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KOMUNISTŲ AGENTAI KAUNO 
KUNIGŲ SEMINARIJOJE 

Ko siekia komunistai verbuodami klierikus saugumo agentais? 
(Iš Lietuvos Katalikų Bažny-gilios konspiracijos, mat, jei liau-

čios Kronikos Nr. 3) 

Saugumo organams reikalinga 
tiksli informacija apie seminari
ją: dėstytojus, vadovybę, klieri
kus ir apie bažnytinio gyvenimo 
įvykius. LKP CK sekretorius A. 
Barkauskas LKP CK VI plenu
me kalbėjo: "Ideologinės kovos 
paaštrėjimas verčia mus būti y-
pač budriais ir veikti apgalvotai, 
kryptingai, patikimai užsklęsti 
duris bet kokiai priešų įtakai. 
Mes privalome atatinkamai rea
guoti prieš visas mūsų priešų 
ruošiamas ideologines diversijas, 
laiku jas įspėti ir sužlugdyti..." 
(1972.VII.6) 

Be abejo, KGB organai žino, 
kad joks sąžinę turįs kunigas ne 
bus rimtas saugumo darbuotojas. 
Ir šiuo atveju verbavimas saugu
mo agentais turi prasmę. Klieri
kų tarpe pasėjamas nepasitikėji
mas vienų kitais, užverbuotasis bi-
j"o pasirodyti pamaldus, vengia 
rimtesnių pokalbių etc. Užsiver
bavęs jaunuolis, jausdamas savo 
dvilypumą, neišvengiamai mora
liškai palūžta. Todėl KGB orga
nų pastangos klierikus ir kunigus 
verbuoti saugumo darbuotojais 
yra grubus nusikaltimas prieš 
žmogaus teises. 

Tiek seminarijoje, tiek už jos 
sienų visiems yra aišku, kuris yra 
rimtas .kandidatas, kuris "su par
tijos bilietu". 

Įsako, ką turi papasakoti 
Užverbuotieji yra skirtingi. 

Dauguma jų turi gerą valią ir 
Bažnyčiai kenkti nenori. Tokie 
labai vengia susitikinėti su KGB 
.pareigūnais, vengia būti kunigų 
pobūviuose, kad nereiktų saugu
mui pasakoti, kas ten buvo kal
bėta. Vienas — kitas užverbuo
tasis, praradęs kunigiškąjį ir žmo 
giškąjį orumą bei sąžinę, vykdo 
visa, ko iš jo KGB ipareigunai 
reikalauja. 

Religijų reikalų įgaliotinis Ru
gienis iš seminarijos vadovybės 
atsiųsto kandidatų sąrašo kelis 
jaunuolius išbraukia, dažnai pa
reikšdamas, kad šitie niekad ne
galės tapti kunigais. Kad Rugie
nis daug kandidatų nenubrauk
tų, seminarijos vadovybė yra pri
versta tvirtinimui pasiųsti tiek 
•kandidatų, koks yra nustatytas 
valdžios limitas (šiuo metu kas
met yra leidžiama priimti 10 kan 
didatų. Prieš keletą metų buvo 
leidžiama priimti vos 5). 

Seminaristams didžiausį rūpestį 
sudaro šv. Kalėdų, šv. Velykų ir 
vasaros atostogos. Prieš jas klie
rikai turi pranešti, kur mano a-
tostogauti, kad KGB pareigūnai 
galėtų reikalui esant susirasti. O 
reikalas visada atsiranda: neuž
verbuotus dar kalbinti, o užver
buotus pratinti dirbti saugumo 
naudai, pvz. papasakoti apie sa
vo draugai, kurie pamaldūs, ku
rie ne, kas naujo seminarijoje, 
kokios klierikų nuotaikos, apie ką 
jie kalba, ką skaito, ką parsineša 
trečiadienį iš miesto etc 

Pataria. kur atostogauti 

Dažnai klierikas parvykęs į 
tėviškę randa iš saugumo atsiųs
tą laišką. Sveikinama su šventė
mis ir primenama atvykti pasi
matyti, pvz. į kokią nors autobu
sų stotį, paštą arba Kaune pas
kambinti nurodytu telefono nu
meriu. Kad nereiktų susitikinėti 
su saugumo organais, klierikai 
stengiasi per atostogas daugiau 
važinėti, bet už tai gauna barti. 

Saugumo organų susitikimai 
su klierikais vykdami prisilaikant 

džiai išryškės, kad šis ar anas 
klierikas susitikinėja su KGB pa
reigūnais, tai toks netinka būti 
saugumo agentu, kadangi jo visi 
saugosis. 

Klierikams nepatariama atosto 
gauti pas "reakcingus" kunigus 
(Tokiais yra laikomi visi, kurie 
nuoširdžiai dirba Kristaus vynuo 
gynė, o ypatingai tie, kurie nepri
silaiko tarybinės valdžios slaptų 
instrukcijų, apribojančių religinį 
gyvenimą). Labai pageidaujama, 
kad klierikai atostogautų pas "lo
jalius" kunigus, kurie yra arba 
užsiverbavę saugumo agentais, 
arba pataikaudami valdžiai ap
leidžia savo kunigiškas pareigas 
ir veda pasaulietišką gyvenimo 
būdą. KGB organai tokiu būdu 
siekia sužlugdyti klierikų idealiz
mą, kad, matydami netikusius 
kunigų pavyzdžius, ir patys įpras
tų į šitokį gyvenimo būdą. 
Kuria nepasitikėjimo atmosferą 

daugumos klierikų smarkiai šlu
buoja sveikata. 

Jeigu saugumo organams nepa 
vyksta palaužti klieriko dvasios, 
tai, gavus šventimus, jaunas ku
nigas paskiriamas pas "lojalų" 
kleboną, kad pirmuose kunigiš
ko gyvenimo žingsniuose neturė
tų idealaus kunigo pavyzdžio. K 
GB organai stengiasi užverbuoti 
tiek jaunus, tiek vyresnės kartos 
kunigus, tačiau laimi tik kai ku
riuos morališkai susikompromita 
vusius prieš tikinčiąją liaudį. 

KGB organų pastangos padary 
ti kunigus tiesioginiais Bažnyčios 
griovėjais yra nusikaltimas prieš 
žmogaus teises ir sąžinės laisvę. 
Šis nusikaltimas yra vykdomas 
per visą pokario metą, o ypatin
gai stiprus pastaruoju metu. 

Šiandien grįžta 
lietuviai 

sportininkai 
CHICAGA. — Mūsų sporti

ninkai iš Europos grįžta šian
dien, pirmadienį. Gautomis ži
niomis, tink'čninkės iš 15 susi
tikimų laimėjo 12, pralaimėjo 
2 ir vieną sužaidė lygiomis. 
Krepšininkai iš penkiolikos su-

SACHAROVAS KREIPIASI Į 
JAV KONGRESĄ 

Savo laiške primena lietuvius ir kitus 
pavergtuosius 

Aukštieji Nigerijos respublikos (Afrikoje) kariškiai. Dešinėje — vals
tybės šefas Gowon. 

PAGALBA AFRIKAI 

Dėl KGB organų kišimosi į se
minarijos vidaus gyvenimą, čia 
viešpatauja baimės ir nepasitikė
jimo atmosfera. Kad ją sustiprin
tų, Rugienis laikas nuo laiko ap
silanko seminarijoje, pagąsdina, 
kad vieną ar kitą klieriką reikia 
pašalinti. 

KGB organų sukurtos sunkios j sitikimų laimėjo 5. Lėktuvas nu 
sąlygos labai prislegia klierikų.' ' * • 
dvasią ir daugeliui pakerta svei
katą. Pastaraisiais keliais metais 
pastebimas liūdnas reiškinys: 

M i r ė Š v e d i j o s 
k a r a l i u s 

Naujas karalius 27 meta 
HELJINBORG. — Švedijos 

karalius Gustav VI Adolf mirė 
rugsėjo 15 d. sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Gustav, 27 metų, ka
raliaus anūkas, tapo karaliumi 
Jis yra viengungis, besidomįs 
gražiomis moterimis ir sportu. 

sileis Miiwaukee. Iš čia autobu
sais sportininkai bus parvežti 
i Chicagą, kur Jaunimo centre 8 
vai. v. išvykos rengimo komite
to pirm. inž. A. Rudis ruošia 
sutiktuves. Visi lietuviai kvie
čiami sutikime dalyvauti. Nors 
krepšininkai ir ne per geriausiai 
pasirodė, bet visi sporiinnikai 
sukėlė susidomėjimą. Krepši
nio turnyre Italijoj, šalia Ita-
Mjos, Kanados ir Austrijos vė
liavų kabėjo ir mūsų trispalvė 
Geros valios kelionė laikoma 
pavykusią. 

Nuostolingas sprogi
mas Chicagos 

universitete 
CHICAGA. — Sprogimas ap

naikino Chicagos universiteto 
chemijos pastatą. Sprogimas į-
vyko keturių aukštų George 
Herbert Jonės laboratorijoj. 
5747 S. Ellis St. Pastate buvo 
ir radioaktyvių medžiagų, ta
čiau jos po sprogimo įvykusio 
gaisro nepaliestos, šiame pasta
te buvo 1942 m. gruodžio 2 d. 
suskaldytas atomas. Nuostoliai 
padaryti už pustrečio mi.ijono 
dolerių. Sužeisti keturi asme
nys. 

PASAULYJE BILIJONAS 
BERAŠČIU 

New York. — Jungtinės Tau-j ra dar apie vienas bilijonas anal-
tos prieš aštuonerius metus įstei- j fabetų — tai yra vienas trečdalis 
gė kovos su beraštiškumu dieną, visų žemės gyventojų nemokan-
Ta diena švenčiama rugsėjo 8d. Į čių skaityti nei rašyti. Daugiau-
Jungtinės Tautos siekia koordi-isiai analfabetų — apie 70 pro-
nuoti kraštų vyriausybių ir priva centų —yra arabų ir Afrikos li
čių organizacijų pastangas, nuga kiškai besivystančiuose kraštuo-
lėti analfabetizmo blogybę, kuri j se, apie 50 procentų Azijos kraš-
taip trukdo žmonijos pažangai, j tuose ir apie 25 procentai Pietų 
Analfabetizmas yra ne vien tik!Amerikos kraštuose. Kovos prieš 
nemokėjimas skaityti ir rašyti, I analfabetizmą pasaulinės dienos 
bet nemokėjimas racionaliai dirb' . . , i„ - i . . . •. . 
. , . . . „ , . . v. . ' tikslas yra paveikti viesąią opini 

ti, higieniškai gyventi, pažinti >. , , . . . , 
savo asmenines teises bei spręsti " • k a d P353"115 ^ ^ v i s a ' ta 

politines ir socialines problemas. Yra reikalinga šiai blogybei nuga 
Dabartiniu metu pasaulyje y- lėti. 

Latvių tikinčiųjų 
skundas 

Streikas Detroite 
DETROITAS. — Nesusitarus 

unijai su Chrysler bendrcve, su
streikavo 113,000 darbininkų. 

OJJAGADOUGOU, Upper Vol- 1972 metų. Iki šiol ji yra jau 
ta. — Jungtinės Amerikos Vai- pasiuntusi šiem kraštam pagal-
stybės suteikia finansinę ir tech- bos už daugiau, negu tris mili-
ninę pagalbą Vakarų Afrikai, j jonus dolerių, 
kad galėtų atsigauti po didžiulės 
sausros. 

Aukštosios Voltos sostinėje 
Quagadougou šicmis dienomis 
buvo susirinkę šešių Afrikos 
valstybių — Aukštosios Voltos, 
Čiado, Mali, Mauretanijos, Ni
gerio ir Sanagalo vyriausybių 
atstovai aptarti priemones ko
vai su tuos kraštus ištikusia 
didele sausros katastrofa. Posė
džiuose dalyvavo tų kraštų vi
daus reikalų ministeriai, spe
cialaus komiteto nariai bei svar
ių jų pagabos* organizacijų at
stovai. Jų tarpe buvo popiežiš
kosios Cor Unum tarybos ir Ca
ritas Internationalis delegacijos. 
Caritas Internaticnalis yra pir
moji katalikų organizacija pra
dėjusi teikti pagalbą jau nuo 

tačiau unijos pareigūnai ir įmc- \ 
nių vadovybė dar tariasi ir deda 
pastangas streiką greit baigti. 

Komunistai 
Amerikoje 

NEW YORKA3. — Ameri
kos komunistų partija yra la
bai silpna, tačiau šiuo metu 
jau kiek pradeda stiprėti, ners 
gerai gyvenąs amerikietis nesi
domi komunizmu, kuris, kaip 
praktika rodo, yra tik dirban
čiųjų išnaudotojas ir viso eko
nominio gyvenimo skurdintojas 
ir griovėjas. Amerikos komunis
tų partijos silpnumą Mudija ir 
praėjusieji rinkimai, kada ko-

NEW YORK. — Laisvųjų munistų prezidentinis kandida-
Latvių Pasaulio federacija ga-: tas Gus Hali ir viceprez. kan-
vo nuorašą Rygos ir jos apy- didatas Jarvis Tyner tegavo tik 
linkių Evangelikų Baptistų skun 25,222 baisus. 1968 m. gavo tik 
do, adresuoto Latvijos aukš- 1,000 balsų, 
čiausio sovieto pirmininkui. 1 g i u o m e t u J A V k o m u n į s t ų 
Nuorašai pasiųsti Latvijos vyr.' p a r t j j a t u r i 20,000 narių, gi 
prokurorui, kitiems aukštiems: 1 9 6 1 m t u r ė j 0 tik a p i e 6 ooo. 
pareigūnams ir nukentėjusių; Komunistinis laikraštis "The 
giminėms. Skundas surašytas r ^ j y World" turi 30,000 pre

numeratorių, kas, palyginus su 

MASKVA. Sovietų Rusijos 
• garsusis fizikas Sacharovas, ku
ris pagamino Sov. Rusijos van
denilio bombą, apeliavo į Ame-

i rikos kongresą, prašydamas ne
duoti Sov. Rusijai prekybos sri-

! tyje lengvatų, kol Sov. Rusijos 
' gyventojams varžomos pagrin
dinės laisvės. Laiške Sacharo
vas sako, kad toks sutarčių pa
sirašymas būtų demokratijos 
kapituliavimas, būtų išdavimas 
ir apgavystė. Jis prašė paremti 
sen. Jackson įneštą rezoliuciją, 
kurioje prašoma susilaikyti nuo 
prekybos sutarčių su Sov. Ru
sija, kol ši neišleidžia emigruoti 
žydų. 

Kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos 

Laiške Sacharovas teigia, kad 
dešimtys tūkstančių žydų, vo
kiečių, lietuvių, rusų, ukrainie
čių, armėnų, estų, latvių, tur
kų ir kitų tautybių žmonių, ku
rie nori išvykti, pastangos po 
ilgų metų pasibaigia nesėkme. 

ves". Sacharovo teigimu, Sov. 
Rusija yra neleistinoj izoliaci
joj, kas sudaro pavojų žmoniš
kumui ir pasitikėjimui pasauly. 

"Jūs turite atminti, kad ka
lėjimai, koncentracijos stovyk
los ir psichiatrinės ligoninės pil
nos žmonių, kurie bandė apgin
ti savo legalias pilietines lais-

Iš Čilės perversmo 
Nebuvo politikas 

Kissingeris tarėsi 
su Meany 

WASHTNGTONAS. — Pasi
rinktasis valstybės sekretorius 
Henry Kissinger tarėsi su dar
bininkų unijos prez. Meany. A-
pie ką jie kalbėjosi, nepraneša
ma, bet manoma, kad buvo ban
doma įtikinti darbininkų unijos 
vadą, kad šis nesipriešintų pre
kybai su Sov. Rusija, nes, esą, 
Sov. Rusija, ryšium su prekyba, 
atšildžiusi santykius, išleidžian
ti daugiau žydų, sustabdžiusi 
rusų kalba transliacijų trukdy
mą. Tačiau faktai rodo, kad 
viskas yra kitaip; Maskva dar 
griežčiau, negu anksčiau, spau
džia pavergtuosius ir savo pilie
čius. 

Mažins JAV armiją 
Europoj 

WA£HINGTONAS, _ Prez. 
Nbtonas davė suprasti, kad jis 
sieksiąs su rusais susitarimo 
atitraukti armijas iš Europos. 
JAV kariuomenės Europoje yra 
210,000 vyrų, o Sov. Rusija Ry
tų Europoje laiko 430,000 armi-2ANTIAGO. — Gen. Augus

to Pinodhet, karinių jėgų, nu- ' ją. Senato daugumos vadas Mi-

rusiškai ir pasirašytas 47 as
menų. 

Išvardindamas visą eilę Lat
vijos sovietų pareigūnų (pavar
dės skamba rusiškai) sauvalia
vimų ir tikėjimo persekiojimų, 
skundas baigiamas prašymu pa
leisti iš kalėjimo suimtuosius 
baptistus: Kolesnichenko, Pet-
rov ir Paukov; sustabdyti sis-
tematišką tikinčiųjų persekioji
mą; sugrąžinti literatūrą ir kt., 
konfiskuotą per kratas; nesi
kišti į bažnyčios vidaus reika
lus; oficialiai įregistruoti bap
tistų kongregaciją. (Elta) 

kitais milijoninių tiražų dien
raščiais, yra labai maža. 

Susirgo Peronas 
BUENOS AIRES. — Juan 

Peronas, kuris už devynių die
nų tikisi būti perrinktas Argen
tinos prezidentu, sunegalavo šir
dimi. Spalio 8 d. Peronas bus 
78 metų amžiaus. Gydytojas 
lanko jį kasdieną ir pataria jam 
susilaikyti bent tris mėnesius 
nuo bet kokio aktyvumo. 

vertusių prez. Allende, vadas, 
niekada nebuvo įsivėlęs j politi
ką. Jis yra karo mokyklos pro
fesorius ir kariškų bei geogra
finių veikalų autorius. Studen
tai pasakoja, kad jis niekada 
nekalbėjo apie politiką. Yra pa
rašęs knygas: "Argentinos. Bo
livijos ir Peru geografija" ir 
"Čilės geografijos sintezė". 

Nusišovė Castro ginklu 
Nusižudžiusio prez. Allendes 

našlė pareiškė, kad ji tiki, jog 
jos vyras nusišovė Castro do
vanotu ginklu. Paklausta, ar ji 
nesusilaukia jokių grasinimų, 
atsakė, kad ne. 

žuvęs poetas 
Kalbama, kad Čilės poetas 

Pablo Neruda perversmo metu 
nusižudęs, bet niekas to dar ne
patvirtino. 

ke Mansfield (dem., Mont.) šią 
savaitę įneš rezoliuciją kuria 
siūūioma, kad per trejus metus 
būtų Europoj sumažinta 50% 
JAV armija. Taip pat norima 
sumažinti ir Nato bei Varšuvos 
pakto armijas. Kai kurių nuo
mone, tai ne tik nepadės pa
vergtiesiems Vengrijoj, Čeko
slovakijoj ir kitur, bet dar la
biau apsunkins jų padėtį. Nato 
armijų sumažinimas drąsins o-
kupantą. 

KATALIKŲ PARAPIJOS 
LENKIJOJ 

Liublinas. — Liublino katali
kų universiteto Bažnyčios istori
nės geografijos institutas paskel
bė naujausius duomenis apie Len 
kijos parapijų skaičių ir didumą. 
1970 metais Lenkijoje buvo 631 
dekanatas ir 6,469 parapijos. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
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Argentinos prez. Peron su savo žmona, kuri būdama jauna .r graži, 
susilaukė krašte daug dėmesio. 

• Amerikos RCA bendrovė 
planuoja Brazilijoj statyti tele
vizijos fabriką 15 mil. dolerių 
vertės.. Fabrikas bus statomas 
20 mylių nuo Rio de Janeiro. 

• Švedijos automobilių b-vė 
Volvo statys fabriką ant pusant
ro mi'.ijono kvadratinių pėdų 
sklypo Chesapeake, Va. Įmonė 
kainuos 100 mil. dol. 1976 m. 
jau galės pagaminti 30,000 au
tomobilių, 1980 m. net 100.000. 

• O>ik>no respublikos min. 
pirmininkė Bandaranaike buvo 
priimta popiežiaus specialioj au
diencijoj. 

• Auto mašinų pardavimas 
Amerikoje rugsėjo pradžioj pa
didėjo 21 %. 

Londone vienas britų laik* 

paskelbė "slaptą" sovietų doku
mentą, kokiu būdu bus užpulta 
Kinija ir sunaikinti jos atominiai 
įrengimai. Amerikos kariniai eks
pertai, pastudijavę "planą", rado, 
jog tai nevykęs sufabrikavimas, 
pilnas klaidų. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 17 d.: šv. Roberas, 
šv. Liucija, Rigimundas, Nor
mante. 

Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas 
Kun., šv. Ričardą, Mingaila, Au
ra, 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien giedra ir vėsu. Tempera* 

rastis, mėgstąs sensacijas, jau tūra daugiau 60 laipsnių. 

i • • m t l M • i t i i » , A . ^ , ^ , ^ ^ _ ^ , , . . . . . . _ _ . . ; H_^_^ į _ _ J 
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DRAUGAS, pirmadienis. 1973 m- rugsėjo meru 17 d. 

LIEMLAICAUFORNUOJE 
LIETUVIŲ DIENA 

Uetjcių Diena, galima sakyti, į išimtimis, yra sukurtos Lietuvo-

MŪSŲ 'Tema buvo nusviesta ^abiau teo-
I logijos pofc'ilgiu, kaip meno. bet 
i tai įdomi tema, kuria galima i 

KOLONIJOSE 
» v i \ } 
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: pamaldų xen ame 

O 

R ū G P I t m S PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE 

je antrosios o.cunaciios laiicotar-yri Lc6 Angeles Lietuvių Bend-
rvuntm, meikiė šventė. Siaia ma 
tais ji sutapo ir su Tautos šven
tės paminėjimu — įpyko rugsėjo 
9d. Tautos šventė buvo paminė
ta Šv. Kazimiero parapijos baž- jo po kiekvienos koncer.o dalies Į džkicsaus vartus Važiuodavo ma 

xonai kiauše 
iš kurgi tas choras, ir iš kur so
listai. Jų nusivylimui tai tik vie
ną kartą. Ta pati programa buvo 
pakartota oer pamaldas, skirtas 

nyčioje per iškilmingas lietuviš
kas pamaldas. Šv. mišias atnaša
vo ir dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė svečias >CJJL Bumo Mar-

Sekmadierų saulė šildė Lš p a t , . 
pyje. | ryto ir didelė vasarvietė atrodė J l M * f » ^ » visuomenei. Mes girdi 

Koncerto pasisekimas buvo ne- kaip didžponio kiemas, tokia švie 
paprastas. Publika kiekvieną dai j si apšviestais spinduliais 

' me bažnyčiose savo gimtąją kai

l i tokia 
ną palydėjo audringais plojimais, didinga savo pastatais. Per di-

privertė programą papildyti dar šLaos. Net senatorius Muskie bu-
naujornis dainomis. Prie- koncer
to pasisekimo žyrr.ii ; ; .irr.i prisi
dėjo akomponiatorė akordeom'stė 

kaitis. Giedojo komp. Br. Bud-! K Puidaitė. Ši dar labai jauna, 
kiūno vadovaujamas parapijos į bet daug žadanti rr / . a'ar pa : giedoti. Solistas Antanas Keblys 
choras ir vietiniai solistai. 

vo atvykęs ankstyvų S valandos 
mišių, ir mūsų lietuviai demok
ratai džiaugėsi, galėję su juo 5&\ 
Mišias išklausyti Mes ruošėmės 

smuiki-

bą, bet mes jau nebėgirdime mu
zikos. Išgirsti chorą ir solistus 
gražioje modernioje koplyčioje, 
yra privilegija ir dvasinis atsi
naujinimas, kurio taip retai ten
ka pasinaudoti. 

Ponia Beatriče Vasaris, dėvinti 
ilgu iškilmingu rūbu, atidarė li
teratūros vakarą, pranešdama, 
kad jame dalyvaus šalia žinomų
jų rašytojų, Nelės Mazalaitės ir 

įgrojo ir solo — R- Addinselli jau repetavo iš ryto, o 
Didžioioie parapnos sa'eie t ą | W a r s a w concerto. Publika buvo įninkąs Vasyliūgias irgi repetavo, j . . 

dieną vyko jaunųjų dailininkų! taip sužavėta, kad nesiliovė plo- Taigi gražusis rytas buvęs j i e m s ! Alpo Landsbergio, ir mūsų miela 
kūnruų paroua, kurioje dalyva- jusi tol, kol neprivertė pagrori užimtas. Kai per 10 valandos mi - i SlS J a u n i m a s -
vo Raia Arbaitė, Stasys Pinkus, dar vieną kūrLoj. Koncerto prog-;šias užtraukėme "Pulkian ant ke- | Lietratūros vakarą pradėjo N e 
Dalia Petraitytė —Connell, Sau-iramą puikiai prhvedi: Karilė Bal-įl iu," o baritonas išpildė "Neap-i lė Mazalaitė, kuri visuomet savo 
liūs Stančikas ir Rimantas Žukas, 'trušaitytė, kuri labai proiesiona-
Estkyrus Petraitytę, visi šie jau- llškai dar padeklamavo Purino 
nieji dailininkai losangeuečįams Mozartą. 
yra pažįstami iš ankstesnių paro- Koncertui pasibaigus, į sceną 
dų, tik šį kartą teko pasigėrėti ir buvo iškviesta kvarteto vadovė 
naujais jų darbais. Įdomu buvo .Valė Tautkevičienė. Publika ją 
patirti, kad Petraitytė gyvena 
net Malanezijoj. ]i buvo atvykusi 
atostogų pas savo motiną, daili
ninke, kuri gyvena Los Angeles. 
įdomūs Petraitytės ir paveikslai 
— iškalti vario plokštelėse. 

1:30 vai. p>p. Marshal mokyk
los auditorijoje prasidėjo koncer
tas. Prieš koncertą LB Vakarų 
apygardos valdybos pirmininkas 

sutiko nepaprastai karštais ploji
mais. Koncerto rengėjai kvarteto 

leiski mūsiT Kerbelio, bei "Sku- į gražia lietuviška tarsena, neiš-
bink prie Kryžiaus" su smuiko į kraipyta svetimybių, mums duo-
pritarimu. Šis veikalas yra žavus:. da gražius gamtos vaizdelius bei 
kiek kartų jo klausaisi, vis norisi <•retai vartojamus žodžius. Nelei 
dar kartą jį išgirsti. Antano Keb- paskaičius porą apysakų, atėjo ei-
lio balsas skambėjo kaip didžiau- lė jaunimui. Šį vakarą mes išgir-

. • dome Viliją Vakarytę, iš Chica-
' gos. Buvo malonu išgirsti Vilijos 

adovę ir visas koncerto dalyves j Programoje duota pasireikšti j * " - , sukurtą lietuvišką žodį ir juo pa-
apdrA anojo gėlėmis. i n i € f f f talentams.^Gal dėl to i r [ & * , & . Toliau kalbėjo Vvtau-

Po oirmos koncerto dalies bu-įPubliKos buvo tiek daug, kiek s e - ' , ^ . ^Savickas, Linas Vaitkus, P . 
vo įteiktos dovanos — "trofėjai" ! niai tėra buvę — arti 500. 2ino- | r n j , f į B į įr Onutė Vaitkutė, 
soroto varžybų laimėtojams. Spor m a , reikia nepamiršti ir tai, kad J a u n i m u i « _ „ ž o d ž į u s b a i 
to varžybos trako beveik visą pas ? n e lankytojų padaugėjimo g a - ; ^ p a ž į s t a m a s ^ ^ p r a d ė j o 
kutinę savaitę. Jas suorganizavo, lejo stipriai prisidėti: ir šv. Kazį- j ^ ^.Q n w e l J a i M ^ 
V. šimoliūnas, dr. J. 2muidzinas | jniero parapijos debono prel. J. LtSiM)er^ k u r i o i i t e r a t u r o s v a 

paveikslais. Po paskaitos kilo dis 
kusijos, kurias baigė dailininkas 
K. Žoromakis, pabrėžęs meno pri 
klausomybę nuo valstybės ir 
bažnyčios. 

Kennebunkponas keičia savo 
i veidą maždaug savaitgaliais: at
vyksta nauji žmonės ir jau čia bu 
vę išvyksta. Negali net aiškaus 
vaizdo susidaryti kada kas būna: 

i vieną savaitę gali sutikti savo 
i draugus ir pažįstamus, o kitą vi-
| sai kitus veidus. Bent kokie tie vei 
dai bebūtu, jie vra lietuviški ir 
mieli, ypač tiems, kurie pralei
džia didesnę dienos dalį svetimų
jų tarpe. 

Gamta ir koplyčia aptarnauja 
visus, ir tuos, kurie gyvena tur
tingiau, ir kurie gyvena kukliau. 
Kertnebunkporte esama gyvento
jų, kurie nuolat atostogauja ir tai 
ilgesnį laiką, ir jų tarpe mūsų žy
mių žmonių, kaip operos olistas 
Ipolitas Nauragis ir operos solis
tė Elžbieta Kardelienė, kurie pra
leidžia ilgesnį laiką Kennebunk-
port vasarvietėje. Rugsėjo mėnesį 
vasarvietė uždaryta. 

E.V. 

i 
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Stoliai išvažiavo pas savo gi
minaiti, gyvenantį ūkyje, vasa
roti. Drauge išsivežė ir sūnelį 
Vytuką. Pirmą uieną Vytukas 

i. Cinga savo kalboje priminė Kra ir' I. Žukaitė. Vyresniųjų grupėse Kučingio pakartotini skelbimai ^ £ * £ k ^ bėgiojo ir žaidė kiek nusiminęs; 
žiųivykius, pf>kano partizanų ko-sstalo teniso varžybas laimėjo A ^ r a p i j o s laikraštėlyje ir bazny-
vas, Kalantos ir kitų jaunuolių Poifkaitis, V. Aneiauskas ir J. į čioje. Už tai rengėjai jam yra la 
ajyvybės aukas ir vystė mintį, kad ! Koklienė, jaunių — L.Raibys j oai dėkingi B.G. 
didžiosios mūsų tautos istorijos 
nelaimėse visuomet skaisčiai su
žėri tėvynės meilės ugnis, nu
šviesdama kelią ateities kovoto
jams. Ta ugnis dega ir daugelio 
mūsų širdyse. Lietuvių Uendruo 
menė rūpinasi, kad ta ugnis ne
išblėstų. 

Baigęs kalbėti, pirmininkas pa
kvietė tarti žodį Lietuvos gen. 
konsulą dr. J. Bielski. Gerb. kon
sulas šį kartą buvo vienas: jo 
žmona po sužeidimo dar tebegu
li ligoninėj. Jis savo žodyje iškė
lė Tautos šventės, kaip tautinio 
atsigaivinimo dienos, reikšmę ir 
pasidžiaugė gražia LB veikla. 

Dar trumpą sveikinimo žodį žodį 
tarė latvių sąjungos pirmininkė 
dr. M. Blakis. Pasibaigus kalboms, 
pirmininkas pristatė garbės sve
čius: Šv. Kazimiero parapijos kle
boną prel. J. Kučingį, gen. S. 
Raštikį su ponia ir gen. J. Černių 
su ponia. Po to supažindino su 
programos vedėja K Baltrušai
tyte, kuri savo ruožtu iškvietė i 
sceną mergaičių kvarteto "Auš
ra" dalyves, atvykusias net iš Ka
nados atlikti šio koncerto progra 
mos: Nijolę Giedriūnaite, Aldo
ną Tautkevičiūtę, Rūtą Čerškutę, 
Daną Kozulytę ir akomp. akor
deonistę Kristiną Puidaitę. 

Pirmoje koncerto dalyje, be 6 
programoje numatytų dainų, 
kvartetas bisui dar padainavo A. 
Bražinsko Kur gimta padangė. 
Sių dainų to.matika, •galima saky
ti, yra patriotinė, žadinanti tė
vynės meilę ir iLgftsį. Antrąją re
pertuaro dalį sudarė daugiausia 
linksmo žanro populiarios dainos. 
Visos dainos, su labai mažomis 

(Iv.) ir L. Polikaitis. mišrių dve 
tų — V. Irlikytė ir A. Mikuckis. 
Šachmatų varžybose pirmą vietą 
laimėjo V. Irlikis, antrą — E. 
Mattis. Dovanų mecenatai buvo 
Los Angeles Lietuvių Kredito u-
nija (tarpininkaujant I. Medžiu
kui) ir Kalifornijos Lietuvių Kre
dito unija (tarp. R. Nelsui ir A 
Mackevičiui). Be to, K Karuža 
davė Šachmatų varžyboms patai 
pas, o i. Bandžiulis, V. Irlikis ir 
B. Stančikas padėjo suorganizuo 
ti pačias šachmatų varžybas. Do 

anas įteikė I. Žukaitė ir dr. J. 

LF METINIS PARENGIMAS 

Lietuvių Fondo Los Angeles 
skyrius ruošia metinį parengimą, 
kuris įvyks spalio 13d. 7 v.v. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Prog
ramą Išpildys ponios Dalilos 
Mackelienės vaodvaujamas vaidy 
bos ir dainų ansamblis. Po prog
ramos bus ponių paruošti užkan 
džiai ir taip pat eilė kitų paįvairi 
nimų. 

Šokiams gros Latvalos vadovau
jamas suomių muzikų orkestras. 
Lietuvių Fondas atlieka didelį dar 

Žmuidzinas, kuris visiems sporto M lietuvybės išlaikyme, dėl to 
varžybų rėmėjams tarė padėkos tikimasi kad losangeHeČiai ne

liks abejingi, nes savo atsilan-
Baigiamąjį padėkos žodį tarė kymu turės gražaus malonumo 

Los Angeles apylinkės valdybos P»tys sau ir kartu parems Fondo 
pirmininkas K. Prišmantas. Jis 
padėkojo už taip puikų koncertą 
kvarteto vadovei, jo narėms ir 
programos vedėjai, prel. J. Kučin 
gi ui už parodytą rengėjams dide 
lį palankumą, šekmininkėms — 
J. Paškauskienei, M. Kantienei, 
A. Šatnerienei ir Milkevičienei — 
ir visiems svečiams. 

Dar rHkia paminėti jaunimo 
pasilinksminimą, kuris įvyko rug 
sėjo 7 d. vakarą Tautiniuose na
muose. Tai buvo lyg ir susipaži
nimo su "Aušros" kvarteto daly
vėmis vakaras. Šiuo renginiu rū
pinosi jaunosios apygardos valdy
bos narės — D. Razutytė ir I. Zu 
kaitė. 

Kalbant apie Lietuvių Dieną 
apskritai, tenka teigiamai vertin 
ti rengėjų bandymą L.D. jungti 

veiklą. JJK 

PAR£3t£ PERSEKIOJAMA 
BA2>TCIĄ 

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja Los Angeles, Calif.. kasmet 
organizuoja maldos ir aukos die 
ną už persekiojamus tikinčiuo
sius Lietuvoj. Prel. Jonas Ku
čingis, parapijos klebonas, laiš
ku ir žodžiu prašė melstis ir au
koti. Visiems parapiečiaras buvo 
išsiųsti laiškai su aukų voke
liais, todėl atsiliepimas buvo 
nuostabiai geras. Aukojo visi, 
kiek k a s galėjo. V. 

ADVOKATAS JURGIS 
GLIAUDYS 

Nuo rugsėjo 1d. atidarė 
kabinetą ir priima kljjentus. 

savo 
Ka

su Tautos šventės minėjimu. Tuo bineto adresas: 3424 West 8th 
keliu reikėtų eiti ir ateityje. Kitas St. Los Angeles, Calif. 90005. 
sveikintinas posūkis — koncerto I Telefonas 382—1489 

vieną vasarą Kennebunkporte. 
Jis stovi mūsų kultūrinio gyveni
mo sankryžoje, ir jo novelės bei 
romanai yra įdomūs. Landsber
gis skaitė iš savo naujos novelės 
"Dangus pildosi, dangus tuštėja", 
kur jis riša mūsų tautinių įsitiki
nimų kovą su naujais, moderniš
kais, plaukiančiais iš naujos ame 
rikoniškos aplinkos. Rašytojas da 
vė pilną vaizdą savo novelės. 

Nelė Mazalaitė vėl skaitė pas
kutinėje eilėje. Jos gražus stilius, 
mieli žodžiai visuomet mielai ir 
maloniai yra klausytojų priima
mi. 

Literatūros vakarai nėra nau
jiena Ke«nebunkporte, nes jie y-
ra lengviausiai suorganizuojami, 
nei repeticijų, nei pasiruošimo 
tam įvykiui nereikia. Jie yra ma
loniai sutinkami ir palydimi, taip 
pat ir šis, įvykęs sekmadienį, rug 
piūčio 5 dieną. Trečiadieni turė
jome didįjį koncertą, taip jis yra 
tradiciškai vadinamas. Rugpiū-
čio 14 dieną dr. Gidžiūnas, isto
rikas, sutiko paskaityti paskaitą 
tema: Jėzus mene amžių bėgyje 

R U M M A G E S A L E 
Vartotq Daiktų išpardavimas 

Rengto Vonan*! Gnild 
iAUGANASH COMMt">."IT¥ CHURCH 

YOCTH CENTEB 
4W9 We*t Peterson Avenne 

Ket\., rags. 20 d., 19 v. r. iki 8 T. T. 

žaidė vienas, giminaitis vaikų 
neturėjo, o kaimyno vaikai kal
bėjo tik angliškai. Vytukas an
gliškai dar nemokėjo. 

Tačiau anksti rytą atbėgo 
pas mamytę nepaprastai links
mas, sušuko: 

— Mamyte, mamyte, ar gir
di?! Gaidys gieda lietuviškai! 

m 

0R. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

2801 West «Srd Street 
KumrrfT <S-£toa Ir Ca-ifornl* 

ptrmad aatrad., ketvtrtad. an< 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

laaaaal nuo t iki n o vai 
Trečlad. Ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. 476-4642 
RezkL vei. WAJbrook &-aa4S 

DR. C. K. BOBELIS 
rNKSTU IR ŠLAPUMO TAKTJ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0633 

rOX VALLEY MEDKA1 CESTEB 
840 Sommlt Street 

Rooto 58 — Elgta UUnota 

TeL ofiso HE 4-5848, res. S8&-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL pina. ketv. i Iki 

aatrad., penkt. 1-5. trač. 
aoattanav 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Ave. 

TeL WA 6-2670, neatsiliepus skam
binti 471-022& Valaiulns paaaJ mmt-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCBIK1V IK VAIKŲ LIGC 

SPECIALISTC 
MEDICAL BLIl.OING 

7156 Soatb Westeni Avenae 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
t v. popiet. Treelad. Ir sestad nue 

10 v. ryto lkl 1 v. popiet. 
Ofteo telef. RE 7-1168 

— 239-2018 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GB 6-2400 
pagal auaitarimą: pirmad 

Oftoo HE 4-1818. Rex. PR 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7 popiet SPĖČIAUVB£ VIDAUS LIGOS 
ir Mf tu 2454 W e g t 7 1 g t s t r e e 4 

(71-oa Ir Campbell Ave. kampaa; 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 

j nuo S vai. popiet lkl 7 v. vak. SeAtad 
nuo 9 v. ryto Iki 
cuaitarna. 

11 vat ryto tik 

vi. 
ketv 
tad. 

Ir 7—f: 
seetad. 

antrad. Ir 
10— t vai. 

peni 

DR. REG1NALD C1ENKUS 
TKL. — 788-3080 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Pirmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad. 
i vaL ryto iki 12 vai. diena ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais S:30-12 vai. diena 

Emergency tet — 788 - S981 

PR 8-8229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2838 West 63rd Street 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU 

Akušerija ir moterų ligos 
Gtaekoioglnč Chirurgija 

644S So. Pulasld Roed (Crawford 
Medical Bmlding) TeL LU 5-6448 

8007 W. 83 PL, Juatice, m—59»-050< 
Priima ligonius pagal susitarime 
iel neatsiitepla. skambinti 874-8012. 

Ofe. teL 735-4477 Bes. PR 8-6960 

DR. L DEGKYS 
GYDYTOJA I R CHJRURGS 
SPECIALYBfc — XERTC IB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDIN'G 

644t So. Pulaski Road 
Valandos pagal pasitarimą 

Sezid. TeL - GI 8-6873 
DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AJKU6ERIJA IR MOTERŲ L1GO 

GLNEKOLOGIKft CHIRURGUA 
5132 So. Kedaie Ave^ WA 5>267l> 
Valandos pagal susitarimą, 

atsiliepia, skambinti: MI 
Jei a* 

•-0001 
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1 9 1 4 M ė t y 

TH Ju''i!lietirii*« !Winn.i BkAutų atf<vyk'nis ]•)• -., :• ,n1, O hio. Skautai ir gkautf* tfairlkiavy vr̂ lftvtj *<lr*tf5# 

Midland SavingB aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
m&sų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje. 
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00 

( - V 4 % 

Ali accounta com-
poonded daily — 
PasHbook Savingi* 

paad oroarterly. 

TKL. — B E S-580S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Spedalybė Akrų Logo* 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso teL PR 8-2390 

Namu — reaid. — PRospect 8-008 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srf Street 

•trmad.. aatrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki I vai. ir nuo 5 Iki $ 
vai. vak., sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ob. PO 7-6060 Bes. GA 3-7278 

AND LOAN A S S N . 
4O40 ARCHER AVXNUE 
CHICAGO, ILL. 60632 

PHONE 234-4470 

4 Years Sa\nngs 
Corfrificate*! 

(Minimom $5.000) 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-7282 

PASOUNKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
OL 6TEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 
• • • • ' laiifaaaajaaaajsjl i I .SJ IPMI imami nu nu 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ta- ' 

••kl 8 vaJ. Trediad. ir *eStad u*darvt» 

DR. K. A. V. JUDAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
•324 North MBwaukee A veriu* 
TeL 763-3310 944-5847 

Vfca telefonai 683-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi 

1407 So. 49th Court, Cicero 
vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad i 
«estad. tik susitarua. 

TeL ofiso Ir boto OLympic 2-415r 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1443 So. 50th Avenoe, Cicero 

Kasdien l - t vat. ir 8-8 vai. vak 
Itekvrua trečiadienius. 

Sestadleniala 12 iki 4 vaL popiat 

TeL Riaiaoce 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvai gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8925 West 50th Street 

DR, FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 7S7-514P 
Tikrina akla. Pritaiko akinius far 

"oontact ienses". 
/ai. pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PCSLfiS IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63ru S* .*eet 

Vai. antrad. nuo 1 • 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5546 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL RKUanoe 8-4410 
Reztd. GRovehUl 8-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 vai 
tki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak., 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL s p. 

Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 82&-8206 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 1©—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. Sestad. 1 Ud 
* vaL vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Beaad. teL WA ft-SOM 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligoa 
Ofisas ir res. 2852 W. 5tU» M. 

TeL PRospect 8-1228 
Ofiso vaL: Pirm., antr.. trei. tr 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 tki I 
v. • . , Sefitad. 2-4 vai. popiet Ir kita 
•alku pagal susitarimą. 

^ • " - ~ — * — ^ ^ ^ 

Ofteo teL HE 4-2128. Namu GI 8-618* 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 7Ut Streag 

Vai.: pirm., aatrad., ketv. br penktad 
2-4 ir 6-8. Trec. ir iefttad. uždaryta 

TeL PRospect 6-84O0 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAIRAS) 
GYDYTOJA LR CHLRURGt 

6648 South Albany Avenoe 
VaL: pirm., antrad., ketv. t—S vai 
rak., penktad Ir sestad. 2—4 po p i * 

Ir kitu laiku pagal susitarimą. 
TeL Ofteo PR 6-8446 

DR. F. C. VVINSKONAS 
TYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8107 West 71s« Street 

• 

Valandos: 1-
Trec. Ir iestad 

-4 vai popiet 
pagal susitarimą 

VaL: pirmad., 
penktad nuo 
vaL 

antrad., ketvlrtad. b 
12-4 vaL p. p. 6-8 

12—t vai. p. p, tr 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. PnJaftkl Road 
Ofteo teL 767-2141; 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 ir 6—I 
oenktad •—• Sėst pagal susitarime 

Perskaitė "Dranga", dooldts 
A tdfleni p a A k a l t y t t 



Mišrios santuokos 

STIPRINA RUSINIMĄ 
geimą yra pagrindinė tautos, tautiškai mišrių vedybų skaičius 

valstybės ir visuomenės ląste- ne tiktai nesumažėjęs, bet dar 
te, branduolys. Sveikos šeimos padidėjęs. 

sveika ir valstybė. Tautiniai Tautiškai mišrių vedybų skai-
savitumai ir tautiškas atsparu- čių ypač didiną naujai kuria 

LENKIJOS RŪPESČIAI 
Viduj neramumai, išorėj — grėsme 

JAUNIMO DĖMESYS POLITiKAI 
Mums reikia daugiau Clevelandų 

P. GAUCYS Beveik dvejiems metams pra
ėjus nuo kruvinos darbininkų 
revoliucijos Baltijos pakrantė- ^ ^ ^ n a m a T a č i a u ^ ..... 
se, Lenkijos vidaus įvykiai lei- j r a tikr^ n f > r s ^ g e r a ^ ^ 

mas geriausiai išauga tose šei- mieji miestai. Kaip pavyzdžiai I džia suprasti, kokia kryptimi j ^ ^ ^ ^ ^j^)^ stengiasi 
rnose, kurias sukuria vienos ir nurodomi naujai statomi mies-į veiks ir kaip savo strategini j p ^ į ^ į y į ir yis didėjantį au
tos pačios tautos žmonės. Tau- tai — Bratskas. Sibire, ir Te- j planą vykdys naujas komunis- j t o m o b i l i ų pareikalavimą, nes 
taškai mišrios šeimos papras-* mirtau, Kazachstane, kuriuoseį tų partijos vadas E Gierekas. j k i e k v i e n a s jaunesnis lenkas no
tai nebeišaugina tautiškai at- gyvena ir dirba penkiasdešim-1 besistengdamas savo kraštą iš-! rf tw.ėti au t0mobilj. ypač nedi-
sparių vaikų, nors būna ir iš- ties tautų jaunimas. Temirtaune j vesti iš visiško politinio ir ūki- \ d e l- i t a ] i š k o modelio Viatą. Jis 
įmčių. per 18 mėnesių buvę užregist- j nio bankroto. Paėmęs valdžią j k a i n u 0 g a p i e K)00 dol.. bet tai 

Amerikiečių tauta kuriama ruota 1690 vedybų, iš kurių net Gierekas atleido visus provin-1 g u m a i 5 ^ ^ ^ vidutiniai už 
mišrių vedybų dėka. Sakysime. 700 buvo mišrios. 
lietuvio ir lenkės vaikai nebūna Tačiau kolchozuose, žemės ū 
nei lietuviai, nei lenkai, bet ame- kyje, tautiškai mišrios vedybos I amžiaus žmones, ir juos pakeitė 
rflrieciai. Panašiai būna ir su esančios žymiai retesnės. Vis į daug jaunesniais vyrais. Tai su-
fcjtais 

Neseniai Los Angeles Times 
dienraštis įdėjo ilgą aprašymą 

kurios bijo komunistai. Darbi- į a p į e Cievelando merą Ralph 
ninku socialinis įsisąmoninimas. P e r k T a m e straipsnyje rašoma. 
kaip ir supratimas savo jėgos. k a i p P e r k > 59 metų, antros kar-
įgytos per 1970 maištą, tapo t o s čekas, laimėjo burmistro 

' tos jėgos vis augančiu veiksniu rinkimus, nežiūrint, kad jis bu-
Tuo būdu negalima tikėtis, kad • v u respublikonas demokratų 
jie pasitenkins daliniais sprer.- partijos mieste. Straipsnio auto-
dimais ir pažadais, laimėtais r ; U s teigė, kad Perk ne tik tą 
kritiškos padėties metu. kartą laimėjo, bet vėl bus per-

Naujosios partijos vadovybės rįnktas burmistru, nes jis turi 

jokios abejonės. Jis yra pasirin
kęs žmones, kurie atstovauja 
Cievelando etninėms grupėms. 
Lietuvių atstovas Perko valdy-
bon yra Raimundas Kudukis. 

CIevc-landas yra, be abejo, 
vienintelis ir gal net pirmas di
džiulis Amerikos miestas, valdo
mas Rytų Europos kilmės žmo
nių. Kai Perk nusprendė kan
didatuoti į C-evelando mero pos
tą, jis turėjo peržengti vieną 
milžinišką kliūtį, būtent jis bu-priemonės buvo skirtos nura- cieve'ando etninių grupių para-

minti žmonių nepasitenkinimą. ^ Y ra lengva suprasti, kodėl vo respublikonų kandidatas de-
= bet jos negalėjo sulaikyti dar- e t n i n ė s grupės jį remia: Perk mokratų mieste. Tačiau jam pa-

crjų partijos generalinius seK- d i r b a n č i a m l e n k u i r e ik i a apie 3Į _> savistovumo pastangų, aktyvai dalyvauja etninių gru- sisekė patraukti "senojo pašau 
ū-jretonus. daugiausia senesnio _ . , . t_ z-i^v**-Hirisi Vari; D i m i u t l* . . *_T_ -̂ . . . . - - ? _ - •- ZZ*?^ K«» s ™ ^ ; «»v~ n,lfifi w ik 

vaikais iš tautiškai miš- dėlto jos didėjančios, nes ir kol- į kėlė krašte didelį entuziazmą, Į n a u j o ^ ^ ^ 0 g a i e . Jie bū 

metų laiko. Gierekas tikisi, kad j N a a j i e £ ^į^ tai supranta, ir p ;ų" parengimuose, o jo bibliote-, lio" žmones į savo pusę 
Lenkija galės pagaminti 150,: - ^ . ^ k i t gocįaiįnįų siUoks k a pi!.na įvairių tautybių veika- dabar jiems stengiasi 
000 lenkiškų Fiatų per metus 

rr jis 
atsiteis-

chozai pramonėją. 

yra dvikalbiai, tai jų vaikai daž
niausiai jau vienakalbiai: jie kai 
bą tiktai rusiškai, šios kalbos 
išmoksta jie labai greitai vaikų 
darželiuose, į kurias jie atiduo
dami 

tautiškai mišrias šeimas kurią 
ir Rusijos valdomos rytų tau
tos, kurios ligi šiol laikėsi savo 
senųjų tautinių ir religinių pa
pročių. 

Apie mišrių šeimų kūrimą 0-

mūsų broliai latviai šioje sri
tyje ''pirmauja". 

Tačiau apie mišrių šeimų o-

rių vedybų. Italas, vedęs pran
cūzę, su ja kalbasi angliškai. 

* 
Šią tiesą yra giliai įsisąmo

ninę ir sovietiniai rusai, kurda
mi naują sovietinę naciją. Jau 
kuris laikas jie įvairiausiomis 
priemonėmis skatina tautiškai 
r^ižrifljs vedybas. Jie gerai žino, 
kad lietuvaitė, ištekėjusi už ru
so, a r lietuvis, vedęs rusę, savo 
tarpe kalbėsis rusiškai ir vai
kus mokys šios kalbos. Tačiau 
B* lietuvis, vedęs ukrainietę ar 
gildė, ištekėjusi už Čiuvašo, taip 
pat kalbės rusiškai ir tokiu bū
du didins rusų tautos narių skai
čių. 

Jei ligi šiol sovietiniai rusai 
savo spaudoje plačiau neanali
zuodavo tautiškai mišrių vedy
bų klausimo, kaip kelio į sovie
tinės rusų tautos stiprinimą, tai 
dabar yra atvirkščiai. Sovietai 
ėmė didžiuotis mišrių vedybų kuP- Lietuvoje kūrimą duomenų 
skaičiaus didėjimu ir kai ku- pateikia kiti sovietiniai šaltiniai, 
riuos duomenis viešai skelbti ki- iš jų aiškėja, kad daugiausia 
tų Sovietų tikrų ar tariamų lai- mišrių šeimų sukuriama tautiš-
mėjimų tarpe. kai mišrioje Lietuvos sostinėje 

Šiuo reikalu įdomios medžią- — Vilniuje. 1957 m. čia buvo j 
gos pateikia fil. dr. Aleksandras Įregistruota 1261 mišri santuo- Į 
Narynbajevas savo rašinyje k a- t. y- 33,55 proc. visų tais; 
"Milijonai mišrių vedybų", at- metais registruotų santuokų. Su t 
spausdintame "Literaturnaja k i tų tautybių asmenimis susi-1 
gazeta". šio rašinio anglų kai- tuokė: lietuvių — 462. rusų — 
ba vertimas buvo paskelbtas 668- tenkų — 637. gudų — 460.! 

š. m. "Sputnik" žurnalo Nr. 7. ukrainiečių — 175, žydų — 67. i 
Šia proga pažymėtina, kad * * ! tautybių _ 53. Per 1961,! 
"Sputnik" savo formatu, for- 1962 metus ir 1963 m. pirmam; 
ma, apimtimi ir sutvarkymu bei pusmetį Vilniuje įregistruotai 
straipsnių atranka visiškai pri- daugiau kaip 3300 mišrių san-J 
mena "Reader Digest" žurnalą, tuokų, t y. apie 40 proc. visų: 

spausdinamas labai santuokų. 
loštoje spaustuvėje d:del:s ir ji; 

Helsinkyje ir skiriamas anglis- vietinė informacija dar pride-1 
kai kalbantiems kraštams in- da: "Mišrios santuokos aiškiai j 
formuoti jų gyventojus apie r o d o klestinčią, socialistinio in-j 
"gerą ir nuolat tobulėjantį" gy- tercacionalizmo stiprėjimą ir 
vanimą Sovietų Sąjungoje. prisideda prie tolesnio mūsų ša- j 

Hes socialistinių nacijų suartė-! 
jimo". Deja, šie žodžiai yra tei-• 

Straipsnio autorius paneigia singi. 
tvirtinimą, kad Sovietuose esą 
draudžiamos tautiškai mišrios O kaip yra kitose LietuvosJ 
vedybos. Atvirkščiai, valstybė vietose? 1938 m. Zarasuose bu-j 
jas skatinanti. 1959 m. gyven- vo įregistruota tik viena mišri į 
tojų surašymo duomenys paro- santuoka, o 1962 m. iš 260 įre-j 

I dę, kad iš kiekvienų 1000 vedy- gistruotų santuokų 53 (20,3; 
bų 102 būna tautiškai mišrios, proc). buvo mišrios. Iš jų tarpo \ 
Tačiau kai kuriose respublikose 40 atvejų besituokiantieji bu- i 
šis skaičius esąs dar didesnis, vo lietuvių tautybės, šis skai-1 
Kirgizijoje jis siekiąs 123. Mol- čius didelis gal todėl, kad iš se- j 
davijoje 135, Kazachstane — nesnių laikų Zarasų mieste ir 
144, Ukrainoje — 158, o mūsų apylinkėse gyveno nemaža ru-
broMškoje Latvijoje net 158. sų kolonistų, kurių skaičius da-

'ISputnikas" aiškina, kad iš bar yra dar padidėjęs. Kituo-
10,102 vedybų, 1963 m. regist- se Lietuvos miestuose — Kau
luotų Kijeve, Ukrainos sosti- ne, Šiauliuose, Panevėžyje ir kt. 
nėję, 3.592 buvusios įvairių tau- — mišriu vedybų skaičius yra 
tybių asmenų sukurtos. Kitais daug mažesnis. Lietuviai, kai 
žodžiais tariant, iš 1000 vedy- jie gyvena kompaktine mase, 
bų Kijeve jau 355 buvo mišrios, vengia su atėjūnais familirizuo-
Taškente ir Samarkandę, Uzbe- tis. Tačiau spaudimas mišrias 
kaštane, mišrios būnančios kiek- šeimas kurti vis didėja, nes o 
vienos penktos vedybos. Ka 
zachstane — kiekvienos trečios, sudaro geresnes ekonomines są 

nes daugiausia Gdansko ir Štet- ; sią labai maži ir žemi Lenkijos 
r,. „••<..; . . . •:- ; tmo maištininkai buvo jauni 26: rastiems k e l i a r n s < ^ visvien 

v- į " 28 metų vyrai. lenkai džiaugsis ir tokiais. 
Butų trūkumas 

Be daugelio kitų, viena svar-1 
Darbininkai nepatenkinti 

Ūkinis pagerėjimas truputi 
biausių Lenkijos problemų yra j prablaivino būklę ir padarė la-
butų trūkumas, kurio per 25) biau pakenčiamą kasdieninį gy-

! metus Lenkijai vis nepavyksta į venimą, tačiau nenutildė darbi

nių simpatijų, ypač ūkininkų ir i ų . į ti, suteikdamas balsą miesto 
inteligentų. Be to. mėgina neut-1 ^ ^ ^ ^ p a B t i k ų i a n k o et_ ^ ^ j e , pildydamas jų pagea 
ralizuoti katalikų Bažnyčios n i n i u s festivalius ir turi įvairių 
priešiškumą. Jų tikslas aiškus:, e t n i r j ų grupių padovanotų kny-
visuomenėje paskleisti abejui-j g ų g a v o l e n t y n o s e . Tačiau dau-

uc A. a n J-- • ~ , „ J išspręsti. Jaunos poros Varšu-1 ninku pasipriešinimo, dabar pa-, 
J S ^ ! w . ? S S ^ i i 2 I voje laukia 7 metus buto, o ki-1 syvaus bet vis belaukiančių Į artėjimo žingsnis buvo pazyme 

gumą dubininkų atžvilgiu ir' sumai g j u iįetuviai, lenkai, lat-, 
naujos krizės metu juos palikti y i a i ^ tikrųjų visai nerūpi — 
izoliuotus. į jįems rūpi tik jų balsai. Meras 

\ r tėpnws su Bažnyčia Perk priklauso prie to politinio 
. _ . .. „^ : elito, kuris nuoširdžiai domisi 

Pirmasis prie Bažnyčios " ; R y t ų E u r o p o s e m i g r a n t a i s . Pa-
štabą, nebelieka syvaus, 

tuose miestuose net 12 metų, j Giereko pažadų įvykdymo. Pa- , 
tuo tarpu Lenkija dabar yra j grindinės politinės ir socialinės ] tijos tuSmslimių ^ j į j ^ ^ m u svarbiausiuose derybų tarp 

tas sugrąžinimu buvusių Vokie- * 

yra atsidūrusi 

sės, ji negali sueiti į atvirą kon-

jaunų žmonių kraštas, nuo 1945 j problemos vis tebelaukia spren-1 J« Lenkijoje ir atsnimo nuotai-; ^ ^ ^ ^ i r v y r i a u s y b ė s punk-
metų sudarąs tris trečdalius jos j dimo. Blogiausia, kad Giereko ; ka> kurios pasėkoje įvyko^gas tuQse T u o b ū c m naujoji parti 
gyventojų. Dar labiau pablogina Į reformų mėginimus sabotuoja \ pokalbis tarp kardinolo Visins- v a d o v y b ė 

reikalą, kad dauguma namų y-j partijos pareigūnai. Partijos | kio ir ministi r ^ :n: . 
kupuotoje Lietuvoje - į S n l » XIX ftrt^fltet^ir jau; aparato atnaujinimas teįvykdy- 1 rožev:ė:aus. 
kas" nieko nerašo. Matyt, kad 
neturi kuo 
tik nuoširdžiai apgailėti, kad l °~ -•>' ° :"J c . :, 17— """ ~ : ; , : " _ . ~°~1 r, i y.enMios vvriausvbės 

tyti naujus namus ir dar kiek j jos, visvien reiškiasi spontamš-j 1-e iUi iJ°1 ' \J . J _ ' j to nori ir Maskva, nes jai tada 
naujuose rajonuose, tad nieką-! kos organizacijos formos tiek i pasiekti abipusių santy ių su- (.^^^ ]engviau įgyvendinti Euro-
da negali patenkinti vis augan- j Baltijos pakrantės miestuose. Į tvarkymo. Po darbininkų revo- Į ^ ̂  g a u g u m o k o n f erenciją) , iš 
čių reikalavimų. Gierekas pažą- į tiek didžiuosiuose pramonės i hucijos ir komunistų pa įjos ; ̂ . ^^ p u 3 ^ 3 jį negalį nutolti nuo 
dėjo sutrumpinti ligi divejų me-! centruose. Darbininkai yra pa- i vadovybės atnaujinimo Lei 

partijos pareigūnai. Partijos j kio ir mmisteno P ^ — " — " ; ^ ^ d v i e j u g n i ų : a vienos pu-
• , - . , - - . - . a p a r a t o atnaujinimas teįvykdy- į roseviciaus. B^sikalban del Baz ^ . . ^ J į . £ 

nebeatitinka savo paskirties, j tas tik viršūnėse, o apačia liko; nyčios ir \-alstybes santykių su- ^^^ ^ Bažnvčia, nes nori iš-
, , Dabartinė namų statyba tejsten-! kaip buvusi. Nors darbininkai į normavimo, t u o ' P ^ ' S ^ ^ J ^ ' j faftyti ^jaę W k | » W « » 

u Z r i M l kad ̂ a ^ ^ ^ ^ ^ a u t ų j ų pasta-1 dar neturi pastovios organizaci-! « < ^ . < t e l ^ ^ . t a r P ^ a a k a n ^ I linti santykius su Vatikanu (o 
norint 

tų naujų butų laukimo laiką. \ siryžę nesileisti antrą kartą ap-
Jis tikisi, kad apie 1980 m. kiek- j gaunami, nes jie sudaro vienin-
viena šeima galės turėti savo I telę Lenkijos socialinę klasę. 

'Sputnik" spausdinamas labai sanruoK* Taigi procentas yra 
tobulai įruoštoje spaustuvėje didelis ir jis nuolat didėjąs. So

joje įvykusi religinė taika pas-į į 
taraisiais mėnesiais staiga bu
vo sudrumsta visos eilės smur-

! to ir neapykantos veiksmų, pri-
' menančių Stalino metodus. Len
kai katalikai tai prisikiria ru-

; sų spaudimui. Rusai nenori Len
kijos Bažnyčios ir valstybės san-

i tykių sunormavimo. šiuo atžvil-
i giu būdingas Maskvoje "Prav-

griežtos rusų politinės ir ideo-
!oginės laikysenos ir todėl turi 
būti santūri dėl vyskupų reika
lavimų. Tų ėjimų tikslas yra no- į į j į ^ J į į į į 
ras mėginti Bažnyčią nustumti ; 

už visuomenės ribų ir sumažinti 
jos įtaką, nors ir reikėtų panau
doti jėgą. 

Be to, lenkai visą laiką gyve
na įtampoje dėl Maskvos kari-

aavimus. 
Ką Cievelando politinė padė

tis pasako lietuviams Ameri
koj? pirma, kad yra įmanoma 
išrinkti tuos kandidatus, kurių 
mes norim, jei tik panaudosim 
savo balsų galią protingai. Rei
kia suprasti, kad ne dažnai pa
sitaiko tokios sąlygos, kaip Ce-
velande, t. y. ne visur rasi tokį 
didelį būrį gyvų etninių grupių. 

Cievelando pavyzdys mums 
pabrėžia antrą dalyką, kad mes 
niekada negalėsim stipriai poli
tiškai veikti, jei nesusibursim 
su lenkais, čekais ir kitomis Ry
tų Europos tautybėmis, kai rin
kimų laikas ateis. Gal būt, 
mums dažnai teks daugeliu at
žvilgių nesutikti su kitomis Ry
tų Europos tautybėmis, bet mes 
turim vieną kartą jungiantį veik 
snį — visa Rytų Europa yra 
rusų pavergta. Todėl tokiame 
mieste kaip Chicagoje, kur yra 
daug etninių grupių, lietuviai 
galėtų sueiti su lenkais ir ukrai
niečiais ir išrinkti savo numaty

tus ne tik į mažas, 
nesvarbias pozicijas, bet net ir 
i mero vietą. 

Trečia, Cievelando pamoka 
mums sako, kad lietuvių jauni
mui reikia veržtis į Amerikos 
politiką. Mažai yra tokių, kaip 
R a i n i u J M Kudukis. Mes visus 

Pavyzdinė "lietuvių nacija", kaip ją supranta komunistų vadai ir skel
bia sovietine spauda, šią nuotrauką, stiprindamos "'tautų draugystę". 
Įsidėjo Vilniuje leidžiamos "Jaunimo gretos". Tai komjaunuolės, dir
bančios "'Lelijos" siuvykloje. Vilniuj: Jadvyga Kondratovič. Stasė Sta-
iulytė, Svetlana Zacepina ir Regina Falkavič. Lenkė, lietuvė, rusė ir 
gudė sudaro "sovietinę naciją", kurią ypač turi stiprinti mišrių šeimų 
kūrimas 

doje" tirpęs ilgas straipsnis pro- j nės grėsmės. Lenkijos kaimy-
fesoriaus Okulovo. vieno jžy-; nystėje, Rytų Vokietijoje, stovi I šiuos pokario metus praleidom 
miausių ateizmo ekspertų. Tas j 24 rusų divizijos ir nepalygina- : kreipdamiesi į Amerikos valdžią 

mai daugiau gretimoje ."-'ov. Ba-; iš šalies. Po visų mūsų pastan-
sijoje, neskaitant kelių diviz:jų. i gų. kokie gi rezultatai? Atėjo 
stovinčių pačioje Lenkijoje. Len-i laikas, kad iš mūsų tarpo būtų 
kija sąž'iungai talkininkavo I tekių, kurie pasidarytų Ameri-
1968 m. Čekoslovakijos antplū- kos politikos integraline dalimi 
dyje, kai Maskva nusprendė, 
kad Praha tapo pavojingai ne- i 
priklausoma. Tačiau rusai leido 
Gierckui taikingu būdu nura-' 
minti lenkų darbininkus ir netgi 
davė 100 mi1.. rublių pakelti gy-1 

linkusi į religiją. Tas straipsnis, veninio lygiui, pakelti algoms ir 
kaip dalis antireliginės propa- • maisto gaminių kainoms suma-
gandos, vedamos visoje Sovietu žinti. To nepaisant, "didysis bro- jos sistemą, 
Rusijoje, turėjo dide.'.į atgarsi \ lis" yra perarti. todėl reikia mo- žmonių, kad ir keisčiausias, sa-
ir Lenkijoje. , keti garbinti Maskvos vadus ir j savybes. 

Pastaraisiais mėnesiais padi- skelbti šimtą procentinį lojalu-! 
dėjęs spaudimas Bažnyčiai ir .mą Sov. Rusijos užsienio politi-
katalikams labiausiai atsispindi kai, ką ir padarė naujasis Jung-
religinio ir auklėjimo srityje ir j tinių Tautų asamblėjos pirmi-
naujų bažnyčių statymo klausi-: ninkas Stanislav Trenczimpskis. 

straipsnis, tai sutrumpinta jo t 
paskaita viso komunistinio blo
ko ree'iginių reikalų žinovam?. 
Jis yra įspėjimas prieš visoje 
Sovietų Sąjungoje pastebėtą re
ligijos sustiprėjimo, užuot vis : 

nesulaukiamo laipsniško jos iš
nykimo. "Pravda" pataria ypač 
saugoti jaunuomenę, kuri, ne- [ 
paisant tiekos ateistinio auklė-j 
jimo metų, vis dar tebėra pa-

ir kovotų už lietuvių reikalus iš 
vidaus. Mūsų tėvai buvo nauji 
ateiviai — nemokėjo kalbos, A-
merikos kultūra buvo jiems sve
tima, daug teisių neturėjo." Mes, 
šiandieninės kartos jaunimas, 
neturim kuo nusiskųsti. Esame 
Amerikoj išmokslinti, pažįstam 

surpantame jos 

Šiandien Amerikos politika 
keičiasi Amerikos santykiai su 

1 Sov. Rusija vis gerėja, o Rytų 
Europos klausimas vis rečiau 

(Nukelta į 5 pusL) 
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Ypač, kai reikalas ėjo 
apie įsūnijimą kūdikio jų bevaikei šeimai, jis buvo 
beatodairiškai apsisprendęs, kad su jos pageidavimu 
jis niekada nesutiks. Savotiškas kompleksas, gal pa-

I girnas jos nejaudino. Taip, vakar tuo pat laiku, kai tomis mintimis ji nuėjo į ligoninę aplankyti Vytauto. 
j ji ieškojo paguodos svetimo vyro glėbyje, maloniai \ Ligoninėje pasisveikinimas buvo šaltokas. Atsisė-
1 apsvaiginta naujais vaistais, kaip rūstus įspėjimo ] dusi į šalia lovos pastatytą lankytojams kėdę, Graži-
į ženklas, senoji miesto šventovė virto pelenais. j na nepalietė jo rankos, nepabučiavo jo veido. Jis jai 

Nusimaudžiusi. susišukavusi. Gražina pasijautė atrodė išblyškęs, išvargęs, mielas ir artimas. Tik savo 
i geriau, vis dar ramindama savo giliai iš pasąmonės, jausmų parodyti ji negalėjo. 
' į paviršių kylantį nerimą. Greitai susiradusi pasku-
! tinę daktaro Svyriaus duotą tabletę, užgėrusi ją van
deniu, Gražina laukė malonaus pasikeitimo. 

Jurgio ji nemylėjo. 
Vyras nemylėjo jos. Visas gyvenimas 

— Daktaras Svyrius sakė, kad rytoj tu gali grįž
ti namo, — pradėjo ji. 

po gaisro atšalę pelenai. Dar tik prieš keletą dienų 
seka jo augimo be tėvo vis labiau ryškėjo jo poel- J gyvenimas buvo normalus, pilnas gerų norų, naujų pa-

•iproteguoja" ^ u o s e " I r *"" m e i l ė J e * * s a v o žmonai, jis buvo ego-! žadu. šiandieną ji nebe ta — kaip Dovydo Betseba, 
istiškai patenkintas, visai pasitikėdamas savo suge- verta užmėtyti akmenimis. 

Tačiau ji giliau nepajėgė galvoti, tik aiškiai su
prato, kad jos gyvenimas su vyru yra negrąžinamai 

— Taip. Iš pat ryto. Tu ateisi manęs pasiimti? 
kaip — jo balsas buvo šveinus, ne toks, kaip vakar. 

1970 m. gyventojų surašymo lygas ir mišrių tautybių jauna- ; ^ J " ™ » P a d a ryti laimingą pagal savo paties poziurj. 
duomenys šiuo reikalu nesą vie- vedžiams greičiau paskiria bu-1 Stebėjosi Gražina, kad nesijautė nelaiminga, jos _ 
šai paskelbti, bet žinoma, kad te ^ b. kv. vedyboms taip netikėtai pairus. O avantiūra su Jur- pasikeitęs, pasibaigęs. Ir anapus svajonių, anapus gy-
' j giu, kad ir peržengusi jos pačios moralės mastą, jai ; venimo pažadų, kaip tamsus, bet viliojantis šešėlis 

atrodė tik natūralus gyvenimo džiaugsmo pasilgusios, > stovėjo Jurgis. 

KOVA PRIEŠ Vfc2Į 

Kovai su vėžio ligomis drau
gija yra paruošusi eilę filmų. 
kurie paaiškina vėžio pavojaus 
ženklūs — pirmuosius simpto
mus ir kaip juos atpažinti. Ka-

sirgusių vėžiu. Naujausias fil
mas kovai su vėžiu serijoje yra 
"On VVith Your Life" su akto
riumi Peter Graves. pažįstamu 
iš televizijos "Mission Impos-
sible" programų. Šj ir kitus fil
mus bei spaudinius su informa
cijomis apie vėžio ligą Draugija 

dangi, pastebėję ankstyviausius teikia įvairiems klubams, orga-
vėžio ženklus, ieškojo mediciniš-! nizacijoms ir kt. nemokamai. 

— Taip, — trumpai atsakė ji. Tarp jųdviejų at
sirado slegianti tyla. 

— Gražina, aš turėjau laiko, būdamas vienas, 
daug apie ką pagalvoti, kam iki šiol eilę metų nera
dau laiko. Ir apie tave ir apie save. Jaučiu, kad kaž
kur esu padaręs pagrindine klaidą, priimdamas tavo 
meilę kaip savaime suprantamą man priklausantį daik
tą. Tik dabar supratau, kad tai mano gyvenimo di
džioji dovana. Prisimenu, ką tau vakar esu sakęs. 
Pamiršk ir atleisk. Mano pasielgimas buvo nepateis-
sinamas. Tikrai reikėjo sukrėtimo, kad praregėčiau ir 
pats save pamatyčiau iš perspektyvos. Aš myliu tave, 
gal dėl to ir buvau toks žiaurus ir neteisingas. Da-

pažinti. Gražina kovojo su gailesčio jausmu. Gal pra-1 bar viskas bus kitaip. Kai tik pasveiksiu, mudu iš
radime gimsta tikrasis žinojimas, tikrasis vertybių važiuosim trumpų atostogų. Grįžę pradėsim teirautis... 
mastas? Ne, ji nenustojo savo vyro mylėjusi, nors. Ar nori berniuko ar mergytės? Gal abiejų? — jis 
iki šiol neturėjo progos savo jausmų išbandyti. Tik klausiamai pažiūrėjo j ją. 
dabar, kai tylėjimas padarytų tolimesnį gyvenimą su 

pusiau miegojusios moters poelgis. Ir juo toliau ji Nutarusi eiti į ligoninę, ji pradėjo rengtis. Reikia 
apie savo santykį su Jurgiu galvojo, juo labiau ji ėmė j ^m^tyti Vytautą, reikia su juo pasikalbėti, nes jo 
ilgėtis to neaiškaus, nenusistovėjusio vyro. į grįžimas sukels naujų problemų. Kaip nustatyti to-

— Gal poniai atnešti arbatos į lovą? — įkišusi limesnę gyvenimo kryptį? Nenorėdama pati sau prisi 
galvą pro duris, paklausė Levutė. — Šinau, kad ne
miegat, nes girdėjau telefoną. 

— Ačiū, Levute. Aš dar nieko nenoriu. 
— Ar, ponia, žinot, kad visa bažnyčia iki pat pa

matų sudegė? — beveik ašarodama paklausė Levutė. 
Žinau. Ar ne baisu.... — automatiškai atsakė} juo nebeįmanomą, o prisipažinimas juo labiau viską SrtTJSS: EaSSMSs* s~i«^~ ^zsnsrsss. -*.!;«;*» ~-«- —« {Bm daugau) 
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KUR BAŽNYČIA NUSĖDO {KASYKLŲ GELME 
įspūdžiai iš Pennsyvanijos (5) 

panorom. Pa noram dar kartą 
aplankyti kun. A. Burbos amži
nojo poi'-sio vietą, nes su mumis 
buvo jaunas studentas R. La
pas, didelis a. a. kun. A. Bur
bos gerbėjas. Sukiojantis per 

; krūmus vedančiu lauko keliuku. 
Vienas didžiųjų lietuvybės ži- gas prel. Pakutka, ilgametis se-į pj- j^ a^^ atsivėrė dvokiantis 

dinių Wiikes - Ba r re pašonėje minarijos profesorius. Apylin- miestelio šiukšlynas, o už pat 
praėjusio 'šimtmečio pabaigoje kės kunigai pasakoja, kad tai \ šiukšlyno seni, aukšta žole ir 
ir šio šimtmečio pradžioje buvoi būsimas vyskupas. Du kar tus į nykiais krūmais visiškai užžėlę 
Plymoiiiho - Lynwoodo apyiin- ; mes lankėm šią parapiją, bet j kapeliai, nuo 1950 metų užmirš-
kėse. kur pirmieji lietuviai an- prelato vis nepagavom. Neturiu į ti ir apleisti. Tų kapelių aikšte-
gliakasiai kūrėsi 1869 m. 1889 ir pokalbio su juo. Pirmą kartą į i^je, kurią kiek aptvarkė Šv. 
metais j Plymouthą atvyko švie- mus čia pasitiko pusiau lietuvis- Kazimiero parapijos Šv. Vardo 
šios atminties kun, Aleksandras kos kilmės marijonas kun. E . dr-jos lietuviai vyrai, tebesto-
Burba ir čia lietuviams prade- Vitchkoski, lietuviškai išmokęs yį m a S y v u s paminklas kun. A. 
jo laikyti pamaldas. Tuo metu Marianapolio marijonų vedamoj Burbai. Lietuviškas užrašas by-
prasč.dėjo dideli konfliktai su kolegijoj. Tai t ikras lietuviškos j kyj^ kad jis pastatytas visų lie-
lenkais. Kun. A. Burbos vado- sielos kunigas, nes kitokio kls-
vaujami lietuviai katalikai atsi-: bonas gal nelaikytų toje para-
skyrė nuo lenkų, įsigijo savo pijoje, kurios kūrėjas kadaise 
bažnyčią, kur 1891 m. buvo pra- . lietuvius amžiams atskyrė nuo 
dėtos laikyti pamaldos t ik lietu- į lenkų. 
viams. Tos senos, kun A. Bur-j R u n v i t c h o S k i S i laikinai pa
bos Įkurtos parapijos « t o n j o j e ; v a d a k^boną, mus vedžiojo 
rašoma: 'Tiymoutbo het imų ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 
atsiskyrimas nuo lenkų davė ir j d uėbardj*. Bažnyčioje ma-
Mtiems lietuviams pavyzdį nao• L ^ i j o s k a r ė j o k u n . A . 
jų atsiskirti. Amerikos lietuviai, B u r b o s ^ ^ A . s i n k e v i č i a u s 
sujudo, visur pradėjo organi- ^ ^ 0 klebonijoje pagar-
zuotis ir vienytis ir kurti atski- " j j į ^ pakabintą stidizuo-
rai viea lietuvių parapijas...." L V y t į ^ ^ mwriski sim-

Beje, kun. A. Burbai, daug boliai toje parapijoje, kurioje 
nėra nė vieno naujojo lietuvio 
ateivio. 

C L A S S I Fl ED G U I D E 

tuvių vardu. Paminklo viršutinė 
dalis numušta, jos nebėra, ap
link kiti kryžiai visai išvartyti. Naujasis Graikijos prezidentas 
Matydamas tokį vaizdą, stud. R. Georgios Papadopoulos, nuvertęs 
Lapas labai nuliūdo ir kelias karalių ir laimėjęs plebiscitą, palei-
mmutes giliai susimąstė. Jam dęs Jo anksčiau suimtus polonius 

. ,._ . . r*7 T . , kalinius, dabar ima įgauti didesrų 
pasidarė hudna ir keista, kad • ^ ^ ^ m ą 
laisvieji lietuviai visai užmiršo 
tą istorinį kunigą ir žmogų, ku
ris išeivijos lietuvius amžiams 
atskyrė nuo Lenkų. 

B E A L E S T A T E 

S A V I N I N K A S 
Beverly Woods rajone parduoda mflr. 
3-jų miegamų liuksus "ranch" namą. 
Keramikos vonia su atskirai įrengtu 
dušu, ir pusė vonios. Centr. vėsinimas. 
2 maš. mūr. garažas su automat. du
rim. Įrengtas rūsys su baru. Daug 
priedų. Arti 115 ir Artesian: Kaina 
truputį virš $35,000. 

TEL. — 779 - 2532 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY FCBLIC 

EKOOME TAI SERVICE 
r-varklngai patarnauja visais R a . 

-Jatate reikalais. Be to Cla veikla 
Votarlataa, daromi ir UOdiJlmal ver 
tlmat užpildomi pilietybe* parellkl 
caal Ir Jvairos blankai 
4259 S. MapIewood — CL 4-74541 

HELP WA_XTED — VYRAI HELP WA>*TED — VYRAI 

MIDDLE-AGED MAN 
to work light stokroom. Some 

cleaning and willing to learn offset 
printing. 

PHONE 332-6286 
ex t 46 

HELP WANTED — MOTERYS 

F A C T O R Y O F F I C E 
Pull apart nega-tivea and inventory 

posting. Mušt be accurate. 35 or 
40 hr. week. Company benefits. 

CARQIEVIIXE COMPANY 
2200 Estes Ave..Elk Grove Village, Dl. 

Phone — 439-8700 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

kentėjusiam Lietuvoje nuo caro, 
o JAV — nuo lenkų, bet visus 
mūšius didvyriškai laimėjusiam Bet k a s baisiausia, kad maž-

Tas pats J. Stadulis nuvežė Į 
Mtas parapijos kapines, esan- M O V I N G 

3ERCNAS perkraasto baldas ir kW čias už 14 mylių. Tai nuosta- i tas daiktus. Ir i* toli miesto lwdU 
biai gražios kapinės miškų su- į mai ir pilna apdrand*. 
pamame kalne. Nuolatinio žmo
gaus pjižiūrimos, jos šviečia ža
lumu ir tvarkingumu, o tūks-

ir išvedusiam išeivijos lietuvius 9 ^ j ^ i T i j per visą j tanfiuose paminklų gražios Be-
" " ^ " " " ' naują bažnyčią i r kleboniją tie- j tuviškos pavardės. Ar ne čia bū-j tikrą lietuvišką kebą, nebuvo 

lemta ilgai gyventi. J is mirė 
1898 m. Plymouthe. Po jo mir
ties per Plymoutho liet. parapi
ją perėjo nemažai jo įpėdinių 
kunigų, bet gffiausias pėdas ten 
paliko ilgametis klebonas kun. 
A. Sinkevičius, buvęs ne t ik ge
ras kunigas, bet i r didelis lietu
vis patriotas. Vien iš Plymoutho 
Ket. Sv. Kazimiero parapijos gy-
veniman išėjo 17 lietuvių kuni
gų k" 22 seselės vienuolės, jau 
nekalbant apie eilę žinomų pa
sauliečių. 

siasi juodas ruožas. Tai istorinis 
ženklas iš praėjusių metų liepos 

tų vieta perkelti ir kun. A. Bur
bos palaikus? Kad tie tūkstan-

23 d. potvynio, kai visą L y n - Į ^ ^ u v i H i Š H k o a j . S 1 ? * * * * 8 

3047 W. 67tb Place — WA 5-8063 

V A L 0 M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plaunami ir vaškuojame viso 
rtšio grindis 

i. BUBNYS, teL RE 7-5168 

woodo miestelį ir lietuvių para- j lietuviškomis pavardėmis, kad 

piją vanduo buvo užliejęs net f n e n u e £ j l e ^ P « * £ * » * NAMŲ APŠILDYMAS 
9 pėdų aukščiu, vien liet. e # . j į j " 5 *** J i e : ^ b u d a m l < I - - " 
Kazimiero bažnyčiai bei k l e b o - ! ^ • ? parapijose, orgamza-
nijai padarydamas apie 230.000 

Taisau senus ir įdedu naujus pa
čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens iii-

dolerių nuostolių. Ir kokia gy- į " į A : B u r b o s ^ r m i ° ^°fkl° I dytuvu* 

cijose. choruose, — a r tai ne 

venimo ironija lydi tenykščius,: visiškai atskirti išeivijos- iietu-

Šio šimtmečio pradžioje vie 
toje buvusios medinės bažnytė-

nelabai tur t ingus Hetuvius: t ik i J " n u o l e n k^i nuopelnas. Ir ko-
prieš 19 metų kasyklos p r a r i j o ' 1 ^ " " ^ ^ " a n a i s t o r i a ė a s " 

A BANYS — 447-8806 

jų didelę mūrinę bažnyčią, o pra menybė dabar ilsisi prie mies-

ėjusiais metais naujajai para į telk) sąšlavyno, kada už 14 my-
pijai potvvnis vėl padarė d i d ž i u - ! ^ g g ^ a u s i o s jo įkurtos 
Mus nuosoiius. Bet žmonės, kaip '' Pa^P i J 0 9 kapraes. 

lės Plymoutho lietuviai pasista- atrodo, nenusimena, jie pilni vii- M e s t r y s _ k t m ^ j^c^y^ 
tė gražią mūrinę šv. Kazimiero; t ies ir tikėjimo į šviesesnę atei- * g y g R. Lapas ir &a rašantis"—' 
bažnyčią. Bet, kaip liudininkai tį. juoba neseniai tie angbaka-, t i k i m e i k a d k a s n 0 r s t u r ė t ų im-
pasakoja, joje žmonėms besi- šiai, kurie turi juodąsias a s t - j t i s įįkU&ėi perkelti kun A. 
meldžiant, ypač pakylėjimo me- mas. pradėjo gauti neblogas pen ' BaAos paalikus j pagarbesnę 
tu, dažnai girdėdavosi po žeme {sijas. Tai iškovojo unijos p e r į ^ ^ G a ] s u s i o r g a n i z u o s k o m i . 
dundesys, kaip ten tuneliuose | daugelį daugelį metų. Būtų at- t e t a s vadovaujamas LB ar pri
dirbdavo angliakasiai. Tai buvo; skira ir įdomi tema rašyti apie vaįįų asmenų. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
comobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. oertifikat&i, maistas, akordeonai 
2608 W. «9th St., rhica«o. III. «062» 

TELEF. WA 5-2787 

Oak Lawn, immaculate 6 rooms 
with income apt. 50 x 400 ft. lot. 
$38,900. 

HOUSE OF SALES — 424-8875 

Po atostogų 
Modernus 2 batų maras, arti 72 os 

Ir California, įrengtas basemenias, 
karpetai, alum. langai, naujas gara-

į žas. Vertas rimto dėmesio! 

1 6 kamb. mūras pne Maria Hrgh, 
naujas guzo šildymas, karpetai visur, 
garažas. Vertas $22.200. 

4 butų. gražus mūras, arti vienuo
lyno, naujas gaao Šildymas, alum. 
langai, karpetai, 3 auto mūro gara
žas, $42.000. 

Mielam ueveriy Shores, pora blo
kų nuo kranto Ir buvusios Lena.do 
kavin6e, ant 65 p. sklypo mūras — 
2 butai po 4 kamb. Centr. gazu šil
dymas. Nuomos po $300.00 j m6n. 
Takaal $356.00 už 1973 m. Kaina 
$21,750.00. 

1% ankšto mflras. Du butai — S% 
Ir 4 kamb. Kabinėti} virtuvSe, mo-
dem. vonioa karpetai, Gazu šildymas. 
Alumin. langai, geležlng tvora. Gara
žas. Tik keli blokai nuo parko 
$17.000. 

Aro 54 ir Oalifornia. Geras 6 
kamb medinis sn sraražu. $15.900. 

2 ankštų apartmentinie mūras pri« 
parko. $16.ono pajamų. Nanjal su
tvarkytas beismentas, vertas $68.ft00 
ir daugiau Pamatykit. 

Palikimo mūras atneSa $4.000 pa-
tainij Vanjap <razu Mldymas. Mūro 
RaraSas. Kaina $18.000. 

Plato* vertfnRas lotas Marųuotte 
t>k» orio mokyklų Kaina $9.900 

VAL0IS REAL ESTATE 
?051 a W*Ortenaw Av. EE 7-7200 

IšNXOM. 3-jų miegamų butas Mar-
qnette pke. Arti bažnyčios. Suau
gusiems arba su vienu vaiku. Skam
bint 778-4219 

SnSCELLAJVEOUa 

GEN'L FACTORY 
WORKER 

Mušt have good history of eniploy. 
meot. Metai fabricatiog sreneral 6»c-
tory duties. Willinc to votis, days or 
aftemoon shift. Advanceaaejit poasibi-
lities depend upon ability to "w«rk. 
Excellene benefits. 
Apply in person 8:30 a. m. to • : • • 
p. m. Monday thru Friday 

STRICK CORP. 
5300 W. 73rd S t 

Chicago, 111.60638 
An ectual opportunlty employer 

P R E S S M A N 
HELPERS — WICKET PULLER-S 

To \*<ork in šilk screen dept. Good 
vrorking oond. Air cood., company 
benefits. Irnmed. openings. 

roVTlAC PREVTED PRODrCTS 
5710 X. Broadivav. Chicago. DL 

n :i» 3* l-:ilfi0. £ x t . 1)0. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIU ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

'Drauge" galima gauti visokių 
vizitinių kortelių, atspausdintų 
įvairiom raidėm. Kainos visiems 
prieinamos. Greitai atliekamas už
sakymas. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite 
patenkinti kiekvieną kartą. 

ženklas, kad anglis imama jau 
iš paviršiaus po pat bažnyčia. 
To išdavoje ilg-ainiui bažnyčia 
pradėjo sėsti į žemę ir 1954 m. 
iki pusės sulindusi, sugriuvo. 
Šiandien senosios Plymoutho 
Šv. Kazimiero bažnyčios vieto
je stovi du nauji privačių žmo
nių pastatyti nameliai ir juose 
gyvena JAV gimusių lietuvių 
šeimos. Kitoje pusėje gatvės 
dar tebestovi gražiai išsilaikę, jz 
buvusieji vienuolyno namai. y 

Nelaimės Lynwoode 

Naujoji liet. šv. Kazimiero 
bažnyčia buvo pas ta ty ta 1956 Į 
m. kiek saugesniame Lynvvoodo j 
miestelyje, esančiame senojo' 
Plymoutho pašonėje. Kai at
vyksti j tą kraštą, kur kiekvie
nam žingsny, rodos alsuoja pir
mųjų lietuvių ateivių angiiaka-
sių pėdos, matai daug praeities 
liekanų: senų kasyklų griūnan
čius pastatus, rmlžinišlcus kal
nus liekanų, išvežtų iš kasyklų 
nesibaigiančių tunelių, senus ka
pinynus ir t t. O šaiia t ų seno
vės liekanų šviečia ir šių dienų 
civilizuoto pasaulio naujovės: 
puikios krautuvės, automobilių 
pardavimo įstaigos, modernūs 
restoranai. Tose pačiose apylin
kėse matai kryžiuojantis du pa
saulius — senąjį ang1iakasių ir 
šių dienų modernų pasauli, ku- į 
rio malonumais, deja., nepasi- i 
naudojo senieji angliaikasja i dėl 
labai blogų tuometinių darbo 
sąlygų greit praradę sveikatas 
ir net gyvybes. 

tai. kiek praeityje žuvo lietuvių < 
angliakasių, kai jie bandė steig
t i unijas. 

Kur vėl ašaros nuriedėjo 

Kai ant rą kartą užsukom j 
Lynwoodą, suradom ilgametį 
vietos lietuvių parapijos zakris 

Ta didžioji dėmė, priklausanti 
gal visiems išeivijos lietuviams 
katalikams, dar v^s temdo švie
sią Plymoutho - Lynwoodo pa
dangę, kur lietuviškas žodis dar 
vis girdėti antros, trečios ir ket-
vąirtos kartos angliakasių vai-

tijoną J A V gimusį Joną Stadn-I k ų *** M . W* 1 £ v x ) 6 e-
lį. Jis m u s vežė visur, kur tik; VL Ramo ji-

T E L E V I Z I J O S 
Krautuve Marauette Parite 

tr stereo. 
Spalvotos tr paprasto*. Radiiai 

Pardavimą*- ir taisymas 

M I G L I N A S TV 

Kūrinis — 5 miegami. Platus skly
pas. Modernūs įren>jimai, arti mo
kyklų. Marquette Parke. 

Mūr. T>unjralow su valgomuoju. 43 
pfedii sklypas. Gražiai aptvertas. Ne
brandus. 68 tr Whipple. 

Mūrinis — 2 po 6. Arti mokyklų 
I ir bažnyčios. Marquette Parke. 

Grąžas namas, ant plataus sklypo. 
| Justice. TU. 

. « . . „ « _ ' Mūrinis. Dideli Kamb. Namas kaip 
2S46 W. 69th St . — TeL 776-148i pilis. 58th ir California. 

Tnanranee — Income Tas 
Notary PubHc 

ŠIMAITIS REALTY 

Aloyzo Barono 
IŠDŽIŪVUSI LANKA 

Niekas taip giliai ir nevrenpus* 
kai nesupranta įvykio, net ir n»» 
laimingo, kaip Baronas 

Ir įis moka tai papasakoti 
Knyga 233 psi., feainuoia 4.50 

dol Galima gauti DRAUGE ir pa* 
platintoju*. 

ŠILK SCREEN PRESSMAN 
Prefer some backcround exp., bttt 

will train a good man. Good workiag 
conditions. Co. benefits. Imas. open
ings. 

PONTOAC PRTVTED PRODUCTS 
5710 N. Broadway 

TEIi. S34-S4M — ext. t l 

WAEEHOUSE MAN 
Excellent opportunity. Permaaent 

position. Immediate opening. 40 hr. 
week. Company benofita. 

CARQUEVHXE COMPA3JY 
2200 Estes A \ c . £ l k Grove VIUage, UL 

PHONE 139-8700 

TOOL MAKEBS ANB TOOL 
GBINDEBS 

Immediate opening for experienced 
man. Good company benefits. 
Essex Internationa], 4545 Certlaad. 
227-1500 Contaet Bfr. 23rkle 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo PYogra-; * ° 5 l W b 3 t d St.. 4 3 6 - 7 8 7 8 

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma-

k 

HISTORY OF LITHUANIA 
Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga 
"History of I i thuania" sk i r ta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių 
tautos istorija nuo seniausių amžių fld mūsų laikų; turi 
142 pel.. 38 iliustracijas i r 4 žemėlapius. Knygos autorius 
yra prel. dr. J. R KONČIUS; išleido J . A. V. Lietuvių 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 doL Gaunama "Drauge", 
4545 W. 63 s t , Chicago, S t 60629. 

dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas J. Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuve, 50Z E. Broad-, 
tray, So. Boston, Blass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienrašti* Drangas. 

- ^ 

Lynwoodo liet. šv. Kazimiero 
bažnyčia ir visas parapijos pa
statų ansamblis, s ta ty tas 1956 
metais, atstovauja šių dienų mo 
dėmiajam pasa.triiui. Bažnyčia, , 
ir klebonija šviečia naujumu bei! 
patogumu. Ten dabar klfbonau- j 
ja intelektualas lietuvis kuni- • 

ŠVENTOS MIŠIOS į 
LIETUVIŠKAI 

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias 

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamu šv. Mišių 
metu giesmių. 

Užsisakylct šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų: 259& 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
Rašykite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Strett 

Chicago, III. 60629 

Pasinaudokite Draugo "Gassified" skyriumi 

vairiu pr«k]Ų pasirinkimas moto-
•Iklai Šaldytuvai, maldas, doleriniai 
'KKTIKIKATAI m AtTOMOBTT.IAl 
OOSMOS PARCELS EXPRBSS 
SIUNTINIAI ! LIETUVą 

2501 W. 69tta St.. ChlcagO. I'l «0ff3» 
tSSS S Ha'-u-d. Chicago, TB. AOAOH 

Tr f . VTA S-27S7; 2&4-SS2P, 
V. Valant U»B* 

CRONIN CLEV'ER C1JE.4NERS 
MOsv darbaa (reresnis, atliekamas ta 

pačia diena — siuvėjas vietoje. 
»S57 W. «Srd Street (Co*. Homan) 

PR 8-43S2 
1S83 W. 7»th St. (Cor. lioomia) 

ST 3-534S 
Chicago. Illinois 

BT3TŲ NTOMAVIMAS 
vmmo valdymas — Income T»i 

Votaristas — •eramal 
aFDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

8455 S. Kedzfe 4vcu PR 8-22SS 

Prie 83 ir California. Kampinis. 
19 metų senumo. 7 kamb. (3 mieg.) 
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys, i % 
vonios, 2 židiniai, Gazo šilima, TšMo-
tas nuo sienos iki sienos kilimais. 
Garažas. Tik $41,900. 

Brijęhton pke. 2-jų butų po 3 mie
gamuosius maras. Atskiros šilumos 
Garažas. 

Prie 60 tr Whippte. 13 apartmertg 
mūr 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
80% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHVFEST FCRNITURE CO. 
6200 S. Westera - TeL GR 6-4421 

Polisher and Buffer 
Pirmaujančiai eleetro-mechanikos dirb
tuvei tuojau reikalingi industrijoj pri
tyrę vyrai "polishing-buffmg" darbui. 
Geriausias atlyginimas naujai pasam
dytiems — $4.81 { vaL B-ves priedai. 

Skambinkite arba atvykite f 

SEEBURG CORPORATION 
1500 N. Dayton, Chicago 

TeL — 642-0800 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, DL, 606S2, teL TA 7-5880 

S C R A P Y A R D 
CRANE OPERATORS 

Steady work with over-time. Good 
place to work 

GENERAL IRON INDUSTRIES 
1900 N. Clifton, Chicago 

VYRAI IR MOTERYS 

MAI DS 
HOUSEME 

HEATTNO 0O:"«TRACTC« 
įrengiu mie*»te ir užmie«ty naojua 

ir permatau senus visų rūšių namo 
apšildymui p«citia, alr oondlttonim 
ir vandens boilerius. Dirbu grali, aa-
Stningal Ir garantuotai 

DOMAS ŽCKAC8KA8 
4444 S. Western Are. 
Chicago, tu. SOMt 

TeL VI 7-S447 

1 0 * — 20<», — 10% pigiau mok«tft 
gproa pajamos, tik 5% karto ^ apdrauda nuo ugnies ir automo-

metiniŲ pajamų 
<54 ir Mozart. 2 butų po 6 kamb.. 

mūrinis. *»ra.žas. (ra«o Šiluma. 

PUSMEČIUI ^60.00 
aO/20/5/5/TTM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Am«us 62 iki 80 m. 

L BACEVIČIUS, 778-2233 

$31.900. 
Tr daug. daug kito namo 

PraSome teiratrtt* 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

43<?9 So. Archer Avenue 

D 

TeL 

t M 

254-5551 

E S I O ? 

IBE-SSI 

bilio pa« 
F R A N K Z A P 0 L I S 

S20SH WCST »sth Street 
Chicago, nUnoto 

Tel. OA 4-8654 tr GR «-4SSt 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraostas perkraastymai 
!vairiq atstume 

82S WEST S4tb PLACE 
TeL FRontier 8-1882 

Full time. ExceIIent pay. Fnnge 
benefits. Transportation available from 
Glencoe — Chicago Northwestern sta-
tion. Apply in person. 

SHERATON - NORTH - SHORE INN 
933 Skokle Blvd. 

Vorthbrook. TUbnoi* 

HELP WANTED 
UNSKIUED MALĖ AITO 

FEMALE 
Shift starts 7:30 AM. 

Apply in person: 

SILVER INCORP0RATID 
3431 N. Powell Ave. 
Franklin Park, Illinois 

Perskaitę "Drangą", duo
kite n kitiems pasiskairytL 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service ~ Major Mechanlcal 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air coadition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6643 S. ttestern — TeL 778-925* 

Savin. Norbertą* Langys 

"LIETUVOS ATSIMINIMA!" 
Radijo ValatuSa Jaa SO metę tamsa. 
JA New Jpr»ey, New Tork ir Con-
neetieut lietuviams. Kas šeStadienj 
įuo 4 iki 5 vai. p. p., iŠ WEVD Sto
t i e X^w Tork* (1830 kil., AM ir 
939 neg. FM). 
Oir.-kt. — Dr. Jokuba* i. StakM. 

14«7 Forr* Dr. 
MrMintaUiside, S. * «70»2 

T^. M M ( c o * « 0 i ) 
Kviečiame taip pat klausytis 

Lietuviška Knltflrlnlų Valandų ang
lų kalba, iŠ Seton Hali Universiteto 
radllo stoties. (New Jersey WSOU) 
(895 me*. FM) Plrmad. 8:05-»:00 
T. v. (Vadovauja prof. J. 8tukas) 

HELP WANTE1> — VYRAI 

Journeymen Maciūne Mainfenance Openings 
Apply at John Deere Pk>w & Planter Works. 

Enjo>" top wages, company paid benefits, vacations, 
pension and insurance program. 

Write or rali Persomtel Departmmt 309-792-5118 

JOHN DEERE PL0W & PLMTTER W0RK 
501 — 3rd Avenne Moliae, njbot» glgftS 

Hours 7 A.M. to 3:30 P.M., Mon. thru SaL 
An Eoual Opportnnity Employer 

• • 



' • ? • ' MŪSŲ KOLONUOSE 
Racine, Wisc. 

TARP ROŽIŲ IR DYGLIU 

. Dėkodama ui sveikinimus ir j 
! linkėjimus, Stasė pareiškė: "kad : 

į per tuos ilgus, o dabar jau taip j 
, trumpai atrodančius prabėgu-

vo ilgametis jo pirmininkas. Kaip'sius metus, buvo rožių ir buvo, 
šaulys dalyvavo Klaipėdos krašto, dyglių, kaip visada gyvenime bū-
sukilime. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m- rugsėjo mėgj JJ <*• 

Stasė, Žemaitijos dukra, gimė 
1902 m. Rygoje, mokėsi Rygoje, 

na 

ĮDOMUS SKELBIMAS 

Vienas jaunas vyrukas , nega
lėdamas surasti darbo, pasiskel
bė laikrašty: 

— Jieškau darbo turtinguose 
namuose, kaip būsimas žentas. 
Raštiškus siūlymus prašau siųs
ti laikraščio skelbimų skyriui, 
a. x. 

Linkime, kad Aukščiausias lai
mintų Stasės ir Igno Paukštelių 

Petrapilyje ir baigė mokytojų kur j tolimesnį gyvenimo kelią, suteik-
sus Šiauliuose. Su pertraukomis damas jiems sveikatos ir asme-1 
mokytojavo Titonių pradžios mo-'.njškos laimės. 

| kykloje ir kitur. 
1944 m. artėiant Frontui,Paukš 

P. Siloms 

Lietuviai inžinieriai Kanadoje. Iš k.: J. V. Danys, S. Naginionis. dr. J. 
Rimšaitė, K. Vilčinskas, A. Cipliauskas ir J. Starkus 

Su sportininkais per Europą (10) 

KANADA ATSIGRIEBĖ 
J. ŠOLIŪNAS 

Buvau įsitikinęs, kad, tu r būt, rmandų: Kanados ir I ta l i jos olim 
gražesnio vaizdo kaip Monako : pinės rinktinės, mūsų r inktinė 
mažoji karalystė naktį nėra. Ta- ir Vienos sporto klubas (atrodo, 
čiau t as mano galvojimas sudu- kad Rumunijos olimpinė r inkti-
žo sekantį rytą, kai reikėjo ap- nė netikėtai "susirgo", a r t a i tik 
leisti tą mažąjį Prancūzijos s t e - n e dėl mūsų dalyvavimo?) . Po 
buklą ir leistis tolimon kelionėn i visų keturių himnų mūsų rink-
į Italijos Udinę. tinė išbėgo — gal būt , geriau 

K t ikro ir saulėtoje melodi- t i k t * i sakyti '* i š ėJ° keturpėst i" 
joje bedainuojąs Monako buvo — k o v a i P r i e š kanadiečius. Beje 
dar žavesnis už naktini. Mūsų P i r m a - k a r t ^ P° d a g e l i o metų ir 
ekskursinis autobusas vis kilo v ė l m ū s l J trispalvė pakilo euro-
aukštyn ir aukštyn, kol pagaliau P i n i a m e SP0 1^0 s t a d i o n e - Tik 
gražioji Monako panką, nusags- š a i l a> k a d š i t a reta P r o š a b u v o 

ty ta laivelių burėmis ir saulėje *&** rinktinės pernelyg kuk-
besijuokią namukai virto tar tum l i a i atšvęsta. Mat, a ikštėje gavo-
žaisiiukais. Rodėsi, ten pasilik m e Py^s . Kanados r inkt inė par-

1923 m. rugpiūčio mėn. 2 d. 
Šiaulių mieste buvo sutuokti Ig
nas Paukštelis ir Stasė Gudaitė. 
Jis buvo ūkininkaitis, ji —'pra
džios mokyklos mokytoja. 

Ignas gimė 1900 m. Titonių 
•km., Linkuvos vis., Šiaulių aps., i teliai su sūnumis Vytautu ir Juo-
vidutinio ūkininko šeimoje. Anks '•• zu pasitraukė į Žemaitiją, o iš ten 
ti neteko tėvo Valentino, kuris keliavo vis tolyn į vakarus. Karo 
tarnaudamas caro gvardijoje Pet- j pabaigos sulaukė Tueringijoje, iŠ RFVFRLY HILLS GĖLINYČl/ 
rapilyje užsikrėtė džiova ir mirė. j kur turėjo skubėti į Bavariją, kad' 

vėl netektų rusaahs. 

G Ė L Ė S 

Motina Ieva (Petrušaitytė) liko 
su trim mažais vaikais: Ona, Juo
zu ir Ignu. Ne rožėmis klotas 
buvo jų gyvenimas. Ona išemig 
gravo į Ameriką, Juozas, žinomas 
rašytojas, mokėsi, o Ignas liko ūky 
je. Prasidėjus kovom dėl Lietu
vos nepriklausomybės, stojo į Jo
niškėlio partizanų mirties bata
lioną. Joms pasibaigus, įsijungė į 
jaunimo grupę, kuri organizavo 
tuo metu buvusius labai populia
rius scenos vaidinimus apylinkė
je. Jau vedęs lankė ir baigė 
Joniškėlio žemės ūkio mokyklą. 
Įstojo į Titonių šaulių būrį ir bū

tum ir džiaugtumeis dienų die
nas. 

O reikėjo judėti. Reikėjo. Ge
riau, kad būtų nebereikėję, nes 
ir iš itališkosios Udinės mes te
galime pasidalinti liūdnomis ži
niomis. Bet apie tai truputį vė
liau. 

Iš t ikro kelionė per kalnus, 
kol pasiekėme garsiąsias Milano 
lygumas, buvo nenuobodi. Di
džiulės pakalnės skendo vynuo
gynuose, o kelio sukinėjimasis 
ir landžiojimas per tunelius da
vė progą pagalvoti apie Visaga
lio kūrybą. 

Truputį pyktelėjome (pasiro
do, kad be reikalo, nes arabai 
banditai ir vėl kažkur siautė 
europiniame aerodrome), kai 
mūsų visų italų pasienio polici
ja paprašė parodyti užsieninius per pirmąsias 8 minu tes mūsų 
pasus. Tokiai procedūrai, aišku, šauliai teišovė tik du krepšius. 

klupdė mūsų vyrus 86:79 (46 
31). Gaila, bet tu r ime prisipa
žinti, kad šiam pralaimėjimui 
jokių, absoliučiai jokių pasitei
sinimų negali būti. Teisėjai — 
italas ir gra ikas — buvo be 
priekaištų. Buvome pailsėję ga
na gerai. Gal būt, ne t per gerai, 
nes mūsų vyrai š i t a s rungty
nes... pramiegojo. Nieko dau
giau. 

Rungtynes kanadiečiai pradė
jo pietietiškai: su azar tu ir grei
čiu. Mūsų rinktinė atrodė kaip 
be kojų ir be rankų, niekas ne
judėjo, o sviediniai slydo per 
rankas, kaip silkės an t išparda
vimo. 

Štai jau prabėgo t r y s (!) mi
nutės, o mes dar nė vieno taško 
nesukombinavome I Tikėsit ar, 

nebuvome pasiruošę, ir daugu
mos pasai buvo gilokai supakuo
ti. Užtat užtrukome gerą pus-! 
valandj, kol visus formalumus [ 
sutvarkėme, bet nustebome, jog 
nieko nedarė dėl apsisaugojimo 
nuo cholerinės epidemijos. Ta
čiau atrodo, jog ta epidemija 
nebėra tokia baisi, ir italai bent 
Udinėje dėl jos visiškai nesijau
dino. 

Po visos dienos kelionės Udi
nėje atsiradome vėlai vakare ir 
užtat grei t pradėjome tvarky
tis nakvyninius reikalus. Pasiro
do, kad mūsų žvalusis vadovas 
Rene Kapp mums surado puikų, 
naują viešbutį, kurin tuojau su
lindome, pavalgėme ir nuskubė
jome ilsėtis. Juk prieš akis — 
didžiulis krepšinio turnyras, ku
riame ir mūsų rinktinė dalyvau
ja. Reikia vyrams gerai pailsė
ti, kad gerai italams užsireko
menduotų. Bent taip galvojome. 
Deja... 

Rugsėjo 7 dieną moderniame 
Udinės sporto stadijone (tai lig-
šiol matytas Europoje gražiau
sias i r geriausias krepšinio sta-
dijonas, talpinąs apie 6000 žiū
rovų) išsirikiavo ketvertas ko-

JAUNDtO DĖMESYS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
minamas. Lietuvos pavergimo 
klausimas yra nepastovus. Kiek
vienais metais Lietuvos padėtis 
tarptautinėje politikoje smunka 
žemyn. Jei mes lietuviai nepa-
naudosim dabartinės progos gi
liau įsijungti į Amerikos politi
nę sistemą, Lietuvos padėtis 
Amerikos užsienio politikoj da
rysis vis blogesnė. 

Viktorą* Nakas 

Ponai, su tokiu pištal ietu tai nė 
į kluono duris nepataikysi . 

Užtat kanadiečiai — kaip vi
jurkas. Jų visur pilna, jie meta j kus penketai minučių kanadie-
mūsiškiams krepšius glėbiais ir **"<•> <•..-* 

Ignas ir Stase Paukšteliai 

ka r t buvo atvirkščiai. Rinktinė 
pralaimėjo skandalingu skirtu
mu pirmąjį kėlinį, o antrąjį iš
t raukė 48:40. 

Išvada labai aiški ir papras
ta: kai norima — tai galima. 
Bet jei nėra noro, tai tada ne
bėra ir jėgų. 

O k a d jėgų mes turėjome su 
kaupu, tai ką rinktinė pade
monstravo ant rame kėlinyje. 
Tiesa, iškart Kanada pajėgė 
skir tumą išlaikyti, bet mūsiš
kiai puikiu Palubinsko šaudymu 
skir tumą nuolatos mažino ir li-

Pergyvenę stovyklinius vargus, 
1949 m. atvyko į Racine, Wis., 
kur gyveno sesuo Ona su vyru 
Juozu Plūku. 

Jiems, kaip i r daugumai atei
vių vaikų mokymo rūpesčiai bu
vo nemaži. Viską apgalėjo, vaikus 
išmokė. Vytautas, ekonomistas, 
dirba banke Kenosha, Wisc., Juo
zas, chemijos daktaras, •profe
soriauja Kansas universitete. Abu 
vedę, augina šeimas. 

Ignas aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje. Yra DLK Kęs
tučio šaulių kuopos garbės šau
lys. Apdovanotas savanorių — 
kūrėjų, Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmečio ir L SS—gos 
medaliais bei LSST Saulių Žvaigž 
dės ordinu. 

Stasė dar ir dabar mokytojau
ja vietos lituanistinėje šeštadie
nio mokykloje. 

Ignas šių Naujųjų Metų išva
karėse buvo paralyžuotas. Liga 
sunki, bet jis nenusimena ir pa
lengva sveiksta. 

Vasaros karščiams baigiantis, 
marti Aurelija suruošė jubiliatų 
pagerbtuves, pakviesdama gimi
nes, buvusius kaimynus Lietuvo
je, naujus kaimynus ir draugus. 
Vaišes malda pradėjo kun. J.Kup-
ris, MIC. Giminių ir šaulių var
du sveikino P. Petrušaitis, o LB 
— L. Pliūra. Buvo dar daugiau 
sveikinimų ir linkėjimų. 

VeBtuvema. banketam* Laidotuvėm.-
Ir kitokioms progoms 

244S W. 63rd Street, Chlcago. Oi 
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0SS4 

•lllllllllllllllllllllllllllllflltlllllllllllllllll' 
AB PASIDARĖTE SAVO 

TESTAMENTĄ ? 

•Jeigu dar ne, įsigykite šj labai 
naudingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Šulas 

i 
A. A 

ANN P. RAGINIS 
GATLICTE 

Gyveno 4240 N. Keystone Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 15 d., 1973, 4:20 vai. ryto, sulaukus 63 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras William. dukra Ann Marie, 

sesuo Marie Hanson, švogeris Raymond, 4 broliai: Anthony Gailius, 
brolienė Betty, Peter Gailius, broliene Frances, Walter Gailius ir 
Joseph Hubbard, brolienė Freda, švogeris Waiter Raginis su žmona 
Josephine, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas pirmad., 6 vai. vak. Mažcikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks, treč., rugsėjo 19 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, duktė ir kiti giminės 

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600. 

Cia nuosekliai aptariamas te* 
tamentų reikalingumas ir jų galia 
bei nurodoma Jų forma ir paduoda 
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie 
tijoje, Anglosaksų pasaulyje be i 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausima: 
ir atsakymai'' — aiškinami su tes 
tamentu sudarymu taisyklės u 
duoda lengvai suprantamus nuro 
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl a 
ko vengti. 

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
iiiiiiiMiiimiiiiiimuiifiiiiiiitiiiimniiii 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR Š O N U S -
TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7!st Street Tel. 476 • 2345 
1410 S. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t A. JUOZUI KAŠUBAI 
m i r u s , 

jo brolį ANTANE, šeimą ir kitus velionies šeimos 
narius bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Aleksandra ir Stasys Petokai 

lAldotrrrių Direktoriai 

THH&EVANS 

gina savo tvirtovę, lyg vanagai. 
Pasekmė tiesiog neįt ikinėtina:: 
10:2, 20:4, 30:12, 38:22, 42:26 
ir pagaliau, ačiū Dievui, kėlinys 
baigiasi kanadiečių 46:31 pir
mavimu. 

Tai buvo baisiausias krepši
nio kėlinys bet kokį, bet kada 
aš esu matęs mūsuosiuose. O 
kad kėlinys buvo neeilinis liu
dijo ir tai, kad V a r n a s už pen
kias baudas paliko aikštę dvy
liktoje minutėje! Neįtikėtina, 
bet tiesa. 

Bent jau ligšiol mūsų išvyko
je mes dažniausiai laimėdavo
me pirmąjį kėlinį, o an t rame 
mūsų vyrus nuks-rdavo teisėjai 

! vienašališkomis baudomis, š j -

čiai tepirmavo t ik 78:67. Nuo 
čia mūsų vyrai žaidė kaip liū
tai , bet pirmojo kėlinio kana
diečiams atiduota pasoga buvo 
perdidelė ir laiko nebeliko iš
spausti pergalę. Tokiu būdu 
r inkt inė pati prašvilpė taip 
mums būtiną laimėjimą. 

Taškus prieš Kanadą rinkti
nei pelnė: Palubinskas — 28, t 
Puidokas — 12, Baškauskas—8,1 
Mažeika — 8, Modestas — 6, 
Gineitis — 6, Kaknevičius — 4, 
Jesevičius — 4, Čekauskas — 3, j 
Varnas — 0. 

ALDONAI DULAITIENEI, 
los tėveliui dipl. teisininkui 

A. t A, JUOZUI MAJAUSKUI Lietuvėje mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą. 

Zaikauskai, Ratnikai, Rėkliai, 
Peleckiai, Arlauskai 

immiiimmmmHiimiiiiimmiiiiimiiii 
Kultūrinė lietuvių t au to s apžval

ga nuo Mažvydo iki Smetonos 

STASIO YLOS 

VARDAI IR VEIDAI 
MŪSŲ KULTŪROS 

ISTORIJOJE. 

Knyga išleista su dokumentinių 
nuotraukų lanku, dalykine ir 
vardų rodykle, papuošta Telesfo
ro Valiaus aplanku, 345 psl., kai
nuoja 6 dol. 

Lietuviškos Knygos klubo 
leidinys, 

gaunamas Drauge ir pas platin-
| tojus. 
niiiiiuHuiMiHHiHiimuuMiiMMmiimiiit 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
Penktoji laida 

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės 

Visų iprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su 
rašyti, ir lengvai įvykdomi. 

Kaina tik S3.00 
Užsakymus siųskite; 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Persiuntimo USlaidotni praSoma. pri 
dfitl 25 et., o Ililnoia cvventojal pri
deda dar 16 e t mok«*ciajrui. 

A. t A. JUOZUI KAŠUBAI mirus, 
jo žmoną QNĄ, mielus sūnus JONĄ ir ROMUALDĄ su 
šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Jolanta ir Jonas Zubinai 
su šeima 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South California Avenot 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Liernvig Lai d o ra via Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 8w UTTJANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

Brangiai mamytei ir senelei 

A. f A. 
KAZIMIERAI SMILGEVIČIENEI 

Lietuvoj mirus, sūnus DR. KUN. ZENONĄ SMILGĄ, 
mielą DR. ZIGMĄ SMILGĄ ir šeimą liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SUNOS 
2S14 W. 2Srd PLACB TeL Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpabUc 7-1213 
11028 Soathwest Hlgbway, Palos Hills, I1L Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. BLALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F, RUDMIN 
S319 S. LTTTJANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

Verute, Stasys ir Algimantas 
Mykolaičiai 

VASAITIS — BUTKUS 
144Ą S. 50th AVE., CICERO. tLL. T«L OLympi^ 2-100S 
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X Lietuviu kalbos ir literatū
ros kursai Iiiinois universitete, 
Chicagoje. pradedami skaityti 
rugsėjo 25 d. Antradieniais, tre
čiadieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9 vai. ryto bus | 
skaitomas kursas "Lithuanian 
101", o tomis pačiomis dienomis 
12 vai. — "Lithuanian 104". 
Antradieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais, 10 vai. ryto 
bus skaitomas kursas "Lithua
nian 221" — lietuvių literatū
ra. Registruotis dar galima visą 
šią savaitę. 

x Konkursas nuspalvoti šo
kančių, tautiniais drabužiais 
apsirengusių, lietuvių jaunuolių 
porą, skelbiamas Southwest 
News - Herald. Jame gali daly
vauti visi vaikai iki 12 metų 
amžiaus Už geriausiai atliktą 
darbą skiriamos piniginės dova
nos. Konkursą skelbia Talman 
bankas ryšium su Lietuvių fes
tivaliu, įvyksiančiu rugsėjo 23 
d. Konkursinj paveikslėlį galima 
rasti rugsėjo 13 d. Southvvest 
News-Herald laidoje. 

x Lietuvių Istorijos draugijos 
valdybos posėdis įvyks rugsėjo 
20 d. 7 vai. vak. A. Rūgytės 
bute. Po valdybom posėdžio 8 
vai. pranešima "Lietuvių Kata
likų Mokslo akademijos suvažia
vimas Bostone" padarys A. Rū
gytė. Nariai ir bičiuliai kviečia
mi į pranešimą atvykti 

X Marijonų 
Chicagos 

X Lietuvių tautinio meno pa
roda buvo rugsėjo 13 d. atida
ryta Talman Federal Savings & 
Loan Association banko patal
pose, 5501 So. Kedzie Ave. ir tę
sis ligi spalio 2 d. Parodos įruo-
šimu ir išdėstymu pasirūpino 
Marija Kriaučiūnienė ir Paulina 
Vaitaitienė. Šia pi-oga išleistas 
labai gražus informacinis leidi
nys apie Lietuvą ir lietuvius, 
labai gražiai iliustruotas. 

x Liudas Kairys, Liet. fila
telistų draugijos "Lietuva" biu
letenio redaktorius, yra pirmi
ninkas dokumentinei Vilniaus 
650 metų minėjimo parodai 
ruošti. Paroda įvyks lapkričio 3-
4 dienomis Jaunimo centre. J au 
pavyko sutelkti daug retos me
džiagos Vilniaus miesto praei
čiai ir lietuviškai veiklai Vilniu
je pavaizduoti, kuri dabar tvar
koma. Parodą ruošia filatelistų 
draugija. 

X Gen Stasio Raštikio atsi
minimai vis dar yra daugelio 
lietuvių skaitomi ir komentuoja
mi. Šios knygos III tomas — 
"Laikas ir įvykiai", išleistas 
Akademinės skautijos leidyklos, 
baigiamas išparduoti, bet dar 
gaunamas "Drauge". 1 egz. kai
na 15 dol. Galime 
paštu. 

~ ŽODŽIO PAVERTIMAS DEIMANTU, 
ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS 

Iš mokytojų studijų savaites svarstymų 
JUOZAS MASILIONIS 

Šeštadienį, rugpiūčio 18 d. , ,buvo sužavėti. Prof. P r . Skar-
pirmininkauja Juozas Plačas, | džius papasakojo keletą momen-
Chicagos Dariaus-Girėno lit. mo- j tų iš savo bendro darbo su akt. 
kyklos vedėjas. Paskaitą skaito Į Henriku Kačinsku Lietuvoje, 
iš Washingtono atvykęs akto
r ius Henr ikas Kačinskas. Moky
tojai jį sut inka su džiaugsmu. 

Aktor ius pačioje pradžioje 

Paskutinis studijų savaitės 
darbų taškas — JAV L B švieti
mo tarybos pirm. Jono Kava
liūno pranešimas "Lietuviškojo 

prisipažįsta, kad mielai vykęs į švietimo metmenys". Iš jo pra 
šią studijų savaitę pas mokyto
jus, nes neprikl. Lietuvos pra
džioje ir pa t s buvęs mokytoju, 

nešimo paaiškėjo, *kad 1972-73 
mokslo metais veikė 19 vaikų 
darželių su 219 mokinių, pra-

Antropologų kongreso, vykusio Chicagoje, paskiros r.ekcijos lankėsi ir lietuviškose institucijose, č 'a grupe 
mokslininkų Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės matyti K. Baltramonaitis, St. Balzekas, M. 
Kriauchunienė, vidury*— EI. Bradūnaitė. 

IŠ A R T I IR T O L I 
AUSTRALIJOJE 

X Kazys Prišmantas, nuošir 

— Morningtone Tautos šven
t ė paminėta rugsėjo 2 d. Į lie
tuviškas pamaldas atvykus ka-
pelioniui kun. Pr . Daukniui, su
sirinko visi lietuviai. Pamokslo 
mintimis kilome į Tėvynę, klau-

išsiųsti ir ' sėmės jos Laisvės šauksmo. 
I Prie šv. Komunijos priėjo visi 
Į i r pamaldos baigtos Lietuvos 

kius, vietos klebonas Fr. Mil 
ler niekad nepagaili vietos lie 

tracija Lietuvių klube, balius, 
lankomos įdomesnės Canberros 

tuviams komplimentų už ištiki- vietos ir ekskurs i ja laiveliu po 
mą religinių pareigų atlikimą,: Canberros ežerą. Refera ta i : 
pavyzdingą savo vaikų auklėji-i Canberros kanalizacijos ir van-
mą. identiekio projektavimo taisyk-

— Marytė Andriukonienė, i lės i r s t andar t a i — N. Volkas; 
geelongiškė, jau grįžo iš Angli-, Black Mountain PMG tele-
jos, kur buvo išskridusi aplan- j komunikacijos i r TV, bokš-
kyti savo giminių. j tas — A. Genys ; Miestų gyven-

— Antanas Skėrys, geelon-! viečių planavimo problemos — 
dus Los Angeles lietuvių visuo- i h i m n u - Seniūnas J. Kairys s i u o j ^ j ^ atostogauja Amerikoje, j I. Jonaitis. Diskusijos. 5:30 va i 
menės veikėjas, atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo piniginę j 

tarpu yra išvykęs į Ameriką , b u v o n u v a ž i a v ę s fe į P L B Seimą | vaišės, 
aplankyti savo gimimų, o grįž- j W a s h i n g t o a e . _ Per to 

o paskui y r a dėstęs mokytojų džios mokyklų (I-VIII sk.) 22 
kursuos Nidoj, Palangoj i r ki
tur . Prelegentui paprašius atsi
stoti t iems, kurie tokiuose kur
suose dalyvavo Lietuvoje, atsi
stojo keletas. 

Buvęs paprašy tas pamokyti ir 
parodyti , kaip ka r t a i s įr papras
čiausias l i teratūrinis teks tas 
mokančiojo žodiniame perdavi
me sublizga deimantais. Deja, 
paskai tos šiam klausimui maža 
teduoda naudos. Čia reikia pra
tybų, individualių pratybų, rei
kia dirbt i individualiai. Nega
lint t o čia atlikti , teks pasiten
kinti keliomis teorinėmis žinio
mis. 

Kaip suteikti spausdintam žo-

su 1244 mok., pradžios mokyklų 
ir aukšt . mokyklų (9, 10, 11 ir 
12 metų) , vad. vieno vedėjo, — 
9 su 1062 mok., vien t ik aukš
tesniųjų 4 su 181 mok., spec. 
mokyklų 2 su 81 mok., mokyto
j a m s rengti 5 su 120 stud. Viso
se tose mokyklose dirbo 313 mo
kytojų 

Švietimo taryba per pastaruo
sius trejus metus labai suinten
syvino vadovėlių i r skaitinių 
ruošimą ir leidimą. Išleido a r 
da r spausdina 28 knygas (9 va
dovėlius, 11 pratimų i r 8 skaiti
nių knygas), netrukus išeis se
niai laukiamas Lietuvos žemėla
pis. Su jo korektūriniu atspau-

džiui gyvybę, kur ieškoti s lap- : du studijų savaitės dalyviai tu-

veteranų ramove i 
auką savo dienraščiui stiprinti. I d a m a s užsuks į Londoną ir j _ Australijos liet. katalikų gražiai paminėjo Dariaus - Gi-
Dėkojame. Wolverhamptoną, kur anksčiau ! federacijos XI suvažiavimas šau | rėno 440 metų sukaktį . Ramo-

su šeima gyveno. ; k į a m a s gruodžio 29-31 dienomis,' venas A. S t a t k u s skai tė paskai-
— P . šilai išvyko į Adelaidę i Adelaidėje. i tą, iškeldamas tų didvyrių nuo-

iri 
X Lietuviškas dienraštis iš-

Jį reiškia lietuvybės gaivumą. j t atostogoms. Morningtone iri _ Australijos lietuvių inži-į pelnus Lietuvos garbei. Kęstut is 
išlaiko skaitytojai, įvairiais »y- j apylinkėje gyvena 12 lietuvių j nierių ir architektų konvencija Baronas deklamavo. A. Klimai-

bendradarbių aais remdami. Aukų prisiuntė: j š e i m U ) j o s v i s o g p r e n umeruo ja j šaukiama Canberroje rugsėjo ifis nurodė ir ki tų lietuvių nuo-
apskrities susirinki- po 2 dol. — I. Sadauskas, L. K a ; T ė v i š k ė g A i d u s Eada b ū n a lie_ į l 9 _ 3 0 d. Ją ruošia Canberros • pelnus, kurie savo pasiaukojimu 

mas, pirmas po atostogų, įvyks bas. J. Kazlauskas, V. Kaulinai- tuviškos pamaldos, tai visi susi-j skyrius Lietuvių klube, Wattle ; garsino Lietuvą. J i s paskai tė 
šį trečiadienį, rugsėjo 19 d. 7 v tis. V. Gricius, A. Beresnevičius, r e n k a j j a s Kapelionui apsilan- St. Lvneham. Bus svečių regis- gautą Bražinskų laišką iš Tur-
v. vienuolyno svetainėje prie j Elena Tamožiūnas; po 1 d o l . — | \Z-ZZ -tr cn ,:,. , „;I„- .J; T>„ 
Draugo. K- Graudienė, P. V. Dunderas. 

X Joseph F . Gribauskas, Labai ačiū. 
Cicero, 111., siųsdamas prenume-, 
ratos mokestį, pridėjo 5 dolerių 
auką. Ačiū. 

x Atvažiuojate j Chicagą 
lankyti pažįstamų? Užsukite } 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų 

ir liau-
Beveik 

išstatvti 

X Aukų po 1 dolerį prisiuntė: 
G. Repšys, Alf. Stankaitis, Aug. 
Kačergis. Dėkojame. 

keramikos darbų. Yra 
dies medžio drožinių. 
visų knygų pavyzdžiai 
peržiūrėjimui Administracijos'papildytas a. a. kun. B. Sugm-
kambariai vėdinami ir patogūs Į to vadovautas 15-asis Vasario 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAI 

Atgaivintas ir naujais nariais 

apsilank nis. Būtinai ap-
lietuviškos spaudos 

ilgiau 
lankykite 
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rrl 
Street, rhioajrf TU 20620 

X Kun. Antanas Miciūnas-
MIC, vadovaus dviejų savaičių 
ekskursijai į Palestiną. Graiki
ją ir Romą š. m. spalio 15-29 
dienomis. Paskutinė diena re-

16 gimnazijai remti būrelis Ci
cero, 111. Dabar būrelį sudaro 
šie nariai : J. Bartkus, C. Bei no- ' 
ras, Juozas Bigelis, L. Biknevi-; 
čius. Vladas Bikulčius, Stasys i 
Būdas. Jonas Dekeris, Ben Dun-; 
da, Olegas Gešver.tas, Juozas 
F. Gribauskas, Aleksas Jankū
nas, Jonas Jokūbaitis, Stasė 
Juodvalkienė, A. Karaliūnas, zervuoti vietas — rugsėjo 23 d. . 

T^., . c .. ~ . .Juozas Končius, \ a c y s Kuprys, 
Dėl informacijų kreiptis adre- „. * J r * su: Rev. A. Miciūnas, MIC, 41 
Providence St-, Worcester, 
Mass. 01604. (pr.) 

X Reikalingas metrompažas, 
turįs patyrimą knygų teksto 
laužyme ir sugebąs prie spaus
tuvės darbų, daliniam darbui 
rytais. Skambinti: LU 5-9500. 

(pr.) 

X Maisto krautuvė, ilgai vei
kusi Brighton Parke, savin, su
sirgus, skubiai parduodama. 
Teirautis tel. 247-7871. (sk.) 

X "Prie Gintaro Jūros" puo
ta, ruošiama Nerijos Jūrų Skau
čių Tunto, įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 29 dieną, 7:30 vai. vak., 
Jaunimo Centro diožiojoj salė
je. Įdomi meninė programa ir 
karš ta vakarienė, šokiams gros 
Neo-Lituanų orkestras. Visi ma
loniai kviečiame atsilankyti. 
Stalus rezervuoti tel. 436-5917. 

(pr.) 

x Ltetuvhj Fondas. LF narys Fabi
jonas Valinskas, Čikaga, įteikė $5, 
padidindamas Jurgio Genčiaus ir a.a. 
Emilijos Genčiuvienčs - Jazbutienės j -
našą iš $555 iki $560. Lietuvis, suda
rydamas testamentą, prisimena ir Lie
tuvių Fondą — lietuvybės ugd yrno rč* 
mėją. LF adresas: 2422 W. Marquette 

Ančius Laniauskas, dr. Juozas 
Leseckas, V. Mičiulis, J . Mika
lauskas, dr. Mykolas Morkūnas, 
Adolfas Orvidas, Julius Paulė-
nas, Stepas Paulauskas, Irena 
Paliulienė, Kazys Račiūnas, 
Elena Rukuižienė, A. Zailskas ir 
P. Zailskas. Beveik visi šie na-

Prof. dr. Feiiksas Palubinskas su šeima. Pirmoje eilėje iš kairės: Milda 
ir Aidas, antroje: Linas, Ginta ir Kovas, trečioje: Saulė ir Feliksas Pa
lubinskai. 

PROF. PALUBINSKO ŠEIMA GRĮŽO 
IŠ EUROPOS 

kiios. V. Skrolis apibūdino Pa
baltijo valstybių atstovų veiklą 
Europos Saugumo konferencijoj 
Helsinkyje ir kvietė remti Tau
tos Fondą. Minėjimas sudarė 
nuoširdžią draugišką nuotaiką, 
o po jo buvo pasilinksminta. 

ARUOlTiKaJ 
— Zeferinui Juknevičiui šven

čiant vardo dieną ir 60 metų 
amžiaus sukaktį , rugpiūčio 26 
d., jo artimieji — K. Račkauskų, 

;& Rukšėnų. Bonifaco ir Juozo Į ^ į a ^ ^ ^ i a ^ ' į ^ a i r i a u ^ i u s tari "daug• lituanistiniam~švieti-
Deveikių, St . Pcvilomo, P r a n o 
Juknevičiaus, Antano Obit ir ki-

: tos šeimos bei Kar. Misiūnas 
suruošė solenizanoii jaukią šven 

į te, kur linksmai skambėjo lietu-
i viškos dainos. Sveikino Laiko 
, atstovas Pi jus Gudeievičius, šv . 
Cecilijos choro a ts tovas K. Mi-

: siūnas ir šventės organizatorius 
Bonifacas Deveikis. Kadangi už 
poros dienų — rugpiūčio 29 d. 
Z. Juknevičius turėjo išvykti į 
JAV-bes į Pas . Liet. Bendruo
menės seimą, a ts tovaujant Ar
gentinos lietuvius, ta i ta proga 

Akt. Henrikas Kačinskas skaito paskaitą mokytojų stud'jų savaitėje 
Dainavoje. Prieky sėdi stud. savaitės vadovas J. Masilionis. JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. J. Kavaliūnas ir Pr. Zailskas. 

Nuotr. K. Sragausko 

tažodžio? Pagrindai yra gyvoj rėjo gerą progą susipažinti, nes 
šnekamojoj kalboj. Norint kitą visą laiką kabėjo salėje, 
paveikti, įtikinti, sugriauti opo-i Minėtoms mokykloms išlaiky-
nento įrodymus, savaime balse ti bei remti reikėjo apie 150,000 
ats i randa at i t inkamas įvairu- dol. Didžiausią dalį tos sumos 
mas. Intonacija tiems patiems sudeda patys tėvai, dalį LB. La-

niuansus. Skaitydami tekstą, tu- mui padeda Lietuvių fondas, kū
rime mokytis iš gyvosios kaitos, r is pusę pelno skiria lietuviškam 
kad jis neskambėtų melagingai, švietimui. 

Grožiniam skaitymui svarbu; Toliau pirmininkas kalbėjo 
klausa, balsas, kvėpavimas, in- apie lit. mokyklų sistemą, pro-
tonacija. Didžiausias krit ikas — | gramas, metodus, mokytojų ruo-
išlavinta klausa. O ją laviname, Šimą ir jų tobulinimąsi, jaunimo 

Prof. dr. Feliksas Palubins
kas, nuolat profesoriaująs Cali-
fornia State universitete, Long 

riai yra sumokėję už visus 1973 j Beach, dvejus metus buvo Eu-
metus ir gavę 16 gimnazijos į r 0poje. Pirmuosius metus buvo 
direktoriaus pakvitavimas. BeJFulbright vizituojantis profeso-
to. vienkartine auka gimnaziją Lįus Tarptautinės prekybos ins-
parėmė L. Griauzdienė, E. Pur 
tulienė, M. Rimkuvienė, A. Tau-
ginas ir K. Vasiliauskas. 

Būreliui vadovauja O. Zails-
kienė. K. D. 

titute Linze, Austrijoje. 
Prof. F . Palubinskas iš Aus

trijos buvo pakviestas skaityti 
paskaitų prekybos institutuose 
ir universitetuose. Paskaitas 
skaitė Suomijoje - Helsinky, 
Turku ir Tempere, Jugoslavijo
je — Nbvosad ir Suboticoje, 
Graikijoje — Atėnuose. 

Antraisiais mokslo metais 
persikėlė į Helsinkį Suomijoje 

Chicagoje gyvena daugiau Į ir ten profesoriavo Prekybos 
kaip 30,000 meksikiečių, kurie į institute. Tais metais suomių 
šį savaitgalį 
Meksikos 

ŠVĘS MEKSIKOS 
NEPRIKLAI SO.VIYBf;S 

ŠVENTĘ 

švenčia 163-ją | valdžia ir Jungtinių Tautų pre-
nepriklausomybės i kybos komisija rengė seminarą 

šventę. Numatomos iškilmės • Afrikos valstybininkams ir pre-
miesto centre: paradas State I kybininkams. Jame dr. F. Palu-
gatvėje ir koncertas taut i - . binskas skaitė paskaitas. Taip 
nių šokių bei muzikos: festivalis pat kalbėjo tarptautinės preky-
Grant parke. Programos pra- bos konferencijoje Paryžiuje, 

|džia 8 vai. vakaro. Programoje. Prancūzijoje 

resnieji vaikučiai lankė austrų 
mokyklą ir išmoko vokiečių kal
bos. Kitus metus lankė Helsin
kio mokyklą ir pramoko suomiš
kai. Abi vasaras panaudojo Eu
ropai pažinti, keliaudami auto
mobiliu su visa šeima po Vaka
rų Europą. 

Saulė Palubinskienė - Liulevi-
čiūtė studijavo chemiją. Ji 1960 
m. yra baigusi chemiją Munde-
lein kolegijoje, Chicagoje eum 
laude B. S. laipsniu. Gavusi 
Southern California. Los Ange
les, universitete asistentės vie
tą, studijavo koloidinę chemiją. 
Studijas baigė labai gerai M. S. 
laispniu. Gavo pasiūlymą ruoš
tis doktoratui, bet pasišventė 
šeimai ir augina 5 vaikučius. 
Saulė visą laiką buvo aktyvi at
eitininkė ir 1958-1960 m. buvo 
'Draugo" ateitininkų skyriaus 
redaktorė. 

Šiems mokslo metams grįžo į 
nuolatinę vietą. Jis ir jo šeima 

lankydami koncertus. Balsas tu
ri turėt i skambumą, lankstumą. 
jėgą, malonų tembrą. Skaitymo 
mene svarbią reikšmę tur i kvė
pavimas. Įkvėpimas — pasiruo
šimas. Iškvėpimas — pats pro
cesas. Įkvėpti reikia kaip galima 
greičiau, iškvėpti kuo lėčiau. Bal 
so jėgos šaltinis — kvėpavimas. 
Žmogaus kalba melodinga, bet 
kiekvienas turi žinoti savo tono 
vidurkį, savo "la", iškilti tiek, 
kad būtų kur nusileisti. Skaity
me galime pastebėti monotoną, 
mažąją sekundę, vidurkį, terci
ją, k vinte ir oktavą. 

Aktor ius savo paskaitą nuolat 
i l iustravo daugybe pavyzdžių iš 
lietuvių l i teratūros, ir klausyto
jai prakt iškai girdėjo, kaip dau
gelio poetų ir rašytojų žodžiai 
virto gražiausiais deimančiu
kais. Ilgi plojimai rodė, kad stu-

vasaros stovyklas, sportą ir li
tuanistines studijas universite
tuose. Pabaigoje atkreipė dėme
sį į "švietimo Gaires", vertingą 
lietuviškojo ugdymo žurnalą 
mokyklai ir šeimai, kurį reda
guoja P. Maldeikis, padedamas 
J . Masilionio ir A. Rinkūno. Iš
eina du kartus į metus, kainuo
j a tik 3 dol. Žurnalas savo tur i 
niu gali drąsiai lygintis su ame
rikiečių panašios paskirties žur
nalais. Reikia, kad t iek šeimos, 
kurioms rūpi lietuviškas švieti
mas , tiek jaunimas, tiek ypač 
mokytojai žurnalu daugiau do
mėtųsi ir jį skaitytų. 

MA2A LIETUVIŠKA DOVANA 

Visuose lietuviškuose namuo
se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 

dijų savaites dalyviai pasKaita; ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 

— — — _ ^ — _ ^ — _ _ ; laikyti mažą vėliavukę ant rašo-

fcUChicago, IL 60628, tel. 925*897. į dalyvaus apie 200 šokėjų ir 
(pr.) [dainininkų. 

Prof. F. Pa 
buvo išvykęs 

lubinskas į Europą E u r 0 P ą mini gražiausiais žo-. įš g. 
su visa šeima. Vy- j džiais. į . V. motu 

Suzanne P lummer (P laškauskutė) 
dalyvavo Amerikos gražuolės — 
Miss Amerika konkurse kaip New 
Jersey valstijos a ts tovė ir laimėjo 
antrąją vietą. Ji yra gimusi Cam-
den. New Jersey . 

buvo dovanotas laikrodis ir kiti 
kelionės dalykėliai. 

E d u a r d a s Le\ eikis a tvykęs 
Amerikos, vieši pas savo 

t ina Buenos Aires miest? 

mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia-

— Linas Dambrava, porą mė- į va plevėsuotų Jūsų namuose, 
nesių paviešėjęs pas savo tėve
lius, dr. Vyt. ir Aldoną Dambra-

— Alfredas Račkauskas, ii- ] 
gesnį laiką pagyvenęs Argenti
noje, rugsėjo 2 d. vėl išskrido į 
Chicagą tuo t a rpu apsižvalgyti 
apie įsikūrimo galimybes. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po 1 dol. (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Elinoia 
valstybėje). Užsakymus siųski
t e : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 

— "Laiko" laikraštis rugsėjo į S t r e e t Chicago, I1L 60629. 
25 d. mini 25 m. sukaktį. ^ t^t^ss^^sss^^^šz^ 

vus. 26. 8. 1973 išvyko į Los 
Angeles. Jo broliai Marijus ir 
Vytis išvyko 28. 8. 73. į Š. Ame 
riką tęsti studijas. 
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