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AMERIKOS KOMUNISTAI 
STENGSIS UŽIMTI UNIJAS

Svarbiausi taikiniai auto, plieno ir elektros gaminių pra
monė

Pittsburgh, Pa. — Amerikos sujungti baltuosius ir juoduosius 
komunistų partija, kuri turi apie darbininkus ir juos infiltruoti i 
10,000 narių, šiandien stengiasi įmones. Komunistų partija sten-
kaip galima giliau įsiveržti į dar
bo unijas. Jie visi esą patyrę po
grindininkai ir stengiasi kaip ga
lima giliau įsiveržti į pramonę. 
Apie tai skelbia žurnalistas Vic- 
tor Riešei. Tai esą bus vykdoma 
tvarkingai ir tiksliai, priešingai 
SDS organizacijai, kuri mėgėjiš
kai viską bando padaryti gatvėse.

Niekins dabartinius vadus

Tie visi revoliucionieriai esą 
realistai. Jie visi pasirinkę Kini
jos komunistų Maotsetungo tak
tiką ir 500 gerai paruoštų įsijungs 
į darbininkų unijas Illinois, Mi
chigan, Ohio, Pennsylvanijos, 
Indianos valstijose. Jų taikiniai 
yra automobilių, plieno ir elek
tros įmonės. Jie taip pat nori su
niekinti AFL- CIO unijos prez. 
George Meany ir United Steel- 
workers vadą W. Abel.

Suvažiavimas Kalėdų metu

Žingsnis po žingsnio komunis
tai stengsis užimti įvairius uni
jos postus kaip yra numačiusi ko
munistų partija. Trys Amerikos 
komunistų vadai turį specialius 
uždavinius. Komunistų partijos 
vadas Gus Hali rūpinsis plieno 
įmonėm, sukoncentruotom Pitts- 
burghe, jo padėjėjas negras He
nry Winston, rūpinsis įsiveržimu 
į auto pramonę, kadangi ten 
daugiau dirba juodukų, ir Daniel 
Rubin, komunistų partijos orga
nizacinis sekretorius, rūpinsis 
elektros gaminių įmonėmis. Kom
partija suorganizavo specialų ko
mitetą, kuris vadinasi Laikinuo
ju komitetu “Naujosios marksis
tų Ieninistų jaunimo organizaci
jos”. Kada, pasak žurnalisto, dau
gelis Amerikos jaunimo žavėsis 
Kalėdų seneliu, komunistai žavė
sis ne balta Kalėdų senelio, bet 
juoda Markso barzda, nes gruo
džio 26 d. Chicagoje įvyks tos ko
munistų organizacijos konvenci
ja. Tai bus dedamos pastangos

Miršta nuo užteršto oro

PHILADELPHIA, Pa. — Dėl 
užteršto oro kasdien New Yor
ke mirštą nuo 10 ligi 20 žmo
nių. Tas žinias paskelbusi Ame
rikos sveikatos dr-ja pastebi, 
kad užterštas oras yra šiandien 
viena didžiausių Amerikos pro
blemų.

Mažina keliones į 
užsienį

PRAHA. — Vietos valdžios 
pareigūnas pulk. Vaclav Vanek 
pareiškė, kad vietos gyventojų 
privačių asmenų kelionės į, už
sienį bus sumažintos dviem treč 
daliais.

Tauta priešinasi okupantui
Praha. — Nežiūrint naujosios 

komunistinės Čekoslovakijos val
džios skelbiamo santykių sunor- 
mavimo su Sovietų Sąjunga -ra
šo Italijos spauda- čekoslovakų 
tauta nesiliauja pasyviai priešin
tis sovietų armojos įgyvendin
tam diktatui. Tai patvirtina ir 
oficiali Čekoslovakijos spaudos a- 
gentūra ČTK, spalio 22 d. prane
šime smerkusi Čekoslovakijos ura 
nijaus kasyklų darbininkus, ku
rie pasyviai priešinasi nuostalin- 
gam uranijaus išvežimui į Sovie- 
t tįSąjungą,

giasi labiau panaudoti juodukus 
ir kartu su baltaisiais stengtis į- 
siveržti į pramones ir taip jas 
komunistinti ar pajungti komu
nizmo reikalams.

Išrinktas Philipinu 
prezidentas

MANILA. — Philipinų prez. 
Ferdinand Marcos laimėjo rin
kimus ir yra perrinktas naujam 
ketverių metų terminui. Jis skel 
bia, kad atitrauksiąs savo da
linius iš Vietnamo ir kovosiąs 
prieš suki’ėlius namuose. Phili- 
pinai turėjo Vietname 1,560 ka
rių. Rinkimų metu riaušėse žu
vo net 67 asmenys. Prieš tai 
vykusiuose rinkimuose 1967 m. 
žuvo 60 asmenų. Marcos, 52 ni., 
manoma galutinus skaičiavimus 
baigus, gaus 1 mil. balsų dau
giau negu jo konkurentas Ser- 
gio Osmena, 52 m.

Prez. E. Marcos

Naujas kabinetas
CANBERRA. — Min. pirm. 

John Gorton pristatė 26 ministe 
rių kabinetą. Buvęs iždo galva
E. William McMahon, 61 m., 
bus užsienio reikalų ministoriu.

Žuvo astuoni 
karininkai

SAIGONAS. Aštuonetas
Pietų Vietnamo karininkų žuvo kad tai yra laisvosios Amerikos
lėktuvo katastrofoje. Tarp aš
tuonių karininkų buvo ir du pul 
kininkai, kurie nuo sausio 1 d. 
turėjo būti pakelti generoiais.

Clharles Conrad ir Alan Bean praktikuojasi kaip reikės rinkti mėnulio 
uolienas mėnulyje. Abu astronautai čia praktikuojasi Cape Kennedy.

Prez. Nixon sveikinasi su gerbėjais prie laivyno Bethesda, Md., ligo
ninės. Už jo ligoninės karininkas kapt. Turville.

Moratoriumas reikalingas 
prieš komunistus

"Tylioji dauguma" parodė stiprų balsą

WASHINGTONAS. — Už 
prezidentą Nixorą demonstraci
jose Washingtone dalyvavo 15, 
000 asmenų ir dauguma jų ne
šė Amerikos vėliavė’es. Ka'bė- 
tojai pabrėžė, kad tylioji dau
guma šiandien nebėr tylinti dau 
guma, kad šiandien amerikie
čiai yra susirūpinę atkirsti ne
gausiom kiršintojų ir riaušinin 
kų grupėm.

Kongreso narys J^hn Bųcha- 
nan (R., A’a.) savo žodyie pa
stebėjo, kad Amer'koie reika’in 
gas moratoriumas, tač'au jis rei 
kalingas prieš totali'r rijęmą ir 
komunizmo agresiją E’inia il
gai ir nepaliaujama’ š-ukE ka
da, ka’bėtoias pabrėžė, kad vie
no laisvo skarto ra k"’ laiko
ma vė”ava. yra. daugiau v^rtą, 
negu visas prieškari” is judėji
mas.

10,0!XI parašų
Filmų aktorius Sidney B’ack- 

mer paskelbė, kad grįžo grupė 
iš Baltųjų Rūmų, kur nunešė 
10,000 parašų remiančių prez. 
Nixoną vien tik iš vienos South 
Carolina apskrities.

Žygiuotojų tarpe buvo įvairių 
plakatų, kai kuriuose buvo įra
šyta "Foolbrightas yra Judas”; 
“Dr. Spock turi dieglį’’ ir pana
šiai. (Pažymėtina, kad šen. Ful
bright pavardė buvo rašoma į 
Foolbright, kas reiškia kvailį).

Dauguma kalbėtojų išreiškė,

gaivioji banga, kad jie atsto
vauja tikrąją laisvę. Visi kal
bėtojai buvo sutikti tūkstan
čių vėliavėlių mosuojant ir skan

duojant patriotinius šūkius. Vi
soje Amerikoje vadinama “Ty
lioji dauguma”, parodė balsą, 
kuris tesąs tik patriotinio pa
judėjimo pradžia.
Miršta už demonstracijų laisvę

Chicagoje buvo taip pat Ve
teranų dienos paradas. Kalbėjo 
miesto meras ir Richard Daley, 
pabrėždamas, kad karas yra ne- 
ma'onus, tačiau šiandien atsi- 
i&nda tokių, kurie nori sunai 
•kinti kraštą, už kuri amerikie
čiai mirė. Admirolas Heinz 
Laeffle priminė, kad prieš karą 
šaukią jaunuoli 11 nesupranta, 
jog jie todė1 gali protestuoti, 
kad yra kas už tai miršta. Pa
rade da’yvavo tūtstančiai civi
lių ir veteranų.

KAIRAS. — Prezidento Nas- 
serio aukštieji pareigūnai vyks
ta į Maskvą aptarti karinių ir 
politinių Egipto reikalų. Apie 
tai skelbia Egipto laikraštis "Al 
Ahram”.

— Sov. Rusijos maršalas 
Grečko, gynyoos ministeris, iš
vyko į Kubą.

— Indijos tųin. pirm. Indira 
Gandhi pašalinta iš partijos, ka
dangi ji pažeidusi partijos draus 
mę, bet ją teberemia kaip min. 
pu mininkę.

ERDVELAIVYJE rasta

SUTRIKIMŲ
CAPE KENNEDY, Fla. — 

Astronautai į mėnulį turėtų iš
lėkti rytoj, bet surasta trūku
mų ir kelionė gali būti atidėta. 
Mėnuly jie turėjo nusileisti lap
kričio 19 d. anksti rytą, 1:53
vai. Rytų laiku. Tuo metu laik
rodžiai Chicagoje ir Vidurinė
je Amerikoje rodys 12:53 vai. 
r., gi Los Angeles ir Amerikos 
Vakaruose bus dar antradienio 
vakaras. Europoj bus trečiadie
nio ryto 9 vai. Tačiau visa tai! Patogiau jausis negu Apollo 11
gali ir pasikeisti.

Apollo 12 astronautai Char
les Conrad ir Alan Bean nu
sileis mėnulyje, gi erdvėlaivyje 
jų lauks Richard Gordon. Išsikė 
lusieji mėnulyje vyrai bandys 
nustatyti ar yra mėnulio dre
bėjimų ir ar yra kokių pasikei
timų. Tarp visų kitų atliekamų 
uždavinių, astronautai bandys 
patirti kas ištiko į ten nuleistą 
Surveyor, kuris siuntė daugy
bę nuotraukų į žemę ir bus iš
tirta ar yra kokių nuo to meto 
pasikeitimų.

DVIGUBAS JUNGTINIŲ 

TAUTŲ MASTAS
Vienaip traktuojami Sov. Rusijos gyventojų ir kitaip Afri
kos gyventojų skundai.

CHICAGO. — “Chicago Tri-, “Chicago Tribūne”, Sovietų Ru- 
bune” vakar dienos laidoj pas- j sijos delegatai Jungtinėse Tau-
kelbė vedamąjį, kuriame kalti
namos Jungtinės Tautos, kad ji 
veda dvigubą standartą savo 
politikoj. Esą, pastaromis die
nomis atėjo žinios, kad Sovietų 
Rusijoj suimtas jaunas vertėjas 
Juri Maltsev ir Vladimir Ger- 
suni, kurie buvo prisidėję prie 
akcijos už laisves Sovietų Rusi
joj ir buvo drauge su kitais 
pasiuntę raštą į Jungtines Tau
tas, prašydami dėti pastangų ir 
ginti žmogaus laisves Rusijoj. 
Iš tos penkiolikos iniciotorių 
grupės, praneša “Chicago Tri
būne” korespondentas Starr iš 
Maskvos, septyni jau suimti ar 
Uždaryti į beprotnamius. Kaip 
žinoma, pirmasis raštas su rusų 
gyventojų parašais į Jungt. Tau 
tas buvo pasiųstas gegužės mė
nesi}. Vėliau, rugsėjo mėnesį, 
46 asmenys vėl pasiuntė Jungti
nių Tautų sekretoriui U Than- 
tui pagalbos šauksmą. Tačiau 
į jų raštą ineko nebuvo atsi
liepta.

Stebina drąsa
Nepaisant to, kaip skelbia

Hanoi prieš teismu 
Chicagoj

TCKIO. — Šiaurės Vietnamo 
radijas paskelbė, kad Chicago
je teisiamųjų 8 riaušininkų teis 
mas liudijąs Amerikos parei
gūnų brutalumą. Esą visi tokie 
riaušininkų teismai rodo, kad 
Amerikoj yra daug remiančių 
komunistinę Vietnamo poi’tiką. 
Komunistai, kaip skelbi?. “Ti
mes” žurnalas, išžudę tūkstan
čius taikių gyventojų, šiandien 
nepatenkinti, kad Amerika tei
sia tuos, kurie nepripažįsta jo
kios teisės ir tvarkos. Hanoi 
kreipimasis baigti Chicagoje aš
tuonių riaušininkų teismą yra 
įrodymas, kad komunizmas ki
šasi į visų tautų vidaus reika
lus ir net ne jų miestuose nori 
įvesti diktatūrą.

Patogesnis poilsis mėnulyje
Iš Houstono pranešama, kad 

Apollo 12 astronautai galės pa
togiau ilsėtis mėnulyje, nes pir
mieji du išlipę vyrai turėjo ten 
miegoti ant grindų, išsikėlimo 
mėnuly prietaise. Dabar gi ta
me prietaise bus įtaisyti gama- 
kai. Nors dėl vietos stokos ir 
nebus miegojimo vieta įrengta 
tobulai, tačiau astronautai daug

vyrai.
Visas pasaulis jau ruošiasi 

vėl stebėti astronautų žygi į mė 
nulį ir į jį išsikėlimą, tik viena 
Sovietų Rusija nenorėdama, 
kad gyventojai matytų tokį ka
pitalistų pranašumą, nežada gy
ventojams demonstruoti išsikė
limo.

Jeigu Apollo 12 negalės 
išskristi šį penktadienį ar šį 
sekmadienį, tada kelionė į mė
nulį turės būti atidėta ligi gruo
džio 14 d.

tose vis kalba, kad reikia ginti 
piliečių teises Afrikoje. Gi Af
rikos - Azijos blokas visada drą 
šiai pasmerkia asmenis, ar val
džią, kai reikia ginti jų kraštų 
gyventojų teises, tačiau nieko 
nedaro, kad pasmerktų žmo
gaus teisių pažeidėjus Sovietų 
Sąjungoj. Dienraštis ironiškai 
pastebi, kad Sovietų Rusijos gy 
ventojų protesto laiškai Jung- 

i ėse Tautose būtų reikšmin
gesni, jei tie gyventojai pasira
šę raštą būtų ne balti, bet juo
di. Dienraštis vedamajame pa
stebi, kad Sov. Rusijoj, suimti 
gyventojai dėl laiško siuntime 
į Jungtines Tautas nieko ne
stebiną, gal tik stebiną tai, kad 
žmonės iš ten išdrįso kreiptis 
į užsienį.

Washingtone dr. Clarence Walton įvestas į Washingtono katalikų 
universiteto rektorius. Tai dešimtasis universiteto rekttbrius. Bruce 
Gutekunst, 7 m., berniuką nuo šalčio priglaudė kard. John Krol po 
savo apsiaustu. Dešinėje arkivysk. Luigi Raimondi ir dešinėje kard. 
Patrick O’Boyle. Arkivysk. Raimondi, kaip prisimename, yra kon
sekravęs mūsų vyskupą A. Deksnį.

Nepriima į Dailės 
institutą

OKUP. LIETUVA. -— Iš Lie
tuvos per kitus kraštus, be cen
zūros, atgabentame laiške pra
nešama, kad yra labai daug no
rinčių įstoti į Dailės institutą, 
bet čia įstoti daugiau tegali 
dailininkų ir jų giminių vaikai 
arba kurie įduoda piniginius ky
šius. Apie medicinos aprūpinimą 
sakoma, kad gydytojui polikli
nikoje per 3 valandas reikia ap
žiūrėti 20 ligonių ir surašyti li
gos istoriją, o kitus 20 ligonių 
per dieną aplankyti namuose. 
Atlyginimas gi tik 90 rublių mė- 
nesui. Gydytojai, pakliuvę dirib- 
ti į ligoninę, irgi negeresnėj pa
dėty, be to trūksta vaistų, trūks 
ta slaugių, trūksta mediciniškų 
įrankių; gydytojui tiesiog gaila 
žiūrėti į ligonis, kai negali jiems 
padėti.
Gyventojai nepatenkinti, kad 
nerodė amerikiečių išsikėlimo 

mėnulyje
Laiške pažymima, kad Lietu

vos žmonės labai pyko, jog jie 
negalėjo televizijoje matyti a- 
merikiečių astronautų pirmo nu 
sileidimo mėnulyje, kai tuo tar
pu visas pasaulis galėjo tai ste

Kom. Kinija vėl 
nepateko į Jungtines 

Tautas
NEW YORKAS. — Komunis

tinė Kinija vėl negalėjo patek
ti į Jungtines Tautas, kai užva
kar 56 generalinės asamblėjos 
iš 126 narių, nubalsavo prieš 
Kambodijos, Albanijos rezoliu
ciją, siūlančią priimti į Jungti
nes Tautas komunistinę Kiniją. 
Iš tų balsų 48 balsai pasisakė 
už priėmimą, gi 21 susilaikė. 
1968 m. buvo prieš 58, už 44 ir 
susilaikė 23. Pekinas daugiausia 
paramos gavo iš Albanijos ir iš 
arabų ir Afrikos kraštų. Iš viso 
rezoliuciją iš komunistų rėmė 
Rumunija ir Kuba. Sov. Rusija 
nieko nekalbėjo už priėmimą, 
tačiau už priėmimą balsavo. 

Susirėmimai virš Suezo
TEL AVIV. — Skelbiama 

Izraelio ir arabų kraštų susirė
mimai , ore prie Sueso kanalo 
vis aštrėja. Ir viena ir kita pu
sė skelbia, kad oro kautynėse 
numušę priešo lėktuvų. Kairas 
skelbia, kad numušęs jau du Iz
raelio lėktuvus. Lėktuvų kau
tynės vis labiau išsivysto virš 
103 mylių ilgio Sueso Jtanalo.

bėti. Tačiau Lietuvos žmonės 
visą naktį klausėsi užsienio lais 
vojo radijo ir viską žinojo.

Nubaudė už tariamą 
vagystę

PRAHA. — Čekoslovakijos 
teismas nubaudė du čekus, ku
rie buvo kaltinami, kad jie ban
dė pavogti karinių ginklų, ku
riais norėję nužudyti komunis
tų pareigūnus. Bmo teismas nu
baudė Frantisek Navratil 6 m. 
kalėjimo, Frantisek Vitous pen
ketą metų.

• Romoje 200 įvairių vienuo
lių misionierių - pamokslininkų 
susirinko savo kongresui. Pa
grindinė studijų tema yra “'E- 
vangelijos skelbimas šiandien”.

Kalendorius
Lapkričio 13 d.: šv. Orestas, 

šv Liucija, Kastytis. Dubūnė.
Lapkričio 14 d. šv. Juozapa

va, šv. Venerandi, Rantant*?, 
Saulenė.

Saulė teka 6:36 leidžias 4-33. 
Oris

Chicagoje ir apylinkėse šal
čiu. Galimas liepia ar sniegas. 
Temperatūra virš 30 1.
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MŪSŲ MIRUSIEJI

Atsiminimui a.a. Petro Nausė
da, rugpiūčio 3-čią d. tragiška 
mirtimi žuvusio laike atostogų 
Acapuleo, Meksikoje, jo brolis 112 
-tos vyčių kuopos narys Juozas 
Nausėdas paaukojo 100 dolerių 
Illinois-Indiana apygardos cho

rui. Petras buvo geros širdies tam 
chorui ir vyčių organizacijai, pats 
dalyvavo vytiškoje veikloje. Jis 
yra vienas iš daugelio, kurie bu
vo prisiminti maldoje per Mišias 
Aušros Vartų Dievo Motinos

112-tos KUOPOS SUSIRINKIMAS

Marųuette Parko parapijos sa- bipga, kokios anksčiau pasiges-
lėje, Chicagoje, spalio 21 d. įvy- 

!ko 112-tos kuopos susirinkimas. 
Narių atvyko apie penkios dešim
tys. Buvo pirmas susirinkimas 
prie naujos valdybos.

Susirinkimą atidarė pirminin
kas A. Zakarka. Jis pakvietė dva
sios vadą kan. V. Zakarauską su
kalbėti maldą ir tarti žodį. Dva
sios vadas linkėjo vyčiams sėk
mės. Kaip ruduo yra, turtingas 
derliumi, taip tebūnie vyčių or
ganizacija turtinga gražia veikla 
ir darbais.

Kalbėjo ir apie lietuvių koply
čią Šv. Petro Bazilikoje Romoje. 
Ragino prisidėti prie ekskursijos, 
važiuoti į koplyčios pašventini
mą 1970 metais birželio 28 dieną. 
Kanauninko mintį parėmė E. Pa
kalniškienė. Ji mačiusi koply
čią dar nebaigtą. Labai graži ,e- 
santi. Ir visa Roma esanti graži. 
Vyčiai būtinai turi važiuoti tą 
viską pamatyti.

Protokolą perskaitė sekretorė 
A. Gaidės. Buvo priimtas be pa
taisų. Iždininkė M. Kasper pra
nešė, kiek pinigų turi 112-ta 
kuopa savo kasoje. Atskaitomybės 
tvarkytojas A. Dagis renka na
rio mokesčius. Jau 14 narių sumo
kėję už 1970 metus.

Naujų narių verbavimo pirmi
ninkė E. Rogers įteikė J. Aukš- 
čiūnui atžymėjimą už naujų na
rių suradimą. Taip pat ji įteikė 
gražias dovanas J. Zakarkienei ir 
J. Jonikui už jų sąžininga darbą.

Parengimų pirmininkė J. Za- 
karkienė kalbėjo apie kaukių ba
lių, kuris įvyko pas E. Krivicką. 
Jau ji pradeda planuoti, koks 
turėtų būti prieškalėdinis balius. 
Jis bus vyčių salėje. Tik prisimin
kime praeitų metų prieškalėdinį 
balių ir tuojau visi norėsime į jį 
eit.

Choro pirmininkas V. Bilitavi
čius kvietė atvykti į mirusių vy
čių minėjimą Aušros Vartų baž
nyčioje, kur klebonu yra Illinois- 
Indiana apygardos dvasios vadas 
kun. J. Savukynas. Kvietė vyčius 
su savo namiškiais atvykti į a.a. 
muz. J. Bertulio kantatą “Sugrį
žimo giesmė”. Kantata bus stato
ma lapkričio 23 d. Gage Park sa
lėje, Westem ir Garfield kam
pas. Ją išpildys vyčių choras kar
tu su vaikų chorais iš Cicero ir 
Brighton Park.

112-tai kuopai yra pavesta su
organizuoti vyčių globėjo šv. Ka
zimiero šventę Illinois -Indiana 
apygardoje. Ji bus Marųuette Par
ko lietuvių bažnyčioje. Pusryčiai 
bus parapijos salėje. Kuopos val
dyba jau pradeda rūpintis, kad 
ta šventė pasisektų. Apie ją bus 
rašoma “Vyčių Veiklos” skyriuje 
“Drauge”.

Buvo pranešta, kad vyčių sei
mas vyks Sheraton viešbutyje. Jis 
bus rugpiūčio mėnesio trečioje sa
vaitėje. Kai jau vieta yra užsaky
ta, kiti pasiruošimai eis palaips
niui. Illinois —Indiana apygar
dos valdyba jau pradeda įsijung
ti į tą sunkų darbą.

lapkričio 23 d. bus pakartota a. 
a. J. Bertulio kantata “Sugrįži
mo giesmė”. Š. m. gegužės mėn. suomenė kviečiama jos pasiklau- 

Susirinkimo nuotaika buvo dar' ji buvo pirmą kartą išpildyta Jau- i syti. E.P.

bažnyčioje Chicagoje lapkričio 2- 
dieną.

Tą dieną Chicagos vyčiai mel
dėsi ir už a.a. komp. Juozo Ber
tulio sielą. Jis buvo vargoninin
kas toje pačioje bažnyčioje. Apy
gardos choras dabar kaip tik mo
kosi jo' kantatą “Sugrįžimo gies
mė”, ruošdamasis pakartoti ją 
visuomenei. Nors a.a. Bertulio 
jau nebėra mūsų tarpe, jo malo
nų ir draugišką charakteri vyčiai 
prisimins ilgai. T.

davome. Susirinkimas buvo baig 
tas malda.

Po susirinkimo vyčiai nesi- 
skirstė tuojau namo. Dar buvo 
kas papasakoti, kuo pasitarti. Vy
tės šeimininkės pilstė kavą, plaus
te pyragus, kvietė visus pasivai
šinti.

Sekantis susirinkimas bus lap- gen. Rennenkampfas. Kad išven- 
kričio mėn. 18 d. Tegu būna jis i gUS sunaikinimo, ši rusų armija 
dar gausesnis dalyvių skaičiumi. Į prad'ėjo trauktis. 1915 m. žiemą 
Kodėl negalėtume į savo susirin- prje Mozūrų ežerų Hindenbur-
kimus taip pat gausiai rinktis,' 
kaip kad rinkdavosi vyčiai prieš 
40 metų E.P.

VIDURIO CENTRO 
APYGARDA

Vincento Pavio vadovaujama 
Vidurio Centro apygarda darė 
pažangą ir praeitais metais. Iš jos 
veiklos galima paminėti: 21-ąjį 
metinį apygardos seimelį Dayto- 
ne, tradicinę maldininkų kelionę 
į Dievo Motinos Suramintojos 
šventovę, apygardos turnyrą 19- 
toje kuopoje Pittsburghe ir vyčių 
savaitę Dainavos stovykloje.

Be to, buvo atitinkamai pami- . .
nėtos Lietuvos nepriklausomybės, gotume arklius. Greitai trauksis Omaha Nebr 
ir šv. Kazimiero dienos. Dabarti- i paskutinieji fronto daliniai. Jie
niu metu apygarda susideda iš Sali Pagrobti mūsų arklius. Tada
devynių kuopų: 19-tos Pittsburg
he, 25-tos ir senjorų Clevelande, 
79-tos, 102-ros ir 139-tos Detroi
te, 96-tos Daytonė, 111-tos senjo
rų Youngstwne ir 134-tos Cincin- 
nati. Periodiškai leidžiamas biu
letenis “Knight-O-Gram” padeda 
pasikeisti naujienomis ir minti
mis. Apygarda tebedaro pastan
gas pakelti narių skaičių ir pagy
vinti jaunųjų veiklą. V.

POBŪVIS DAYTONE
96 Daytono vyčių kuopa lap

kričio 23 d. turės “pagalvių už
valkalų” pobūvį. Prasidės 3-čią 
valandą po pietų. Kiekvienas 
kuopos narys yra prašomas paau
koti porą pagalvių užvalkalų ir 
įėjimo dovaną. Aukas reikia su
nešti iki lapkričio 16-tos. Kas ne
turi laiko nupirkti, gali siųsti sa
vo auką pinigais, komitetas pats 
nupirks reikalingas dovanas. Ka
dangi kuopa ateinančiais metais 
gal būt nebeturės savo metinės
gegužinės, bus stengiamsi iš šio PVSę> čia . Pa™aciauT 
pobūvio turėti kiek galima didės- flus ,ketu.nTs raitelius. Jie buvo 
nį pelną, todėl kuopos nariai yra unaformomis,
raginami prisidėti prie jo visomis ,sf r?a?s.‘ salrnų smaiga-
išgalėmis I besėsi horizontalėmis plokš-

,, , , _ , , _ I telėmis, o ketvirto - tik smaiga-
. Mykolas Petkus yra to pobu-niu. Jų arkliai buvo didesni ir

vio pirmininkas, tode siųskite ažesni už kazokų. Supratau, kad 
jam savo aukas kiek galima grei- čja j. b-tj vokiečiaL Kai jie j.
čiau. Šio pobūvio surengimas pa
reikalauja daug darbo todėl kiek- .Q
vieno pagelba paaukojant do- ne ratau Tada jis manęs 
yanas ar platinant bilietus yra klausė lietuviškai ar aš nema. 
būtina, kad pobūvis pasisektų. D.

RUOŠKIMĖS J KANTATĄ
Gage Parko salėje, Western 

ir Garfield kampas, Chicagoje,' nebėra gyvųjų tarpe. Dainuos vy

Garbės narių komitetas ypatingiems reikalams praėjusiame vyčių 
seime rugpiūčio mėnesį: A. Aleksis, Felicija Grendal ir Pranas Gudelis.

Nuotr. V. Maželio

PRŪSIJOS LIETUVIAI

L v v _ v
s užrašų

Kai 1914 m. rugpiūčio mėnesį 
prasidėjo Vokietijos - Rusijos ka
ras, virtęs pirmuoju pasauliniu 
karu, rusų kariuomenė žygiavo 
pirmyn į Rytprūsius. Netrukus 
vokiečių generolas Hindenbur— 
gas, kuris Rytprūsiuose vadova
vo VHI-jai vokiečių armijai. Tan- 
nenbergo rajone sunaikino rusų 
II-ją armiją, kuriai vadovavo 
gen. Samsonovas. Vėliau Hinden 
burgąs norėjo sunaikinti ir rusų 
I-ją armiją, kuriai vadovavo

gas sumušė rusų X-jąją armiją. 
Čia Hindenburgas turėjo dvi ar
mijas: Vili ją armiją, kuriai va
dovavo gen. Belowas, ir X-ją 
armiją, kuriai vadovavo gen. 
Eichomas. 1915 m. vasarą vokie
čiai buvo užėmę didesnę dalį Lie
tuvos. Tą vasarą rytų frontas jau 
ėjo per vidurinę Lietuvą. Mano 
kaimynas J. Kibickas papasako
jo vieną epizodą iš to karo įvy
kių.

Vieną dieną mūsų kaime sus
tojo rusų kavalerijos eskadronas, 
bet jis čia buvo trumpai — iš ry
to atvyko, o apie pietus vėl išvy
ko. Vienas to eskadrono, raitelis 
mano tėvui pasakė, kad mes šau

teisybės nesurasi.
Kai eskadronas išvyko, mano 

tėvas apie arklių saugojimą pra-
nešė_ savo kaimynams. Visi kai-1 bei parengimams naudoja šv. An- 
mo ūkininkai savo arklius nuve-Į tano parapijos salę ir senosios 
dė į gale lauko esantį alksnyną, mokyklos klases. Senoji mokykla 
Tas alksnynas augo slėnioje vie* buvo statyta prieš 45 metus ir
toje ir toliau nuo vieškelio. Tė
vas įsakė man arklius saugoti, 
kad jie neišeitų iš alksnyno, o 
pats su kaimynais parėjo namo. 
Arkliai gražiai ėdė. Aš išėjau iš 
alksnyno, užlipau ant kalvelės 
ir atsisėdau šalia lauko keliuko. 
Netrukus atjojo du kazokai. Jie 
manęs paklausė, ar aš nemačiau 
vokiečių. Aš jau buvau 12-kos 
metų amžiaus vyras ir rusiškai 
supratau. Jiems pasakiau, kad aš 
vokiečių nesu matęs ir nežinau, 
kaip jie atrodo. Kazokai nujojo 
Utenos link. Aš žiūrėjau į juos 
nutolstančius.

Kazokai jau buvo už kokio pus
kilometrio, kai aš grįžtelėjau į ki

jojo prie manęs, vienas ko tai

nimo centre. Tada dar ir pats au- 
i torius jos klausėsi. Dabar jo jau

čių choras ir Cicero bei Brighton 
Parko vaikų chorai. Lietuvių vi-

čiau kazokų. Jiems parodžiau nu
jojančius kazokus. Jis norėjo į 
kazokus šauti, bet paskui susilai
kė, nes kazokai jau buvo už ko
kio kilometro. Jie visi nulipo 
nuo arklių, susėdo ant griovio 
krašto, valgė šokoladą ir kalbėjo
si lietuviškai. Tas raitelis, kuris 
pirmas užkalbino mane, priėjo 
prie manęs ir padavė man šoko
lado plytelę. Aš jo paklausiau, 
kaip jie, vokiečiai, kalba lietuviš
kai. Jis atsakė, kad jie yra Prūsi
jos lietuviai. Jų ulonų pulke dau
guma karių kalba lietuviškai. Po 
keliolikos minučių jie sėdo ant 
arklių ir nujojo atgal. Manau, 
kad tai buvo trys eiliniai ulonai 
ir vienas puskarininkis ar kari
ninkas, bet visus juos girdėjau 
kalbant lietuviškai, baigė pasa
koti J. Kibickas.

Greičiausia, kad tas beveik lie
tuviškas ulonų pulkas buvo sąs
tate I-mos vokiečių kavalerijos 
divizijos, kuri tada veikė viduri
nėje Lietuvoje. Jos vadas gen. 
Brechtas 1915 m. žuvo Kreke
navos apylinkėje.

J. Vaičaliūnas

Mūsų kolonijose

SKAUTAI TALKININKAUJA 
PARAPIJAI

Visuomeninės ir parapinės or
ganizacijos savo susirinkimams

dabar buvo reikalinga stogo pa 
gerinimo ir vidaus pertvarkymo. 
Tie darbai galėjo būti sėkmingai 
atlikti judresniųjų parapiečių tal
kos būdas, kurių ėmėsi skautai vy-

”1

FEEL BETTER

1 NATURAL VITAMINS
SALT AND SUGAR-FREE FOODS 

Hl PROTEIN DIET AIDS

SLIM G Y M
Cctme in and see the “Slim Jim” 

as seen on TV.

HOUSE OF HEALTH FOODS
6832 So. Pulaski Road Tel. — 581-3900

i Cut out for free samples
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:30. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

člal Ir &kaufų fčvų komitetas.
Spalio mėn. šeštadieniais sto

gas buvo pagrindinai sutvarky
tas. Prie darbo prisidėjo: Viktoras 
Aras, Audrius Dapšys, Rymantas 
Guzulaitis, Jonas Lileikis ir jo 
sūnus Juozas, Algis Pocevičius, 
Jupzas Pultinevičius, Algimantas 
Totilas ir kiti. Vidaus pertvarky
mų imasi tėvų komitetas pade
damas skautų vyčių. Malonu, kad 
skautai imasi ne tik organizaci
nio, bet ir technikinio darbo. J.D.

T R U M P A I

— LVS “Ramovė” Omahos sky- , 
rius lapkričio 1 d. suruošė šeimy
ninį pobūvį. Nariai ir svečiai pa
sivaišino, pasilinksmino.

----Lapkričio 23 d. Omahos
ramovėnai ruošia kariuomenės 
atkūrimo minėjimą, į kurį kvie
čiama visa kolonija. Bus pagrin
dinė kalba ir meninė dalis.

— A. a. Irena Poželienė, 45 m. 
amžiaus mirė lapkričio 2 d. Pa
laidota iš Šv. Antano bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse.

— Creightono ..universiteto 
prezidentas Henry W. Linn, S.J., 
staiga mirė lapkričio 1 d. Lietu
viai studentai jį gerai pažinojo.

— Naujasis Omahos arkivys
kupas Daniel E. Sheehan gruo
džio 7 d. pirmą kartą vizituos 
šv. Antano bažnyčią ir teiks su
tvirtinimo sakramentą.

— Vinco Kudirkos vietininki- 
jos skautų draugovei vadovauti 
sutiko Rymantas Guzulaitis.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
/ak. šeštadlenlala 10—1 vai. Trečia 
tlenj uždaryta T.lgonlal priimami su 
.Įtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-507#

Rezid felef 239-4083

0R. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ tiIGOš 

OINEKOlSHMNfi CHIRURGIJA 
4449 šo. Pulaski Road (Crawfnrfl 
Medical Building) Tel. LC 5-6444

Priima ligonius pagal susitarimu 
lel neatsiliepta, skambinti 174-801 ■

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

Tel 6954)533 - Elgin
426 No Llbertj Streei 

Route 25, Elgin, tlitnufe

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS I.IGO:

2801 VVest #3rd Street 
Kampas 6»člos tr California 

Vai., kasdien nuo #—8 vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezid lel. VVAIbrook 5-3048

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

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Wesl 7 ist Street
Vai.:»uu.oalfja*

pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
I*, .titMut I-*. treč lr šešt. tik

l'HB. IdSrHUA!* W'<»RLI)~W!I>fc l>A <.
1 4545 VVFST 63rd ST.. CHICAGO, ILL. 60629 Tel l.Udtow 5-95041
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year outside Cook County $18-00 foreign countries 

r a i; u m r r a t a
Cook County Oliuoti 
Kitur JAV
Kanadoj u kitur užsieny

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus Redakcija u? skelbimų 
turini neatsako Skelbimų 
kaino? - prisiunčiamos gavu- 
prašymus

MeLairg m metų J mėn i raen
$)7.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1 75
$18.00 9.50 x5.50 2.25

Cv * Redakci ja dirba kasdien
f 8:30 — 4:30, Šeštadieniais
J 3:30 — 12:<io

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

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadle- 
aals 2—9 v., šeštadieniais 10— 1 p p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmč 
optometristas

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

TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. . Rez. PR 8-6900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medinai Building
0440 So. Pulaski Road

Valandos pagal susiturima

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinč Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad.,. antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai lr nuo B iki 8 v.v. 

šeštad. nuo 1 iki 4 vak

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: aroa susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lie turis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad antrad ketvlrtad lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Boštadlenlals 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
715# South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad . ketvlrt. Ir penkt 
auo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
i — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Reau tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

tOflao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv, 6—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandoa pa-gal nusltarlmą

Platinkite “Draugą”.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba ltetuvlftsal

2618 W. 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 0-7800; Namu 925-7097

5159 So, Damen Avenae

Valandos tik pagal susitarime 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
liENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ii 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ii 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel, 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus —

_________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W, 7Ist 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, Di

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. KFJlance 5-4410 
Rez. GRovelhUl 0-0617 

Valandos: pfrm lr ket., nuo 12 vai
lkl 2 vai p.p. Ir nuc 7 lkl 8 v. vak 
antr lr penkt nuo 12 lkl 2 vai p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.
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Trisdešimt šeši ir trys —

DIDIEJI LAISVĖS LIUDININKAI

Kiekviena diktatūra yra bet 
kokios kultūros didžiausias 
priešas, nes ji pajungia meną 
diktatūros statybai. Tokie kul
tūros priešai buvo naciai, to
kie dabar yra ir komunistai. 
Kai kas mano, kad pastarieji 
jau yra savo nusistatymą su
švelninę, tačiau faktai rodo 
kitaip. Buvo gal ir už geležinės 
uždangos pačių menininkų 
taip galvojančių ir juos i tikro 
vę visada grąžindavo komu
nistų partija, primindama, kad 
kiekvienas menininkas turi tar 
nauti diktatūrai. Jeigu jis ne
tarnauja, jis yra išmetamas, 
kaip komunistai sako, už bor
to ir tas metimas būna gana 
skaudus.

Kad menininkas neužmirš
tu. jog jis turi tarnauti ko
munistinės diktatūros staty
bai, jam nuolat primenama. 
Tai priminė ir šįmet vasarą 
Lietuvos kultūros darbuotojų 
suvažiavimo rezoliucija, kurio
je rašoma: “Visa savo kūry- 
ba Lietuvos kultūrinio fron
to veikėjai ištikimai tarnauja 
pąrtijai, padeda auklėti pla
čiąsias darbo žmonių mases 
klasinio solidarumo nesutaiko
mos kovos prieš imperializ
mą, buržuazinę ideologiją, dva 
šią, siekia deramai prisidėti 
prie TSKP kovos už tarptau
tinio darbininkų judėjimo vie
nybę i rnusiteikia marksizmo - 
leninizmo pagrindu. Respubli
kos kultūros darbuotojai su
pranta savo vaidmenį ir giliai 
įsisąmonina atsakomybę už 
plačiųjų darbo žmonių masių 
auklėjimą ištikimybės komu
nizmo idėjoms dvasią. Komu
nistinis partiškumas, liaudiš
kumas, leninis nesutaikomu- 
mas su bet kokiais buržuazi
nės ideologijos pasireiškimais, 
buvo, yra ir bus pagrindiniai 
kultūrinės statybos ir meninės 
kūrybos principai”. Taigi aiš
kiai ir nedviprasmiškai pasa
kyta. Kiekvienas kūrėjas turi 
tarnauti partijai ir kas, anot 
pabėgusio rašytojo Kuzneco
vo, to nesupranta, yra arba a- 
gentas, arba priekvaiša.

*
Tačiau, anot Kuznecovo, vi

sada bus tikinčių, kad dar kai 
kas galima ir Sovietų Sąjun
goje, nes esą lengvatikių nie
kada netrūko. Nuolatinė prie
spauda kai kam nieko nepa
sako. Tokių nematančių yra 
ir lietuvių tarpe. Tačiau lietu
viai turi akivaizdžių liudiji
mų, ką gali laisvė.

Štai, išėjo Lietuvių encik
lopedijos trisdešimt šeštas to
mas. Be jokių valdžių paramų, 
o grynai privačia iniciatyva. 
Sis didelis laimėjimas vertina
mas gerai ir svetimųjų. Ame
rikietis rašytojas Charles An- 
goff sako, kad tai nuostabus 
lietuvių laimėjimas. Bet atroT 
do, lyg tam mūsų laimėjimui 
paryškinti, pavergtoji Lietuva 
išleidžia trijų tomų enciklope
diją. Trisdešimt šeši tomai 
prieš tris. Nors laisvąją en
ciklopediją leido saujelė lietu
vių, o pavergtoje Lietuvoje 
enciklopedija turi valdžios pa
ramą, tačiau neturi laisvės, 
ir, tai, diktatūros ir laisvės 
lenktynių rezultatas. Laisvų
jų saujelė išleido dešimtis to
mų, o žmonės, pajungti kom
partijos statybai, tik porą to
mų ir dar žada išleisti vieną.

Visi tie, kurie mano, kad 
komunizmas nėra kultūros 
priešas, tegu pasideda prie lais 
vojo pasaulio lietuvių išleis
tos enciklopedijos tomų tuos 
du pavergtos Lietuvos encik

Spaudoj ii gyvenime

KURAITIS NUŠNEKĖJO
Mūsų keliautojas Dan Kurai

tis yra daug pasaulio kraštų ap
važiavęs ir gausiai savo kelionių 
įspūdžius aprašęs. Gaila, kad vie

lopedijos tomelius ir net ir ak
las turėtų pamatyti skirtumą. 
Tai yra faktai, ką gali paverg
tas ir ką gali laisvas žmogus. 
Be abejo, nors enciklopedijose 
tėra tik faktai, gali kai kam 
atrodyti, kad ne kiekybėj, o 
kokybėj esmė. Kokybės atžvil
giu irgi laisvieji tomai toli pra 
lenkia vergijoj išleistus tomus.

*
Laisvojo pasaulio Lietuvių 

enciklopedijoj yra sudėti ne 
tik tie, kurie pasireiškė, kaip 
pozityvūs lietuvių tautos žmo
nės, bet ir tie, kurie kenkė 
pačiai Lietuvai, ir tie, kurie 
stengėsi, kad okupantas uždė
tų pančius, neduodančius net 
lietuviškos enciklopedijos išleis
ti. Laisvojo pasaulio enciklo
pedijoje galima rasti net ko
munistus, net ir tuos komu
nistus, kuriuos jau pati partija 
pasmerkė.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
enciklopedija nėra sovietinė, 
kaip amerikiečiai sako, palai
dų lapų enciklopedija, kur vie
ną dieną Stalinas aukština
mas, o kitą dieną jau niekina
mas. Pavergtosios Lietuvos 
enciklopedijoje, šalia iškreiptų 
žinių ir raštų apie melžėjas, 
mes nerasime laisvajam pasau
ly pagarsėjusių lietuvių vardų. 
Okupantas nenori parodyti, 
kad išeivijos “atplaišos” ką 
gero padaro, nes jie nuolat 
skelbia, kad mes esame išmes
ti į istorijos sąšlavyną. Tačiau 
ir išmestam į laisvą sąšlavyną, 
kaip rodo faktai, yra daug 
daugiau galima pasiekti, negu 
komunistiniam kalėjime.

*
Laisvojo pasaulio Lietuvių 

enciklopedija liudija visų lie
tuvių, pradedant mokslininkais 
ir tais, kurie sugebėjo visa tai 
suorganizuoti, finansiškai, ir 
pagaliau visai visuomenei, ku
ri tuo domėjosi, jėgą. Mūsų 
mokslininkai, mūsų ekonomis
tai, mūsų visuomenis pritari
mas parodė, kad lietuvis moka 
naudotis laisve. Laisvojo pa
saulio enciklopedija yra rakš
tis okupantui, ir todėl jis, nors 
giriasi, kad jam labai rūpi Lie
tuvos kultūra, neįsileidžia jos 
į Lietuvą, nes tai būtų komu
nistinę tikrovę atskleidžiąs ir 
prievartinę sistemą demaskuo
jąs faktas. Komunistai sako
si nebiją mūsų žmonių, įva- 
iuojančių iš užsienio, nes tiem 
žmonėm galima pakišti mikro
foną ir šie išsigandę šneka, 
kad Tarybų Sąjungoje yra ro
jus. Komunistai bijo tylinčios, 
bet daugiau už tūkstančius 
žmonių kalbančios laisvojo pa
saulio Lietuvių enciklopedijos. 
Jai mikrofono nepakiši, ji kal
bės ne taip, kaip kompartija 
liepia, 'bet nemeluotais faktais, 
liudijančiais, kad laisvė yra 
brangiausias žmogaus turtas. 
Paskutinis LE tomas yra pa
pildomasis ir kažkaip likimiš- 
kai to tomo paskutinis apra
šomas asmuo yra komunistų 
Rainiuose nukankintas jaunuo 
lis Žvirzdinas. Jis simboliškai 
liudija, kas ištinka pavergtuo
sius. Tačiau sukelia viltį ir 
ten pat' išspausdinti to enka
vedistų žiauriai nukankinto 
jaunuolio testamentiniai žo
džiai: “Tos idėjos miršta, dėl 
kurių niekas nemirštą”. Daug 
lietuviai sudėjo už laisvę krau 
jo aukų, tačiau gera, kad išei
vija laisvę naudoja kovai. En
ciklopedijos tomai, išleisti šia
pus ir anapus geležinės uždan
gos, liudija, kad už laisvę ver
ta kovoti ir tie, kurie už laisvę 
mirė, mirė ne veltui. AI. B.

name kitame kelionių reportaže 
jis prašauna pro šalį. Pvz. “Nau
jienose” lapkr. 7 d. rašydamas a- 
pie įspūdžius Romoje, ima ata-

NAUJA VOKIETIJOS POLITIKOS KRYPTIS
Socialisto kanclerio posūkis į rytus

SANTAUPOS, NAUDINGOS MUSU 
VEIKLAI

Naujasis vokiečių kancleris 
W. Brandtas du trečdalius kal
bos, pasakytos Bundestage .sky 
rė vidaus politikos klausimams 
aptarti. Jis daug ką pažadėjo: 
mokyklų reformą, medicinos ty
rimus, pastovumą ūkyje, sku
besni bylų svarstymą teismuo
se, lengvesnes skyrybas, ryžtin
gesnę kovą prieš oro užterši
mą... v

Federalinės Vokietijas santy
kiai su Vakarų valstybėmis į- 
sprausti į senus rėmus. Geri 
santykiai su JAV, įsipareigoji
mų tesėjimas santykiuose su 
Prancūziją .bendravimas Šiau
rinio Atlanto santarvėje — nu
žiūrėti iš buvusių kanclerių pa
reiškimų.

Naujovė, kad jo vyriausybė 
nusistačiusi pasirašyti branduo 
linių ginklų varžymo sutartį.

kuoti “Draugą”:
“Būnant Romoje ir besikal

bant apie Chicagos lietuvių spau
dą noroms nenoroms, kilo klausi
mas apie marijonų leidžiamo 
“Draugo” redaktorių elgesį su at
važiavusiais sovietų valdžios a- 
gentais. Visi žinome, kad jie bu
vo pakviesti į “Draugo’ redakci
ją, kad jie ten lankėsi, kad jiems 
ten buvo suruoštos vaišės ir kad 
su jais leistasi j įvairias šnekas. 
Bendrai paėmus, toks atvažiavu
sių “turistų” priėmimas ‘Drau
gui’ nieko gero nepadarė. Blo
giausia, kad po to ‘Draugo’ lei
dėjai apie šias nelemtas ir neap
galvotas vaišes tylėjo ”

Kaip lietuvių priežodis sako: 
girdėjo skambinant, tik nežino- 
kašele ar varpu. Niekada nei jo
kio Sovietų agentai, nei turistai 
nebuvo kviesti į “Draugo” re
dakciją ir jokių vaišių nebuvo 
jiems ruošta. Visiems yra žino
mas “Draugo” patriotinis nusis
tatymas ir aiškus, stiprus pasisa
kymas prieš okupantus bei jų 
pinkles.

Bet iš kitos pusės - prie “Drau
go” durų nėra pastatytos sargy
bos, kuri tikrintų ateinančiųjų 
pasus ar pilietybę. Kaip į visas 
laisvojo krašto įstaigas, taip ir į 
“Draugą” gali užeiti ir užeina 
kiekvienas, kas tik nori. Atke
liaujantieji iš Lietuvos lanko sa
vo pažįstamus, aplanko įvairias 
kultūrines įstaigas, niekas jų ne
veja nei nuo “Draugo” slenksčio. 
Vienu kitu kartu spaudoje pasi
rodę “Draugui” tos rūšies kalti
nimai buvo tokie paiki, kad ne
buvo reikalo nei dėmesio į juos 
kreipti. Gaila, kad Dan Kuraitis, 
kartodamas tokius nepagrįstus ir 
jam “ne į temą” gandus tik ma
žina pasitikėjimą ir kitais jo ap
rašymais.

J. Žvilb.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA PŪCYTĖ 

Nusipelnę asmenys

Beraštis Domininkas Endzelis ilgai gyvenęs Ame- 
rijoje, bet neužmiršęs savo gimtojo Žemaičių krašto, 
paliko savo turtą lietuviškai mokyklai sugrįžęs mirti į 
Lietuvą. Mokyklos steigimu daugiausia rūpinosi prel. 
Julius Maciejauskas. Atvažiavo jaunas dar 1898 metais 
ir per 40 metų klebonavimo, kaip jau minėjau, labai 
daug gero padarė Švėkšnai. Bažnyčios statyba, senelių 
prieglaudos du namai, lietuviška mokykla dar 1906 
metais -— tai vis jo nuopelnai. Plento pravedimas iki 
Klaipėdos krašto irgi jo nuopelnas. Jei kiekvienas Lie
tuvos miestelis būtų turėjęs tokį sumanų ir energin
gą kleboną anais laikais būtų daug daugiau padaryta.

Gimnazijos suorganizavimui daug padėjo prelatui 
Juliui Maciejauskui vikaras kunigas Antanas Šarka, pir
masis gimnazijos direktorius, miręs 1922 metais. Jis 
į gimnazijos organizavimą įdėjo visą sielą, buvo labai 
mėgiamas mokinių, mokytojų ir Švėkšnos visuomenės.

Ypatingai nusipelnė Švėkšnos gimnazijos mokinių 
tėvai visokeriopa pašalpa ir parama tai švietimo įstai
gai, kur jų vaikai galėjo mokytis ir auklėtis. Jie su
prato, kad į tolimesnes gimnazijas ne visi galėtų siųsti 
savo vaikus.

Grafas Jurgis Plateris paaukojo gražiausią dalį sa
vo parko kad tik gimnazija būtų pastatyta ir prieinama 
visiems. Kol jo sūnus mokėsi, jis buvo tėvų komiteto pir
mininkas, remdamas gimnaziją materialiai. Kada karo

GEDIMINAS GALVA
Reikia daugiau dėmesio ekonominiams klausimams 

J. KUPRIONIS

tijos pripažinimą. Socialistas 
W. Brandtas ba.ndA prisitaikyti 
minėtam L. Brežnevo primes
tam reikalavimui: “Nors ir dvi 
vokiečių valstybes turime, bet 
jos viena kitai nėra užsienis. 
Jų santykiai turi būti ypatin
go pobūdžio”.

Šis kanclerio pareiškimaš su
krėtė opoziciją. Jos vadovas K. 
G. Kiesingeris šaukė, kad nau
jasis kancleris nori vienu mostu 
nušluoti tai, dėl ko buvo kovo
ta visą dvidešimtmetį.

Nereikia steoėtis opozicijos 
aštriu įspėjimu. Didesnį nusiste
bėjimą kelia, kad socialistas 
kancleris pamiršo vokiečių so
cialistų partijos 1968 m. rugpiū 

I čio 21 d. nutarimą: “Mes nega
lime pripažinti kitos vokiečių 
valstybės suverenumo”

į Naujasis kancleris, padaręs 
( šuolį tartis su Rytų Vokieti- 
I ja, santykiauti ūkio ir kultūros 

baruose, priveria duris tarda
mas: mūsų ir mūsų draugų san 
tykiavimas su V. Vokietija pa
reina ne nuo Rytų Berlyno. Aiš
kiau tarus, kancleris norėjo pa
sakyti, kad Federalinė Vokieti
ja tik įrodžius Rytų Vokietijai 
gerą valią tepripažins. Rytų 
Vokietija išnaudojo naujojo 
kanclerio kalbą ir padarė pareiš 
kimą: pirmiausia mus politiš
kai pripažinkite, tuomet mes 
galėsime tartis ir kitais reika
lais.

Posūkis į Maskvą
Naujasis vokiečių kancleris 

bandė įvilkti Maskvos reikala
vimus į savišką rūbą Jo siūly
mas Rytų Vokietija; pasirašyti 
nepuolimo sutartį karinei jėgai 
nenaudoti netrukus rado atgar
sį Maskvoje. Sovietų ambasa
dorius Semion Carapkinas Bon
noje lankėsi Federalinės Vokie-

Kanclerio užuominas apie poli
tinį Europos valstybių apsijun- 
gimą ir nusiginklavimą galima 
palydėti geromis viltimis, šie 
klausimai jau daugelį kartų bu
vo svarstyti, bet nesurasta, 
sprendimo.

Didžiausia socialisto kancle
rio staigmena — posūkis i ry
tus ir atsisakymas ligšiolinės 
tvarkos santykiauti su Rytų Vo
kietija.

Nutylimi seni pradai
Nuo Federalinės Vokietijos 

įkūrimo per dvidešimtmeti pa
stoviai buvo kalta; mes sie
kiame apjungti visus vokiečius. 
Naujasis kancleris seną šūkį nu
tylėjo ir bandė jį pakeisti nauju 
— vokiečių apsisprendimu. Jis 
aiškiai neaptarė, kas per vienas 
yra tas “apsisprendimas” ir ku
riam tikslui tarnauja.

Visi kancleriai praeityje šne
kėjo apie Federalinės Vokieti
jos teisę atstovauti vokiečiams. 
Rytų Vokietija buvo laikoma at
sitiktiniu politiniu reiškiniu. Po- 
linti santykiai buvo nutraukia
mi su valstybėmis, kurios ją pri 
pažino. Pastaruoju metu vadi
namas Hallsteino pradas buvo 
sušvelnintas, bet jis tebegalio
ja.

Tretysis — Vokietijos sienų 
klausimas nutylėtas. Konradas 
Adenaueris garsiai šnekėjo apie 
1937 m. sienos atstatymą. Jis 
buvo ryžtingiausias kovotojas 
už prieškarinėse sienose apjun
gimą. Socialistas kancleris bu
vo verčiamas sienų klausimo 
neliesti, kai jis ruošiasi pradėti 
pasitarimus su satelitinėmis res 
publikomis ir bandyti pasitari
mų laimę Maskvoje.

Senieji pradai nutylėti, šie-«} 
kiant prisitaikyti Sovietams, ku 
rie nuo 1966 m. daugelį kartų 
reikalavo pripažinti abi vokie
čių valstybes, Oderio - Neisses 
sieną, atsisakyti vakarinio Ber
lyno, Muencheno susitarimo ir 
Federalinėie Vokieti j Jie nenau
doti branduolinių ginklų.

Socialistas kaiurfefjs bandė 
iki kraštutinės ribos taikstytis 
Sovietams, išskyrus vakarinio 
Berlyno pripažinimą, nes šio 
reikalo jis negali spręsti nesu
sitaręs su vakariečių galybėmis, 
kurios tebelaiko karius apsup
tame mieste. —

Dvi vokiečių valstybės
Šiais metais Maskvoje įvyku

siame komunistų partijų triukš 
mingame pasitarime reikalavo 
iškovoti tarptautinį Rytų Vokie-

metu Švėkšnos gimnazijoje mokinių skaičius iš apie 200 
pašoko į 400 su viršum, jo sūnus dr. Aleksandras Plate
ris, tada su žmona buvę gimnazijos mokytojai, savo rū
muose priėmė dvi gimnazijos klases. O kada vokiečių 
kariuomenė gimnazijos rūmus 1944 metų rudenį užėmė 
karo ligoninei, Aleksandras Plateris į savo rūmus priėmė 
fizikos ir kitus kabinetus bei gimnazijos knygyną.

Antro pasaulinio karo metu, kada man teko būti 
Švėkšnos gimnazijos direktore, kada gimnazijos reika
lams buvo skiriama tiek mažai lėšų, kad būtų buvę 
sunku išsiversti, stojo į pagalbą tėvai, suveždami kurą, 
kirsdami tam kurui mišką, aukodami fantus turtin
goms loterijoms, kurios duodavo gimnazijai iki 6000- 
7000 markių. Tėvų komitetas maistu prisidėdavo aprū
pinti ir mokytojus.

Ypatingai daug pasidarbavo tėvų komiteto nariai 
Bumbulis iš Stoniškės, kurio šeši sūnūs mokėsi gimna
zijoje. A. a. Jatulienės, Gedminaičių dvaro savininkės 
du sūnūs ten mokėsi: dr. V. Jatulis, baigęs 1944 m. 
gimnaziją, gyvena Chicagoje, o G. Jatulis — Californi
joje. Taip pat daug padėjo Beinoras, kurio 6 vaikai mo
kėsi gimnazijoje, Sūdžius, kurio 5 vaikai mokėsi, Jen- 
čauskas ir daugelis kitų, kurių pavardes sunku su
minėti. Švėkšnos gimnazija iki šiandien išleido 39 abi
turientų laidas. .

Ypatingai daug padėjo dr. Paulauskas, švėkšniš
kis, baigęs Švėkšnos gimnaziją ir karo metu apsigy
venęs Švėkšnoje, buvęs tėvų komiteto pirmininkas 
1944-45 m. mokslo metais iki spalio 10 dienos, kol 
bolševikai užėmė Švėkšną. Tais metais veikė vienintelė 
Švėkšnos gimnazija, nors jau Kaunas ir Vilnius buvo 
priešų rankose.

Šia proga negaliu nepaminėti ir bent dalies švėkš
niškių žymių asmenų.

Geras reiškinys, kad mūsų 
periodinė spauda, ypač Drau
gas, pradėjo skirti daugiau vie
tos ekonominiams klausimams. 
Neseniai skaitėme dr. P. Jokub- 
kos vertingus nurodymus, vė
liau Leonardo Dargio, Gedimi
no Galvos. Geras reiškinys, kai 
net du ekonomistai, kaip Albi- 
binas Kurkulis ir Arūnas Va
sys, pradėjo ^Drauge skelbti pa
siūlymus patarimų biržos akci
jų pirkimui.

Gyvename krašte, kuris tei
kia klasinius pavyzdžius ekono
minių galimybių išnaudojimo. 
Milijonieriai iš paprastų eilinių

tijos užsienio reikalų ministeri
joje ir pasiūlė užsienio reikalų 
ministeriui VValter Scheeliui 
tuojau pradėti tartis Maskvoje 
dėl nepuolimo sutarties.

Sovietai netrukus padarė ki
tą svarbesnį mostą. Spalio pa
baigoje netoli Prah03 įvyko Var 
šuvos karinės santarvės užsie
nio reikalų ministeriu pasitari
mas, kuriame nutarta savitar
pio santykiuose Europoje ne
naudoti jėgos ir gerinti Europos 
valstybių savybės santykius.

Federalinė Vokietija ruošiasi 
pasitarimams su Rytų Vokieti
ja, Lenkija ir Sovietais. Ten bus 
patikrinta naujojo vokiečių kan 
clerio pareiškimų prasmė.

Sovietai visuose baruose šiuo 
metu veda derybas. Pasitarimai 
Pekine įstrigo. Derybos Helsin
kyje vargu bus sėkmingos. Mas 
kva bando pradaužti politinį 
frontą Eūropoje pasitelkę Fe
deralinės Vokietijos naująjį 
kanclerį.

Šitoks vežimas Lunar Rover demonstruojamas Seattle, Wash., kuriuo 
galės du astronautai važinėti mėnulyje. Jis galės judėti 10 mylių per va 
landą, sveria 400 svarų, varomas elektros, galės gabent įrankius ir ki
tus astronautams reikalingus reikmenis.

Grafas Jurgis Plateris, Gedminaičių dvaro savi
ninkas, gyvenęs 1810-1836 metais, mokėsi Kražiuose, o 
vėliau studijavo Vilniaus universitete ir buvo anų lai
kų žymiausias lietuvių kalbos, spaudos ir lietuvių isto
rijos tyrinėtojas. Stengėsi surinkti lietuvišką bei su Lie
tuva susijusių spausdinių, rankraščių, piešinių ir kitos 
medžiagos biblioteką savo dvare Gedminaičiuose, kur 
turėjo per 3000 knygų ir rankraščių.

Ilgai ir artimai su Jurgiu Plateriu bendravęs rašy
tojas Simonas Stanevičius savo laiške istorikui Teodo
rui Narbutui rašė: “Šis vyras ar jaunuolis, tik baigęs 
vaiko metus, nepaprastai pamėgęs lietuvių kalbą ir lie
tuvių tautos istoriją, surinko žymų šios srities veikalų 
skaičių savo bibliotekon...”

Jurgis Plateris nepasitenkino turtinga Vilniaus bib
lioteka, — jis lankėsi Karaliaučiuje ir Rygoje. Karaliau
čiuje Plateris susibičiuliavo su garsiu lietuvių filologu 
Rėza. Plateris palaikė ryšius su Dionizu Poška ir kitais 
Jituanistika besidominčiais veikėjais. Jis rūpinosi lietu
viškomis mokyklomis ir lietuviškų knygų platinimu 
valstiečių tarpe, buvo valstiečių draugas ir lengvino jų 
padėtį. Jurgis Plateris parašė lietuvių kalbos gramatiką, 
tyrinėjo lietuvių kalbos etimologiją, akcentologiją ir 
muzikalumą, nagrinėjo Lietuvos istorijos šaltinius.

Svarbiausias Jurgio Platerio darbas buvo “Studija 
apie 1660 m. Chilinskio išverstą į lietuvių kalbą Bib
liją Londone,” kurią jis pradėjo rašyti baigęs Vilniaus 
universitetą 1829 m. Jis iškėlė didelę tos knygos vertę lie
tuvių kalbai, nes joje buvo daug tuo metu jau užmirš
tų lietuviškų žodžių. Jurgio Platerio darbas yra pirma
sis didesnis mokslinis darbas lietuvių kalba, apimąs ty
rinėjimus bibliografiniu, kalbiniu ir istoriniu požiūriais, 
rašytas gražia ir taisyklinga lietuvių kalba.

(Bus daugiau)

žmonių! Juk ir lietuviai Ameri
koje palaipsniui turtėja. Ta
čiau jų turtėjimas, neskaitant 
kai kurių išimčių, darosi tik iš 
kaktos prakaito ir taupaus, san 
tūraus gyvenimo, šiaip nuo pro 
tėvių laikų lietuvis įprato sekti 
siaura vaga paskui žagrę ir vis 
neįgyja drąsos apsidairyti pla
čiau po ekonominius laukus. O 
kas išdrįsta, beveik kaip taisyk
lė nesigraužia.

I Pamenam, kai ankstyvesniais 
nepriklausomo gyvenimo me
tais Lietuvoje lietuvis tik arė 
žemę, o pagamintas gėrybes ati
davė naudoti svetimtaučiams 
vertelgoms, šie buvo gerai or
ganizuoti, ir pavieniam lietu
viui, ypač 'be stambesnio pradi
nio kapitalo, beveik nė galimy
bių nebuvo į ekonominę sritį 
įsiskverbti. Ilgainiui buvo pri
taikytas naujas, sutelktinis bū
das: dėtis į kooperatyvus. Ne
ilgai trukus lietuvis pamatė, 
kad ir jis pajėgus ne tik verty
bes gaminti, bet ir jų pelną pa
siimti.
Svarbu ekonomiškai sustiprėti

Lietuvių didesnis ekonominis 
sustiprėjimas būtų visokeriopai 
naudingas. Pagal Evangelijos 
žodžius, daugiau yra galimybių 
kupranugariui pralysti pro ada
tos skylutę, negu turtuoliui įei
ti į dangaus karalystę, šie žo
džiai turi gilią prasmę. Bet, ant 
ra vertus, beturčiai taip pat ne
gali daug padėti nei sau, nei 
kitiems. Kai kurių tautinių gru
pių pavyzdys rodo, kad turint 
daugiau pasiturinčiųjų tautie
čių, net savo tėvų krašto dy
kumas galima paversti žydin
čiu sodu (Palestinos pavyzdys).

Kad lietuviai ekonominiams 
klausimams mažai teskiria dė
mesio, tai ryšku ypač iš mūsų 
spaudos, kuri yra lietuviškojo 
kraujo cirkuliacijos rodiklis. 
Pvz:, dailioji literatūra, filosofi
ja, kultūrinių, visuomeninių pro 
blemų svarstymas, galima sa
kyti, bujoja. Stiprus humani
tarų personalas sutrauktas į 
redakcijas. Tai puiku. Negali
ma turėti nieko prieš. Bet ta 
pati spauda nuolat dejuoja dėl 
lėšų trūkumo. Jos personalo 
medžiaginis aprūpinimas labai 
skurdus. Čia jau kita medalio 
pusė, čia jau ekonominis daly
kas. Kai palygini, kiek ta spau 
da skiria vietos ekonominiams 
klausimams svarstyti arba. kiek 
ji angažuoja stipresnių ekono-

(Nukelta į 4 psl.)
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MŪSŲ VEIKLAI
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(Atkelta iš 3 pusi.)
mistų leidyklos bizniui vesti, 
tai ne lyginti negalima su ki
tom jos apimamom sritim.

Labai jau metas lietuviams 
atkreipti daugiau dėmesio į e- 
konominę sritį. Spauda turi pa
dėti, nes iš to ir ji pati turėtų 
naudos. Juo daugiau tautiečių 
stovės stipriau eekonomiškai, 
juo visam lietuviškam reikalui 
bus geriau.

Kad pinigas atvestų pinigus
Čia noriu atkreipti dėmesį į 

naujai susidarančią padėtį, bū
tent turimų santaupų laikymą. 
Yra taisyklė, kad, jei žinai kaip 
elgtis, tai tavo pinigai atves 
kitus pinigus, o jei ne, pvz. lai
kysi kojinėj, tai jie tik mažės. 
Absoliutinio saugumo pinigams 
niekur nėra, su juo visur ri
zika.

Mūsų tautiečių didžioji dau
guma jau turi daugiau ar ma
žiau “atsargoje” ir daugelis 
santaupas laiko banke. Dabar
tinėj JAV santvarkoj pinigai
bankuose _  pusėtinai saugūs.
Bet jų priaugimas ten gana ma 
žas. Tiesa, lietuviai, veikdami 
kolektyviai, sugeba pelningumą 
pakelti. Turiu galvoj kanadie
čių kooperatyvinių bendrovių 
bankus. Jie moka aukštesnius 
procentus ir dar duoda gyvy
bės apdraudą, kai kiti bankai 
tokių pagerinimų neturi.

Tačiau yra eilė kitų sričių, 
kur investuotas kapitalas grei 
čiau auga. Viena iš jų — tai 
biržos akcijos. Jų daug rūšių. 
Vienos labiau pelningos, kitos 
mažiau, vienos saugesnės, ki
tos labiau rizikingos. Didžioji 
dalis Amerikos kapitalo suves
ta į akcijas. Jei kitiems ši sri
tis gera, tai ir lietuviams turi 
būti gera. Nemažai kas joje da
lyvauja. Ekonomistai turėtų de
taliau šią sritį mūsų žmonėms 
nušviesti, ir spauda bent su
glausta forma biržos žinias skel 
bti.

Kas liečia santaupų investa
vimo rizikos baimę, manyčiau, 
kad atsargesniems taupytojams 
galėtų būti tokios sugestijos. 
Imkim, kad turi santaupų de
šimt tūkstančių dolerių ir lai
kai juos banke. Iš jų bent de
šimtadalį, sakysim, tūkstantį, 
gali leisti “pasipelnyti”, nes net 
ir pačiu blogiausiu atveju — 
jei ta suma ir neatneštų pel
no, — tai jos savininko tas ne
sužlugdytų. Į tokią “riziką” 
kiekvienas galėtų ir net turėtų 
leistis, nes bet koks didesnis 
laimėjimas retai teįmanomas 
be rizikos. Jaunesni ar daugiau 
uždirbą galėtų daugiau rizikuo
ti. Jei tokią taisyklę pritaiky
tume, tai lietuviai, net ir su 
smulkiom santaupom susidėję, 
galėtų sukaupti didesnius kapi
talus ir išvystyti pelningesnę 
jų apyvartą. Iš to daugiau nu
byrėtų ir spaudai ir kitiems lie
tuviškiems reikalams.

Lietuviški pavyzdžiai
Ne kiekvienas turi žinių ir y- 

ra pajėgus ekonominiams plana 
vimams ar vykdymams. Bet 
savo tarpe turime žorrnių, ku
rie turi nusimanymo ir suge
bėjimų. Sunku jiems pasireikš- 
ti, nes ypač čia Amerikoj, jei 
nori ką pradėti, reikia turėti 
didesnį kapitalą. Galima tad 
veikti susidėjus.

Pateiksiu vieną pavyzdį. Prieš 
6 metus New Yorke susidarė 
grupė tautiečių, kurie sudėjo 
ne taip gausias savo tūkstan
tines ir įsteigė Lito bendrovę. 
Tikriausiai daugelis tokios ben
drovės nė negirdėjo. O ji daro 
gražią apyvartą ir šuoliais pro
gresuoja, — jau įkop.' į daugiau 
kaip milijoninę apyv*rtą. Ko
kia gi nauda prie 303 prisidė
jusiems? Kalbu ne dėl agitaci
jos, bet savo kišenės patyri
mu. Išgirdęs apie įsteigtą bend
rovę, nors nepažindamas jos 
steigėjų ir pagal “lietuvišką nu 
siteikimą” neieškodamas kokių

ten pelnų, pasiunčiau dalį savo 
santaupų. Sakau, kain ten be
bus, taip, reikia paremti mūsiš
kių pastangas. Už tūkstantinę 
gavau 100 šėrų po 10 dol. ver
tės. Kiekvienų metų gale už in
vestuotą 3umą bendrovė atsiun 
čia 5%. Taigi daugiau negu 
bankas moka. Vėl’.dj pranešė, 
kad šėro vertė iš 10 dol. paki
lo į 11 dol., valiau į 12, vėliai, 
į 13. ‘Gana atsargiai veikdama 
Lito bendrovė operacijas plėtė, 
pelnas augo. Tarp kitų opera
cijų Chicag r,e buvo įsigijusi a- į 
partmentinius namus. Juos ke
letą metų su pelnu operavo, vė
liau su pelną pardavė (taksų 
sumetimais). Po to įsigijo Chi- 
cagoj viešbutį, kurio vertė jau 
daugiau mū’jono dolerių. Toliau 
plėsdama veik ą bendrovė New 
Yorke įsteigė apdraudos ir ke
lionių biurą, kuris irgi sėkmin
gai progresuoj 1, ir t. t.

Šių metų vasarą Lito bendro
vės akcininku susirinkimas nu
statė, kad bendrovės apyvar- į 
ta ir turto vertė paaugo tiek, 
kad pribrendo reikalas pradžioj 
išleistas akcijas suskaldyti į 10 
dalių, t. y. vieną seną akciją pa
keisti 10 nauju kurių vertė nu
statyta 5 aol. Vadinasi, prieš 
6 metus pirktos 100 akcijų už 
1,000 dol. vertės, dabar jau turi 
5,000 dol. veri 2. Šis pavyzdys 
rodo, kad verta “rizikuoti”. 
Taip pat jis sako, kad dedan
tis draugėn ir paremiant saviš
kių veiklą, kartu paremi pats 
save.

Lito bendrovei vadovauja su
manus ir vek’oj atsargus eko
nomistas Vytautas Vebeliūnas. 
Iš pusės milijono naujai išleis
tų akcijų bendrovė jau yra iš
pardavusi daugiau pusės. Va
dovybė tikisi išparduoti visas, 
ir Lito bendrovė bus išplauku
si į plačius vandenis. Kaip vi
sur, taip ypa? Amerikoje tik 
pradžia yra sunki, bet kai iš
vystai didesnį kapitalą, toliau 
jis rieda suarčiau. Lito akcinin
kai yra baudrovės savininkai. 
Jie nustato pagrindines gaires 
ir nusimanančių vykdytojų dė
ka veikla sėkmingai progresuo
ja.

Mūsų tautiečiai turėtų tokiais 
dalykais plačiau susiinteresuo- 
ti. Jei kas neturi savo priva
taus pelningesnio investavimo, 
tai, kaip minėjau, bent dalim 
savo santaupų gali susidėti su 
kitais.

Teko patirti, kad neseniai pa-

A. A. KUN. ADOLFO VAINAUSKO 
NETEKUS

“Drauge” buvo pranešta apie 
kun. A. Vainausko mirtį. Norė
tųsi kiek plačiau nušviesti Jo 
gyvenimą.

A. a. kun. Adolfas Vainaus
kas yra kilęs iš vidutinio ūki
ninko gan gausios šeimos Pa
nevėžio apskrityje. Gimė 1914 
m. liepos 14 d. Pradžios mokyk

lą lankė Pociūnėliuose, vėliau 
mokėsi Šiauliuose, Telšiuose ir 
Kaune. Kunigu įšventintas 1942 
m. gegužės mėn. 14 d. Lietu
voje vikaravo Mažeikiuose ir 
Papilėje. 1944 m. kartu su savo 
vyresniuoju broliu Tomu pasi
traukė į tremtį. 1950 m. atvyko 
į JAV, o brolis Tomas įsikūrė 
Kanadoje, Hamiltone. Lietuvo
je liko 3 broliai ir 3 seserys. 
Abu tėvai jau mirę: tėvas kiek 
anksčiau, o motina šiemet rug
sėjo mėn.

Kun. Vainauskas 1950 m. bu
vo paskirtas į Nashua, N. H., 
l§v. Kažimiero lietuvių parapi
ją vikaru, kurioje ir darbavosi 
iki mirties. Kol sveikata leido 
velionis be tiesioginių pareigų 
uoliai darbavosi ir visuomeni
nėje veikloje. Buvo daugelio 
draugijų nariu bei dvasios va
du. Ypatingai visokeriopai rė
mė Balfo bei Alto veiklą, šie
met Balfo centras, 25 m. su

Praėjusį sekmadienį apie pora šimtų rėmėjų pagerbė J. V. Rachuną, vienintelį lietuvį kandidatuojantį į Illinois 
konstitucijos konvenciją. Nuotraukoje iš kairės: J. Lack-Lachavičius, III. šen. J.J. Lanigan, V. V. Adamkus ir C. 
Oksas. Rinkimai bus lapkričio 18 d.

Lietuvis gydytojas Vietnamo 
fronte

Iš Vietnamo spalio 20 d. grį
žo j JAV lietuvis gydytojas ka
pitonas Kastytis Jučas, aviaci
jos medicinos daktaras, kuris 
metus laiko tarnavo Vietnamo 
fronte. Dr. Jučas gimęs Lietu
voje. Vokietijoje busvo Ravens- 
fourgo Sr Dillingeno stovyklose. 
Į JAV atvyko 1949 m. gegužės 
mėn. Medicinos studijas 1967 m. 
baigė Aijkansas medicinos mo
kykloje, Little Rock mieste. Ten 
praeitais metais ir jo sesuo bai
gė medicinos mokslus ir dabar
Los Angeles mieste atlieka in- ris pats panorėjo gabenti van-
temšipą.

Dr. Jučas į kariuomenę buvo 
paimtas 1968 m. liepos mėnesį. 
Pagrindinį medicinišką apmofcy- 
“4 gydytojams išėjo San Anto- 
nio, Texas ir Ft. Rucker, Ala.,

naši bendrozė įsikūrė Los An
geles, Kalifornijoj. Tai Rūtos 
bendrovė. Ji operuoja kiek ki
tokiais pagrindais ir savo veik
lą kreipia daugiausia į apart- 
mentinių namų statybą. Bendro 
vei vadovauja šioj srity patyrė 
asmenys. Esminis tikslas toks 
pat: sudaryti tautiečiams gali
mybę turimas santaupas padi
dinti spartesniu žingsniu. Šią 
iniciatyvą reikia tik sveikinti.

Ekonominės srities žinovai 
per spaudą ir susirinkimuose tu 
rėtų duoti mūsų tautiečiams 
praktiškų ir konkrečių patari
mų (ne teoretinių), o šie turė
tų imtis daugiau drąsos “rizi
kai”. Sutelktinai ir organizuotai J 
veikdami, kad ir būdami mažes
nių sumų savininkais, galime 
daugiau pasiekti.

kakties proga, kun. Vainauską 
yra atžymėjęs specialiu pagar
bos lapu už ilgametį ir uolų šal
pos rėmimą. Pastaraisiais me
tais sušlubavus jo sveikatai, at
rodo, nujautė artėjančią mirtį, 
nes dažnai buvo nuliūdęs ir ne
kalbus. Labai užjautė ir kitus 
sergančius, juos dažnai lanky
damas ir paguosdamas. Spalio 
17 d. jo gyvybė užgeso, o spa
lio 21 d. iškilmingai buvo pa
laidotas savo parapijos lietuvių 
kapinėse.

Laidotuvių rytą parapijos k’e 
bonas kun. Juozas BucevJČius 
pasakė pamokslą labai nuo
širdžiai įvertindamas a. a. kun. 
Vainausko veiklą parapijoje ir 
apgailestavo, kad jau neteko 
uolaus pagalbininko bei nuošir
daus draugo.

Laidotuvėse buvo nepapras
tai daug žmonių ir ypatingai 
daug kunigų. Vien lietuvių ku
nigų buvo apie 20, o svetim
taučių gal net daugiau.

Laidotuvėmis rūpinosi atvy
kęs iš Kanados brolis Tomas 
Vainauskas, o jam nuoširdžiai 
padėjo Stasys ir Elena Jasa- 
lavičiai.

Mielas kun. Adolfai, ilsėkis 
ramybėje. P. S.

gilindamasis į aviacijos medici
nos kursą ir tuoj buvo išsiųstas 
į Vietnamą prie aviacijos viene
to. Čia jam teko prižiūrėti la
kūnų sveikatą.

Skraidė helikopteriu
Čia jis išmoko pats valdyti 

helikopterį ir daug kartų fron
te skrido su kariais. Kai (gydy
tojas būna kartu su kariais, jie 
turį didesnį pasitikėjimą. Vie
nas jo draugas gydytojas, ku
riam nereikėjo skristi, bet ku-

1 jau (buvo trečios kartos lietuviai 
dr sunku buvo susikalbėti lietu
viškai. Būdamas Vietname, dr. 
Jučas visą laiką gaudavo “Drau 
gą” ir su įdomumu jį skaityda
vo. Iš tėvų gaudavo į juostelę 
įrašytus laiškus — žodžius, ku
riuos mielai klausydavo ir tai 
padėjo jam neužmiršti lietuvių 
kalbos. Vietname dabar yra dr. 
Jučo pusbrolis antras leitenan
tas Antanas Jucėnas, vadovau
jąs marinų grupei. Jis juos va
dovauja žvalgyboje, sudarant 
patykas. Jis dajbar yra prie di
delės JAV laivyno bazės Denan- 
ge.

Kaip baigsis karas Vietname
Dr. Jučas mano, kad Amerika

dabar negali atsitraukti iš Viet- žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”,
________ namo. Daibar Saigono vyriausy- žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”’

keliui, helikopterį pašovus, žu- yra sustiprėjusi ir Vietfcon- žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
vo. Dr. Jučui karą daugiausia ^čiad nebegali taip kaimuose kregždutė”, žodžiai suvalkiečių

dens filtrą į rajoną, kur buvo 
daug susirgimų dezinterija, pa

teko matyti iš oro. Gyvenimas 
buvo purvinas, dulkinas, buvo 
karšta ir sunku.

Jučas mano, kad karas Vietna- ] Kaina 3 dol., gaunama Drau- 
me baigsis panašiai kaip Korė- ge.
joje. Laisvojo pasaulio daliniai I Illinois gyventojai prie knygos 

— Tėveliai man rašydavo laiš tm-ėg pasilikti saugoti laisvojo kainos prašomi pridėti 5 proc. 
kus. Laiškai kareivėliams pade-1 Vietnamo sritis Komunistai vėl mokesčiams.
da labai daug. Tie metai Vietna-, pVa<jėjo dabar puolimą, bet tai, 
me pasidaro labai ilgi. Diena iš aitroko, laikinas dalykas. Pasi- 

tęs derybos keletą metų, bet tu
rės prieiti kokį susitarimą.

Dr. Jučas pasakoja, kad Viet 
namas yra gražus. Puikūs paplū

dienos vis tas pats. Jeigu lietu
viai turi kokių pažįstamų Viet
name, tegu gausiau jiems rašo 
laiškus, — kalbėjo dr. Jučas.

Metų laikotarpyje kariams 
duodamos dvejos atostogos. Vie
nų atostogų metu buvo nuvykęs gj^urdo. Tįk nėra saugumo da- 
aplankyti giminaičių Australijo- fcar _ nežinai kada kur patai

kys raketos. Kai karas pasi
baigs, Vietnamas galės būti tur
tinga valstybė: daug ryžių iš
augina, turi tungstemo, turi 
daug medžių, gumos plantaci
jų. (Turi pramonę.

je, o antrą kartą vyko į Japoni
ją, dalyvauti odos ligų specia
listų suvažiavime.

Kur komunistai nužudė 3 
gydytojus

Dr. Jučas dirbo Hue rajone, 
toje pačioje ligoninėje, (kur ko- puikiai suorganizuotas sužeistų 

gydymas
Gydymas sužeistų amerikie

čių ir vietnamiečių karių dabar 
labai gerai aprūpintas. Per 30

Kapt. dr. K. Jučas

munistai nužudė tris vokiečių 
gydytojus. Kai komunistai per 
ataką užėmė Hue miestą, su
rinko žmones, (kurie dirbo su 
amerikiečiais, su pietų Vietna
mo kariais, ir juos nužudė. Ir 
tuos tris vokiečių gydytojus su 
šaudė.

Vieną kartą dr. Jučui skren
dant helikopteriu, pataikė po
ra kulkų ir buvo sugadintas 
motoras. Helikopterį tuo metu 
vairavo pats dr. Jučas. Pasise
kė laimingai nusileisti. Visi išli
ko sveiki ir helikopteris buvo 
nesugadintas, nusileidęs į ryžių 
lauką.

Po šios nelaimės dr. Jučas 
daugiau savo dalinius lankyda
vo džipais. Vietname teko rasti 
keletą lietuvių kareivių, bet jie

, minučių galima tuojau sužeistą- giminėms bei draugams ir sau 
jį nugabenti pas geriausius spe įsigijo lietuviškų knygų ir žo- 
cialistus, kurie pvz. turi ligoni- dynų.
nę laive. Yra sudarytos vadina
mos MUŠT ligoninės, kurias per 

148 valandas galima pastatyti 
išpučiant atitinkamas sekcijų 
dalis. Jos tuoj įrengiamos, kur 
atsiranda daug sužeistų ir iš- 
gelbstima daug karių gyvybių.
Didelis skirtumas nuo Korėjos 
karo:dabar greitas sužeisto iš
gabenimas ir perdavimas spe
cialistams operuoti ir gydyti.

Dr. Jučas dabar aplankė įvai 
rius pažįstamus JAV miestuose 
ir dar 9 mėnesius pasiliks avia
cijos gydytoju Oklabomoje. Jo 
tėvai gyvena Hot Springs, Ar- 
kansas. Dažniau juos aplankys.
Išėjęs iš kariuomenės dar pla
nuoja keletui mėnesių aplan
kyti Europą, susipažinti su gy
venimu tuose kraštuose ir grį
žęs į JAV dar gilins studijas, 
siekdamas specialybės odos li
gose.

Dr. Jučas tiek pamėgęs lie
tuvių spaudą, kad atvykęs į mū 
sų dienraštį užsakė “Draugą” 
savo sesutei gydytojai; savo

4 DAINOS
Giedra Gudauskienė

Gaidos sopranui su piano a- 
kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis,.

Toliau seka dainos: “Smilgos”,

dominuoti, kaip anksčiau. Dr. liaudies dainos.

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

...muo s«wu» Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos
dimiai, ^gražūs “ miestai^ Ste P.ra?it*’ ga,.im Perskait« «e. yie.n4, bet kelias įvairių asmenų pri
mintai bet yra ir labai daug Siminimų knygas> kurIM kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 

J ° suprasto, ar matyto.
GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dai.

autobiografiniai atsiminimai 3 50
KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus

atsiminimai apie ark J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1683 m. sukilimų laikotarpis 1.00

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

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3 00

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiNMiiiiiiiiiiHiiiiiNiHiNininiNiiniiiimnniHuttMiNMaMiiM

Certlfikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonos Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insnred Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Caab checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O D B 8 i Uoa 12 PM. to 8 PM.. Tueo. 0 to 4, Thun, A Pri. 0 to 8. Sat: 9 to 12:30

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

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

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom.
II tom. 

III tom.

-3.00
2.50
3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.5C 

1 ai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St., Chicago, IU.' 60629

Ulinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.

* Sėli A redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g loto
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Bozes



PAMINĖJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTIENĘ

Detroito birutininkės lapkričio 
9 d. L. namuose suruošė Lietu
vos didžiosios kunigaikštienės O- 
nos Vytautienės 550 m. mirties 
minėjimą su paskaita, menine 
programa ir kavute.

Gėlėmis ir Lietuvos bei kari
nių organizacijų vėliavomis pa
puoštoje scenoje svečius pasvei
kino birutiečių pirmininkė Kris
tina Daugvydienė. Programą su
maniai pravedė Meta Šepetienė.

Paskaitą apie Oną Vytautienę 
skaitė istorikas Jonas Švoba, ku
rios įžangoje jis apgailestavo, jog

kunigaikštienė mūsų istorijos 
buvo “nustumta užmarštin.” 
Prelegentas ją iškelia ne tik kaip 
vieną žymiausią senovės lietuvę, 
bet kaip žymią moterį to meto 
Europoje, jos prielankumo ieško
jo kaimyninių kraštų valdovai ir 
tam prielankumui gauti siųsda
vo jai dovanų. Tik jos dėka, su
manumu ir dideliu pasiaukojimu 
jos vyras Vytautas išsigelbėjo iš 
Jogailos belaisvės, kur ir jo laukė 
gal toks pat likimas, kaip ir jo 
tėvo Kęstučio (buvo pasmaug-

tė”. Dešimtukas gerai paruoštas, 
dainavime gražus niuansavimas, 
garsai gerai išpildomi ir svarbiau 
šia pasiektas lietuvių kalbos ir 
muzikinis preciziškumas. Tari
mo atžvilgiu deklamacijose atro
dė, jog ne šiame kontinente, bet 
Lietuvoje gimusios ir augusios 
mergaitės. M. Šepetienė dėkoda
ma muz. St Sližiui už lietuviš
kos dainos skleidimą ir mergai
tėms už taip gerai atliktą prog
ramą sakė, kad jai nebetenka jau 
daug ko pasakyti, nes svečiai 
įvertinę savo gausiais plojimais.

I Montaže dalyvavo (visos pasi- 
1 puošusios tautiniais kostiumais): 
Birutė Kutkutė, Aldona Petraus- 

i kaitė, Ramunė Rukštelytė, Regi
na Sližytė, Aldona Tautkevičiū- 
tė, Rūta Čerškutė, Dana Giedri5- 
naitė, Virginia Giedriūnaitė, Ire
na Vizgirdaitė ir Lilija Vizgir
daitė. Pirmosios penkios monta
že be dainavimo atliko ir dekla
macijas, gi Čerškutė, abi Gied- 
riūnaitės ir Tautkevįčiūtė yra mū 
sų kaimynų kanadienčių iš Win- 
dsoro dukros, aktyviai dalyvau-

Lidija Majauskaitė, VII sk., mokinė, laimėjusi ALB Detroito apylinkės litu
anistinės mokyklos varžybose atpasakojimo, rašinėlio ir laikraščių iškarpų 
rinkinių pirmąsias premijas, stovi prie savo iškarpų rinkinio, pavadinto 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Nuort. K. Sragausko

'&i

Detroite, Windsoro universiteto Fine Arts galerijoje (centriniam pastate) 
vyksta dail. Antano Tamošaičio tapybos darbų paroda. Išstatyta 25 rinktiniai 
paveikslai. Paroda tęsis ligi lapkr. 21 d.

r \ <

tas). Ji visą kaltę už Vytauto iš
silaisvinimą pasiėmė sau ir, kaip 
kai kurie kroninkai teigia, ji už 
tai buvusi viešai nuplakta.

J. Švoba iškėlė įdomų klausimą. 
Vytautą vadiname karaliumi, o 
jo žmoną tik kunigaikštiene. Čia 
prelegentas mato rytų įtaką, nes 
Maskvos valdovai irgi vadindavo 
save ne karaliais, bet kunigaikš
čiais. Jo nuomone būtų tiksliau 
mūsų valdovus vadinti karaliais, 
bet ne kunigaikščiais. J. Švoba 
savo 35 minučių paskaitą buvo 
gerai paruošęs ir sugebėjo įdo
miai ją perduoti birutiečių su
kviestiems svečiams.

Meninę dalį atliko jaunimas. 
Muz. Stasys Sližys paruošė 10 
mergaičių, kurios atliko žodžio ir 
dainos montažą “Mano protėvių 
žemė”. Mergaitės deklamavo iš 
lietuvių poetų kūrybos ir padai
navo Br. Budriūno “Mano tėvy
nė”, St. Gailevičiaus “Tėvynės 
prisiminimai”, Stepo Sodeikos 
“Lietuva mano šiaurės pašvais-

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravininn — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "Plaster Board”. Visų rūšių

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

Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
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Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 ▼. v. E8T.

jančios Detroito jaunimo veiklo
je-

Linkėtina, kad šis dešimtukas 
būtų papildytas ir sustiprintas, 
net ir “vyriškais” berniukų bal
sais, kuris kaip judrus vienetas, 
iškilmingomis progomis mūsų ko
lonijoje galėtų programą paįvai
rinti.

Po minėjimo kitoje salėje sve
čių ir programos atlikėjų laukė 
paruošti užkandžiai, pyragaičiai 
ir kava. Čia birutietės pademons
travo savo kulinarinius sugebėji
mus. (sln)

KULTŪRINIŲ ĮVYKIŲ 
KALENDORIUS

Lapkričio 16 d., sekmadienį — 
susitikimas su poetu Vladu Šlai

tu, poezijos vakaras, Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Rengia 
LB apyl. valdyba.

Lapkričio 23 d., sekmadienį — 
dail. Antano Tamošaičio vienos 
dienos dailės parodą ir paskaita 
“Lietuvių tautiniai drabužiai” 5 
vai. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Rengia LB apyl. valdyba.

Gruodžio 7 d., sekmadienį — 
dail. Rimo Laniausko dailės pa
roda atidaroma 11:30 vai. L. na
muose. Rengia Dainavos stovyk
los vadovybė.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
ORGANIZACINIS 

KOMITETAS

Detroito arkivyskupijoje para
pijų tarybų rinkimai ar pasiruo
šimas jiems vyksta beveik visose 
parapijose. Lapkričio 3 d. įvyko 
pirmas Šv. Antano parapijos tary
bos rinkimais susidomėjusių as
menų susirinkimas, kuriame da
lyvavo parapijos klebonas kun. 
Walter Stanevičius, seselės Alver- 
na ir Eleonora ir 13 parapijiečių. 
Buvo peržvelgta arkidiecezijos 
paruoštos gairės tarybų sudary
mui, nutarta pradėti smulkiau 
informuoti visus parapiečius tuo 
klausimu ir išrinktas organizaci
nis komitetas, kuris rūpinsis pro
paganda ir parapijos tarybos rin
kimais. Organizacinio komiteto 
pirmininku išrinktas Albertas Mi 
siūnas, automatiškai į komitetą 
įeina klebonas kun. Walter Sta
nevičius ir seselių atstovė Eleono
ra. Kiti komiteto nariai: V. Dam
brauskienė, Virginia Garbaty, 
Jurgis Mikaila ir Stasys* Šimoliū- 
nas.

Reikia džiaugtis, kad sudary
tas organizacinis komitetas, turįs 
stiprų užnugarį ir didelių para
piečių pasitikėjimą. Apie to komi
teto veiklą informuos jau kitas 
asmuo, tiesioginiai įeinąs į šį ko
mitetą, tačiau anksčiau žadėtą 
straipsnį apie parapijų Tarybų 
teises ir pareigas dar parašysiu. 
Sėkmės organizaciniam komite
tui.

Vytautas Kutkus

ŠLAITAS DETROITE

guonų gaisras .
Vladas Šlaitas yra vienas iš ori

ginaliausių mūsų vidurinės kartos 
poetų. Apie jį literatūros kritikas 
Ant. Vaičiulaitis sako: “Vlado 
Šlaito lyrikos stiprybė yra visiš
kas pretenzijos neturėjimas. Jis 
rašo taip atvirai ir paprastai, lyg 
tiesioginiai į tave kalbėtų”.

Ne kasdien tenka girdėti ir ma
tyta žymų poetą skaitant savo 
kūrybą. Ypač kai poetas gyvena 
kitame krašte. Todėl Šlaito vieš
nagė Detroite bus neeilinis kul
tūrinis įvykis.

LB apyl. valdyba, poezijos po
piečio rengėjai, kviečia visus gau 
šiai dalyvauti šiame “tiesioginia
me pokalbyje” su poetu iš Di
džiosios Britanijos. K.

TRUMPAI
— I Lietuvių namų tradicinį 

rudens balių lapkr. 15 d. 8 vai. 
stalų užsakymas vyksta sklan
džiai, bet dar yra ribotas skai
čius vietų. Programą išpildys G. 
Gobienės vad. “Šilainė”, akorde
onu palydint windsoriečiui An
driui Čerškui. Iki baliaus dar bus 
nugriautas vienas namas ir auto
mobilių aikštė dar padidės. Pri
vati policija saugos automobilius.

— L. namų draugijos valdyba 
lapkričio 9 d. svarstė, ir priėmė 
konkrečius planus automobilių 
aikštei išasfaltuoti, apšviesti ir 
aptverti tvora. Visi darbai yra de
rinami su valdžios organų nus
tatyta tvarka.

— Dr. Bronius Krakaitis, ve- 
terinorius ir dirbantis kaip val
džios inspektorius, šiomis dieno
mis iš Rochesterio persikėlė gy
venti į Flintą, nes ten yra pas
kirtas naujoms aukštesnėms pa
reigoms.

— Palinkėkime Algiui Ratni- 
kui greit pasveikti, /skilus Detroi 
to jaunuolis, veiklus skautas, 
skautas akademikas, skautinin
kas, “Šilainės” šokėjas, aktyvus 
studentų sąjungos narys, pa vasa 
rį baigęs zoologijos mokslus Mi- 
chigano universitete Algis Rat- 
nikas, rugsėjo 19 d. išvyko kari
nę prievolę atlikti į Fort Knox, 
Ky., ten sunkiai ir pavojingai su
sirgo. Tačiau dėka didelės medi

cinos pažangos ir geros priežiū
ros Algis krizę pergyveno ir jau 
taisosi. Nepaisant to, jam teks il
gesnį laiką pabūti ligoninėje. Kad 
mūsų detroitiečiui kariuomenės 
ligoninėje nebūtų nuobodu ir 
nesijaustų lietuvių pamirštas, ra 
šykime jam laiškus, atvirukus, 
palinkėkime jam tiek pasveikti, 
jog galėtų parvykti pas savo tė
velius St. ir Joną Ratniką galu
tinam pasitaisymui po tos sunkies 
ligos. Algis būdavo aktyvus dis
kusijų dalyvis Dainavoje jauni
mo simpoziumuose ir sporto klu
bo “Kovas” krepšininkas, todėl 
jis žinomas ir platesniai lietuvių 
visuomenei už Detroito ribų. Ir 
jų laiškai, ypač jaunimo turėtų 
pasiekti sveikstantį jaunuolį.

Rašyti sekančiu adresu: Algis 
Ratnikas, RA 383 466 237 B 16 
— 4 USA TCA 2-3, 3 rd. Pla- 
toon, Fort Knox, Kentucky, 401 
21.

— I jubiliejinius Balfo pietus, 
kurie įvyks lapkričio 23 d. 1 vai. 
L. namuose, kvietimus reikia už
sisakyti iki lapkričio 17 d. pas 
dir. E. Paurazienę tel. UN 23298 
ir skyriaus pirm. K. Ražauską tel. 
278-1353.

— Agronomų, ūkininkų ir ki
tų ūkio specialistų pasitarimas į- 
vyks lapkričio 16 d. 3 vai. (tuoj 
po Vlado Šlaito poezijos vakaro) 
Dievo Apvaizdos pr. salėje.

Ateinančiais metais sueina 30 
metų kaip Lietuvoje siautėja žiau
ri rusiškoji komunistinė inkvizi
cija, kurios metu ūkininkai buvo 
išvaryti iš savo namų, žemė a- 
timta ir šeimos išblaškytos. Čia 
esantieji laisvieji žemdirbiai no
rėtų įamžinti Lietuvos ūkininko 
kančias, skriaudas ir bolševikų 
vergijos jungą nenykstančiuose 
veikaluose: romane, dramoje, po
ezijoje, apysakoje, muzikoje ir 
mene. Reiktų parodyti pasauliui, 
kas yra rusiškasis imperializmai 
ir komunizmas.

Aukščiau minėtas pasitarimas 
ir kviečiamas minėtiems reika
lams aptarti. Vienas iš iniciato
rių Antanas Musteikis mano, jbf

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio 13 d.

pasitarime turėtų dalyvauti Det
roito apylinkėje gyvenantieji ū- 
kininkai, agronomai, kultūrtech- 
nikai, matininkai ir pan.

— Aleksandro Stulginskio mi
nėjimas gruodžio 7 d. bus pradė
tas pamaldomis 10:30 vai. Šv. An 
tano bažnyčioje. Organizacijos 
’alyvauia su vėliavomis. Paskai- 
a L. namuose bus 1 vai., po to 

bendri pietūs.
— Naujosios Bažnyčios staty

bos komiteto finansų komisija 
lapkričio 7 d. svarstė ir priėmė 
'ėšpms verbuoti planą. To pat ' 
komiteto parapijiečių verbavimo 
komisija Dr. V. Majausko na- ( 
muose pasiskirstė miestą rajonais 
ir numatomus parapijiečius pa
vardėmis. Posėdžiuose dalyvavo 
klebonas kun. M. Kundrotas.

— Posėdžiai: lapkričio 16 d. 
12 vai. Detroito Lietuvių fondo

POPIEŽIAUS ŽODI 5 PERU 
GYVENTOJAMS

Popiežius Paulius VI-sis ati
darant naują televizijos stočių 
ryšį per satelitą tarp Italijos ir 
Peru valstybės Pietų Ameriko
je, pasakė specialią kalbą Pe
ru tautai. Gavo žoidyj P3<ulius 
VI-sis pasveikino Peru krašto 
gyventojus, studentus, darbiniu, 
kus bei visus (kenčiančius ir pa
linkėjo, ikad naujasis televizijos 
ryšys įgalintų palaikyti arti
mesnius santykius tautų tarpe 
ir tarnautų visos žmonijos pa
žangai ir taikai įgyvendinti.

valdyba. Lapkričio 19 d. (trečia
dienį) 7:30 vai. LB apylinkės vai 
dyba. Abu posėdžiai bus L. na
muose.

(sln)

DĖMESIO! DĖMESIO!

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.8265 
tel. 549-1982

VedSjas—RALPH J. VALATKA
17 filiu Warwlck, Detroit. Mich. 4S21V 

TEL. 5S7-5SRO

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiuiuiiuiiuiiiu

LB vietos apylinkės rūpesčiu Detroite 
įvyko AL.B Detroito apylinkės lituanis
tinės mokyklos varžybų pirmojo tarps
nio užbaigtuvės. Nuotraukoje mato
me .tų užbaigtuvių organizatorę ir pro
gramos pravedėją Danguolę Jurgutie- 
nę, kalbančią su savo sūnumi Darium, 
IV sk. mokiniu, laimėjusiu dailiojo 
skaitymo pirmąją premiją, pakviestu j 
sceną paskaityti.

Nuotr. K. Sragausko

Poetas Vladas Šlaitas

Anglijos lietuvių poetas Vladas 
Šlaitas po sėkmingo literatūros 
vakaro Chicagoje sutiko atvykti 
ir į Detroitą. Poezijos popietė - 
susitikimas su poetu Šlaitu įvyks 
šį sekmadienį, lapkr. 16 d., 3 vai. 
po piet Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje. Ten bus galima įsigy
ti ką tik pasirodžiusią knygą “A-

Taura Zarankaitė, V sk. mokinė, lai
mėjusi ALB Detroito apylinkės litu- 

1 anistinės mokyklos varžybose diktanto, 
deklamavimo ir laikraščių ištraukų rin
kinių pirmąsias premijas, varžybų už- 
baigtuvėse, deklamuoja Viktoro Simai
čio eilėraštį Lietuva.

Nuotr. K. Sragausko

We Offer To Savers

Į SAVINGS CERTIFICATE

PZlJ 1 rz%i O
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certrfieatvs mued 
for six months or on« 
year—in minimum 
amounts of $10.000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
msturity.

41
P«r annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Computcd and Paid 

as ofs
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Lee. 31

6 or 12
MONTH
$5/000
or MORE

Savingi c»rtifiate. IniMd 
for ux month. or on. 
y.ar —ln mlnimum 
amount. of *5,000.00, 
■ nd th.r.aft.r ln 
multtpl*. of *500.00. 
Esmingi aro paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

edercal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RO. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747

1969 m. lapkričio mėn. 30 dieną, 
sekmadienį, 4-tą vai. popiet

Clevelando 'Grandinėlė'
OOOOOOOOUOOŲČČOOOOOCOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOO

(55 šokėjy ir muzikantą ansamblis)

ŠOKS MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI: 
Marginiuose, 2511 West 69th Street

Telefonas PRospeet 8-4585,

Margučio raštinėje, 2422 W. Marąuette Rd. 
Telefonai — GR 6-2242 ir GR 6-2271

Bilietų Kainos — 2, 3, 4 ir 5 dol.

Visi kviečiami atsilankyti ir pasigrožėti 
aukšto lygio spektakliu.

Margutis
_____  i

1970 PLYMOUTH-
BARRACU DA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8” 

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

G T X, FURY — DUSTEK

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515
j?

S E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE '

4640 Soufh Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272
Atidarė vakarais: pirmad.. ketvirtad, o kitomis dienomis iki 6-tos 

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir
kt. naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky). 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio 13 d.

Arabų partizanai, vienoje pabėgėlių stovykloje ruošiami kovai prieš 
Izraelį.

llllllllilil6HIIIII]!||6IUIIIllillf|[||lllliillflllillllJ!lllj||l)llllllllllltliltlltUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII]IIIIIIIIIIljl)]n

GENERAL MOTORS & FORD 
MECHANIKAI ir “body man” pa
taisys jūsų automobilį, sutaupysite 

■ pinigų. Priima “insurance” draudi
mo taisymo darbus. Tel. 847-7060.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

KRATYKIMĖS SVETIMŽODŽIŲ

J. RAPSYS

Labai nemalonu, kai girdime 
lietuvius, kalbančius darkyta lie
tuvių kalba. Imkime kelioliką bū
dingesnių darkytų posakių: Va
žiuoju i dešimštorį pasišapinti; 
nueik į drugstorę ir nupirk man 
vokų; kadangi neturiu karo, tai 
važiuosiu basu; nėra vietos pa- 
siparkinti; šiemet namai bran
gesni: vien už lotą reikia mokėt 
dvylika tūkstančių; kavą gersim 
ant porčių, mano duktė jau lan
ko škulę, mūsų jiela labai neš
vari, nueik į beismontą; šioje 
krautuvėje pigūs ir skanūs aiskri- 
mai, nusipirkau gražias šiušės; 
jis pirko apartmentą; šį vikendą 
niekur nevažiuosiu; nuvalyk sa 
vo saidvoką. Būtų galima išs
kaičiuoti šimtus panašių, darky
tų posakių. Nemaža dalis mūsiš
kių užmiršo, kad vietoj “ja” arba 
“no” galima pasakyti ir lietuviš
kai: taip arba ne. Nusistebėji
mas irgi jau išreiškiamas angliš
kai: “o boy, o boy!..

Klausai, žmogus, tokius pasi
kalbėjimus ir negali suprasti, kas 
kalba: ar senas lietuvis išeivis, 
atvažiavęs į Ameriką prieš 60 ar 
70 metų, ar svetimtautis, šiek 
tiek pramokęs lietuvių kalbos. 
Kad panašiai kalba gera dalis se
nųjų lietuvių imigrantų, galima 
iš dalies juos ir pateisinti, nes jie, 
atvykę į šį kraštą, galėjo per ei
lę metų daug žodžių paimti iš 
anglų kalbos. Galima pateisinti 
ir Amerikoje gimusius ir išėju
sius pradinį, aukštesnį ir aukštą
jį mokslus; dar galima, nors ir su 
didele širdgėla, pateisinti ir tuos, 
kurie, norėdami pasirodyti šim
taprocentiniais amerikiečiais, vi
sai nekalba lietuviškai. Jie nega
lėjo ar nenorėjo kovoti su nutau
tinimą nešančia srove ir, įsilieję 
į ją, net neatsisveikinę lietuviškai, 
nuplaukė į svetimųjų jūrą.

Nusiramini, žmogus, pagalvo
jęs, kad jie, gal būt, ir nelaikė 
save lietuviais. Bet jokiu būdu 
negalima pateisinti tuos mūsų 
inteligentus, kurie gimė ir augo 
Lietuvoje, kurie pradžios, aukš
tąjį mokslus išėjo Lietuvoje, ku
rie gražiai ir taisyklingai kalbėję 
lietuviškai, per 15 ar 20 metų į- 
pynė į savo gimtąją kalbą jau tiek 
daug angliškų “papuošalų”, kad 
nemalonu ir nesinori klausyti 
jų lietuviškos kalbos.

Argi negalima apsieiti be an
gliškų žodžių įmaišymo? Argi 
jau užmiršome tuos gražius lietu
viškus žodžius, kuriais galima 
pakeisti įvairias svetimybes?

Juk lietuvių kalba tokia graži 
Jr turtinga žodžiais. Mes dažnai 
galime išreikšti vieną sąvoką ke

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JJ užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile. \
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

liais žodžiais, o anglų kalba 
kalbant- priešingai: vienu ir tuo 
pačiu žodžiu galime išreikšti ke
lias sąvokas. Jeigu svetimtaučiai- 
mokslininkai pripažįsta, kad lie
tuvių kalba yra seniausia ir gra
žiausia iš gyvųjų kalbų, tai ko
dėl mes patys, turime darkyti ją 
svetimais žodžiais? Jeigu svetim
taučiai mokslininkai, bestudijuo
dami lietuvių kalbą, džiaugiasi 
išmokę lietuviškai kalbėt ir pa
taria kitiems studijuoti lietuvių 
kalbą, tai kodėl mes nesidžiau
giame savo gimtąja kalba, ko
dėl darkome ją, kišdami į lietu
vių kalbą svetimus žodžius?

Meskime iš savo gimtosios kal
bos svetimžodžius. Prisiminkime 
mūsų antrojo himno prasmingus 
žodžius: “Lietuviais esame gimę, 
lietuviais norime ir būt; tą garbę 
gavome užgimę”. Iš tikrųjų, 
yra garbė būti lietuviu ir tąja gar 
be mes turime džiaugtis. Džiaug
smą, kad esame lietuviai, gali
me alšreilkšti įvairiu būdu, bet į- 
spūdingiausiai jį išreikšime gra
žia, taisyklinga lietuvių kalba.

ATVIRAS LAIŠKAS
PRAEITĮ PRISIMINUS

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais prie Kauno karo komen
dantūros buvo priskirta karo 
policijos mokykla. 1922 m. bu
vau paskirtas toj mokykloj tar
nauti. Čia tarnaujant tekdavo 
eiti sargybą prie gen. štabo, 
Kauno kalėjimo ir prie prezi
dentūros, o tuo metu Lietuvos 
prezidentu buvo a. a. Aleksan
dras Stulginskis.

Garbės sargyboj stovint daž
nai tekdavo Lietuvos preziden
tą matyti. Jis buvo praktikuo
jantis katalikas, eidavo su žmo
na į bažnyčią be palydos, pės
čias, pasiramsčiuodamas lazde
le. Ką atsimenu ir šiandien tai, 
kai prezidentūroje būdavo dip
lomatų baliai, būdavo pakvie
čiami ir kareiviai sargybiniai į 
virtuvę, gaudavom degtinės stik 
lą ir visokių valgių. Be to, dar 
gaudavom ir dovanų, ar Prince 
Albert amerikoniško tabako dė
žutę, kas kareiviui buvo dide
lis džiaugsmas. Visi ir veržda- 
vomės prie prezidentūros, nes 
būdįs karininkas negalėdavo pa
tikrinti, nes gatvėj stovėjo vi
daus policija ir nieko neįleisda- 
vo po dvylikos į prezidentūrą. 
Tokie prisiminimai Lietuvos 
kareivio, ėjusio garbės sargybą 
prie Lietuvos prezidento a. a. 
Aleksandro Stulginskio.

Povilas Vyšniauskas

CLASSIFIED GUIDE
RADIO PROGRAMA

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybė*.

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogiom Išsl-
mokejimo sa- 
lyitoa.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2283

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

TELEVIZIIOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Tale*.
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mūra '•tuok- 
polntlng’*. Pilnai apsidraudė Vidas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

3208 V2 West 85th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

SIUNTINIAI į LIETUVA
OOSMOS ENPRESS 

2501 W. 60 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 69 St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
D4delis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls
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BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 68rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rndenas K. Šimulis

M O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 671 h Place — WA 8063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamus 6 kambarių butas 
Brighton Parke.

Skambinkit 927-3281

KEAI. ESTATE

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

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Roekwell 
$13,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu
minum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

Trys gei-i butui ir švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Califor
nia. Įmokėti 6,000.

2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge
ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

| 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. I 
Pamatykit. Įmokėkit $6,000.

5% kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, Įmokėti $4,000.

8% butų mūras. Apie $7,000 paju
mi) per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

ti kamb. mūras, 2-jų auto garažas,
1 % vonios. Arti 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

2-jų butų mūras — 6 lr 5 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. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Parduodamas 6 butų apartmentinis 
namas.

1843 W. 54 St.
Skambint 53-3-5241

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgtčius galima perimti 
su 5%% 21.900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos. 13,(100.

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

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

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

K kamb. mūr. bungnlotv prie 71 
lr Rockwell Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalou
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoi 
užimti. $19,500.

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

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

1H aukšto švarus nied. prie 65 lr 
Western. 5 tr 4 kamb butai. 87 p 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900

6 kamb.. 20 metu mūr. rezidencij.i 
prie 72 Ir Albany. 2 maš. garažas 
$19,6*0.

11 butu, 10 metų, 2-Jų aukštų mū 
namas prie 71 ir California. $152,*00

87 p, tinkamas statybai sklypą* 
idi 72 Ir Maplevvood Hn šoa

LEONAS REAL ESTATE
INCOMF TAT — NOTARIATAS 

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

REA L ESTATE
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SALES « MORTGAGES ■ MANAGEMENT

(dembem of 14. L F

A L E X ŠATAS - R EALTOR
Main office 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, I1L TeL OL 6-2288 

rorime šimtas namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti į mūsų įstaigą 
<r išsirinkti iš katalogo.
'Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllilllllillillilllllllllllllllllllllllilllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

8009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

VYRAI IR MOTERYS

WAITRESSES
Experienced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.

BUS BOYS
FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Resfauranf
253 Rand Road

Mt. Prospect, III., Tel. 253-3300

DĖMESIO!

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

PRANAS GARŠVA

Marijonų vienuolijos 50-tie? 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

REAL ESTATE

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

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP
General Contractors 

585-5285

Platinkite “Draugę”.

D e M E S I O t
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giama S'aujoj Anglijoj, <

>'.IA idttO bangos veikia sek
nūdieniais nuo 1:00 iki 1:30 va 

ų perduodam... vėliausių
.... aui nių žinių saūu'auaa u k 
mentarai muzika dainos ir Mat 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J Minkus Biznio reika
lais kreiptis į; Ratile Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė 502 E. 
Broadway, so. Boston, mase. Tel. 
AN 3-4)489. Ten pat gaunamas b

i. ii.»-.ii Draugas”

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

3457 West 69th Street 
TeL HIS 4-7486

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestem, Chicago 0. III.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

■llllllllllllltllllllllllllll

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliekamas su lietu- 
vlšku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H <8. Anna Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8806.

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONS:

Typing General Office experience, shorthand, or willingness to 
acąuire techniąue preferred. Age open. Satisfactory Income, Paid Blue 
Cross-Blue Shield, Paid Vacation, 5 Day Week, 87^4 hours. Small office, 
air-conditio-ned, modern electrical office eąuipment and facilities. 

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

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

•I
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Dari Kuraitis, 2.00

Dari Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

A. Pauliukas

J

3.00

’r. Vaitukaitis 1.00
3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON
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Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

ASSISTANT VVOOD SHOP

FOREMAN
If you have the ąualifications to 

movė up to as&'istant foreman after 
short time on the job, Have to be 
able to set-up and run band saw, 
trim saw, router, shaper & planer.

Good wages and fringe benefits.
Apply in person to Mr. Prince.

SANDEL MANUFACTURING CO. 
3618 So. Loomis Place 
CHICAGO, ILLINOIS

- An eąual opportunity empioyer —

PHARMACIST 
- REG.

Hospital with 550 beda and ex- 
pending pharmacy has openings with 
managerial responsibilities for ex- 
perienced applicants. Excellent ben
efits program. Salary- negotiable. 
Make a.pplic&tion thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
MAMMOND, INDIANA

MAN
.For general factory work. 

Plant located in Clearing Indust- 
rial district. 40 hour week. $2.78 
per hour.
_______ PHONE 767-1930_______

MAN VVANTED FOR
Light Assembly Work

SHOULD HAVE MACHINE 
SHOP EXPERIENCE

Call Mr. Olson 282-8000

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEADY AND DEPENDABLE 

Start at $3.50 per hour 
PHONE: 337-4100

HELP HANTED _ MOTERYS

Reikalinga

Vidutinio

MOTERIS
amžiaus

Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

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

EXPERIENCED PURCHASING 
CLERK

For large Company. Lite typing & 
miscūllaneous office duties. Good 
conditions and company benefits.

Cail Mr. Tom Lillig — 378-7800

PIRKITE APSAUGOS BONUS

Perskaitę ' Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.



*> Kristijono Donelaičio mokykla Chicagoje neseniai atšventė savo de:imtmetį. Čia matome tos mokyklos 
tautinių Šokių grupę. Viduryje sėdi taut. šokių mokytoja Irena Smieliauskienė. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYIINKESE
VAIDINIMAS MARIJOS 

MOKYKLOJ
i pinti mokyklai lėšų. Parūpinti 
taip, kad aukotojas aukotų ir

Kiekvienas metais ankėt. Ma-' ,PObC,"S
lapkričio 22 d., šeštadienį, B. 
Pakišto salėje.

Į spalio 26 d. susirinkimą, 
kaip visuomet, atvyko ir preta- 

I tas D. Mozeris, kuiris visą laiką

rijos mokykloj vyksta mokslei
vių statomi veikalai, kurie su
traukia pilnas sales žiūrovų.
Vaidinimai labai puikiai pasta

' , 1 šią mokyklą globoja ir remia.Šiemet yra statomas “The. J °
Crucible”. Veikalo autorius A. šįmet jau nebuvo kan. P. 
Miller. šio veikalo pastatymas Juknevičiaus, pasitraukusio iš 
bus lapkričio 14 ir 15 d. Mari- aktyvaus parapijos darbo. Per 
jos mokyklos salėj. Vaidinime visą savo gyvenimą Brighton 
dalyvauja ir lietuvaičių bei iš parke jis gyveno lit. mokyklos 
kitų mokyklų atvykusių berniu- rūpesčiais ir džiaugsmais. Tiki-

* kų. Tarp jų yna J. Kapačins- masi, kad ir ateityje, gyvenda- 
kas, T. Kazūnas, V. Petrošius, mas Brighton parke, su mokylk- 
Silva Traška, Rita ir Julė Jat- la pailaikys glaudžius ryšius, 
kievičiūtės, Jūra Kuraitė, Lydi-f Šį kartą į susirinkimą atsi
ja Jadviršytė, Kazytė Bbazdžio- lankė nauja parapijos pajėga 
nytė, N. Sparkytė ir kt. Vaidi- kun. J. Plaukis. Žinodami kun. 
nimas laibai įdomus, vertas pa- J. Plankio patriotizmą ir poeti- 
matyti. (nius gabumus, tikime, kad jis

, ,, mūsų lituanistinei mokyklai pa-Marijos mokyklos Motinų kiu Me>
,« rltm m i-vn v»nTin viAinri tmn

Brighton Parko Lituanistinei 
mokyklai jau 20 m. vadovauja 
mokyt. S. Jonynienė. Baigiant 
šiuos Lietuviško Švietimo ir

bas,kurio dvasios patarėjas yra 
* kun. Jonas Malin, moderatorė 

sės. Reparata, padėjėjos sės.
Viatora ir .Antonilla, o klubo
pirm. yra Daniel CariyJe, yra iš- SeimosMetus, M mokytoja brigh 
dmbes visų metų veido, planų t kfea tutetų lbati ypa. 
ir netolimoj ateity prirengęs pagerbta. Spėju - tai
vylMyti. Po madų parodos, buv. daryta |aptojBo 22 d. B.
lapkričio 8 d., dar bus Ka- s& g Petersonienė
ledų pasižmonėjimas, o sausio
14 d. bus kalbėtojas apie nar
kotikus, nes jaunimas tielk bai
siai žalojamas, jog tėvams ir [

SAVANORIŲ KŪRĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

) 1969 m. lapkričio 9 d. Chica-
knaštui neša didžiausią nelai- gO & Loan Ass. patal
inę. Todėl visos Marijos mokyk- pOse įvyko Lietuvos kariuome-1 
los motinos kviečiamos dalyvau- nės kūrėjų _ savanarių metinis Į 

susirinkimas. Dalyvavo apie 30ti tame susirinkime ir gauti ži
nių, kaip reilkia veikti į mer
gaites, kad jos nenaudotų nar
kotikų ir pačios save nežudytų.

įkūrėjų — savanorių. Pirminin
kavo Jonas švedas, sekretoria
vo Juodka Adolfas. Susirinki

Motinų klubas gali sparčiau iš- mas skyrių pavadi
vystyti savo kovą prieš visas 
negeroves. Bal. Brazdžionis

BRIGHTON PARKO LIT.
MOKYKLOS RŪPESČIAI

Spalio 26 d. Brighton parko 
Lituanistinės m-los tėvų komi- 

s tetas sukvietė metinį tėvų susi
rinkimą buvusiems darbams į- 
vertinti ir ateities darbo gairė
ms nustatyti.

Buvęs k-to pirm. J. ISpurgis, 
nuoširdžiai praeitais metais va
dovavęs komitetui, pranešė bu
vusio komiteto darbus, o mo
kyklos vedėja mokyt. S. Jony
nienė informavo tėvus apie mo
kyklos padėtį šiuo metu.

iSlusirinkime svarstyti įvairūs 
klausimai. Tarp jų ir kasmeti
niai paraginimai, kad tėvai ir 
vaikai uoliau lankytų lietuviš
kas sekmadienio pamaldas, ku
rios būna 10 vai.

Buvo pageidavimų, kad šau
nusis Vyčių choras, kurio net 
būstinė yra Brighton parke, 
nors retkarčiais pagiedotų per

' liet. pamaldas.
Išrinktas naujas tėvų komite 

tas, kurį sudaro šie darbštūs 
bnightonparkiečiai: L. Biliūnas, 
pirm., E. Oželienė — vicepirm., 
V. Brakausfcas — ižd., Aid. An- 
kienė — sekr., V. Mitkus — 
ūkio vadovas, A. Pileckis ir P. 
Peleckas — parengimų vadovai. 
Šio komiteto rūpestis — parū-

no Lietuvos kariuomenės kūrė
jų _  savanorių D.L.K. Vytau
to Didžiojo vardu, t. y. pagal
mūsų buv. kariuomenės pulkų geras G. Joniko orkestras. Val-
ir LKKS s-gos tėvynėje skyrių 
tradiciją.

Susirinkime dalyvavo apie 30 
kūrėjų - savanorių. Įdomią pa
skaitą “Lietuvos kelias į nepri
klausomybę” skaitė Jonas Dai- 
nausi’.cas. Išrinkta nauja sky
riaus valdyba, kurion įėjo buvę 
jos nariai: Leonas Balzaras ir 
Konstantinas Petrauskas, irgi 
pririnktas Adolfas Juodka.

Lietuvos vyriausybės 2-jo 
premjero a. a. Mykolo Sleževi
čiaus 30 metų mirties sukaktu
vių minėjimo (bus minimos Chi
cagoje lapkričio 16 d.) proga jo 
pagerbimui, kaip 1919 m. pra-

dyba ir komisija: Marytė Nebe 
rieza, Kaziutė Štokas, Jonas 
Jonikas. Suvalkiečių draugija 
jau 31 metai dirba gražiai ir 
veikia. Ona Švirmickas

GYVA LIETUVIŲ AERO 
KLUBO VEIKLA

Chicagoje įsisteigęs Amer. lie 
tuvių aero klubas neseniai įsi
gijo dvivietį lėktuvą Cessna 150, 
ir jį pakrikštijo “Perkūno” var
du. Per 10 savaičių skraidymo

— Dirbk lyg amžinai gyven
tum, elkis lyg rytoj mirtum. 
(Uteniškių patarlė).
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Apollo XII nusileidimo vieta mėnulyje.

(J^APOUO 12

CHICAGOS ŽINIOS

džioje pašaukusio Lietuvą gel
bėti savanorius, savanoriai-kū- 
rėjai nutarė įmokėti Lietuvių 
fondo nežinomojo kareivio pa
minklo statymui auką. K. P.

LIETUVIŠKA PAREIGA

Illinois valstybėje bus per
žiūrėta konstitucija. Yra dabar 
žmonių išstatomi atstovai, kurių 
balsavimas įvyks lapkričio 18 
d. Balsavimas nepartinis ir ne
politinis. Balsavimo vietoj nie
kas neklausia, kokios esi parti
jos. Lietuviai visoj Chicagoj 
turi tik vieną kandidatą Juozą 
Račiūną, kuris yra 27 distrikto 
ribose, tai daugiausia lietuvių 
apgyventose vietose: Marąuette 
Parlke, Gage Parke ir Brighton 
Parko daly. J. Račiūnas yra už
augęs ir baigęs aukštuosius 
mokslus Chicagoje. Tikime, kad 
jis supras kaip kovoti už kons
titucijos punktus, kurie bus per 
žiūrėti ir nubalsuoti visų Illinois 
atstovų. Lapkričio 18 dieną reik 
tų atlikti lietuvišką pareigą. At
stovą J. Račiūną remia respub
likonų partija,Lietuvių rep. ly
ga, įvairios organizacijos ir lie
tuviai demokratai.

Bal. Brazdžionis

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ

Spalio 22 d. Hollywood salė
je įvyko Chicagos Lietuvių su
valkiečių draugijos susirinki
mas, vadovaujant vicepirm. Ju
lijai fiiačauskas. Pranešta, kad 
pirmininkė Adela Burba po sun
kios operacijos negali ’ atvykti. 
Pranešta, kad mirė Minnie Dan- 
ta. Velionė pagerbta susikaupi
mu, velionės šeimai išreikšta 
užuojauta.

Išrinkta komisija, kuri paruoš 
31 metų jubiliejinį vakarą, ku
ris įvyks šeštadienį (lapkričio 
15 d. 7 vai. v. Hollywood salėj 
2417 W«. 43 St. Šokiams gros

ŠIOS SAVAITES KONCERTAI

Chicagos simfoninis orkestras 
lapkr. 14 ir 15 d. duoda šią 
programą: Mozarto Overtiūrą 
ir Pagrobimą iš Seraglio, Hay- 
dno Koncertą nr. 2 violončelei 
ir IScriabino Simfoniją nr. - 2. 
Solistas violončelistas Pierre 
Foumier; diriguoja Geong 
Semkow. -

grupė, vadovaujama inž. E. Ja- 
siūno, jau suspėjo išskraidyti 
daugiau kaip 90 valandų. Praė
jus miglų sezonui ir pailgėjus 
dienoms, skraidymų veikla dar 
pagyvės. Skraidoma iš Griffith 
aerodromo, esančio netoli III. — 
Ind. sienos. Skraidymo grupei 
priklauso 12 narių, kurių tarpe 
dvi moterys. Pereitą savaitę 
savarankiškai (solo) išskrido 

i gabi lakūnė p. Prances M. Gra- 
mout. Šį Įvykį žada pažymėti 
ir ateinančio sekmadienio Chi
cago Tribūne dienraštis. Ji, ir 
kiti savarankiškai išsikridusieji, 
skraidymo grupės narių bus pa
gerbti sekančiame susirinkime.

SUDUŽO LĖKTUVAS
| Mažas privatus vieno motoro 
lėktuvas sudužo užpakalyje na
mų prie 221 S. Cairlyte, prie 
Melrose Park ir Northlake prie- 

, miesčių. Žuvo lakūnas Dennis 
Kead iš Elgino.
PAVOGĖ NIKELIO IR VARIO

Keturi vyrai, darbavęsi tris 
valandas, sukrovė 5,000 svarų 
nikelio ir 2,000 svarų vario į 
Nibot korporacijos sunkvežimį 

, ir nuvažiavo. Krovinys, vertas 
$45,000, paimtas iš .3600 Pratt 
avė. Vagystės metu, kompani
jos sargas ir keturi kiti dapbi- 

! ninkai buvo surišti, nesiprieši- 
1 nę atstatytam šautuvui.

GIRDIMOS DVI OPEROIS*
Radijo stotis WFMT 98. 7 

FM bangomis sekmadienį, lapkr. 
16 d., 3:30 po piet transliuoja 

i dvi operas — EI Amor Brujo ir 
Cavalleria Rusticana.
PAVOGĖ $500,000 VERTES 

BALDŲ

Policija ieško penkis vyrus, 
kurie pavogė $500,000 vertės

Mylimai motinai
A “J" A

VERONIKAI MICIŪNIENEI
MIRUS,

jos sūnui "Draugo" namo vyresniajam KUN. ANTA
NUI MICIONUI, MIC, dukroms ir sūnums su šeimo
mis nuoširdžią užuojautą reiškia

DRAUGO REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
ir SPAUSTUVES TARNAUTOJAI

FA

A A.

EVA N A M O W I C Z
Gyveno Brighton Parke.

Mirė Nov. 11 d., 1969, 9 vai. P. M., sulaukusi 66 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Amerikoje iš

gyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 5 dukterys: Josephine Meloy, 

vyras URBAN, Jane Namowicz, Jean Buchanan, vyras Robert 
Evelyn Mullin, vyras Robert, ir Diane Bielburg, vyras Kenneth, 
trys sūnūs: Martin, Anthony ir jo žmona Mary Lou, James, sgt. 
U. S. Arcny, 14 anūkų, brolis Leo Namavičius, sesuo Anna Na- 
mavičiūtė, a. a. Anthony.

Kūnas pašarvotas Eudeikis koplyčioje, 4330 Si. Califomia
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Nov. 14 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalta Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, žemai, marčios ir anūkai
Laidot. direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440

HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paikiną Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

IiEX>NA8 FRANOKVB 
Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljoe, 

Tnne-np ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampui, 5Mtb Street
Tel. — PRospect 8-9533

G E L
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. «3rd Street. Cliicago, Ulinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(RAOBLAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpablle 7-1218 
2314 W. 23rd Place_______TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avę, Tel. LAfayette 3-3572

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

REMKITE “DRAUGĄ“.

DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio 13 d.

baldų iš Strauss kompanijos 160 vJlle, Wisconsdm, pardavė savo
E. Erie st. Išvežta apie 200 į- automobilį. Po dviejų mėnesių, 
vairiausių dalykų: kilimų, lovų, kai mašina buvo traukiama kal- 
stalų ir kėdžių. Jiems išvežti rei- nuota gatve, trūko virvė. Ma- 
kėjo šešių sunkvežimių. šina visu greitumu ėmė riedėti

įvažiavo i krautuvę į pakalnę ir atsitrenkus į jo pa-
George Bottmell iŠ Clmton.ties mateto toutovę _ sudužo.

VERONIKA 
MICIUNAS

PO TĖVAIS ŠIMKIUTĖ 
Gyveno 4613 So Fairfield Avenue

Mirė lapkričio 12 d,, 1969, 1:55 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Eržvilko parapijos, Balniškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys; Emilija Struck, žentas 

Antanas, Sofija Yerkovich, žentas Jack, keturi sūnūs: marijonas kun. 
Antanas, Jonas, marti Josephine, Pranciškus, marti Eleanor, Adolfas, 
marti Lorraine, iš viso vienuolika anūkų ir daug giminių Lietuvoje.

Priklausė Maldos Apaštalystės draugijai, Tretininkų ir Marijonų 
bendradarbių. Buvo amžina narė Šv. Kazimiero seserų rėmėjų, tėvų 
marijonų, tėvų jėzuitų, tėvų pranciškonų ir šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno kopi., 4348 So. Califomia Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 14 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks geduHngos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, marčios, žentai Ir anūkat

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 8-3572

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West illth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South Calitornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1008



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio 13 d.

X A. a. Veronika Miciūnie-
nė, tėvų marijonų viceprovin- 
ciolo ir “Draugo” namo vyres
niojo kun. Antano Maciūno mo
tina, eidama 80-tus metus, lap
kričio 12 d. 2 vai. naktį mirė 
Sv. Kryžiaus ligoninėje. Velionė 
gyveno Brighton Parke. Laido
jama ateinanti penktadieni, iš 
P. Bieliūno koplyčios ir Neik. 
Prasidėjimo bažnyčios Šv. Ka
zimiero kapinėse.

x Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 51 metų sukakties mi
nėjimas Chicagoje įvyks š. m.‘ 
lapkričio 23 dieną Jaunimo cen
tro patalpose. Pradedama 11 va 
landą pamaldomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Visos organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis. Visuomenė prašoma kuo 
gausiausiai dalyvauti. Smulkes
nė minėjimo programa bus pa
skelbta vėliau.

X Jaunučių ateitininkų susi
rinkimas įvyks šeštadienį, lap
kričio 15 d., 2 vai. p. p. pas J. 
Juozevičiūtę, 7204 iS(o. Rich
mond. Kviečiami 1, 2 ir 3 sky
riaus vaikai. Laukdami ir nauji 
nariai. Telefonas WA 5-2996.

X Dr. K. Sruoga, Elgin, III., 
džiaugdamasis mūsų kalėdinė
mis kortelėmis, prisiuntė 5 dol. 
auką snaudai paremti.

X Stasė Semėnienė, “Moterų 
Gyvenimo” redaktorė, po atosto 
gų Miami, Jamaikoje ir Baha
mose grįžo vėl į Chicagą. Kelio
nę atliko lėktuvu.

X Amerikiečių agentūra Cen
tral Press Assn. laikraščiams 
išsiuntinėjo Europos žemėlapį, 
kur nebuvo pažymėta Lietuvos. 
Iš “Draugo” redakcijos jiems 
buvo pasiųstas laiškas, atkrei
piant dėmesį, kad JAV nepri
pažįsta Lietuvos inkorporavi
mo ir kad to oficialaus vyriau
sybės nusistatymo turi laikytis 
įvairios amerikiečių įstaigos. Iš 
agentūros vadovybės buvo gau 
tas ladfikas, kuriame aiškinama
si, kodėl taip įvyko ir reiškia
mas apgailestavimas.

X L. Šebelskienė ir A. Kola- 
sa, padedamos 7-tojo skyriaus 
motinų, šeimininkaus naujų na
rių priėmimo į Motinų klubą 
šventėje. Metinė Šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos Mo 
tinų klubo šventė pradedama 
šv. Miši'omis lapkričio 17 dieną 
7:30 v. v. Po to susirinkimas 
parapijos salėje. Susirinkame 
dalyvaus ir abu septintojo sky
riaus mokytojai, kad būtų pro
ga motinoms pasišnekučiuoti ir 
pasitarti apie savo vaikus.

X V. D. Šaulių Kuopa, lap
kričio mėn. 15 d., 7 v. v., Jau
nimo Centre, stato linksmą 3 
veiksmų komediją Mėlynakrau- 
jai. Po vaidinimo šokiai grojant 
geram orkestrui. Kviečiame at
vykti pamatyti linksmos kome
dijos, pasišokti ir praleisti laiką 
užsimiršime nuo kasdieninių rū
pesčių. Valdyba

(pr.)
X Stalo sidabrą ir stalo stain- 

less steel visokio didumo setais 
pirksit išpardavimo kainomis. 
Verta paskubėti, nes lakas ri
botas. Terra, 3237 West 63rd 
St., Chicago, UI. Tel. 434-4660.

(sk.)
X Grasiausia Kalėdų dovana vai

kams — plokštelė “Antrieji žirgi
nėliai”. Keturios naujos B. P!ke- 
levičiūtės pasakos: Kalėdų dovana, 
Vasaros pasaka, Klementina ir Va
lentina, Rimas pas Kęstutį. Stereo. 
Pakartoti ir “Pirmieji žirginėlia.i” 
Kaina — po $5.00 ir persiutlmo 
išlaidos. Užsakymus siųsti: Gifts In
ternational — Karvelio Prekybos 
Namai, 2501 W. 71st St., Chicago, 
III. 60029. (sk.)

X Parduodu mokiniams la
biausiai rekomenduojamas enci
klopedijas — World Book. Dėl 
informacijų skambinti 434-5714

(sk.)

X Aušra Marija Gylytė lap
kričio 8 d. susižiedavo su dr. Ri
mu Karka, sužieduotuvių žiedus 
palaimino prel. M. Krupavičius, 
kuris Aušrą krikštijo. Aušra 
Gylytė yra baigusi Loyolos uni
versitete biologiją ir dabar dir
ba Chicagos universitete. Dr. 
Rimas Karka baigė odontologi
ją Toronto universitete ir šiuo 

• metu specializuojasi dentisteri- 
joje Loyolos universitete. Ves
tuvės pramatytos ateinančių 
metų vasarą.

x Už a. a. Aleksandro Stul
ginskio, buv. nepriklausomos 
Lietuvos valstybės prezidento 
sielą, vysk. V. Brizgys Gimimo 
Šv. M. Marijos bažnyčioje, Mar 
ąuette Parke, šį sekmadienį, 
lapkr. 16 d., 10:30 vai. ryto lai
kys Šv. Mišias ir pasakys pa
mokslą.

X Marijonų bendradarbių
Marąuette Parko skyriaus su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 16 d., 2 vai. parapijos 
salėje. Po susirinkimo bus pa
žaista kauliukais, o po to bus 
skanios vaišės.

X Amerikos Liet. katalikių 
moterų sąjungos 20-ta kuopa šį 
sekmadienį, lapkričio 16 d. 2 
vai. ruošia pietus Brighton Par
ko liet. parapijos mokyklos sa
lėje. Visi kviečiami dalyvauti.

X Alkoholis ir narkotikai — 
suaugusiųjų nelaimė ir jaunų
jų pražūtis. Tokia tema tėvo 
Jono Kubiliaus, S. J. paskaitą 
— pašnekesį su autentiškais pa 
vyzdžiais iš hipių gyvenimo ruo 
šia studentų ateitininkų Chica
gos draugovė šį šeštadienį (lap
kričio 15 d.) 7 vai. 30 min. vak. 
Valaičių bute, 6641 I?. Manle- 
wood Avė. Visi ateitininkai kvie 
čiami dalyvauti.

X Dr. Petras Gailiūnas, 
Greenport, L. I., mus pasveikino 
gavęs kalėdines (korteles ’r pri
dėjo 5 dol. auką spaudai parem
ti. Ačiū.

X Kazys Mikalauskas W. 
Hartford, Conn., gavęs kali
nes korteles mums atsiunti 5 
auką. Dėkojame.

X Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė šį sekmadienį 
lapkričio 16 d. po ankstybųjų 
šv.Mišių iškylaus Fabian Parke. 
Nariai prašomi toliau informuo 
tis šiuo telefonu: 656-2732.

X A. Gintneris, 3221 W. 61st 
IStr., Chicago, III., yra paruošęs 
spaudai knygą “Lietuva caro ir 
(.oaizerio naguose,” 500 psl. ap
imties, kuri spausdinama VI. Vi- 
jcikio spaustuvėje. Knyga bus 
iliustruota, kietais viršeliais, į- 
rišta.

X Akademinio skautų sąjū
džio Chicagos skyriui minint sa 
vo veiklos dvidešimtmetį tėv. J. 
Kubilius atnašaus mišias lapkri
čio 16 d. 12 vai. ryto Tėvų jėzu
itų (koplyčioje. Po mišių — pus
ryčiai ir mirusiųjų narių kapų 
lankymas.

X Kun. Benediktas (Siugintas 
pasiuntė per Balfą liet. gimna
zijoms užsienyje: Vasario 16 
gimnazijai — 700 dol., Salezie
čių — 200 doj. ir Punsko lietu
vių vid. mokyklai 20 dol. Viso 
920 dol.

X Aktorė Elena Blandytė 
skaitys V. Mačernio 6-ji Vizija 
LDK Birutės dr. rengiamam 
koncerte — baliuje lapkr. 22 d., 
8 v. v., Jaunimo Centre. Staliu
kus prašome rezervuoti V. Ku
likauskienės tel. RE 5-5118.

(pr.)
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.)

Bilietus i Chicagos Liet. (Ope
ros balių, dar galima įsigyti 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. 
Tel. PR 8-4585.

Užsisakę bilietus — prašome 
skubiai ten juos atsiimti.

Iš Austės ir Mindaugo Vygantų vestuvinių iškilmių. Iš k.: Rimas Vaitkus, Aldona Paukštelytė, dr. Vitas 
Alekna, jaunoji ir jaunasis, Birutė Koncytė, dr. Šarūnas Tauras, Ramunė Bagdanskytė. Apačioje: Daina,

Rasa, Aras Tijūnėliai ir Monika Vygantaitė.

X Lilijos Steikūnaitės, gyv. 
4645 <Slo. Rockvvell st., ir dail. 
Vytauto Ramonaičio, gyv. 4643 
’Slo. Rockwell st., sutuoktuvės 
įvyko lapkričio 8 d. Marąuette

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Jie kurį laiką gyveno Kolumbi
joje, Pietų Amerikoje.

X Elgino Balfo 144 skyr. vi
suotiname narių susirinkime, į- 
vyfcusiame šių metų spalių 29 d. 
dr. ir ponios Vienužių bute, bu
vo aptarta vykdomo vajaus, ir

Rugsėjo mėn. 27 d. Švč. M. ; nosi, dainavo, šoko; išvengta
Parko bažnyčioje, o vestuvių Marijos Gimimo parapijos baž- trafaretinių sveikinimų kalbų tadieni 7 -30 vai vak Womens
vaišės _  Vogel’s restorane, tyčioje Marąuette Parke Obi- tebuvo trumpai išvardinti raštu ’
1250 Indianapolis Blvd., Whit-' cagoje susituokė Austė M. Pa- sveikinę artimieji, kurie negalė-
ing, Indiana. ITėvai: Kristina bokaitė ir Mindaugas C. Vygan- jo patys dalyvauti vestuvinėje Almino paskaitą- Lie-
Steikūnienė ir Marija — Pranas tas. Šv. Mišias laikė ir moterys- puotoje. Pokylio nuotaika bUVO YTolrlrt.ro i non loilr..

Ramonaičiai. Vestuvėse dalyva-Į tės sakramentą suteikė Ikan. V. tijkrai maloni ir žavi savo kul-
vo daug giminių ir pažįstamų Zakarauskas, pasakydamas tai tūringumu.
draugų — svečių. Jaunojo tėvai ' progai pritaikytą prasmingą pa- Jaunoji, gimusi Kaune, liaigu-
yra nuo Slavikų, šakių apskr. mokslą. Bažnyčioje dalyvavo si Chicagos Mana gimnaziją j- Pakvietimai nebug siuntinėjami.
................... gausus būiys giminių, paž,įsta- stojo į Šv.Xavier kolegiją che- Po pa&kaitog kayutė Auka.

mų ir draugų. Vestuvių vaisęs mijos studijuoti. Įsigijusi baka-
vyko O’Hare Congress Inn mo- lauro laipsnį, savo studijas gi- ruirgiją, studijas gilino Harvar- 
telyje, kuris priklauso lietuvių lino Illinois universitete Urba- do universitete ir Illincds Eye 
vadovaujamai “Lito” bendrovei, noje ir 1967 jai buvo suteiktas and Ear Infirmary. šiuo metu 
Viešbučio vadovo V. Galvydžio daktaro laipsnis. Visuomeniškai verčiasi savo praktika ir dėsto 
pastangos sukurti tinkamas są reiškėsi ateitininkuose ir Lietu- Illinois universiteto medicinos 

kiti "bečiantieji*"šio Skyn veiklą vestuvinei puotai buvo pa- vių studentų sąjungoje.. Šiuo mokykloje. Lankydamas gimna-
reikalai bei išrinkta 1969-70 me-1 vyzdingos. Susirinkę 200 svečių metu dirba Chicagos universite- zįją bei universitetą labai sek
tų vaPdy|':a ir revizijos komiai- i3abai kultūringai ir nuotaikin- te mokaiinį diambą. mingai reiškėsi lengv. atletikoje
ja. Valdyba: dr. R. Ošlapas, pir- Su jaunaisiais dalinosi jau- j Jaunasis, gimęs Tauragėje, — vid. distancijų bėgime. Taipo 
mininkas E. Giedraitienė, ’vice- vestuviniu džiaugsmu. yra baigęs Šv. Ignatius tėvų jė- gi dalyvavo jūrų skautų korp.
pirmininkė, J. Vienužienė’ iždi- t sal? žengiančius pasitiko jau- zuitų gimnaziją. Lankė Lcyolos Gintaras veikloje. Priklauso lie-
ninkė, A. Beinorienė, valdybos su tai Pr£>Sai įprasti- universitetą Ohicagoje ir medi- tuvių gydytojų korporacijai Fna.
narys ir J. Arvydas, seihreto- Iniiu duon°s ir druskos pavaišini- cinos studijas tęsė Illinois uni- termitas Lituanica. Povestuvinei
rius. Revizuos komisija: dr B. mu bei pasveikinimu. Sveikini- versitete medicinos mokykloje kelionei jaunieji buvo išvykę į
Brimoris, dr. A. Ciurys ir dr. P. mo žodi tarė jaunosios tėvas Chicagoje, kurią baigė 1963 me- Šveicariją, Italiią bei Prancūzi-
M'ižeika j prof. dr. B. Palicihas. Po to vai- tais medicinos daktaro laipsniu, ją. Sugrįžę įsikurs Chicagoje.

. šių dalyviai linksminosi, vaiši- Specialybe pasirinkęs akių chi- J. Gail.x šaulių sąjungos c.v. pa- | r r v f
skaitiniame savo posėdyje nuta
rė iškeisti VI. Putvio, ka’p są
jungos įkūrėjo, raštus du tomu 
vienoje knygoje. Įvadą sutiko 
paruošti prof. V. Mantautas, 
kuris žada būti iki 100 pusi. di
dumo. Knyga kainuos $5.—, o 
garbės prenumeratoriams — su 
įrašu knygoje — $10.

X Juozas Mackevičius, Balfo 
direktorius ir aktyvus šalpos 
darbuotojas Marąuette Parko 
lietuvių kolonijoje, prieš savai
tę stipriai susirgo. Reikėjo pa
guldyti ligoninėn. Jį gydė dr.
V. įTumasonis. Tikrino ligos prie 
žastį šv. Kryžiaus ligoninėje.
Grįžo iš ligoninės lapkričio 5 d. 
ir toliau gydosi namie.

X Kalėdinėmis kortelėmis ne-

Po literatūros vakaro lapkričio 9 d. vakarienės metu svečiai su rengėjais. Iš kairės (sėdi) — poetas K. Bradūnas, 
K. Bradūnienė, poetas Vladas Šlaitas, sVečias iš Anglijos, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, rašyt. kun. Jonas 
Kuzmickis-Gailius .svečias iš Anglijos, N. Baronienė; (stovi) — rašyt. A. Karys, P. Petrutis, poetė Julija Švabaitė- 
Gylienė ,sol. E. Blandytė, Chicagos Anglijos liet. klubo pirm L. Venckus, A. Lakas, rašyt. A. Baronas, J. Šlajus, 
V. Sebastijonas ir V. Šidlauskas. Nuotr. V. Noreikos

bereikia rūpintis — jos pačios 
į mano namus atvyf'.oo — rašo 
vienas skaitytojas, siųsdamas 
savo auką spaudai paremti. Ga
vę korteles aukojo: Mrs. John 
Sutkus — 3,50 dol.; 2 dol. —
J. Kąpačinskas, T. T. Grigonis
L. Krajauskas, St. Patlaba, A. 
Budris, ISt. Dargis, IS. Pelegri- 
mas, Vincenta Bernotas, Mrs. 
A. Vengelis, G. Galva. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

X Justinas M. Tarvydas, gy
venęs 9500 W. Lincoln Hgw., 
Frankfurt, III., mirė prieš me
tus laiko. Jis (buvo panevėžietis. 
Šių metų liepos 27 d. mirė jo 
žmona Kristina Kazlauskaitė - 
Tarvydienė, o prieš trejus me
tus — jų sūnus Justinas. Jų 
prisiminimui lapkričio 2 d. Mar
ąuette Parko parapijos bažny
čioje įvyko iškilmingos pamal
dos, Šv. Kazimiero kapinėse pa
minklo pašventinimas, šventino 
kun. E. Abromaitis. Pietūs bu
vo surengti Sharikos restorane, 
kur dalyvavo apie 100 svečių. 
Pasilikę duktė Kristina-Campag- 
na, sūnus Martynas ir Margari
ta Tarvydai, marti Frances, anū 
kai ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

JAV ARCHITEKTŲ PARODOJ 
ARCH. MULOKAI LAIMĖJO PREMIJĄ
JAV registruotų architektų 

parodoje, įvykusioje Chicagoje, 
Palmer viešbuty, lietuviai ar
chitektai Jonas ir Rimas Mulo- 
kai susilaukė premijos už lietu
vių paminklinės šventovės mo
delį. Kūrinys originalus, trimis 
lenktomis didžiulėmis mūro plo
kštėmis primenąs Ikaio sūku
rius, iš kurių iškyla lietuviškas 
kryžius — koplytstulpis.- Stiklo 
stogą laiko vienas ilgas lynas, 
pakabintas nuo koplytstulpio 
viršūnės ir žemai įtvirtintas prie 
nasrų didžiulio slibino, sukurto 
pagal Rumšiškio bažnyčioje ras 
tą pavyzdį.

Minėta architektų s-ga turi 
32,000 narių ir parodoje buvo 
išstatyta keli šimtai kūrinių. 
Mulof.cai buvo vieninteliai iš lie
tuvių architektų, dalyvavę šioj 
parodoj.

Be premijuotojo modelio dar 
jie (buvo išstatę modelį mauzo- 

! ilėjaus lietuvių kapinėms ir 
j Jaunimo cenūro modelį.

Arch. J. Mulokas jau yra lai
mėjęs visą eilę premijų: 1964 
m. architektų parodoje laimėjo 
už Maspetho bažnyčios ir Mon- j 
tanos misijoms architektūrinį 
ansamblį, taip pat gavo New 
Yorko miesto premiją už Mas- 
petho bet. par. bažnyčią.

Pasaulinėj sodų — darželių 
parodoj Chicagoje buvo sidabro 
medaliu premijuotas arch. J. 
Muloko sukurtas betuvių pavil
jonas. Vokietijoje Lietuvių in
žinierių ir architektų draugija 
premijavo arch. J. Muloko gy
venamo namo projektą.

Dabar Chicagoje įvykęs JAV 
architektų suvažiavimas ir pa.- 
roda buvo laplkr. 5 d. užbaigti 
banketu, kuriame iš betuvių 
dalyvavo architektai Jonas ir 
Rimas Mulokai su žmonomis ir 
red. kun. J. Piunskis. |

Banketas buvo pradėtas mal
da. Visi architelkitai buvo papra-. 
Syti susikaupime nulenkti gal
vas ir architektų s-gos steigė

/S ARTI /R TOL/
J A VALSTYBĖSE $1.50. Studentams: $1.00. Ma-
* . . __ . . šinų pastatymas nempkamai ša-— šeštadienines Maironio mo , f , ,. ... . , ...

. . . „ , -ir t w 'ha klubo sales. Visi kviečiamikyklos, Broci-dyn, N. Y., I-XV
laidų absolventai nuoširdžiai a '“ . .. ... „ . .1 — Kas pritaria astronautųprašomi iki gruodžio 1 d. pn-l . . 5... . x .. ,. . , ... z4l/ o religiniam žodžiui erdvese, yrasiųsti savo fotografijas (11/2x2, ° . .X1 .. , jį .•j v , v • .. prašomi parašyt laiškuti kad irjuoda balta) baigusiems moki- t. A jJ. .. ... , .šio turimo: “I approve and ap-niams atžymėti mokyklos met- . . ~ . ,. . .. _
raštvie Tuoi siuskite- A Sa- Preciate Chnstian testimo-< rastyje. lupj siųskite A. Sa made
mušis, 116-08 95th Avė. Rich- pį. Dava(rde duoti
mond Hill, N. Y., 11419. Pasirašyti pavardę, duoti savo

c . .. . ... adresą ir laišką pasiųsta adre-— Santa Monicos dienraštis Ik lc, * c/„ . _ , su: N. A. 0. A., °/o FamilyEvening Outlook vedamam pus- .t ivr i».T Radio, San Francisco, Californialapyje patalpino N. G. Nyerges
Newarko, N. J. Liet. Šv.laišką, kuriame jis pasigiria

dalyvavęs Lietuvos konsulato . . .. , , .
30 metų sufcafcta n«. To ™ F-g* £
liau rašo, kad šis minėjimas yra 
dar vienas priminimas sovietų 
Sąjungai jog Amerika Lietuvos 
neužmiršta. Kaip Chruščiovas 
minėdamas Berlyno sieną, pava 
din© ją “kaulu gerklėje”, taip 
viliamės, kad Pabaltijo valsty
bės sovietų sąjungai taptų “kau
las gerklėje.”

_  Prof. K. Almino paskaita.
ISanta Monikos Amerikos Lietu
sių klubas lapkričio 14 d., penk

Bay Club salėje, 1210—4th St., 
ISlanta Monica, Cal. rengia įdo-

tuvos valdovai anų laikų Euro
poje, Paskaita bus įdomi ir jau
nimui ir senimui. Visi turės pro-(' vyko gausus kunigų 
gos pažinti savo tautos praeitį.1 metinis susirinkimas,

jas arch. Gregson maldoje pra
šė amžinąjį Didįjį Architektą 
palaimos.

Įteikiant diplomus už premi
juotuosius kūrinius, buvo pažy
mėta, kad arch. Mulolkai gauna 
specialią aukščiausią premiją.

J. Daugi.

— Iš plunksnų gali numanyti, 
kas per paukštis.

— Giriamas vaikas visuomet 
paikas. (Jiezniškių patarlė).

16 gimnazijos bendrabučio vedėjas,

rengimą ir šokius, kurie bus 
lapkr. 23 d., sekmadienį, 4 vai., 
po p. parapijos salėje. Klebonas 
kun. J. J. Schamus ir jo asis
tentas kun. P.- Totoraitis nuošir
džiai kviečia parapiečius ir ki
tus atvykti.

KANADOJ
— Petras Pleskevičius, gyv. 

334 Emerald st., Hamiltone, sa
vanoris — kūrėjas, prieš kurį 
laiką buvo sužeistas. Jis gulėjo 
5 dienas ligoninėje. Dabar jau 
sveiksta ir grįžo prie savo tie
sioginio darbo. Jo pažįstami tuo 
džiaugiasi.

— Spalio 13 dieną Hamiltono 
lietuvių parapijos patalpose į- 

vienybės 
kuriame

dalyvavo vysk. V. Brizgys, kun. 
prof (Sf. Yla ir daug kunigų iš 
įvairių vietovių. Kurie negailėjo 
atvykti, atsiuntė sveikinimus. 
Kunigų vienybės pirmininTou vėl 
išrinktas prel. dr. J. Tadaraus
kas, sekretorium kun. Barnabas 
Mikalauskas, ir kun. dr. J. Gu
tauskas _  iždininkių. Linkime
sėkmės naujai valdybai.

U 50TOIF IIETUVOJF 
— Naftos ieškojimo darbai 

pereitą vasarą plačiai buvo vyk
domi. Planas buvęs įvykdytas 
156 procentais. Daugiausia grę
žinių atlikta Gargždų — Vilky
čių plote. Kiek daugiau naftos 
ištryško iš vieno gręžinio Gargž 
dų apylinkėse, kur seniau buvo 
du naftingi gręžiniai. (Tačiau ne 
susidaro įspūdis, kad didesnis 
pramoninės naftos kiekis Lietu
voje būtų rastas.

— Kauno miesto gyventojų 
santaupos siekia tik 60 milijonų 
rublių. Kiekvienam indėlininkui 
tenka tik 750 rublių. Tai labai 
skurdžios santaupos, sudėtos 
per 20 metų.

— Antrasis okup. Lietuvos
kolchozininkų suvažiavimas pe
reito mėnesio gale įvyf.co Vilniu
je. Komunistų partija paskelbė, 
kad yra “išrinkti” 74 delegatai 
į panašų suvažiavimą Maskvo
je. Kolchozų atstovai buvo ba
rami, kad penmažai gamina že
mės ūkio produktų; buvo ragi
nami pakelti produkcijos lygį. 

VOKIETIJOJ
— Kun. Hermanas Jonas šul 

cas, salezietis 1969—1970 moks 
lo metus darbuosis Vasario 16- 
tosios gimnazijoje kaip bendra
bučio vedėjas. Tai jau antras 
salezietis, prisidedąs prie Uetu- 
vybės židinio Vokietijoje išlai
kymo. Kun. H. J. Šulcas yra bu
vęs Vasario 16-tosios gimnazi
jos mokinys 1951—1954 metais. 
Jis įšventintas kunigu 1969 mo
tais Romoje, baigęs Saleziečių 
tarptautiniame universitete teo
logiją magistro laipsniu.
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