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WASHINGTQNAS. — Antra- lio maitinimo problemom, didė-

dienio naktį Kiesingeris išskrido
į ilgą trijų savaičių diplomatinę
kelionę. Aplankys Sovietų Są
jungą, Indostano pusiasalį, Ry
tų Europą, Viduriniuosius Ry
tus. Keturias dienas praleis Mas
kvoje, susitiks su Brežnevu ir
ištirs, kaip veikia “atlyžimo po
litika”. Išaiškės sovietų inten
cijos arabų - Izraelio ginčuose,
sutvarkys trumpą Fordo ir
Brežnevo susitikimą.
Indijoj Kissingeris laukiamas
su prašymais padėti jiems nu
galėti bado pavojų, pagelbėti jos
technologijai, išplėsti prekybą.
Pakistane jis bus spaudžiamas
parduoti daugiau ginklų, Irane
jis pats prašys nekelti naftos
kainos. Kelionės pabaigoj su
stos Romoj ir kalbės apie Ame
rikos politiką ryšium su pašau-

Už vaiko vedimą į bažnyčią Žada atimti motinystės teises

Surviliškis
Kėdainių rajono VK pirmi
ninko pavaduotojas Juškevičius
uždraudė Surviliškio klebonui
kun. Vytautui Užkuraičiui vykti
pas kaimynus į atlaidus ir ten sa
kyti pamokslus.
Apie šį draudimą kun. V. Už
kuraitis painformavo tikinčiuosius
Surviliškyje, Gudžiūnuose bei Ša
ravuose:
— Rajono Vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotojas man
uždraudė vykti pas (kaimynus
atlaidus ir ten sakyti pamokslus.

Tačiau aš esu 'Kristaus įsteigtos

1980 olimpiada
bus Maskvoje

Bažnyčios kunigas ir privalau
klausyti Mokytojo žodžių, kiuris
sako: “Eikite į visą pasaulį ir
skelbkite Evangeliją visai kūrini
jai”. Ar aš galiu neklausyti tokio
kategoriško paliepimo? Todėl į
atlaidus važiuosiu ir pamokslus
sakysiu, o savo draudėjams aš
noriu priminti šv. apaštalų Pet
ro ir Povilo žodžius žydų tarybai:
“Spręskite patys, ar teisinga jūsų
klausyti labiau negu Dievo?”
Praėjus atlaidams, liepos mė
nesį kun. V. Užkuraitis buvo iš
kviestas pas pavaduotoją Juškevi
čių, kuris pradėjo “neklaužadą”
kleboną auklėti:
— Kodėl nesilaikai mūsų įsa
kymų ir be leidimo važiavai į at
laidus ir ten pamokslininkavai?
— Atlaidų rengimas, pamal
dos, sakramentų teikimas pri
klauso ne jūsų kompetencijai, bet
vyskupui ir kunigams, — paaiš
kino Surviliškio klebonas. — Ko
kia teise jūs kišatės į Bažnyčios
vidaus .gyvenimą, kanonų sritį ir
trukdote kunigams bei tikintie
siems atlikti religines pareigas?

VIENA. — Tarptautinis olimpinis komitetas 1980 metų
Olimpiadą nutarė surengti Mas
kvoje, bet žiemos olimpiados
žaidimai bus Lake Placid, N. Y.
Iki šiol jokiam komunistiniam
krašte olimpiados dar nėra bu
Infliacija siekia
vę. Dėl olimpiados labai varžė
14.4 proc.
si Los Angeles. Komiteto bal
savimai buvo slapti, ir žinomi,
WASH1NGTONAS. — Rug
kad iš 64 balsų už Maskvą bu
sėjo mėnesio kainų pakilimas
vo paduota 61.
siekia 1.2 proc., arba 12.1 proc.
nei buvo pernai tuo
Kaip tokį kandidatą daugiau,
pačiu metu. Pakilimas yra di
džiausias nuo 1947, atitinka 14.4
pavadinti?
proc. metiniam pakilimui.
f
Kai kurios prekės tačiau at
WASHINGTONAS. — Prez.
Fordas daug laiko skiria prieš pigo, pvz. kalakutiena, sviestas.
rinkiminei kampanijai, važinė Pradeda atpigti prancūziškas
ja j tas vietas, kur respubliko vynas. Daugiausia pabrango
nų kandidatai turi vilčių laimė nauji automobiliai, vaisiai, kiau
ti, bet nėra tikri, reikalingi di šiniai.
desnio autoriteto pasirodymo.
PORTLAND, Ore. — Elek
Ne visur vienodai sekasi ir For
dui. Mažiausiai pasisekė, tur tros jėgainės yra gavusios dar
būt, Clevelande. Kai Fordas kal vieną teroristo laišką, reikalau
bėjo Sheraton viešbuty už kan jantį jam sumokėti 1 mil. dole
didatą į gubernatorius James rių, kitaip jis susprogdins lini
Rhodes, buvo nedaug žmonių, ir ją. Po laišku pasirašė “J. Hawsvarbiausia, nebuvo paties Rho ker”. Policija ir FBI saugo aukš
des. Jis tuo laiku pasistengė bū to įtempimo linijas ir ieško “J.
ti kuo toliausiai nuo Clevelando, Hawkerio”.
Cincinnati. Rhodes griežtai prie
šinasi Fordo 5 proc. mokesčių !L3 AY, Valija. — Michael Wilpakėlimui, ir jo draugai patarė son, agliakasio sūnus, 29 metų,
jam nebūti kartu su preziden paskelbė, kad jis netrukus ves
Rachel Ftler, Nelson Rockefeltu.
lerio žmonos tetą, milijonierę,
mažiausiai 80 metų amžiaus.
MASKVA. — Du Maskvos Rachelė, gyvenanti ištaigingam
menininkai — Vladimir Sychov name netoli philadelphijos, pa
ir Aida Chmeleva skundžiasi, tvirtino, jog tai teisybė.
kad be jokio reikalo sovietų mi
licija įsiveržė į jų butą ir pra
dėjo mėtyti pro duris baldus,
sutrypė paveikslus ir knygas.
Jokio įsakymo iš teismo netu
rėjo. Jiedu buvo vieni iš penkių
modernaus meno parodos orga
nizatorių. Tą parodą pradžioje
irgi milicija sunaikino, meninin
kus išvaikė, bet kai pasaulis
pradėjo juoktis iš tokio meno
supratimo, po dviejų savaičių
leido parodą suruošti lauke, bet
tik kelioms valandoms.

Šitokiu elgesiu Jūs, o ne mes pažeidžiate TSRS Konstituciją ir
Visuotinę žmogaus teisių dekla
raciją. Jūs, tarybinės administra
cijos pareigūnai .tampate ateistų
įrankiais ir tarnaujate ne visiems
piliečiams, o tik negausiai grupei.
Aš esu giliai įsitikinęs, kad jūs,
pavaduotojau, neturite jokios ju
ridinės bei moralinės teisės įsaki
nėti kunigams: “Tu važiuok į at
laidus ir sakyk pamokslą, o tu nevažiuok”.
— Už tokį elgesį ir žodžius aš
tave sutvarkysiu — grūmojo Juš
kevičius. — Tu prieisi liepto ga
lą...
Surviliškyje Eidiukienė su savo
sūnumi kasdien ateidavo į baž
nyčią. Už tai vaikas mokykloje
būdavo visaip išjuokiamas ir pra
vardžiuojamas. Mokytojas Klanauskas motinai net pagrasino:
— Jei ir toliau taip dažnai ve
si vaiką į bažnyčią, tai atimsime
motinystės teises, o vyrą atleisi
me iš buhalterio pareigų.

Maskva Trečiąjį
pasaulį išnaudoja
PEKINAS. — Per Pekino ra
dijo stotį
buvo perskaitytas
“Raudonosios Vėliavos” žurna
lo vedamasis, kuriame kinai su
tam tikru sarkazmu kaltina so
vietus. Sovietai “Trečiąjį pasau
lį išnaudoją labiau, nei kapita
listai”, — rašo žurnalas. Sovie
tai tuose kraštuose laiko dau
gybę visokių komisijų ir išrei
kalauja didelius nuošimčius už
duotą pagalbą ar paskolą. Jie
priverčia iš neturtingųjų kraštų
viską pirkti iš Maskvos ir tai
aukštesnėm kainom, duodami
blogesnes prekes. Kainos daž
niausiai aukštesnės 15-215 pro
centų, palyginus su rinkos kai
nom, o importuodami į Sovie
tų Sąjungą, jie kainas numuša
10 -15 procentų.

WASHINGTONAS. _ Šen.
Edmund Muskie, atsakydamas
j Fordo siūlymus, kaip reikėtų
sulaikyti infliaciją, minėjo, kad
turėtų būti įvesta kainų ir atly
ginimų kontrolė. Geros valios
neužteks, piliečiai taupyti ne
įpratę. Dar siūlo Muskie pa
lengvinti kreditą mažam bizniui
ir naujų namų statybai.
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Atominių ginklų
Japonijoj nėra
Ruduo vidurio Lietuvos lygumose

(Prieškarinė nuotrauka)

LIETUVIAI TVARKOSI GERIAU
UŽ KITUS
Naikinami viensėdžiai visam Pabaltijy

“The Washington Post” bend
radarbis Peter Osnos aplankė
Vilnių, Rygą ir Taliną. Savo įspū
džius jis aprašė trijuose nume
riuose.
Iš Vilniaus straipsnis pavadin
tas “Environment Bules—Strickt
in Lithuania”, rašo: “Pernai Vil
niaus fabrikai suleido didelį kiekį
užteršto vandens į Neries upę. Ar
tai buvo padaryta per neapsižiū
rėjimą ar per nerūpestingumą —
neaišku. Aišku tik, kad miesto sa
vivaldybės departamentas, kurio
žinioje yra vandenų priežiūra, sa
vo uždavinio neatliko. Dėl to bu
vo užteršta upė, žuvo tūkstančiai
žuvų ir ipavojun pastatyta gyven
tojų sveikata. Apie tai buvę pra
nešta Gamtos apsaugos komite
tui. Jis Vandens apsaugos deipar
tamentą nubaudė 71,000 rublių
pabauda (beveik 100,000 dol.),
kuri yra laikoma esant didžiausia,
ligi šiol žinoma bauda už gam
tos apsaugos taisyklių pažeidimą.
Laikraštis toliau pastebi, kad
Lietuvos gamtos apsaugos įstaty
mai ir jų vykdymas laikomi pa
vyzdingais Sovietų Sąjungoje, ir
vadinamosios respublikos juos
sėka.

Kur glūdi to priežastis? —
klausia laikraštis. Ir atsako: —
Taip yra dėl to, kad visa vykdo
moji galia yra sukoncentruota
vienoje įstaigoje -— 1957 įsteigta
me Gamtos apsaugos komitete. —
Tas Komitetas yra atsakingas tie
siog vadinamam ministrų kabi
netui, kas praktiškai duoda jam
laisvas rankas. Straipsnis baigia
mas: “Visoje Sov. Sąjungoje lie
tuviai yra žinomi savo gera sti
liaus nuovoka. Net ir tokie, kaip
įprasta Sov. Sąjungoje, barakinio
tipo gyvenamieji namai, Lietu
voj atrodo geriau. Jie papuošti gė
MASKVA. — Maskvos žydai
lynais ir medžiais, gyventojų rū
skundžiasi, kad nežiūrint prieš
pestingai prižiūrimi. Neapleidžia
penkias dienas pasirašyto susi
mi ir priemiesčiai”.
tarimo su Amerika nevaržyti
Seni kaimo namai Pabaltyje
emigracijos, keliems jų, kurie
buvę
nugriauti arba paversti va Į
Mozambikas, Portugalijos kolonija Afrikoje, netrukus gaus nepriklau
buvo paskelbę bado streiką, nu somybę.
Yra žinių, kad buvusieji sukilėliai nori Mozambiką paskelbti sarnamiais. Lietuvoje, kur, atro
traukė telefonus.
Bocialistine respublika ir tvarkysis pagal Kinijos Mao mokslą.
do, labiausiai suprantama, kad

vyksta didžiulis istorinis pasikei
timas, neseniai buvo atidarytas
6000 akrų “etnografiškas parkas”,
kur surinkti pavyzdžiai tradicinių
Lietuvos kaimo namų su įdomiais
rėžiniais .langais ir darželiais.
Lietuvos pareigūnai aplamai, at
rodo, stengiasi būti “humaniški”,
kiek įmanoma. Perkėlimo tempas
čia yra lėtesnis ir perkelti dar vienasėdžiuose gyvenančias 240,000
šeimų numatoma ne anksčiau
kaip apie 1990 metus.
(E.)

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Kakuei Tanaka paneigė
tai kurių skleidžiamas žinias apie buvimą atominių ginklų jajonų teritorijoj esančiuose Amerikos laivuose. Jo pareiški
mas kiek prisidės prie nurami
nimo kritikos vyriausybės at
žvilgiu ir gal nesutrukdys pre
zidento Fordo numatomo vizito.

jančia stoka maisto.
Tuo metu, kai jis keliaus, Ma
roke įvyks arabų valstybių vir
šūnių konferencija, ir Kissinge
ris po jos matys, ar jau atėjo
metas veikti Vid. Rytų konflik
tui likviduoti, ar jo tarpininka
vimas reikalingas jau dabar ir
nuo ko pradėti.

LB nupirko bilietus
Simui Kudirkai
PHrLADfELPHIA. — Lietu
vių Bendruomenės JAV krašto
valdybos pirmininkas Juozas
Gaila informuoja, kad valdyba
jau nupirko Simui Kudirkai ir
jo šeimai kelionės bilietus iš
okup. Lietuvos į Ameriką. Ti
kimasi, kad Kudirka pirmiausia
atskris į Chicagą, kurioje gyve
na daugiausia lietuvių.

Suslovas apie
Vakarus ir Kiniją
MASKVA. — Michail Suslov,
vienas pačių kiečiausių politbiuro narių, sovietų ideologas, pa
sisakė už santykių su Vakarais
sušvelninimą. Kalbėdamas Uz
bekistane, minėjo, kad “kinai
anksčiau ar vėliau pataisys sa
vo politiką su sovietais ir at
naujins draugystę”. Dar sako,
kad yra pribrendęs reikalas su
kurti Azijos valstybių apsigy
nimo bloką. Jo žodžiais, Sovietų
Sąjungoje nėra jokių aštrių na
cionalistinių klausimų ir nesu
sipratimų.

RABATAS. — Arabų šalių
užsienio
reikalų ministeriai,
ruošdamiesi viršūnių konferen
cijai, nuramino įsikarščiavusius
i Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos ir Jordanijos narius ir
sugebėjo bent laikinai tarp jų
i tempimą pašalinti. Ministeriai
Siūlo atleisti
sudarė aštuonių narių komisi
ją, kuri bandys suderinti arabų
Earl Butz
nuomones Izraelio valstybės at
*•***•• •
žvilgiu. Komisijon įeina suinte
TEXARKANA, Tex. — Konresuotųjų kraštų atstovai — E- gresmanas Wright Patman (de
gipto, Sirijos, Jordanijos ir Pa- mokratas), kongreso abiejų rū
estinos pabėgėlių organizacijos. mų Bankinio komiteto pirmi
ninkas, pasiuntė prezid. Fordui
telegramą, kad jis atleistų že
mės ūkio sekretorių Earl Butz
ir paskirtų kitą, kuris geriau
suprastų ūkininkų vargus ir bū
tų simpatingesnis .

WASHINGTONA£- _ Ant
radienį vakarinių žinių metu į
ABC televizijos studiją, kalbant
Howard K. Smith, Washingtone
buvo įsibrovę du vyrai ir dvi
moterys ir norėjo kažką pasa
kyti
apie politinius kalinius
Šiaurės Airijoje. Studija tuoj
buvo perjungta į Nerw Yorką,
ir iki Harry Reasoner kalbėjo,
įsibrovėliai buvo išprašyti.
Sadatas su Palestinos išlaisvinimo organizacijos vadu Yassir Arafat:
jokio kompromiso dėl okupuotų žemių.
ATENAL — Graikijos civili
nė valdžia buvusį diktatorių
George Papadopoulos ir keturis
jo artimiausius bendradarbius
Rasinėse riaušėse
Hanojus
išsiuntė į nedidelę Kae salą Ežuvo 49
nepripažįsta Thieu gėjo jūroje. Įtariama, kad jie
rengėsi daryti perversmą. Prieš
LAURENCO MARQUES, Mo
HANOJUS. — šiaurės Viet porą dienų prokuratūra juos ap
zambikas. — šioj Portugalijos namas paskelbė, kad jie dau kaltino studentų žudynėmis,
kolonijoj, kuri gauna nepriklau giau nepripažįsta prezidento malšinant jų demonstracijas.
somybę, vyko labai žiaurios ra Thieu vyriausybės ir su jo žmo
sinės kovos, kurių metu užmuš nėmis neturės jokių reikalų. Tai
tų buvo mažiausiai 49, iš jų 33 prasilenkia su Paryžiaus pasi
KALENDORIUS
baltieji ir 15 juodųjų, o vieno rašyta taikos sutartimi, ir tokiu
Spalio 24: šv. Rapolas, šv.
rasė neatpažįstama. Prieš mė būdu reikia aiškinti karo atnau Nunilė, Daugaili3, Undinė.
nesį buvo sukilę baltieji,. ir ta jinimą. Dėl to pareiškimo la
Spalio 25: šv. Boleslovas, šv.
da žuvo daugiau, negu 100. Ko biausiai nerimauja Valstybės
Kristina, Švitrigaila, Skalva.
vas pradėjo juodieji, sugrįžę iš
departamentas, laiko tai dides
Saulė teka 7:12, leidžias 5:58.
džiunglių karo su portugalų ka
niu
pavojum,
nei
nuolatiniai
pul

riuomene. Bekovojaneius gatvėORAS
se bandė nuraminti kunigas Jo- dinėjimai Pietų Vietnamo ir jų
Daugiausia apsiniaukę, tem
ao Alves, bet ir jis pats buvo nuostoliai, vidutiniškai po 500 peratūra žymiau nepasikeis, avyrų per savaitę.
sutryptas.
pie 60 laipsnių.
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112 VYČIŲ KUOPOS POSĖDIS
Prieš keletą metų Jonas Evans
vadovavo 112 vyčių kuopai. Tada
visi matė, kaip kuopos veikla bu
vo išbujojusi. Buvo ruošiamos iš
kilmingos šventės, dideli minėji
mai. Organizacijos gerovei Die
vas ir šiais metais davė 112 kuo
pos vyčiams tą patį pirmininką
Joną Evans, tik jau heleriais me
tais vyresnį, daugiau gyvenimo
patirties turintį.
Spalio pirmos išvakarėse jo lie
tuviškame bute įvyko valdybos

Jonas Evans, 112 vyčių kuopos pir
mininkas

posėdis. (Lietuviškas butas todėl,
kad visur, kur tik pažvelgi, Lietu
vą matai. Sienos nukabinėtos Lie
tuvos vaizdais. Ir lietuviškų me
džio drožinių apstu. Jauki aplin
ka posėdžiui.

sidėjo vergų prekybos epocha,
pat negrų, baltųjų, o ne retai ir
geltonosios rasės požymių.

reikštis veikloje, bet Kalėdų, Ve
Mšk.
lykų ir šiaip atostogų metu ga
lės daug pagyvinti jaunųjų vyčių Mokalo ir pramonės muziejuje lietuvius reprezentuoja Frank ir Eleo
veiklą.
nora Zapoliai, su jais matyti Phillipinų atstovas Carmelito Llapitan. VAŽINĖJASI ANT BANGŲ
Jau laikas užsimokėti nario mo Visi ruošiasi Kalėdų festivaliui “Christmas Aroumd the World’’. Iš viso
kestį. Viskas pabrango, net ir žur dalyvaus 29 tautinės grupės. Programos prasidės lapkričio 29 d. Tau
Plaukikas (Phalaropus lobanalo “Vytis” išleidimas žymiai tinės grupės čia pasirodys su savo eglutėmis, dainomis ir šokiais.
tus), tai nedidelis paukščiukas
brangiau kainuoja, tad reikia ir
panašus į Lietuvos mažiausių
nario mokestį pakelti. Ateinan
rūšių tilvikus, tik skiriasi nuo jų
čiame “Vyčio” numeryje bus apie
savo kojų pirštais, kurie pana
KARIBŲ IORŲ SALOS
tai pranešta.
šūs į plaukiamąsias skiauteles.
Karibų jūrą nuo Atlanto van bė šią salą ispąnų nuosavybe. Šių paukščių jpročiai labai savo
Estelle Rogers kalbėjo apie Al
tos suruoštą Lietuvių kongresą denyno skiria eilė įvairaus dy Kai kuriose salelėse dar iki tiški: jie laikosi vandenyje prie
Pick Congress viešbutyje, Chica džio salų: Haiti, Jamaika, šių laikų yra išlikusių tikrųjų pat kranto ten, kur bangos kegoje. Kongresas pasisekęs. Daly Puerto Riko ir daugybė kitų karibų, bet dauguma salų gyven teroja. Todėl banga kaskart ne
vavo daug garbingų (vyčių. Es mažesnių nepriklausąmų arba tojų turi ir kitų indėnų, taip ša juos sausumon, o besitrauk
telle buvo suorganizavusi banke priklausančių JAV, Olandijai, Bahamų salose ir Didžiuose An- dama nuneša atgal Bangų vei
tui vyčių stalus. Altos atstovas Anglijai ir Prancūzijai salelių. tiluose — Kuboje, Jamaikoje, kimo zonoje smėlis, akmenukai,
Washingtone dr. Genys su žmo Kiekviena ši salelė turi savą is Haityje ir Puoęrto Rikoje ispa o ypač išnešti jūros dumbliai su
na pasisiūlę organizuoti vyčių torinę praeitį, atskiras sociali nams pasisekė geriau: čia jie pasislėpusiais juose smulkiais
kuopą Washingtone. Centro val nes ir ekonomines problemas, sutiko taikius indėnus aravakus, gyvūnėliais nuolat judinami, tai
dybos pirmininkas I-eonas Paukš savitą gamtą.
kurie įsivaizdavo, kad baltieji šie paukščiukai prisitaiko važi
ta į šį reikalą žiūri rimtai. Lauk
ateiviai yra dangaus pasiunti nėtis ant bangų pačiame pa
Kai 1493 m. Kolumbas savo
sime dabar naujagimės kuopos.
niais. Už šią klaidą taikūs indė kraštyje ir tokiu būdu ieškotis
Halloweeno vaišės įvyks spalio antrojo plaukiojimo metu išsi nai vėliau brangiai užmokėjo- maisto. Plaukiodami ant puto
26 d., Zakarkų namuose. Norin kėlė į Domininkos salą, ten gy Ispanai pirmoj kolonijoj Haityje jančių bangų viršūnėse, arba
tieji dalyvauti turi kreiptis į Ju venantieji karibai jam taip smar privertė aravakus kasti auksą slysdami su pasitraukiančia ban
liją Zakarkienę. Gruodžio 14 d. kiai pasipriešino, kad didysis ir vergauti jiems. Netrukus toks ga atgal, stebėtojui jie daro sa
Vyčių salėje bus kuopos kalėdi naujųjų žemių atradėjas turėjo pat likimas ištiko ir kitų salų votišką įspūdį, ir negali atsi
nis pobūvis. Jauni muzikantai pasitenkinti tik tuo, kad paskel- gyventojus. Aravakai mažėjo,
traukti akių nuo to vaizdo, tuo
gros šokiams, salė bus puikiai de
tai ispanai pradėjo atsivežti labiau, kad tie paukščiukai la
koruota, veiks laimės šulinys, ku jau įsirašė ir buvo iškilmingai naujos darbo jėgos iš įvairių
rio pelnas bus skiriamas Švč. Mer pakelti į pirmąjį vyčių laipsnį. Pietų Amerikos kraštų. Tačiau bai nebaikštūs ir žmogų prisi
Mšk.
gėlės Marijos Gimimo parapijos Nuo to laiko kuopa jau padidėjo ir šie indėnai neišsilaikydavo leidžia arti.
salei naujam pianinui įsigyti. iki 39 narių. Tačiau, jeigu nebūtų prieš baltųjų atvežtas ligas, ku
Dar trūksta kelių šimtų, kol ga padėjęs Šv. Juozapo parapijos kle rioms būdavo neatsparūs ir
lės jį pirkti. Kuopa stengiasi daly bonas kun. Mykolas Ozalas, ir daug jų išmirdavo. Vėliau vie
— Kas daug metų gyvena ir
jeigu E. Kazokas nebūtų tą dar toj indėnų ispanai ėmė darbams
vauti parapijos rūpesčiuose.
nė
vienos dienos artimui neski
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bą pradėjęs, tikrai nebūtų šitaip
atvežti
juodųjų
vergų
iš
Afri

ria,
tam jau mirti nereikės, nes
bažnyčioje lapkričio mėnesį bus pasisekę.
kos.
Tai,
vaį
nuo
to
laiko
ir
prajis jau miręs. Romas Striupas
mišios už mirusius vyčius. Jas
Tą patį sekmadieni pakeliui į
organizuoja apygarda. “Lietuvos Srantoną
Marija ir Pilypas Ska
Prisiminimai” šiais metais bus
ruošiami Martiniąue restorane. beikiai ir Loreta Stukienė susto
Pelnas bus skiriamas salės sko jo Eastone, užmezgė ten ryšius
ARBET FURNITURE
ir sudarė galimybes vėl suorga
loms mažinti.
2442 W. 47tn St., Chicago, IU. - FR 6-1100
Po posėdžio šeimininkas kvie nizuoti vyčių kuopą St. Clair
mieste.
tė visus prie vaišių stalo. Įvai
PILNAS APSTATYMAS BALDAIS
raus ir skanaus maisto priruošęs.
Tuojau po to E. Kazokas iš 74
BALDAI — APPLIANCES — KILIMAI
Gėrimai buvo siūlomi vos tik na -tos kuopos aplankė St. Clair,
mų slenkstį peržengus. Vaišių Minersville ir Maizeville parapi
— STEREO — SPALVOTA TV
metu buvo sugiedota “Ilgiausių jas. Ir vienoje iš tų trijų —- St.
Visų plačiai reklamuojamų firmų
metų” Stefanijai Mlodzik, jos Clair parapijoje - klebonas, kuris
Krautuvė atdara:
gimtadienio proga.
pats dar nėra gerai susipažinęs
Emilija Pakalniškienė pakvie su parapija, parodė susidomėji
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo
9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.
tė susirinkusius pas save sekan mą ir žadėjo padėti atgaivinti
Antradieniais, trečiadieniais., penkta
čiam valdybos posėdžiui Jis įvyks ten vyčių kuopą netolimoje atei
dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai.
lapkričio 5 d.
E.P tyje.
ryto iki 6:00 vaL vakaro.
Albertas Ozalis

Posėdžiui pirmininkavo vice
pirmininkas Eduardas Krivickas
(susirinkimams
pirmininkauja
pirmininkas, o (posėdžiams vice
pirmininkas). Sekretorė Sophia
Nieminski perskaitė pereito posė
džio protokolą.
Jonas Evans yra rūpestingas,
todėl kreipėsi į kiekvieną buvusį
komiteto pirmininką, paklausda
mas, ar pasiliks pareigose. Kuo
poje veikia keletas komitetų. Lie
tuvos reikalų komitetui vadovau
ja Albertas Zakarka. Jis sakė, kad
kangresmanai pavargs beskaity
darni mūsų laiškus, kuriuos rašo
me Lietuvos reikalais. Ritualų ko
mitetui vadovauja Rūta Dagienė,
AUGUSTAS BELAUSKAS, vedėjas
naujų narių verbavimo — Estel1 PREZIDENTO ATSAKYMAS
le Rogers, visuomeninių reikalų
VYČIAMS
— Julija Zakarkienė ir BernadiLoreta Stukienė buvo pasiun
na Rogers. Lietuviškos kultūros
tusi prezidentui G. Fordui seime
komitetui vadovaus Estelle Ro
priimtą rezoliuciją, parodančią
gers. “Vyčiui” rašys Irena Sa-nkuvyčių poziciją sąryšyje su prezi
tė. Korespondentė anglų kalba
dentų pasikeitimu. Rugsėjo vidu
bus Geraldina Mockuvienė, lietu
ryje gavo ji iš (Baltųjų Rūmų šito
vių kalba rašys Emilija Pakalnis
VYRU IR BERNIUKŲ KRAUTUVE
kio tūrinio atsakymą:
kienė. Jonas Evans, gavęs visų su
tikimą pasilikti pareigose, nuo
“Brangi p. Stukiene! Dėkoju
4640 S. Ashland Ava., Tel. YArds 7-1272
širdžiai dėkojo. Taip apsišarva
Jums už paslaugumą, .persiun
Atidarą iki 9:00 vai. vakaro pirmadieniais u- ketvirtadieniais,
vęs išeina dirvonų arti. To ari
čiant man rezoliuciją, Lietuvos
o kitom dienom iki 6 vai. vak. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA
mo daug. Nebus žagrė rūdimis
vyčių priimtą 61 jų seime. Ame
Kostiumai, sportiniai švarkai, kelnės
apnešta, kaip deimantas blizgės..
rikos žmonių gera valia padrąsi
polyester dvigubo mezgimo vėliausios
Apžėlę dirvonai didelėmis gelto
na mane, šių pareigų atsakomy
mados spalvingų medžiagų.
nomis kviečių varpomis pasi Albertas Zakarka, 112 vyčių kuo bę prisiimantį, ir aš ypatingai dė
pos Lietuvos reikalų komiteto pir
puoš.
SEIGAN'S krautuvėje rasite didžiulį
koju už Jūsų organizacijos narių
mininkas.
pasirinkimą
pilnutiniam apsirengimui
maldas ir paramą. Aš žinau, kad,
Pasikalbėta dėl lietuvių kalbos
kaip
vyrams
taip ir jaunuoliams.
AD HOC KOMITETO
iš vien dirbdami, galėsime ženg
mokymosi. Juk Gnicagoje keliose
Pardavėjai
ir
tarnautojai kalba lietu
PRANEŠIMAS
ti pirmyn taikoje su kitomis vals
kolegijose dėstoma lietuvių kal
viškai.
Apsilaukykit
pas mus ir įsigy
ba. Bus iškabinti skelbimai, in Ištirti galimybėms torganizuo- tybėmis ir džiaugtis pažanga sa-Į
vajame krašte. Su geriausiais lin- j kite rudeninius ir žieminius rūbus, kol
formuoją suinteresuotuosius.
ti vyčių kuopas 'Pennsylvanijoje,
yra platus pasirinkimas.
kėjimais, Jūsų, Gerald' F. Ford.”
Illinojaūs valstijos senatorius 60 seimo metu 1973 m. rugpiū
Čia jūs rasite geriausių firmų, kaip
Vertė A.P.
Pranas Savickas
vėl sukūrė čio 16—19 dienomis Stonehill
tai — GROSHIRE, BOTANY “500”,
šeimą. Prieš keletą metų buvo kolegijoje buvo sudarytas specia
VYČIAI GINA LIETUVĄ
PHOENIX ir kitų.
mirusi jo pirmoji žmona, pali lus Ad hoc komitetas.
Pirkę kostiumą, švarką ar ketines, jūs būsit
112 vyčių kuopa Chicagoje pra
Dabar jau galima pranešti,
kusi tris našlaičius. Jis yra 112
patenkinti, nes mūsą siuvėjai čia pat vietoj
jums
primieruos ir pritaikins ir nieko už pri
eitų
metų
bėgyje
parašė'
valdžios
kp. narys. Kuopa sutuoktuvių pro kad 74-ji kuopa Scrantone vėl
taikymą nereikės mokėti.
žmonėms
375
laiškus
Lietuvos
ga įteikė jam kuklią dovanėlę ir suorganizuota. Komiteto nariai
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).
palinkėjo laimingo vedybinio gy —■ Marija ir Pilypas Skabeikiai ir reikalais. Juos rašė penki žmonės.
Irena
Sankutė
parašė
102
laiškus,
Loreta Stukienė, centro valdybos
venimo.
Illinojaūs - Indianos apygarda finansų sekretorius I. Ozalis, ritu Geraldina Mockuvienė ir Alber ►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
organizuoja jaunųjų kuopą. Še alų komiteto narys L. Sasnauskas tas Zakarka po 100, Bernadine
FRANK'S TV and RADIO. INC.
šiolikamečiai galės nuolat daly ir Ad hoc komiteto pirmininkas Rogers 48 ir Zofija Namickienė
8240 so. HALSTED STREET
TEL — CA 5-7252
25.
Tam
darbui
vadovauja
kuo

vauti susirinkimuose, nes dar te Albertas Ozalis pr. m. rugsėjo 23
begyvena pas tėvus. Aštuoniolik d. nuvyko į Scrantoną išaiškin pos Lietuvos Reikalų Komiteto RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ
mečiai ir vyresni išvažiuoja stu ti Lietuvos vyčių organizacijos pirmininkas Albertas Zakarka.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
A.P
dijuoti, jie nebegalės aktyviai tikslus ir veiklą. 20 asmenų tuo-

SEIGAN

$22.00
22.00
20.00
23.00
13.00

Chicago. Cook. Ūl.
Kanadoje
Kitur JAV
Užsienyje
Savaitinis

$13.00
13.00
11.00
13.00
7.00

$8.00
8.00
6.50
8.00
—

$4.50
4.50
3.00
5.00
—

• Redakcija dirba kasdien
• Redakcija straipsnius taiso savo ■
nuo 8:30 iki 4:30, Seėtadie■uožiūra. Nesunaudotų straipsnių
niais nuo 8:30 Iki 12:00.
nesaugo, juos grąžina tik ii anks• Administracija dirba kasto susitarus. Redakcija už skelbidien nuo 8:30 iki 4:30, šeštomų turinį neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. į dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
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Tel. REliance 5-1811

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR

VIDAUS

LIGOS

2801 West 63rd Street
Kampas 68-čloa ir Callfornta
Vai.: pirmad., antrad. lr ketvirtad
8 iki 7:80 vai. vakaro
Beitad. nuo 2 iki 8:20 vai.
Pagal susitarimą
Ofiso telef.
470-4048
Ręski. tel. WAlbrook 5-8048

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad.
ir
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.
6-8
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. O
trečiad. uždaryta.
:

DR. IRENA KURAS

PR 8-8229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
2888 West 6Srd Street
Valandos pagal ausitarlmą

dr. k.

GYDYTOJA Ui CHIRURGE
K CDl Kl v IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI ST8
MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue
Valandon: Kasdien nuo 10 vai. ryte
iki 1 vai. popiet.

c.

balukas

Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. Pulasld Road (Crawford
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446
8007 W. 83 PL. Justice, D., 599-0500
Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ

DR. WALTER J. KIRSTUK

IR SLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA

Ofiso telef. BE 7-1168
Rezid. telef. 2S9-291B
Ofiso HE 4-1818.

Rez. PR 6-»80I

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kmiųias)
Vai.: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt
nuo 8 Iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus

ToL — 695-0533

Tel. — 282-4422

FOX VALLEY MEDICAL CENTER
H6O Summtt Street
Route 58 — Klgln, Illinois

4KIŲ LIGOS — CHIRURGIJA

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet,
antrad., penkt. 1-6, ’.rei. Ir leSt. tik
susitarus.

Dr.

Ant.

Rudoko

kabinetą

perėml

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
TEL. GR 4-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. it
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4, SeStad. 10—8 vai.

DR. ROMAS PETKUS
ofisai:
111 N. WABASH AVĖ.
4200 N. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą -t<i<i

DR. FRANK PLE6KAS
OPTOMETRISTAS
(Kalba lietuviškai)

2628 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
"oontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treA

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2666 W. 63rd Street
Ofa. teL 785-4477 Rez. PR 8-6960
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
DR. E. DECKYS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
GYDYTOJA IR CHIRURGU
Specialybė — Nervų Ir
Ofiso teL 776-2880; rez. 448-6541

Emocinės Ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
644» So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Rezkl. teL — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINIS
CHIRURGIJA
6132 So., Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0017
Valandos: pirm. to kstv. nuo 1 vai.
iki 8 vai. p. p. tr nuo 7 Iki 8 v. vak.
antr. tr penkt. nuo 1-8 vai. p. p,
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligoe
Ofisas lr rez. 2652 W. 5»th 8t.
Tel. PRospeet 8-1223

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-61M1

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. V. TUMASONIS

DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS
j o K

a

a

Atostogose nuo spalio 18 d.
iki lapkričio 11 d.

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad.
2-6 lr 6-7 — TA anksto nusitarus

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt
nuo 12 tki 8 vaL Ir nuo 6 iki 8
vai. vak., Seštad. nuo 1 iki 4 vaL

Tel. Fllospeet 6-0100

Of*. PO7-6000

Kez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr
! Iki 8 v. Trečiad. lr šeStad. uždaryta

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-11 lr 4-7. Trsdlad to
iefrtad tik susitarus.

TeL ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. BOth Avenue, Cicero
Lasdlen 1-8 vai. to 8-8 vai. vak.
Ilskyrus trečiadienius.
UStadlenlala 11 iki 4 vai
popiet

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6848 South Albany Avėniue
Vai.:
Pirmad. 6-8
p. p. antrad.
2-6 p. p. penktad. lr AeStad. 8-4 p. p.
Kitara
dienom Uk skubiu
reikalu
susitarus.
Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.
Treč. ir Aeėtad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBT"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namą 6S6-48M
Vai.: pirm. antr. ketv. 8-6 lr «.«,
penktad. 2-5. fiešt. pagal susitarimą,
Ofiso tel. 767-2141 t namą 686-4ZM
Vai.: pirm. antr. ketv.
lr
penktad 2-6. Se«. pagal susitarimu

Ką jos darė.

DARĖ VISKĄ ATVIRKŠČIAI

EUROPIEČIŲ NUOTAIKOS

KLASTINGAS MASKVOS TYLĖJIMAS
Nixonas sovietų spaudoj

Jie pasitiki savo ateitimi

A.J. STANIUS
Buvęs prez. Nixonas šią die 14 didesnių karų. Jau veikiant
ną, spalio 24 d., paskelbė Jung Jungtinėms Tautoms buvo pa
Sprendžiant iš šio krašto spau
P. GAUČYS
turį bendrų reikalų. Infliacija, eKilus dideliam gaisrui, nevi- metu Nixonas jau buvo Įklimpęs
tinių 'Tautų diena. Pažvelgtus į vergta daugiau kaip 500 milijo dos, rašančios apie Europą ir jos
nergijos krizė, Rytų-Vakarų “atši suomet tuoj yra aiškios to gaisro į savo vargus. Rusai to neminėjo.
visą Jungtinių Tautų istoriją, nų žmonių. Jungtinės Tautos reikalus, galima susidaryti vaiz
limo”
pavojai, demokratinių priežastys. Kartais ekspertai dar
Nixonui atsisakius prezidento
matyti, kad jos viską darė, kad ne kartą yra pasmerkusios A- dą, kad ji netrukus žlugs. Tačiau amerikiečių atžvilgiu. Dabar jie kraštų valdymasis sudaro bend tas priežastis tyrinėja, kai jau
pareigų,
jo vardas iš Sovietų spau
vis daugiau plėstųsi prievarta, meriką, bet niekada nėra pa taip nėra. Rimti Europos tyrinė noriai priimami, išklausomi ir ras problemas. Galėdami su ame gaisro ir pelenai nuvalyti. Pana
dos
d
ingi
e dingo. Rugp. 6 d.
kad būtų nutylimi įvairių nau smerkusios Sovietų Rusijos. J. tojai ir keliautojai po įvairius jos geriau suprantami bei mėgstami rikiečiais tokiom temom kalbėtis, šiai yra ir su politiniais įvykiais.
prof.
įLebedevas
“Pravdoje” rašė,
jųjų kolonistų darbai, kad bū Tautos Korėjos karo metu sten kampus ir susitinką su jų žmonė negu seniau. Manoma, kad taip europiečiai turi dar vieną pagrin Kodėl taip įvyko, kas kaltas, ko
kad
Sovietų
Rusijos
ir Amerikos
tų įteisinama vergija. Jungtinė gėsi taip veikti, kad Amerika to mis, priešingai, pastebi jų opti įvyko dėl to, kad dabar jų ma dą pasitikėti ateitim. Amerika kios pasekmės to įvykio — tai
se Tautose buvo kalbėta įvai karo nelaimėtų. Daugybė faktų mistines nuotaikas ir pasitikėji žiau beatvyksta. Daugumas ame gali nusmukti, Europa gali iškil klausimai, į kuriuos atsakyti rei detente nėra pagrįsta asmenimis,
bet abiejų tautų nuoširdžiais san
riais klausimais, bet niekada ne liudija, kad Jungtinės Tautos mą ateitimi. Visai kitaip Euro rikiečių dabar skaičiuoja savo do ti, bet vienų su kitais vienybė lai kia ilgesnio laiko.
tykiais. Ligi tos dienos detente
buvo iš esmės paminėti paverg neveikia laisvojo pasaulio žmo pos būklę vertina tpolitikai ir o- lerius ir nebeniekina europiečių koma geriausia garantija ateičiai,
Toks įvykis buvo Watergate. simbolis 'buvo tik Nixonas, kaip
tų tautų reikalai.
Jungtinėse nių labui.
pozicijos vadai. Jie tvirtina, kad pinigų, kaip darydavo anksčiau. yipač europiečiams plečiant savo Tas gaisras jau užgesintas. Tik
Tautose buvo kalbama apie žmo
Europa išgyvenanti didelį pavo Nūdien europiečiai varžosi su Bendrąją rinką. Dabar pastebi Viena kita žarija dar žybsi .pele-, nepakeičiamas kampinis akmuo.
Buvęs
FBI
direktorius
Hoogaus teises, tačiau kurie apie
jų: Italija esanti beveik subank amerikiečiais dėl geriausių viešbu ma daug optimizmo, kai Europo- nuošė. Rodos, dar apie tą skanda
Priežastys surastoj
tai kalbėjo, patys yra tas teises ver teigė, kad didžioji dalis ko rutavusi, Prancūzija slegiama ko čių, geriausių vietų teatruose, o- poje pradėjo reikštis praktiški lą rašyti jau yra pavėluotas da
munistinių kraštų delegatų J.
Po didelių pastangų tiesibgipamynę.
munistų naštos, Anglija nesuge perose, restoranuose. Dabar daž vadai: Vokietijoje kancleris H. lykas. Kai kuriais atžvilgiais dar
Tautose
yra komunistinių kraš
niu ir netiesioginiu keliu tokie
J. Tautos yra modernaus Ba
ba susidoroti su savo ūkinėmis nai savo gausumu amerikiečius Schmidt, o Prancūzijoje - prezi ne, ypač kas liečia Maskvą.
žymūs komunistinės propagan
bilono bokšto statinys, kuris ne tų šnipai. Sov. Sąjunga, kilus negerovėmis, Danija susmukusi, pralenkia japonai.
dentas Giscard dT^staing. Tiki
Visuotinis
susidomėjimas
kokiam
nors
karui,
stengiasi
dos taktikos žinovai, kaip anglų
tik nieko pozityvaus neduoda,
visur įsigalėjusi infliacija, energi
Jau išgaravo mitas apie ameri masi, kad tokie vadovai vėl įsta
Nuo pat pirmosios Wetergate žurnalistai David Steele, Victor
bet net kenkia, padėdamos įtei to karo nesustabdyti, bet tik jos problemos ir .politinės krizės. kiečių pranašumą. Dabar jie su tys į vėžes Bendrąją rinką ir Va
iškilimo dienos viso pasaulio Zorza, 'prancūzų Alain Clement,
sinti vergiją. Tiesa, į Jungtines Jungtinėse Tautose vėsti nie
silygino su visais kitais. Doleriui karų sąjungą.
Nuotaikos provincijoje
spauda, dešinioji ar kairioji, ra vokiečių H. Scbelrtiutt, kalbėda
Tautas įstojo visa eilė naujų kam nereikalingus debatus.
susilpnėjus, mažiau bekalbama
Jei anksčiau Europos kraštų šė labai plačiai, daug spėliojo, miesi su Maskvos oficialiais ir ne
Jungtinės Tautos buvo sukur
Tyrinėtojai, norėdami patirti apie jų turtą. Nebekalbama ir akraštų, bet tie kraštai išsilais
krautuvėse vyraudavo tik saVo kuo visa baigsis, kas bus tikrasis oficialiais asmeninimis, .pasiekė
vino ne J. Tautų dėka — vaka tos tariamam tautų klestėjimui tikrą Europos žmonių nuotaiką, pie amerikiečių nenugalimumą,
kelti, bet praktiškai, ką jau ne iš sostinių vyksta į provinciją. kai Vietname jie nesugebėjo lai krašto gaminiai, tai dabar jose kaltininkas ir, pagaliau Nixonui bendrą išvadą, kad Watergate ir
riečiai toms tautoms davė lais
gaminių ir prekių privežama iš prisipažinus, kad jis kaltas, jo Nixono reikalai buvo tyčia sle
vę. J. Tautos nedrįsta nieko pa kartą laisvojo pasaulio kraštų 9kersai ir išilgai išvažinėję kon mėti karo. Nebekalbama apie jų
daugelio
Europos šalių. Yra net paskutinius žingsnius iš Baltųjų pi atpi nuo rusų skaitytojų ir klas
spauda
rašė,
veikia
tik
komu

tinentą, • jie parsivežė įspūdžius, erdvių laimėjimus, kai erdvių ty
sakyti prieš teroru besilaikan
gi
“
supermarketų
” grandis spe rūmų palydėję sieksniniai straips tojami. Žinoma, kiekvienas žur
čią Sov. Rusiją, nes pačioj pra nistinės tironijos apsaugojimui kurie konstatuoja pirmoje eilėje rimams nebeskiriama daugiau lė
cialiai
Bendrosios
rinkos gami niai. Nepaprasta išimtis buvo tik nalistas tą Maskvos klastojimą ki
džioj Jungtinės Tautos buvo ap ir pateisinimui. Amerika Jung pakitusias Europos jaunimo nuo šų. Netgi ir aukšta nuomonė aniams
parduoti,
vadinami
“Euro- Maskvos spauda. Ta išimtis intri taip aiškina, bet visus jų aiškini
tinių Tautų išlaikymui moka taikas. Praėjusių laikų priešvy- pie amerikiečių demokratiją irgi
gaule sukurtos.
markt
”
.
Ne
vien
tik
Vakarų
Eu gavo spaudos atstovus Maskvoje mus galima suvesti į tris priežas
ketvirtadalį visų lėšų, Jungtinė riausybinis nusiteikimas jau esąs išblėso, Europos spaudai rašant
*
ropos
krautuvėse,
bet
ir
laukuo

Retai kam žinoma, kad iš A- se Tautose yra 138 valstybės, išblėsęs. Jaunuoliai su kuprinėm apie Watergate ir kitus politinius se bei statybų aikštėse skamba ir V. Europoje, net Vakarų komu tis.
Pirmoji 'priežastis yra, rusų
merikos senato du senatoriai te kurių dauguma nusistačiusios ant pečių Europos keliuose tėra skandalus. JAV kritimas Europos svetimos kalbos, vartojamos tar nistinių partijų vadus.
Vakarams ir visam laisvam pa tvirtinimu, “nesikišimas į kitų
buvo skaitę Jungtinių Tautų prieš Jungtines Amerikos Vals tik turistai, o ne besišvaistą agi akyse pagerino amerikiečių būk
tybes.
tatoriai. Prancūzijos komunistų lę Europoje. Dabar, kai amerikie nautojų ir imigrantų darbininkų Sauliui iš praktikos yra žinoma, valstybių Vidaus reikalus”. Vi
chartą ir tie abu senatoriai prieš
iš Pietų ir Rytų Europos.
kad Maskva niekuomet nepraleis siems aiškus yra šitoks veidmai
Į Jungtines Tautas ateina vis partijos pavedimu sociologai ap- tis nebesid'eda turčium ir nebesitą chartą pabalsavo. Mažai kam
Kiekvienam ekspertui Bonoje, davo nė mažiausio įvykio, nepai niškas rusų prisipažinimas. Nuo
žinoma, kad Molotovas ir ame naujų valstybių, tačiau daugu klausinėjo du milijonus jaunų švaisto pinigais, kai jis nebėra
rikiečių šnipas Alger Hiss su ma jų palaiko Sovietų Rusijos darbininkų ir rado, kad jie ne Į nenugalimas karys, nebėra erd- Paryžiuje ar Londone, tvirtinan sant, kur jis įvykdavo, tuoj pa pat komunizmo įsigalėjimo Rusi
sitarė, kad karinis Jungtinių bloką. (Kai reikėjo pasmerkti turi revoliucinio įkarščio. Jauni vių milžinas ir nebėra tobuliau čiam, kad “Europa jau griūva” ir naudoti savo propagandai prieš joje Maskva visuomet naudojosi
Tautų išefas visada būtų rusas. Sov. Rusiją už Vengrijos suki europiečiai dabar tekalba tik a- sios demokratijos atstovas, euro ji turi būti “atstatyta”, yra pen Vakarus, kaip kapitalistinio pa kiekviena proga kištis į kitų tau
saulio supuvimo, nesąžiningumo tų vidaus reikalus. Jei kas drįso
Ne daug kam žinoma, kad dau limo malšinimą, neatsirado rė pie darbus ir automobilius, bet piečiai jį labiau mėgsta. Dabar
ki
europiečiai
savo krašte ar ki ženklą. Tuo tarpu Watergate by kištis į Sovietų vidaus reikalus,
ne
apie
politiką.
jie
žino,
kad
jis
turi
skaitytis
su
mėjų,
bet
jos
aktyviai
veikia,
gelis Chartos skyrių buvo tie
Taip pat Europoje pakito ir savo nuvertintu doleriu, kad jam tose šalyse, kurie teigia, kad Eu la Maskvos spaudoje pirmą kartą visuomet susidūrė su veto arba
siog nurašytos nuo Sov. Rusijos kai reikia kur nors Ameriką
turto
paskirstymas. Jei ankščiau reikia išbristi iš tolimų karų ropa niekad "negriuvo”, kad Eu buvo paminėta tik po trijų mėne grasinimais. Jie gali žmones su
sukompromituoti.
Jungt.
Tautos
konstitucijos, kad dar Chruščio
turtus
valdė nedaugelis laimin klampynės ir raudonuoti bei nu ropos statymas yra nenutrūksta sių, jai iškilus. Ir po to tik kartą imti ir žudyti be teismo, gali per
vas yra informavęs visus ko priėmė rezoliuciją, kad Puerto
gų
dvarininkų
ir fabrikų savinin sivilti dėl savo .politikų elgsenos.
savaitėje buvo užsiminta viena ki sekioti tikinčiuosius, varžyti tau
Rico
teritorija
turėtų
išeiti
iš
munistus, kaip valdyti Jungti
mas procesas, kuris niekad nebu ta eilute. Kai pradėjo aiškėti,
kų,
tai
dabar
daugumą
turtuolių
tinę 'pavergtųjų sąžinę ir niekam
Europiečių
akyse
dabar
ameri

nes Tautas. Daugeliui nežinoma, JAV globos, bet patys portorivo
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II
pasaul.
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trauklesni.
Jungtinėse Tautose nebūtų mi se už tai pasisakė tik keturi
profesionalai.
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ją
žodį
arba
geriau
pasiskolino
Juk
tai
nėra
vidaus tautinis nu
nių,
tikinčių,
kad
V.
Europos
nimas Dievo vardas ir kad visi procentai, bet Jungtinės Tau
Pasidalinimas idėjomis
sių
skirtumai
ir
buvusios
užtva

iš
anglų
spaudos
“
impyčment
”
,
sikaltimas,
bet
tarptautinis žmo
kad
posėdžiai būtų pradėti be jokios tos niekada nepasisakė,
bendradarbiavimas jau yra įlei
ros.
Tuo
atžvilgiu
tik
viena
Ang

kurio
nėra
rusų
kalbos
žodyne
ir
nių
laisvės
varžymas.
*Tų žmo
Nūdien
amerikiečiai
kelionėse
maldos. Visa ten daroma taip, Maskva pasitrauktų iš Pabalti
dęs gilias šaknis ir kartu su Eu kuris eiliniam rusų skaitytojui
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išimtį.
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klastingu
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kad būtų kuo plačiau skleidžia jo.
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kitas
būdingas
pakitimas:
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ma komunistinė mintis.
to žodžio prasmės nė nebandė
Daugeliui pavergtųjų tautų piečiai pamėgo keliones. Jų pil kės laiko, kol abeji pasijus sėkmingai plečiasi.
Visi Jungtinių Tautų sekreto
Antroji priežastis — rusų sa
na
traukiniuose,
lėktuvuose,
paaiškinti.
vanaudiškumas. Nixono vizitas
riai yra daugiau ar mažiau ko žmonių gali atrodyti, kad lais
Maskvos radijo transliacijos Maskvoje buvo labai laukiamais.
munistams palankūs. Jungtinių vėje esantieji nedaug daro savo plentuose ir viešbučiuose. Įvai
rių
kraštų
turistai
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ĮJungtinėse Tautose Baltijos tau arba kaip išplėsti imperialistinių
minimas kasdien, kaip nepapras
tų reikalas tebuvo prisimintas šalių teritorijas, suprantame, kietijos katalikam Paulius VI.
to valstybininko, su kuriuo Rytai sakęs Maskvos spaudai Nixorią
gal tik keletą kartų, iš viso ke kad mūsų kova sunki, bet pa
Vakarų Vokietijos Katalikų Die
ir Vakarai gali sudaryti .pirmos riįc liaupsinti. Nixonui pasitrau
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Iš antros pusės, žiūrėdami į
teliečia tik vakariečius, o nieko
lankiausias viso pasaulio taikai. vos spaudoje išnyko ir jo vardai.
domis,
kuriose
dalyvavo
daugiau
nekalbama apie naująjį sovie tą melo statinį, tą Jungtinių
Jugoslavijos teritorinės gynimo armijos vyrai parado metu
Reikia .atsiminti, kad to vizito,
(Nukelta į 7 pusi.)
kaip 50.000 Vokietijos katalikų.
tinį kolonializmą. Jeigu kas ir Tautų Babilono bokštą, turime
būna nubalsuojama laisvojo pa vilties, kad vieną kartą paverg
Mokykla dažnai ruošdavo įvairius
vaidinimus, nių, todėl niekam į galvą neatėjo mintis, kad ji bus
saulio tautų naudai, tai Sovietų tieji išsilaisvins. Pavergtieji tu
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ir
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Merkiniečiai turėjo lietuvišką vaistinę, kurios sa
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JONAS
MIŠKINIS
Jungtinės Tautos veikia ne drauge su kitais nenustoti šauk
Kooperatyvas
kun. J. Bakšio nepakęsdavo.
karui stabdyti, bet komunisti ti už pavergtų tautų laisvę. To
Kun. dr. Bakšys, gavęs leidimą mokyklą steigti,
1923 m. rudenį čia įsisteigė kooperacijos pagrin
nėms teritorijoms plėsti. Jau mus netiesiogiai ragina Jungti
Kada mokyklos steigėjas ir jos direktorius kun.
tuojau
per pamokslus, organizacijas, savivaldybę kvie
dais
Vartotojų bendrovė ir tais pačiais metais gruo
veikiant Jungtinėms Tautoms nės Tautos, sukurtos apgavys
J. dr. Bakšys džiaugėsi savo pasiektais laimėjimais,
AI. B. tė visus geros valios lietuvius kas kuo gali prisidėti. klastingas priešas ryžosi jam gyvybę atimti. 1924 me džio mėn. gale atidarė maisto ir įvairių reikmenų krau
komunistai pradėjo ar inspiravo tės ir melo pagrindu.
Pats vyko į kaimus prašyti lentų, plytų ir kitokių
tais gruodžio mėn. 16 d. vėlyvą vakarą kažkas pasi tuvę. Pradžioje kooperatyvas puikiai gyvavo ir meti
statybinių medžiagų. Ir štai per du mėnesius iš vieno
beldė į jo duris. Kim. dr. Bakšiui pravėrus duris, ne nę apyvartą darydavo su dideliu pelnu. Bet vėliau,
apgriauto didėlio dviejų aukštų namo, be durų, langų
dėl nesąžiningų pardavėjų išeikvojimų ir politinių int
Spaudoj ir gyvenime
ir pečių pasidarė graži ir erdvi vidurinė mokykla. O pažįstamasis paleido į jį tris šūvius, nuo kurių čia pat rigų, kooperatyvo prekyba ėmė šlubuoti. Atleistas
kai paskelbė, kad mokykla jau pradės veikti, tai iš kraujuose pasruvęs ir sukniubo. Buvo greit suteikta krautuvės vedėjas S. 1926 m. įsisteigė kitą koopera
mokyklos daktaro J. K. pagalba, sužeistasis išvežtas
Dainavos krašto kaimų, o taip pat ir iš lenkų okupuo
tyvą “Darbininką”. Bet, po metų jis likvidavosi.
tos srities, jaunimas suvažiavo laikyti įstojamųjų eg į Kauno miesto ligoninę. Čia jam buvo padaryta sun
ki operacija. Tikėjosi pasveikti, bet 1925 m. sausio
Senovės diena
Vakarų Vokietijos katalikų 84- gyvena tiek tragiškų momentų ir zaminų. Daugelis stojančių buvo daugiau kaip 20 me
mėn. 4 d. nustojęs sąmonės mirė. Po jo mirties direk
sios visuotinės asamblėjos — vadi pati viena neranda teisingo atsaky tų amžiaus.
1936 metais per Sekmines Merkinėje, Alytaus dzū
toriaus pareigas ėjo J. M., vėliau kun. St. Kiškis.
namų “Katalikų Dienų — Katholli- mo į pagrindinius gyvenimo klau
kų
Kraštotyros
draugijos kultūrininkų iniciatyva, su
Tuo metu mokyklai stigo suolų, mokslo priemo
kentag” proga pipiežius Paulius VI simus. Vokietijos Katalikų Dienų
ruošta
pirmoji
Senovės
diena (pirmoji ir iš viso Lie
parašė specialų laišką, kurį, atida pagrindinė tema “Už pasaulio gy nių ir kitokių būtiniausių reikmenų. Kun. dr. J. Bak
Kultūrinės organizacijos
rydamas asamblėją Moencheglad- vybę — pro mundi vista” — kaip šys kreipėsi į dzūkus, gyvenančius Amerikoje, kad jie
tuvoje) . Technikinį ruošimo ir organizavimo darbą at
Nuo 1927 m. gegužės mėn. 1 dienos Merkinėje liko Merkinės valsčiaus mokytojai, vedėjo Žilinsko va
bach mieste, perskaitė Vokietijos tik ir įpareigoja Vokietijos katali paremtų tą švietimo židinį. Kun. Čaplikas pirmasis at
vyskupų konferencijos pirmininkas kus pilnai pasišvęsti socialinio tei
veikė
Valančiaus liaudies universitetas, kurio vedėju dovaujami.
kardinolas Doepfner. Paulius VI singumo įgyvendinimui pasaulyje. siliepė. Jis pats asmeniškai aukojo ir daug aukų pri buvo kun. St. Kiškis. Paskaitas skaitė vidurinės ir
Senovės dienos tikslas — išgirsti dzūkų dainų
savo laiške ragina Vokietijos kata Svarbus ir kilnus yra Vokietijos siuntė kitų suaukotų. Mokykla per trumpą laiką buvo
pradž.
mokyklų
mokytojai.
subtilumą,
vaizduojantį visos Dzūkijos priespaudos lai
likus visu uolumu tarnauti Bažny katalikų įnašas socialinės globos viskuo aprūpinta.
1926
m.
gruodžio
mėn.
11
d.
įsisteigė
Merkinės
vi

bų
gyvenimą.
Tad neveltui Krėvė-Mickevičius yra pa
čiai ypač jos socialinėje ir dvasinė darbuose. Bet “ne vien tik duona
Pirmais metais veikė dvi klasės, o sekančiais -— durinės mokyklos “Mokiniams Šęlpti” draugiją,
jos vadinęs Dzūkiją Dainavos kraštu. Pasirodyti viešai su
je veikloje. Kristus atėjo į pasaulį yra gyvas žmogus” — rašo Paulius
ne viešpatauti, bet tarnauti — ra VI-sis — “Tikrasis blogis, kuris 4 klasės. Merkinė vėl tapo lietuviškos kultūros židi tikslas buvo šelpti neturtingus mokinius. Jai vadova dzūkų senovės liaudies raudomis, aracijomis, vestuvė
šo Paulius VI, todėl ir jo įkurtoji kankina žmoniją, nėra vien tik so niu. Dzūkijos jaunimas labai veržėsi prie mokslo. Iš vo J. Miškinis.
mis, senoviškais šokiais, dzūkų papročiais ir pan. Ga
Bažnyčia yra skirta žmonijos tar cialinė nelygybė, neturtas, vargas, lenkų okupuotų kaimų: Marcinkonių, Kašėtų, Puvočių,
1928 metais švietimo ministerija dėl lėšų stokos, liausiai panoro parodyti visą savo iš praeities pavel
bet
nuodėmė,
kuri
ją
atskiria
nuo
nybai. Toji tarnyba ypač svarbi da
Ratnyčios, Randamonių ir kitų jaunuoliai slaptai pe pradėjo mažinti mokyklų tinklą. Pradžioje Merkinės dėtą tautinę kultūrą, savo etnografines brangeny
bar, kada visame pasaulyje keičia Kūrėjo. Neužtenka tad pakeisti tik
si socialinio, ūkinio ir politinio gy- išorines žmogaus gyvenimo sąly reidavo sieną ir čia Merkinės vidurinėje mokykloje vidurinė mokykla į likvidavimo planą neįėjo. Mokykla bes.
buvo prie pat lenkų administracijos, turėjo daug moki
jftžflinnn tOTBlOB, karia ^mnnija iš gas — taikia žmogaus .vidinio pa- mokėsi.
__ £Bua daugiau! _

SENOJI MERKINE

KATALIKŲ DIENOS VOKIETIJOJE

♦

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. spalio m. 24 d.

MŪSŲ

DR. E. IR J. DRAUGELIU ŠVENTE
Spalio 23 d. dr. Eliziejus ir
Julija Draugeliai su laiko išva
gotais veidais mini tą dieną, kai
1914 metais Talino bažnytėlėje
jiedu pradėjo bendro gyvenimo
kelią. Ir štai — jau 60 metų!
Tai reta šeimos šventė. Nė daug
kam skirta, tokia švente pasi
džiaugti. Nuo-1914 iki 1974, nuo
Talino iki San Paulo, Brazilijoj,
didelis laiko ir erdvės tarpas, iš
margintas baisiais pasauliniais
įvykiais ir pergyvenimais, lai
mėjimais ir nesėkmėmis. Persi
kelkime į aną dieną.

Washington, D. C.

metų laikotarpyje. Kas tą gy
venimą perėjo, tepasveria min
timis, ką kiekviena tų pozicijų
reiškia, o kas tų dienų neatsi
mena, tepamėgina. įsivaizduoti,
kokio darbų įvaiiumo srovėje
Draugelio gyvenimas ėjo. Tose
margose gyvenimo stotyse ji)
šeimon įsijungė sūnūs Vytautas,
Kęstutis ir Gediminas ir duktė
Marytė. Jauniausias iš jų Gedi
minas jau 50 metų.

Pabėgėlio dienas
jie leido
Hannoverio apylinkėje, kur dr.
Draugelis buvo keliolikos sto
vyklų
vyriausias gydytojas, kol
Rytprūsių pasieny gaudžia pa
1947
m.
įsikūrė San Paulo mies
trankų ir kulkosvaidžių koncer
te,
Brazilijoje.
Ir čia jis sugebė
tas, bet Talino .įgula to dar ne
jo
savo
mokslą
ir patyrimą pa
jaučia. čia karo lyg nebūtų. Jau
naudoti
—
dirbo
San Paulo unam daktarui, mobilizuotam ka
niversiteto
medicinos
fakultete
ro gydytojui, nuobodu-. Jis šau
asistentu,
kol
prieš
dešimtį
me
kiasi pas jį atvykti iš Marijam
tų
išėjo
į
pensiją.
Gauna
apie
20
polės mergaičių žiburio gimna
į
dolerių
į
mėnesį
—
tai
ne
per
zijos mylimą mergaitę Juliją
Čepulytę, jau ėjusią mokslus daug ir pas sūnų gyvenant.
Šveicarijoje. Tada ir sumainė
Jis yra. jau ne tas karingas
jie aukso žiedus. Ir lydi Julytė Draugelis. Vargina sklerozė —
Eliziejų pėda ; pędbn per lauko rankos ir kojos sunkios, akys
ligonines (ji pasidarė gailestin vis nori ilsėtis. Dabar aš be jos
gąja seserimi), per karo ir re negaliu nė guziko užsisegti”, at
voliucijos sumaištis Rusijoj, per siliepia jis apie savo žmoną. “Ji
jaunos Lietuvos kūrimosi ir lais jauna, už mane aštuoniais me
vo gyvenimo vingius. O Drau tais jaunesnė, o man dar ketve
gelis ne toks žmogus, kad tūno rtų metų trūksta iki devynias
tų kur nors užpakaly — jig vis dešimt”, Taip. ir jos jau ne ta
priešaky, jis vis su tais, kurie jaunystė, nusiskundžia regėjimo
varo pirmąją vagą. Jis pirmasis silpnėjimu. Bet abu žvalios min
Marijampolės miesto burmist ties ir lietuvių problemos dar
ras, Vidaus reikalų ministeris. nesvetimos.
Raudonojo Kryžiaus valdybos
Dr. E. Draugelis kietos va
narys ir ligoninės organizato lios, katalikiškų principų žmo
rius, Steigiamojo seimo ir kitų gus, vienas iš ateitininkų kūrė
seimų- narys, Ūkininkų sąjungos jų, krikščioniškos Lietuvos idė
vienas steigėjų ir pirmininkas, jų skleidėjas. To siekė jis ak
Sveikatos departamento direk tyviu visuomeniniu darbu, atlik
torius. Nuo 1932 m. iki bolševi damas savo pareigas ir savo
kų atėjimo Kalvarijos psichiat raštais nuo gimnazijos dienų iki
rinės ligoninės direktorius, čia pensininko amžiaus. Bendradar
trumpai apimtas aktyvaus žmo biavo eilėje laikraščių, redagavo
gaus gyvenimas Lietuvoje 22 dienraštį Laisvę, savaitraščius

JAUNŲ KANKLININKIŲ
PASIRODYMAS

Lina ir Zita Kindurytės, Dai
na Penkiūnaitė ir Ada Vodopalaitė šį rudenį paskambino kank
lėmis kelias lietuviškas dainas
Washingtono priemiesčio Montgomery County Fernwood Hou
se poilsio namuose, praskaidrindamos ten esančiųjų nuotaiką.

Dr. E. Draugelis

Ūkininką ir Darbininką, paskel
bė keletą brošiūrų iš medicinos
srities, pamėgino ir vaidinimus
rašyti. Daugiausia pasirašinėda
vo K. K. Lizdeika. Jo žmona
taip pat visuomenininkė, mote
rų organizacijų veikėja, arti
miausia jo parama, jo idėjų puo
selėtoja ir skleidėja.
Kai gyvenimo saulutė jau ge
rokai vakarop, galime su visu
pagarbumu jubiliatams sakyti:
Brangieji veteranai, lietuviško
jo katalikiškojo veikimo pirmū
nai, sveikiname jus šią prasmin
gą jūsų gyvenimo dieną. Ir tro
pikų šaly esant, toli nuo gimto
sios žemės, jūsų nueitas kelias
šviečia gražiais darbais jaunes
niosioms kartoms. Tebūna jūsų
saulėleidžio dienos ramios ir ma
lonios, ataustos gražiais prisi
minimais.
A, J. Vsts.
100,000 DOL. NEGRŲ
POLICIJAI

Chicagos negrų policijos są
junga gauna iš Illinois Law Enforcement komisijos 100,000
dol. pagerinti policijos apsau
gai negrų rajonuose, kur yra
daugiau nusikaltimų

Galima
pasidžiaugti,
kad,
skambindamos kanklėmis, pasi
puošusios tautiniais drabužiais,
Zita Kindurytė ir Daina Pen
kiūnaitė Smithsonian muziejaus
skaučių suruoštame margučių
marginime,
Hechto prekybos
namų suruoštame įvairių tautų
pasirodyme ir Prince Georgės
County muzikos festivalyje at
kreipė amerikiečių dėmesį. Po
to gavo ir daugiau kvietimų kon
certuoti. Kanklėmis skambinti
jop geriau pramoko šią vasarą
būdamos Neringos stovykloje,
ten iš Toronto atvykusios kank
lininkės Snaigės Valiūnaitės mo
komos.
G. K.

MOKYKLA PRADĖJO
MOKSLO METUS
Kaip ir praeitais mokslo me
tais, Wasihingtono šeštadieninė
Kristijono Donelaičio lituanisti
nė mokykla, prof. Jono Genio
dėka, turi gražias patalpas Marylando universitete.
Šiais mokslo metais mokyklą
lanko 41 mokinys. Mokykloje
veikia vaikų darželis ir priešklasis, I, II, III, IV, V, VI ir
VIII skyriai. Mokykloje moko
Aldona Bačkaitienė, prieš kele
rius metus šią mokyklą baigusi
Marytė Dambriūnaitė, Virginija
Gureckienė, Daiva Miller - Šimo
nytė, Regina Petrutienė (mo
kyklos vedėja), Galina Sužiedielienė, Joana Vaieiulaitytė ir Ge-

Svarbūs a»r»ienyw, kurie brar*
kė ir globojo lietuvių reikalus
šiame festivalyje, buvo Alfon
sas Dzikas, Dalia Dzikienė, Ge
(rūpinosi
nė Vasaitienė. Be šių mokyklo noje turėjo savo programą. Sa novaitė Šliogerienė
je veikiančių skyrių,
Aldona lėje buvo paviljonai su tautiniais maistu), Aldona Sainuninklenė
Bačkaitienė savo namuose dės daiktais: rankų darbais, žais ir kitos.
to lietuvišką aukštesnių klasių lais, kepiniais, mezginiais, kny
šeštadienį teko "matyti mies
programą, mokydama namuose gomis. Festivalyje dalyvavo 47 to merą George Athaponą sukiprieš porą metų šią mokyklą tautybės. Ant G. Foxio balko nėjantis apie lietuvių grupę. Me
baigusias jaunuoles: Nidą ir Vir no stogo visos tautybės turėjo ras yra labai palankus lietu
giniją Ba^kaitytes, Dainą Pen- pastačiusios savo vėliavas. Įdo viams ir lietuvių vardą visūr mi
kiūnaitę ir Aldoną Vaičiulaity- mu, kad pirmoji vėliava buvo ni. Jis atvyksta ir į lietuvių ge
tę. Tuo būdu mergaitės yra su Lietuvos trispalvė (geltona, ža gužines, o švenčių ir minėjimų
pažindinamos plačiau su lietuvių lia, raudona), laukdama, kada ji metu lietuvių grupės aplanko
literatūra, kalba, tautosaka, ap vėl puoš Lietuvos sostinę Vilnių Hartfordo merą, o jis paskėlbia
linka, istorija. Už tokį pasišven ir kitas Lietuvos vietas.
proklamaciją.
timą ir savanorišką lietuvių kul
Lietuviai savo programą tu
Tautybių šventėj lietuviai su
tūros ir kalbos puoselėjimą yra rėjo ketvirtadienį ir šeštadie
jai nuoširdžiai dėkingi mergai nį. Ketvirtadienį šoko Hartfor vaidino labai žymų vaidmenį.
Jonas Bernotas
čių tėvai.
do jaunimo grupė, vadovauja
Tėvų komitetą sūdaro Aldo ma Dalios Dzikienė. Jie pašoko:
na Kindurienė
(pirmininkė), šeinių, blezdingėlę, žiogelį, šeš
— Didžiausias išsilavinimo
Danutė Kasaitienė (iždininkė) tadienį šoko dvi lietuvių gru įrodymas — kalbėti apie didžiu
ir Teresė Landsbergienė (sekre pės. Hartfordo jaunimo grupė lius ir nepaprastus dalykus pa
torė). Komitetas ir mokytojos pašoko vėl tuos pačius šokius, prasčiausiu būdu. Emersonao
yra numatę šiais mokslo metais o paskui, šoko Hartfordo stu
suruošti Kalėdų eglutę su ati dentų grupė, vadovaujama Ka
tinkama mokinių programa, pa ma Dalios Dzikienės. Jie šoko: 1111111 lt 11lt 11111111J i 111
minėti Vasario 16-tąją, Moti ko audėjėlę ir šustą. Pranešėja
nos dieną ir mokslo metų pabai buvo Aldona Vitėnaitė. Abi gru
goje iškilmingą baigusiųjų aš pės šoko labai puikiai, tad pub
tuonis mokyklos skyrius pažy lika nesigailėjo paploti. Muziką
tvarkė Alfonsas Dzikas.
mėjimų įteikimą.
Iš visų paviljonų lietuvių sta
las ir sienos atrodė gražiausiai
Hartford, Conn.
Kasmet ‘‘Draugo’’ administracija
ir turtingiausiai.
Jame buvo
koplytėlė, juostų, vėliavėlių, že išsiunčia visiems skaitytojams Ka
LIETUVIAI 47-NIU TAUTY maitiškos klumpės, margučių, lėdoms lietuviškas sveikinimo skorteles ir Naujiems Metams kalendo
BIŲ FESTIVALY
gintaro išdirbinių, vargo mo rius. Jie greitu laiku bus išsiųsti
kykla, grybų, medžiagų tauti paštu.
Nuo spalio 14 d. iki spalio 19 niams kostiumams, rankšluos
Ne vienas “Draugo” skaitytojas
d. Hartforde vyko įdomus, jau čių, ypatingai išsiskyrė vienas
užsisako
ekstra kalendorių ar svei
treti metai rengiamas, tautybių su Lietuvos himnu, verbos, kny
kinimo korteles šv. Kalėdoms^ šių
festivalis — šventė. Jį surengė gos, plokštelės ir daug kitų daik metų kalendoriai ir kortelės yra
sudarytasis Tautybių komitetas, tų.
ypatingai gražiai pagaminti. Eks
o globojo Hartfordo miesto me
Sunku buvo sugauti, kas bu tra kalendoriai kainuos 75 centai ir
ras George Athaman.
dėjo prie paviljono per visą sa 25 c. persiuntimui ir mokesčiams
Pirmadienį, spalio 14 d., nuo vaitę. Čia šeštadienį teko maty (Illinois gyventojams). Lietuviškos
sveikinimo kortelės šv. Kalėdoms
•miesto rūmų, Municipal Build ti šios: Danutę Grajauskienę, kainuoja $1.50 dėžutė.
ing, prasidėjo tautybių eisena, atvykusią iš Kalifornijos, D.
Užsakymus Siųskite šiuo ądĮręsu:
jų uniformuoti ar tautiniais rū Budrienę iš Bethel, Conn., šei
DRAUGAS,
bais apsirengę dalyviai atžy ma neseniai atvykusi iš Lincoln,
4545 W. 6»rd Str.,
giavo iki G. Foxio rūmų ir ten Nebraska. Dar yra budėję: Stan
Chicago, III. 60020
Centinel Hill salėje, Il-me aukš kaitytės, Ustjanauskienė, Rute, tautybės kiekvieną dieną sce- ' seckienė ir kitos.
mnuujuutuuimut
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RUOŠKITĖS KALĖDOMS
IR NAUJIEMS METAMS

DABAR TIK ŠIUO ADRESU:
6192 SO. ARCHER AVĖ.-TEL. 284
CHICAGO, ILLINOIS 60638
Nuo pirmad. iki penktad. atdara nuo 9 v. ryto iki 8 v vakaro,
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakaro.

PUMPKINS (MOLIŪGAI)

IDAHO BULVES

100 svarų

$Į Į

.50

KALAFIJORAI

MICHIGAN

OBUOLIAI

JONATHAN, McINTOSH ir WINE&AP

SVOGŪNAI

50 svarų $4.75
8 svarai

bušelis $4-98

79

ct.

BALTI GRAPEFRUrTAI
RED DELICIOUS ir GOLDEN DELICIOUS

ĮVAIRŪS

ŪKIO

ŽIEMINIAI KOPŪSTAI

bušelis $5-98

PRODUKTAI
bušelis $3.50

8 ct.
1 2 ct-

svaras

AGURKAI

svaras

YOGURT'AS
PIENAS

PASUKOS (BUTTERMILK)

4 indeliai $~g.OQ
galionas $1.19

V2 galiono

49

ct

čia rasite taipgi gerą pasirinkimą kitą ūkio produktų
Apsirūpinkite dėl “Holloween” ir kitų progų.

ii

GRAŽIAI PAMINĖTOS
SPAUDOS SUKAKTYS

Gaila buvo palydėtas nuošir
džiais plojimais.
St Kaunelienė perskaitė komi
teto suredaguotą atsišaukimą lie
tuvių spaudos reikalu. Akademi
ja baigta Tautos himnu. Minėji
me dalyvavo apie 150 asmenų.
Moterų vokalinis ansamblis va
dovaujamas muz. St. Sližio atli
ko meninę dalį. Dvylika gražiai
apsirengusių dainininkių labai
gražiai padainavo Bražinsko ir
Raudonikio pusę tuzino dainų.
Tai stiprus vienetas, nes jame da
lyvauja ilgametės dainininkės ir
net solistės. Detroitiečiai nuošir
džiai linki, kad šis vienetas ilgai
gyvuotų ir dažniau pasirodytų
scenoje.
Po minėjimo kitoje salėje bu
vo bendri pietūs.
Dar kitoje Lietuvių namų sa
lėje buvo suruošta spaudos pa
roda, kuriai eksponatus paskoli
no redaktorius Bronius Kviklys
ir dalį Feliksas Motuzas. Parodą
gražiai sutvarkė Algirdas Vaitie
kaitis. •
Parodoje buvo sekantys skyriai:
spaudos drauginio redaktoriai ir
knygnešiai (nuotraukos), aušri
ninkų, varpininkų ir kiti spaudos
draudimo leidiniai, to laikotar
pio leidiniai išleisti Tilžėje ir Bi
tėnuose,, leidiniai išleisti Vilniu
je, to laiko spąuda Amerikoje,
maldaknygės ir periodiniai leidi
niai.
VI. Selenis

Spaudos sukakčių minėjimą
Detroite suruošė iš organizaci
jų atstovų sudarytas komitetas,
kuriam vadovavo minėjimo ini
ciatorius ir Kultūros klubo pirm.
Antanas Musteikis. Minėjimas,
kuris įvyko spalio 13 d., buvo pra
dėtas pamaldomis už knygnešius
ir spaudos žmones visose trijose
lietuvių bažnyčiose.
Akademija įvyko Lietuvių na
muose, kurią trumpu žodžiu ati
darė A. Musteikis ir pakvietė mi
nėjimo programai pravesti Ste
fą Kaunelienę. Šv. Antano para
pijos klebonas kun. Kaz. Simaitis
sukalbėjo momentui skirtą invo
kaciją ir buvo pagerbti žuvę bei
mirę spaudos žmonės.
Labai įdomią paskaitą skaitė
prof. Aldona Augustinavičienė.
Ji savo apie 40 min. užtrukusioje
paskaitoje kalbėjo ne tik apie
spaudos draudimo laikotarpį, bet
taip pat ir apie lietuviškos spau
dos problemas.
Ji buvo keletą kartų “nutrauk
ta” plojimais.
Ji teigė, kad
lietuviai turime nepaptrastą pui
kybės jausmą ir, kad mes išmo
kome būti pavergti (ir tuo apgau
dinėti okupantus). Įdomiai kal
bėjo apie mūsų didžiuosius kovo
tojus dėl spaudos — vysk. Bara
nauską, vysk Valančių, Basana
vičių, Žemaitę, Vincą Kudirką ir
kt.
Vyskupai mus saugojo nuo pro
BALFO VAJUS
voslavijos, o Valančiaus raštai
ėjo į kaimiečių psichologiją. Lie
Balfo 76 sk. vykdomas vajus
tuviškas kaimas, paveiktas pir jau įpusėjęs. Vajaus reikalu per
mųjų raštų, atsisakė nuo rusiš radijo klabėjo: vajaus vadovė E.
kos graždankos. Po Valančiaus Paurazienė, valdybos narys stu
atėjo Aušra ir Basanavičius — dentas V. Nakas, visuomenininke
mūsų spaudos atgimimo tėvas.
Danutė Jankienė, Šaulių Centro
Ypatingai jaudinanti paskai valdybos pirm. V. Tamošiūnas.
tos dalis apie Vincą Kudirką, ku
Yra gauta stambių aukų. Auris visas savo fizines jėgas atida kų rinkėjas P. Cečkus savo darbą
vė lietuviškai spaudai. Net ir mir užbaigė pirmasis.
damas rašė. '
V aldyba
Didžiausia nelaimė dabar okupuotos Lietuvos rašytojams,
ATSIŠAUKIMAS Į
kad jie yra moralinėje nelaisvė
LIETUVIU VISUOMENĘ
je. Taip pat ten dabar visaip
menkinama lietuvių kalba, jau L Lietuvių spauda tremtyje yra
panaikinti lietuvių kalbos egza mijsų tautinės, politinėst sociali
minai gudams, lenkams, rusams nės ir dvasinės kultūros svarbiau
ir kitiems dirbantiems Lietuvoje. sias veiksnys.
Rusai savo pavardes keičia į lie 2. Mūsų spauda yra veiksmingas
tuviškas, jau yra rusų su Valan ginklas kovoje dėl Lietuvos lais
vės. Ji teisingai nušviečia ruso očiaus pavardėmis.
Ilgais plojimais buvo nutrauk kupanto iškreiptus faktus apie
ta prelegentė, kur ji teigė, kad Lietuvą ir imasi reikiamų prie
jokių kompromisų su okupantu, monių jiems atremti, ji atidengia
jokių dalinu laisvių Lietuvai ne rusų imperialistų slaptai vykdo
gali būti. Tik absoliutinė Lietu mą genocidą Lietuvoje.
3. Mūsų spauda tiksliau įvertina
vos nepriklausomybė.
Kalbėdama apie spaudos prob pasaulio politinius įvykius ir sku
lemas, paminėjo jog nereikia biai reaguoja bei suburia mus
skaldytis savo tarpe, bet būti vie svarbiems įvykiams atžymėti ir
ningiems. Iškėlė lietuviškos kny reikiamai politinei bei kultūri
gos svarbą: paveikslas puošia sie nei akcijai sukelti.
4. Mūsų spauda stiprina tautinį
nas, o knyga puošia žmogų.
Nors prelegentė turėjo kaž ko supratimą, palaiko krikščionišką
kius užrašus, tačiau retai kada į moralę ir gaivina lietuvybę trem
juos pažvelgdavo, tai, žinoma, tyje.
padidino paskaitos įdomumą. .5. Mūsų spauda - laikraščiai ir
Prof. A. Augustinavičienė po pas ^knygos - gyvena didelius finan
kaitos buvo pagerbta ilgais, karš sinius sunkumus dėl spaudos reik
menų, popieriaus, pašto mokesčių
tais plojimais.
aukštumo ir dirbantiems aukštų
Juozas Gaila, JAV LB Krašto atlyginimų.
valdybos pirmininkas, savo kal
Detroito lietuvių organizacijų
boje irgi iškėlė spaudos reikšmę. atstovų sudarytas komitetas, su
Em [gracijoje suamerikonėjome,
užmirštame veikėjus, bet litera
tūrinė kūryba išlieka. Jis paskel
bė lapkričio ir gruodžio mėnesius
lietuviškos spaudos platinimo
mėnesiais. Norima pasiekti tuos,
kurie jokio laikraščio dar ne
skaito. Padėkojo A. Musteikiui už
šio minėjimo suorganizavimą ir
įteikė jam L. Fondo medalį. Ir J.

Detroito skelbimai
PETRAS

rengęs 1974 m. spalio 13 3. spau
dos draudimo ir laisvės spaudai
atkovojimo sukakčių minėjimą ir
turėdamas galvoje spaudos svar
bų vaidmenį lietuvių gyvenime
ir spaudos finansinius sunku
mus, —kreipiasi j visus lietuvius
— senuosius ir jaunuosius —ir
kviečia į didžiąją spaudos talką.
Tik sutelktinėmis jėgomis savąją
spaudą padarysime nemarią.
1. Kiekviena šeima, ypač jauno
ji, kviečiama prenumeruoti ne
mažiau trijų laikraščių ir skirti
laikraščiams ne mažiau kaip 50
dol. metams. Skaityti įvairius
laikraščius ir ugdyti savyje tole
ranciją.
2. Didžiųjų Švenčių ir šeimos gy
venimo įvykių progomis dova
nas skirkime savų rašytojų kny
gomis ar laikraščio prenumerata.
Būkime duosnūs spaudai, organi
zuokime spaudos kultūrines po
pietes. Nagrinėkime spaudoje ke
liamas problemas, darykime pa
siūlymus. Atlikime savo pareigą
tėvynei, savo tautai ir valstybei,
neužmirškime, savų brolių ir se
sių kenčiančių ir kovojančių pa
vergtoje Lietuvoje, jie reikalingi
mūsų pagalbos.

taip pat lankė Mtiranlsrfnę mokyk
lą, šoko tautinius šokius, dalyva
vo skautų veikloje ir yra aktyvi
sporto klubo narė.
Per 250 svečių linkėjo jaunai
porai darnaus ir gražaus lietuviš
ko Šeimyninio gyvenimo.
Robertas Selenis

TRUMPAI

Svečiai Lietuvių spaudos sukakčių minėjime Detroite.

— Muz Aloyzas Jurgutis, nau
jausias bėglys iš okupuotos Lietu
vos, lapkričio 10 d 12 vai. kalbės
ir atsakys į paklausimus Detroito
žurnalistų popietėje, kuri įvyks
Kultūriniame centre. Popietėje
taip pat kalbės Balfo centro val
dybos pirmininkė Marija Rudie
nė. Popietė bus baigta kavute.
— Žurnalistų popietės (lapkri
Nuotr. K. Sragausko čio 10 d.) kavutei šios ponios pa
žadėjo iškepti ir paaukoti pyragus.
navedžiai su palydovais įėjo į salę Irena Alantienė, Stasė Bankausvisi svečiai, P. Zarankos vadovau- kienė, Izolda Černienė, Adelė
jąmi, sutiko juos ir palydėjo su Čiuprinskienė, Salomėja Grigai
dainele “Palankėj, palankėj.” tienė, Jolanta Kizienė, Teresė
Jaunavedžius Rimą ir Ritą sutiko Merkevičienė, Ūdija Mingėlienė,
jų tėveliai, sporto klubo veikėjas, Ona Rūkštelienė, Ona RutkausVladas Simutis su žmona Ona ir uenė, Oia Selenienė, Bronė SeDievo Apvaizdos mišių giedojimo enienė, Joana Švobienė ir Adelė
vadovas Edvardas Skiotys su žmo iiedienė. St. Butkaus šaulių kuo
na Zuzana. Jie jaunajai porai pa ir Vincas Tamošiūnas parūdavė tradicinę druską, duoną ir >ins kavutei cukrų, pieną ir kavą.
Rengėjai — Detroito žurnalistai
vyną.
Ritos tėvelis Vladas Simutis v*są popietės pelną skiria Balfui.
gražiai pasveikino visus atvyku- Je* dar kas norėtų prisidėti pro*
sius svečius ir širdingai palinkėjo dūktais prie kavutės pranešti BroRimui ir Ritai gražaus sugyveni- nei Selenienei tel. 293-4611.
mo.
j — Spalis — Balfo mėnuo. Jei
x . .
.v. v. . . ,
aukų rinkėjai jūsų dar iki šiol ne
Vestuvinių vaišių šeimininkas
• , •
,
,
.
pasiekė, galite įteikti savo auką
w,dybos ---------P. Zaranka ■perėmė vadovnvrmo

lietuvių tiesiog pražiopsojo, nes gą literatūros įr lietuviškos dai
galėjo būti viena iš geriausių nos vakarą?
programų šiame koncertų ir ba
Robertas Selenis
lių sezone.
EL. BLANDYTE DETROITE
Vakaro programos pranešėja
— Irena Sventickaiiė. Ji gražiai
Populiarią chicagietę solistę
pristatė pirmos programos dalies
Elenutę
Blandytę, detroitiečiai
solistę mezzosapraną A. Stempujau
keletą
kartų yra girdėję kon
žienę, kuriai gitara ekompanavo
certuose
savajame
mieste. Ji čia
3. Lietuviai gydytojai prašomi jos sūnus Linas Stempužis. Jos paliko simpatingą įspūdį, savojo
savo kabinetuose laikyti šalia dainų rinkinys buvo taip gražiai balso kultūra, darna ir žavia lai
angliškų žurnalų šią lietuvių atliktas, kad programos gale klau kysena scenoje. Pasirodo, jos me
spaudą: Lituanus, Chronicle of sytojai savo plojimu išprašė dar niniai sugebėjimai ir talentas ne
Catholic Church in Lithuania, du bisui. Solistės Stempužienės siriboja vien tik muzikiniame
The Violation of Human Rights gražus balsas įsijungė su gitaros pasauly, bet siekia ir.kitas, su me
in Soviet occupied Lithuania, So- švelniomis ir skambančiomis gai nu susijusias sritis.
viet. Colonializm in the Baitie domis. Kiekviena daina, ar tai
Jau ne kartą ji yra pasirodžiusi
statės, by St. Vardys, The Forgot- buvo liūdna, mistiška ar linksma
madų
parodose, ne vien kaip moten Balts, by J. Ehret, Pageidau- parodė gilų solistės įsijautimą ir
nariams
delistė,
bet ir kaip labai originali, pareigas ir jam vadovaujant dažsvečiams Vis atrodė kad užsibaig
^"'“itli^os vasavaiminga madų kūrėja, ypač na, a,de,o l.etuvi&a dama VjJ.u- d<weiįIabletal paura2,w,ei.
davo per greitai.
daug
dėmesio kreipianti megz to Petrausko orkestrui palydint., _ ALIAS susirinkimas ir priej
Poetė Julija Švabaitė—Gylienė
tiems
moteriškiems rūbams. EI. Tas orkestras vebau grojo to- M
! negalėjo atvykti į Detroitą kaip
w ,
io Mtoi|os
Blandytė
į savuosius kūrinius taams. Runas Sk.otys yra ba,gęs 9
j buvo numatyta, bet tai tik davė
£
'u.
progos dviem detroitiškiams pasi yra įjungusi ir lietuviškuosius skyrius L. B. lituanistines mokykrodyti. Pirma jauna moksleivė motyvus, kurie jau tuo pačiu į’ Kulturlnlarae
Taura Zarankaitė deklamavo 11 gauna visai kitas dimensijas ir | bei tautinių šokių šokėjas. Jis te- 9pa 10 27 d’ 12
centre.
tampa
itin
įdomiais
lietuviškajai
poetės eilėraščių. Ji jautriai in
bėra veiklus sporto klubo narys.
— Marija Balaišytė, Windsoro
terpretavo poetės žodžius ir daž- auditorijai. Kaip žinoma, lapkri Rimas studijavo Sahoolcraft kole-Į
nai privertė klausytoja susimąsty čio 23 d. naujajame Kult. centre, gijoje. Rita Simutytė-Skiotienė,
(Nukelta j 6 psl )
ti ir iš sielos įsijungti į eilėraš prie Dievo Apvaizdos parapijos,
■MRR
ruošiama madų paroda, kurios di
čius.
Julijos Švabaitės—Gylienės iš džiausia dalis pelno kaip tik bus
trauką iš Gabriuko užrašų ne skiriama Kult. centro išlaikymo
skaitė, bet tiesiog suvaidino ak reikalams. Madų parodoje' EI.
Blandytė bus viena pagrindinių
Taura Zarankaitė deklamuoja poe torius Karolis Balys. Kiekvieną sy
modeli uotoj ų,
talkininkaujama
kį,
kai
akt.
Balys
pasirodo
sceno

tės Julijos Švabaitės-Gylienės ku
rinius spalio 12 d. LB Detroito apy je, jam susidaro dvigubai daugiau vietinių ir iš toliau atvykstančių
linkės valdybos suruoštame dainos sunkumų negu kam kitam, nes iš (Chieagos, Los Angeles), mergi
ir dailiojo žodžio koncerte.
jo visi daugiau tikisi. Šį kartą, nų ir moterų, kurių dalis profe
Nuotr. J. Urbono
publika nesitikėjo, kad K. Balys sionalės madų kūrėjos ar mode
gaus pjogos parodyti savo talen lės. Taipgi, parodos metu veiks
tina ir lietuvių kalba žurnalai.
tą, o tik kantriai laukė, kol jis loterija, kurios pelnas išimtinai
Pasirašo Detroito oraganizacijų
pradės skaityti Gylienės žodžius. tebus skiriamas tik minėto Kult
atstovai:
Bet K. Balys iš pradžių su visu centro reikalams. Filisterių skau
DL Kultūros klubo - A. Mus
jausmu pradėjo kalbėti kaip 8 tų komitetas, rengdamas madų
teikis, St. kaunelienė ir Alg. Vai
skyriaus mokinys Gabriukas vi parodą, tikisi pakankamo Det
tiekaitis, LB apylinkės - Mart.
sai nežiūrėdamas į apie penkių roito, Windsoro ir apylinkių tau
Stonys, DLO centro v-bos —A.
puslapių tekstą. Jo puiki Gabriu tiečių dėmesio
Sukauskas, Ateitininkų sendrau
K.
ko interpretacija visus pralinksmi
gių skr. —Pr. Polteraitis, Balti
Patikslinimas.
Pereitos
savaitės
no ir žiūrovai turėjo progos iki so
Vis dar randasi naujų aukotojų Simo Kudirkos fondui. Matyti prof.
jos Skautų tunto — Leop. Hei- ties pasijuokti.
ketvirtadienio žiniose, apie madų
Justinas
Pikūnas.
Nuotr. J. Urbono
ningas, Vilniaus krašto lietuvių
parodą dovanų aukotojos, Graži
Rašyt. Vytautas Alantas da nos Urbonienės vardo raidė per
s-gos — K. Veikutis, Vilniaus
krašto lietuvių skr. — Alb. Mi lyvavo programoje ir jis perskai klaidą buvo pažymėta tik I. ini llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
siūnas, LŠST C.V-bos — V. Ta tė savo novelę Bitės Teismas.
cialu. Atsiprašome.
“LIETUVOS ATSIMINIMAI" RADIO PROGRAMA
mošiūnas, Stasio Butkaus šaulių
Po programos LB Detroito apy
Seniausia Lietuvių Radio Progra
Radijo Valanda jau 80 metų tarnau
kuopos — St. Lesčinskas, Jūros linkės pirm. Jonas Urbonas padė
DAR VIENA LIETUVIŠKA
ja New Jersey, New York lr Con- ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties
neetiout lietuviams.
Kas šeštadienį WLYN, 1360 banga, veikia sekma
šaulių Švyturio kuopos — R. Ma- kojo programos dalyviams ir Ire
ŠEIMA
nuo 4 iki S vai. p. p., iš WEVD Sto
cionis, ALI inž. ir architektų s- nai Sventickaitei už gražų vaka
ties New Yorke(lS30 kll. AM lr 989 dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
Rimas
Skiotys
ir
Rita
Simutytė
meg PM).
pietų — perduodama vėliausių pa
gos skr. — J. Mikaila, ALB radi ro pravedimą.
sukūrė lietuvišką šeimą Detroite. Direkt- — Dr. Jokūbas J. Stukas. saulinių žinių santrauka ir komen
Šokiams gražiai grojo Rimas
jo klubo — Vac. Urbonas, ALTS
tarai, muzika, dainos ir Magdutės
t467 Foroe Dr.
-gos skr. J. Švoba, Šv. Petro Para Kasputis, kuris buvo suorganiza Dievo Apvaizdos bažnyčioje, spa
Mountaluslde JT. J. 07092
pasaka. Šią programą veda Stepo
lio 5 d. kun. A. Babonas atliko
vęs 'nedidelį orkestrą. Maistą
pijos choro vad. — St. Sližys.
Tel. 282-5505 (oode 201)
nas J. Minkus. Biznio reikalais
jungtuvių
apeigas.
I
kreiptis į: Baitie Florists —• gėlių
taip pat galėjo pigiai nusipirkti.
Kviečiame taip pat klausytis
Mišiose labai gražiai giedoji Lietuviškų Kultūrinių Valandų ang bei dovanų krautuvę, 502 E. BroadDAINA IR LITERATŪRA
Tenka pastebėti nors dalyvavo mą pravedė Pranas Zaranka. lų kalba. Iš Seton Hali Universiteto vvay, So. Boston, Mass. Telefonas
stoties. (New Jersey WSOU) AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr
Dainos ir dailiojo žodžio va tik apie 100 žmonių, beveik pusę Bendras mišiose giedojimas visus radijo
(89.5 meg. PM) Pirmad. 7:30-8:80
karą suruošė Detroito L.B. apy jų sudarė jaunimas. Todėl kyla sujungė arčiau ir paliko šiltą nuo vai. vak. (Vadovauja prof. J. Stukas). dienraštis Draugas.
linkės valdyba Kultūriniame c. klausimas, ar suaugusieji turi tei taiką. (Pirmas pabrolys Linas Mi tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
spalio 12 d. Programa buvo stip sę klausti, “Kur mūsų jaunimas?” kulionis, taip pat, prisidėjo prie
ri ir įdomi ir dauguma Detroito jei jie patys praleido tokį vertin mišių apeigų ir atliko skaitymus.
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
Rimo Skiočio du jaunesni broliu
kai Darius ir Dainius tarnavo mi-1
šioms.
Visos pamergės buvo pasipuo
ANTRA LAIDA
šusios lietuviškais tautiniais rū
Išleista
bais. Pająunių poros buvo: Linas
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS
Mikulionis ir Vida Skiotytė, Ri
Mecenatas
— Prel. Juozas Karalius
mas Kasputis ir Aida Smalinskai*
tė, Jonas Naujokaitis ir Zita RatNaujasis Testamentas yra praktiško formato: įrištas kietais virše
nikaitė, Edmundas Kasputis ir' liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida
parduodama prieinama kaina.
Rita Matvėkaitė
j
Vestuvių puota įvyko po Mi
Gaunama “DRAUGO” knygyne
šių Kultūriniame centre Kai jauKaina — $5.00

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO

(Illinois gyventojai prašomi pridštl 50 centų mokesčiams lr per
siuntimui; kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus.)

PUTRIUS
LIETUVIŠKAS SKILANDIS^

Džtžn
l >ekora.vimas
Ta-iso
Kambarius
Vera ridas
Garažus
Įdeda
Plaster Board”. Visų rūšių

5200 South IVhipple Street
Chicago, D. 60632, tel. 778-2581 į

grindų ir šienų plyteles.

18502 Maplevvood,

Gamintojas:

Livonla, Mich. 48152
Tel. 487-8779

VACLOVAS V. DURSTĄS

Moterų ansamblis, vad. St- Sližio, atlieka meninę programą spaudos atgavimo sukakties minėjime.
Nuotr. K. Sragausko

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. spalio m. 24 d.
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SOVIETINIS TEISINGUMAS

B E A L

BEAL

E S T A T E

ESTATE

HELP WANTED — MOTERYS

Kaltinamieji nemato savo teisėjų

Perkant Sau Pastogę

J. VAICFUŪNAS
Sovietai giriasi savo konsti nį. Ir taip sovietinis teisingu
tucija, išleista 1936 m. Stalino mas sukasi, kaip vandens ma
vardu. Esą, tai geriausia kon lūno ratas, skelbdamas skaitli
stitucija pasaulyje. Tą konstitu nes: 10, 15, 20, 25 metai kalėciją paruošė Stalino draugas N. j'mo ar kaceto. eJi kuriame teis
Buicharinas, kurs 1938 m. buvo me byla buvo nagrinėjama, bet
sušaudytas kaip fašistas Atseit, ; tas nagrinėjimas negalėjo pair ta konstitucija yra fašistinė. • keisti iš anksto teismo sprendi
Sovietų konstitucija skamba gra mo.
Ir garsus rusų rašytojas Solžiai, kur kalbama apie laisves.
'
ženicinas,
kuris kelis kartus so
Bet tai yra tik teorija, o prak
vietų
buvo
baustas ir tremtas,
tikoje Sovietų Sąjungoje nėra
jokių laisvių, jokio teisingumo. aprašo įvykį, kada jis pirmą
Žinome, kad sovietinė konstitu kartą pamatė savo teisėjus. Jis
cija garantuoja religijos laisvę, sako: “Teko ii man pamatyti
bet praktikoje persekiojami ir teismą. Tai buvo 1963 m. vasa
baudžiami kunigai, kad jie atlie rio mėnesį. Teismą sudarė net 7
ka savo pareigas: moko religi pareigūnai. Aš jiems pasakiau,
jos suaugusius ir vaikus. Mo kad tai man yra nepaprasta die
kyklose persekiojami mokytojai na. Aš buvau teisiamas kaceto
ir mokiniai, kurie tiki į Dievą. ir ištrėmimo bausmėmis, bet aš
Persekiojami net kolchozininkai, nemačiau savo teisėjų. O čia aš
kurie nenori dirbti sekmadie matau net 7 iš karto. Jie patry
niais, o eina į bažnyčią. Tas ro nė akis, nes ir jiems buvo retas
do, kad sovietinė konstitucija įvykis matyti jų teisiamąją. Jie
eina savu keliu, o tikrovė— sa pasakė, kad ankstyvesnieji tei
sėjai pasitraukė į pensiją. Bet,
vu.
Sovietinis teisingumas, o gal, kaip vėliau sužinbta, kai kurie
tiksliau pasakius — neteisingu tų žiaurių teisėjų buvo patys
mas ypač paliečiamas teismuo teisiami Chruščiovo laikais”.
se, kuriuose turėtų būti išspręs
1942 m. Leningrade vyko ka
tas teisingumo klausimas. Bet rinis teismas. Vienas teisiama
kaip tą teisingumą surasti, jei sis pasakė: “Aš negalėjau da
teisėjai sėdi uždaruose kamba lyvauti I. konspiracinėje grupė
riuose ir, nematydami teisiamų je, nes aš tada buvau tik 10-ties
jų, jiems uždeda bausmes po metų amžiaus vaikas”. Teismo
10 - 25 metus kalėjimo ar kace- pirmininkas jam atsakė; “Ne
to. Jei carų laikais nuteistajam niekink sovietinio saugumo. Vi
būdavo uždedama didelė baus si reikalai jau sutavrkyti. Visi
mė, būgnų garsais sušaukdavo I. grupės nariai jau yra nubaus
žmonių minias į aikštę, kur bū ti mirties bausme ir jie bus su
davo paskelbiama ta bausmė. šaudyti’. Toje teisiamųjų gru
Sovietai žmonėms dalina baudų pėje buvo vienas vyras L., ku
lapus su 10-25 metų kalėjimo rio niekas nepažino, nei jis nie
ar kaceto, tarsi jie pagal sąra ko nepažino. Jis į tą grupę en
šą dalintų muilą.
kavedistų buvo įmestas per klai
Neteisingi tvismai
dą. Jis liko gyvas, bet ir jis ga
Negeriau tvarkomi reikalai ir vo 10 metų kaceto.
viešuose teismuose, ypač Stalino
Pas sovietus teisėjas nėra as
laikais. 1937 m. vienąs inžinie muo, kuris teisia, kuris ieško
rius po tardymų ir egzikucijų, teisingumo, o yra asmuo, kuris
vieną dieną su sargyba skubiai iš valstybės gauna algą. Kali
buvo užvestas į 4-tą aukštą, j nius nuteisia ne teisėjas, o di
teismo patalpą. Teismo sąstatas rektyvos. 1937 m direktyva:
stovėjo prie stalo. Uždusęs inži 10-20 metų kaceto ar sušau
nierius vos spėjo pasakyti savo dymas. 1943 m. direktyva: 20
paavrdę, kai teismo pirmininkas metų kaceto ar pakorimas. 1945
V. Ulrik jam pasakė — 20 metų metų direktyva: 10 metų visiem
kaceto. Inžinierius skubiai buvo ir 5 metai papildomai J darbo
išvestas iš teismo patalpos, nes , jėga trims penkmečiams. 1948
j tą patalpą jau vedė kitą kali I m. tikras šnipas S. gavo 10 me-

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 pusi.)

u nave rai teta studentė, laimėjo Mi
kalojaus Koperniko premiją —
stipendiją iŠ fizikos. Ji yra dukra
vvindsoriečių Balio ir Liudmilos
Balaišių. Jos darbas buvo geriau
siai įvertintas iš visos tos grupės
— Il-ro kurso studentų.

būrelį įstojo dar dvi
naujos
kanklininkės — Vilija Smalinskaitė ir Loreta Sveraitė. Naujas
kanklininkes registruoja būrelio
administratorė Emilija Kutkienė
tel. 554-2832. Pinmas kanklinin
kių pasirodymas šiame sezone
įvyks lapkričio 26 d. per Kariuo
menės šventės minėjimą Lietuvių

As part of family — ligbt cooklng
for elderly couple. No children, to
10 butų niūrnn,
2 auto garažu*
pets.
Private room oi bath.
Good
Naujas gazu šildymas
Alumlnijaus
tome, tu p
salery. Referentes and
langai. Virš $17.000.00 metama paja
some English necessaiy. /
mų. Ptrkfijul su $24,000.00
galima
paskola.
TEL — 529-5081 _____
4 H kamb modernus 16 metų mū
garažas
ir
medinis
t
kamb
namas
ras. platus lotas
Marųuette Parke
prie
galvelės,
viskas
UŽ
$46.900
$22,500.
KMIi tr VlhMii.v i Imtų mūr Gara
2 butų maras, 2 auto mūro gara
t
kamb
medinis namas . prie BINDEftY. ExpPrieftčėd 1h GLUEtND
šas 60 p6dų lotas. Graži apylinke 67 žas
šono Prašo $32,000
Ir Kedzie. $87,600.00.
S7th Ir Mnzart 8t. s ių butų mūr and Turning Ift Book Covers. Nev454 kamb. 16 metų mūras Ir gara
bnhgalOH $430 00 m8n pajamų Tik eitlee, Etc. $3.00 ttOttft. 8:30 tb »-6
žas. Našle atiduoda už $16,000.00
-Day Week. OOod wo»klng oondltlftnS;
$26.600.00
2 butų mūras Ir 8 kam b. base
127-ta Ir Archer — parduodama FREE Parking lot.
mente. Garažas. Arti ofiso $28,500.00
10 akrų žemBs PraSo $7,900 už akrų
niuksus, 2 po 6 kamb.
mūras
WEIMAN INDUSTRIES
71 ir Maplewood. 4 miegamų mil
Atskiri šildymai. Mūro garažas. Blo
1060 W. Adams Si.
kas nuo Parko. Kaina apžiūrėjus ,r ras, 2 maš. garažas $19,900.
67 ir Ijftvradale. Liuksusinis 8 m te
(ęfc Dekart) First Floor
susitarus.
16
metų senumo
mūras
6 kamb. miltus. Arti Parko ir 71 gamų,
Phonfe 666-6617
$88,600.
St. Platus lotas, garažas. $17,600.00
70 ir Fairfleld. 8 apartmentų mū
2 butų med.
1H aukšto namas
ras. 18 metų senumo, $43,500.
Naujas gazu šildymas. 50 p. lotas
44 ir Talman. 2-jų butų po 8 mie
Garažas Marųuette Parke. $15,600
gamus
mūrinis. $88,900.
Išnuomotas 2 butų mflras. 2 po 6
65 ir Rockwell.
Mūrinis, 2 po 6
TO LEARN HAND VVEAVING
kamb. Atskiri gazu šildymai. 2 blo
kamb. $29,900.
kai nuo parko
Reikia savininko
ON DAMAGED G ARMENOS
>86.600.
Pulkus niflru namas X butai gra
Paid while learning.
tūs 6 kamb rlrltnj ir » kamb esu
•s m belaments Garažas Arti oarko Namų pirkimas bei pardavimas
«81.»00

W0MEN NEEDED AT ONCE

Solistė Dana Stankaitytė dainuoja akademikams skautams, jų 50 metų
sukakties minėjimo akademijos metu, Chicagoje. Akomponuoja muzi
kas Alvydas Vasaitis.
Nuotr, Jono Kuprio

tų kaceto, o visai nešnipas W.
gavo 20 metų kaceto. Pastara
sis pateko į 1949 metų direkty
vą. Jau iš seniau yra žinomas
posakis, kad nereikia bijoti įsta
tymo. bet teisėjo. Dabar reikia
bijoti abiejų, nes abu nukreipti
prieš nekaltus žmones.

Bet jis ilgai kaliniu nebuvo. Jis
greitai gavo 9 gramus. Taip
bolševikai vadino kulką.

Ne teisingumas, liet žiaurumas
Bolševikai žiūrėjo ne teisin
gumo, bet žiaurumo. Propagan
da ir žiaurumais norėjo įbau
ginti žmones, kad jie nesiprie
šintų bolševikinei santvarkai.
GYVŪNŲ ĖDRUMAS
1922 m. bolševikai paaštrino kri
minalinį kodą, nes buvo teisia
Daug gyvulių minta augalais.
ma daug socialistų revoliucionie
rių — SR. Kovo mėn. 5 d. pats Yra net žuvų, paukščių, roplių,
įvairiais augalaisLeninas prie to kodo pridėjo 6 mintančių
pastraipas, kuriomis baudžiama Vieni ėda žoię, kiti — sėklas. O
sušaudymu: propaganda, agita kiek reikia augalų, didžiuliams'
cija, pasyvus pasipriešinimas Amerikos karvelių pulkams! šie
vyriausybei, atsisakymas tar karveliai, gyvena miškuose, min
nauti kariuimenėje, mokėti mo ta vien augalų sėklomis, o kur
kesčius ir nelegalus grįžimas iš jie apsigyvena, ten net medžių
užsienio. Po tokio kriminalinio šakos nuo jų lūžta: kiekvienoj
kodo papildymo, Leninas gavo šakoj užtinkama po keletą lizdų.
širdies priepuolį, bet birželio 1 d. Tuose miškuose,, kur apsigyvena
naujas kriminalinis kodas jau Į karveliai, tuoj atsiranda įvairių
įsigaliojo. Caras Lenino nesu-1 žvėrių — didelių ir mažų, kurie
šaudė už nelegalų sugrįžimą į] slankiodami po medžiais rankio
Rusiją, o Leninas numatė su ja iškritusius iš lizdų mažuosius
šaudyti visus, kurie be leidimo karveliukus- Karvelių būtų dar
grįš į savo kraštą.
daugiau, jeigu žvėrys bei me
Pagali “pagerintą” krimina džiotojai jų nešaudytų. O gi
lini kodą daugiausia buvo bau kiek maisto reikia karveliams!
džiami socialistai, buvę bolše Jei kiekvienas karvelis sulestų
vikų
bendradarbiai
kovoje tik pusę svaro, tai jiems visiems
prieš carą. Socialistai pasiprie maisto reikėtų tiek, kaip kokio
šino bolševikams dėl revoliu nors didmiesčio
gyventojams
cijos kaip labai žiauraus veiks per du mėnesius.
Mšk.
mo.
Tuo jie tapo bolševikų
priešais arba kontrarevoliucioFLORIDA KVIEČIA
nieriais. (Socialistai buvo ne
SaulS, vanduo Ir «yas šiuo motu
patenkinti, kad bolševikai, pa
pu klausi, lirelpkltėa j šias lietu
sirišę su vokiečiais taikos su viškas
vasarvietes:
tartį Lietuvos Brastoje, pra
NORWYN APTS., 126 OCEAN DR.
dėjo į Vokietiją siųsti trauki
MIAMI BEACH, FLA. 33139
niais javus ir kas mėnesį duokarba
lį auksu. (Bolševikai į užsienį
TOYVN
&
SURF APTS.,
siuntė javus, kai Rusijoje žmo
9024 Collins Avė.
nės badavo.
SURFSIDE, FLA. 33154

Nekaltųjų žudymas
Dėl sušaudymo be leidimo
grįžusių į savo kraštą, Leninas
tą pastraipą įrašė būdamas ne
visai sveikas, bet politinis biu
ras tai priėmė. Į užsienį buvo
pabėgusių daug mokslo žmo
nių. Argi jie lauks, kad akli
Čekistai juos nužudytų? Tas
nuostatas jiems užkerta kelią
grįžti į savo kraštą. Bolševikų
duodamas leidimas grįžti į sa
vo kraštą dar nėra garantija
išvengti mirties.
Bolševikai paruošė žiaurius
baudžiamuosius nuostatus ne
kaltiems žmonėms bausti bei
žudyti. Aršiai elgėsi ir tų nuo
statų vykdytojai. Bet kai 1938
m. pats ĮKrylenko, buvęs vyr.
prokuroras, pateko į Butirkų
kalėjimą ir šliaužiojo po pur
vinas kalėjimo grindis, jis pui
kiai prisiminė , kad būti pro
kuroru yra didelis skirtumas.

Severai young women

Sovietų teisingumas yra ne
teisingas ir žiaurus.
Sovie
tai nesivadovauja nei įstaty
mais, nei žmoniškumu. Įsta
tymus teisėjai ir prokurorai
taiko tik nekaltų žmonių bau
VALDIS REAL ESTATE
dimui, o ne jų išteisinimui. So
vietų Sąjungoje tikro tęisin- 7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7200
gumo nebuvo ir nėra.

Labai žemomis kainomis gausite
oru vėsinamus
kambarius arba
butus priė pat jūros.
Skambinti vakarais
Skambinti vakarais B. Sergaučiul
1-305 — 072-4003

INDUOS RELIGINE

NAMŲ

'iu iiiiiiiiii

linini!

ADAMS WEAV1NG C0.

Butų nuomavimas
Namų,

320 W. Ohio St., Chicago

mašinų, sveikatos Ir gyvybės

BUD'S REALTY
*

REMONTAS

4369 So. Archer Avenue
Tel. — 254-5551

PRTETNAMA KAINA
Taisau ir naujai (rengiu vonia*,
virtuves ir naujas lubas
įrengiu
kambarius' rūsy Dažau

Zigmas. Tel. 851-9625 ar 778-0838

^33*=
CHICAGO’S CHOICEST LOCATION

Vdc. 80th & Keeler — 3 bedroom
bi-level. Side drive, 2 car garage. Air,
įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai conditioned. Family room. Large lot.
CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI By owner. Best offer tol 40’s. 585-4594.
O0SMOSPABCEL8 ENPRESS
“ progos’ —"oPTORTUNITIES

SIUNTINIAI f LIETUVA

2801 W. SOth St., Chicago, UI. Rrtflzs
UM 8. Halsted, Chicago, m. B0608 lilllllillllllllllllllllll....... .................... MU
Tel. WA 6-9787 ; 264-8820
V. Valantinas

FOR

RENT

WASHER & DRYER
Rent a Brand New HOOVER
BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas — Washing Mach. and Dryer. No spe
cial installatian needed, choice of
Valdymas
colora, save money, as little as $5
Draudimai — Income Tas
per week with option to buy.
Nota ria tas — Vertimai

BELL

CALL MR. HARRIS
935-7810 FOR DETAILS

REALTY

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė.. 778-2233

Free Delivery

Daily between 10-6 P. M.

ŠIMKUS REAL ESTATE
MIT4RV PUBLIC
INOOiMI TAT 8EKVICI
Parkingai patarnauja vlaal> H<->
atate reikalai* Be to šia »<rtkt
■ otartataa daromi ir liudijimai veimat, užpildomi pilietybei, paretfk
ual ir įvairūs blankai

$259

Ro

Maplcwood,

CL 4-7456

IIIIIIIIIIIIllllilllIllllllllUllllllllllllllll>IH>l

HELP WANTEI» — VYRAI

to build special tooling & ex peri rrtentol
machines, 1 man shop, interesting
work. Manufacturer of model aew>
planes and tays. — Opportunity for
top noteh man. Many company benefits.

TOP FLITE MODELS
2635 So. Wabash, Chicago
Mr. Axeirod — 842-3388

SECURITY OFFICERS
24 hour job openings. Age 25 years
and up. Excellent opportunity for
advancement. Senior Citizens tvelcome. Mušt have had previous Seeurity experience. •
CALL FOR INTERVIEW
AT: 431-4)007
An

equal opportunity employet

AUTO RODY MEN
Expferienced. Top Weekly Pay.
Paid vacatioft. Paid holidays. OVeftime available.

CASTEN AUTO BOftY SHOP
1132 Piversey . Tel. — 281-5230..
"^TRAini^*MOTEKYir,*,~"

FRATERNAL INSURANCE
SOCIETY

(O% — 2U— 80%.. pigiau inok&O'
»l apdrandų no» ugnie* Ir •iitzwnc
>llio pax

NEEDS
Full Time Dlrector of Sales.
Full Time and Part Time Agentą
MEN OR WOMEN
for Chieago Archdiooesan Area
Good Salary — Plūs Commission
and Fringe Benefits
Wrlte or Call
Ftorence Welch, President
NATIONAL CATHOLIC
SOCIETY OF FORESTERS
50 Ė. Vau Buren
Tai- BRM75O

FRANK

ZAPOLIS

»20»H Wea« 66tb Street
Chicago, lllinoia
Tel. OA 4-8664

VYTAlJTAS^ŽUKRUŠKflS
SIUNTINIAI I LIETUVA
Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
ler certifikatai, maistas, akordeonai
2(108 VV «0tb St. Chicago, UI. 6062S
TELEF. — WA 6-2787.

TOOL MAKER MACHINIST

M1SCELAN E O V S

MISCELLANEOU8

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
J.

Plauname Ir vaškuojame
visų rūšių grindis
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

NAMU APŠILDYMAS

TELEVIZIJOS

Taisau senus Ir (dedu naujus pe
Sius. Pigiai išvalau Ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens 111
dvtuvus. Kreiptis —
A. BANYS — 447-8806

Spalvotofl Ir paprastos
Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS

MAIHTEHAHCE AND
WAREHOUSE MAN
W0MEN ORDER TAKERS
Good working conditions, libėral
Starting Katery, ercellent cė. bfene*
fits. •
Apply in penson
between 1 and 6 P. M.

TV

RANTAM BOOK8, INC.
414
E»wt
Goli Rd., I»es Plainea, HL
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486
Aak for Mr. Schmitt

MOVI N G

JANITOR HELPERS
8ERENAS perkrausto baldus Ir ki
HEATIN«J CONTRACTOR
įrengiu mieste Ir užmiesty nauju*
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
W.ANTED
ar perstatau senus visų rūšių namo
mai Ir pilna apdrauda.
Luxury High Kiše
apšildymui pečiu*, air oonditlontng
Union Scaie
TEL. — WA 5-8063
ir vandens boilerius. Dirbu grsit, są Near North

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago. IU. 60632. tel. VA 7-5980

žiningai Ir garantuotai
DOMAS ŽITVACSKAS
4444 So.
Are
Chicago, 111. 60606
Tel. VI 7-S447

A. VILIMAS
M O V I N G
Apdraustas pe rk ran s tyma*
Įvairių atstumų
428 VVEST 34tb PLAUK
4«I. FRontier 6-1862

1

i

s

i

...3

Apnimoka skelbti® dien DRAUGI,
vau jis plačiausiai skaitomas lir
-uvtų dienraštis Gi Bkelblmų kai
•ov visiems prieinamos,

CALL
STEVE — 642-6800

ĮSIGYKITE DABAR 1
oi—*.

GĖLĖS
BEVERLY HILLS GEUNYGIA

VILNIUS LIETUVIU LIAUDIES DAINOSE

I

DRAUDIMAI — INSURANCE

BALYS BUDRAITIS

i

— Metinis tradicinis balius, ku namuose.
IŠMINTIS
rį ruošia L. namai ir Dariaus —
— Šv. Antano parapijos gegu
»
Girėno klubas, įvyks šeštadienį, žinė po (stogu spalio 20 d. Lietu
originali, dalykinė smidija apie vie
spalio 26 d., Lietuvių namuose. vių namuose praėjo su gražiu pa
ną iš šviesiausių Indų religijos lai
Pradžia 7 vai.
sisekimu, dalyvavo daugiau kaip
kotarpių parašyta Vytauto Bagdatnavičiaus
— Moksleivių ir japunučių šo 300 asmenų. Veikė gero maisto
kiai. “Halloween” proga Dievo bufetas ir buvo progos išbandyti
Kai Azijos religijos šiandien per
Apvaizdos parapijos jaunimo ko savo laimę prie gausaus laimėji
ša mums savo mokslą ir kai kai
kurios jų sąvokos darosi kasdieni
mitetas (pirm. J. MarciŠauskas) mo stalo. Kitoje vietoje -buvo
niai mūsų žodžiai, verta yra susi
ruošia šokius — kaukių bailių traukiamas Albino
Grigaičio
pažinti, kas tose religijose yra ver
moksleivio amžiaus jaunimui lap pieštas paveikslas, laimėjo Juozas
tingo ir ko jose nėra.
kričio 2 d. 7 vai. Kultūriniame Šimkus, Antaninos Jonynienės
Sis atspaudas iš Draugo kainuo
centre. Bus programa ir Šokiai. keptą raguolį laimėjo Stefanija
ja
3 dol. ir yra gaunamas Drauge
Pageidaujama, kad visi ateitų su Juškienė. Gegužinė getai (pasisekė
ir pas platintojus.
kaukėmis, už geriausias kaukes 'dėka gražaus būrio talkininkų:
skiriamos premijos.
Rengėjai S. Dryžienė, V. Šulcienė, S. Vykviečia visą Detroito ir Windso- čienė, E. Marčiukaitienė, Riškie
s.'tiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimt
ro moksleivių amžiaus jaunimą nė, O. Kasdienė, L. Šulcas, M. B
dalyvauti.
Raukys, A. PusdeŠris, L. Kalvė
— Vilkiukų vajus vyksta šiuo nas, A. Misiūnas, J. Brokas, St.
Dainuokime Vilniaus dainas!
metu fr jau užsiregistravo šie Lungys, S. Urbonienė, JanuŠaiMūsų dėmesys Vilniui turi pasireikšti ir mūsų pasijauni skautukai: Viktoras Meme tienė, Mikailienė, S. Žebraitis, V =
linksminimuose.
Tam tikslui gera priemonė yra
nąs, Rimas Gilvydis, Antanas Žilinskas, D. Žebraitienė, L. ŽebRacka, Algis Rudis ir Paulius
Gražinos Krivickienės - Gustaitytės
|
Zubrickas. Tėvai, kurie norėtų,
rinkinys
kad jų vaikai naudingai praleistų
laiką skautų eilėse, registruoja nės dalyviams ir talkininkams. i
pas Juozą Orentą tel. 274-4136. Vyriausias šeimininkas buvo Juo
Jame yra kaikurių dainų gaidos. Kalba peržiūrėta Pr.
— Jaunosios kanklininkės, ku zas Kinčius.
ii
Skardžiaus,
aplankas Marijos Biržlškaitės - Žymantienės.
rios veikia prie St. Butkaus šaulių
kuopos, pradėjo naują sezoną spa
i
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 384 psl., kaina 5 dol
1
lio 18 d. repeticijomis. Joms paminės gruodžio 1 d.
s

vadovauja Danutė Petronienė.

LIVE-IN HOUSEKEEPER
42 ir Campbell. 5 kamb. medinis,
pilnas beismentas. Karštu vand. ap
šilti. 2 maš. garažas
Žemi taksai
Kaina $16,900.
70th Ai Aile»«tn, t jų miegamųjų
mūrinis Nauja gažo šilima Garažas
Tik $18.600
«8tb Ir Arte-lan - 6 butų mūr..

2443 W. 63rd Street, Chicago, ni.
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 '
Vestuvėms, banketams, laidotuvSms
ir kitokioms progoms

niiiiiuiiiiuiuuiiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiu'
IR REIKIA VIZITINIU

KORTELIU*
Vizitinių kortelių naudoĮlma* n»
gražus paprotys Biznieriai jas pla
čia) naudoja bet tinka ir visų lue
mų atstovam’ ftirėt gražia* vlrit
te* korteles
Kreipkitės | ‘Draugo’ spaustuvę
ūsais panašiais reikalais Būsite ps
reakintl kiekvieną kartą
IIIIIIIIHIIIHIIIIIIIHIIIUIIUlH IIIIIIIIIlHim

ŠEIMA TAUTINĖJE
BENDRUOMENEJE
V. CI2IŪNAS

PLB Švietimo Tarybos leidinys,
kuriame nagrinėjama šeimos įta
ka valkui bei jos vaidmuo, užda
vinys ir svarba lietuviSkai bend
ruomenei.

Pabaigoje nurodoma, kaip su
rašyti šeimos kroniką. Leidinys
95 psl. su kraujo giminystės fa
svaininės giminystės rodyklėmis.
Kaina 1.50 dol. Gaunama “Drau
ge”.

Agr. Antanas gantaras iškilmingame Ž. Ū. akademijos 50 m. sukakties minėjime Chicagoje pasakė pagrin
dinę kalbą. Nuotraukoje matome (iš k.): agron. An-tanas gantaras (stovi), rašyt. Al. Baronas (svei
kina “Draugo” vardu), Povilaitienė, dr. Bronius Povilaitis ir Kleopą Gaiiauskienė.
Nuotr. A. geštoko

MŪSŲ KOLONIJOSE
Racine, Wisc.
nauja ijetlvi.ska šeima

Rugsėjo 28 d. šv. Kazimiero
bažnyčioje, Racine, Wis., įvyko
Bronės Pliūraitės ir Juozo Mila
šiaus jungtuvės.
Jungtuvių apeigas atliko jau
nojo dėdė kun. Stanislovas Gai
delis, SJ, į vestuves atvykęs iš
Australijos. Jis pasakė jaunie
siems skilią pamoklą per mi
šias, kurias kartu laikė su kun.
P. P. Ciniku, MIC, ir kun. J.
Kupriu, MIC.
Jaunuosius prie altoriaus at
lydėjo pamergės Neringa Vindašiutė, Laima Lapinskaitė, Rima
Kažemėikaitytė ir Irena Mila
šiūtė, pabroliai Stasys Milašius,
Rimantas Tamašauskas, Vytas
Gaidelis ir Ramutis pliūra. žie
dus nešė mažieji Onytė Ališiutė
ir Ričardas Frizelis.
Per mišias giedojo šv. Kazi
miero parapijos choras, vad.
Juozo ęrtmskio. Solo ir duetus
giedoję., Jda Tamulėnienė ir Sta
sė Petrušaitienė.
Vestuvių vaišės, kuriose da
lyvavo- “virš 400 svečių, įvyko
Memorial salėje. Buvo atvykusių
iš toli ir arti. Pliūros iš Hamil
tono, Rauckiai iš Detroito, dr.
Rožė šomkait© iš Orange, N. J.,
Gaideliai iš Omahos, vet. gyd.
Br. Andrašiūnas su žmona iš
Milwaukee, dr. Antanas Brazys,
inž. M.' Kvedaras, Lapinskai,
Frizeliai iš Chicagos ir kiti iš
kitur, taip, kad visus sunku su
minėti.
Atvykstančius svečius sutiko
šampanų baseinas ir jaukiai iš
puoštos salės aplinkuma. Kai
atvyko jaunieji, tėvai juos su
tiko su duona, druska ir vynu.
Vaišių programa, kuriai va
dovavo Vytautas J. Paukštelis,
pradėta sveikinimais ir linkėji
mais. Pirmasis kalbėjo jaunoMASKVOS KLASTA

(Atkelta iš 3 pusi.)
Svarbiausioji priežastis
Trečioji priežastis (klastingo ru
sų spaudos tylėjimo yra pati svar
bk>ji. Reikia ipabrėžti, kad oficia
liosios Maskvos spaudos ru
sai skaitytojai 'politikoje yra tikra
prasme ignoramatai. Vakarų po
litiniai įvykiai —kaip jie atsiran
da, vystosi ir pasibaigia — Jiems
yra svetimas pasaulis. Kremliaus
vadai viską sprendžia už polititinio biuro užkulisy. Eiliniai So
vietų paliečiai neturi jokios teisės
to žinoti. Jei jie žinotų ir turėtų
teisę viešai savo vadus kritikuo
ti, kelti bylas už valstybinius nu
sikaltimus prieš konstituciją, tai
vargiai nors vienas iš dabartinių
Kremliaus vadų toikių bylų ižvengtų,<-hes jie visi įvairiomis
suktybėmis, klastomis, net ir ne
kaltu krauju sutepęs savo ran
kas, atsirastų didžiausių mušikai
toliu eilėse. Vakarų :ir Amerikos
piliečių laisvė nuo Sov. Rusijos
paviršiaus nušluotų patį komu
nizmą, kaip doktriną, priešingą
įgimtoms žmonių teisėms.
Tosnusikaltimų išaiškinimo
baimės geras pavyzdys yra Sovie
tų Kultūros laioisterė Furceva.

sios tėvas Lionginas Pliūra. Bu
vo perskaitytas giminių iš Lie
tuvos laiškas. Toliau žodžiu svei
kino: dr. Adolfas Palaitis, Z.
Lukauskas, bendruomenės ir
šaulių vardu, V. Kažemėkaitis,
Altos vardu, P. Petrušaitis, linkuviečių vardu (abu jaunosios
tėvai lin'kuviečiai), J. Grimskis,
Šv. Kazimiero ėhoro vardu, dr.
Ant. Brazys, giminių vardu, St.
Milašius, šokių grupės “Bijūno”
vardu. Dar sveikino V. Miški
nis, jaunųjų amerikiečiai bend
radarbiai ir kiti.
Vaišėms įpusėjus buvo atlik
tos tradicinės lietuvių vestuvių
apeigos, kaip vainiko metimas,
piršlio apdovanojimas ir kt.
Vestuvės buyo ir jau praėjo.
Tačiau norisi grįžti prie jaunų
jų žmonių, kurie išėjo į sava
rankų gyvenimą.
Bronė gimusi Raicine, kur ir
mokėsi, šių metų pavasarį Wisiconsino universitete Madisone
baigė formaciją. Lankė lituanis
tinę mokyklą ir piano pamokas.
Buvo šv. Kazimiero choro var
gonų akompaniatorė. Kaip mė
gėja pianistė yra akompanavu
si chorams, kvartetams, due
tams ir solistams. Veikli ateiti
ninkė ir “Bijūno” tautinių šokių
grupės narė, kur beįšokdama
susipažino su dabartiniu savo
vyru.
Juozas baigė Wisconsino uni
versitete prekybos administraci
ją ir dabar dirba Chicagoje. Jis
taip pat ilgametis “Bijūno” šo
kėjas ir ateitininkas. Studijuo
damas baigė atsargos karinin
kų kursus ir yra JAV armijos
atsargos leitenantas.

Abu jaunieji išaugę lietuviš
kose šeimose ir domisi lietuviš
ka veikla .Jaunosios tėvas Lion
ginas yra LiB apylinkės pirmi
ninkas. Jaunosios motina Feli
cija yra Racine Lietuvių Mote-

Sovietų spauda vieną įkartą užsi
minė, kad ji neteisėtai .panaudo
jo 72,000 rublių savo vilos staty
bai. Politinis biuras tuoj užčiau
pė spaudos lūpas. Daugiau nė
žodžio. Furceva, kaip sėdėjo, taip
ir tebesėdi ministerės kėdėje. Ma
tyt, visi (politinio biuro nariai sė
di ant žarijų.

rų klubo pirmininkė. Jų namuo
se dažnai vyksta posėdžiai, pa
sitarimai, gaminami produktai
maisto parodoms ar įvairiems
parengimams.
Jaunosios brolis Stasys yra
įsteigęs “Bijūno” tautinių šo
kių grupę ir jai daugelį metų
vadovauja. Jau ne pirma pora
iš toje grupėje šokusių jaunuo
lių sukūrė lietuviškas šeimas.
Jaunieji laikinai apsigyveno
Waukegane. Tenka, jiems linkė
ti laimingo vedybinio gyvenimo
ir prašyti, kad neužmirštų lie
tuviškos aplinkumos, kuriai rei
kalingos jaunosios jėgos.
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Y
raitis, Juozas žemaitis, Jonas |
JAUNIMO SKAITINIU
Povilaitis,
Lavvrence Holmes,
KONKURSAS
John Tower ir Jey Ansley.
macijos galima saugoti dviejų velės, iššifravimas užtrunka tik
Po laidotuvių, bažnyčios sa
JAV LB Švietimo taryba skel 2,5 cm pašto ženklų didumo milijoninę sekundės dalį. To
lėje kun. Jonas Rikteraitis vi
bia konkursą parašyti jaunimui plote.
dėl naują atminties sistemą ga
siems laidotuvių dalyviams su
Informacijos, kurią užrašo lima panaudoti labai greit vei
tinkamą literatūrinį
veikalą
rengė pusryčius.
(romaną, apysaką, novelę). Vei lazerio spinduliu ant specialiai kiančiose elektroninėse skaičia
Laidotuvėse dalyvavo labai
kalas tuęi būti skiriamas paaug parengtos plonos želatinos plė vimo mašinose.
jm
daug žmonių ir apie 30 kunigų.
liams ir netrumpesnis kaip 150
A. a. Marija Rikteraitienė pa
mašinėle rašytų puslapių. Lai
liko sūnų kun. Joną Rikteraitį,
mėtojui skiriama 1000 dol. pre
Sūnų Vincą Rikteraitį, gyv. New
mija. Rankraščius, pasirašytus
Havene, Conn., dukterį Mariją
| Mylimai žmonai mirus,
slapyvardžiu ir į atskirą vokelį
Jakienę (Hicks), seserį Agotą
įdėjus savo tikrąją pavardę, ad |
INŽ. IGNĄ POCIŲ
Žemaitienę
ir dvi dukraites:
resą bei telefoną atsiųsti iki
Patriciją ir Betsy.
1975 m. liepos 1 d
jaunimo
Velionė M. Rikteraitienė buvo
skaitiniams ruošti komisijos pir s* nuoširdžiai užjaučiame.
gimusi 1895 m. kovo 14 d. Dar.. v
•
mininkei šiuo adresu: Stasė Pe S
rapijoj, Vilkaviškio apskr. Į šį
tersonienė, 2534 W. 40th Street,
Vida ir Juozas Bandžiai
žininkų kaime, Naujamiesčio paChicago, UI. 60632.
kraštą buvo atvykusi 1914 m.,
Emilija ir Aleksandras Gaškai
Konkurso vertinimo komisija
o 1919 metų birželio 4 d. ište
kėjo už Jono Rikteraičio, su ku bus paskelbta vėliau. Ji turės
riuo laimingai išgyveno 53 me visiškai laisvas rankas: pavyz
tus. Moterystės sakramentą pa džiui, reikalui esant, premijos
A. -J- A.
laimino Waterburio, Conn., gv. visai neskirti arba ją skelti į
Premijuoto veikalo
Juozapo parapijos klebonas kun. dvi dalis.
Juozas Valantiejus.
išspausdinimu pasirūpins Švie
Jonas Rikteraitis yra miręs timo taryba, o dėl nepremijuo
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo mylimai žmo
prieš dvejus metus. Jis dirbo tų, bet spausdintinų veikalų iš
nai ONUTEI, dukrelei ELENAI ir vaikaičiams EGLUTEI
fabrike kaip mašinų sutvarky- leidimo bus tariamasi su jų au
tojas, o velionė dirbo namie, rū toriais. JAV LB švietimo tar.
ir ĄŽUOLUI ir visai jo giminei.
pinosi namų ruoša, vaikų auk
lėjimu. Juodu labai gražiai su
gyveno, visur būdavo abu, tad
Petras Mockaitis
ir vaikams paliko gražų pavyz
NAUJA ATMINTIES
diSISTEMA
Ilsėkis, Marija, Viešpaties Ra
mybėje!
Jonas Bernotas
Viena tyrimo laboratorija su
kūrė holografinės atminties sis
— Sov. Rusijoj oficialiai nėra temą, kuri 2500 ženklų gali su
mokesčių už prekes, bet pavz., talpinti pusės milimetro skers
kai moka už kokią prekę 2.80 mens apskritime, šiuo metodu
dol., tai mokesčiai yra 2.10 dol. maždaug 10 min ženklų infor-

I

fav. Maj. Konstantinui Ščastnui

Jurgis Milas

Mylimai motinai

New Britam, Conn.
mirė
MARUA RIKTERAITIEN®

Spalio 8 d. New Britaino li
goninėje (The New Britam Ge
neral Hospital) mirė Marija
Rikteraitienė - Kaminskaitė, ku
nigo Jono Rikteraičio motina.
Buvo pašarvota laidojimo kop
lyčioje. Aplink jos grabą buvo
daug vainikų ir gėlių.
Trečiadienio vakare į koply
čią buvo atėjęs klebonas kun.
Edvardas Gradeckas ir su esan
čiaisiais sukalbėjo dalį rožan
čiaus.
Ketvirtadienio rytą koplyčio
je sūnus kun. Jonas Rikteraitis
sukalbėjo maldas. Paskui buvo
atlydėta j šv. Andriejaus lietu
vių bažnyčią, kur buvo atlai
kytos šv. Mišios. Jas laikė sep
tyni kunigai: sūnus kun. Jonas
Rikteraitis, kun. Edvardas Gra
deckas, kun. Juozas Matutis,
kun. Zenonas Smilga, kun. Pau
lius Wysocki, kun. Stasys Kaminski ir kun, Robertas Keen.
Labai prasmingą pamokslą pa
sakė kun. E. Gradeckas. Mišio
se dalyvavo ir Hartfordo vys
kupas John Hackett, kuris po
mišių prie velionės grabo sukal
bėjo maidas. Giedojo Elzbieta
Liudžiuvienė ir dar du jaunuo
liai.
Velionė Marija Rikteraitienė
buvo nulydėta į šv. Marijos (St.
Mary) kapines ir čia palaidota
amžinam poilsiui.
Grabnešiąi buvo Jonas Žiu-

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,
INŽ. KOSTĄ BURBĄ
su šeima
nuoširdžiai užjaučia ir liūdi kartu
Ona ir Algirdas Aglinskai

A. t A. KOTRYNAI BURBIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnų INŽ KOSTA BURBA, ALIAS
Chicagos skyriaus valdybos pirmininką su šeima nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALIAS Moterų Pagalbinis Vienetas

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laldotuvly Direktoriai

Mieliems draugams

KOSTUI ir DONATUI BURBAMS su šeima,
jo mylimai motinai a. a KATAKINAI BURBIENEI Lie
tuvoje mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą liūdėdami kartu.

Stase ir Algirdas Didžiuliai
Juzč Urbaniene

TRYS MODERNIOS KOPPLYČIOS
4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741

A. t A. VLADUI VERBYLAI mirus,
velionies šeimą, brolius IGNĄ ir BRONIU su šeima,
seserį URŠULĘ bei kitus gimines ir artimuosius giliai
užjaučiame.

Burokai, Vaičaičiai
Alfonsas ir Kazys Lietuvninkai
ir šeimos

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba
ALT Centro Įstaigoje, 2606 W. 63 St, Chicago, DL 60620. Tel
778-6900. Kaina $10.00

SOMUS —

2533 West 7lst St. -Tolei. GRovehlU 6-2346-4
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2108-09
AlKaTI AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f- A.

DALIAI MA2ULIENEI mirus,
jos vyrui STASIUI, sūnui ALGIMANTUI, tėveliams ir
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojau
ta-

Tadas ir Genė Baužai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

8867

Laidotuvių

Direktorių

S. LITUANICA AVĖ.

Awwiai:ijug

Nariai

Tel. YArds 7-3101

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
DEŠIMTIES METU MIRTIES SUKAKTIS

ADOMO
Autorius LEONARDAS SIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio
krolio ar sesers lietuvio balsą.

IR

TRYS MODERNIŠKO* KOPLYČIOM

2314 W. 23rd PLACE
Tel, Vlrglnia 7-6672
2424 W. 60th STREET
Tel. REpubUc 7-1218
11028 Soatinvest (liginvay, Palos Hills, Iii.
Tel. 974-4410

A. f A.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

3 9852

RAMONO

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S.

CALERORN1A

AVĖ.

Mūsų brangaus ir mylimo vyro, tėvelio ir senelio
mirties sukaktį minint, už jo sielą spalio 27 dieną,
10 vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios T. Jėzuitų
koplyčioje.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti maldose.

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

Tet LAfayette 8-8572

Tet

8319

S.

LITUANICA

AVĖ.

Tet

YArds 7-1011

YArds 7-1188-80

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ CICERO, ILL.

Tet OLympic 2-1008

s

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1974 wi spalio m. >4 d.

x Chieagos lietuvių trio po il
gesnės pertraukos duos kameri
nį koncertą spalio 27 d. Trio su
daro Povilas Matiukas, smuikas,
Petras Armonas, violončelė, ir
Manigirdas Motekaitis,
fortepionas. Šio trio atstovai Chiea
gos lietuvių visuomenei gerai
pažįstami, bet kamerinis koncer
tas yra retas muzikinis įvykis
Chicagoje
x DaiL A- Petrikonis su žmo
na atostogauja Europoj. Jo stu
dija ligi lapkričio 1 d. bus už
daryta.
x Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos mokinių taryba
rengia vyresniųjų skyrių moki
niams vakarą — pasilinksmini
mą, kuris bus spalio 26 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro mokyto
jos Rasos Šoliūnaitės ir tėvų
komiteto
vicepirmininko Vy
tauto ir Aldonos Šoliūnų na
muose, lllth St. & Hwy. 83,
Lemont, III.

X Kun. Vincas Parulis, MIC,
Šv. Jurgio parapijos Niagara
Falls, N. Y-, klebonas, yra at
vykęs j Chicagą aplankyti provinciolo kun. J. Dambrausko,
artimųjų ir draugų. Ateinantį
sekmadienį jis, kaip buvęs kle
bonas, dalyvaus St. Marys para
pijos iškilmėse Plano, III.
X Petras Indreika, kuris iki
mirties globojo a. a. Izidorių
Valančių, įvykdė jo testamenti
nę valią ir jau įteikė iš palikimo
skirtas sumas Marijonų vienuo
lynui Chicagoje, tėvams jėzui
tams, Lietuvių fondui ir ktX A. a. Helen Mandella (Za
rankaitė), daugiau kaip 40 me
tų buvusi vargonininkė Šv. Ka
zimiero
parapijoje Chicago
Heights, vėžio Egos pakirsta,
mirė spalio 20 d. ir spalio 23 d.
buvo palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse Jos sesuo kazimierietė
Francilia darbuojasi Šv. šeimos
viloje.
x žurnalistų c. v. pirm. kun
ti. Vaišnys, SJ, ir ižd. J- Janu
šaitis šį savaitgalį išvyksta
į Torontą dalyvauti “Tėviškės
Žiburių” 25 m. sukakt.es minė
jime.
x Antanas Balčytis iš Šv.
Kryžiaus ligoninės sugrįžo ir
sveiksta namuose. Jis dėkingas
x Rima Janulevičiūtė, šįmet
vis'ems, ikurie ligoninėje aplan baigusi Pedagoginį lituanistikos
kė.
institutą, talentingai besireiš
X LB Bridgeporto apylinkei, kianti savo rašiniais lietuviškove.kiančiai Vidurio Vakarų apy- ; je Spauįoje, pakviesta Ped.
gardos ribose,
pirmininkauja,
įnstituto asistente lietuvių
pareigingas ir rūpestingas pir- Į literatūral ir kalbai.
mininkas Antanas Būga. Apy
X Aukų prisiuntė: 2 dol. —
linkės valdyba išrinko solidaru
A- Radžlus; po 1 dolerį — P.
mo įnašus 100% iš visų apy
Stankus, Vacį. Džigas, M. Smidlinkei priklausančių narių ir pa
tienė. Visiems dėkojame.
gal LB Įstatus atsiskaitė su vi
x Frances Petrussa, North
somis LB institucijomis.
Chicago, UI., atnaujino prenu
X Aktorė Julija CIjūnėlienė, meratą ir prisiuntė 5 dolerių
Lemonto lituanistinės mokyk auką. Ačiū.
los 6-to skyriaus mokytoja, pa
X Aukų “Draugui” prisiun
rašė specialų Kalėdų vaizdelį tė: 3 dol. — L. Dūda; po 2 dol.
mokyklos Kalėdų eglutės pro — VI. Kuzavinis, L. Simanavi
gramai gruodžio 15 d- ir su mo čius. Dėkojame
kiniais dabar ruošiasi.
X Akademinio Skautų Sąjū
x Stud. Liudijus Alenskas, džio jubiliejinių metų metinės
Emilija Pakštaitė ir Darius La šventės balius ruošiamas spalio
pinskas ruošia ypatingos muzi 26 d., šeštadienĮ, 8:30 vai. vak.,
kos programą, kuri bus atlikta Sabre Room, 8900 W. 95 St.,
III Teatro festivalio Žymenų į- Hickory Hills. Staliukus (po 10
teikimo metu,
gruodžio 1 d. asm.) būtina rezervuoti iki spa
6 vai. vak.
lio 23 d., skambinant fil- S. Stat
x Juozas Bradūnas, Baiti- kienei (vakarais) — 477-6838,
more, MD, yra nuolatinis “Drau V. Tallat Kelpšai — 776-3827,
go” rėmėjas. Ir dabar, atnau- D. Šleinienei — 436-2794. Biliejindamas prenumeratą, prisiun-1 tų kaina studentams 10,50 dol
(pr.)
tė stambią auką savo dienraš kitiems — 12,50 dol.
čiui stiprinti. Šiuo jis įrašomas
X NAMAMS PIRKTI PA
į Garbės prenumeratorių eiles. SKOLOS duodamos mažais mė
Nuoširdžiai dėkojame.
nesiniais įmokėjimais ir prieina
X Dr. K. Pautienis, Cleve- mais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings 2212
land Hts, Ohio, žinomas visuo
menininkas, mūsų dienraščio VVest Cermak Road. Telefonas
(sk )
bendradarbis, parėmė spaudos VI 7-7747
darbus auka. Dėkojame.

X Kamerinis koncertas, Chi
eagos lietuvių trio Povilas Ma
tiukas — smuikas, Petras Ar
monas — violončelė, Manigirdas
Motekaitis — fortepijonas, įvyks Jaunimo centre sekm., spa
lio 27 d., 3 vai. popiet. Bilietai
— prie įėjimo Visus kviečia
Šatrija.
(pr.)
X III JAV ir Kanados Teatro Festi
valis yra dedikuojamas 30 metų išei
vijos sukakčiai atžymėti. Prie jo pasi
sekimo prisidėkime visi. Iškilusios kai
nos reikalauja didelių išlaidų, o bilietų
kainos paliktos tos pačios kaip prieš
3 metus. Paremkite aukomis — visų
prašome. Aukas siųskite šiuo adresu: Į
Rl Teatro Festivalis, 8437 S. Pulaski
Rd., Chicago, III. 60652. Rengėjas —
Lietuvių Bendruomenė, (pr.)

X Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Lituanicos Skautų Tunte
veiklos Sidabrinių sukaktuvių
balių š. m. lapkr. 9 d., šeštad.,
7 v. v., Jaunimo centro didžio
joje salėje. Įdomi meninė pro
grama, karšta vakarienė ir šo
kiai. Stalus rezervuoti telefonuokite Vladui Kupinskui, telef.
470-2687.
(pr.)

IŠ ART! IR TOL!

Komitetas, suruošęs spaudos draudimo atgavimo minėjimą Detroite su prelegentais: prof. A. Augusttoavičiene ir JAV LB krašto valdpbos p-ku Juozu Gaila. Iš kairės: V. Tamošiūnas, M. Stonys, S. Kaunelienė,
J. Mikaila, A. Augustinavičienė, L. Heiningas, J. Gaila, J. Švoba, V. Urbonas, A. Musteikis ir A. Bukaus
kas.
Nuotr. J. Urbbno

CIIICAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO JUROS ŠAULIŲ
VEIKLA

Įaugo daugiau kaip 60 narių ir
žymiai pagyvėjo veikimas. Bu
vo numatyta gruodžio 1 d- iškil
Prieš 10 metų Cicero buvo į- mingai švęsti kuopos 10 metų
steigta' jūros šaulių kuopa Klai jubiliejų, bet dėl įvairių priežas
pėda. Steigiamajame susirinki čių šios iškilmės atidėtos atei
me dalyvavo 26 ir visi pareiškė nantiems metams.
norą įstoti į šaulių eles, nes
Lapkričio 2 d. Balio Pakšto
daugumas buvo veikę šaulių ei
salėje kuopa rengia tradicinį
lėse nepriklausomoje Lietuvoje.
švyturio balių, kuriame kiekvie
Pirmuoju kuopos valdybos pir
nas atsilankęs ant stalo ras šal
mininku buvo išrinktas Juozas
Žemaitis. Sekantis pirmininkas tų užkandžių, o vėliau bus karšbuvo Juozas Sukackas, o 1965 ta vakarienė. Šeimininkės Pramėtais valdybos pirmininku bu nutė Dvilaitienė, Regina Latovo išrinktas Stasys Bemotavi- žienė, Janina Skama ir kitos
čius, kuris šiame poste išbuvo šaulės stengiasi, kad vakarienė
kasmet perenkamas iki 1971. patenkintų kiekvieno skonį ir
I. 24 d. Tada buvo išrinktas a
a. Kazys Klinauskas, kuris 1972. nieko netrūktų. Kviečiami ir ki
III. 26 d. buvo ištiktas mirtino tų padalinių šauliai ir visuome
širdies smūg'o. Dabar pirminin nė linksmoje nuotaikoje prie
ko pareigas perėmė vicepirmi Balio Pakšto orkestro praleisti
ninkas Karolis Milkovaitis, šias
šį vakarą.
pareigas einąs ir šiandien.
Prie K Miikovaičio kuopa iš-

S. Paulauskas

Amerikietis žurnalistas Murray Seeger buvo entuziastingai sutiktas
Chicagoje lietuvių kongrese. Banketo metu jis papasakojo apie paverg
tą Lietuvą. Kartu matyti akt. Rūta Kilmonytė ir sol. M. Kripkauskienė.
Nuotr. V. Noreikos

ILLINOIS NETENKA
GYVENTOJŲ

šešiose JAV valstijose mažėja
gyventojų skaičius. Daugiausia
mažėja Illinois valstijose: 1973
m. liepos 1 d. buvo 11.2 milijo
nų, o dabar 45,000 mažiau.
X Jaunimo centro meno kur
sų paišybos — tapybos skyrius
netrukus pradės veikti. Norin
tieji prašomi kreiptis į Jaunimo
centrą.
X

Dailininko Miko

Šileikio

X LB Auroros apylinkės
pirmininkė yra Domicėlė Vizg’ri dienė, o sekretorius B. Jablons! kis. Ši nedidelė Vidurio Vakarij
apygardos apylinkė yra labai
pareiginga ir pavyzdinga: kiek
vienais metais ruošia Vasario
16 minėjimus, renka aukas viso
kiems lietuviškiems reikalams,
rašo daug laiškų prezidentui,
senatoriams ir kongresmanams,
IBM kada tik iškyla svarbus lietu
viškas reikalas, informuoja vie
tinę amerikiečių spaudą ir rū
pinasi lituanistiniu švietimu.

X Marąuette Parko Lietuvių
namų savininkų d-jos banketas
įvyks spalio 26 d., šeštadienį,
Nuotr. A Gulbinsko 6 v. v. parapijos salėj-

NAMŲ SAVININKŲ VEIKLA

Spalio 18 d. parapijos salėje
įvyko Marąuette Parko Namų
savininkų draugijos susirinki
mas, kurį pradėjo pirm- Juozas
Skeivys. Protokolą perskaitė St.
Patlaba. Susirinkimas minutės
susikaupimu pagerbė mirusį na
rį Alfonsą Kviecinską.
Jonas
Stonkus pristatė Kazimierą Oksą, kuris kandidatuoja į sanita
rinio distrikto patikėtinius. K.
Oksas pasakė kalbą, susirinki
mas jam pritarė, gausiai plojo
ir be to jo išrinkimo vajui su
sirinkimas paskyrė 100 dol. do
vaną.
Klebonas kun A. Zakaraus
kas pasveikino susirinkusius ir
kvietė visus atvykti spalio 27
d 2 vai. p. p. į Marijos aukš.
mokyklos auditoriją, kur bus
gausus pietvakarių namų savi
ninkų susirinkimas. Atvykę Illi
nois State atstovai aiškins svar
bius namų savininkų veikalus.
Valdybos nariai padarė pra
nešimus: J. Skeivys, J. Bagdžius, J. Stankus ir St- Patla
ba'. Priimta rezoliucija dėl ati
taisymo 13 wardo ribų.
Susirinkimui baigiantis, atvy
ko kongr. Robert Hanrahan,
kuris padarė pranešimą apie Si
mą Kudirką. Jis daug dirbo S
Kudirkos išlaisvinimo reikalu.
Jis pareiškė, kad rezultatai
geri, Simas Kudirka yra paleis
tas iš koncentracijos stovyklos
ir jau yra pakeliui į JA Valsty
bes. S. Kudirka yra pavergtų
kraštų laisvės simbolis.
Susirinkimas plojimais dėkojo
kongresmanui už kilnias pastan
gas ir linkėjo laimėti rinkimusJ. Skeivys visus kvietė atsi
lankyti į namų savininkų balių,
kuris įvyks parapijos
salėje
spalio 26 d. 7 vai. vak. Po su
sirinkimo vyko vaišės-

— Los Angeles Šv- Kazimie
ro lituanistinės mokyklos nau
ją tėvų komitetą sudaro R. Neli sas (pirm.), J. Raulinaitis, dr.
F. Palubinskas, V. Čekanauskas
ir V. Gedgaudienė. Senasis tėvų
komitetas buvo linkęs tradicii nes mokyklų tėvų komitetų
kompetencijos ribas praplėsti ir
gauti mokytojų skyrimo ir at
leidimo teises. Tų teisių nega
vęs, komitetas atsistatydino.
Šiai mokyklai jau keleri metai
sėkmingai vadovauja mokyt VI.
Pažiūra, kurio pastangų dėka
ARGENTINOJ
šiais metais į mokyklą dirbti
— Bronė Paulauskaitė - Žiboatėjo vietoje paruoštų naujų
lienė, 46 m., mirė spalio 3 d.
mokytojų kadras.
Velionė buvo kilusi iš Juodaičių
KLIŠĖ
km., Raseinių apskr. Į Argenti
— Rasa Kojelytė, viena iš Los ną atvyko 1937 m. Ištekėjo 1949
Angeles moksleivių ateitininkų m. už Jono Žibolio. Liko vyras
vadovių, išlaikiusi valstybinius Jonas Žibolis, sūnūs Rudolfas ir
egzaminus, gavo registruotos Robertas, motina Domicėlė Bud
gailestingos sesers laipsnį ir pra rytė Paulauskienė bei kiti arti
dėjo dirbti vienoje Santa' Moni- mieji.
cos ligoninėje. Profesinę specia — Susivienijimas Lietuvių Ar
lybę Rasa įsigi jo Mount St. Ma- gentinoje suruošė savo Pavasa
ry’s kolegijoje, būdama garbės rio šventę rugsėjo 28 d., kurioje
studentų sąraše.
prisirinko pilna salė žmonių.
— Žiemos kursus Los Angeles Vakaro svarbiausias dėmesio
moksleiviai ateitininkai organi centras buvo madų paroda, ku
zuoja paskutinę gruodžio mėn. rią suruošė Elvyra Murauskas.
savaitę. Kursams vadovauti iš Rodomieji rūbai publikos buvo
Clevelando atvyksta Paulius Al labai šiltai sutikti. Programai
šėnas.
vadovavo ir modelius pristatė
— Monika Lembertienė, San
Hektoras Levanavičius ir Liba
ta Monica, Calif., LB apylinkės ną Metrikytė. Parodai pasibai
valdybos vicepirmininkė, pasi
gus — labiausiai pasidarbavu
ėmė pareigas apylinkės ribose sioms šio vakaro organizavime
rūpintis Lietuvių fondo vajaus
Elvyrai Murauskas, Irenai Stan
reikalaiskevičienei, Alicijai Krikščiūnai
— LB East St. Louis apylin
tei buvo įteikta gėlių. Padėkos
kė yra gana veikli ir jungia
žodį ta proga tarė SLA pirm.
daugelį lietuvių šeimų, gyvenan
Raul Stalioraitis.
čių pietinėje Illinois valstybės
dalyje ir šiaurinėje Missouri
BRAZILIJOJE
valstybės dalyje,, bendriems lie
— Porto Alegre mieste pietų
tuviškiems darbams. Apylinkės Brazilijoje spalio 13 apie 40 lie
pirmininkas yra darbštus visuo tuvių susirinko Mišioms už gy
menininkas ir mokytojas Zig vus ir mirusius šeimų narius.
mas Grybinas.
Mišias
koncelebravo kun. J.
Giedrys
iš
Montevideo ir kun.
KANADOJE
A. Saulaitis iš Sao Paulo. Pa
— Lituanistiniai kursai
su skutinį kartą betuvių Mišias a.
gimnazijos užskaitomis prasidė a kun. J. Bružikas šventė prieš
jo spalio 1 d. Toronto VVest trejus metus. Skaitymus skaitė
Park High Scbool patalpose su Daina Vasiliauskaitė iš P. Aleg
dideliu pasisekimu. Pirmąją die re ir Algirdas Sliesoraitis iš Sao
ną susirinko 38 kursantai, t. y. Paulo. Po Mišių vietinės parapi
tiek daug, kad normali gimnazi jos salėje dalyviai žiūrėjo Lie
jos klasė neturėjo tiek sėdimų tuvos vaizdų, Chieagos Jauni
vietų, tad keliems teko net sė- mo centro, Marąuette Parko,
tėvų marijonų, “Draugo”, seserų
laimėjimų, kuriuos pravedė: L. kazimieriečių įstaigų, jubilieji
Juraitis, J. Kaunas ir Balčiūnas. nės skautų stovyklos ir Sao
Svečiai, dauguma jauni, buvo ir Paulo betuvių veiklos skaidrių.
senimo, linksmai šoko, dainavo Veikė lietuviškų knygų ir plokš
ir bendravo Tai buvo malonus telių kioskas, šį retą įvykį pa
vienos šeimos subuvimas, tikra ruošė ir globojo prekybininkas
atgaiva.
J. Kaunas
Jonas čečinas.

ATGAUS PINIGUS

Apie 1,000 Chieagos namų sa
vininkų gali atgauti dalį išlaidų,
remdamiesi mažai žinomu įsta
tymu, kuris sako: jeigu Federa
linė butų administracija inspek
tuoja namą ir jį paskelbia tin
kamu, o paskiau atrandami ins
pekcijos nepastebėti trūkumai,
tai nusipirkusieji namą turi tei
sę gauti atlyginimą už pataisy
mus iš vyriausybės, kuri gali tą
sumą išieškoti iš pardavusiojo.
DIENRAŠČIO BIURAS

“Washington Post" atidaro
paveikslų
paroda
ruošiama
savo
žinių rinkimo biurą Chica
lapkr 17-29 dienomis St. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, goje. Jam vadovaus Joel Weisman.
401.2 Archer Avė.

Lietuvių gydytojų žmonų pagelb.
vieneto surengtam kompozitorės G.
Gudauskienės
kūrinių koncerte
komp. G. Gudauskienė dėkoja kon
certo rengėjoms ir publikai.

dėti ant grindų. Nesunku gauti
antrą klasę, bet sunkiai įveikia
mą problemą sudaro klausimas
antrojo lektoriaus, kuris turi
turėti Ontario gimnazijos mo
kytojo cenzą ir mokėti lietuviš
kai tiek, kad galėtų tą kalbą
dėstyti, šiuo metu į kursus užsi
registravo 3 dešimto skyriaus
mokiniai, 12 — vienuolikto, 16
— dvylikto, 6 trylikto ir viena'
studentė. Pirmąją dieną naujie
ji lituanistiniai kursai buvo
pradėti su vienu lektorium — A.
Rinkūnu.

J. A. VALSTYBĖSE

DEGĖ KONDOMINIUM

Gaisras dešimtame aukšte
kondominijos 1200 N- Lake Shore Drv., Chicagoje, privertė iš
kraustyti dviejų aukštų gyven
tojus. Nuostolių — 50,000 dol.
PER MAŽAS RIMTAI BAUSTI

Charlie De Rolf; 17 m., poli
cijos sulaikytai už įsilaužimus,
bet jis toks mažas — 4 pėdų 4
colių, jog valdžios įstaigos jį
perduos vaikų globos įstaigai.
UŽMUŠĖ MOTERĮ

Nuo 17 aukšto namų 22 W.
Madison, Chieagos miesto cen
tre, nukrito cemento gabalas ir
užmušė 48 m moterį. Eug. Hrones, gyvenusią 6626 W. Devon.

NUOTAIKINGAS
SPORTININKŲ VAKARAS

Lituanicos sporto klubas spa
lio 19 d. B. Pakšto salėje suruo
šė rudeninį balių. Rinkosi spor-•
tininkai, žaidėjai, mecenatai, rė
mėjai ir gerbėjai. Greitai sve
čiai pripildė pilną salę, vėliau
atvykusiems pritrūko vietų. Klu
bo pirm. inž. J. Kaunas sveiki
no svečius, sporto rėmėjus ir
dėkojo už visokeriopą talką ug-;
dant jaunuosius sportininkus. |
Lituanicos futbolo klubas jau į
seniai įtraukė lietuvišką jauni
mą į sportinę veiklą. Nemažam
skaičiui jaunimo suteikia gali
mybę išvystyti atletiškus gabu
mus. Praėjusią žiemą pirmoji
komanda rungėsi su geriausio
mis Chieagos komandomis salės
pirmenybėse, laimėjo antrą vie
tą- Komandą sudaro jauni žai
dėjai. Lituanica turi kelias ko
mandas : senjorų, jaunių ir jau
nučių, Daugelis žaidėjų žaidžia ■
universitetų komandose. Vasa
ros metu Lituanica turėjo daug,
žaidynių su stipriausiomis Chi
eagos futbolo komandomis ir di- Į
desnę dalį žaidynių laimėjo- Ji
parodė daug sumanumo ir išra
dingumo, savo gražiomis žaidy
nėmis džiugino Marąuette Par
ko sporto mėgėjus. Vasara eina
prie pabaigos,
baigiasi lauko
žaidimai ir visų rūšių sportai.
Šokiams grojo Balio Pakšto
orkestras. Buvo daug įvairių

PRISIMINKIME

MIRUSIUS
Vėlinės — XI. 2 d.
Vėlinės yra jautri ir gyva proga

sustoti ties mirusiųjų pasauliu.

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta į tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.
Marijonų koplyčioje (prie “Draugo”) pradedant Vėlinių diieną, per 8
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom
vejamu?
nuirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangiu
mirusiųjų vardus siųskite:

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

I

------------------

I Mano vardas ir pavardė .... ................
Adresas______

jJPridedu auką bendr. šv. Mišioms $___________

