Administrative Building

89 Avė. & 114 St., Edmonton, Alberta, Canada



YĖLLOWSTONO TAUTINIS 
PARKAS
J. VENCKUS, S.J.

Žmonės dauginasi, užima ne
apgyventas vietas, iškerta miš
kus, išvarydami žvėris, išvaiky
dami paukščius. Tiesa, kartais 
žvėrys yra pavojingi žmogui,

' kartais gyvatės yra nuodingos 
ir kenksmingos jam; kartais 
plėšrieji paukščiai nusineša jo 
viščiukus ančiukus ir žąsiukus 
bet visdėlto gyvieji padarai yra 
didelė vertybė: plečia mūsų ži
nias, teikia ekonominės naudos. 
Yellovvstono parkas buvo įsteig
tas, kad išsaugotų nuo žmogaus 
rankos laukinį gamtos gyveni- 

p- mą. Gyvuliai turi turėti vietą, 
kur galėtų netrukdomi žmonių 
gyventi ir tinkamai maitintis.

. Jiems leidžiama net kovoti už
būvį.

Kaip į parką patekti
Daug kelių veda į Yellowsto- 

no parką. Autorius grįždamas 
iš Kalifornijos, sustojo Salt La
ke City, Utah. Jeigu pasitaiko 
sekmadienis ir nori atlikti savo 
sekmadienio pareigą, gali nu
eiti į katedrą, kuri yra netoli 
Mormonų šventyklos. Katedra 
gražaus stiliaus. Jeigu neturi 
automobilio, gali nuvykti auto
busu per 8 valandas į Yellow- 
tone West. Ten yra katalikų 
bažnyčia. Autobusų stotyje yra 
agentas, užsisakai vietą auto
buse, motelį ir valgaus. Vado
vas keliaujant viską aiškina.

< Trumpa parko istorija
Iškasenos rodo, kad indėnai 

jau prieš 8,500 metų ten gyve
no, bet baltas žmogus ten pa
teko vėlai, tik praeito šimtme
čio pradžioje, apie 1807 m. Tai 
buvo John Colter, kuris pama
tęs 8milgstančius geizerius iš
sigando, jam atrodė, kad čia 
yra pragaras, todėl ilgai ta vie
ta buvo vadinama Colter’s Heli. 
Vėliau atvyko daugiau ekspe
dicijų, ypač brangiųjų kailių 
pirklių, bet jų tarpe buvo ir 
mokslininkų, kurie norėjo iš
saugoti gamtos vertybes. Ame

TAUTINiy GRUPIŲ KONFERENCIJA
(Atkelta iš 3 pusi.)

klausimais pasekretoriaus asis- 
tentas rytinės Azijos ir Pacifiko

* reikalams, ambasadorius ir 
aukšti valdžios pareigūnai savo 
pranešimuose nušvietė Ameri
kos užsienio politikos padėtį su
stodami ilgiau ties Vietnamo ir 
vietnamizacijos, rytų ir vakarų 
Europos problemomis, pabrėž
dami, kad siekiama geresnių 
santykių su rytų Europos kraš
tais, išplečiant kulturinius mai-

* nūs, užmezgant tiesioginius kon 
taktus su žmonėmis. Buvo ap
žvelgta eilė kitų užsienio pro
blemų, nurodant, kad Amerikos 
prestižas užsienyje yra pagerė
jęs.

Susirinkusieji iškėlė visą ei
lę jiems rūpimų klausimų. Tar
pe mums įdomesnių paklausimų 
buvo priminta, kad Sovietų Są- 
jungos okupuotuose kraštuose 
priespauda ir areštai tebėra tę
siami ir tuo reikalu yra įteik
ta eilė peticijų, kad tai būtų 
iškelta Jungt. Tautose ir ar Vai 
Štybės departamentas daro ką 
šiuo reikalu ? Ar aktyvesnis ben 
dradarbiavimas su Sovietais ne
sudarys pavojaus inkorporaci
jos nepripažinimui.? Tačiau.py
ktausimų metu —buvo patvir

rikos valdžia 1872.HI.1 įsteigė 
tautinį parką. Tai buvo genia- 
liška mintis. Yellowstono par
kas yra Rcrcky Mountains sri
tyje. Geologiškai žiūrint, tie kai 
nai yra vu'kaniškos kilmės ir 
jaunesnių laikų.

Geizeriai
Šis žodis yra islandiškos kil

mės ir reiškia smarkų vandens 
išsiveržimą. Geizerių yra Islan
dijoje ir N. Zelandijoje, tačiau 
didžiausi jų yra Yellowstono 
parke. Geizeriams susidaryti y- 
ra reikalingi keturi elementai: 
vanduo, karštis, požeminiai ply
šiai ir stiprios uolos (granitas, 
gneisas), kurios garų įtempime 
nesprogsta ir netirpsta. Van
duo —: paviršiaus (lietaus, snie
go). Karštis kyla iš žemės gel
mių, bet iš kurios gilumos — 
sunku žinoti. Vanduo karštas, 
verdantis. Geizerių jėga gau
nasi iš garų, kai jie susimaišo 
su vandeniu, šiuose garuose y- 
ra ištirpusių druskų, sieros, ar
šeniko; gaunasi nemažai nuo
sėdų ir susidaro įspūdis, tary
tum geizeris iš kokios pilies 
veržiasi. Geizeriai labiausiai pri
traukia turistus. Įdomiausias 
geizeris Old Faithful išsiveržia 
periodiškai kas valanda ir vei
kia apie 2-5 minutes. Yra vie
tų, kurios atrodo lyg koks puo
das verda ir kunkuliuoja, ta
rytum pelenai verda su siera. 
Vanduo atsiduoda supuvusių 
kiaušinių kvapu. Kiti geizeris', 
yra piltuvėlio arba vijoklio žie
dų išvaizdos.
Parko augmenija ir gyvūnija

Parke labiausia išplitęs medis 
angliškai vadinamas lodgepole 
pine (lot. Pins contorta) su- ‘ 
daro apie 80 proc. miško. Jo 
spygliai poromis auga. Be jų, 
yra visa eilė kirų rūšių medžių. 
B gyvulių daugiąusia yra el
nių, briedžių.

Įspūdingi yra buivolai, kurių 
čia yra apie 450. Yra ir lietu-

tinta, kad JAV ir toliau laikysis 
Pabaltijo valstybių aneksijos ne 
pripažinimo. Buvo iškeltas klau
simas, — jei JAV būtų parė- 
musios sukilimus prieš rusus 
Čekoslovakijoje ir Vengrijoje, 
gal rytų Europa būtų jau iš 
laisvinta. Į kai kuriuos paklau 
simus buvo labai atsargiai, be
veik netiesiogiai atsakyta. Ta
čiau tenka pastebėti, kad pre
legentai savo pranešimuose ir 
atsakymuose į šiuos ir kitus pa
našius klausimus savo turiniu 
mažai kuo skyrėsi nuo buvusios 
vyriausybės pažiūrų.

Vadovais šioje Valstybės de
partamento informacinėje kon
ferencijoje buvo valstybės sek
retoriaus asistento visuomenės 
reikalams pareigas einąs Ri
chard I. Phillips ir ryšiams tarp 
šio Valstybės departamento sity 
riaus ir nevaldiškų organizaci
jų palaikyti pareigūnas Ilmar 
Heinaru.

Dar tenka pastebėti, kad tau
tinio respublikonų partijos pir
mininko buvo įteikti atsižymėji- 
mo diplomai šiems aktyviai dir
bantiems respublikonų tautinių 
grupių organizacijoje lietuviam: 
Abraičiui, Nainiui, Novasaičiui 
Ir Kudukiui.

DRAUGAS, pirmadienis, 1960 m. lapkričio m. 10 d.

sės tarptautinę draugiją, kurios 
centru parinko Austrijos sosti
nę Vieną. Pirmuoju draugijos 
pirmininku išrinktas katalikų ir 
ortodoksų bažnytinės teisės ži
novas Vienos universiteto pro
fesorius dr. Ploedhl. .

BAŽNYČIOS TEISININKŲ 
DRAUGIJA

Rytų bažnytinės teisės specia
listai iš Europos, Amerikos ir 
Artimųjų rytų susirinkę Romo
je įsteigė Rytų bažnytinės ted-

PETRONELLA PETRIKENAS
Gyveno Marengo, Illinois, o anksčiau gyveno Chicagoje 

— West įSidėje.
Mirė lapkričio 8 d., 1969 m., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs — Paul, marti Eli

zabeth ir Albert, marti Olga, anūkai — Betty Nelis ir Machael, 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2314 West 
23rd Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 12 dieną iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, marti Ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, VI 7-6672,

Sentimentas buvusiom ramesnioms praeities dienoms atsispindi ir šiuose dailininkų išleistuose 
atvirukuose. Tai dailininkų Ho-Jden, Pellew, Mays ir Jean kūriniai.

Kalėdų

viams pažįstamų sttfmbrų, ku
rie seniau mūsų miškuose lai
kėsi. 1948 m stumbrų Lenki
jos ir Rusijos miškuose tebuvo

PETKUSSutiksi nemažai lokių (meš 
kų). Jų čia yra dvi rūšys: ame
rikoniškas tok, s (ursus afneri- 
canus) ir baisusis lokys (ursus 
horribilis). Pųs^aiąii gaij leng
vai nuo kitų at kirti, nes turi 
kuprą priešakiniu kojų lygmė
je. Lokiai Amerikos miškuose 
kasmet ne vieną žmogų, ypa
tingai vaikus .sudrasko. 

Geizerių gyvūnai
Fiziologijoje kyla klausimas, 

kokios yra kraštutinės šalčio ir 
karščio ribos gyvam padarui. 
Ar yra kokių gyvių geizerių van 
denyse? Tęn randame protozo
jų, kurie pakelia 45 - 51 1. C 
(113-123.8 1. F), yra dumblų 
(algae): Cyanidium caldarium, 
kurie gyvena prie 56 - 60 1. C 
(132-140 1. F). Viena bakte
rijos rūšis laikosi prie 90 1. C 
(194 1. F.). Tai yra nepapras
tai aukšta temperatūra gyvam 
padarui!

Įdomu, kad prie tokios aukš
tos temperatūros gyvūnų pro
toplazma nesukreša. Tai reiš
kia, kad gyvūnai atrado tokį 
mechanizmą, kuris jiems sutei
kė galimybę prisitaikyti tokiom 
sunkiom aplinkybėm.

Kiti parko įvairumai
Yellowstono ežeras įdomus 

savo žuvimis. Beje, kas nori 
žvejoti ežere ar upėse Yellow- 
stono parke, gali tai daryti bet 
kada ir bet kur — nereikia lei
dimo. Šis ežeras yra kalnuose, 
didelėje aukštumoje. Antras pa
našus ežeras yra Titicaca (skai
tyk Titikaka), tarp Bolivijos ir 
Peru.

Kas puola į akis nuvažiavus 
vasaros laiku į Yellowstone par
ką, tai, kad patarnavimus par
ke atlieka puikūs berniukai ir 
gražios mergaitės. Pagalvoji, iš 
kur tiek gražaus jaunimo susi
rinko. Pakalbinęs padavėjas su
žinosi, kad visos jos yra stu
dentės, suvažiavusios iš plačio
sios Amerikos universitetų. Ber 
niukai taip pat yra studentai, 
kiti jau mokytojai. Sutikau net 
seminaristų, kurie greitai bus 
kunigai. Visi atvyko pailsėti, pa 
atostogauti, pasimokyti ir užsi
dirbti pinigų. Mammoth Hot 
Springs’e yra koplyčia, kur ga
lima šv. Mišias atsilaikyti. Šeš
tadieniais ir sekmadieniais atva 
žiuoja kunigas Mišioms, semi
naristas prižiūri bažnyčią. Gali
ma kreiptis į Yellowstone Park 
Company, Wyoming, 82190.

Parko plotas, kuris apima 3, 
456 kv. mylių, arba pustrečio 
milijono akrų. Čia ramiai gyve
na tūkstančiai gyvūnų. Parke 
tiktai vienas geizeris per porą 
minučių išmeta į orą 12,000 ga- 
IiohU karšto vandens: - *

fe viso, YeUowstono tautinis 
parkas — gamtos draustinė 
(reaefVataa) yra be galo įdomi 
vieta, verta visų dėmesio.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 Wėst 7lst Street Tel.-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Anksčiau gyveno Town of Lake kolonijoje, Chicagoje.
Mirė lapkričio 8 d., 1969 m., 6:45 vai. vakare, sulaukęs 

78 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko giliai nuliūdę: du sūnŪB — Joseph ir jo žmona 

Charlottė, John ir žmona Emily, trys anūkai — Michael, Rose- 
ann ir Mary.

Kūnas pašarvotas Eudeikis laid. koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 11 d. iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią ir 
iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. G. F. Daimid ir D. P. Gaidas, Telef. — 

YArds 7-1741. PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

A. -f- A. PETRONĖLĖ RAGAUSKAS
PO TĖVAIS SADAUSKAITE

Gyveno 7140 So. Campbell Avenue. Mirė lapkr. 8 d., 10 
vai. vakaro, sulaukusi 80 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kilo iš Šiaulių apskr., Kuršėnų .mst. 
Amerikoje išgyveno 63 metus.

Giliai nuliūdę liko vyras Charles, duktė Sue Krause, jos 
vyras Phil, sesuo Marcelė Gricienė ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Pašarvota Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 12 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos parap. bažnyčią 
ir iš jos į šfv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Partinę Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600A. -f- A.
VINCENTAS MACIKAS

Gyveno 3837 VVest 70th Place, Chicago, Illinois.
Mirė lapkričio 8 d., 1969 m., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 81 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juliana; 3 dukterys 

— Julia Sudeikis, žentas Bruno, Frances Yudis, žentas Vin- 
cent ir Josephine; 2 sūnūs — Vincent, marti Sophie ir Frank, 
marti Ruth; 9 anūkai; švogerka Ursula Macikas su šeima ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
69th Street. Laidotuvės įvyks antrad., lapkričio 11 dieną iš ko
plyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Queen of the Universe 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, žentai, sūnūs, marčios ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, RE 7-1213.

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

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKTJ8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampan 58th Street 
Tel. — PRospect 8-9533

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vestuvėms, banketams, laidotu včms 
• -ir -kitokiom* progoms
G U Ž A U S K Ų

Beverly Hills Gėlinyčia ■-
3443 W. 08rd Street, Cbicaso, Illtnote 

Tei PK 8-0S38 — PR 8-0S34

3 KRPTEintS

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street TeL REpublic 7-1218
2814 W. 28rd Place TeL Vlrginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS MELIONAS

4348 S. California Avė. TeL LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė, TeL YArds 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1008
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I X “Pirmieji Žingsniai”, K 
Donelaičio lituanistinės mokyk
los mokinių laikraštis, išėjo iš 
spaudos lapkričio 1 d. Numery
je gausu mūsų jaunųjų kūry
bos.

X Profesorių d-jos valdyba 
pakartotinai kviečia narius at-

X Kun. Albinas įSipurgis, MIC, vykti draugiios visuotinan 3usi- 
vienuoliką metų išbuvęs Drau- rinEtiman lapkričio 30 d. Jauni-
go (administratorium, lapkričio 
9 d. vakare lėktuvu išskrido į 
Australiją, kur Adelaidėje dar
buosis lietuvių sielovadoje. Jo 
dabartinis adresas yra toks: 6 - 
3rd Avė., S t Peters, So. Aust- 
ralia.

X “Draugo” kalėdines korte
les gavę skaitytojai pradėjo 
mums už jas dėkoti ir ta proga 
prisiunčia aukų. Visiems nuo
širdžiai dėkojame ir kartu pri
mename, kad prenumeratoriai, 
kurie negali jų panaudoti, pra
šomi jų mums nebegrąžinti ir 
perduoti savo kaimynams bei 
pažįstamiems. Kortelių gavėjai 
nėra būtinai ’pareigojami už jas 
atsilyginti, tačiau visiems, ku
rie ta proga prisimins savo 
dienraštį ir švenčių proga pa
lengvins jo vargus, būsime nuo
širdžiai dėkingi.

X V. Mackevičius, Omaha,
Nėbr., atnaujindamas prenume
ratą paliko 5 dol. auką Dėkoja
me.

X Jurgis ir Viktorija Gašlū
nai šio mėnesio ga^ iš Chicagos 
išvyksta į St. Petersburgą, Flo
ridoje, kur nusipirko namus ir 
nuolat gyvens. Apsi’a^kė "Drau 
ge” ir, pratęsdami prenumera
tą, paliko 5 dol auką. Ačiū.

X Pats geriausios trumpų 
bangų radijas su AM-FM ir il
gomis bangomis. 20 skalių. 33 
transistoriai bei diodai. Veikia 
namų elektra, baterijomis ar 
automobilio baterija. Gradins
kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998 

(sk.)
X Pratęsdami “Draugo” pre 

numeratą, daug skaitytojų ne
pamiršta sustiprinti mūsų dien
raštį dar ir sago aukomis. Au
kų pridėjo: po 3 dol. — Fr. Kon 
drot, M. lšganaitis; 2 dol. —
P. Petrėnas; po 1 dol. — Justi
na Pazasis, K. Wasukonis. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

’ X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolj 
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.:
GA 4-8654. (sk.)

X Moterims papuošalai —
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės, kryželiai ir grandinėlės, 
žiedai su visais brangiaisiais ak
menimis. Taip pat — gintaro, 
kultūrinių perlų, ivory ir kora
lų puošmena. Pasirinkimas vi
sada didelis ir įvairus, kainos 
nupigintos. Terra, 3237 West 
63nd Street, tel. 434-4660. (sk).

X Lietuvių Fondo vajaus tra
dicinė vakarienė Chicagoje. Va
karienė įvyks 1970 balandžio 
5 d. Personality Lodge, puikio
je ir erdvioje salėje 4740 So. Ci
cero Avė. Vakarienei prašo
me registruotis, stabukus užsi
sakyti ir pinigus įmokėti L.F. 
būstinėje, 6643 ISo. Maplevvood,
Chicago, III. 60629 TeL 778-2858 
arba pas vietos lietuvių L.F. v- 
k-to pirm. bei įgaliotinį. Vaka
rienės išlaidos ir aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių, (pr.)

X Bilietus užsisakę į Chica
gos Lietuvių Operos balių atsi
imti paskutinė diena yra — pir
madienis lapkr. 10 d- — Margi
niuose 2511 W. 69 St., tel. PR 
8-4585. Taip pat pranešame, kad 
dar yra laisvų stalų, todėl ma
loniai kviečiame visuomenę da
lyvauti šiame baliuje ir kartu
jaafiBU J lyvautų

mo centre. 12 vai. pamaldos 
Pagerbsime vainiku mirusius 
kolegas profesorius. 3-čią vai. 
posėdis. Paminėsime LPDA dvi
dešimtmetį, aptarsime ateities 
veiklą, išrinksime centrinius or
ganus, išklausysime nario Pra 
no Čepėno pranešimą apie jc 
redaguojamą leidinį, kaunišk' 
Vyt. Didž. universitetą ir pra
nešimus apie Lituanistikos ir 
Lietuvos Tyrimo institutų veik
lą. St. Dirmantas galės paskai
tyti apie tris XVII šimtmečio 
mokslininkus lietuvius, jų kny
gas ir apie vieno jų rankraštinį 
Tauragės apylinkių 1653 m. pa
darytą stamboko mastelio že
mėlapį. Anksčiau atvykusiem 
kolegom būtų proga da’yvauti 
ruošiamam mokslininkų simpo
ziume, į kurį per LPDA vaidybą 
yra kviečiami visi mūsų drau
gijos nariai.

Lietuvaitė grožio karalaitė Laima 
Plačaitė prie lietuviiko kryžiaus 
lietuvių paviljone Tautybių parodoj 
Navy Pier Chicagoje.

Nuotr. V. Noreikos

X Prel. Ladas Tulaba at
vyksta iš Romos į Alytaus gim
nazijos auksinės sukakties mi
nėjimą, kuris įvyks Chicagoje 
Jaunimo loentre Padėkos dienos 
savaitgalyje. Kartu su kitais 
kunigais, buvusiais šios gimna
zijos mokiniais, atnašaus šv. 
Mišias ir pasakys pamokslą. 
Konceleb racijos būdu laikomose 
mišiose be prel. L. Tulatos, da
lyvaus: kun. Ignas Urbonas, 
kun. V. Aleksoms ir kun. Jonas 
Borevičius, SJ. Mišios bus au
kojamos ui mirusius, žuvusius 
ir išvežtus mokslo draugus ir 
mokytojus bei jų šeimas.

x “Laiškų Lietuviams” ad
ministracija praneša savo pre
numeratoriams Chicagoje, kad 
žurnalo rugsėjo mėnesio nume
ris yra užkliuvęs pašte. Netru
kus jis pasieks skaitytojus.

X Laikrodžių pasikeitimo va
karas įvyks lapkričio 20 d. 7:30 
v. v. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje 4012 S. Archer avė. 
Galima pamatyti įvairių senų 
ir ne tokių senų laikrodžių. Įėji
mas nemokamas.

X “žvelki, aušra jau nušvie
čia dangų” — taip prasideda či
gonų daina iš “Trubadūro” ope
ros.'Šią dainą atliks Chicagos 
Lietuvių operos mišrus choras 
operos baliaus meninėje progra
moje. Diriguos Alvydas Vasai
tis, akompanuos Bernardas 
Prapuolenis.

X Lituanicos klubo susirinki
mas įvyks antrad., lapkr. 11 d., 
4 valandą popiet, Illinois univer
siteto Lecture Center D-4. Visi 

Cbicagoe studentai kviečiami da-

Chicagos Jaunimo centro salė vaikų literatūros popietėje, kurią suruošė "Eglutės” talka lietuvių vaikų laik
raštėliui paremti. • Nuotr. Z. Degučio

IŠ ARTI IR TOLI
J A. VALSTYBĖSE išios laboratorijos kompiuterių męs 1912 m. Vabalninke, Biržų 

ekspertas, galvojo apie .tą pro- apskr., baigęs Kauno kunigų 
— New Yorko Balfo laimėji- biemĄ (į yt apie tai, ką dary- seminariją, 1934 m. įšventintas 

mų traukimui vertingų dovanų dideliame nuotolyje erd- kunigu ir keletą metų paviika-
davė Kriaučiūnienė Magdalena, i v^,je sugenda kompiuteris ir, ravęs, 1939 m. išvyko gilinti 

kol atitaisomoji komanda iš že- studijų į Romą- Dirbęs keletą 
mėg pasieks tą atstumą, erdvė- metų Australijos lietuvių pasto- 
laivis jau gali būti iš ten neži- racijoje, šiuo metu darbuojasi

o ne Salomėja, kaip buvo anks
čiau pranešta. New Yorko Balfo 
vajus baigiamas šeštadienį, lap 
'kričio 15 d., koncertu (pradžia 
7 v. vak., vieta: Maspetho bet. 
parap. salė, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y.)- Programą su
daro solistų L. Senken ir S. Cit- 
varo dainos, akompanuojant 
muz. A. Kačanauškui. Nevv Yor
ko tautinių šokių grupė pasiro
do su naujais šokiais, vadovau
jant J. Matulaitienei ir muzika 
palydint V. IStroliad. Visą kon
certo programą praveda I. Veb- 
laitienė. Koncerto svečiai turės 
progą išmėginti savo laimę tik
rai . įvairių laimėjimų traukime 
ir smagiai užbaigti vakarą Kaz 
lo orkestrui grojant.

— Muz. Zenonas Jonušas, gy
venąs Kartagenos mieste, Ko
lumbijoje, Pietų Amerikoje, va
dovaująs karo laivyno orkestrui 
ir mokytojaująs muzikos kon
servatorijos simfoninio orkes
tro ir pučiamųjų instrumentų 
katedrose, atostogų metu atvy
ko į Omabą, Nebr-, aplankyti 
savo brolį muz. Bronių Jonušą. 
Vėhau vyks į Chicagą ir Nevv 
Yorką aplankyti kitus gimines. 
Lapkričio 15 d. išvyks atgal į 
Kolumbiją.

— “Nevv York Times” apie 
dr. A. Avižienių. Spalio 29 d. 
“Nevv York Times” straipsnyje 
apie Pasadenos “Jet Propulsion 
Lab” tarp ko kita rašė: “Dr. Al 
girdas Avižienis, Lietuvoj gimęs

X Lietuvių Prekybos rūmų
susirinkimas įvyks lapkričio 12

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

nia kur nuklydęs ir nebesuran-' prie istorinių šaltinių tyrinėji- 
damas. E.) ir išrado kampiute- mo Vatikano bibliotekoje ir ar
tį, (kuris pats pastebi savo su- ‘ chyvuose. Studentų prefektu Iko 
trikimą ir pats jį tuojau patai-' legijoje yra paskirtas kun. Vla- 
so. STAR _  self - testing and (das DeUnikaitis.
repairing — kompiuterio proto- Į — Pop. Pallius VI Vilkaviškio 
tipas jau stovi jo perkrautoj vyskupijos Ikunigą Joną Buikų 
dirbtuvėj, apsuptas technikų, šiomis dienomis pakėlė prelatu, 
ant jo pasilenkusių ir rūšLuojan Jis ilgesnį laiką darbavosi JAV, 
čių plonus pluoštus daugiaspal- bet pastaruoju metu jau yra iš- 
vių vielų, kurios yra tos maši-' ėjęs į pensiją ir aps'gyvenęs 
nos nervų sistema ” (E.) Sv. Kazimiero kolegijoje Romo-

— Vliko pirmininkas dr. J. K. je.
Valiūnas iš Europos grįžo lap- Wfl¥ICTIini
kričio 1 dieną. Lapkričio 3 die- VU5U6TIJ )J
ną sušauktame Vliko valdybos — Sol. Anelė Valaitytė, Muen- 
posėdy padarė išsamų praneši- chene gyvenanti betuvaitė, su
mą apie Vliko veiklą bečiančius rengusi koncertų Vak. Vokieti- 
jo Europoje turėtus pasimaty- joje, Austrijoje ir Šveicarijoje, 
mus bei pasitarimus. (EJ išleido pirmą vokiečių kalba į-

K *VEif*AOIiniE dainuotų dainų plokštelę.svbibaKiJiut _ Kun KonstBntinas Gu!bi.
— Vysk. Ant. Deksnys, lan- nas, kapucinas, šiomis dienomis 

kydamas įvairias Europos bė- Muensterio universitete apgynė 
tuvių kolonijas buvo nuvykęs į disertaciją “Marija Pečkaus- 
Lugano, Šveicarijoje, kur anks- kaitė — betuvė pedagogė” ir 
čiau gyveno prel. šau’ys, o kur gavo filosofijos daktaro laipsnį
dabar darbuojasi kun. A’binas 
Arminas. Mūsų vyskupą lapkr. 
4 d. labai nuoširdžiai priėmė In- 
genhohl Šv. Kryžiaus seserys, 
kur dabar, įskaitant ir talkinan
čias Einsiedelno ligoninėje, dir
ba 15 lietuvaičių. Vyskupą ly
dėjo kun. Klemensas Žalabs, 
OFM.

ITALIJOJE

PAGERBIAMA DONNA ŽILIS
Donna Zibs - Raštenaitė, pla

čiai žinoma uoli visuomeninin- 
kė, buvusi moterų sąjungos cen 
tro raštininkė gerai paruošė 
Moterų sąjungos 50 m. auksinio 
jubihejaus knygas. Donna Zi
bs atliko didebus darbus sąjun- 
giečių labui, todėl Chicagos są- 
jungietes rengia savo brangiai 
ir mylimai veikėjai Donnai pa
gerbimo banketą lapkričio 23 
d. 4 vai. p. p. Gold Coast salė
je, 2523 W. 71 St. Kviečiame 
sąjungietes, drauges, viešnias 
gausiai dalyvauti ir visos kar
tu pagerbsime veikėją D Zibs, 
Ccuri tikrai verta tos pagarbos. 
Rezervuokite vietas pas visas 
sąjungietės ir pas komisijos pir 
mininkę Mariją Paukštienę, 4428 
So. California Avė. Tel. LA 
3-2396. B.

BKIGHTONPARKIEČTAI PASI 
SAKE SVARBIAIS 

REIKALAIS
Spalio 31 d. Brighton Parko 

Namų savininkų d-jos susirin
kimą atidarė Vengebausko sa
lėje pirm. A. Marma, pakvietęs 
dr. Šimaitį vadovauti. Sekret. 
Burkevičius perskaitė buvusio 
susirinkimo protokolą, kuris be 
pataisų priimtas.

Įdomų pranešimą padarė sve 
čias J. Bacevičius, nurodęs, kad 
tiek federalinė, tiek vietos ad
ministracija remiančios juodu
kus. Jis išsamiai nušvietė ke
bus ir žygius, kurių reiktų be- 
tuviams laikytis, nesikelti iš 
esamų kolonijų niekur

Marąuette Parko Namų sa
vininkų organizacijos pirm. J. 
Skeivys nurodė būdus, kaip dr- 
ją sustiprinti, kaip įjungti dau
giau namų savininkų veiklon.

Pr. šulas kalbėjo, kad nerei
kia klausyti gandonešių, laiky
tis gyvenamų vietų visiems'lie
tuviams, klausant savų vadovų 
nurodymų.

P. Bagdžius siūlė pasiųsti sa
vo atstovus į bendrą namų sa
vininkų organizacijų _  tarybą.

Pirmininkaujantis dr. V. Ši
maitis visų mintis sutraukė ir 
pats pasisakė ką reiktų daryti.

pr. fabhis

reigūnų, apie mūsų tautietį, ar
chitektą Albertą Kerelį, kuris 
puikiai atestuojamas.

Jis yra žymesniųjų betuviškų 
organizacijų uolus veikėjas ir 
kai kurioms sumaniai vadovau
ja. Daug yra prisidėjęs prie 
Marąuette Parko Namų savi
ninkų organizacijos veiklos ir į

■ ją yra įnešęs daug naujų idė-AI 
jų. Jau ne vienas gabesnis, ge-

' rai išsimokslinęs betuvis, val- 
' džios įstaigų yra gerai įvertina
mas ir paskiriamas aukštoms pa 
reigoms. Tuo mes turime džiaug 

i tis ir skatinti kitus, kad pasek-
I tų A. Kerelį. Kaip kitos mažu

mos, taip ir mes turime skverb
tis į valdžios įstaigas, kad įgau- 
tume savo tautai šioje valsty-^ 
bėję tinkamą svorį Tada ir suw 
mumis kitaip skaitysis.
Linkėtina A. Kereliui sėkmės 

ir ištvermės šiose pareigose.
ASta

Albertas Kerelis

VARTOTŲ DAIKTŲ 
RINKLIAVA

zui
- Mirus arkivyskupui Aloy- 
Centoz, buvusiam paskūti-

d. 8:30 v. v. Dariaus Girėno ^am nuncijui nepriklausomoje 
posto pata'pose. Jean Francik Lietuvoje ir dideliam lietuvių
kalbės apie socialini draudimą. 
Kalbės ir J. Rachunas, kuris 
kandidatuoja į Illinois konstitu
cinę konvenciją. Filmą parodys 
Walter Rask.

x “Draugui” aukų atsiuntė: 
po 3 dol. — Kazys Ulevičius, Pr. 
Šapalas, G. ir C. Mitsevvitz; 1 
dol. — J. Salučka. Dėkojame.

X Audronė Valaitytė sutiko 
būti koordinatore ateitininkų 
kongreso registracijos ir nakvy
nių komitetų darbe. Audronė 
Valaitytė yra Lojolos universi
tete baigusi chemijos studiias 
ir dirba H’inois Technologijos 
instituto tyrimų laboratorijoje.

draugui, prel. V. Mincevičius 
Itabjos Lietuvių bendruomenės 
vardu pareiškė užuojautą. Užuo 
jautos telegramoje iškeliami bu 
vusio nuncijaus nuopelnai Lietu 
vai, objektyviai i ^formuojant 
apie betuvių gyvenimą ir kan
čias dabartinės okupacijos me
tu. Paskutiniąsias savo gyveni
mo dienas a. a. arkiv. A. Centoz 
praleido betuvių Šv. Kazimiero 
kolegijoje.

— Prel- dr. Paulius Jatulis
Vatikano krikščioniškojo moks
lo (kongregacijos yra paskirtas 
Šv. Kazimiero kolegijos vicerek- 
torium. Prel. P. Jatulis yra gi-

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildą rengia ekskursiją į 
Rembrandto parodą Chicagos meno institute ir po to pietus gruodžio 1 
d. Nuotraukoje organiaatorBs Evelyn Norbut, Irena Balzckienė ir Mag-
įrktleįĮn .-r.Į.nifU vi.iįįia,

— Elta - Presso^innet savo
“Šio meto mintyse” priminė, 
kad: “Bundestago (Vakaru Vo
kietijos parlamento) rinkimai 
rugsėjo 28 d. išstūmė iš atmin
ties, kad lygiai tą pačią dieną 
prieš 30 metų buvo pasirašytas 
Stabno - Hitlerio sandėrio ant
rasis slaptasis protokolas, ku
riuo Lietuva buvo perleista į 
sovietinę “interesų sferą”. Pri
minus Lietuvos anuo metu pa
tirtą pamoką, samprotavimuose 
toliau pastebima:

“Naujoji sąjunginė (Vakarų 
Vokietijos) vyriausybė pagerins 
santykius su Rytų Europa ir 
Sovietija. Tai nieko nauja. Pa
galiau, juk Adenaueris pirmas 
kebavo į Maskvą. Nauja yra 
sovietinio įsibrovimo grėsmė, 
po kurios seks padidinti reika
lavimai, spąstai ir gundymai 
skirti Jungtinei Respublikai 
(Vakarų Vokietijai) izobuoti 
nuo Vakarų. Nestigs ir neišven
giamų pasiūlymų kai kurias 
“tik moralines”, taigi “pobtiš- 
kai bevertes” problemas nura
šyti. Sovietai nieko taip nenie
kina — ir nieko taip nebijo, — 
kaip morabnio patvarumo. Kas 
tuo požiūriu nuolaidus, tas yra 
jų draugas, ir tas netrunka pa
stebėti, kas yra stipresnis...”

Kaip žinoma, Vokietijoje da
bar laukiama, kas atsitiks su 
Rytų Vokietijos bgšioline ne
pripažinimo oohtika ir iš viso 
su bgšiobne Vakarų Vokietijos 
Rytų politika. (E)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lėno ežerą (Ukmergės 

apskrityje) ištiko katastrofa. 
Kaž kas praardė ežero vandens 
užtvankos reguliavimo įrengi
mus. Per trumpą laiką nubėgo 
daug vandens ir ežero vandens 
lygis nukrito 20 cm. Buvo ne
tekta daugiau kaip 400,000 ku
binių metrų vandens. Tokiam 
negiliam ežerui tai didžiubs nuoe 
toto ..

ARCH. KERELIS PASKIRTAS
AUKŠTOMS PAREIGOMS

Architektas Albertas Kerelis, 
p’ačiai pagarsėjęs savo statybos 
darbais, daug kas gyvena ir 
džiaugiasi jo išplanuotais, gra
žiais ir patogiais namais. Daug 
jo gražios architektūros namų 
puošia Chicagos gatves. Chica
gos miesto valdyba, įvertino 
jo gabumus ir pavyzdingos 
statybos darbus, kuriais yra ge
rai užsirekomendavęs, yra žino
mas miesto valdyboje.

Jam buvo pasiūlyta miesto 
valdybos aukštos pareigos, ku
rias sutiko priimti. Jis yra pa
skirtas Cook County vyriausiu 
architektu, DGPT of Building, 
Zoning and Planning. Jo darbo 
sritis — Chioagos priemiesčių 
statybos ir planavimo priežiū-' 
ra. Teko išgirsti iš patikimų šal
tinių, kad jis sumaniai tvarko 
jam pavestą įstaigą, daug ką 
yra patobulinęs ir įnešęs nau-i 
jumų pačiame darbe. Yra labai ( 
malonu girdėti geri atsiliepimai, i 
iš aukštų miesto valdybos pa- i

JAV-ių katalikų vyskupų kon 
ferencijos pirmininkas Detroito 
arkivyskupas kardinolas Dear- 
den, specialiu raštu visoms Ame » 
rikos vyskupijoms, paslkelbė, 
kad lapkričio 1-ją dieną prade
dama XXI-ji tautinė vartotų 
rūbų, avalynės, paklodžių ir ki
tų labiausiai reikalingų drabu
žių rinkhava. Vartotų rūbų ak
cija kiekvienoje 18.000 Ameri
kos katalikų parapijų bus vyk
doma pagal (kiekvienos vyskupi 
jos nustatytą planą. ISurinkti 
rūbai bus siunčiami į Amerikos 
katalikų šalpos “Catholic Rebef 
Services” sandėlius iš kur jie 
bus skirstomi pagalbos reikaiin 
gų kraštų gyventojams. Pasku
tinių trejų metų laikotarpyje 
panašių rinkliavų metu surink- 

i ta apie 10.000 tonų vartotų rū
bų ir avalynės.

Lapkričio 4 d. rinkimuose bene se
niausias balsuotojas buvo David 
Doniey, 101 m., balsavęs Columbus, 
Ohio.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:S0. Kitom dienom nuo 
. S lkl C vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 v. v.
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