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Nebeleis dėstyti 
istorijos ir filosofijos

PRAHA. — Maskvai palanki 
Čekoslovakijos vyriausybė nu
tarė atšaukti visą istorijos, so
ciologijos ir filosofijos moky
mą universitetuose. Tokie moks 
lai, esą, skiepijo studentams 
buržuazines mintis ir žalojo ko
munistinį nusiteikimą, kenkda
mi komunistinio žmogaus auk
lėjimui. Pripažįstama, kaj to
kių mokslų fakultetų studentai 
buvo patys pikčiaus’ komuniz
mo priešai ir protestuotojai Ma 
Bkvos invazijos metu. Tiem Če
koslovakijos studentams, kurie 
tų mokslų siekė užsienio uni
versitetuose, įskaitai nebus už
skaityti. Komunistai įves savo 
rūšies mokslą, kur viskas turės 
eiti pagal marksistinę liniją.

Stengiasi pajungti mažųjų 
dvasią

Naujoji Maskvai ištikima Če
koslovakijos valdžia visomis 
priemonėmis siekia pavergti net 
mažųjų Vaikų dvasią Valdžios 
organas “Rude Pravo” smar
kiai užsipuolė vaikams skirtą 
laikraštėlį “Motinos siela — 
Materidouska”, kuris paskelbė 
nekaltą eilėraštį “Plėšikai” apie 
viduramžiais siautusius plėši
kus. Prahos komunistai ir čia 
įžiūrėjo tendencijas, priešingas 
bendradarbiavimui su sovietais.

Planas prieš teroristus

TEL AVIV. — Izraelio gyny
bos min. Moshe Dayan paskel
bė, kad paruoštas planas kovai 
su arabų partizanais ir. kad bus 
baudžiami ne tik individualūs 
asmenys, bet ir tie, kurie tuos 
partizanus globoja n siunčia. 
Ypač bus baudžiami tie, kurie 
saugo teroristus Izraelio užim
tose srityse.

JAV ir Australijos 
sutartis

CANRERRA, Australija. — 
Australijos užsienio reikalų mi
nisteris Gordon Freetn ir JAV 
ambasadorius Australijai Wal- 
ter Rice pasirašė sutartį, pagal 
kurią 1970 m. bus įsteigta erd
vių susižinojimo stotis.

Apšaudė bėgantį 
į laisvę

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos pasienio sargyba apšaudė 
asmenį, kuris bandė pabėgti iš 
komunistinio “rojaus” į Vakarų 
Berlyną.

Saulės jėgą panaudojęs aparatas, pripildytas plutonijaus, bus pastatytas mėnulyje ir iš jo Apollo 12 astro
nautai galės gauti elektrą. Stotis sveria 45 svarus, škice pavaizduota kaip kas mėnulyje bus išdėstyta 
ir nuvesti laidai. Dešinėje kampe matyti prietaisas, kuriuo astrontutai nusileis į mėnulį.

AMERIKOS ASTRONAUTŲ ANTRASIS 
ŠUOLIS | MENULĮ

Tai daug pavojingesnė kelionė negu pirmoji

CAPE KENNEDY. — Visi 
sutrikimai vakar buvo pataisyti 
ir j mėnulį išskrenda antrasis 
erdvėlaivis Ap*»l’o 12 š’andien, 
penktadienį, 10.22 vai. r. (Chi
cagos laikai. Erdvėlaivis išmes 
Charles Conrsd, Richard • lor- 
don ir Alan L’ean.

Astronautai į mėnulį išsikels 
lapkričio 19 d. vietoje, vadina
moje Ocean of Storms, 950 my
lių nuo vadinamosios Ramybės 
jūros. Po ketverto valandų ast
ronautai Conrad ir Bean ati
darys nusileidimo prietaiso In
trepid dangtį ir išeis pasivaikš
čioti. Kiekvienas pavaikščios po 
tris su puse valandos nukeliau
dami nuo Intrepid 1.000 pėdų 
Jie išstatys reikiamus prietai
sus ir parinks uolienų. Po to 
jie sugrįš į prietaisą atgal ir čia 
ilsėsis 11 valandų. Po to vėl iš
lips į mėnulį ir pasieks trikojį 
prietaisą Surveyor 3, robotą, 
kuris siuntė į žemę tūkstančius 
nuotraukų ir kuris Į mėnuli bu
vo nuleistas 1967 m. balandžio 
20 d. Jie tikisi galėsią pargaben 
ti kai kurias Surveyor dalis, 
pvz. televizijos siųstuvą, kuris 
siuntė į žemę nuotraukas, taip

KLAIDINGAS KOMUNISTŲ 
SKA/ČIA VIMAS

Hanoi apsiriks, manydamas karą laimėti ne Vietname, o 
Amerikoj

PARYŽIUS. — Šiaurės Viet
namo ir JAV pasitarimuose pa
aiškėjo, kad komunistai tikisi, 
kad nuolatinis prieškarinis ju
dėjimas padės komunistams lai
mėti karą Vietname. Į tai atsa
kydamas JAV ambasadorius 
Henry Lodge pareiškė, kad toks 
komunistų skaičiavimas yra 
klaidingas, kad didžioji Ameri
kos dauguma remia prez. Nixo- 
ną ir jo politiką.

Stipri kongreso parama
Prez. Nixonas ir grupė kon

greso atstovų ir senato narių 
susisiekė telefonu su Paryžiuje 
Amerikos taikos delegacijos pir 
mininku Henry Cabot Lodge ir 
informavo jį, kad didelė dalis 
Amerikos senatorių ir kongreso 
narių remia prez. Nixono poli

reikalingas tolimesniems j mė
nulį žygiams. Kadangi šis prie
taisas yra krateryje, tai nema
ža sunkumų bus jj pasiekti. 
Prieš grįždami į žemę lapkričio 
24 d. visi trys astronautai visą 
parą dar lėks apie mėnulį, kad 
galėtų padaryti nuotraukų, ruo
šiantis trečiam astronautų nu
sileidimui mėnulyje.

Nusileis į kraterį

Ši abiejų astronautu kelionė 
turi daugiau pavoių Jie vaikš
čios ilgiau mėnulyje ir atliks 
daugiau uždavinių. Kaip žino
ma, pirmieji astronautai Neil 
Armstrong ir Edwin Aldrins 
nuo savo nusileidimo prietaiso 
tebuvo nuėję vos tik 250 pėdų. 
Ypač vyrams pavojingas nusi
leidimas į kraterį. Jeigu to nu
sileidimo metu būti} perplėštas 
drabužis, tuoj kraujas pradė
tų virti ir astronautas mirtų 
per keletą sekundžių. Astronau
tų veidus uždengia plastika, ku
ri yra daug stipresnė negu au
tomobilių priekiniai stiklai. Ast
ronautai po mėnulį vaikščios du 
kartu po pusketvirtos valandos, 
gi pirmieji nusileidę mėnulyje

tiką Vietnamo atžvilgiu ir, kad 
kraštas yra priešingas besąly
giniam pasitraukimui iš Viet
namo, nes kraštas nori agrbin- 
gos ir teisingos taikos. Lodge 
pareiškė, kad toks užtikrinimas 
sustiprino jo pozicijas. Telefo
ninio susisiekimo metu buvo 
kongreso nariai Ross Adair (R., 
Ind.), James Wright (D., Tex.‘), 
Leslie Arends (R.. III.), šen. 
Strom. Thurmord (R.. S. C.), 
ir Gordon Allott (R,. Colo.). 
Adair pareiškė, kad preziden
tui įteikta rezoliucija išreiškian
ti parama, su 300 kongreso na
rių, tarp jų 181 respublikonas 
ir 119 demokratų. Trijų dienų 
demonstracijos prieš karą tę 
sančios tik paviršutinis krašto 
suskilimas.

astronautai ten vaikščiojo tik 
tris valandas. Nusileidžiant į 
kraterį 30 pėdų ilgio virve, pa
našiai, kaip kalnų kopėjų, astro 
nautai kuriam laikui nustos ra
dijo kontakto su žeme. Kadan
gi nėra apie mėnulį oro, tai ra
dijo ryšis tegalimas tik tiesio
gine linija.
Naujas skridimas kovo mėnesį

Naujasis skridimas į mėnulį 
numatomas 1970 m. kovo mė
nesį. Apollo 13 jau laukia an
gare. Viso pasaulio dėmesys y- 
ra nukreiptas į antrąjį Ameri
kos astronautų šuolį į mėnulį, 
tai yra antroji nuostabi kelionė, 
liudijanti nepaprastą Amerikos 
technikos ir mokslo pranašu
mą ir mokėjimą vieningai pa
siekti užsibrėžto tikslo.

Stiprūs priešo
puolimai Vietname
SAIGONAS. — Šiaurės Viet

namo kariuomenė puolė stipriai 
prie demilitarizuotosios zonos. 
Tai yra didžiausias puolimas 
nuo to laiko, kai Amerika su
stabdė bombardavimus, dau
giau kaip prieš metus laiko. 
Puolime žuvo 22 amerikiečiai. 
Kautynėse nukauta 66 komu
nistų kariai, iš 130 puolusiųjų 
grupės, 17 valandų užsitęsusio- 
se kautynėse.

Kryžiažodis išgąsdino
komunistinę valdžią
PRAHA. — Čekoslovakijoje 

nubaustas unijos laikraštis 
“Prace’’ 3,100 dol. suma už tai, 
kad įsidėjo galvosūkį, kuriame 
buvo klausu kas yri tautos 
herojus, gi Atsakymas buvo 
Jan Palach, tai susideginusio 
prieš Sov. Rusijos okupaciją 
protesto ženklan studento pa
vardė.

Afrikos vyskupai
pas šv. Tėvą

VATIKANAS. — Pasibaigus 
pasaulio vyskupų sinodui popie
žius Paulius VI specialioje audi
encijoje priėmė 30 Afrikos vys
kupų, dalyvavusių sinode. “Af
rika yra didžioji viltis Dievo 
karalystėje — pareiškė Paulius 
VI-sis prisimindamas tą gilų į- 
spūdį, kurį jam padarė apsi
lankymas Ugandoje. Aukštai 
vertindamas Afrikos vyskupų 
ir kunigų darbą dvasinių ver
tybių ugdyme ir Kristaus pa
skelbtų idealų įgyvendinime šv. 
Tėvas nurodė aktualiausius da
barties uždavinius, kurie buvo 
svarstyti ir pasaulio vyskupų 
sinode. Afrikos vyskupų ir ti
kinčiųjų ištikimybė tikėjimo tie
soms ir Bažnyč.cs autoriteto 
mokymui yra didžioji garantija 
naujam bažnytiniam, morali
niam ir religiniam auklėjimui 
visoje Afrikoje.

KALENDORIUS

Lapkričio 14 d.: šv. Juozapa
tas, šv. Veneranda, Ramantas, 
Saulenė.

Lapkričio 15 d.: šv. Albertas, 
šv. Kolumbą, Vaidila, Narda.

Saulė teka 6:37, leidžias 4:32.
ORAS

Chicagoje ir jos apylinkėse 
šiandien oro biuro pranešimu 
šalčiau, temperatūra apie 30 1. 
Galimas lietus ar sniegas.

Apollo 12 astronautai Charles Conrad, Richard Gordon ir (Alan Bean prieš lemtingąjį žygį j mėnulį.

Solženycinas ginasi 

ir kaltina
Literatūros istorija atsimins 
siruošęs mirti už tiesą

Maskva. — Kaip skelbiama 
spaudos korespondentų iš Mask
vos, išmestas iš Rašytojų sąjun
gos rašyt. Solženycinas pareiškė, 
kad: “Niekam nepasiseks užblo
kuoti kelio į tiesą ir aš pasiren
gęs už ją mirti”. Tai žodžiai pa
sakyti jo apsigynimo kalboj, kai 
jis buvo pakaltintas, kad esąs 
antisiocialus ir spausdinąs kny
gas užsienyje. Kaip žinoma, jo 
knygos spausdinamos visame pa
saulyje ir kada jam buvo pasta
tytas klausimas kodėl jis spaus
dina knygas užsienyje, autorius 
paklausė: “Atsakykite man pir
miausia kodėl tos knygos ne
spausdinamos čia?

Solženycinas, kaip skelbia ko
respondentas buvo vienas iš tų 
asmenų, kurie šaukė, kad galų 
gale Sovietų Rusijoj turi baigtis 
teroras, socialinis neteisingumas, 
cenzūra ir represijos. Solženyci
nas pareiškė: “Aš esu pasirengęs 
mirti, o ne tik būti išmestas iš 
rašytojų s-gos, balsuokite jūsų 
dauguma, tačiau neužmirškite, 
kad literatūros istorija susidomės 
šiuo susitikimu. Niekam nepasi
seks nuslėpti Stalino nusikaltimų 
prieš milijonus žmonių ir tai 
slėpti yra nusikaltimas prieš mi
lijonus kitų žmonių”.

Sovietų Sąjungoje rašytojas

Sveikinimai 
naujai valstybei

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis apaštaliniu laiš
ku pasveikino naują, nepriklau
somybę gavusią šv. Vincento sa
los valstybę Antilų salyne, jos 
vyriausybę ir gyventojus. Naujo
ji valstybė, pagal susitarimą, pil
ną nepriklausomybę gavo spalio 
27 dieną. Ji palieka sąjungoje su 
Didžiąja Britanija, ir yra pilna
teisiu Anglijos bendruomenės vai 
stybių sąjungos nariu. Šv. Tėvas 
naujajai nepriklausomai valsty
bei palinkėjo geriausios sėkmės, 
kuriant savistovų gyvenimą ir 
užtikrino pilną katalikų Bažny
čios bendradarbiavimą dvasinės, 
moralinės ir materialinės pažan
gos kūrime.

Pagrobė milijonų
NEW YORKAS. — Trys gin

kluoti banditai apiplėšė Wells
Fargo šarvuotą automobilį ir • valdžia jėga ją uždarė ir čia įren-
pagrobė 1,300,000 dolerių. Tai gė sandėlį. Nežiūrint draudimų 
d’džiausia pagrobta suma visoje ■ gyventojai pamaldoms ėmė rink 
grobimų istorijoje. | tis prie pakelės kryžiaus ir pakar-

šį įvykį. Autorius sakosi pa-

nieko nebespausdino nuo 1963 
m. Kaip Žinoma, autorius pagar
sėjo knyga “Viena Ivano Deniso- 
vičiaus diena”, kuri buvo Ameri
koje išpleista ir parodyta televi
zijoj. Ji daugeliui sukėlė baisų 
šiurpą. Amerikoje jo knyga apie 
sovietinį melą ir intelektualų ver
giją “Pirmajame rate” sulaukė 
didelio pasisekimo. Joje atsklei
džiama, kaip Sovietų Rusijos 
mokslininkai apgaudinėjo kitus 
ir kaip tariamai laikė paslaptyje 
tai, ką jie buvo pavogę ar 
nurašę iš amerikiečių. Kaip ži
noma, tokias sovietines vagystes, 
liudija ir paskutinis pranešimas 
apie erdvės stotis, kurios planus

Du Pietų Vietnamo kariai kovoje prie Due Lap, netoli Kambodijos 
sienos. /

LENKIJOS KATALIKŲ KOVA 
UŽ NAUJĄ KOPLYČIĄ

totinai kreipėsi į valdžios įstaigas 
bei Varšuvos arkivyskupijos kuri
ją protestuodami prieš draudi
mą melstis privačioje koplyčioje 
bei trukdymą statyti naują ko
plyčią. Varšuvos arkivyskupijos 
kurija, per Lenkijos vyskupų kon
ferencijos sekretoriatą pareiškė 
protestą Lenkijos valdžiai ir tiki
si greitu laiku teigiamai išspręsti 
Zbrosza Duza gyventojų reika
lavimus.

ZBROSZA DUZA, LENKIJA—
Lenkijos tikintieji kovoja už nau
jos koplyčios statybą. Kaip pra
neša Varšuvos arkivyskupijos 
kurija Sbrosza Duza kaimo gy
ventojai Jasiniec parapijoje Var
šuvos arkivyskupijoje jau seniai 
deda pastangas pasistatyti naują 
koplyčią, nes kaimas yra labai 
toli nuo parapijos bažnyčios. Len
kijos komunistinė valdžia tačiau 
vis priešinasi statybai ir net kon
fiskavo koplyčios statybai pa
ruoštą medžiagą.

Pretekstas valdžiai
Kaimo gyventojai įrengė koply 

čią privačiuose namuose, tačiau

Maskva “paskelbė” ir kurie pasi
rodo buvo paimta iš “Scientific 
American Magazine”. Šis nese
nas įvykis, buvo kaip tik Solže- 
nycino romano akivaizdus pa- 
iliustravimas. Apie Solženyciną 
diena dienom rašo viso pasaulio 
spauda ir viso laisvojo ir pavergto 
pasaulio žmonės stebi kas ištiks 
drąsų ir geriausią šių laikų So
vietų Rusijos rašytoją.

Vakarų Vokietijos 
katalikų auka

QUILON—Pernai metais gaisrui 
sunaikinus Quilon miestą Indijo
je, vietos katalikų parapijos incia- 
tyva jau pastatyta 20 naujų na
mų po šešerius butus, kuriuose 
apsigyveno 120 netekusių pasto
gės šeimų. Šiuo metu pradėta 
statyti dar 120 namų, kurie bus 
baigti ateinančiais metais. Sta
tybai reikalingos lėšos gautos iš 
Vatikano, iš Vakarų Vokietijos 
katalikų “Misereor” akcijos fon
dų ir iš vietos tikinčiųjų bei In
dijos valdžios įstaigų.

• Italijos Raudonasis Kryžius
ir kitos katalikų šalpos organi-
zacijos šiomis dienomis pasiun
tė rūbų, vaistų ir kitų būtiniau
sių dalykų nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo Banja Luką 
gyventojams Jugoslavijoje.
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CLEVELANDO LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ VARŽYBOS

Spalio 11d. buvo pravestos 8- 
sios Clevelando Lituanistinių 
mokyklų lengvosios atletikos var
žybos, kuriose dalyvavo 57 ber
niukai ir mergaitės 4-se klasėse.

Varžybų laimėtoju išėjo Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokykla, 
laimėjusi santykiu - 148:99. Pa
gal paskiras grupes, Šv. Kazimie
ro mokykla laimėjo mergaičių E, 
C ir B bei berniukų E ir D kla
sėse, o Vysk. M. Valančiaus mo
kykla berniukų C. ir mergaičių 
D klasėse.

Varžybas globojo Vysk. Va
lančiaus mokyklos tėvų komite
tas, technišką pravedimą atliko 
Clevelando LSK Žaibas. Mate
rialinę paramą suteikė L.B. Cle
velando I-ji ir II-ji apylinkės, Lie
tuvių piliečių klubas ir Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas.

Žemiau skelbiami varžybų 
dviejų pirmųjų vietų laimėtojai. 
Po pavardžių rašomos skliauste
liuose raidės reiškia: (K) - Šv. 
Kazimiero mokyklą, (V) - Vysk. 
Valančiaus mokyklą, (n) - ne
priklausančius.

Mergaičių E. (žemiau 10 m.) 
klasė

50 jardų bėgimas: 1. D. Motie
jūnaitė (n), 2. G. Motiejūnai

tė (n.).
Šokimas j tolį: 1. D. Motiejū

naitė (n), 2. L. Balčiūnaitė (K).
Beisbolas: 1. D. Motiejūnaitė 

(n), 2. G. Motiejūnaitė (n).
Mergaičių D. (10-11 m.) klasė
50 jardų bėgimas: 1. R. Motie

jūnaitė, 2. D. Januškytė (V).
Šokimas į tolį: I. D. Januškytė 

(V), 2. R. Motiejūnaitė.
Šokimas į aukštį: 1. D. Januš-.,' 

kytė (V), 2. J. Banionytė (V).
Beisboas: 1. K. Rociūnaitė 

(V),2. R. Motiejūnaitė (n).
Taškų skaičius pagal koman

das: V - 32 t., K. - 12 t.
Mergaičių C (12 - 13 m.) klasė
75 jardų bėgimas: 1. I. Čiurber- 

kytė (K), 2. D. Marcinkevičiūtė 
(V).

Šokimas į tolį: 1. I. Čiurberky- 
tė (K), 2. D. Rydelytė (K).

Šokimas į aukštį: 1. D. Januš- 
naitė (K), 2. D. Marcinkevičiū
tė (V).

Rutulio (6 sv.) stūmimas: 1.
1. Čiubenkytė (K) , 2. D. Martin 
kevičiūtė (V.).

Beisbolas: L K. Rociūnaitė
2. Kazėnaitė (K).

Taškų skaičius pagal koman-! 
das: K. -35 t., V-18 t.

Mergaičių B (14 -15 m.) klasė
100 jardų bėgimas: 1. D. Miš

kinytė (K), 2. R. Sniečkutė (K),
Rutulio (8 svarų) stūmimas: 

L R. Sniečkutė (K), 2. I. Čiurber- 
kytė (K).

Šokimas į tolį: 1. L Čiurberkytė 
(K), 2. D. Rydelytė (K).

Taškai pagal komandas nebu
vo skaičiuojami.

Berniukų E. (mažiau 10 m.) 
klasė

50 jardų bėgimas: 1. D. Kazė
nas, (K), 2. J. Kijauskas (K).

Šokimas į tolį: 1. E. Bliumen- 
talis (V), 2. D. Kazėnas (K).

Beisbolas: 1. E. Bliumentalis 
(V), 2. D. Kazėnas (K).

Taškai pagal komandas: K- 18 
t, V - 12 taškų.

Berniukų D (10 - 11 m. ) klasė
50 jardų bėgimas: 1. L. Puško- 

rius (K), 2. J. Rastenis (K).
Šokimas į tolį: 1. V. Kijauskas 

(K), 2. L. Puškorius (K).
Šokimas į aukštį: 1. V. Kijaus

kas (K), 2. L. Puškorius (K).
Rutulio (6 svarų) * stūmimas: 

L V. Kijauskas (K), 2. J. Raste
nis (K).

Beisbolas: 1. L. Puškorius (K),
2. V. Kijauskas (K).

Taškai pagal komandas : K -
401, v-ot.

Berniukų C (12 - 13 m.) klasė
75 jardų bėgimas: 1. Š. Gyvas 

(K), 2. V. Premeneckas (V).
660 jardų bėgimas: 1. Š. Gyvas, 

(K), 2. V. Premeneckas (V).
Šokimas į tolį: 1. V. Premenec

kas (V), 2. S. Gyvas (K).
Šokimas į aukštį: 1. V. Preme

neckas (V).
Rutulio (8 svarų) stūmimas: 1. 

S. Gyvas (K), 2. V. Premeneckas 
(V).

Taškai pagal komandas: V - 30 
t., K - 20 t.

Berniukų B (14i- 15 m.) klasė
100 jardų bėgimas: 1. A. Žilius 

(K), 2. A. Nagevičius (V).
880 jardų bėgimas: 1. A. Nage

vičius (V), 2. V. Balašaitis (V).
Šokimas į tolį: 1. A. Nagevi

čius (V), 2. V. Premeneckas (V).
Šokimas į aukštį: 1. V. Preme

neckas (V), 2. Nagevičius (V).
Rutulio (8 svarų) stūmimas: 

1. A. Nagevičius, 2. A. Žilius (K).

Komandinėms varžyboms šioje 
klasėje taškai nebuvo skaičiuoja
mi.

Pažymėtina, kad iškilesnės len
gvaatletės mergaičių B klasėse 
lituanistinių mokyklų varžybose 
nedalyvavo, nes lygiai tuo pa
čiu metu vyko kitos moterų pen- 
kiakovos ir trikovos apygardinės 
pirmenybės. Varžybose negalė
jo dalyvauti ir dauguma pajėges
niųjų’berniukų dėl įvairių sporti
nių įsipareigojimų mokyklose, ku
rias jie lanko.

ŽINGSNIS LINK TAURĖS

Praėjusį sekmadienį Chicagos 
F. K. Lituanica komanda turėjo 
futbolo pirmenybių pertrauką. 
Jos metu žaidė mėgėjų taurės 
rungtynes prieš vokiečių Fortū
na ir laimėję prieš ją rezultatu 
3:2, mūsų vyrai lengviau atsi
kvėpė, nes nutraukė pralaimėji
mų grandinę. Laimėjusi, Litua
nica dalyvaus tolimesnėse tau
rės varžybose. Jos sekantis prieši
ninkas bus švedų - latvių koman
da Vikings.

Tiek laimėtojas, tiek pralaimė
tojas sužaidė gana kukliai, ypač 
kuklus mūsų puolimas prie prie
šo vartų. Jei ne nuolatinis ir į- 
grisęs vieno mūsų gyniko riks
mas, žaidimą būtų galima pava
dinti net monotonišku...

Lituanicos įvarčius įmušė M. 
Mikalauskas 2 ir J. Ringsas. J.J.

A. a. bibliografo A. Ružancovo artimieji perdavė St. Balzeko liet. kul
tūros muziejui Lietuvių bibliografijos archyvą. Iš k.: Muziejaus meno 
reikalų direkt. C. V. Baltramaitis, velionio duktė V. Petrulienė, žmona 
N. Ružancovienė, Petrulytė, A. Petrulis ir St. Blalzekas.

Nuotr. J. Kasakaičio

MŪSŲ KOLONIJOSE

Hartford, Conn.
GRANDINĖLĖS PASIRODY
MAS JAUNIMO TRIUMFAS
Iš Connecticuto sostinės ir ap

linkinių miestų susirinkę paren
gimo dalyviai, kurie niekuomet 
nebuvo matę Clevelando tauti
nių šokių grupės Grandinėlės, 
susidomėję laukė vakaro progra
mos pradžios. Jie buvo girdėję a- 
pie Grandinėlės pasisekimus, bet 
neįsivaizdavo, koks iš tikrųjų ne
paprastas džiaugsmas ir grožis 
jiems atsiskleis.

Grandinėlės orkestrui pradė
jus groti gyvą muziką, užuolai
dos pasitraukė į šalį ir — prasi
dėjo jaunimo ir jaunystės trium
fas!

Gražiais tautiniais drabužiais 
apsirengusios dailios mergaitės ir
čia pat šaunūs šokėjai, įvairiai
apšviečiami, pasiskleidė po didelę 
sceną ir pradėjo šokių pynę, ku
ri žavėjo judesių gyvumu, jų tiks
lumu, natūralumu bei grakštu
mu.

Piršosi jausmas, kad šokių gru
pės mokytojai, padėjėjai, bei pa
tarėjai įdėjo visa, ką turėjo — ir 
mokslą, ir savo širdį, o jaunimas, 
tobulai pasiruošęs ir įsijuutęs, 
leido savo įgimtam linksmumui, 
jaunatviškai jėgai ir ritmo jaus
mui šokius taip iš vidaus paveik
ti, kad atrodo, tartum jie būtų 
čia pat pirmą kartą atliekami.

Nepaprastai buvo mielas mer
gaičių kuklumas ir santūrumas, 
kuris ypatingai buvo jaučiamas 
antrojoje programos dalyje. Jau
noji — ji dėvėjo pasakiškai gra
žiais tautiniais rūbais, jaunasis ir 
jų draugai sukūrė tokią nuotaiką, 
kad žiūrovų meilė savo jauni
mui ir pasididžiavimas juo dar 
labiau pašoko jų širdyse.

Piršlys, gyvai vaizduodamas 
bėdas, į kurias jis buvo įsivėlęs, 
savo ruožtu įrodė, kad ir vyresnio 
amžiaus žmogus nepėsčias. Lai
mėjęs bylą ir papuoštas dailiu, 
namie austu rankšluosčiu, jis, 
dar kartą šokindamas mergaites, 
pasinaudojo savo vaidmeniu.

Visi žiūrovai gėrėjosi tuo, ką 
matė, ne vienas nusibraukė aša
rą, ir daugelis pasiryžo nepraleis

Scott Stevens, 3 m. amžiaus, palikęs savo auklę išėjo 'pasivaikščioti", S011? aplankė kun. A. Valiuš- 
tik apatiniais drabužėliais apsirengus. Policija jį surado, seržantas!
Philip Davis aprengė jį savo drabužiais ir globojo., kol surado motinu.) — JAdvygn. Butkienė* čika-

ti kito pasirodymo, jei vėl kada 
pasitaikytų gera proga.

Šalia tradicinių tautinių ilgų 
rūbų žiūrovai matė ir Grandinė
lės originalius, labai gražius trum 
pus tautiniais motyvais rūbelius, 

j Tai be abejo, sukėlė juose viso
kių sumanymų, kaip efektingai 
galima papuošti išeigines sukne
les tautinėm juostom bei išsiu- 
vinėjimais.

Baigdamas šį labai bendrą 
Grandinėlės vakaro aprašymą, 
apgailestauju tik vieną: kad nega
liu vėl būti jauna! Tikrai daly
vaučiau tokioje šokių grupėje!

Tą patį, nežinodamas mano 
jausmo, išreiškė ir mano vakaro 
kaimynas, sakydamas iš visos šir
dies: “Norėčiau vėl būti jaunas”1!

Grandinėlė programą atliko 
lapkričio 8 d. Hartforde, Conn., 
vakare, kuris buvo suruoštas Put
namo seselių įgytos jaunimo sto
vyklavietės Vermonte tobulinimo 
fondui paremti.

Ona Saulaitienė

CHICAGOS ŽVAIGŽDĖS
LINKSMINS HARTFORDĄ

Lietuvių Veteranų s-gos “Ra
movės”, Hartfordo skyrius, lap
kričio 23 d., sekmadienį, 2 vai. 
30 min. po pietų, L.A P. klubo 
didžiojoje salėje (trečias aukš
tas), 227 Lawrence St., Hart
ford, Conn., rengia nepaprastą 
dainų ir operų arijų koncertą.

Programą išpildys Chicagos 
lietuvių operos solistai: Stasys 
Baras — tenoras, Darinė Stan
kaitytė — sopra: ir Jonas
Vaznelis — bosas. Jie padainuos 
solo, duetų ir trio.

Tad nepraleiskime progO3 ir 
atvykime pasiklausyti šių Chi
cagos liet. žvaigždžių. Atvyki
me ne tik patys, bet atsiveski- 
mė ir amerikiečių — juk visur 
ir visada mes turime parodyti, 
ką lietuviai yra sukūrę ir ką 
tebekuria...

Prašomi j koncertą atvykti ir 
iš tolimesnių apylinkių lietuviai 
su svečiais.

Įėjimo auka 4 dol., mokslei
viams 2 dol. Koncertas prasi
dės punktualiai, tad nesivėluo- 
kime. Tad ligi pasimatymo kon 
certe. J. Bernotas

Phoenix, Arizona
IŠ ARIZONOS LIETUVIŲ 

GYVENIMO

— Gen. Vladas Mieželis lap
kričio 26 d. švenčia savo 75 me
tų amžiaus sukaktį. Arizonos 
lietuviai ta proga jį sveikina ir 
linki geriausios sėkmės.

— Vėlinių proga prisiminti 
mirusieji lietuviai. Ta proga bu
vo šv. Mišių novena už miru
sius.

— Inž. Jonas AseUa, buv. 
spaudos bendradarbis, dabar 
sunkokai serga ir gydosi Tuc- 
sono ligoninėje. Po I pasaulinio 
karo jis buvo žymus lietuvių 
organizatorius tolimajame Vla
divostoke.

— Michalina Grinienė sun

kiau susirgo ir gydosi Santa 
Rosa nursing namuose. Ja nuo
širdžiai rūpinasi žentas Jonas 
Vaišvilas. Paskutiniu metu li-

giškė, atvyko į Phoenixą svei
katos pataisyti.

— Juozas Vyšniauskas yra 
didelis paukštelių mylėtojas, ku 
riuos maitina bent tris kartus 
per dieną.

— “Arizonos Lietuvio” išėjo 
jau devintas numeris. Redaguo
ja kun. A. Valiuška,. 2806 No. 
31 St., Phoenix, Arizona 85008. 
Laikraštis teikia gerą įspūdį.

ČEKAI ROMOJE
Maldininkų grupė iš Čekoslo- 

vaikijos Prahos, Olomuc, Lito- 
miertce, Bmo, Budojovice ir Nit 
ra vyskupijų šiomis dienomis 
dalyvavo maldingoje (kelionėje į 
Oropą Dievo Motinos Marijos 
šventovę Italijoje, melsti savo 
tėvynei dangiškosios pagalbos. 
Šv. Mišių metu, kurios buvo au
kojamos slovakų kalba, ibuvo 
giedamos Čekoslovakijos tauti
nės giesmės ir paminėtas nese
niai miręs buvęs Prahos arki- 
vysikupas tremtinys kard. Juo
zapas Beran.

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 JELUSIC
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
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 VVest 

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

turi pridėti 5% mokesčiu.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 68rd Street 
Vai.: Kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v, 
vak. šeštadlenlaia 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Ligoniai priimami ru
st tarus

Ofiso telefonas: PR 8-322O 
Rez. telef. WAlbrook 6-5070

Rezid. Telef. 130-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma. 
lel neatsiliepia, skambinti >74-8017

DR. C. K. BOBELIS
i'nkstų ir šlapumo takų chirurgija

TeL 695-0538 — Elgln 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos tr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart] 
Ofiso telef. 470-4043 

Resld. tel VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-584B, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71at Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
u^r^penkMd. 1-*. fr šešt- «k
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Ofiso teL HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadle- 
nais 2—9 v., šeštadieniais 10—i p p 
Ūgonlal priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

0R. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

TeL — GR 6-2400
Vai. pagal susltarlma: Plrmad ’r 

ketv 1—4 lr 7—9: antrad. tr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofa 735-4477. Rea PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU IH 
EMOCINfiS LIGOS

Cratvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ligos 
GinekoioginS Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 68rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai lr nuo 6 iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba auslta- 
rus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 

lkl 8 vai. Trečlad tr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. — REllanoe 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietu via gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 1S - 9 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečladlenlua 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING
7153 South Weetorn Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 val. ryto lkl I vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto lkl S vai. p.p.

Oflao telef. RB 7-1133 
__________ Rea. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 3-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ-
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.

Platinkite “Draugą”.

% metų 
9.00 
8.00 
9.50

1m6n.
5.00
4.50
5.50

m6n.
2.00
1.75
2.25

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

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

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 lr 4—8 v. v 

šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet

IDR. FRANK PLECKAS
OPTOMEITtlSTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5148
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 3-7800; Namu 925-7691 

5159 So. Damen Avenne

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ti 
penktad. 8 v. r. tkl 9 v. v. Treč. Ir 
Seštad. 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. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susi tarimą

DR. j. i. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Streel

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovelhiU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendrą praktika tr chirurgija 
Ofisas 2760 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—19 
v. r., 1-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

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

LIGOS
Ofisas lr rez. 2652 W. 5Btb St.

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 

’penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsltarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
0R. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

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

0R. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad..

3-8 v. v„



*

Pasimetęs JAV jaunimas ir

LIETUVIŠKOJI OAZĖ 

MŪSIŠKIAMS
Šį savaitgalį daug JAV jau

nimo išsipils į gatves. Įvairio
se vietose bus nešamos prie
šo, žudančio Amerikos karius, 
vėliavos, stūgaunami komunis 
tams palankūs šūkiai. Gali net 
kai kur prasiveržti brutalių, 
su demokratiniu humanišku
mu nesiderinančių veiksmų. 
Koki JAV mokyklos išauklėjo 
jaunimą, tokį ir turi. Išmetus 
religiją iš mokyklos, uždrau
dus ir Dekalogo dėsnius jau
nimui perteikti, ruošiamas iš
mokslintas, praktiškas žmo
gus, bet be jokių principų, be 
idealų, o į tuščių galvų lizdus 
svetimos gegutės nesunkiai pa 
deda raudonus kiaušinius.

*
Mūsų jaunimas auga kito

kiose lietuviškų šeimų atmos
ferose. Bet šeima — ne kalė
jimas, čia uždaręs jaunimo ne
išlaikysi. Reikia papildomo 
auklėjimo kitur, ir džiaugia
mės, kad yra židinių, kur mū
sų jaunimas gali sušilti lietu
viškų, krikščioniškų idealų a- 
tokaitoje. Tai mūsų lituanisti
nės mokyklos ir jaunimo cent
rai. Pranciškonai vieną jų or
ganizuoja Brooklyne, jėzuitai 
•— Chicagoje. Jau 1968.VHI.22 
Chicagoje su arch. J. Muloku 
pasirašyta sutartis sudaryti 
statybos planus, ir tie planai 
jau miesto patvirtinti. Paskel
bus varžytines už mažiausią 
kainą sutiko pastatyti inž. J. 
Stankus. Statybos planai buvo 
dar suprastinti, kad naujieji 
rūmai nebūtų nepakeliama lė
šų našta.

Kristaus Karaliaus šventės 
išvakarėse X.25 pradėti paruo
šiamieji statybos darbai, nu
kertant medžius, išardant už
tvaras, paruošiant žemę. Da
bar jau liejami pamatai. Sta
tyba vyks dalimis. Pirmoji sta 
tybos fazė duos patalpas Ga- 
ge Parko lituanistinei mokyk
lai, Čiurlionio galerijai, jauni
mo kavinei ir skaityklai. Pa
saulio lietuvių ir Muzikologi jos 
archyvams, Karo ir liaudies 
meno muziejams. Antroji fa
zė — sporto salė. Kaip mato
me, naujieji Jaunimo centro 
pastatai bus skirti ne vien 
Chicagos lietuvių jaunimui ir 
vyresniems, bet tai . bus visos 
Amerikos, sakytume, net viso 
laisvojo pasaulio lietuvių kul
tūrinis centras su visa eile 
svarbių mūsų kultūros židinių.

Kaip kitados statomas Vy
tauto Didžiojo Kultūros mu
ziejus Kaune, taip naujosios 
Jaunimo centro patalpos Chi
cagoje bus lietuvių kultūros 
švyturys, kultūrinis pamink
las ateities kartoms apie išei
vių lietuvių ištikimybę savai 
tautai, meilę savai lietuviškai, 
krikščioniškai kultūrai. Ypač 
tai bus dvasinės, lietuviškos 
kultūros šaltinis lietuviškam 
jaunimui, oazė amerikietiško 
jaunimo dvasinės sausros dy
kumose.

Šių naujųjų rūmų statytojai 
yra tėvai jėzuitai. Jie užside

da didelę rūpesčių naštą už
daviniui, kuris ne jiems pa
tiems reikalingas — jie sau 
pastogę ir koplyčią turi. Jie 
tik aukojasi lietuviškai visuo
menei sudaryti platesnį lietu
viškos dvasios kultūros cent
rą, kokio mes dar niekada iš
eivijoje neturėjome ir kokio 
net kiekvienas miestas Lietu
voje mums galėtų pavydėti.

*

Šiam užmojui jau iš anks
čiau buvo ruošiamasi. Yra jau 
ir lėšų sutelkta, bet tik treč
dalis, o ir sumažinus, išsunkus 
visas statybos išlaidas, ios to
li pralenkia pusę milijono. Tai
gai šis svarbus užmojis rei
kalingas visų lietuvių talkos. 
Reikalas aiškus ir tenka tikė
tis, kad visos gausios orga
nizacijos, menininkai, ansamb
liai ir kiti, kurie šiais rūmais 
naudojasi ir naudosis, padarys 
savo įnašą. Nėra abejonės kad 
ir mūsų fondai į savo uždavi
nius šį reikalą įtrauks. Jau 
tuziną metų Jaunimo centras 
tarnavo lietuviams Chicagoje 
ir savo uždavinį gerai atliko. 
Išvedė mūsų jaunimą iš tų sa
lių, kurios buvo sujungtos su 
smuklėmis, kur jie matė de
moralizuojantį pavyzdį ir kur 
kultūrinius parengimus trukdė 
geriančiųjų replikos.

*
Tėvai jėzuitai spaudos at

stovams pareiškė, kad neda
roma jokių komitetų, nes “vi
sa visuomenė yra mūsų tikra
sis komitetas, o visi žymieji 
lietuviai yra to komiteto gar
bės nariai. Lietuvių bendruo
menė, visos lietuviškos organi
zacijos bei sambūriai, kuriems 
rūpi lietuvybė, yra tie darbi
ninkai, kurių pagalba mes ti
kime savo darbą užbaigti ir 
atiduoti duoklę mūsų paverg
tai tėvynei, iš kurios visi esa
me daug gavę”. Kai buvo sta
tomas dabartinis Jaunimo cent 
ras, daugelis parodė tiesiog 
herojišką supratimą. Pvz. O- 
na Jankauskienė iš Pennsylva
nijos, sužinojusi, kad rūdyia 
geležys dėl lėšų stokos nega
lint tęsti statybos, skyrė savo 
didžią auką. Didele auka pri
sidėjo a. ą. kun.. Šaulinskas su 
broliu. Bet tos ir kitos aukos 
jau suėjo, ir dar yra pasiliku
sių skolų iš ankstyvesnių sta
tybų, nors jos ne bankuose ir 
(palūkanų sunkumu neslegia. 
Ir dabar atsiranda net iš Aust
ralijos, net iš Kolumbijos, ku
rie savo auką naujai statybai 
atsiuntė. Šiai statybai pritarė 
vysk. V. Brizgys, Lietuvos at
stovas J. Kajeckas, gen. konsu 
las dr. Daužvardis ir kiti. Lie
tuviai jėzuitai yra savarankūs 
ir nepriklausomi ekonomiškai 
ir juridiškai, taigi šie pasta
tai visada pasiliks lietuvių ran 
koše. Uždavinys vykdomas ir 
belieka jį aukomis, testamen
tiniais palikimais ir kitais bū
dais paremti, čia visų lietuvių 
reikalas. J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

PAKRIKŠTYTAS DACHAU KALINYS
Platų aprašymą ir nuotrauką 

dr. Dovydo Racz įsidėjo laikraš
tis “Courier Journal”. Tai įdo
mus, daug pergyvenęs žmogus. 
Jis - Vengrijos žydas, studijas iš
ėjęs rabinų mokykloje, bet lan
kęs ir jėzuitų vedamą universi
tetą. Nacių okupacijos metu jis 
buvo uždarytas Dachau stovyk
loje. Dar dabar turi Dachau la
gerio ir iš žydų taukų padaryto 
muilo fotografijas.

Kai jis buvo išlaisvintas iš Da
chau stovyklos, tapo vyriausiu 
žydų sinagogos rabinu Budapeš
te. Kai 1956 m. rusų daliniai o- 
kupavo Vengriją, Racz išbėgo į

rabinu St. Catharines, Ont. mies
te. Atsukęs kartą televiziją jis 
pripuolamai išgirdo vysk. Fulton 
Sheen kalbą. Ėmė dažniau jo ra
dijo kalbų klausytis, susidomėjo 
katalikybe. 1967 m. nuvyko į 
benediktinų vienuolyną Pine Ci
ty apylinkėse, kur pasiruošė tap
ti kataliku ir buvo pakrikštytas.

Būdamas pas benediktinus, jis 
susipažino su rektoriumi Šv. Ber
nardo seminarijos Rochestery ir 
buvo pakviestas dėstyti žydų is
toriją, jų liturgiją ir hebrajų 
kalbą, kur ir dabar tebedėsto, 
pats gilindamasis į katali-

Austrįįf, Pasieki® Kanadą tapo
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SOVIETŲ INTELEKTUALAI NERIMSTA
S

Intelektualai ir kariai nori daugiau laisvės

Spaudoje buvo trumpai su
minėta, kad šių metų spalio m. 
JT įstaigą New Yorke pasie
kė prašymas, pasirašytas 69 
Sovietų intelektualų, kurie pra
šo JT gen. sekretoriaus U 
Thant, kad jis “aiškiai pasisa
kytų prieš pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimą Sovietų Sąjun 
goję”.

Panašų prašymą rugsėjo m. 
atmetė JT informacijos centras 
Maskvoje. Dabar tas intelektu
alų prašymas pasiekė New Yor
ką kitais keliais.

Tarp prašymą pasirašiusių 
intelektualų yra filosofas Alek
sandras Jeseninas Volpinas ir 
Aleksandras Daniel, sūnus Juri 
Daniel, kuris yra kalėjime.

Komunistų įtaka 
Juntginėfta Tautose

Kitas tos rūšies raštas buvo 
gegužės mėn. pasiųstas JT cent
rui per “Amnesty Internatio
nal” Londone. Bet ir jį Mask
vos JT informacijos centras (į- 
teikė tenai Igor Čečetkinas, Sov. 
Sąjungos pilietis) atmetė. Mat, 
JT sekretoriatas davė įsakymą 
visiems penkiems informacijos 
centrams Europoje nepriimti 
panašių prašymų ir raštų. Iki 
tol JT informal?i ios centrai mie- 
’ai patarpininkaudavo panašiais 
atvejais. Įsakymą atmesti pra
šymus aštriai kritikavo pasau
linė, vpač amerikiečių, spauda, 
rašydama, kad U Thant davė 
tokį įsakymą spaudžiamas So
vietų Sąjungos.

Savo prašyme sovietų intelek
tualai pareiškia, kad “daugelis 
žmogaus teisių deklaracijos 
straipsnių yra pažeidžiama. So
vietų Sąjungoje” ir tvirtinama, 
kad “žmonės yra persekiojami 
dėl savo įsitikinimų”. Rašto au
toriai pamini, kad dėl panašaus 
rašto, rašyto gegužės mėn., pa
sirašiusieji jau yra persekioja
mi ir baudžiami. Jie apeliuoja 
į U Thantą, kad jis “panaudotų 
savo autoritetą ir įtaką" padėti 
ir apsaugoti žmogaus teises So
vietų Sąjungoje. “Tarptautinių 
institucių tyla, sakoma prašy
me, palieka laisvas rankas tiem. 
kurie griebiasi tolimesnių re
presijų”.

Baudžiami dėl skirtingos 
nuomonės

O tos “tolimes ves represijos” 
netrukus pradėtos vykdyti. Vie
nas iš tų 69 prašymą pasira
šiusių Juri Ma'ce-zaa uždarvtus 
į Sėrbsky pamišėlių namus. Mal 
cevas buvo žinomas ypač teat-

konu. Jis kalba: “Seminarijoje 
dabar aš galiu panaudoti visą 
savo žiniją, patirtį ir meilę, kurią 
turėjau savo sieloje. Tą mes turi
me duoti gyvenimui, ko žmonės 
labiausiai stokoja - meilę”.

J. Daugi.

ro ir kino sferose. Mokėdamas 
gerai italų kalbą yra vertęs ita
lų literatūros veikalų, o kai ita
lų artistai lankydavosi Sov. Są 
jungoje, jis juos globodavęs i 
lydėdavęs. Tie dabar sako, kad 
bendraudami su Malcevu, nie 
kad nėra pastebėję, kad jis ro
dytų nenormalumo ir protinio 
nenatūralumo žymių.

Taigi ir tol'. i1 Sov. Sąjungoje 
vyksta represijos palaužti bet 
kokios formos pasipriešinimui 
ir nepritarimui komunistų par 
tijos nustatytai galvojimo ir 
veiklos linijų Tos represijos 
vyksta planingai ir nepakeičia
mai. Kada “nusikaltusieif”. nors 
ne veiksmais, o tik mintimis 
priešinasi, nėn patogu sodinti 
į kaltinamųjų suolą teisme, ta
da panaudojama kita jau gana 
plačiai išbandyta priemonė — 
uždaryti “neklaužadą’' į pami 
šėlių namu3.

Taip atsi riko jau antrą kartą 
penkerių metu laikotarpyje la
biausiai žinomam ir nepalaužia
mam “prie^tarnujančiiriu’’ ir 
“nepritariančiųjų’ grupės vadu', 
generolui Petru? Grigorenko: 
jis, išsėdėjęs kalėjime 7 mėn., 
dabar uždarytas į pamišėlių na
mus. O į katėjimą jis pateko dėl 
to, kad gegužės mėn. pradžioje 
buvo nuvykęs į Taškentą pa
remti teisiamus totorius, kurie 
be leidimo grįžo iš Sibiro į savo 
kraštą. Tie totoriai karo metu 
Stalino buvo ištremti iš Krymo 
į Sibirą, nes pagil kaltinimą 
bendradarbiavę su vokiečiais 
Po Stalino mirties jie buvo re
habilituoti, l.ač"i;j neleista grįž
ti namo, o ka?, grįžo yra teisia
mas ir vėl tremiamas. Tokius 
norėjo užtai;! gen. Grigorenko, 
bet buvo anka Įtintas už Sovietų 
Sąjungos šmeižimą ir pasodin
tas į kalėji ni, o iš ten dabar 
pateko tarp pamišėlių.

Kariškių pasipriešinimus
Tačiau “ne praariančių jų” da

bartiniam sovietiniam režimui 
yra ne tik pusauliečių inteligen
tų tarpe. J i atsirado ir kariš
kių tarpe. Žiniomis iš Talino ir 
Maskvos trys atominio povan
deninio laivo kdiininkai buvo 
suimti Taline, kur yra atominių 
povandeninių laivų bazė. Jie ap
kaltinti priklausę ka-o laivyne 
susidariusiai slaptai ,org inizaci- 
jai “trejukių” sistema. Tos 
“trejukės” yra trijų asmenų 
branduolys, prik’ausąs kitai 
“trejukei”. Jos sudarė ištisą tiri 
klą karo laivyno igulose. “Tre
jukių” nariai skleidė idėjas, pa
našias, kokias atominės fizikos 
specialistas Andej Zacharovas 
yra išdėstęs savo memorandu
me. Tai vadinamoji “susiartini
mo” teorija, pagal kurią turi 
būti siekiama savitarpinės įta
kos tarp tikrai demokratinių 
vakarų kraštų ir komunistinių 
kraštų, nesikišimo į rytų Euro

pos vidaus reikalus, visuotinio 
nusiginklavimo Jungt. Tautų
ontrolėję.
Gerai informuoti šaltiniai sa

ko, kad sovietų saugumo poli
cija (KGB) birželio mėn. stai
ga įsiveržė į vieno tų trijų ka
rininkų butą. kur “troika” mul
tiplikavo atsišaukimą. O jame 
buvo išdėstyta programa, kaip 
sudemokratinti Sov. Sąjungą. 
Po to buvo padarytos kratos ki
tų 30 “trejukės’’ narių butuo
se. Susekus siūlo galus, kari
nė ir civilinė prokuratūra pra
dėjo tardyti ir suiminėti taria
muosius Chabarovske, Taline, 
Baku, Permėje, Rygoj, Lenin
grade. Tai rodo, kad “trejukių” 
sistema buvo plačiai apėmusi 
Sovietu Sąjungos miestus.

Prieš partijos liniją
Neturime žinių, kaip plačiai 

urvo pasklidęs “susiartinimo” 
sąjūdis kituose kariuomenės da
liniuose, nes tai yra pirmasis 
epizodas, kad kariuomenėie 
rūgsta tam tikras nepasitenki
nimas esama santvarka ir ieš
koma susiartinimo tarp dviejų 
skirtingų socialiniai - ekonomi
nių sistemų. Ar prie šio sąjū
džio nereiktų priskaityti ir pa
sikėsinimas prie Kremliaus var
tų prieš kosmonautus. Ąsmuo, 
kuris tada šovė į automobilį, 
kiek oficialūs pranešimai sakė, 
buvęs Leningrado įgulos leite
nantas Ilinas.

Iš Taline suimtųjų karininkų 
seniausias .amžiumi yra vyr. ka 
rininkas Gavrilovas, kuris pasi
rašęs politinį dokumentą Alek- 
siejevo slapyvardžiu. Kitas yra 
leitenantas Paramonovas. Neži
noma trečiojo pavardė. Talino 
“trejukės” nariai protestavę 
prieš Sov. Sąjungos ir kitų Var
šuvos pakto kraštų įvykdytą 
Čekoslovakijos okupaciją ir a- 
nalizavę, komentavę aukščiau 
minėtą mokslininko Zacharovo 
rųemorandumą. Kiek vėliau prie 
Zacharovo idėjų prisidėjo ir ki
tas pasaulinio garso mokslinin
kas — Kapica. Taigi “pasiprie-

"Mitchelizmas” arba respublikonai 
didžiausioji partija Amerikoje

DR. KAZYS SRUOGA

Amerikoje vis atsiranda dau
giau ir daugiau neįprastų įvykių, 
dėl kurių net ir eilinis (nepoli- 
tikas) pilietis susirūpinęs klau
sia: kas gi bus toliau? O tas 
“toliau”, jei ne visai, tai labai 
daug priklauso nuo to kuri, de 
mokratų ar respublikonų -pratija 
valdys Ameriką netolimoje atei
tyje. Šiuo laiku JAV prezidentas 
yra respublikonas, kuris rinkimus 
laimėjo su labai silpna balsų pers 
vara. JAV atstovų rūmai ir sena
tas turi demokratų daugumą. 
Pastaruoju metu atsiranda daug 
aštrios kritikos prieš Nixoną iš 
demonstruotojų pusės, iš libera
liųjų demokratų ir net iš libera
liųjų respublikonų. Ir vis dėlto 
respublikonai planuoja ir tiki, 
kad “ateitis” priklauso jiems- 
respublikonams. Respublikonų 
atsakingi vadai tvirtina, kad res
publikonai bus didžiausioji par
tija Amerikoje. Kiek čia yra rea
laus pagrindo ir kiek vaizduotės 
ir troškimo padaras?

Didžiausias Nixono ramstis
Tas respublikonų planas tapti 

didžiausiąja Amerikos partija va
dinamas “Mitchelizmas”, mat,i 
John N. Michel yra Nixono di-1 
džiausiąs ir stipriausias ramstis, 
kurio patarimai daug nusveria 
Nixono politikoje ir praktiškuo
se žygiuose. Mitchel šiuo laiku 
yra Nixono teisingumo ministe
ris, tariant lietuvišku pavadini
mu. Bet gi pats svarbiausias fak
tas yra tas, kad Mitchel buvo 
Nixono rinkimų propagandos še
fas. Ir ta Mitchelio sukurta ir va
dovaujama propaganda iškėlė 
Nixoną į Amerikos prezidentus. 
Mitchelio padėjėjas gi buvo ir te
bėra jaunas (25 metų) respubli
konas Kevin P. Philips, kuris

šinimo ir nepritarimo” reiški
nių yra ir Sov. Sąjungoje, ne 
tik Vakaruose. Bet čia jie yra 
grynai politinio pobūdžio, nu
kreipti prieš partijos nustatytą 
liniją ir režimą. V. Mar.

Apollo XI astronautai, lankydami įvairius kraštus, nuvyko ir į Vatika
ną, kur jie buvo paties šv. Tėvo Pauliaus VI priimti. Čia matome juos 
ir Šv. Tėvą. stebintį mėnulio uolienas.

knygoje, pavadintoje “Kylanti 
respublikonų dauguma”, aiški
na, kodėl respublikonai gali pasi
daryti Amerikos didžiausiąja par
tija.

Jo samprotavimai tokie. Nixo- 
ną išrinko vien tik Amerikos kon 
servatyvūs žmonės. Respubliko
nai nieko negali tikėtis iš libera
lų ar jiems pritariančiųjų. Bet gi 
persvara pavojingai maža . Rei
kia patraukti į savo pusę tuos 10 
milijonų amerikiečių, kurie praė
jusiuose rinkimuose balsavo už 
Wallace. O tatai galima padary
ti tik sukant į dešinę.

Mažumų svoris
Žinoma, pabrėžtina, kad res

publikonams laimėti gali padėti 
ir tas faktas, jog demokratai 
bent šiuo metu neturi dar pla
no, kaip suorganizuoti sau palan
kius būsimus prezidento rinki
mus. Manoma, kad demokratų 
partijos ateitis — Amerikos ma
žumų rankose. Tos mažumos — 
tai negrai, žydai ir kitos spalvo
tosios ir nespalvotosios mažumos. 
Gal svarbiausia (nors ir ne di
džiausia) mažuma, tai ideologinė 

| mažuma: kraštutiniai kairieji ir 
nuolat kairėją, kai kurie seni ir 
jauni žmonės. Šitą mažumą la
bai sunku demokratams prijung
ti. Jiems juk dažniausiai “nega
na” to, ką pasiekia. Kiekviena 
nuolaida jiems skatina juos į 
naujus ir griežtesnius reikalavi
mus. Ypatingai dar svarbu ir tas, 
kad demokratai dar neturi (bent 
taip atrodo) balsus “pagaunan
čio” kandidato į būsimus prezi
dentus. Dauguma sutinka, kad 
Kennedy vargiai ar begalės de
mokratams patarnauti kaip kan-. 
didatas į prezidentus. Būtų gana 
populiarus ir išmintingas Hump
hrey, bet gi jis buvo Johnsono 
viceprezidentas ir Vietnamo ka
ro rėmėjas. Tas juk “labai blo
gai” kai kurių kairiųjų akyse. 
Prieš jį “piestu” stoja demokra
tiniai ir kitokie karo kritikai. -

Respublikonai taiko į konservą*- 
tyviuosius

Respublikonai, sukūrę savo lai
mėjimo filosofiją (pagal Phillips 
ir Mitchel) ir priėmę “pietų stra
tegiją” (prisi gerinimas pietie
čiams ir Wallace šalininkams), 
prie jų derina ir savo kasdieninės 
politikos žygius. Karą reikia baig
ti, t.y. padaryti tą, ko nepadarė 
demokratai. Išplęsti ir padidinti 
pašalpas beturčiams ir beturčių 
šeimoms. Naujas ir populiarus da - 
lykas. Žymiai sumažinti kariuo
menės išlaidas. Iki šiol jos buvo

be žodžio” demokratinio kon
greso priimamos. Padaryti medi
cinos pagalbą prieinamą ne tik 
turtingiesiems, bet ir mažų 
pajamų žmonėms. Tai labai opus 
ir iki šiol neišspręstas ir kasdien 

(Nukelta į 4 psl )

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA PŪGYTĖ

Antras jo parašytas veikalas “Lietuvių kalbos li
teratūros istorijos medžiaga”, kurį sudaro 200 pusla
pių didelio formato rankraštis, yra Vilniaus universite
to bibliotekoje. Tame rankraštyje daugiausia vietos už
ima ir vertingiausia yra lietuvių spaudos bibliografijai 
skirta pirmoji dalis. Autorius norėjo atskleisti ir atžymėti 
lietuvių kalbos šaltinius, knygas ir rankraščius. Me
džiagą jis rinko iš Vilniaus, Karaliaučiaus ir Rygos bib
liotekų.

J. Platerio darbai suteikė naujų duomenų apie lie
tuvių spaudą, ypač apie tuos leidinius, kurie nežinomi 
kituose šaltiniuose.

Rašytojas Simonas Stanevičius, susidraugavęs Vil
niaus universitete su grafu Jurgiu Platerių, vėliau gy
veno jo dvare Gedminaičiuose tik 3 kilometrai nuo 
Švėkšnos, o, mirus Plateriui, gyveno Stemplių dvare pas 
grafą Platerį. Čia ir mirė 1848 metais kovo 10 dieną ir 
palaidotas Švėkšnos kapinėse. Švėkšnos parapijoje jis 
gyveno, rašė, kūrė ir dirbo kultūrinį darbą, turėdamas 
įtakos vietiniams gyventojams.

Švėkšnos altarijoje gyveno kunigas Mykolas Mieži
nis, plačiai žinomas lietuvių kalbos gramatikos ir lietu
vių kalbos žodyno autorius. Jis mįirė 1893 metais ir pa
laidotas ahūkšacg kalinėse Ant jo kajį<o ir dabar stovi

gražus paminklas su epitafija, kurią dar atsimenu:
Viengenti, prie šito kapo atėjęs
Atmink, kad čia ilsis tavo geradėjas,
Kurs kalbą savo ir žmones mylėjo,
Ir mirdamas tą meilę kitiems pažadėjo.
Švėkšnos parapija davė Lietuvai ir du nepriklauso

mybės kūrėjus, Vasario 16-tosios akto signatarus: prela
tą Kazimierą Šaulį ir daktarą Jurgį Šaulį.

Prelatas Kazimieras Šaulys 1872 metais baigė Švėkš
noje dviklasę, o vėliau Palangos progimnaziją, Kauno 
kunigų seminariją ir Petrapilio dvasinę akademiją.

Nuo mokyklos laikų buvo aktyvus visuomeninėje 
veikloje ir politiniame gyvenime. 1905 metais dalyva
vo didžiajame Vilniaus seime, o 1917 metais lietuvių 
konferencijoje Vilnioje ir buvo išrinktas į Lietuvos tary
bą, kurioje buvo pavesta jam suprojektuoti laikinai Lie
tuvos konstitucijai kulto straipsnius.

Nuo 1922 metų profesoriavo Vytauto Didžiojo 
universitete ir Kauno kunigų seminarijoje. Mirė 1964 
metais Šveicarijoje.

Antras švėkšniškis Nepriklausomybės akto signa
taras, pirmojo pusbrolis, dr. Jurgis Šaulys, gimė 18- 
79 metais Balsėnuose, Švėkšnos parapijoje. Mokėsi 
Švėkšnos dviklasėje mokykloje, vėliau baigė Palangos 
progimnaziją, Kauno kunigų seminariją. Šveicarijos 
Berno universitete gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Dr. Jurgis Šaulys buvo visuomenininkas, diploma
tas, laikraštininkas, Lietuvos nepriklausomybės laikais 
ėjo atsakingas pareigas, buvo nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Berlynu, Romoje^ Lenkųoje ir

Šveicarijoje. Kaip laikraštininkas redagavo “Varpą” 
“Naujienas”, “Ūkininką”, “Lietuvos Žinias”, “Lietuvos 
Keleivį” ir kitus laikraščius. Rašė įvairiuose laikraš
čiuose.

Nuo pat savo jaunystės buvo daugybės organizaci
jų narys. Pirmojo pasaulinio karo metu visą savo e- 
nergiją skyrė nepriklausomos Lietuvos atstatymui. Bu
vo Vilniaus konferencijai organizacinio komiteto narys, 
konferencijos dalyvis, konferencijos išrinktas į Lietuvos 
tarybą. Buvo Lietuvos tarybos generalinis sekretorius 
ir pirmasis vicepirmininkas, o 1918 metais vasario 16 
dieną pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Būdamas Lietuvoje neužmiršdavo ir Švėkšnos. At
vykdavo j savo gimtinę pasisvečiuoti ir aplankyti gimi
nių ir pažįstamų, drauge atvykdavo su žmona ir duk
rele Birute, dabar gyvenančia Dearborn Heights, Čeč- 
kiene.

Prof. dr. Kazimieras Oželis, gimęs Vilkų Kampe, 
netoli Švėkšnos. Mokėsi Švėkšnos dviklasėj, vėliau baigė 
Palangos progimnaziją ir Petrapilio karo medicinos aka
demiją.

Švėkšnai nusipelnė suorganizuodamas Švėkšnoje 
30 lovų ligoninę namuose, kuriuos prel. Julius Macie
jauskas nupirko ligoninei. 1918 metais ligoninė Švėkš
noje buvo be galo reikalinga ir naudinga, kada Klaipė
da dar priklausė vokiečiams, o į Tauragę ligonius bu
vo toli vežti. Mirė dr. Oželis Chicagoje 1960 m.

(Bus daugiau)
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LIETUVIS PROFESORIUS TARP 
PETRAPILIO IR CHICAGOS

Pokalbis su prof. Baliu Vitkum

Kas gi Chicagoje nepažįsta 
amžino optimisto, visad guvaus, 
energingo ir gyvu sąmojum spin
duliuojančio prof. Balio Vitkaus? 
jo pilna visur, kur tik lietuviš
kas gyvenimas reiškiasi. Tik kaž
kaip sunku sutikti su faktu, kad 
prof. B. Vitkus jau peržengė 70 
metų amžiaus ribą ir, jo paties 
žodžiais tariant, dabar gyvena 
antlaikį, tai skaitydamas didele 
Dievo malone.

Šie žodžiai rašomi ne profeso
riaus apvaliai amžiaus sukakčiai 
paminėti, kuri jau praėjo prieš 
profesorius, atsidėkodamas Die- 
porą metų, bet iškelti faktui, kad 
vui už jo malonę, plačiai atvė

Prof. Balys Vitkus

rė savo kuklias santaupas, auko
damas lietuviškiems reikalams. 
1968 m. kovo 1 d., švędamas 70 
m. amžiaus sukaktį, jis paskyrė 
500 dol. auką Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje, prašydamas 
pagerinti ten besimokančių mo
kinių maistą. Prieš I pasaulinį 
karą, pats studijuodamas Vokie
tijoje, ne kartą buvo nedavalgęs, 
todėl ir amžiaus sukakties meti
nėse atsiminė dabar ten besimo
kančius lietuviukus ir jiems pa
skyrė savo apvalią auką.

Šiais metais prof. B. Vitkus

Mitchelizmas...
(Atkelta iš 3 pusi.)

aštrėjąs klausimas. Suteikti dau
giau sprendžiamos galios ir lėšų 
gubernatoriams, valstijoms, ap
skritims, miestams ir mažesnio- 
sioms bendruomenėms. Trum
pai, padaryti tai, ko ilgas demo
kratų valdymas nepadarė.

Aišku, tai nebus lengva pada
ryti. Demokratiško kongreso pa
sipriešinimas (maskuotas ar vie
šas), kairiųjų kritika ir nuolati
niai vis didėją reikalavimai daug 
planų suardys. Dešinieji respu
blikonai (ir Wallace žmonės) 
bei pietiečiai, jausdami savo le
miantį svorį, vis daugiau priešin
sis Nixono demokratinėms ten
dencijoms. Iš kitos pusės, kairė- 
jantieji respublikonai partijos na
riai pradės reikšti maištaujančią 
nuotaiką ir net vienas kitas gali 
persimesti kitur, pavyzdžiui į de
mokratus ar kokius “nepriklauso
mus”. Bet gi “išverstodžiai” pa
prastai didelės pagarbos ar pasi
tikėjimo nesusilaukia ir kitur. 
Kitą vertus, dešinysis respubliko
nų sparnas puikiai supranta, kad, 
jeigu jau Nixonas griebiasi ko
kių radikalesnių reformų, tai ma
tyti kitaip jau nebegalima. Juk 
Nixpnas “nepajudinamas” deši
nysis ir jokiu būdu ne liberalas. 
Kiekvienas kitas, —o ne Nixonas 
galėtų būti dar “blogiau”. Taip 
samprotaudami dešinieji respu
blikonai noromis ar nenoromis 
rems Nixoną.

Taigi matyti, kad respubliko
nų kelias į laimėjimus nėra lygus 
ir “Mitchelizmas” nėra garan
tuotas. Ypač, jei atsirastų koks 
labai iškalbingas, balsus pagau
nantis demokratų kandidatas į 
prezidentus.

500 dol. asmenišką auką įteikė 
Ateitininkų šalpos fondui. Tai 
padatyti jį paskatino faktas, kad 
tie žmonės, tada jaunuoliai, ku
rie buvo Ateitininkų šalpos fon
do šelpiami, dabar daugiausia 
yra aktyvūs lietuviai ir gyvai 
reiškiasi lietuviškoj veikloj. Be 
to, ir pačiam profesoriui studen
tų šalpos reikalai yra arti širdies. 
Dirbdamas Dotnuvos Žemės ū- 
kio akademijoje, prof. B. Vitkus 
kaip tik ilgą laiką buvo akade
mijos studentų ateitininkų Šal
pos fondo pirmininkas, pats rin
ko aukas, pats su kitais ir aukojo.

O ateitininkiškoji idėja yra 
prof. B. Vitkaus ilgo gyvenimo 
neatskiriama palydovė. Į ateiti
ninkų kuopą jis įstojo 1912 m. 
Vilniuje. Tuo laiku ateitininkam 
nemaža paskaitų skaitė Liudas 
Gira, kun. dr. Bakšys ir kt. Su 
įdomumu prisimena momentą, 
kai I pas. karo išvakarėse Vil
niuje ateitininkai pastatė Mairo
nio veikalą “Jaunoji Lietuva”. 
Ten pagrindines roles turėjo po
etas Faustas Kirša, Elena But- 
kevičiūtė, o ypatingai vaizduotė
je pasiliko Jonas Kardelis, gražiai 
iškilęs su savo balsu.

1915 m., karui siaučiant, bū
damas 8 klasės mokinys, B. Vit
kus su kitais lietuviais pasitrau
kė į Petrapilį. Anksčiau ten vei
kusi studentų ateitininkų kuopa 
jau buvo likviduota, nes žmonės 
buvo išsisklaidę ar paimti į ka
riuomenę. Bet, štai, 1915 m. ru
denį būsimo Lietuvos ministerio 
Čarneckio bute Petrapilyje Oto
nas Milevičius, Jonas Masiliūnas 
ir Balys Vitkus įsteigė moksleivių 
ateitininkų kuopą. Po trumpo 
laiko kuopoje jau buvo 82 nariai 
ir ją reikėjo perskelti į tris vie
netus. Kuopos narių tarpe buvo 
busimieji aktoriai Kubertavičius, 
V. Dineika, Stanulis, Dikinis, Ža 
linkevičaitė — Petrauskienė, bu
simieji Lietuvos karininkai Da- 
bulevičius, Slapšys, Leknickas ir
kt.

Tuo metu Petrapilyje prasidė
jo revoliucijos audros. Dalis lie
tuvių darbininkijos dėjosi su ru
sais komunistais ir organizuoda
vo mitingus. O didžioji dalis jau
nos lietuvių ateitininkijos taip 
pat įsijungė į aršią politinę ko
vą prieš komunistus. Ateitininki- 
ja iš savb pusės viešai stojo prieš 
komunistus ir viešuose susirinki
muose įrodinėjo, kad lietuviai tu
rės grįžti į laisvą Lietuvą ir da
bar mūsų tikslas ne pataikauti 
revoliucionieriams, bet tęsti or
ganizuotą lietuvišką veiklą.
Tokios ateitininkijos pastangos 

atsispirti raudoniesiems ne kartą 
buvę surištos su pavojais. Vieną 
kartą kun. J. Vailokaičio ir B. 
Bitkaus gyvybė buvo pavojuje, 
kai įtūžę darbininkai juos užpuo
lė. Bet abu lietuvius išgelbėjo 
busimasis aktorius V. Dineika, 
kuris tuo metu buvo apsirengęs 
darbininko drabužiais.

Vesdami politinę kovą Petra
pily, lietuviai ateitininkai ne- 
ruošdavo vien plikų kalbų, bet 
jas sujungdavo su menine prog 
rama. Jie turėjo savo chorą, ku
riam vadovavo Vincas Marcin
kus, o taip pat ir vaidintojų tru
pę. Tarp kitų veikalų, jie pasta
tė ir P. Vaičiūno “Pražydo nu
vytosios gėlės”, kurį režisavo pats 
autorius. Taip pat buvo įsteigę 
vakarinius kursus, kur buvo dės
toma lietuvių kalba, aritmetika, 
istorija.

Bet sunkiai politinei kovai 
prieš raudonuosius vesti ateiti
ninkams reikėjo pinigų. Čia į tal
ką atėjo tuo metu Petrapilio ope
roje jau plačiai pagarsėjęs Kipras 
Petrauskas. Lietuviai ateitinin
kai geriausiose Petrapilio salėse 
suruošdavo koncertus, kuriuos 
atlikdavo žymios Petrapilio im
peratoriškos operos vokalinės jė
gos, kaip Sobinovas ir kt. Tie pa 
garsėję solistai būdavo prisipra
šomi tik dėka K. Petrausko, ku-

Punios piliakalnis

ŽAVIOJI DZŪKIJA

Lietuvos dalis, garsi senosios lietuvių kultūros pamink
lais

JONAS MIŠKINIS

Dzūkija — žavus kraštas, la
bai įdomus įvairiomis istorinė
mis vietomis: piliakalniais, so
dybomis, originaliais dzūkiškais 
kryžiais ir kitokiomis vertybė
mis. Visas kraštas išraižytas 
srauniomis upėmis, upeliais ir 
nusagstytais žvilgančiais eže
rais. Pietinėje dalyje ošia di
džiuliai miškai su būdinga aug
menija ir gyvūnija.

ris su jais turėjo geras pažintis. 
Tad, prof. B. Vitkaus žodžiais, 
K. Petrauskas anuo metu Petra
pilyje lietuviams daug padėjo. O 
solistų honoraras visada būdavo 
tas pats: vakarienė su geru lie
tuvišku Ikrupniniku.

Trumpai pabuvę anų metų Pe 
trapilyje, su prof. B. Vitkum dar 
galėtume persikelti į Maskvą, o 
po to grįžo į nepriklausomą Lie
tuvą, kur mūs mielas profeso
rius vėl buvo aktyvus ateitinin- 
kiškos veiklos dalyvis ir turi be
gales įdomių prisiminimų, bet 
šito padaryti jau nebeleidžia šio 
rašinio rėmai. Gal tai teks už
fiksuoti ateityje, nes, prof. Balio 
Bitkaus žodžiais, jei Dievas leis 
sulaukti ir kito gimtadienio, tai 
ir vėl aukosiu, tik ne kieno nors 
įtaigojamas, bet savo pasirink
tam tikslui.

Kai mes baigėm Šį pokalbį, 
profesorius išskubėjo rinkti au
kų Tautos fondui, nes greitu lai
ku išvyksta į Vliko posėdžius 
New Yorke. Suprantama, kaip 
gera rinkti aukas, kai pats ki
tiems jų negaili.

VL Rmjs

Prie buldozerio, kuriuo buvo kasami naujų Jaunimo centro patalpų 
pamatai. Viršuj stovi kun. G. Kijauskas, S.J. ir kun. J. Kubilius, S.J. 
Žemiau (iš kaires): statybos vykdytojai: V. šarka, inž. J. Stankus, 
arch. J. Mulokas.

Dzūkiją labai vertino savi ir 
svetimieji turistai, kurių Lietu
vos nepriklausomybės metu gau 
šiai lankydavosi. Jie gėrėdavosi 
ne tik žavia gamta, bet ir isto
riniais paminklais bei vietovė
mis: garsiąja Perloja, kuri Lie
tuvos nepriklausomybės kūri
mosi metais buvo pasiskelbusi 
atskira respublika, Varėnos pa- 
ligonu, Glėbo ežeru, gerai įruoš
ta sanatorija, šaulių namais, 
kurie prie administracijos lini
jos buvo Tautinės kultūros cent
ru, Daugų ežeru (vienu iš gi
liausių Lietuvos ežerų). Jame 
mėgdavo irstytis kun. VI. Mi
ronas, Antanas Smetona, dr. 
J. Šaulys, Malinauskis, A. Va
nagaitis ir kiti žymūs lietuvių 
veikėjai. Čia jie svarstydavo at
bundančios Lietuvos reikalus.

Raižių kaime, Butrimonių 
valse., buvo totorių mečetė, ori
ginalios jų sodybos. Totorių 
papročiai taip pat domino lan
kytojus. Pažymėtini Pivašiūnų 
Dievo namai, pastatyti ant aukš 
tos kalvos, kuriuose buvo švč. 
Marijos stebuklingas paveiks
las. Atlaidų metu čia suvažiuo
davo didelės minios maldinin
kų, prašančių Marijos užtari
mo ir pagelbos.
Stakliškės garsėjo versminiais 

sūriais šaltiniais, Birštono ku
rortas gydomaisiais šaltiniais 
garsėjo ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų.

Prie Alytus - Simnas plento, 
Luksnėnuose stovėjo ameriko
niškos architektūros pradžios 
mokykla, kurią amerikietis lie
tuvis R. gimtinėje savo lėšomis

i pastatė ir moderpiškai įrengė. 
Mokyklos originaliame bokšte*- 
)y buvo įmontuota dai'ini ko 

i V. Brazdžiaus mozaikinė Vy
tis.

Metelio ir Žuvinto ežeruose 
kiekvieną vasarą laisvai plau
kiojo baltųjų gulbių būreliai.

Liškiava ned'delis bažnytkai
mis, prisiglaudės prie kairiojo 
Nemuno kranto, su puikia mū
rine bažnyčia ir didžiuliais bu
vusio vienuolyno irūmais, įku
liuose turistai poilsiaudavo. 
Bažnyčios ir rūmų rūsyse sly
pi paslaptingos angos su vie
nuolių karstais, čia pat4 riogso 
garsioji pilis su griūvančiomis 
sienomis ir j požerr.; vedantieji 
urvai. Prie piliea. ypač po di
desnių audrų, randama senų 
pinigų, ginklų ir keramikos šu
kių.

Labai būdingas Merkinė? pi- 
bakalnis, įruoštas prie Nemuno, 
Merkio ir Stangūs upių. Apie ,'į 
senieji žmonės žino daug įdo
mių padavimų. Piliakalnį gra
žiai aprašė prof. V. Krėvė sa
vo knygoje “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai”.

Netoli Merkinės esančiame 
Subartonių kaime gimė rašyt. 
V. Krėvė. Iki šių laikų yra iš
likęs jo gimtasis namas. Netoli 
jo yra žavusis Gilšės ežeras.

Punios piliakalnis vadinamas 
Mafgio kalnu. Šis piliakalnis 
stovi ypatingai gražioje vieto
je. Nuo jo viršūkalnio matosi 
labai gražūs gamtos vaizdai. 
Čia pat pašonėj banguoja Ne
munas; jo krantai apaugę įvai
riais medžiais ir krūmais. Neto
li didžiulis Punios šilas. Punios 
piliakalnis garsus ne tik pada
vimais, bet turi ir savo istori
ją.

Tačiau visi keliai veda j Aly
tų, kurį daug kas laiko Dzūki
jos sostine. Tai Dzūkijos kultū
rinio ir politinio gyvenimo cent 
ras.

Iš rytų ir pietryčių pusės A- 
lytaus miestą supa dideli miš
kai, o naujojo miesto centre y- 
ra gražus pušų parkas. Aly
tus išsistatė abiejose Nemuno 
pusėse. Dešinėje Nemuno pu
sėje esanti miesto dalis vadina
ma Vilniaus Alytum, kairiosios 
— Suvalkų Alytum. Vilniaus A- 
lytus carinės Rusijos laikais 
tvarkėsi pagal Vilniaus guber
nijos įstatymus, Suvalkų — pa
gal Napoleono kodeksą, skir
tingas buvo kalendorius; tas 
pačias šventes ne vienu laiku
šventė.

Alytuje Algirdo laikais bu
vusi medinė karinė pilis, kuri 
drauge su Merkine ir kitomis 
prie Nemuno pastatytomis pi
limis gynė šią Lietuvos dalį nuo 
kryžiuočių puolimų.

1919.11 Alytuje ant Nemuno 
tilto nuo bolševikų kulkos tra
giškai žuvo karininkas Antanas 
Juozapavičius. Palaidotas Aly
taus parapijos kapinėse, šakoto 
klevo paunksnėje. Prie kapo iš 
akmenų, surinktų Dzūkijos lau
kuose, šiam karžygiui buvo pa
statytas paminklas. Kiek ato 
kiau stovi antras panašus pa
minklas, pastatytas kankiniui 
mokytojui Juozui Bloznebui, len 
kų nužudytam Uciechos kaimo 
mokytojui, atminti-

Dzūkų muziejuje ryškiai at
sispindi proistorinis, istorinis ir 
etnografinis dzūkų praeities kul
tūrinis gyvenimas.

Naująjį Alytaus miestą su 
senamiesčiu jungia puikiai su
tvarkytas parkas. Dariaus - Gi
rėno gatvėje, šalia parko ir gim 
nazijos rūmų, stovėjo įspūdin
gas Lietuvos nepriklausomybės 
paminklas. Ši vieta buvo labai 
brangi visiems alytieči&ms.

Nepriklausomybės metais A- 
lytus darė pažangą visose gy
venimo srityse, bet labiausia 
garsėjo švietimu. Visoje plačio
je apylinkėje išaugo tankus pra
džios mokyklų tinklas. Dzūki- 
kijos kaimo vaikai gausiai lan
kė Alytaus gimnaziją, kurioje 
1943-4 mokslo metais mokėsi 
daugiau kaip 1300 mokinių. Per 
21 veiklos metus ši mokslo į- 
staiga paruošė Dzūkijai ir ki
toms Lietuvos dalims daugy
bę gerų mokytojų, dvasininkų, 
karininkų, inžinierių, gydytojų,

spaudos darbuotojų, visuomenės
i veikėjų, administracijos specia

listų ir kitų darbuotojų.
Buvusieji Alytaus gimnazijos 

auklėtiniai ir mokytojai ruošia
si švęsti savo gimnazijos 30 me
tų sukakties minėjimą. Tai kil
nus pasiryžimas, kurį reikia tik 
sveikinti.

VOKIETIJOS KATALIKŲ 

AUKOS

Vakarų Vokietijos katalikų 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas kardinolas Doepfner, kai 
bedamas spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad Vakarų Vokieti-

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”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”, 
žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”, 
žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos.

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge.

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

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldytų - S
rugių, Pyragaičius be druskos ir z’ ’

cukraus. /t' /

Kas valgo Bruno duoną,
Visad žydi kaip aguona!

3339 S. Lituanica Av., Chieago, Iii. 60608, CL 4-6376

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7282
didelis pasirinkimas įvairiausių televizijos,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

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

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

NAKTYS KARALISKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

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

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

GRIMŲ PASAKOS
Brolių Gnmų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, lr Sniego 

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

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 

niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiaa $2.50.

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

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

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

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

į jos katalikai paskutinių dešim- 
i ties metų laikotarpyje atsiliku
sių kraštų ūkinei pažangai kelti 
paaukojo daugiau negu 800 mil. 
vokiečių markių. Be to Vokieti
jos katalikai yra paaukoję ne
mažas sumas įvairių katastrofų 
ir nelaimių ištiktiems kraštams 
padėti ibei Pietų Amerikos Baž
nyčiai remti.

_________' t

POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

Naujas liuksusinis poezijos lei
dinys, didelio formato, K. Vesel
kos pieštu tituliniu puslapiu, kie
tais viršeliais. Kaina 4.00 dol.

Knyga išleista po autoriaus 
mirties. J. Strolia įvade rašo, kad 
autoriui kūryba buvo siekimas 
amžinųjų žmonijos idealų: gro
žio, gėrio ir tiesos.

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyvenimo 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras
ti vilties, nes nemirtinga žmo
gaus siela skirta amžinybei.

Patrauklus savo išvaizda, pa- 
kiliai nuotaikingas savo turiniu 
ir maloniai muzikalus savo poe
tine forma leidinys tinka kaip 
dovana bet kokia proga.

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti 5 proc. mokesčiams.

*



&
Režisūra ........... akt. A. BRINKOS
Apšvietimus ŽYGO

Grimas ..........................  KORSAKO
Scenos api

pavidalinimas PETRAUSKO

Įėjimo auka — 2 dol.

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ KUOPA ateinantį šeštadienį, lapkričio men. 15-tą dieną 7 v. vak. 

Jaunimo Centre stato linksmą 3 veiksmą komediją

MĖLYNAKRAUJAI

PO VAIDINIMO

ŠOKIAI
GROJANT GERAM

A

VALDYBA S ORKESTRUI

ALFONSAS MIKULSKIS — 
SUKAKTUVININKAS

Clevelando lietuviai drauge su 
visos Amerikos lietuvių atstovais 
lapkričio 15 d. minės nepaprastą 
sukakti. Ji nepaprasta todėl, kad 
ir sukaktuvininkas nėra eilinis 
žmogus. Ir kai minima Alfonso 
Mikulskio pavardė, jau daugu
mai lietuvių pasako, kad čia kal
bama apie lietuvių liaudies dai
nos puoselėtoją, kompozitirių, 
tuvos ir lietuvių įvykius, apie me- 
kultūros veikėją, apie žmogų, gi
liai ir jautriai pergyvenantį Lie
tuvos ir lietuvių įvykius, apie mi
nininką, kurio širdies rimtumas 
derinasi su nuoširdžiųjų lietuvių 

nuotaikomis. Lietuvio pasiseki
mas ar laimėjimas kurioje nors 
gyvenimo apraiškoje, praskaidri
na Mikulskio dienas ir atvirkš
čiai — mūsų tautos nesėkmės gi
liai paliečia ir sukaktuvininko 
nuotaikas. Tokia jau tikro meni
ninko daliar.

Kai šiandien sustojame ties
Mikulskio 60 metų sukaktimi ir 
žvelgiame į jo kūrybingą ir ener 
gijos pilną praeitį, kažkaip tikrai 
norėtųsi pažvelgti ir į jo gyveni
mo svarbiausius momentus, for
mavusius jo kūrybinį pasaulį. 
Bet sukaktuvininko biografija, 
jos kūrybos lobyno vandenyną 
ir analizę galima rasti paskiruose 

leidiniuose, periodinėje lietuvių 
spaudoje, lietuvių enciklopedijo
je. Tad čia ir nesileisime į deta
les ir statistinius duomenis.

Iš tų šešiasdešimt metų, ku
rie jau slegia sukaktuvininko pe
čius, Mikulskis bent du trečda
lius savo gyvenimo atidavė lietu
viškai dainai, Čiurlionio ansam

bliui, jaunimo Aukuro ansam
bliui, kūrybai ir švietimo bei kul
tūros darbams.

Lietuviškoji daina— Mikuls
kio dienos pradžia ir pabaiga. Jis

tiek koncertų svetimiesiems, kiek 
Čiurlionio ansamblis. O kas yra 
prasmingiau svetimose šalyse at
stovavęs lietuvius negu Čiurlionio 
ansamblis?.

Mikulskis ir Čiurlionio ansam
blis dainavo vokiečiams, aus
trams, anglams, prancūzams, len-

Alfonsaa Mikulskis
kams, pabaltiečiams. amerikie. 
čiams ir visiems kitiems, Alf. 
Mikulskis su savo ansambliu ati
darė duris į koncertų sales, kur 
iki tol nebuvo priėinamos Lietu
vos ar lietuvių meniniams an
sambliams. Mikulskis su savo an
sambliais (čia turiu galvoje Čiur
lionio ir Aukuro ansamblius) ap
keliavo tūkstančius mylių, kad 
lietuviškoji daina būtų ne tik sa
vųjų, bet ir svetimųjų išgirsta, 
kad Lietuvos ir lietuvių vardas 
būtų gražiai ir teigiamai įvertin
tas.

Sukaktuvininkas — didelis jau
nimo draugas. Ir čia jiems norė
jo ir nori dalį savo talentų jiems 
atiduoti. Mikulskis organizuoja

jas harmonizavo, jas puošė, jas jaunumo chorus, kurių vieną čia 
------— .n. --------------- įr Amerikoje įkūrė vadovavo,populiarino ne tik savųjų, bet ir 
svetimųjų tarpe. Tikrai, tur būt, 
nevienas lietuviškųjų ansamblių 
laisvajame pėsauly nėra davęs

su juo gastroliavo, ir jų dainas 
įrašė plokštelėje. Tai Clevelando 
vysk. M. Valančiaus lituanistinės

mokyklos Aukuro ansamblis su 
kanklių orkestru. Prieš porą me
tų jis, Sušlubavus sveikatai, nu
traukė darbą su jaunimo ansam
bliu. Šiemet vėl organizuoja abie
jų Clevelando lituanistinių mo
kyklų chorą, kuris, tikėkimės, virs 
gražiu jaunimo dainininkų vie
netu.

Alfonso Mikulskio ir jo gyve
nimo palydovės Onos nuopelnai 
kanklių muzikoje ir kanklių or
kestrų organizavime neturi ly
gaus tremties gyvenime. Mikul- 
skių kanklių orkestrai ne tik bu
vo nepamainomi chorų palydo
vai jo vadovaujamiems ansam
bliams, bet ir atskirai jie yra da
vę eilę sėkmingų koncertų Cle
velande ir kituose didžiuosiuo 
se Amerikos miestuose. Mikulskių 
kanklių orkestras buvo didingas 
akompaniatorius paskutinėje 
Dainų šventėje Chicagoje ir jau
nimo tūkstantiniam chorui. Ir 
čia Mikulskiai gražiai padarė 
nors dalį kanklių muzikos įrašy
dami plokštelėje.

Ir kanklių muzikos srity Al
fonsas Mikulskis buvo ir yra ne 
tik liaudies dainų harmonizuo- 
tojas, bet ir kūrėjas -kompozito
rius. Jo eilė puikių originalių 
kompozicijų, kurių ne tik 
dainų melodijos, kanklių muzi 
ka, bet ir žodžiai yra paties Mi
kulskio kūryba.

Mikulskis seka lietuvių gyveni
mą, juo domisi, bet dažnai jun 
giasi ir į konkrečius darbus. Jį 
matėme Pasaulio Lietuvių ben
druomenėje , Amerikos Lietu
vių bendruomenės taryboje, Tė
vynės Garsų radijo klubo valdy
boje, įvairiuose komitetuose ren
giant minėjimus, parengimus ir 
t.t. Bet ši visuomeninė veikla ir 
darbai vis tiek tėra tik antraeilės 
feikšmės veiksniai jo gyvenimo 
raidoje.. Lietuviška daina pasilie
ka jo gyvenimo duona ir druska. 
Lietuviškai dainai jis aukoja sa
vo laiką, dainoje jis randa džiaug
smą, joje skandina ir savo skaus
mą, nuo kurio niekas šiame pa
sauly nėra laisvas.

Mes Clevelando lietuviai su
kaktuvininką, tur būt geriausiai 
pažįstame, nes mūsų tarpe išgy
veno per 20 metų. Jį pažįstame 
kaip menininką-kūrėją ir kaip 
žmogų, iš tos pačios medžiagos 
sukurtą, kaip ir mes mirtingieji, 
žmogų jautrų, gyvą, mielą ir drau 
gišką. Nekartą Mikulskio nuo
monės yra išsisikyrusios nuo kitų 
galvosenos vienais ar kitais klau
simais, bet Mikulskis priešų ne-

Ron Young, New Yorko “Komiteto karui pabaigti” vadas ruošiasi nau
jam “Moratoriumui”. \

STREIKAS HOTPOINT - 
G. E. FABRIKUOSE

Kaip gera buivo dirbti Hot- 
pointe, dūsauja senieji šio fabri
ko darbininkai, dėl streiko likę 
dabar be darbo. Hotpointo fab
rikų administracija, kas vasarą 
savo darbininkams ruošdavo iš
važiavimus — gegužines, į ku
rias fabrikų samdytomis prie
monėmis visi darbininkai, jų 
šeimos ir svečiai, būdavo nuve
žami ir parvežami, šiuose išva
žiavimuose ne vien vaikai, bet ir 
suaugę, būdavo vaišinami ir ap
dovanojami. Vaikams būdavo į- 
vairių pramogų, o suaugusieji 
galėjo pasišokti prie gero or
kestro. Rudeniop būdavo suau
gusiems surengiami šokiai ko
kioje geroje salėje, kur būdavo 
kasmet išrenkama Hotpoint 
grožio karalaitė, kuriai tarp 
kitko fabrikas apmokėdavo ke
lionę ir dvi savaites pragyveni
mą Bermudų salose ar kokiame 
kitame šios žemės rojuje. Kalė
dų švenčių metu, būdavo praban

gioje salėje papuošiama eglutė, 
’pasamdoma kultūringa ir graži 
programa, o išeinant visi vai
kučiai Kalėdų senelio ir Hot
point grožio karalaitės, būdavo 
apdovanojami. Perėmus Hotpoin. 
to fabrikus G. E. kompanijai, 
viso to nebeliko. Viso veikė 8 
Hotpointo fabrikai: 3 Ciceroje, 
3 Chicagoje, 1 Milvzaukee ir 1 
Chicago Heights. Atlyginimai 
buvo palyginti geri, o darbo nor 
mos žmoniškos. Bosai ir darbi
ninkai gražiai sugyveno ir fab
rikuose jausdavosi šeimyniška 
atmosfera.

Nemažai čia dirba ir lietuvių, 
tarp kurių ir bendruomenės Ci
cero apylinkės pirm. Steponas 
Ingaunis.

Prieš 10 metų apie Hotpoin
to fabrikus ėmė sukinėtis didžiu 

' lė G. E. kompanija, kuri netru- 
|kus šiuos fabrikus ir perėmė. 
O fabrikuose viskas ėmė keistis.

Priviso daug įbaltkalnierių, kurie 
su dhronometrais rankos ėmė 
stovinėti prie dirfctančiųjų ir sek
ti darbą ir normas. Senųjų dar
bininkų dauguma nekreipė į tai 
dėmesio ir dirbo normaliai, bet 
naujuosius tas ėmė nervuoti ir 
jie stengdavosi padaryti dides
nes normas, o kai daugiau dary 
davo, tai normos vis būdavo iš
keliamos, kai kurie darbininkai 
patys sau iškėlę normas, pas
kui nebepajėgė jų padaryti. Prieš 
6 metus kilo čia pirmas darbi
ninkų streikas, o dabar antras. 
G. E. siūlo visiems darbinin
kams pridėti po $8 į savaitę, o 
specialistams, gaunantiems di
desnį atlyginimą, kiek daugiau. 
Sutartį pasirašyti trims metams 
kylant pragyvenimui, kasmet 
derėtis dėl atlyginimo pakėlimo. 
Be to siūlo kai (kurių nežymių 
priedų, kurių kiti imtų veikti 
tik 1972 metais.

Dabar čia dirbo apie 3,800 
darbininkų, iš kurių 2,200 pri
klausė ir 1,600, daugiausiai čia 
išdirbę virš 20 metų ir daugiau, 

j kuriems jau nebetoli pensija, 
nepriklausė unijai.

Unija reikalavo, kad visi dar
bininkai turėtų priklausyti uni
jai ir kad dabar nustatyti, nes 
pasirašius sutartį bus sunku de 
rėtis, kiek darbininkams bus pa 
kelti atlyginimai dabar, po vie
nų ir dviejų metų. Nesusitarus, 
spalio 25 d. darbininkai išėjo į 
streiką.

Fabrikų administracijos žinio
mis, antrą savaitę, ėmė ateiti į 
darbą apie 100 darbininkų, kas 
sudaro apie 2,7%, visų darbi
ninkų.

Fabrikus saugoja stiprūs po-

KATALIKŲ PAGALBA 
BIAFRAI

Tairpautinė katalikų artimo 
globos organizacija CARITAS 
'Genevoje pasamdė specialų lėk
tuvą “Boeing 707” skubiai rei
kalingiems vaistams į Biafrą Af 
rifeoje pervežti. Lėktuvas dviejų 
skridimų metu iš Šveicarijos į 
Biafrą nugabens 30 tonų reika
lingiausių vaistų. Nežiūrint ka
talikų ir protestantų artimo glo 
bos organizacijų pastangų karo 
naikinamos Biafros gyventojų 
padėtis yra labai tragiška, ypač 
kai buvo sustabdytas tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus pagal
bos teikimas. Paskutiniais duo
menimis pagalbos teikimo akci
joje Biafroje žuvo jau 25 asme
nys.

licijos nariai, bet neapseina be 
išsišokimų. Pirmomis streiko die 
nomis buvo areštuota 14 darbi
ninkų. Vieną naktį buvo išdau
žyti vieno fabriko, o kitą naktį 
unijos ofiso langai. G. E. kom
panija patraukė atsakingus 
EMW 571 skyriaus unijos parei 
gūnus į teismą, reikalaudama 
$750,000.

Užsitęsus ilgesniam laikui 
streikui, po trijų savaičių unija 
savo nariams žada mokėti po 
$15 savaitei. S. P.
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PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai

SOUTHVVEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
MIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIII

Apollo XII komandos vadovas Charles Conrad savo šeimos narių tarpe.

turi. Jo aštresnė frazė ar kietes
nis žodis, įskaudinęs jo oponen
tą, nepasilieka pykčio ir neapy
kantos sėkla. Kaip greitai Mikul
skis supyksta, taip greitai jis ir 
atsileidžia, atsiprašo, pasibučiuo
ja su savo “priešu” ir vėl visi 
lieka seni bičiuliai. Tai nuošir
daus ir jautrios sielos menininko 
pavyzdys.

Clevelando lietuviai su tikru 
džiaugsmu ir pasididžiavimu mi- 
uės šią Maestro Mikulskio sukak
tį-

Ši sukaktis primena, kad mūsų 
Mikulskis įžengė, anot J. Bačiū
no į jau “prinokusių jaunuolių” 
eiles, kad dabar iš jo laukiama 
dar naujų kūrybos perlų, naujų 
užsimojimų.

Prašome Aukščiausiojo jam 
nepagailėti dar daug šviesių ir 

sveikų rytojų, daug džiaugsmo 
jau į rudenį slenkančio gyvenimo 
angoje. Prie šių linkėjimų ma
nau jungiasi ne tik Clevelando 
lietuviai , bet ir mūsų tautiečiai 
gyveną tėvynėje ir kituose pasau
lio kontinentuose, kartu dėkoda
mi už tas malonias valandas 
praleistas su sukaktuvininku ir jo 
ansambliais koncertų salėse, Die
vo namuose, minėjimuose, sau
lėtoje gamtoje.

Čiurlionio ansamblis, abi LB 
apylinkės, Balfo skyrius, Ameri
kos Lietuvių tarybos skyrius Cle
velande su kitomis organizacijo
mis ruošia Alfonso Mikulskio 
prisiminimą ir koncertą lapkri
čio 15 d. 8 vai. vakaro, šešta
dienį, Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Prof. A. AugustinaviČienės trum
pa kalba PLB pirm. St. Barzdu- 
ko žodis, sveikinimai, koncertas 
ir vaišės sudarys to koncerto mi
nėjimo programą. V. R.

MUZ. ALFONSO MIKULSKIO 
SUKAKTIS

Šį šeštadienį, lapkričio 15 d., 
Clevelando lietuviai susirenka 
šv. Jurgio parapijos salėn pagerb-

—t--------------------------- -----------

ti Maestro Alfonsą Mikulskį, jo 
60 metų sukakties proga.

Minėjimą rengia Čiurlionio 
ansamblis, abi LB Clevelando a- 
pylinkės, Amerikos lietuvių tary
bos Clevelando skyrius ir kitos 
organizacijos.

Minėjimo programoje: Čiurlio
nio ansamblio koncertas, prof. A. 
AugustinaviČienės ir PLB pirm. 
St. Barzduko pasisakymai, sveiki
nimai.

Į minėjimą- koncertą visi pa
kvietimai jau išparduoti.

LIETUVIU GYDYTOJŲ 
METINIS BALIUS

Tradicinis metinis Ohio liet. 
draugijos balius įvyksta taip pat 
šį šeštadienį, lapkričio 15 d. 
Holiday Inn salėje RT 18 ir 71 
kryžkely. Bus įteikta kultūrinė 
1000 dol. premija. Jie teks Cleve
lando iškiliam jaunimo vienetui, 
gražiai reprezentuojančiam Lie
tuvą ir lietuvius ne tik savųjų, 
bet ir svetimųjų tarpe.

Gaila, kad du tokie svarbūs ir 
įdomūs parengimai suplakti į tą 
patį šeštadienį.

JUBILIEJINIS BANKETAS

Minint Balfo 25 metų sukaktį, 
Balfo Clevelando skyriaus valdy
ba ir direktoriai lapkričio 29 d. 6 
vai. vak. Naujosios parapijos sa
lėje rengia banketą su įdomia 
menine programa. Ją išpildys 
jauna, solistė Dalia Kučėnienė, 
akompanuojant muz. Dariui La
pinskui, ir jaunos kartos pianistas 
Vytautas Puškorius.

Šokiams gros J. Pažemio orkes
tras.

MADŲ PARODA
Giedros korp.! gruodžio 7 d. 

sekmadienį šv. Jurgio parapijos 
salėje rengia tradicinę madų pa
rodą. Žiūrovams bus parodytos 
paskutinės naujausios mados ne 
tik moterų, bet ir vaikų mados.

V.R.

LITHUANIAN
B A K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
ar. ueponis

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:S0. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 v. v.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas

KaJ knyga būtų pik.nama didesniam lietuvių skai 
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETI fVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu kali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knvgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
•ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau 
tas būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skrieudžiąs pats save neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ

įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau 
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.
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Remkime krašto vyriausybę
Gaisrą reikia gedinti jam dar neišsiplėtus

Šių dienų aktualiausia tema -l 
Vietnamo karas. JAV komunis-1 
tai ir panašus elementas viešai 
demonstruoja, kad priverstų , 
krašto vyriausybę baigti karą. Pro 
testuotojai nesudaro nė vieno 
procento visų JAV gyventojų, bet 
jie nori diktuoti daugumai. Keis
ta, kad jų diktatui kai kas nori 
paklusti, o nenori paklusti teisė
tai krašto valdžiai.

Kad į tokius protestus išeina 
komunistai ar narkotikais apsvai
gę hipiai, nieko nuostabaus. Keis
čiausia, kad padugnėms pritaria 
net kai kurie lietuviški laikraš
čiai, kurie sakosi esą antikomu
nistinio nusistatymo. Neminint 
laikraščio pavadinimo, duosiu iš 
jo ištrauką: “Užbaigti karą visai 
lengva. Su komunistais nereikia 
nė tartis: tik ištraukti iš Vietna
mo visus Amerikos karius, išvež
ti visus ginklus - ir karas bus 
užbaigtas”. Tai labai vienpusiš
kas pasakymas. Jis tiktų tik tuo 
atveju, jei savo karius iš pietinio 
Vietnamo ištrauktų ir komunis
tai.

Jei karui einant būtų ištrauk
ti visi kareiviai ir ginklai, tai 
kam jie ten buvo nugabenti? Pa
gal toki galvojimą išeitų, kad 
amerikiečiams ir 1943 m. reikė-, 
jo iš Europos ir Pacifiko ištrauk
ti visus kareivius ir ginklus -ka
ras butų pasibaigęsl Jei JAV ka
riavo prieš nacius, tai tuo la
biau reikia kariauti prieš komu-j 
nistus, nes komunizmas yra di-! 
desnė pasaulio pabaisa kaip bu
vo nacizmas.

Laikantis karių ir ginklų ati
traukimo dėsnio, reikėtų ir vi
sus JAV karius atitraukti iš Eu
ropos, Azijos ir kitų kraštų. Tai
kos metu tai geriau padaryti, ne
gu tą atitraukimą vykdyti jau ka
ro metu. Kam tada iš viso laiky
ti kariuomenę? O bus ir tokių, 
kuriė panašiai šauks ir tada, jei, 
JAV kariuomenė su komunistais 
kovotų jau savame krašte. Prie 
ko prieinama!

Neblogas pavyzdys Korėjos ka
ras. Ar komunistai atsitraukė 
prie savo sienos, kai P. Korėjoje 
beveik nebuvo amerikiečių ka
rių ir ginklų? Nė. Karas pasibai
gė, kai JAV karo vadas gen. Mac- 
Arthur iš jūros iškėlė desantą ir 
norėjo susemti komunistus. Ta
da P. Korėjoje komunistai išga
ravo kaip kamparas. Gal ir da
bar amerikiečiams vertėtų susem
ti visus P. Vietname esančius ko
munistus, ir karas būtų baigtas. 
Jei taip nedaroma, gal tam yra 
pritežasčių.'" • ■ i .> -■>’ »

Tame pačiame laikraštyje dar 
rašoma: “Gal kalčiausias buvo 
prezidentas Eisenhotveris, kuris 
slapta, Amerikos žmonėms ir 
kongresui nežinant, susitarė su 
P. Vietnamo diktatorium Diemu 
tą karą pradėti ir pradėjo”. JAV 
prezidentas karo nepradeda be 
kongreso žinios, nes karui vesti 
pinigai yra kongreso žinioje. Pa
gal to laikraščio tvirtinimą iš
eitų, kad Eisenhoweris užbaigė 
kąrą Korėjoje ir pradėjo karą 
Vietname. Išeina, kad amerikie
čiai peržengė S. Vietnamo sieną 
ir įžygiavo į tą kraštą. Visas pa
saulis gerai žino, kad tas karas 
vyksta P. Vietname, kad ameri
kiečiai padeda P. Vietnamo gy
ventojams gintis nuo užpuolikų 
komunistų.

Negalima džiaugtis, kad da
bar JAV vykstančios revoliucijos 
yra mažos ir savo tikslų nepa
sieks. Argi galima leisti iki to, 
kad revoliucijos savo tikslu pa
diktuos visiems JAV gyventojams, 
Turime istorijoje pavyzdžių, kur 
revoliucijos žiebėsi palengva, o

paskui labai įsiliepsnojo. Komu 
nistai didžiuojasi, kad Prancūzi
jos revoliucija buvo pilnai įsi
liepsnojusi ir spėjo nužudyti sa
vo karalių ir karalienę. Tą revo 
liuciją užgniaužė gabus karo var 
das Napoleonas. 1917 m. Rusi
joje Napoleono nebuvo, todėl 
tenai per trumpą laiką ir ne po 
didelių kautynių valdžia buvo 
jau komunistų rankose. O kai ko
munistai paima valdžią į savo 
rankas, tada revoliucijų ar gatvė
mis žygiavimų su protestais ne
bėra. Tada viską tvarko polit- 
Jei tada hipiai pabandytų gatvė
mis žygiuoti, jie atsirastų prieš 
kulkosvaidžių ugnį.

Gaisrą reikia gesinti pradžio
je, o ne jam įsiliepsnojus. JAV tą 
gaisrą žiebia komunistai ir jiems 
prijaučiu. Jie ir krašto jaunimą 
stengiasi sužlugdyti moraliai per 
geltonąją spaudą, pornografiją, 
narkotikus ir pan. JAV vyriausy
bė turėtų sutvarkyti ne tik tuos 
nenormalius riaušininkus, bet ir 
jų kurstytojus. Mums, lietuviams, 
reikia stovėti antikomunistų pu
sėje ir padėti krašto vyriausybei, 
o ne kenkti jai J.J.

— Veliuoništoių mįslė: Tėvo 
šautuvas nenutildomas, motinos 
ašaros nesulaikomos, dukters 
kasa nesupinama. (Griaustinis, 
lietus ir vaivorykštė).

— SU žmogum gyvensi, ne su 
pinigais. (Rokiškėnų patarlė).

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

Apsimoka skelbtis DKaUGE. 
aes jis plačiausiai skaitomas Ue- 
cuvių dienraštis. Gi skelbimą kai
nos visiems prieinamo)?

3
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

g.',,.-........

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu. gyvybe* 

automobiliu.
^velkatoM, blz-
nio.
Patogu* Utul-
mokėjimo «•-
IjItOB.

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

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

TELEVIZIIOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

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

REZIDENCINIAI, 
f E KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

s
J 2457 VVest 69th Staeet J TeLHE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL, 

Telefonas VI 7-^447 
4444 S. \Vestem. Ohicngo B. Bl.

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Jdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Anna Ave., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas fl užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500
Knygos suskirstytos pagal savo turinį i 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.

IŠNUOMOJAMA — EOR RENT

Išnuomojamas 6 kambarių butas 
Brighton Parke.

Skambinkit 927-3281

K E AL ESTATE

Bevelk naujas 4 moderniu butu 
mūras — 3 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 hutas su baldais, 
antras tuAčias. 42 Ir Rockwoll. 
$18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

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

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIClUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga

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

Trys geri butai lr švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštu mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Callfior- 
nia. jmok&ti 6,000.

2 butu mūras, 2 auto garažas, Ge
ležine tvora, platus lotas. Marų. pr. 
$20.200.

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

kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šlld. Prie 
Sv. Ritos. Jmoketl $4,000.

3% butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti $12,000.

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

fttal 4 butu pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma 
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

VYRAI IR MOTERYS

VVAITRESSES
VVANTED

Morning Hours
Five Or Six Days A Week

ALSO
BARTENDER

Short Hours — 11 to 4. 
With Experience

ALSO
Female Banquet Mgr.

Contact RONALD SIKORA 
Apply In Person

HOVVARD JOHNSON
9333 Skokie BouJevard 

SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. — 679-9445

WAITRESSES
Bxperlenced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.

BUS BOYS
FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Restaurant
253 Rand Road

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

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metu* 

neilgiame i lsų rūšių stogus T&iec 
>ne arba dedame naujus kaminus, fi
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mūra “tuck 
polntlng'*. Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokama) 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FBANK ZAPOLIS

3208 )£ West 95tb Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4338
illlllllllllllllllllllliluilliuilllllllllllllllllllllllllllllllillllilllilllllllillillililillllllilllllllllllllllllllllllllll

Parduodamas 6 butų apartmentinis dienraštis “Draugas” 
namas.

1843 VV. 54 St.
Skambint 533-5241 PARDAVIMUI

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

2501 W. 69 St. Tel. VVA 5-2737 I
2008 VV. 69 St. 
3333 S. Halsted

Tel. VVA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. Ir V. Žukauskai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlIflIHlUUIlUlllliUlIlIlIHIlIIlIlII

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 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

lllllllllllllllll!ll!llllllllllillll!lll!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllira

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

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

imiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiMiiu

Marųuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. U- bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičlus galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 18,900.

Marųuette Pke. Mūr. 8 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48.000.

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

varna realty
2517 VV. 71st St — RE 7-9515

5 kamb. mūr. bungaiovv prie 71 
lr Rockwell Galima tuoj užimti. 
$18,500.

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

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

6 kamb. (1 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalow prie 72 lr California 
$24,700.

Ui aukšto švarus med prie 65 lr 
Western. 6 ir 4 kamb butai. 87 p 
sklypas. Dvigubas garažas $16,900

5 kamb.. 20 metu mūr. rezidencija
prie 7? Ir Albany. 2 maš. garažas 
$19.590.

11 butų. 10 m»lu i Jų aukštų mfl. 
namas prie 71 ir California. $152,900

St p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 Ir Maplevvood t 10.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOMF T AK NOTARIATAS

IMIGRACIJA
2785 W. 71st Str., Tel. 925-6015

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

Netoli Northwestern Universiteto, 
išnuom. kambarys studentui, už 
darbą arba vaikų mokymą pagal 
susitarimą. Tel. 256-5645

Skelbkites “Drauge”.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldas ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 671 h Place — VVA 8063

MOVING
A pd ra natas perkraustymas 

Įvairių atatnmų

A VILIMAS
823 ĮVEST 34tb PLACE 
Telef FRontier «-l«8?

'499-

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

DISH WASHERS 

BUS BOYS 

NITE WATCHMAN

APPLY —

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION

71 .East Madison Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Bendram fabriko darbui reikalin
gas

VYRAS
Clearing Industrial District —- a- 
pyl. 40 vai. savaitė. $2.78 į vai.

Skambinkit 767-1930

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga

Vidutinio amžiaus

MOTERIS
Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

I BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

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

EXPERIENCED PUBCHASING
CLERK

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

Call Mr. Tom Lillig — 378-7800

EKCELLENT IMMEDIATE 
OPENING!

SECRETARY
EXPERIENCED 

DICTAPHONE — Good typist. 
Age no taaimer. Advancememt 
opportunities. Fringe benefits. 
Steady position.

Call MRS. SPINNER 
________ LA 1-2333________
GENERAL OFFICE

Stėno Helpful. Excellent Working 
Conditions and Liberal Benefits.

JOHN HANCOCK 
INSURANCE COMPANY 
3207 MIUVVAUKEE AVE.

__________  TEL, PE 6-5302____________

Reikalinga Moteris (part time), 
keliom dienom namų ruošos dar
bui, arba kelias vai. mokinti vai
kus lietuvių kalbos. Turi gyventi 
šiaurėje Tel. 256-5645

SKELBKITES “DRAUGE”

HEI.P VVANTED - VYRAI

ASSISTANT VYOOD SHOP

FOREMAN
If you have the ąualifications to 

movė up to assistant 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.
Aipply in person to Mr. Prince.

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

An eųual opportunity employer —

MAINTEN’CE MAN
BERWT»

We’re looking for a general mainte
nance man to work In our Office at 
1315 S. Harlem, Berwyn, Illinois.

I This is a full time permanent posl- 
i tion carrylng all companv benefits. 

Hours 2 P. M. to 10 P. M. Call for 
appointment or apply diirect at the 
address ohown belaw.

MISS STEVENS 922-4860

REUBEN H. DONNELLEY CORP. 
33 E. CONGRESS PARKVVAY 
(Corner of Congress & Wabash)

8rd Floor
An Eųual Opport'y Employer M & F

PHARMAC1ST
Hospital wlth 550 beds and ex- 

pendtng pharmacy has openings vvith 
managerial responsibilltles for ex- 
perfenced appllcants. Excellent ben
efits program. Salary negotlable. 
Make appllcation thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
HAMMOND, INDIANA

MAN
.For general factory tvork. 

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, 01 son 282-8000
RESPON'SIBLE MAN VVANTED

Retired or semi-retired for light du
ties and answering pronę. Hrs. 5 
pan. to 1 a.m. on week-days.

FEDERAL SIGN AND 
SIGNAL CORPORATION 

140 East Tower Drive 
Burr Ridge, Illinois 

CALL MR. MUELLER, 
654-4490 For Interview.

Perskaitę Draugą", duo
kite- ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — MOTERYS

Tvarkingas, teisingas ir greitas Į 
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 įvairins patalaymns

PETRAUSKAS BUILDERS CORP 
General Contractors 

585-5285

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiaiimiiiiiiiiimiimiiiif

SALES ' MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Itombers of 1I.L.B.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, III TeL OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaiga 
’r išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiitttimtiiiiiimtimi'

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas 

1008 W. S3rd STREET TEL 471 0321

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONS:

Typing General Office experience. shorthand, or willingness to 
acųuire techniųue preferred. Age open. Sattsfactory Income, Paid Blue 
Cross-Blue Shield, Paid Vacation. 5 Day Week, 27 H houra. Small office 
air-conditloned, modern electrlcal Office eųuipment and facilities. 

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

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

HELP VVANTED —' VYRAI

JOBS VVITH SECURITY 
Excellent Immediate Openings For

Machinists - Milling Machine & Lathe Oper®.
JOURNEYMEN MACHINISTS

Richmond manufacturer reųulres men to work in close tolerances 
with a minimum of superviston. Full company benefits Include alr- 
condltioned shiap, Jiospitalizatlon, penslon, vacation and paid holidays. 
Congenial worklng condltlonsi Steady employment. Wntte, call or apply:

MOLINS MACHINE COMPANY, INC.
3901 Carolina Ave., Richmond, Virginia 23222 

PHONE — 649-9081
An eųual opportunity employer

CONSTRUCTION EQUIP’T 
DESIGN ENGINEERS

Due to an expanding produet line and rapid growth, Link-Belt 
Speeder has several challenging career opportunities available to 
engineers interested in designirig new and advanced construction 
machinery.

Over sixty years of experience have established Link-Belt 
Speeder as one of the world’s ieading designers and ma.nufacturers 
of eranes, excavators, diesel pilė hammers and related produets. To 
give you additional Information regarding the opportunities with 
this medium-sized, Progressive organization.

If unable to arrangie a personai interview, 
write or call collect vveekdays to:

M R. H. R. C 0 Z A D, Chief Engineer

LINK-BELT SPEEDER
Dtvision of FMC CORPORATION (Dept. L.)

1201 Sixtii Street, S. W.
CEDAR RAPIDS, IOWA 52406 

Phone (319) 398-3350
__  An Eųual Opportunity Employer



SOVIETŲ PRISLĖGTAME 

BUDAPEŠTE

Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū
džiai iš kelionės Europoje

Greitai
tuščiomis

lėkdami automobiliu 
Vengrijos sostinės

Pagrindinėje gatvių sankry
žoje mes išsiskyrėme ir atsi-

Budapešto gatvėmis, atsirado- sveikindami padovanojome va
rne senamiestyje. Buvome išal 
kę. Įsitaisėme viename resto
rane ir jau ibuvome pasiruošę 
smagiai laiką praleisti, bet res
torano vedėjas pranešė, kad 
mums nėra vietos, nors pusė 
vietų buvo laisvų. Vėliau su
žinojome, kad buvome užklydę 
į aukštųjų komunistų užeigą ir, 
neturėdami atitinkamų leidimų, 
negalėjome ten pasilikti. Susi
radę tipišką restoraną, užkan
džiavome vengriškais valgiais 
ir vynu. Valgėme drauge su 
dviem jaunuoliais, kaip vėliau 
paaiškėjo, rytiniais vokiečiais, 
kurie iš pradžios nenorėjo su 
mumis kalbėtis, tik pamažu ir 
nenoromis atsakinėjo j mūsų 
klausimus, bet išgėrę kiek dau
giau vyno, sutarėme drauge ap
žiūrėti Budapeštą nakties me
tu. Važiuodami mūsų mašina, 
vyrukai prabilo ir daugiau pa
pasakojo apie savo gyvenimą. 
Vienas iš jų buvo fizikas, ki
tas chemijos studentas ,abu 
atvykę atostogų praleisti. Jie 
nusiskundė negalį vykti ne tik 
į vakarų valstybes, bet ir į Ru
siją, Čekoslovakiją ir Jugosla
viją. Puikiausiai susipažinę su 
vėliausiais pasaulio įvykiais.

Dgai diskutavome Čekoslova
kijos padėtį. Mane stebino jų 
noras ir entuziazmas diskutuo
ti abiejų Vokietijos dalių sujun
gimo klausimais, kai vakarų jau 
nimas patenkintas šių laikų va
karinės Vokietijos padėtimi. Šie 
jaunuoliai buvo nepatenkinti ir 
troško vieningos Vokietijos bei 
daugiau laisvės savo kraštui.

Kai vakarų Vokietijos jauna
jai kartai reikėjo vis aiškinti, 
kur randasi Lietuva, o šie jau
nuoliai, tik paminėjus Lietuvą, 
tuojau pradėjo mums pasako
ti apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Jie puikiai žinojo, kad Lie
tuva yra okupuota, kad rusi
fikacija yra vykdoma ir kad 
lietuvių tauta pergyvena daug 
didesnę priespaudą, kaip Rytų 
Vokietija. Studento šeima glo
bojusi vieną lietuvių pabėgėlių 
šeimą antrojo- pas. karo metu. 
Ta šeima padovanojo jiems ka-

karietiškos spaudos, kurią iie sv 
dideliu džiaugsmu ir malonumu 
greitai paslėpė po švarkais. Jie 
išlipo kokį kilometrą prieš sa
vo viešbutį, nes bijojo, kad kas 
nors nepamatytų su vakarietiš
ka mašina važinėjančius.

Rytą vėl pasileidome tuščio
mis gatvėmis. Buvo staigmena, 
kai raudona šviesa mus sustab
dė, nes tramvajus turėjo pirme
nybę, o policininkas šypsodama 
sis į mus atsiprašė, kad mes 
turėjome sustoti, šaligatviai 
žmonių pilni. Jie skubėjo atlikti 
savo kasdieninius darbus ir už
davinius. Matėme gana ilgas ei
les žmonių, laukiančių prie mė
sinių, kepyklų ir kitų krautu
vių. Maišėmės ir mes su žmonė
mis. Stebino mus jų tyli laiky
sena.

Budapešto žmonės atrodė rim 
ti, susimąstę, lyg gedulo dieną. 
Aplankėme dar vieną užeigą ir 
čia tikrai pamatėm komunisti
nės sistemos tvarką. Užsisakėm 
alaus, bet jo negavome, nes bu
vo išsibaigęs. Paprašėm beal
koholinio gėrimo — ir to jau 
buvo pritrūkę; pagaliau gavo
me vyno. Jį begurkšnojant, at
važiavo sunkvežimis, kuris at
vežė alų. Matėme žmones stovin 
čius eilėse prie krautuvių. Ma
tyt ką nors atvežė. Aplankėm 
katedrą, parlamento rūmus, dar 
kartą apvažiavę miestą, aplei
dom Budapeštą. Budapešto ben
zino stotyje gavome anglų fir
mos benziną, kurį pardavinėjo 
už amerikietiškus dolerius ar an 
gliškus svarus. Prisipylę benzi
no ir sumokėję už .jį rekordinę 
sumą, ruošėmės važiuoti Aust
rijos link. Vienas vyras, apie 3? 

(metų amžiaus, paprašė, kad mes 
jį pavežtumėm. Neturėję pro
gos ilgiau pasikalbėti su vie
tiniais vengrais, su malonumu 
priėmėm mūsų pakeleivį ir, gro
jant amrikoniškai muzikai, lei
domės vakarų link. Mūsų bend 
rakeleivis buvo taksi vairuoto 
jas, daug nekalbėjo. Jis prabilo 
tik prie Čekoslovakijos pasie
nio, nes čia matėsi daug karei
vių ir kariuomenės dalinių. Mes

Dalis svečių literatūros vakare, surengtame Chicagos Anglijos lietuvių klubo, Jaunimo centre lapkričio 9 d.
Nuotr. V. Noreikos

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 14 d. 7

ir kuris, prisimindamas kun. d r. | Leningrado metropolitas Niko- 
M. Gustaitį, sako, kad tas nuo-1 dim apsilankė Vakarų Vokieti- 
širdus pedagogas įskiepijo jam joje ir susitiko su Vokietijos
daug lietuviškumo. J. Pr.

BOSŲ METROPOLITO 
KELIONE

Rusų ortodoksų Bažnyčios

katalikų Bažnyčios atstovais. 
Metropolitas Nikodim vėliau vy
ko į Romą.

A -Į- A.
KUN. JONUI JUODEIKAI

mirus

jo brolį DR. VLADĄ JUODEIKĄ su šeima nuoširdžiai 

užjaučia

Kun. Pijus Brazauskas

LIETUVOJE MINĖS LAZDIJŲ GIMNAZI
JOS IR M. GUSTAIČIO JUBILIEJŲ

Iš Lietuvos gautas laiškas, ku
riame rašoma, kad lazdijiečiai 
1970 metais minės auksinę Laz
dijų gimnazijos sukaktį ir 100 m. 
sukaktį nuo Dzūkijos dainiaus

Seinų Žiburio gimnazijoj — bu
vo direktoriumi. Yra parašęs visą 
eilę kūrinių. Apie jo kūrybą Vaiž
gantas atsiliepė: “Ir kad šiūptels, 
tai net atsiloši: ir forma bus

kun. Motiejaus Gustaičio gimi- kristalinė, ir rimas elegantiškas,
mo. Laiške pažymima, kad Laz-, įdomus ir skambus, ir vaizdų bus,
dijų gimnazija buvo pirmoji gry- už širdies tveriančio jausmo
nai lietuviška gimnazija Suvai- Į daug...” V. Bičiūnas M. Gustaitį
kų gubernijoje. Ji buvo 1918 m. vadino kilnios sielos dainiumi.
įkurta Seinuose, bet po 1919 m. F. Kirša “Meilės” autorių Gus-
rugp. 23 d. ginkluoto lenkų už- taitį laikė pomaironinio laikotar-
puolimo mokykla persikėlė i pio pirmąja kregžde.
į Lazdijus, kur ji buvo atkurta T -m - • ai cinnn lr, j • Laiško autorius Aloyzas Su-1920 m. sausio 12 d. Buvęs los x. , i j j□ » , , • j c-x i / . žinskas liudija, kad dr. M. Gusrlii'oL'rA.vnic /fr stnrLnc flnttn otei_ j

taitis ne kartą buvo kviečiamas

lėdinės eglutės papuošalus ir manėme, kad čia buvo Vengri- 
kasmet, puošdami Kalėdų eglu
tę, su pagarba prisimena lietu
vius. ............ ■:

direktorius dr. Starkus savo atsi
minimuose apie pirmas gimnazi
jos dienas rašė, kad buvo pasta
tas paprastas, įstaigai nepritaiky
tas, viena sofa, keli surankioti iš
krypę suolai, mažai pakūrentos 
krosnys, mokinių dauguma stati 
per kelias dienas vargo.

Nepaisant tų sunkių sąlygų 
gimnazija 1925 m. išleido 11 
abiturientų. Seinų Žiburio gim
nazijoje Lazdijuose dirbo tokie 
žmonės, kaip dr. Pr. Mikužis, dr. 
K. Narkevičius, dr. M. Gustaitis, 
Salomėja Nėris. Tai buvo gana 
ryškus žiburėlis Sūduvoj.

Toliau laiške rašoma, kad 
šviesų atminimą Dzūkijoje pali
ko nuostabus ir nuoširdus žmo
gus kun. dr. Motiejus Gustaitis, 
pirmasis Žiburio gimnazijos di
rektorius Lazdijuose. Visi jį pri
simena su didele šiluma. Dr. M. 
Gustaitis daug energijos paskyrė 
neturtingos ir atsilikusios Dzūki
jos kultūrinimui. Pasak jo kole
gos E. Lasto, “Motiejus padėjo 
Lietuvos mokykloms dorinio auk
lėjimo pradus”. Jis buvo baigęs 
Friburgo universitetą, 1904 -1914 
kapelionavo Marijampolės gim
nazijoje ir dėstė ten lietuvių kal
bą, o nuo 1918 m. iki mirties 
(1927 m. gruodžio 23 d.) dirbo

kišką, pavasariškai atbundan
čią sielą, lyg į dirvą, pasak Ku
dirkos ‘pasėlio grūdą’, bet ir dėl 
to, kad jiedu buvo šviesios asme
nybės, skaidriai spinduliavę vos 
bešvintančioje Lietuvos padangė
je”. I

Laišką su tiek daug įdomių 
duomenų iš Lietuvos gavo čika
gietis Petras Vilkelis, kuris pats 
4 metus lankė minėtą gimnaziją

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis
Disertacija, už kurią Vienos Uni

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

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

1. Senųjų prūsų kultas, perkel-

Pranešame giminėms ir draugams, kad š. m. lapkričio 
men. 10 dieną Lietuvoje, Kybartuose mirė mūsų mylimas tė
vas ir senelis

A. + A. JUOZAS ZUBRICKAS
Paliko nuliūdime Amerikoje: dukterį VIKTORIJĄ DEDI- 

NIENĘ su šeima, Nevv Yorke; sūnų VYTĄ Zl! BRIČKĄ su 
šeima, Detroite; Sūnų ZINARDĄ su šeima Lietuvoje, ir kitus 
gimines.

Pasiklausę vengriškos smui
ko muzikos ir prisivalgę ven
griškų valgių, vežėme mūsų nau 

’s draugus namo, klausydamie
si Luksemburgo stoties moder
niškosios muzikos. Mūsų drau
gams buvo uždrausta šios sto
ties klausytis, bet kadangi jie 
drauge su “jankiais” keliavo, 

x tai ir klausėsi kartu. Jie prisi
pažino, kad beveik visas Rytų 
Vokietijos jaunimas klausosi tik 
tai vakarietiškų radijo stočių, 
o senimas, patobulinęs antenas, 
žiūri vakarų Vokietijos televi- Į rių buvo daug kareivių su auto- 
zijos stočių programos. matais. Patikrinę mūsų doku-

jos kariuomenė, bet jis paaiš
kino, kad čia daugumoj rusų 
kariniai daliniai.. Kryžkelėse ir 
geležinkelio sankryžose teko ma
tyti rusų kareivius su automa- mentus, iškratę mūsų mašiną,
tais ir šalmais, einančius sar
gybą. Pervažiavę sieną ir atsi-

leido išvykti iš Vengrijos.
Pamatę austrų muitinę lais-

dūrę Austrijoje, sužinojome, į vai atsidusome. Buvo be galo 
kad tą dieną Bratislavos mies- , malonus jausmas vėl būti laisva
te įvyko masinės gyventojų de
monstracijos.

Netoli Austrijos sienos ant 
kelio iššoko kareivis su auto
matu ir įsitikinęs, kad esame už 
sieniečiai, leido važiuoti toliau. 
Kilometrą pavažiavę, vėl priar
tėjome prie spygliuotos tvoros 
ir geležinių barjerų, prie ku

K

• k

Arabų partizanų vadas EI

profesoriauti V.D. universitete, 
dėstyti vietoj Maironio, bet jis 
atsakė: “Jau matyt, mano toks 
likimas, kur tik ką įkuriu, suor
ganizuoju, sutvarkau, netenka , _
naudotis. Taip jau buvo Mari-.j ta3 jų palikuonims — lietuviams, 
jampolėje, Trakuose, Jaroslavly- Maž. Lietuvos gyventojams.

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

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

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

Illinois gyventojai prašomi prie 
knygos kainos pridėti 5 proc. mo

ję, Seinuose taip ir Lazdijuose. 
Bet reikia spirtis likimui — neap
leisiu Dzūkijos”.

HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Pazking Facilitiaa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpubUc 7-8600

Gražiai apie savo mokytoją 
pasakė prof. V. Mykolaitis — Pu
tinas, turėdamas mintyje P. 
Kriaučiūną ir M. Gustaitį: “Dar 
ir šiandien mane perlieja šiltas 
išdidumas, pasigėrėjijfno jausmas.
Ne vien dėl to, kad jiedu buvo kesčiams. 
mano mokytojai, sėję į mano vai

PETKUS
iinniiiiiiiiiiiiiiNiniuniiiiiiiiiiniuiiniiinmiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiHiHiiiiio

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

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

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

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

2.50

me krašte. Užteko parodyti A- 
merikos pasą — ir galėjome Va

žiuoti toliau. Nepalyginamai bu 
vo jaukiau važiuoti gatvėmis, 
kurios pilnos mašinų. Restora
nai žmonių: girdi juoką, triukš
mą, ginčus, diskusijas. Labai 
gerai žmogus jautiesi, kai žinai 
esąs nesekamas, gali ką nori 
kalbėti ir jautiesi visiškai lais- = 
vas.

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

3.00

- ' 5.00
WR<ltHUUIIUUIIIIWItlllllllUIIUHIIUUIIUIlllUUIHIIIIHIIIIIU«tUIH:iUI<lllllllllll|llllniHlltlHlinH!ltHmillllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIINIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlnllllllllllllllllllWIIIHIUIIUMIIl>

£UIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||M|||||i||;i||||||i|||||||||||||||k

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU
1 PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3*6335

. Vienas blokas nuo kapinių

grupę-

EUDEIKIS
DIREKTORIAI 
Geraldas F. Oaimid

Fatah instruktuoja jaunų arabų kovotojų “Jaunieji liūtukai’

| 6440 S. Pulaski Road, 
f Chicago, III. 60629

= ČESLOVAS VITKAUSKASs
= District Manager
5 Tel.: 585-0242; 585-0243 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiuniii,muminę-

LAIDOTUVIŲ
Dovydas P. Gaidas -

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonai — YArds 7*1741*2

hllllllliiliiiiiiiiiiiiiiiniiiliiiiilllitliililiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOK IT8 
Stabdžiai, Sankabos, Transrnisijo*-, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So Western Avenue

Kampais 58 th Street 
TeL — PRospeet 8-9533

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. OSrd Street. Chicago, Illinois 

Tek PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IK SONOS
(LAUKA W1OZ)

2424 W. 69tb Street TeL REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

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

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

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-8401



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 14 d.8

X DRAUGUI reikalingas tar
nautojas, turįs leidimą vairuoti 
mažą sunkvežimį. Darbo valan
dos nuo 4:30 iki 8:30 vai. vak. 
Kreiptis į administratorių.

X Dail. Jadvygos Paukštie
nės dailės darbų paroda atida
roma šį sekmadienį, lapkr. 16 d. 
3 vai. p.p. Paroda įruošta Jau
nimo centre, Čiurlionio galeri
jos patalpose. Ji bus atdara jau. 
XI. 15 d. 7 vai. vak. ir tęsis li
gi lapkr. 23 d.

X Dr. Vincas Maciūnas, nau
jasis Lituanistikos instituto pre 
zidentas, Padėkos dienos savait 
galiui atvyksta į Chicagą. Ta 
proga lapkr. 28 d., penktadienį,1 
6 vai. vak. St. Balzeko liet. kul
tūros muziejaus patalpose šau
kiamas Lituanistikos instituto 
narių ir Iždo tarybos darbuoto
jų posėdis, kuriame Instituto 
prezidentas padarys pranešimą; 
bus svarstomi aktualūs veiklos 
(klausimai. Visi nariai ir prijau
čiantieji kviečiami dalyvauti.

x Albert J. Aukers, žinomas 
finansininkas ir Union Federal 
Savings bendrovės prezidentas, 
paskirtas Illinois valstybės tau
pymo ir skolinimo bendrovių 
sąjungos federalinio komiteto 
vicepirmininku. Apie šį pasky
rimą pranešė Lygos prezidentas 
Daniel J. Nicholas, Rockforde. 
Kaip žinome, Lygai priklauso 
daugiau kaip 500 bendrovių.

X Pianistas Alvydas Vasai
tis išpildys meninės programos 
dalį Chicagos skyriaus akademi
kų skautų metinėje šventėje, ku 
ri įvyks lapkričio 16 d. Golden 
Age ręst. patalpose.

X Kun. Jono Kubiliaus pa
skaitą “Alkoholis ir narkotikai 
— suaugusių nelaimė, jaunųjų 
pražūtis” su pavyzdžiais iš hi
pių gyvenimo, ruošia Chicagos 
Studentų ateitininkų draugovė 
šį šeštadienį, lapkričio 15 d., 
7:30 v. v. Valaičių bute, 6641 
Sb. Maplewood Avė. Visi ateiti
ninkai kviečiami dalyvauti.

X Skautininkų-ių ramovė
kviečia visas škautininkes ir 
skautininkus į pirmąjį rudens 
susirinkimą, Ikuris įvyks lapkri
čio 23 d. 4 vai. po pietų, gktn. 
L. ir A. Ramanauskų reziden
cijoje, 7143 So. Tlroy. Skt. kun. 
J. Kubilius SJ, praves pašnekė
si tema Narkotikai, jaunimas ir 
hipiai..

X Už a. a. Vladislavą Maren- 
liolcienę trisdešimties dienų nuo 
jos mirties proga šv. Mišios 
bus atnašaujamos lapkričio 16 
d. 9 vai. tėvų marijonų koply
čioje, 6336 So. Kilboum Avė. 
Giminės ir draugai kviečiami 
dalyvauti. (pr.)

X Kristalas, sidabras, porce- 
lanas, meniški odos ir medžio 
dirbiniai, aukso, gintaro, kult. 
perlų ir kt. papuošalai, vyrams 
ir moterims šveicariški laikro
dėliai ir daugybė (kt. dovanoms 
prekių. Pasirinkimas visada di
delis, kainos, kur galima, nupi
gintos. Terra, 3237 West 63rd 
St., tel. 434-4660. (sk.)

X Gražiausia 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 Kęstuti. Stereo. 
Pakartoti ir “Pirmieji žirginėlia.i” 
Kaina — po $5.00 ir persiutimo 
išlaidos. Užsakymus siųsti: G'fts In
ternational — Karvelio Prekybos 
Namai, 2501 W. 71st St., Chicago, 
III. 6G629. (sk.)

X Naujų Jaunimo centro pa
talpų statybomis Chicagoje rū
pinasi tėv. J. Kubilius, SJ, pa
dedamas tėv. J. Rorevičiaus, 
SJ, tėv. Br. Krištanavičiaus, 
SJ, tėv. J. Vaišnio, SJ. Tėv. Gu
tauskas prisideda daugiausia 
lankydamas žmones ir rinkda
mas aukas. Trečiadienio vaka
rą pas jėzuitus buvo sukviesti 
spaudos atstovai, kurie buvo 
painformuoti apie šios statytos 
užmojus. Be anksčiau minėtų 
dalyvavo: arch. J. Miulokas, inž. 
J. Stankus ir laikraščių atsto
vai: J. Janušaitis, A. Pužaus
kas, V. Šimkus, kun. J. Pruns
kis. Laikraštininkai gavo infor 
macijų ir buvo vaišingai priim
ti. Tėvai jėzuitai pasidžiaugė, 
kad ankstybesnei statybai pa
remti O. Jankauskienė buvo pa 
aukojusį 100.000 dol. (Plačiau 
žiūr. vedamajame).

X Auksė ir Petras Kaufma- 
nal susilaukė antrojo sūnelio, 
kurio vardas Anus Vincentas. 
Viktoras Petras džiaugiasi savo 
broliuku, o Linas Ksaveras, Gin 
ta Teresė, kovas Ignas ir Milda 
Joana Palubinskai (Los Ange
les), Vėjas Gabrielis ir Gytis 
Paulius Liulevičiai (Chicago), 
Diana Monika Ghalmetaitė (Is
panija) — pusbroliuku.

X Lietuvišką spaudą parem
ti yra įvairių būdų. Nemaža 
skaitytojų dalis naudojasi kalė
dinių kortelių gavimo proga ir 
siunčia -savo auikas. “Draugą” 
parėmė aukomis: 3 dol. — Ig. 
Rudis; po 2 dol. — J. šilgalis, 
Al. Kraucenka, kun. J. Tamulis, 
M. Milušauskas, St. Taučytė, J. 
Yla, R. Chiapetta; 1 dol. — An
na Glebis. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X Prel. L. C. Gižinskas, De
troit, Mich., gavęs “Draugo” 
kalėdines korteles, mums atsiun
tė malonų padėkos (laišką ir 
drauge 10 dol. auką spaudai pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Balfo vajus Ciceroje yra 
pačiame įkarštyje. Jis apima ir 
Benvyną, Riversidę, Oak-Paiką, 
Stickney bei kt. Nenuilstamos 
rinkėjos,-jai: dr. Č. Bacinsikie- 
nė, P. Barkauskienė, L. Griauz
dė, K. Deveikis, A. Lauraitis, 
R. Lotožienė, V. Markauskienė, 
R. Memėnienė, D. Miilūnienė, 
dr. B. Motušienė, J. Pupelienė, 
Purtulienė, V. ISūmanienė, G. 
Valantinieinė, A. Valeika, A. 
Zadlskas, O. Ząilskienė. Yra to
kių geradarių aukotojų, kurie 
nelaukia ateinant į namus. Jie 
savo auką neša tiesiai į namus 
arba į Šv. Antano banką, įteik
dami Cicero skyriaus pirminin
kei O. Zailskienei.

X Aldona Sugar, La Grange, 
Ui., džiaugdamosi . kalėdinėmis 
kortelėmis, prisiuntė 5 dol. au
ką. Dėkojame.

X K. Pabedinskas, Oak Parlk,. 
HL, už kalėdines korteles pri
siuntė 5 dol. auką. Ačiū.

Anglijos: liet. klubo Chicagoje surengto literatūrcs vakaro programos dalyviai. Iš k.: S. Juozapavičius, poe
tas VI. Šlaitas, D. Matulionytė, E. Vilutienė, raiyt. kun. J. Kuzmickis, K. Brazdžionytė, E. Blandytė ir 
kanklininkės: Marytė, Mastote ir Verute Bilitavičiūtė s. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PARYŽIAUS DAINININKES Antonia Wackell iš Worcester, 

KONCERTAS ■ Mass., vice pirm. — Juliana
Dainininkė iš Paryžiaus, De- Rotsko (mokytoja iš Cicero, 

nise LeBrun, išpildys Pietvaka- ®-)» H vicepirm. — Mary Žė
riu tarybos dailiojo meno ruo-, maitis iš Worcester, Mass., fi- 
šiamą trečiąjį pristatymą kury- nansų sekr. — Marie Panavas 
binio bendravimo cikle, “The iš Evergreen Park, HL, ižd- Na-
Vodce of France”, ikuris įvyks talie Saturnas iš Marąuette Par- 
šį sekmadienį, lapikričio mėn. 16 ko, iždo globėjos iSbphia Bart- 
d., 3 vai. p.p. Bogan Jr. College kus iš Town of Lake ir Mary 
auditorijoje, 7900 IS. Pulaski. Druktenis iš Cicero, EI. Redak- 
Šios dainininkės išraiška ir bal- tore ir administratore — Dale 
so stiprumas yra lyginama su Murray iš 'S'outh Bend, Ind., na 
buvusia Edith Piat, kuri yra, rių sąrašo vedėja — Helen Ger- 
pati pasakiusi apie Datose Le cius iš Marąuette Parko.
Brun: “ji yra vienintelė, kuri 
gali užimti mano vietą”. Šiuo 
metu, Denise Le Brun dalyvau
ja pastatyme “Jacąues Brel is 
Ahve and well and Living in 
Paris”, Ikuris jau antrus metus 
vyksta “Happy Medium” teatre.

juos dėkojo. Tačiau geriausia do 
vana buvo žinia, kad jos anūkas 
Petras, 17 m. amžiaus, baigė 
aukšlt. mokyklą su gerais pažy
miais gaudamas stipendiją stu
dijuoti kolegijoje. Visi svečiai 
sugiedojo jai ilgiausių metų.

Ona Ivinskaitė

Chicagos žinios
KALĖDINE NUOTAIKA

Jau dabar prieš Padėkonės 
šventę ir kalakutienos dieną, 
State gatvė miesto centre pa
puošta kalėdiniais papuošalais 
ir šviesomis.
$50,000 UŽ ŠOKIŲ MUZIKĄ
Ed. Verdebal, Willow Brodk 

šokių salės savininkas, bando 
nusamdyti televizijoje pasižymė- 

— Mary Srupsa, žinoma mo-! juisį Lawirence Wė’k vedamą 75

Šiuo metu vyksta naujų na
rių vehbavimo vajus, rūpinama
si apdrauda ir apšvieta.

Visi kviečiami atsilankyti ir iš- kus ir kitus artimuosius. Nega-

IS ARTI IR T01I
J A VALSTYBĖSE

— Lietuvių kunigų laisvaja
me pasaulyje sąrašo — elen- 
chus rengiama naujoji laida. 
Papildymus, pataisymus, pagei
davimus, žinias apie naujus į 
šventintuosius ir mirusius kuni
gus prašoma siųsti: Rev. Titas 
Narbutas, 1922 Leo Street, Day
ton, Ohio 45404.

— Algis Zaparackas reda
guoja neperiodinį laikraštėlį 
Accent, leidžiamą Michigan vals 
tijos respublikonų partijos tau
tybių tarybos reklamos komisi
jos. Laikraštis leidžiamas De
troite.

AUSTRALIJOJ
— Studijų dienas ruošia Aus

tralijos LB kultūros taryba 
ateinančių metų kovo 27—30

nai nuriedėjo nuo bėgių prie 
VVestern ir 15-tos. Du vagonai 

I išlėkė į judrią VVestern avenue, 
gerokai aplamdė du sunkveži
mius ir vieną automobilį. Vienas 
vagonas sustojo vakarinėje gat 
vės pusėje tik kelis colius nuo 
Midland sandėlio.
DUJOS PARBLOŠKĖ VAIKUS

Dujos išsiveržė iš rūsio trijų 
aukštų namuose, 6207 S. Wood- 
lawn, ir parbloškė HJca vailkų 
ir vieną suaugusį, kurie buvo 
nuvežti į Woodlawn ligoninę. 
Ten visi atsigavo. Kiti 45 gy
ventojai saugiai išbėgo.

’ PALIKO 8 MfLMjONlB
Miręs gen. Robert VVood, bu- 

terų veikėja, savo gimtadienio narių orkestrą. Už vienos savai,vęs ®ears Roebuck bendrovės 
proga sukvietė visus savo vai- tės pasirodymą mokės $50,000. , vedėjias, testamente paliko

Įėjusieji atvykti sveikino ją te
lefonu. Svečių tarpe buvo ir 
kolnisulo P. Daiužvardžio ir J. 
Daužvardienės sūnus Petras su 

Amerikos lietuvių R. katali- žmona.
kių moteirų sąjungos seimas iš- ( Mary yra aktyvi gerų darbų 
rinko naują centro valdybą 197Q rėmėja, garbės narė. Ji džiau- 
— 1970 metams: pirmininkė —'gėsi visais sveikinimais ir už

girsti šią dainininkę. '
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 

VEIKLOS

VAGONAI IŠLĖKĖ Į 
VVESTERN GATVĘ

Chicago North VVestern gele
žinkelio keturi prekiniai vago-

testamente paliko 8 
mil. dolerių, daugiausia tos kom
panijos akcijomis. Trečdalį pali
kimo gauna našlė. Likusią dalį 
gauna trys dukterys ir 12-ka 
anūkų.

dienomis Melboume. Svarbiau
sios temos: Lietuvio ateitis Aus
tralijoje, Spaudos reikalai, Li
tuanistinis švietimas. Simpoziu
mo organizavimu rūpinasi J. 
Maksvytis, 7 Flemming St., Gar 
lingford, N.(S.W.

— Sydnėjujie įvykusioje Aus-4* 
tralijos grafikų parodoje su sa
vo darbais dalyvavo ir lietuviai 
grafikai V. Ratas ir E. Kubas.

— Liet. maldos apaštalavimo
būrelis veikia Brisbane — New 
Castle, kun. S. Gaidelio SJ, va
dovaujamas.

KORĖJOJE *

— Seoule, Korėjos sostinėje, 
buvo surengtas seminaras tema 
“Laisvė ir komunizmas”, kuria
me dalyvavo aštuoni Azijos 
mokslininkai. To seminaro me
džiaga, suredaguota Pasaulinės 
Antikomunistinės Lygos gene
ralinio sekretoriaus dr. Josė 
Hemandezo, yra išleista kny- j 
gos pavidalu. Knygos vardas — 
The Quest For Freedom, 416 
psl. Išleido The Freedom Aca- 
demy, Freedom Centesr, Seoul, 
Korea, 1969. Knygoje minimas 
vienas įvykis ir iš Lietuvos. Pa
sakojama, kaip į “Laiko” redak
torių (tai buvo Henrikas Bla- 
zas) kreipėsi jaunas vynas su 
žinomo generolo rekomendacija, 
prašydamas priimti dirbti redak
cijoj. Tik 1940 metais 'birželio 
mėnesį, Lietuvą užėmus rusų 
kariuomenei, paaiškėjo, kad tas** 
jaunas vyras — įžymus komu
nistas, kurs tuč tuojau buvo 
paskirtas ministru Lietuvai pri
mestoj marionetinėj valdžioj. 
Tai buvo Guzevičius, pirmasis 
vyriausias enjkavedistas Lietu
voj ils lietuvių tarpo. (EJ

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.

Šventųjų Mišių ir maldų 
NOVENA

ŠVC. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTĖS PROGA 
BUS

Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chicago, Illinois,

nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 7 d., 1969
Savo globėjos Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios šventės pro

ga, marijonai atnašauja šv. M šių ir maldų noveną, kurios metu 
ypatingu būdu prisimena savo bendradarbius ir geradarius.

Tačiau šioje šv. Maldų ir maldų novenoje dalyvauti kviečiami 
ir mūsų rėmėjai ir visuomenė.

Norinčius dalyvauti šiose maldose, prašome pažymėti šiame 
lape pageidaujamas intencijas ir, su maža auka ar be jos, pasiųsti 
šiuo atresu: Marian Fathers, 6336 S. Kilboum Avė., Chicago, Hl. 
60629.
□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už netikinčiųjų atsivertimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvės atgavimą.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas 

malones.
□ Padėka Marijai už globą.
□ Už misijas.
□ Už mūsų parapijas.
□ Už kunigų šventumą.
□ Už sielas skaistykloje.
□ Už mirštančius.
□ Ypatinga intencija.
□ Už ypatingą mirusį ar 

mirusią.
□ Už pasveikimą man brang1 ų 

asmenų.
□ Už tėvą ir motiną.
□ Už vaikus.
□ Už laimingas vaikų vedybas.
□ Už tylos Bažnyčią.
□ Už Šv. Tėvą.

x Stasys Petokas, Chicago, į X Chicagos studentų ateiti- 
Hl., gavęs kalėdines korteles ninku draugovė po ankstyvų 
atsiuntė mums padėkos laiškelį šv. Mišių iškylaus šį sėkmadie- 
ir 5 dol. auką spaudos darbams nį, lapkričio 16 d., Fabian Par- 
paremti. Dėkojame. ke. Dėl tolimesnių informacijų

prašome kreiptis telefonu: 656- 
X Arūnas Vasys, dirbąs i 2732. '

Howe, Bames & Johnson, Ine., x Sigutė pa^^kas, Dolton, 
Patarnauja kaip gavusį kalėdines korteles, 

parėmė mūsų dienraštį 5 dol. 
auka. Ačiū.

X Gavę kalėdines korteles, 
“Draugą” aukomis parėmė: 4 
doL — Kun. A. (Sabas, po 3 dol. 
— Alg. A. Liaugaudas, VI. Vai
čaitis, K. Juškevičius; po 2 dol. 
—A. Osteika, P. Kaušas, P. Kau 
nas, J. Sabaliauskienė, B. iŠ. 
Trokshel, St. Dargis, Dr. Sylvia 
Bamett, R. Gedgaudas, dr. Z. 
Danilevičius, Adam Stulginskas, 
A. Grigaliūnas, J. Smalstys, Ig. 
Lukša. Nuoširdžiai dėkojame.

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

X Prisimenant' a. a. Mykolo 
Sleževičiaus 30 metų mirties 
sukaktį už jo sielą šv. Mišios 
bus atnašautos laplkr., 16 d., 10 
vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje. 
Prašome dalyvauti visus — gi
mines, draugus ir pažįstamus.

(pr.)

stookbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Šutote 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. TeL 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa- 
rars investavime vertybėse.

Yslr i

X Grandinėlė šoks lapkr. 30 
d., 4 vai. popiet Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos auditorijo
je. Bilietai gaunami Margutyje, 

Paruošiant vietą naujoms Jaunimo centro statyboms Chicagoje. Prie 2422 W. Marąuette Rd. ir Mar-
Laisvės paminklo stovi vyriausieji statybos rūpintojai: provinciolas giniuose 2511 W. 69 St. (pr.) 
kun. G. Kijauskas, S.J. ir kun. J. Kubilius, S.J. " ’ .... 1 * ■

□ Už pašaukimus į dvasinį 
luomą.

□ Už mūsų jaunimą.
□ Už šeimos laimę.
□ Už pasaulio taiką.
0 Už Rusijos atsivertimą.
□ Už ark. Jurgio beatifikaciją.
□ Už karo pabaigą.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC 
Namo vyresnysis

Vardas, pavardė . . ...............................................................
Gatvė .....................................................................................
Miestas ir Valstybė................................................... Auka

■ategačaiia T-^ai


