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Prancūzų komunistai
Rugsėjo 24 d. ir spalio 1 d. 

savivaldybių — Prancūzijos de
partamentų ir kantonų rinki
muose sulaukta staigmenų. Pir
moji staigmena — nesidomėji- 
mas rinkimais, antroji — ko
munistų laimėjimas.

Turėjo teisę balsuoti 14,8 
mil., o balsavo tik 8,5 mil., t. y. 
57%. Savivaldybių rinkimuose 
1961 m. balsavusių skaičius bu
vo dar mažesnis. Prancūzai žy
miai daugiau domisi politiniais 
parlamento ir prezidento rin
kimais.

t Nesidomėjimas š:ais rinki
mais pasunkino neveiklioms par 
tijoms laimėti. Jų atstovai ga
vę pusę ar daugiau balsų nelai
komi išrinktais, nes r nkimų 
įstatyme numatyta, kad išrink
tasis turi surinkti nemažiau bal 
sų turinčių teisę balsuoti. Dau
gelis kondidatų surinkę dau
giau pusės balsų turėjo daly
vauti spalio 1 d. papildomuose 
rinkimuose.

Komunistų laimėjimas
V respublikoje komunistų svo 

ris buvo sunykęs. Krašto poli
tikoje jų įtaka buvo veik nejau 
čiama, nes menka jų įtaka par
lamente. Jie bandė anksčiau įsi
galėti savivaldybėse, tačiau tik 
šį kartą jiems pavyko surinkti 
27% balsų. Tai įvyko, kai Pran 
cūzijos prezidentas padarė po
sūkį į rytus. Šį kartą pakarto
tas 1935 m. įvykis, kai Pierre 
Lavai taikstėsi Maskvai, netru 
kus sulaukė liaudies fronto. A- 
nuo metu komunistai drauge su 
radikalais ir socialistais žygia
vo Paryžiaus gatvėmis iškėlę 
prancūzišką trispalvę. Nei per
nykštė de Gaulle viešnagė Mas
kvoje, nei neseniai jo padary
tas triukšmas Lenkijoje netu
rėjo net mažiausios įtakos į sa
vivaldybių rinkimus. Prieš 30 
m. socialistas Leon Blum komu
nistus vadino užsienio partija, 
šiuos rinkimuos socialistai pa- 

l darė rinkimų metu sandarą, ku
ri patarnavo tik komunistams. 
Šiandieną ne tik socialistai, ra
dikalai. bet ir daugelis prancū
zų žiūri į komunistus, kaip ir į 
kiekvieną kitą prancūzišką par
tiją, kuri stengias’ pasinaudoti
V respublikos negalavimais.

Kodėl laimėjo komunistai?
Iš tolo kiekvienas kraštas ki

taip atrodo, kai spaudoje te- 
skaitai ame jo politinius vadus, 
valstybinius rūpesčius nematy
damas gyvenimo tikrovės. Kai 
buvojau Prancūzijoje girdėjau

* ne vieno prancūzo skundą: mū
sų vyriausybė rūpinasi vaisty

ki bės galybe, bet pamiršo eilinį
pilietį. Eilinis pilietis turi visur 
rūpesčių, bet ypač jų netrūks
ta Paryžiuje ir jo apylinkėse. 
Jacųues Fauvet rašo “Le Mon
de” (IX.27): “Jau seniai vy
riausybės įstaigų pareigūnai, iš
skyrus policininkus, lankėsi Pa
ryžiaus priemiesčiuose, kuriuo
se ryškūs socialiniai ir ūkiniai 
negalavimai, nekliudant ten ko
munistams savivaldybėse veik
ti. Komunistai savivaldybinin
kai įrodė savo sugebėjimus ne 
tik vadovauti, bet ir valstybei 
talkininkauti”.

• Nereikia stebėtis, kad Pary
žiaus priemiesčiuose daugiausia 
laimėjo, nes iš 192 atstovų da
bar daugiau trečdalio — 78 at
stovai išrinkti.

Komunistai — 
nepasitenkinimo išreiškėjai
Lankydamasis Prancūzijoje 

girdėjau nepasitenkinimo bal
sus dėl prancūziško biurokra
tizmo, kuriam dažnai svetimi 
darbininkų reikalai, mokesčių

Min pirm. Pompidou vakar tarės 
su min. kabineto nariais. Prancū
zijoje vyko smarkios ūkininkų 
riaušės.

didinimu, social nės globos ap 
karpymu ir ūkine politika. Šiais 
klausimais visos opozicinės par 
tijos kėlė triukšmą, tačiau vie
nintelė komunistų partija atsi
dėjusi ruošėsi rinkimams. Jos 
gera organizacija, tinkamas iš
naudojimas jau pribrendusio ne 
pasitenkinimo krašte ir noras 
vėl išeiti viešumon savo uždavi
niui atlikti. Komunistų partija 
laimėjo Paryž:aus apylinkėse, 
Lijone ir kituose mažesniuose 
miestuose, tačiau svorio nete
ko Marseille, kuriame šeiminin
kauja socialstas Defevre. savo 
metu numatytas kandidatas į 
prezidentus.

\ Komunistų išk:limas ne nau
jas. Jis buvo žinomas IV res
publikoje, tačiau išimtinai re
tais atvejais jie trumpais tarps 
niais dalyvavo vyrausybėje. V 
respublikoje jų išk’limas sugre- 
tintinas su nepasitenkinimu de 
Gaulle ūkine ir socialine politi
ka. 1961 m. komunistai tegavo 
18%, kai 1964 m. 22%, o šiuo 
metu jau 27 proc. Savivaldybių 
rinkimuose jie pirmauja. Kai
riųjų federacija tesurinko 22%. 
kai respublikininkai 15%. Jie 
turėję didelės įtakos savivaldy
bėse prarado atstovų vietas ir 
vadovavimą.

Įspėjimo ženklai
Prancūzų nepasitenkinimas 

krašto pobtika paliks maž:au- 
sias savivaldybėse. Jos yra tik 
paruošiamoji dirva didesniems 
ėjimams. Jei komunistams pa
vyks bent kiek pagerinti bied 
nuomenės nūdienę bū tį — visi 
laimės. Komunistai savo laimė
jimais bandys skverbtis politi
niuose rinkimuose ar mesti ko
vos pirštinę streikuose.

Didžiausią rūpestį sudaro 
menka de Gaulle šalininkų dau
guma parlamente. Vieno atsto
vo persvara susijusi su netik
rumu. Net ir ši dauguma parei
na buvusio finansų ministerio 
Valery Giscard d’Estaing, va
dovaujančio 42 atstovams par
lamente. Šiuo metu jis tenkina
si tik de Gaulle kritika. Jo ša
lininkams nustojus de Gaulle 
remti, joks įstatymas, kuriam 
opozicija nepritaria, negali būti 
užgirtas. Manoma, kad Giscard 
1968 m. nustos rėmęs dabarti
nę vyriausybę.

Prancūzas darbininkas nepaten 
kintas aukštomis kainomis, o 
ūkininkas nuogastauja kainų 
sumažinimo, kai kitais metais 
liepos 1 d. bus panaikinti mui
tai žemės ūkio gaminiams.

Parlamente šio mėn. 10 d. bus 
pasisakoma dėl vyriausybei su
teiktų įgaliojimų socialiniams, 
ūkiniams ir administraciniams 
reikalams tvarkyti. Opozicija 
vėl stos į grumtynes prieš vy
riausybę. Galimas dalykas, kad 
ši kartą ji atlaikys spaudimą, 
tačiau nepasitenkinimas, išryš
kėjęs savivaldybių rinkimuose, 
yra rimtas įspėjimo ženklas de

Lietuvos-Lenkijos kultūros mainai 
jau kelia įtarimą

Kodėl Lietuvoje, Vilniuje lenkiškumui palanki nuotaika?

OKUP. LIETUVA. — Šią va
sarą Vilniuje sunku buvo už
tikti savaitę, kartais net dieną, 
kurią nebūtų kokio nors lenkų 
iš Lenkijos koncerto, vaidinimo 
ar parodos. Rugsėjo vidury 
(nuo 11 iki 20 d.) buvo Lenki
joje leidžiamų knygų paroda, į 
kurios atidarymą, anot prane
šimo spaudoj (“Tiesa”, rūgs. 
12), “susirinko didelis lenkų li
teratūros mylėtojų būrys”.

F. Bieliauskas, Valstybinio 
spaudos komiteto pirmininkas, 
tvirtino, kad “mūsų respublikos 
žmonės” didžiai domisi lenkų 
literatūra. J. Žiugžda gėrėjosi 
“nuolat besiplečiančiais dviejų 
istoriškai artimų tautų kultūri
niais ryšiais”, o rašytojų s-gos 
sekretorius įtikinėjo, kad ate:- 
tyje būtina dar plačiau keistis 
su lenkais kultūrinėmis, verty
bėmis.

Tas kultūrmainiavimas su len 
kais iš pradžų Lietuvoj beveik 
visiems pat’ko, nes lenkai, bent 
viešai, neberodė jokių pretenzi
jų į Vilnių ir nebekėlė jokių gin 
čų, o svarbiausia — tie pasi
svečiavimai (lenkų Lietuvoj ir 
lietuvių Lenkijoj) sudaro pro
gos pajusti bent dalinės nepri
klausomybės atmosferos. Tačiau 
ilgainiui tasai kultūrmainiavi
mas lietuviams ima atrodyti į- 
tartinas.

Visų pirma, nors tų lenkų 
koncertų bei parodų lankyma
sis yra lyg ir lankymasis aps
kaitai Sovietų Sąjungoj, bet jis 
kažkaip ypatingai tirštai, atro-

Erdvės laimėjimams sukanka 10 metų
JAV ir sovietai erdvės žygiams išleido 75 mil dol.

VVilliam H. Pickering, vadovaująs 
Pasadenos laboratorijai, svarbiai 
erdvės tyrinėjimams.

Šiandien sukanka lygiai 10 
metų, žmogui pakilus ir apskri- 
dus žemę. 1957 m. spalio 4 d. 
govietai buvo pirmieji su savo 
“Sputniku”, juos netrukus pa
sekė amerikiečiai. Po Jurij Ga- 
garino sekė Alan Shepard ir 
visa eilė kitų astronautų ar, 
sovietinių — kosmonautų. Žmo
nija pradėjo tyrinėti erdvę, niė 
nulį, planetas. Tuo pačiu metu 
prasidėjo naujos, šaltojo karo 
varžybos: kas pirmesnis, kas 
ilgiau išsilaikys erdvėje, kas 
pagaliau, greičiau pasieks mė- 
Inulį ir jame nu tupdys ne apa
ratus, bet gyvus žmones?

JAV ilgiau buvo erdvėje, 
negu sovietai

Per tą dešimtmetį buvo dide-

Gaulle, kuris šnekėdamas apie 
Prancūzijos d:dybę nenori ma
tyti prasikišančios menkystės.

G. Galva

do, nukreiptas į Vilnių. Lie
tuvių ansambliai bei turistai Len 
kijoj lankytis progų gauna žy
miai mažiau. Lenkijos svečiai, 
taip uoliai lankydami Vilnių, — 
ir lurėdami galimybę tiek lan
kytis, o tai priklauso nuo Mask
vos leidimo — daug mažiau krm 
pia dėmesio (ar mažiau leidimų 
tegauna lankytis) dabar Gudi
jai priskirtiem, prieš karą Lenki 
jos valdytiem miestam. Tai ima 
atrodyti įtartina, tą skirtumą 
sugretinus su atitinkamu skir
tumu ir Maskvos (taip pat ir 
vietinės “respublikinės”) val
džios vidaus politikoj lenkų at
žvilgiu.

Niekur sovietuose neduodama 
lenkams tokių “privilegijų”, 
kaip Lietuvoj, ypač Vilniuj ir 
Vilniaus krašte. Nuo 1952 me
tų valdžia ir partija Vilniuje 
leidžia dienraštį lenkų kalba — 
trečią (šalia Tiesos ir Soviets- 
kaja Litva) oficiozą. Leidžia 
’enkų kalba žurnalą moterims 
(t'kslų lietuviškojo vertimą), 
rajonuose Vilniaus krašte lei
džia vietinius laikraštukus len- 
-kų kalba, ir veikia viešai ne
skelbiamas kiekis pradinių bei 
vidurinių mokyklų lenkų dės
tomąja kalba. Tai neatro’lytn 
lyg privilegijos, jeigu lenkiška" 
kalbant’ems tokios pačios gali
mybės būtų duotos taip pa- ir 
Gardine. Lydoj, Balstogėj ar 
Baranovičiuose; jei prie Gudrias i 
priskirtose Lietuvos srityse bū
tų ne tik lenkškų, bet ir lietu
viškų mokyklų, laikraščių kny
gų, jei Vilniaus krašte taip pat 
ir gudiškai kalbantiems būtu

lių pasiekimų. Žmogus pakilo 
iki 850 mylių erdvėje, jis suge
bėjo erdvėje išbūti iki 14 dieni}, 
jis galėjo ne tik atlikti tyrinė
jimus erdvėlaiviuose, bet skren
dant ir šalia jų, jis sugebėjo 
vieną erdvėlaivį priartinti prie 
kito.

Amer:kiečiai per 10 metų su 
savo astronautais ore išbuvo 
1,994 valandas, tuo tarpu so
vietai — tik 533.

Per vieną dešimtmetį žmoni
ja panaudoja satelitus perduoti 
TV programas, satelitų pagalba 
galima nuspėti orą, artėjančius 
viesulus. Galimas dalykas, jau 
1970 m. žmonėms pavyks pa
siekti mėnulį, vėliau, dar šiam 
šimtmečiui nepasibaigus, pa
siekti Marsą.

Savo ruožtu, be grynai moks
lui tarnaujančių pasiekimų erd
vėje, JAV ir sovietų satelitai 
dažnai naudojasi ir grynai kari
niams, špionažo tikslams. Tie 
erdvėje skrendą satelitai atlie
ka “šnipų” pareigas, sugeba su 
sekti atominius sprogimus. Pa
galiau, varžybos erdvėje gali 
būti laikomos ir supervalstybių 
galios simboliu.

75 bilijonai dolerių— erdvės 
laimėjimams

Kas įvyks per ateinantį de
šimtmetį? Šiuo metu tėra aiš
ku, kad JAV toliau vykdys vad. 
Apollo programą (jai vadovau
ja buv. vokiečių pilietis von 
Braun), kurios tikslas su žmo
nėmis nusileisti mėnulyje — tai 
kaštuoja 23,2 bil. dolerių Visa 
gi erdvės laimėjimų sėkmė 1957

gudiškes spaudos ir mokyklų.
Tiesa, anksčiau buvo ko los 

lietuviškos mokyklėlės ir ana
pus vadinamosios “LTSR” ri
bos, bet apie jas jau nieko ne
begirdėti. Ii* pačiame Vilniuje 
liotuv ams vietomis tenka siųsti 
vaikus į tolimą mokyklą, je’ 
nori, kad vaikai gautų moky
tis lietuviškai, nes kaimynystėj 
— įuriška arba lenkiška mo
kykla.

Iš Vilniaus bei Vilniaus kraš
to bu' e leista išsikelti į Lenki
ją tiems, kurie sugebėjo įrody 
t; esą lenkai. Išsikėlė apie 260 
tūkstančių, tai negalėjo daug 
lenkų likti. Liko nemaža gudiš
kai kalbėjusių vietinių (“tutei 
šų”). Tie buvo verčiami lenkais 
Bocmi skio ir kitų panašių val
dymo metais, o dabar, arrodo 
panašiai vyksta ir rusų-kvis- 
lingų laikais: nesi susipratęs lie 
tuvis ar rusas, tai mokykis len 
kiškai, ska’tyk lenkišką spau
dą. domėkis lenkų literatūra, 
mylėk lenkų kultūrines verty
bes gėrėk’s lenkų koncertais, 
teatrais — viso to Vilniuje jau 
su kaupu. Niekur kitur rusų 
bolae-vikų imperijoj to nėia. — 
tik Vilniuj. Net ir tas lenkiškas 
]ąil rastis, kuris ilgą laiką juvo 
lenkiškas tik kalba, — nieko 
daugiau nebuvo lenk ška — 
šiandien jau pilnas no«i,ą.i,<TSki.i 
žinių apie Lenki ja ir v sj-.i, kas 
ierpįška.

Tad ir kyla lietuviuose ,įta ’ 
mas, — kodėl ta!p yra? Kodėl 
lik L.’etuvoi, kodėl tik Vii n u i 
tok a lenkiškumui palankų po
litika? (Elta)
------------------------------ -------------

A. Blagonravov, vadovaująs erd
vėse tyrinėjimams Sovietuose.

— 1967 m. amerikiečiams kaš
tavo 40 bil. dolerių, o sovietams
— 35 bil. Tai didelės pinigų su
mos ir dėl tų išlaidų tikslingu
mo esama įvairių nuomonių. 
Dabar tėra aišku, kad didėjant 
Vietnamo karo išlaidoms ir sie
kiant paremti JAV miestus, iš
laidos erdvės laimėjimų reika
lams jau nebetenka pirmeny
bės — kinta laikai, kinta ir įvy
kiai.

Leonid Sedov, “Sputniko” tėvas

IVeriiher von Braun — jo žinioje 
pasiruošimai pasiekti mėnulį.

Lietuvos delegatai 
Vyskupu sinode

Vatikane
ROMA. — Į Vyskupų sinodą, 

prasidėjusį Vatikane rugsėjo 
29 d., iš okup. Lietuvos rugsėjo 
25 d. lėktuvu atskrido vysk.
J. Labukas ir kun. Kriščiūnas, i k.im5 d^^jtys Refą kraštuti-

niųjų viltis daugiau laimėti per 
būsimus, 1969 m., rinkimus į 
Vokietijos Bundestagą (parla
mentą). Žinoma, yra pakilęs 
NPD vadovo — Adolf von 
Thadden prestižas.

Tikrieji praėi. sekmadienio 
pralaimėtojai Bremeno rinki

PARYŽIUS. __ Prmadienį į- 1 muose yra socialdemokratai.
vairiose Prancūzijos dalyse vy- ' Gal’ būti. SPD smukimas rin-

Iš latvių dalyvauji vysk. Juli
jonas Vaivods ir kun. J. Uše- 
rovskis.

Ūkininku riaušės4-
Prancūzijoje

ko smarkios ūkininkų demons
tracijos. Jos daugiausia vyko 
Bretanijos ir Normandijos pro
vincijose. Ūkin’nkad nepaten
kinti vyriausybės kainų priežiū
ra. ky'anč'om’% kainomis be 
to. jie nusivylė dalyvav'mu Ben
dro'e Europos Rinkoje. Reika- | cūzijoje pasibaigusius vietos rin 
lauta 5% pakelti ūkio produk- kimus, paskirų partijų pasi- 
tų kainas. įrodymą? “Now, York Times”

Tačiau smarkiausioms demon j'čia nurodo’ kad tuose rinkimuo 
stracijoms. kurių metu plyto- j se vyravo vietos’ Provincijos 
mis. pomidorais, butel'a's buvo j re’kalai bei asmenys.
puolamos policijos įstaigos, už
imtos net geležinkelio stotys, 
vadovavo su ūkininkų sąjunga
nieko bendro neturį asmenys, vumo. Netenka manyti, kad 

tautoje simpatijos jau krypsta 
komunistų pusėn.

Vis dėlto, rinkimų duome- 
Užvakar komunistai ir kai- nys. atrodo, patvirtena dar pa- 

riųjų partijos paskelbė spalio | vasarį parlamento paskelbtus 
10 d. parlamente iškelsią Pom- Į spėjimus, būtent, kad prancūzų

Ūkininkų neramumai Prancūzi
joje laikas nuo laiko kyla viso 
pokario metu.

p'dou vyriausybei pasitikėjimo 
klausimą. Pats gi min. pirmi
ninkas su savo kabinetu vakar
svarstė, kokių priemonių grieb- momis ūkio ir socialinėje sri
tis g'nant valdžios politiką. Be
je, komun'stai su savo sąjun
gininkais numato ūkininkus iš
vesti demonstracijoms antrojo
je šio mėn. pusėje.

Vietname laukiama
naujo puolimo

SAIGONAS. — Vietkongo ar
tilerijos veiksmai Con Tbien sri
ty ir vakar buvo aprimę. Ko
munistai tenkinosi marinų tarpe 
paskleidę lapelius, kuriuose itin 
puolamas prezidentas Johaso- 
nas.

Kitose srityse nebuvo dides
nio masto susidūrimų su prie
šu. Tačiau centrinėje Vietna
mo aukštumų srity amerikiečių 
dalingai bandė susekti naujai 
permestus, greičiausia iš Laos,
Vietkongo sustiprinimus — jų 
gali būti apie 3.000 vyrų. Tie ves iššauti erdvėlaivį. Jis per 
daliniai turį naujas uniformas , kelias dienas skrustų aplink mė-
ir apsiginklavę moderniais gink 
lais. Spėjama, kad Pleiku sri
ty Vietkongas galis pradėti 
stambesnio masto puolimą. Ten 
esančios dvi piiešo divizijos

JAV lėktuvai puolė Hanojaus 
priemiesčius. Vietkongo prane
šimais, amerikiečiai virš Š. Viet
namo vakar netekę septynių 
lėktuvų.

Vartoti automobiliai Vokie
tijoje. šių metų pirmą pusme
tį Vak. Vokietijoj? parduota 
dvigubai daugiau vartotų, negu 
naujų auto mašinų.

Spaudoje
“Neo « naciai” Bremene — 

aliarmui dar ne vieta

Vak. Vokietijos kraštutinie- 
siems — NPD, dažnai vadina
mai ir “neo - nacių” partija, Bre 
meno seimelio rinkimuose su
rinkus 8,8% balsų ir iš 100 at
stovų laimėjus aštuonis, žino
ma, tai sukėlė dėmesį ir Euro
poje ir Amerikoje. Vienerių me 
tų tarpe Vokietijoje įvykus še
šiems rinkimams į kraštų sei
melius, dabar buvo pats geriau
sias tų nacionalistų pasirody
mas.

Tų rinkimų duomen:s vertin
damas “New York Times” juos 
nelaiko aliarmuojančiais, nors 
ir nusivylimą keliančiais. Esą 
bloga tai, kad Bremeno rin

kikų tarpe galės turėti dides
nės reikšmės, negu A. Hitler'o 
politinių įpėdinių sėkmė.

Politinis susmu?kėjimas 
Prancūzijoje ?

Kaip vertinti sekmadienį Pran

Kad komunistai turėjo sėk
mės, tai įvyko dėl jų geroą or
ganizacijos ir dėl rinkikų pasv-

komunistai, jiems svorio sie
kiant, vis daro pažangą. Ne
paisant nepasitenkinimo refor-

tyse. daugelis prancūzų kom. 
partiją nelaiko Kremliaus įran
kiu, bet — viena iš daugelio 
Prancūzijos partijų. Čia daug 
savo kelionėmis į komumstų 
sostines prisideda ir pats gen. 
de Gaulle.

Pasak dienraščio, komunis
tams daugiausia laimėjus Cent
ro partijų sąska'ton, ateities 
politinis vaizdas būtų toss: ko
munistų vaidmuo kils. Centro 
partijų — mažės, pats gi kraš
tas bus suskilęs tarp gaulli3(ų 
ir apsijungusios kairiųjų parti
jų opozicijos.

Sovietų skridimas aplink mė
nulį? New Y i ke gauta žinių, 
kad šiandien, 16 melu sukan
kant nuo piimojo Sputniko žy
gio į erdvę, sovietai gali į erd-

nulį.

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: šv. Pranciškus 

As., šv. Aura, Mąstautas, Eivy
de.

Spalio 5 d.: šv. Placidas, šv. 
Gala, Palemonas, Gildą.

Oras
Oro biuras praneša: Chca- 

goje ir jos apylinkėse šiandien 
vėl šilta, temp. apie 80 1. šian
dien vakare ar ryt laukiama kri
tulių, ryt oras gali kiek atvėsti.
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AUSTRALIJOS PADANGĖJE

— Prieš 20 metų (1947 m. 
lapkr. 27 d.) Australijos žemy- 
nan “išsikėlė” pirmasis lietuvių 
skautų vienetas, vadovaujamas 
a.a. s. B. Dainučio. Šia proga 
Australijos rajono vadas vs V. 
Neveravičius kviečia žemyno se
ses - brolius į Jubiliejinių metų 
pradžią įjungti ir rajono dvide
šimtmečio sukaktį. Ši mažesnio
ji, bet Australijos broliams bran 
gi ir prasminga sukaktis bus pa
minėta lapkričio mėnesio bėgy.

— Vėliavoms gedule svyrant.
Praėjusią vasarą mirtis nusky
nė tris veiklius sąjungos narius. 
Liepos 14 d. Canberros “Balti
jos” tuntas neteko eismo nelai
mėje žuvusių vyr. sesės Ritos 
Jarašienės ir jos vyro, jūrų bu- 
džio, Broniaus Jarašiaus. Liepos 
29 su šiuo pasauliu atsiskyrė bu 
vęs “Vilniaus” tunto t-kas ps A. 
Gavelis. Brolis Antanas prisime
namas kaip nepaprastos energi
jos asmenybė: literatas, vertė- ( 
jas, vyčių būrelio organizatorius, 
savaitgalio mokyklos mokytojas 
ir daugelio kitų sričių darbuo
tojas. .

— Skautininkas Juozas Ma
tulis, “Džiugo” tuntininkas, ne
seniai atšventė savo 60-jį gimta
dienį. Brolis Makulis yra įstei
gęs ir ilgai vadovavęs pirmajai 
Melbourno lit. savaitgalio mo
kyklai, nenuilstamai dirbąs 
“Džiugo” tunte, yra ėjęs LSB 
vadeivos pareigas. Sveikatos ir 
ilgų metų, mielas skautininke, 
lietuviškos mokyklos ir skauty
bės tarnyboje!

— Jau ruošiasi stovykloms.
Sidnėjaus “Aušros” tunto atei
nančios vasaros (vasaros!) sto
vykla įvyks gruodžio 28 — sau
sio 7 d.d. Inglebeum’o apylin
kėje. “Džiugo” tuntas Melbour
ne šią vasarą tikriausiai stovyk
laus prie jūros, Mt Martha 
skautų žemėje. Jau buvo nuvyk
ta busimosios stovyklavietės ap 
žiūrėti.

— Australų jūrų skautų kur
suose, kurie vyko Victorijos 
jūr. skautų būstinėje, Albert 
Park, dalyvavo ir 2 lietuviai jū
rų skautai: A. Gružauskas ir A. 
Saženis. Su jais buvo ir j.s. A. 
Gabas, talkinęs kursų instrukto
riams. Tokie kursai vyksta kas 
keleri metai naujiems valčių va 
dovams paruošti. Juose atlieka
ma komandinis irklavimas, kom 
paso naudojimas, pakrančių na
vigacija, metereologija ir pana
šios pratybos.

Paskutinėse kursų varžybose 
pirmą vietą laimėjo “aštunkojų” 
valtis, kuriai priklausė ir Algis 
Saženis. Brolis Gružauskas lai
mėjo pirmą vietą individualinė
se virvės metimo varžybose.

— Melbourno rajono austrahj 
vilkiukų vad. spec. posėdyje da
lyvavo ir mūsų atstovai (mūsų 
vilkiukai registruoti pas austra
lus) : R. Saženis, A. Liubinienė

NETEKO MAMYTES
Rugsėjo 30 d. Chicagoje, Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse bu
vo palaidota po ilgos ir sunkios 
ligos mirusi Kernavės tunto 
skaučių Astos ir Aidos, bei jų 
mažosios sesutės Almos mamy
tė Stasė Kuršienė. Chicagos 
skautės- ai nuoširdžiai užjaučia 
šios didelės nelaimės prislėgtas 
savo seses.

SKAUTININKAI VILKAI 
LIGONINĖJE

Rugsėjo 25 d. Šv. Kryžiaus li
goninėn buvo paguldytas širdies 
priepuolio ištiktas Akademinio 
Skautų Sąjūdžio pirm. v. s. fil. 
Eugenijus Vilkas. Dviem die
nom po šio įvykio praslinkus, 
ton pačion ligoninėn operacijai 
nuvyko ir jo žmona Kernavės 
tunto tutininkės pavaduotoja s. 
Irena Vilkienė. Abiem veikliems 
skautininkams linkime greit su
stiprėti ir grįžti skautiškon veik 
lon.

GRĮŽO v. s. J. VAIŠNYS
Metus laiko Vancouveryje, 

Kanadoje, praleidęs Chicagon 
sugrįžo LSS vyriausias dvasios 
vadovas v.s. Juozas Vaišnys, 
S.J. Gyvendamas Vancouveryje 
rūpinosi vietos lietuvių dvasi
niais reikalais ir vietos lietuvių 
jaunimą subūrė mišrion Mairo
nio vardo skautų-čių draugovėn. 
Šiuo metu v.s. kun. J. Vaišnys 
planuoja pasilikti Chicagoje.

SKAUTININKŲ DĖMESIUI
i.i •

Spalio 8 d., (sekmadienį), 3 
vai. p.p. s. A. Karaliūno namuo
se, 3717 W. 70 PI., Chicagoje, 
įvyks skautininkių-kų Ramovės 
sueiga. Svarbiausiu sueigos die
notvarkės punktu yra numaty
tos įdomios diskusijos tema 
“Skautininkų Ramovės veikimo 
plotmė”. Diskusinio ratelio da
lyviai v.s. Tallat-Kelpša, v.s. S. 
Statkienė, s. Nijolė Užubalienė, 
ps. Modestas Jakaitis, ps. I. 
Laisvėnaitė ir ps. Kubiliūtė uo
liai ruošiasi diskusijoms, kurių 
moderatorium yra pakviestas j. 
s. Br. Juodelis. Skautininkių-kų 
Ramovės valdyba kviečia visus 
skautininkus-kes šion sueigon 
atsilankyti.
PASINAUDOKIM GALIMYBE 

SPORTUOTI
Lituanicos tunto eilėse užau

gęs ir vienu metu buvęs šio tun
to adjutantu skautas vytis vyr. 
si. Algis Grigas, šiuo metu ei
nąs Chicagos parkų districto me 
ninių ir kultūrinių programų ko
ordinatoriaus pareigas, organi
zuoja plačią įvairių sporto šakų 
programą lietuviškam jaunimui. 
Priimami berniukai ir mergaitės 
nuo 7 iki 17 metų amžiaus. Pa
sinaudokime galimybe sportuoti. 
Dėl platesnių informacijų tele- 
fonuokite A. Grigui darbo dieno 
mis nuo 3:30 vai. p.p. telef. PR 
6-9879 arba tuo pat laiku asme
niškai kreipkitės į jį Marąuette 
parko fieldhauso raštinėje (prie 
Kedzie ir 67 gatvių).

v. vyr. si. Algis šimukonis egzaminuoja skautus šių metų vadovų 
klojo. Nuotr. G. Plato

V. s. Antanas Saulaitis vadovų-vių stovyklon atsilankiusioms viešnioms 
skautėms seselėms vienuolėms Ignei ir Jurgitai aprodo Rako stovykla
vietės grožybes. Nuotr. G. Plačo

Mūsų kolonijose
Kenosha - Racine, Wis.

KONCERTAS
LB Kenoshos - Racino apylin

kės valdyba koncertą rengia lap 
kričio 12 d. 3 vai. p. p. Danų 
salėje, Kenosha, Wis. Koncer
tą išpildys solistai: J. Vaznelis 
ir D. Stankaitytė. Tai ne eilinis 
įvykis Wisconsino lietuviams,

ir E. Vaičiulytė. Posėdyje buvo 
tartasi įvairiais vilkiukų reika
lais ir parodytas filmas iš vil
kiukų laužų pasirodymų. Posė
džiauto jus išjudino gyvas lie
tuviškas žaidimas “trečias bė
ga”, o vėliau mūsų sesės pavai
šino susirinkusius vadovus ka
va ir pyragu. Posėdis vyko Mel
bourno Lietuvių namuose.

— “Budėk” — informacinis 
lapelis sesėms ir broliams yra 
leidžiamas “Šatrijos” tunto (Gee 
longe) vadovybės. Lapelį me
niškai paruošia p. R. Giedrys.

Tunto 58-iems broliams - se
sėms šiuo metu vadovauja s. A. 
Karpavičius.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 19-1 v. p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarime

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieny restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skuby patarnavimą, kaip ir mūšy pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsy atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

Jauk? atmosfera — Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI — 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. po pietų.

Artesian Restaurant

lietuviškų dainų ir operų mėgė
jams.

Solistai yra pakvietimais per
krauti. Visų kolonijų lietuviai 
norėtų juos girdėti savose ko
lonijose. Mūsų apylinkės lietu
viams sol. J. Vaznelio ir .sol. 
Stankaitytės koncertas yra re
tai pasitaikanti mažesnėse lie
tuvių kolonijose dovana. Visų 
artimesnių kolonijų organizaci
jas ir kitus sambūrius LB val
dyba prašo tą dieną susilaikyti 
nuo bet kokių subuvimų ir in
formuoti savo pažįstamus apie 
šį koncertą. Valdyba

VIENUOLYNAI LENKIJOJ

Kapucinų vienuolijos generali 
nis ministras tėvas Vlissingen 
sugrįžo į Romą po ilgesnės kelio 
nės ’ Lenkijoje, kur vizitavo ka
pucinų vienuolynus Varšuvos ir 
Krokuvos provincijose, šiuo me 
tu šiose dviejose Lenkijos kapu 
cinų provincijose yra 27 kapuci
nų vienuolynai su 330 vienuolių.

2432 Wesl 63rd Street
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimsaa 
• Puiki atmosfera

(63rd & Artesian)

PIETŪS 
$1.65 IR $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436-4622
Atdara sekmad. ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto; penktad. 

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

A pa ratui-Protezai, Med. ban. 
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

*RTI1OI>EDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IH.

Tel. PRospeet 0-5084 
Va) 9-4 ir R-8. Šeštad 9-1

Vai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
----- : kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienj uždaryto Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res, telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. tel 239-4683 " “
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS,
. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal shisitorimu* 
Jei neatsiliepia, skambinti Hū 8-8222

Ofisas S148 VVest 63rd Street
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryto Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

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

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9 
antr., penktod. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus
...............m'

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEGLAUYRE — NERVU Ht

EMOCINES UGOS 
ORAVVFORD MEDICAU BLDG.

644# So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterį, ligos

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Narni, — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU UIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad. ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki S v. lr nuo 5 lkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nue 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OUymplc 2-1381

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

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

Tel. — RElianee 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad , ketvirtad. lr 
penktod. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-3 vai., o trečiad. 
uždaryto.

Tel. ofiso ir buto OUymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—-3 vai. lr 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKU UIGU 

SPECIAUISTE 
MEDICAU BUILDING 

7156 South VVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimu

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv., 6 — 8 vai., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priimingja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS UIGOS

2454 VVest 71st Street
(71-os tr Campbell Ave. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. p, p.

ASSOCIATE OI*TOM ITTRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63rd St., GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “con
tact lenses”.

Vai.. 9:80—12:«0 lr 1:80—8:80 
Kitom valandom susltarus- 
i ridama antrad. Ir n*4iw.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5 30 šeštadieniak 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UIGOS 
Tel. ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p.
 Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ave.

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktod. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 
šešt, 8 v. r. lkl 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS UIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš Šv. Kryžiaus ligonine 

VAU.: pirmad., antrd., ketv., penkt,
nuo 9 Iki 11 v. rvto ir nuo 6-8 v v 
Seštod. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kito 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381

v* P- P iki 8 v. v. kasdien, 
-rečiadiemais uždaryto; šeštedieniaia 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PBOSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St.

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, IIL 

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

Vizitai pagą.1 susitarimu

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV'. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p lr 
vakarais pagal susitarimu.

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. v., penktod. 10-12 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak 
Sekmad. ir trečiad* — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099.

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

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

Tel. PRospeet 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu
laiku — pagal susitarimu.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarua 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. van..
 Treč. lr šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehili 6-2823.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ UIGOS 

2524 VVest 69th Street 
Valandos 1 Iki 4 tr 6 lkl 8 v. vak. 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadienj uždaryto

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
• 6648 S. Albany Ave.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet! 

Kitu laiku pagal susitarimu

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimu.

Ofiso tet 767-2141. Namo 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pnlaski Boad
Vai., pirmad., antrad.. penktad. 1—4 
Ir 6—8 v. v.: ketvirt. b—8 v. vak.
•eštad. lt—8 vai.
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Penkiasdešimt metų

KOMUNIZMO SIAUTĖJIMUI
Šių metų spalio mėnuo yra 

didelis ir svarbus Sovietų Ru
sijos komunistų partijai. Šį 
mėnesį ji švenčia penkiasde
šimties metų sukaktį, kai jos 
kūrėjas Leninas su savo vy
riausiu adjutantu Trockiu, pa
naudojant demagogiją, apga
vystę, smurtą ir ginklą, paėmė 
Rusijos valdžią į savo rankas. 
Lenino - Trockio vadovaujami 
komunistai nuvertė socialde
mokrato Kerenskio valdžią.

Prasidėjus krašte revoliuci
jai, sukilus net kariuomenės 
daliniams, pasitraukus nuo sos 
to carui Nikalojui II-jam, po 
vasario mėn. revoliucijos susi
darė laikinoji valdžia, kurion 
Aleksandras Kerenskis įėjo 
kaip teisingumo ministeris ir 
dirbo bendrai su konstituci
niais demokratais. Jis paren
gė amnestijos įstatymus ir 
mirties bausmę panaikino. Pa
naikino ir nepaprastus teis
mus. Leido spaudos, susirin
kimų ir žodžio laisvę. Lvovui 
pasitraukus iš ministerio pir
mininko pareigų, jis buvo iš
rinktas ministeriu pirmininku. 
1917 m. rugsėjo 15 d. jis pa
skelbė Rusijos demokratinę 
respubliką. Bet neilgam.

Tvarka kariuomenėj ir visur 
kitur pradėjo irti. Bolševikų 
veikla ir jų įtaka stiprėjo. Ke
renskio valdžia neatsilakiė. 
Spalio mėn. (1917 m.) revoliu
cijos metu ji buvo nuversta. 
Valdžią perėmė, teisingiau, už
grobė bolševikai. Nuo to liūd
no ir skaudaus įvykio jau pra
ėjo 50 metų. Komunistai šia 
sukaktimi džiaugiasi, tačiau jų 
pavergtieji Rusijos ir jos sate
litų žmonės liūdi, nes, užuot 
sulaukę “žemiško rojaus”, ko
kį Leninas ir Trockis žadėjo, 
sulaukė skaudžios vergijos, 
persekiojimų ir skurdo. Iš 
bolševikinės bei komunistinės 
vergijos jie ir po tiek metų 
neišsilaisvino.

*

Carų valdžia šimtmečiais 
buvo įsipykusi Rusijos žmo
nėms, kuriuos ji skriaudė, ne
davė laisvės reikštis nei politi
nėj, nei kuriose kitose gyvė
jimo srityse. Ypač ji buvo ne
pakenčiama Rusijos carų pa- 
vertgose tautose. Pirmasis Pa
saulinis karas sudarė visus 
galimumus nusikratyti ta val
džia ir laimėti laisvę. To siekė 
Kerenskio pradėtas demokra
tinis sąjūdis. Bet jis pralaimė
jo dėl per menko organizuo
tumo, dėl menkos patirties. 
Blogiausia, kad jis pačioje sa
vo veiklos pradžioje davė pla
čias, neribotas laisves visiems, 
net kariuomenės daliniams, jų 
nesudrausmindamas, bet duo
damas jiems laisvą valią pa
tiems tvarkytis, kaip jie išma
no. Tai netrukus privedė Ru
sijos politinį gyvenimą prie 
chaoso. Ta padėtim pasinau
dojo bolševikai, komunistai, 
savo užnugaryje turėdami Vo
kietijos ka’z' Lo valdžios pa
ramą.

Netenka užmiršti, kad Vo
kietijos Kaizerio valdžia savo 
lėšomis slapta iš Šveicarijos 
Rusijon nugabeno Leniną ir 
Trockį, vyriaurius bolševikų 
vadus, kad jie nuverstų Ke
renskio valdžią ir ją perimtų 
j savo rankas. Niekas neabe
joja, kad šiam žygiui Leninas 
turėjo Kaizerio ne tik morali
nę, bet ir ;m Jž at.nę paramą.

*
Kaizeris, duodamas Leninui 

šitokią pagalbą, turėjo kariš
kus išskaičiavimus. Jis siekė 
ištraukti Rusiją iš karo fron
tų, nes Rusija kariavo prieš 
Vokietiją drauge su savo są
jungininkais. šis kaizerio žy
gis pavyko. Netrukus po bol
ševikų įsigalėjimo Rusijoje, 
Leninas nutraukė karo veiks
mus prieš Vokietiją ir jos są
jungininkus. 1918 m. Lietuvos 
Brastoje sudarė taikos sutartį 
su Vokietija. Išsitraukimas iš 
kariškų veiksmų Leninui ir 
Trockiui daug padėjo įsistip
rinti krašto viduje. To pasiekė 
pasaulyje negirdėtais žiauru
mais, žmonių areštais, ištrė
mimais, žudymais. Naujasis 
bolševikų režimas, kurio prie- 
šakin atsistojo kaizerio papirk 
ti Leninas ir Trockis, atėmė 
iš žmonių ir tą laisvę, kokią 
jie vis tik turėjo prie caro 
valdžios. Raudonasis teroras 
nusiaulbė visą kraštą. Užuot 
davę žmonėms laisvę, jų ran
kas surakino vergijos pan
čiais, užuot išpildę savo paža
dus — sukurti kiašte medžia
ginę gerovę — atnešė pasau
lyje negirdėtą skurdą, užuot 
įvykdę Rusijoj žadėtą “rojų", 
sukūrė tikrą pragarą žemėje.

*
Per penkiasdešimt metų ko

munistų diktatoriai, pradedant 
Leninu ir baigiant dabartiniais 
— Brežnevu ir Kosyginu, ne
pakėlė krašto gerovės, bet jį 
nuskurdino nie. žiagiškai ir 
dvasiškai. Gyventojus paver
tė beteisiais j bet kokią nuo
savybę, beteisiais į bet kokią 
laisvę, beteisiais į tikėjimo, į 
žodžio, į susirinkimų laisvę. 
Milijonus žmonių komunistai 
išžudė vien tik dėl to, kad jie 
norėjo laisvės. Ūkininkams 
grąžino seniau prie carų buvu
sią baudžiavą, dar žiauresnę 
ir piktesnę baudžiavą. Santy
kiuose su savo kaimynais ko
munistai sulaužė visas su jais 
pasirašytas sutartis. Sulaužė 
ir tarptautines sutartis (Tehe
rano, Jaltos, Potsdamo ir ki
tas). Kariška jėga ir smurtu 
okupavo Pabaltijo valstybes. 
Nesilaikydama sutarčių, pasi
laikė sau visą eilę rytų ir cent
rinės Europos kraštų, jų tar
pe ir rytų Vokietiją. Maskvos 
komunistinių budelių dėka Ki
nijos žmonės pateko žiaųrion 
komunistų vergijon. Korėja 
buvo suskaldyta. Kuba pa
vergta. Dabar Vietnamo ka
ras vedamas, kad visą tą kraš 
tą pasigrobtų į komunistų kon 
trolę. Kur nepažvelgsi, visur 
komunistai veikia, kursto, ruo 
šia dirvą naujoms agresijoms. 
Kalba net ir apie Amerikos 
paskandinimą komunizme ir 
jų terore.

Šiandien niekas neabejoja, 
kad komunizmas yra padaręs 
pažangą. Deja, ta pažanga ne 
tokia, kokios Rusijos žmonės 
ir pasaulis laukė. Jis darė pa
žangą savo kaimynų užpuoli
mu ir pavergimu. Jis darė pa
žangą vergijos įvedimu ir jos 
50 metų išlaikymu. Ji darė 
pažangą pasaulio ramybės 
drumstimu, teroru, kūrimu pa
saulyje visuotinio chaoso, ku
ris jiems gelbsti daugiau kraš
tų pavergti baisiam, kruvinam 
komunizmui. Dieve, apsaugok 
pasaulį nuo tokios pažangos, 
kokią yra padaręs ir tebedaro 
komunizmas.

Spaudoj ir gyvenime

NEIK SU VELNIU OBUOLIAUTI...

Susižavėjęs okupantais, dr. A. I 
Margeris, siuntinėjo savo knygas 
leisti Lietuvoje, o pagaliau ir pats 
nuvažiavo ten raudonųjų globoje 
gyventi. Apie tai plačiau rašo “Sa 
ndara” Nr. 37 (rūgs. 22 d.): “Iš
vykdamas laivu į “tarybų” Lietu
vą pastoviai apsigyventi, chicagiš- 
kis dr. A. Margeris vežėsi su sa
vim keliokiką tūkstančių dolerių. 
Tuos pinigus jis sukišo j specialų

diržą ir juomi apsijuosę.

Leningrado muitinėje dr A. Mar
geris turėjo užpildyti dvi rusiš
kas blankas, pažymint kiek jis ve 
žasi dolerių. Bet pateiktos skaitli 
nės vienoj ir kitoj blankoje nebu
vo vienodos. Pastebėję tą, muiti
nės agentai pareikalavo, kad dr. 
A. Margeris nusiimtų diržą ir pa
rodytų, kiek iš tikro dolerių jis 
vežasi.

Viena chicagietė turistė, mokan 
ti rusiškai, tuojau įsimaišė: “Jis

Z

VILNIAUS DIENA IR VILMETI5K0S 
PROBLEMOS

Nustatytos ir patvirt'ntos Lietuvos etnografines sienas
KAZYS VEIKUTIS,

VKLS CV pirmininkas

Rytinė .siena prasideda nuo 
Dauguvos pietinio kranto (5 
km. į rytus nuo Dysnos) ir ei
na į pietus, paliekant Orzechow- 
ną gudų pusėje, o Prozorokus 
lietuvių pusėje iki Kublichi, to
liau eina į pietvakarius iki Vili
jos upės (10 km. į rytus nuo 
Dalginavos - Ilgi navos aukštu
pio). Kitaip sakant, siena nuo 
Dauguvos iki Vilijos aukštu
pio sutampa su sovietų - lenkų 
1921 —- 1939 m. siena. Toliau 
rytinė siena sutampa su Litua
nia propria siena iki Nemuno 
aukštupio.

Pietinė siena prasideda nuo 
Lituania propria, kur kertamas 
Nemunas ir eina į pietus palei 
Nemuno aukštupį, paliekant Ko- 
relyčių apskritį lietuvių pusėje 
ir pasukant į vakarus iki Nau
jos Elnios (Nowojelnia), vėliau 
kerta Molčadės upę ties Dwor- 
zec (gudų pusėje) ir eina iki 
Ščiaros upės, paliekant Ziete
los apskritį 1; etų vių pusėje. To
liau nuo Ščiaros upės į vakarus 
siena eina pro Piaski (gudų pu
sėje) Volpą (lenkų pusėje), Eis- 
mantus (lietuvių pusėje), Saka- 
lėnus - Sokolany (lietuvių pusė
je), paliekant Sokolką lenkų pu 
sėje, toliau pro Sidrą (lietuv'ų 
pusėje). Jonavą (lietuvių pusė
je) iki Biebrzos upės ir Augus
tave perkaso; nuo Augustavo 
perkaso iki Raigardo.

Vakarinė siena prasideda nuo 
Raigardo ir eina iki Garbasų, 
Unguros, Girduvos, Yluvos; 
juos visus paliekant Lietuvos 
pusėje. Toliau siena eina Pots
damo linija iki Braunsbergo. 
kuris paliekamas lenkų pusėje.

Lietuvos tyrimo institutas 
šias sienas patvirtino remian
tis vilniečio dr. A. Budreckio 
ir rnažlietuvio M. Gelžin'o refe
ratais, Z. Ivinskio, J. Jaktšo, 
S. Sužiedėlio ir K. Pakšto moks 
linėmis studijomis bei Rytų- 
Vakarų komis:jų pirmininkų 
pareiškimais su priedais (dr. 
Algirdo Budreckio referatas y-

yra patikimas ir klaidą padarė ne 
tyčiomis. Jeigu jis nusiims diržą, 
tai jo kelinės nukris ir paskiau vi
si juoksis iš jo.”

Po pasitarimų, muitininkai lei
do dr. A. Margeriui skristi j Vil
nių, kur buvo galutinai patikrinta, 
kiek iš tikro jis parsivežė dolerių.

Nespėjus jam apsistoti Vilniu
je, jį pradėjo raginti atsižadėti a- 
merikiečių pilietybės. Bet dr. A. 
Margeris žino, kad jeigu jis tą pa
darys, tai tuo pat sykiu jis turės 
atiduoti sovietinei valdžiai ir visus 
tuos dolerius, gaunant už juos ma
žos vertės rublius.”

J. Žvilb.

ra patalpintas š. m. rugsėjo 
mėn. Kary nr. 7).
Etnografinės Lietuvos sienos

Suprantama, kad etnografi 
nės sienos yra visos mūsų tau
tus rūpestis ir pareiga, bet mes, 
Vilniaus krašto lietuviai, v!są 
laikų jautėme ypatingą reika
lingumą turėti nustatytas Lie
tuvos etnografines riba3, nes 
mums Etrodė, kad kova už Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą nėra nuosekli, kai neturi
me ir nežinome jos etnografi
nių ribų. Todėl 1964 m. Vl'ko 
seime mes atgaivinome Lietu
vos nepriklausomybės aktu pa
skelbtąją visam pasauliui mintį 
“Lietuva atstatoma jos etno
grafinėse ribose” ir mes neat- 
laidžiai kovojome už darbo tęs
tinumą etnografinių sienų nu
statymo reikalu. Kadangi anks
čiau pradėtasis etnografinių sie
nų studijos darbas buvo kaip 
ir nutrūkęs, 1965 m. Vliko val
dyba sudarė iš vilniečių Rytų 
Lietuvos žemėms apginti k-ją 
ir po to tam pačiam tikslui bu
vo sudarytas (ar atgaivintas) 
Lietuvos Tyrimo institutas. Pas 
kirtoji komisija surinko Lietu
vos etnografiją liečiančią me
džiagą, ankstesnius ir vėlesnius 
duomenis bei gyvų mokslinin
kų nuomones ir pateikė Lietu
vos Tyrimo institutui savo siū
lymus Rytų - Pietų Lietuvos et
nografinių sienų reikalu. Nu
statytai etnografinei ribai pa
remti bus išleista atskira stu
dija. Taip pat manoma išleisti 
atskirą studiją Lietuvos žemių, 
kurios yra paliktos už etnogra
finių ribų.

Nustatant rytinę - pietinę s e- 
ną buvo imta dėmesin Lituania 
propria riba, padarant išimtis 
rytuose Dysnos ir pietuose Nau
garduko - Zietelos žemės plotuo
se, nes tose vietovėse ne tik 
surinkti duomenys kalba už Lie 
tuvos etnografiją, bet ir mums, 
vilniečiams, yra gerai žinomas 
ten ir šiandien lietuviškojo ele
mento vyravimas. Galima būtų 
rasti lietuviškų gyvenviečių pėd 
sakus Drisos srity rytuose bei 
Nesvyžiaus, Slonimo, Baltsto
gės srityse pietuose, bet su ap
gailestavimu tų vietovių teko 
atsisakyti, nes gyvieji lietuviš
kos etnografijos elementai ten 
jau yra beveik išnykę ir būtų 
sunku tų vietovių integralumą 
išsaugoti.

Kas be ko, be kritikos ir vie
nokių ar kitokių priekaištų ne
bus apseita. Galimos prielaidos 
ir šiokiems tokiems netikslu-

NOVEMBER 3, 1957 NOVEMBER 11, 1957

Šįmet dešimt metų sukako kaip pradėtas sėkmingas veržimasis į erdves. 1957 m. rugsėjo mėnesį mokslinin
kas Hagen (viršuj, kairėj) aiškina apie būsimą pirmojo JAV satelito skriejimą. 1957 m. spalio 4 d. rusai 
paleido pirmąjį satelitą, lapkričio 3 d. paleido satelitą su šunimi Laika. 1957 m. lapkričio 11 d. tuo
metinis prez. Eisenhower per televiziją pasakė žodį, kartu parodydamas ir amerikiečių raketos dalį, sugrą
žintą iš erdvių. Apačioj kairėj satelitas 1957 gruodžio 6 d. Cape Canaveral sprogo Vanguard trijų tarps
nių raketa, tačiau 1958 m. sausio mėnesį sėkmingai į erdves buvo išmestas satelitas.

mams, nes nustatant etnogra
finę ribą nebuvo galimybių nuo
dugniai ištirti tolimesnėse vie
tovėse šiandieninio lietuviško
jo elemento vyravimą. Bet vie
naip ar kitaip, o vis tik jau tu
rime etnografinę sieną ir žino
sime už kokios Lietuvos laisvę 
kovojame.

Religija ir lenkiškasis 
imperializmas

Nepaslaptis, kad lenkiškasis 
tautiškumas ir jų imperialisti
niai kėslai yra tampria5 suriš
ti su religija. Lenkai išnaudo
ja visas religines galimybes sa
vo tautiškumui puoselėti ir im
perializmui plėsti. Je laiko sau 
didžiuoju ginklu aplinkybę, kad 
Vilnius ir jo kraštas vis dar 
'tebelaikomas Lenkijos bažnyti
nės provincijos dalimi; jie net 
religinius suvažiavimus išnau
doja viešam reikalavimui, kad 

i Vilnius ir Lvovas būtų sugrą-
| žinti Lenkijai.

Gal ir nepriderėtų čia religi
nius reikalus svarstyti, bet, tu
rėdamas galvoje Kunigų vieny
bės seimo reikšmingus nutari
mus, kuriais užsibrėžta plates
niu mastu jungtis į Lietuvos 

I laisvinimo akciją, noriu daryti 
užuominą, kad yra galimybė 
kreiptis į Šv. Sostą dėl Vilniaus 
archidiecezijos sujungimo su 
Lietuvos bažnytine provincija. 
O galimybė yra tokia: kai mū
sų tautoje praeitais metais iš
kilo nepasitenkinimas dėl Va 

; t;kano pašto .ženklo Vilniaus
Aušros Vartų pavaizdavimo 
kaip Lenkijos valstybės simbo
lio, patikimi šaltiniai tvirtino,

‘ kad Vatikano vyriausybės sluok 
sn:ai per neapsižiūrėjimą buvę 
šališkai ir tendencingai lenkų 

j informuoti; apgailestavę padėtį 
ir davę suprasti, kad progai pa
sitaikius bus padarytas Lietu
vai reikšmingas gestas, patai
symui anos moralinės skriau-

| dos. Dabar, artinantis Lietuvos

nepriklausomybės atstatymo 50, 
-čiui proga prašyti anos skriau
dos atitaisymo, kartu prime
nant jau ilgokai užsitęsusią 
tarp Lietuvos ir Lenkijos baž
nytinių administracijų nenorma 
lią- padėtį. Ši galimybė prileidžia 
ma dar ir todėl, kad Vatikano 

' vyriausybėje yra didelis Lietu
vos reikalų užtarėjas kardino
las A. Samore.

Nuomonė, kad bažnytinių pro 
vincijų ribas Vatikanas derina 
tik politinėm sienom galutinai 
įsigaliojus tarptautiniuose san
tykiuose, nėra teisinga, nes gi 
ir 1925 m. nebuvo sunormuoti 
lietuvių - lenkų tarptautiniai san 
tykiai, koi Vilniaus archidioce- 
zija buvo priskirta prie Lenki
jos bažnytinės provincijos. Taip 
pat ir Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įkurdinimas įvykdy
tas tik bažnytinės procedūros 
keliu, kai 1926 m. pagal bulę 
“LituanOrum Gente” popiežinę

Nukelta i 1 osl.»

Kataliku Bažnyčia 
ir lietuvybė

I’R. PAULIUKONIS

Pirmoji lietuvių kalbos gramatika parašyta to pa
ties jėzuito Konstantino Širvydo apie 1630 m. Bet šios 
gramatikos nėra išlikęs nė vienas egzempliorius. Pir
moji išlikusi gramatika yra protestantų kunigo Da
nieliaus Kleino (1609-1666) išleista 1653 m. M. Lie
tuvoje. Lietuvoj pirmoji išleista gramatika yra 1737 m. 
nežinomo autoriaus. XIX a. buvo tik kartojama ir 
perrašinėjama anksčiau minėtoji gramatika. Origina
lesnę lenkų kalba išleido jau minėtas prelatas Kalik
stas Kasakauskis, kuris knygos prakalboje kėlė lietu
vių kalbos vertę. Kretingos vienuolis bernardinas Si- 
manas Grosas buvo parašęs pajūrio žemaičiams skir
tą gramatiką (1835 m.) Mokykloms skirta lietuvių 
kalbos gramatika yra minėtina parašyta kunigo, vė
liau vyskupo, Antano Baranausko. 1886 m. buvo iš
spausdinta kun. Mykolo Miežinio gramatika. Vėliau 
bendrinės lietuvių kalbos raidai daugiau įtakos turė
jo didžiojo lietuvių kalbininko Jono Jablonskio išleis
ta 1901 m. Petro Kriaušaičio slapyvardžiu gramatika.

Kalbininko dr. P. Joniko nuomone, žymiausi lie
tuvių kalbos mokslininkai yra kun. Kazimieras Jau
nius, Jonas Jablonskis ir Kazimieras Būga. Prie to 
reikia dar pastebėti, kad J. Jablonskis naudojosi kun. 
K. Jauniaus kalbos mokslo žiniomis, o K. Būga bu

vo kun. K. Jauniaus mokinys. K. Būgos rengiamam 
žodynui daug talkininkavęs kun. Feliksas Sragys.

d. Lietuvių tautos švietimas. Katalikų Bažnyčia 
lietuvių tautos švietimo srityje turi didelių nuopel
nų. Nei lietuviško pagonizmo žydėjimo, nei rusiškos 
kultūros įtakos įsigalėjimo laikais (XIV a.) Lietuvo
je nebuvo įkurta nė viena mokykla. Ir nenuostabu,

! kryžiuočių karų metu, kai kraštas buvo virtęs nuola
tine karo stovykla, nė narsūs valdovai, kaip Gedi
minas, Algirdas, Kęstutis neturėjo galimybių rūpin
tis tautos švietimu. Tik Jogailos-Vytauto laikais kata
likybei pradėjus leisti gilesnes šaknis, Lietuvoje at
sirado pirmosios mokyklos. Jau pirmasis Vilniaus vys
kupas Andrius Vosylius (1388-1398 m.) prie ka
tedros įsteigė pirmą mokyklą. Ta mokykla gerokai su
stiprėjo, kai jai išlaikyti 1452 m. karalius Kazimie
ras užrašė 8 kapas grašių nuolatinių metinių paja
mų. 1513 m. Vilniuje Šv. Jono parapijos miestiečiai 
prie savo bažnyčios įsteigė dar vieną mokyklą. XVI a. 
pradžioje prie parapijų atsirado ir daugiau mokyklų. 
1526 m. Vilniaus vyskupijos sinodas įsakė kurti mo
kyklas prie parapijų. Klebonams buvo įsakyta pasta
tyti namus mokiniams mokytis ir gyventi ir laikyti 
mokytoją, kuris mokiniams aiškintų evangelijas ir šv. 
Povilo laiškus lenkiškai ir lietuviškai. Be to, tose mo
kyklose buvo mokoma giedoti, skaityti, rašyti, pra
mokti kiek kalbų — lotynų, lenkų, rusų. Kad Vil
niaus vyskupijoje jau būta didesnio skaičiaus mokyk
lų rodo ir tas, kad XVI a. pirmame ketvirtyje buvo 
paskirtas mokyklų prižiūrėtojas prelatas scholastikas. 
Atsirasdavo ir privačių asmenų, kaip Albertas Goš
tautas savo dvare įsteigęs mokylą(1534 m.). Minėtą si
nodo nutarimą Vilniaus vyskupai kartas nuo karto kle

bonams primindavo ir ragindavo laikyti parapines mo 
kyklas, o kur dar jų nebuvo, steigti jas. Vysk. Ma
salskis net du kartu (1773 ir 1781 m.) įsakė klebo
nams kurti parapijų mokyklas ir pranešti apie moki
nių skaičių. 1799 m. birželio 1 d. pastoraciniu laišku 
vysk. Jonas Kasakauskis ragino kunigus išvesti “kai
mo žmones iš grubios tamsos” ir reikalavo steigti 
parapijose prieglaudas, mokyklas. Jo laikais parapijų 
mokyklose buvo daugiau kaip 2000 mokinių. Jis spaus 
dino ir dalijo mokykloms reikalingas knygas.

Seinų vyskupijos administratorius vysk. Polikar
pas Marciejevskis (1827) raginęs kunigus laikyti pa
rapines mokyklas. Kadangi Sūduva priklausė prie au
tonominės Lenkijos karalijos ir turėjo daugiau tei
sių, tai ten švietimas greičiau pakilo nes be parapinių 
mokyklų, daug veikė kaimuose daraktorių mokyklų. 
Vysk. J. Staugaitis savo atsiminimuose mini, kad veik 
kiekvienoje parapijoje kaimuose veikė po kelias mo
kyklas.

Žemaičių vyskupai taip pat ragino klebonus steig
ti prie parapijų mokyklas. J. Lebedžio surinktomis 
žiniomis XVI a viduryje Žemaičių vyskupijoje buvę 
daugiau kaip 10 mokyklų. Vysk. J. Tiškevičius ragi
nęs klebonus steigti mokyklas ir 1646 m. pranešime 

j Romai rašė, kad Žemaičių vyskupijoje prie kiekvie
nos parapijos yra mokykla, kurioje mokytojas baka
lauras moko vaikus katekizmo, giedojimo, gramatikos 
ir kitų dalykų. Kan. A. Alekna tvirtina kad XVIII a. 
pabaigoje etnografinėje Lietuvoje buvę apie 300 para
pijų mokyklų su 5,000 mokinių. Mokyklas lankę mies
tiečių ir valstiečių vaikai.

(Bus daugiau)
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INŽ. TOMĄ NARUŠEVIČIŲ 
PRISIMENANT

Asmuo daug nusipelnęs lietuvių tautai

VILNIAUS DIENA IR VILNIETIŠKOS 
PROBLEMOS

Daugirdų kaimas, Krokialau
kio apyl., Alytaus apskr., turįs 
20 ūkininkų sodybų, yra davęs 
Lietuvai du žymius sūnus: inži
nierių Tomą Norų — Naruše
vičių, iškilų visuomenininką bei 
diplomatą ir karininką Vaclovą 
Žadeikį, Lietuvos nepriklauso
mybės karų savanorį gen. štabo 
pulkininką. Rugsėjo 16 d. sukan 
ka 40 metų, kai Kaune Raudono
jo Kryžiaus ligoninėj, jei tiksliai 
prisimenu, širdies ii inkstų liga 
mirė lomas Naruševičius, di
džiai nusipelnęs Lietuvai vyras, 
eidamas 56 savo amžiaus metus. 
Būdamas jo tėviškės kaimynas, 
jaučiu pareigą pagerbti jį bent 
trumpai prisimindamas. Dar yra 
gyvųjų jo bepdradarbių, kurie ga 
lėtų daugiau apie jo gyvenimą 
ir darbus parašyti.

Tomo Tėviškė 
11* t

Dažnas apylinkės ūkininkas, 
važiuodamas vieškeliu pro Daugi 
rdų kaimą į įCrokialaukį, priva
žiavęs to ' kaimo kalvę, esančią 
dešinėje vieškeliu pusėje, parody
davo savo vaikams sodybą, maž
daug už pusės mylios į pietus 
nuo vieškelio,' sakydamas, kad 
šiuose (lamuose yra gimęs žmo 
gus, garsus inžinierius Tomas Na
ruševieius. Gimtoji Naruševičių 

sodyba Riekto.nesiskyrė nuo dau 
gelio tč( paties kaimo ūkininkų so 
dybų. Gyvenama? namas medi
nis, šiaudiniu stogu buvo didelis 
kontrastas palyginus su kaimyno 
vakarų pusėje pulk. Vaclovo Ža- 
deikio tėvo statytu mūriniu gy
venamu namu, dengtu raudonų 
čerpių stogu. Kiek mano atmin
tis siekia, Naruševičių ūkyje gy
veno Tomo sesuo, ištekėjusi už 
Vinco Navicko, kurio apylinkės 
dzūkai*'tikrąja pavarde niekad ne 
[vadino, o tik “Noražencis”.

Išradingcis in ži n ierius

Iš tikrųjų lomas Naruševičius 
buvo didelis lietuvis patriotas ir 
gabus inžinierius. Gimęs 1871 m. 
lapkričio 17 d. Daugirdų kaime, 
gimnazijos mokslus išėjo Marija
mpolėj, o aukštuosius inžinerijos 
mokslus Maskvoje. Labai pasi
žymėjo savo specialybėje, todėl 
jam buvo pavedama atlikti svar
būs projektai bei atsakingi dar
bai. Jo vienaamžiai ūkininkai, su 
kuriais jis ėjo kartu į pradžios mo 
kyklą ir ganė gyvulius, kraipė 
galvas iš nustebimo sužinoję, kad
lomas Maskvoje pastatė centri
nę elektros stotį. Tomas Naruše

žiuje, vykstant Taikos konferen
cijai. Čia būdamas su M. Yču 
iš JAV karo sandėlių Prancūzi
joje išrūpino daug reikalingų ka- Į 
rinių medžiagų naujai besikurią ' 
nčiai Lietuvos kariuomenei.

Energingas diplomatas
Tomas Naruševičius buvo e- 

nergingas ir gabus diplomatas. 
1920 m. su A. Voldemaru atsto
vavo Lietuvai Tautų sąjungoj. 
Jis svarbiausias dalyvis 1920 m. 
liepos 12 d. pasirašytos taikos su
tarties su Sovietais. 1921 m. at
stovavo Lietuvai derybose su len 
kais Briusely. 1921-1923 Lietuvos 
įgaliotas ministeris Londone, 19- 
25 m. Klaipėdos uosto direkci
jos pirmininkas. Aktyviai reiškė
si Aukštųjų mokyklų lietuviams 
studentams šelpti draugijoje, bū
damas jos vicepirmininku ir mir
damas šiam tikslui testamentu 
paskyrė savo 25,000 litų vertės 
vilą Smeltėje.

Santykiai su gimtąja apylinke 
ir jos žmonėmis

Tomas Naruševičius mylėjo sa 
vo gimtąją apylinkę ir jos žmo
nes, kurie gaivino jame jaunys
tės prisiminimus. Jis buvo pirkęs 
ne toli esantį Premezio dvaro 
centrą, Ūdrijos apyl., kadaise pri 
klausiusį dvarininkams Narbu
tams. Vasaros metu čia atsilan 
kvdavo ir sekmadieniais atvažiuo 
davo ; Krokialaukį, savo gimtą
ją parapiją. Prisimenu, tuo laiku 
buvęs parapijos klebonas kun. 
A. Dailidė pagarbiai priimdavo 
savo iškilų para pietį. Sumos me
tu jį pasodindavo specialioje kė
dėje prie pat altoriaus. Kai vie
naamžiai apylinkės ūkininkai jį 
sutikę juokaudami klausdavo, ko 
dėl jis sulaukęs vyresnio amžiaus 
nevedęs, jis atsakydavęs: “Jaunas 
būdamas neapsivedžiau iš meilės 
o dabar jau per vėlu. Jei kuri už 
manęs tekėtų, tai žiūrėtų ne ma 
nęs, bet mano padėties, užima-: 
mos vietos”. Apylinkės ūkininkai 
mėgo pasiskųsti jam ir savo bė
domis, tikėdamiesi, kad užimąs 
tokią aukštą poziciją žmogus ga
lįs jiems padėti. Viena iš tokių 
bėdų buvo ta, kad Daugirdų, Liu 
klingėnų, Cibiliekų ir kitų kai
mų pievos, užakus per jas tekan
tiems upeliams, virto sunkiai iš
brendamom pelkėm, kuriose var 
gšai gyvulėliai turėjo klampoti i- 
ki pilvų. Gal būt, jo tarpinin
kavimu šios pievos buvo nusau
sintos ir virto puikiom ganyk
lom, bet tik jau po jo mirties.

Tomas Naruševičius, kaip aš 
jį prisimenu vienais iš paskuti
niųjų jo gyvenimo metų, buvo 
gana aukšto ūgio, stambaus kū
no sudėjimo, aristokratiškos iš- 
viazdos. Pagal jo paskutinę valią 
jo kūnas iškilmingai palaidotas 
Krokialaukio kapinėse išmūry
tam rūsy netoli tako pietų vaka
rų pusėj.

Daugirdų ir kitų kaimų žmo
nės sekmadieniais eidami kapi
nių taku į bažnyčią, savo vai
kams parodydavo Tomo Naruše
vičiaus amžino poilsio vietą, sa
kydami: Čia palaidotas didelis 
žmogus, garsus inžinierius, daug 
nusipelnęs Lietuvai...

Kai paskutinį kartą jo kapą, 
praėjus daugiau dešimčiai metų 
nuo jo mirties aplankiau, jokio 
paminklo primenančio šio žy
maus lietuvio gyvenimą ir dar
bus, tenai nebuvo. Tik atsikūru
sios Lietuvos pirmojo dešimtme
čio istorijos dokumentai amžiam 
bylos apie Tomo Naruševičiaus 
—Noraus atliktus didelius dar
bus.

I. Medžiukas

KAPELIONŲ SUVAŽIAVIMAS

900 kunigų dalyvavo Prancū 
zijos valstybinių mokyklų kape
lionų suvažiavime, kuris įvyko 
Paryžiuje. Buvo studijuojamos 
šiuolaikinio jaunimo religinio 
gyvenimo problemos.

vičius pasižymėjo ir tramvajų kon 
strukcijos ir eksploatacijos srity
se ir yra užpatentavęs keletą sa
vo išradimų. Kaip gabus inžinie
rius jis buvo savo vyresnybės 
siuntinėjamas į užsienį susipažin 
ti su tų kraštų technikos pažan
ga. Tuo tikslu jis lankėsi JAV,An 
glijoj ir Japonijoj.

Visuomenininko keliu į politiką

Dar besimokydamas gimnazi
joj, Tomas buvo sąmoningas lie
tuvis. Tačiau į visuomeninį dar
bą visa siela įsijungė gyve n da
mas Maskvoje ir čia 1905 m. su
organizuodamas Lietuvių savišal 
pos draugiją ir jai bene trejus 
metus energingai pirmininkauda 
mas. Dalyvavo Lietuvių mokslo 
draugijoj. Buvo vienas iš organi
zatorių Lietuvių komiteto karo 
pabėgėliams šelpti ir kurį laiką 
to komiteto nariu. Su adv. P. Le
onu suorganizavo demokratinę 
tautos laisvės Santarą, vėliau per 
siorganizavusią į Ūkininkų par
tiją ir joje pats aktyviai reiškėsi. 
1916 m. dalyvavo Lietuvių kon
ferencijoj Londone. Sekančiais 
metais išvykęs į JAV su kitų tau
tų atstovais pasirašė Tautų ne
priklausomybės deklaraciją Phi
ladelphijoj. Išrinktas katalikų ir 
tautininkų demokratinių srovių 
tarybos vykdomojo komiteto pir
mininku, 1919 m. kaip Amerikos 
lietuvių delegatas dalyvavo Pary

Bo&toniečiai klausosi Vliko pirm. dr. K. Valiūno kalbos tautos šventės minėjime Bostone. Lietuvių klubo 
salėje. Nuotr. Pov. Plikšnio

MUSU KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

METINE GEGUŽINE
Jau tradicija tapo Darbo dieną 

N. Anglijos lietuviams susi- 
r’nkti Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų centre, šis gražus pasisve
čiavimas visada pradedamas šv. 
Mišiomis. šiais metais jas atlai 
kė Amsterdamo (N. Y.) lietuvių 
Šv. Kazimiero par. kleb. kun. K. 
Balčys. Nukr. Jėzaus seselių rė
mėjų pirm. kun. V. Valkavič’us 
pasakė lietuvišką ir anglišką pa
mokslus. Nauja graži seserų kop 
lyčia buvo sausakimšai pilna. Mi 
šių procesijoj ir per Mišias buvo

Štai kokius kukurūzus išaugina lietuvis Amerikoje! “Draugo” poezi
jos konkurso 1963 metų mecenatas veterinarijos ir agronomijos dak
taras Kazys Alni nas savo ūkio kultūriniuos laukuos Nebraskoje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vėl perplanuoja Kauno 

miestą.. Pastarasis generalinis 
planas buvo sudarytas prieš 15 
metų (1952). Jis buvo numaty
tas 220-čiai tūkstančių gyven
tojų 197C metais. Bet Maskvos 
galvotrūkčiais skubinamasis pra 
monės plėtimas (ir žmonių bėgi
mas iš kolchozų) susiurbė į 
Kauną gyventojų daugiau, nei 
planuotojai 1952 metais tikėjo
si. 1970-tiems metams numaty
toji miesto gyventojų riba buvo 
peržengta 1960 metais. Dabar 
Kaune jau susikimšę 284 tūks
tančiai.

Naujas planas rengiamas jau 
treti metai. Jį rengia architek
tas P. Janulis (1952 m. plano 
autorius), inžinieriai — A. Tu- 
pinis, A. Burkus, A. Palskys, 
R. P’lkauskas ir inž. — ekono
mistas J. Daniulaitis. Jiems pa 
tarėjai yra architektai — dr.
K. šešelgis, Vyt. Žemkalnis, J. 
Putna, V. Miliūkštis ir kt.

Žaliakalnio — Palemono sri
tis numatoma 150-čia' tūkstan
čių gyventojų, Vilijampolė — 
75-iems tūkstančiams, Aleksotas 
— Panemunė — 50-čiai tūks
tančių. Senamiestyje ir Nauja
miestyje (Laisvės al. —- geležin
kelių stotis) gyventojų suma- 
žėsią. Miesto centras numato
mas pal’kti dabartinėj vietoj — 
Laisvės alėja, Donelaičio g., Vie 
nybės (dabar vad. Janonio) aikš 
tė. Ši centrinė aikštė (šalia mu
ziejaus) numatoma pratęsti iki 
V. Putvinskio (dabar Sai. Ne
ries) gatvės.

Planuotojams tenka skaitytis 
j su faktu, kad “partija ir vyriau

giedamos lietuviškos giesmės.
Diena buvo graži ir svečių aps 

čiai. Vieni lankė kapus netoli so
dybos, gražiame miškelyje. Čia 
jau ilsisi buvęs centro motiniško 
namo kapelionas kun. Jonas 
Švagždys, Nukr. Jėzaus seselių 
vienuolijos įsteigėjas kun Alfon
sas Maris, — pasijonistas, ketu
rios seselės ir 17 senelių prie
glaudos mirusių narių.

Senelių prieglauda yra arti vie 
nuolyno, pamiškėje.. Prie kelio 
iš Brocktono yra naujai atre
montuoti poilsiaujančių kunigų 
namai, kuriuose jau gyvena buv. 
Bostono liet. parap. kleb. prel. 
Pr. Virmauskis, buv. Brockto-

sybė yra nusistačiusi palikti 
Kaune ir dabartinio rusų vieš
patavimo eros pėdsaką — pa
didintosios centrinės aikštės vi
dury pastatydinti didžiulį Leni
ną...

Carinės Rusijos viešpatavimo 
era paliko Kaune Soborą — “ru 
siškos pravoslavijos” suvenyrą, 
kuriuo Kaunas bodėjosi, bet 
nerado kaip nusikratyti. Ties bū 
simojo “suvenyro” projektu 
kauniečiai guodžiasi, kad tas vis 
dėlto bus lengvesnis už Soborą 
ir lengviau kada nors užleis vie
tą Lietuvos laisvės paminklui

(E.)

— Amerikoj apie pusė bankų 
tarnautojų yra moterys.

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko. brokados. “boucle’s” ir “fiberglass”

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

615 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien it sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad užddaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo j šiaurę 
Jefferson Street — Chern.n’s aikštėje.

no liet. parap. klebonas kųn. F. 
Norbutas ir kt.

Visos įstaigos koncentruojasi 
apie vienuolyną. Dabar projek
tuoja “Mater Dei” gimnazijos 
statybą.

Išrinkta nauja vienuolyno va
dovybė: motinėlė — sės. M. A- 
madeus, pagelbininkės — sės. 
Annunciata, sės. Celestina, sės. 
Karmelita ir sės. Incarnata.

Vienuolija kasmet sukviečia 
rėmėjų seimelius. Leidžia jau 
septinti metai “Naujienų laiš
kus”, kur aprašoma rėmėjų ir 
seselių veikla.

Artėja dešimtmetis, kai vie
nuolijos dvasiniam gyvenimui 
vadovauja kapelionas kun. Alo 
yzas Klimas, buv. Lietuvoje 
Jonavos progimn. kapelionas. 
Jo brolis kun. Jonas Klimas vi 
karauja Bostono lietuvių para
pijoj-

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
vienuolyno centras Brocktone 
vra nemaža atrakcija N. Angli
jos lietuviams. Tik viena pagei
dautina, kad jos, turėdamos sa
vo rankose daugelį lietuvių pa
rapijų mokyklų, vaikučius išmo
kytų lietuviškų dainų ir giesmių, 
kad lietuviškų Mišių metu vai
kučiai mokėtų atsakinėti lietu
viškai.

—- Meksikoj, Jalapa mieste, 10 
m. mergaitė pagimdė berniuką. 
Suimtas ją samdęs turtingas kai 
mynas už vaikų suvedžiojimą.

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

r.KspertlSkal uždedam naujUB lr tai 
ii>me senus. Pilnai apsidraudė. Dar 
1 a na garantuotas

A. ABALL ROOFING OO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778
> ♦ ♦ ♦ ♦ > ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦♦♦♦
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lk. ink 
ad tento 10 lkl 11 vai. ryto. Se&ta 

dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 lk‘ 
9:80 vai. ryto. Vakarais ptrmadie 
niais 7 vai vakaro

7150 South Waplewood Avenue 
Ohlciuso. Illinois 00020

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM

Telef. HEmlock 4-2413
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
5957 So. VVestern Avė.

LEONAS FRANCKUS Sav 
Stabdžiai. Sankabos, Transmisijot

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 581 h Street

Telefonas PRospect 8-9533

(Atkelta iš 3 psl.)
Pijus XI yra užakcentavęs, kad 
pasilaiko sau teisę daryti pa
keitimus Lietuvos bažnytinėje 
provincijoje bei jos diocezijų 
pertvarkyme. Iš to darytina iš
vada, kad Vatikanas nespren
džia teritorijų teisinės priklau
somybės klausimo, bet bažny
tinių provincijų reikalus tvar
ko pagal teritorialinį de facto 
stovį. Nėra teisinga nuomonė 
ir ta, kad su bažnytinių pro
vincijų patvarkymu būtų rodo
mas komunistinio režimo pripa
žinimo ženklas, nes kaip Lie
tuvoje, taip ir Lenkijoje šian
dien yra tas pats komunistinis 
režimas.

Jaunimo požiūris i Vilniaus 
esmę

Neginčijama gyvenimo tiesa, 
kad jaunimas yra tautos atei
tis; kad nuo jaunimo sąmonin
gumo priklausys ir Lietuvos lais 
vės kovos ryžtas ir lietuviškų
jų žemių integralumo išsaugo
jimas. Tat žvelgiant į šias tie
sas ir stebint jaunimo išorinius 
pojūčius, tenka pastebėti, kad 
išeivijos lietuvių mokyklinis jau 
nimas nėra pakankamai supa
žindintas su Vilnijos problemo
mis. Šalia žinojimo, kad jo tė
vų žemė yra Lietuva, atrodo, 
jaunimas turėtų žinoti, kad Lie 
tuvos amžinoji sostinė yra Vil
nius ir, kad Vilniuje jo protė
viai savo darbo kruopštumu ir 
dvasinės kūrybos žiedais paliko 
jam ir tik jam didžiuosius me
no ir neįkainojamus kultūros 
lobius; kad Lietuvos nepriklau
somybės žydėjimo metais Vil
nius buvo kaimynų lenkų netei
sėtai atplėštas nuo Lietuvos ka
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JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

I ŠV. ANTANO GIMNAZIJA !
Kennebunkporte, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.
Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. E
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru- E 

E pėms). S

Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama E 
E lietuviška gyvenimo orientacija. E

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
E Atlyginimas visiems prieinamas.

Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1967 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

.............. ......................................... .............................Š

CIRCUIT T V X KAIMO (.LIETUVIAI) I 
Sav. DAN LIUTIKAS L

C35JIJ PASIRINKIMAS SPALVUOTŲ AR PAPRASTU TELBVIZIJul • RADIJU • STEREO • ORO VĖSINTUVU • TAISYMAS I

2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. 471-2446 į

BE
MY GUEST

BUT 1 
PLEASE...

Only you 

can prevent 
forest fires!

mieno ir, kad tie patys kaimy
nai savo pretenzijų į mūsų Vil
nių vis dar nėra išsižadėję. To
dėl mūsų tradicinės šventės — 
Vilniaus dienos proga jungiu 
savo sveikinimus ir linkėjimus 
jaunimui dr. Vinco Kudirkos Lie 
tuvos himne žodžiais: “Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę 
semia”.

— Amerikoje su gimimo de
fektais gyvena 15 mil. žmonių.

— Amerikoj yra 102 mil. tu
rinčių vairavimo leidimus.
iiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

V. Baravyko
Anglų-Lietuvių kalbų

ŽODY NAS
jau gaunamas
žodynas plačios apimties, apie 

30,000 žodžių ir posakių, 590 pusi., 
kietuose apdaruose.

Kaina — $6.00

Žodyną galite gauti Drauge.
' • • I»111 • • 1111«11 ll|»»»l'»lll"|lllllllll|H>HHim

Lietuvių liaudies
v f • •šokiai.

,1. LINGYS, 154 pusi.
Antroji laida išleista Balio Pakš
to ir Juozo Kreivėno. 10 šokių su 
aprašymais, braižiniais, nuotrau
komis ir gaidomis. KALVELIS, 
KUBILAS. RAGUČIAI, KEPURI
NE. OŽELIS. SUKČIUS, LENCIŪ
GĖLIS, SADUTE. MIKTTA ir MA
LŪNĖLIS. Knyga labai naudinga 
šokių vadovams, šokėjams ir šokių 
mylėtojams. Kaina $2.00. Gauna
mo DRAUGE, 4545 West 63rd St., 
CHICAGO, ILL. 60629.
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BOSTONO ŽINIOS
BOSTONO LIETUVIŲ RADIJO 

PROGRAMOS
Šio miesto ir aplink jį susispie

tusių kolonijų lietuviai gali džiau 
gtis, turėdami net tris skirtingas 
radijo programas. Gali klausytis 
gimtosios kalbos žodžio ir dainų, 
sklindančių radijo bangom kiek 
vieną sekmadienį net dvi su puse 
valandos. Nežiūrint ir skeptiš- 
kiausių kritiškų balsų, kiekvienas 
objektyviai galvojąs lietuvis pri
pažins, kad vietinės lietuvių radi 
jo programos yra neišdildomas į- 
našas lietuviškai kultūrai kelti ir 
stiprus veiksnys lietuvių kalbos 
auklėjime ir neatskiriama dalis 
lietuviško gyvenimo buities. Šios 
radijo programos padaro sekma
dienius daug šventiškesnius bei 
turiningesnius. .

Laisvės Varpas
Laisvės Varpas transliuoja sa

vo programą nuo 8-9 vai. ryto iš 
Framingham radijo stoties. Ja gir 
di ne tik Bostono, Worcesterio, 
Brocktono, Norwoodo, Lowell- 
io, bet ir dauguma mažesnių lie
tuvių kolonijų. Jos vedėju yra 
adv. Petras Viščinis, gyv. Brock
tone ir kas sekmadienį važiuoja į 
minėtą radijo stotį, kad Laisvės 
Varpo bangomis pažadintų tau
tiečius ir iš rytmečio miego ir iš 
tautinio susnudimo. Laisvės Var
po programa sklinda radijo ban
gomis jau antras dešimtmetis. Ji 
yra įrėžus gilią vagą ir lietuviš
kos kultūros baruose ir mūsų tre 
mties gyvenimo istorijoje. Lais
vės Varpo programa jos vedėjo 
Viščinio meniškai parengiama ir 
giliai patriotiška. Ji išlaikoma 
grynai klaustyojų ir rėmėjų kuk
liomis aukomis. Šioje programoje 
veik nėra komercinių skelbimų. 
Nebrangus stoties mokestis įgali
na jos vedėją daugiau laiko skirti 
lietuviško gyvenimo aktualijų ap 
žvalgoms, politinio bei kultūri
nio gyvenimo apraiškoms išryš
kinti. Programa p išpuošta mūsų 
žymių solistų bei meno ansamb
lių gražiomis dainomis, muziki
nėmis pynėmis ir. deklamacijo
mis.

Visi mūsų tautos ir valstybės i- 
storiniai epizodai bei sukaktys vi 
suomet yra perleidžiamos per Lai 
svės Varpo programą. Šios progra 
mos mielai klauso dauguma seno 
sios emigracijos lietuvių, kuriems 
spausdintas lietuviškas žodis jau 
yra sunkiau suprantamas. 

Lietuvių radijo programa
Ji transliuojama sekmadieniais 

iš Bostono priemiesčio Medford 
nuo 11-12 vai. dienos metu. Tai 
sena lietuvių radijo programa, į- 
steigta senosios kartos Bostono 
lietuvių. Ji ilgus metus buvo veda 
ma A. Kneižio; po to Jono Ro
mano ir tik praeitais metais, Jo
nui Romanui dėl senatvės pasi
traukus, perduota vest Laisvės 
Varpo vedėjui Viščįniui, kaip ge
riausiai šiose pareigose tinkan
čiam. Ši lietuvių radijo programa 
dėl aukšto stoties mokesčio gali 
išsilaikyti tik remiama skelbimų. 
Nežiūrint to ir šioje programoje 
mes jaučiame visą Bostono lietu
viško gyvenimo pulsą. Čia per
duodamos lietuvių Šv. Petro pa
rapijos žinios, lietuvių biznierių 
veikla, vykstantys kultūriniai pa
rengimai ir pagerbiami bei prisi
menami mūsų mirusieji. Petras 
Viščinis, perėmęs šią radijo pro
gramą, stengiasi kiek galima iš
laikyti jos pradinį charakterį, kad 
tuo įtiktų abiejų kartų lietu
viams. Greita laiko tėkmė keičia 
mūsų gyvenimą ir lietuviškos kul 
tūros apraiškos keičiasi su laiku 
ir žmonėmis. Dėlto senosios emi 
gracijos lietuviai kaikada nepil
nai supranta naujųjų ateivių kul
tūrinius polėkius ir gyvenimo ap 
raiškas. Todėl, sudarant šią radi 
jo programą jos vedėjui Višči- 
niui, tenka rimtai skaitytis su 
klausytojų nuotaikomis. Atrodo, 
kad jos vedėjas Viščinis, turėda
mas šioje srityje didelį patyrimą 
ir platų intelektualinį horizon
tą, sugebės visiems klausytojams 
įtikti. Darbas sunkus ir nedėkin
gas, tenka skaitytis su didelėmis 
finansinėmis problemomis, kad 
išlaikytų programos tęstinumą. 
Mūsų visų pareiga šias jo pastan 
gas remti, kad lietuvių radijo

programa lankytų mus regulia
riai kiekvieną sekmadienį.

S. ir V. Minku radijo programa 
Tai viena seniausių lietuviškų 

radijo programų Naujoje Anglijo 
je. Bostone ji girdima jau dau
giau 30 metų. Minkų radijo pro
grama girdima Bostone kiekvie
ną sekmadienį nuo 1-1:30 v. po 
pietų iš Lynn radijo stoties. Ši 
radijo programa, per daugelį me 
tų vedama žinomų lietuvių preky 
bininkų, yra daug nusipelniusi 
lietuvių kalbai ir lietuviško gyve j 
nimo papročiams išlaikyti lietu-I 
vių tarpe. Trijų kartų laikotarpy 
Minkų radijo programa išugdė 
ir savitas lietuviškas tradicijas, 
kaip artimųjų ir prietelių gyveni 
mo sukakčių paminėjimus ir svei 
kinimus ir pan. Stepono Min- 
kaus lietuviškų žinių santraukos 
perduodamos jo programos metu 
yra mėgiamos ir gerai supranta
mos senosios kartos lietuvių, ku
riems lietuviškuose laikraščiuose 
dedamos politinės žinios dažnai 
yra nesuprantamos.

Šių žinių komentaruose akcen 
tuojama didžiulė komunizmo 
grėsmė ne tik lietuvių tautai, bet 
ir laisvajam pasauliui. Šioje srity 
je St. Minkus per eilę metų at
liko didelį darbą, šviesdamas, 
kaip minėjau, senosios emigraci
jos lietuvius. Garbė jami Minkų 
programoje gausu ir mūsų tėvy
nės liaudies muzikos ir naujųjų 
muzikinių kompozicijų. Ir nevel
tui jų radio programa pradeda
ma ir baigiama lietuviško sukti
nio melodijos garsais, kas nustato 
jos lietuvišką charakterį. Tai tik 
mažas žiupsnelis pabertų minčių, 
peržvelgiant liet. radijo progra
mas Bostono apylinkėje, kur nuo 
seno gyvena didelis skaičius abie 
jų emigracijų lietuvių, sukūrusių 
daug lietuviškų garbingų institu 
cijų. Ir šiuo metu, kada moder
naus gyvenimo bangos šėlstan
čiai plaka ir naikina lietuviškos 
kultūros ir kalbos židinius Ameri 
kos žemėje, lietuvių radijo va
landų programos yra gyva užtva 
ra prieš naikinančių bangų pra 
žūtingą darbą.

Ar lietuviškas žodis ir daina to 
liau skambės radijo bangomis 
šventadienio nuotaikoje mūsų sek 
lyčiose, priklausys tik nuo mūsų 
pačių noro ir materialinės para
mos.

J. Vizbaras-Sūduvas

KOVA MERO VIETAI
Bostonas turi apie ketvirtį mili 

jono balsuotojų. Pirminiuose bal 
savimuose dalyvauja visada ma
žas jų skaičius. Šiais metais buvo

Kun. J. Klimas pradeda malda Tautos šventės minėjimą Bostone, kuris 
įvyko rugsėjo 17 d. Lietuvių klubo salėje. Nuotr. P. Plikšio

valstybės sekretorius, gavo apie 
30,000. Taigi tie du kandidatai ir 
lieka rinkimams. Respublikonas 
Sears surinko per 20,000 ir buvo 
trečiuoju. Kiti, ir gana populia
rūs, kandidatai gavo gerokai ma
žiau. Suskaičius balsus ir paaiškė 
jus, kad Hicks pirmauja, per te
leviziją, radijo ir spaudą pasipy
lė žinios, kad šen. Kennedy, guber 
natorius Volpe, respublikonas ka 
ndidatas Sears ir kiti buvę kandi 
datai remsią White kandidatūrą. 
Sekančią dieną gubernatorius Vo 
Ipe ir seimelio atstovas Sears ir 
kai kurie kiti per radijo ir televi
ziją paneigė tą neteisingą žinią, 
kad jie remsią White. Tik šen. 
Kennedy pasisakė, kad jis rem
siąs White.

Taigi būsimi rinkimai vėl su
kels dėmesį ne tik Bostone, bet ir 
kitur.

TRUMPAI
— Kultūros klubo pirmuoju 

šių metų prelegentu buvo dail. 
V. K. Jonynas iš New Yorko. Pa
skaitos tema buvo bažnytinis me 
nas, gal daugiau architektūra. 
Prelegentas mažiau kalbėjo, dau
giausia rodė tą architektūrinį gro 
žį skaidrėmis. Parodė ir kai ku
riuos bažnyčių vidaus dekoravi
mus.

Atsilankė negausus būrelis lan 
kytojų. Ir tie patys dauguma jau
nimas. Tas yra džiugu, kad jau
nimas domisi. Buvo toks sutapi
mas, kad tuo pačiu laiku buvo

Baltų koncertas, o dramos sambū 
ris, apie 20 asmenų, kurių dau
guma yra nuolatiniai klubo lan
kytojai buvo išvykę su vaidini
mu į Philadelphia ir Elizabeth.

— Smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas šios žiemos sezone ren
gia 5 smuiko koncertus. Visi kon 
certai vyks Jordan Hali. Koncer
tai vyks: lapkričio 12, gruodžio 
31, sausio 21, kovo 17 ir gegužės 
5 d. Programoje lietuvių kompo
zitorių kūriniai.

— Bostone veikiančios šešta
dieninės lituanistikos mokyklos 
vedėju yra rašytojas Antanas Gu 
staitis, o mokytojai: J. Ambrazie- 
jienė, A. Dabrilienė, O. Girniu- 
vienė, L. Jašinskienė, P. Kalvai- 
tienė, G. Karosaitė, N. Žygienė, 
A. Mažiulis ir A. Saulaitis.

J. Kropas Lietuvių fonde. A.a. 
senosios kartos ateivis Jurgis Kro
pas, jo laidotuvių proga įamžin
tas Lietuvių fonde, sudėjus tam 
reikalui 185 dol.

DAILININKO RŪKŠTELĖS 
KŪRINIŲ PARODA 

BOSTONE
A.L. Tautinė sąjunga savo kul

tūrinius subatvakarius įdomiai 
pradėjo: šių metų rudens sezono 
subatvakario atidarymas įvyko a 
tidarant Antano Rūkštelės paro
dą, kuri įvyko Tautinės sąjungos 
namuose rugsėjo 16 d. Paroda tę
sėsi iki rugsėjo^ 25 dienos. Išstaty
ta buvo apie 5Q paveikslų.

Bostonas yra gausus parodo
mis: čia savo paveikslus demons
travo daugelis lietuvių dailinin
kų, įvairių krypčių ir stilių. Dail. 
Antanas Rūkštelė irgi Bostone y- 
ra nebe pirmą kartą. Jo parodos 
yra mielai lankomos ir paveikslai 
perkami, nes jis atneša dalelę 
Lietuvos, o su ja ir jos meilės. Dai 
lininkas yra išėjęs mokslus Lietu 
voje, ten baigęs meno mokyklą, 
šalia meno yra ilgai lankęs ir la 
bai gerai baigęs humanitarinių 
mokslų fakultetą. Taigi dailinin
ko pasiruošimas nėra vien tik 
profesinis siaura tapybine pras
me, bet ir intelektualinis. Bet jo 
širdis yra pasilikusi prie Lietuvos 
žemės: jis Lietuvoje buvo peisa- 
žistas, Vokietijoje ir čia Amerik- 
koje savo darbą tęsia ta pačia 
kryptimi: atkuria mūsų tėvynės 
miškus, jos ežerus, gubas, tiltus, 
ir visa, kas tik sudarė mūsų Lie
tuvos grožį. Šalia peisažo Anta
nas Rūkštelė mėgsta piešti por
tretą: čia jis yra psichologas. Jis 
stengiasi piešiamą asmenį pada
ryti gražesnį, jaunesnį, pritaikyti 
spalvas ir nuotaikas.

Dailininkas pats save vadina 
realistu, bet jis toli gražu toks 
nėra. Jei jūs įsižiūrėsite į bent ko
kį gamtos vaizdą ar vaizdelį, jūs 
visuomet jį jausite esant gražų. 
Nei nelygių, nulaužytų šakų ten 
nėra, nei netvarkos: kiekvienas 
pasirinktas kampelis yra esteti
nis, rodosi nešąs idėją gražaus 
sapno, sapnuoto tėvynėje. Tech
niškai dailininkas nesistengia at 
vaizduoti kiekvieną lapą ir šake
lę, bet tik sudaro iliuziją visu
mos, nesistengdamas eiti į deta
les. Tas pats liečia ir portretą: 
tai greičiau visuma, kaip detalė.

Bostone matėme daktaro Ma
tulaičio portretą, kelis paveikslus 
kur figūros buvusios gamtoje, ir 
dvi figūros — tai “Barabas” ir 
“Mefistofelis”, kurių dailininkas 
nepardavinėjo, ir nenuostabu: tie 
paveikslai yra per geri būti skirti 
pardavimui, nes į juos įdėta daug 
darbo. Parodoje matėme įvairius 
savo tėviškės kampus ir kampe
lius: tai ežero krantą, tai gubas 
vidurdienio saulės spinduliuose, 
ar saulėleidį pajūryje.

Kalbėdama su dailininku pa
klausiau: kodėl nesimeta į ab
straktą? Dailininkas atsakė, kad
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DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. spalio men. ? d. B

nemėgstąs žmonių apgaudinėti ir 
savo palietrų į parodą nenešąs, 
o galėtų. Kai šluostąs teptuką 
bepaišydamas, tai galėtų tai iš
statyti. Dailininkas pažymėjo, 
kad neturįs laiko šposus krėsti, 
nes meną laiko menu, bet ne be
prasme tapyba.

Laikas dailininko Rūkštelės 
parodai nebuvo palankus: įvai
rūs parengimai traukė žiūrovą, 
bet nežiūrint tų trukdymų daili- 
ninkas pardavė 17 paveikslų ir 
(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU!

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengta* 

RINKINYS 
pavyzdžių ir gražiųjų minčių 

Čia galima susipažinti su daugy 
be asmenų ir pasigėrėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
PresB, Putnam, Connecticut. ?60 
pusi. Kaina $2.06.

Užsakymus siųskite:
“Draugas”, 4545 VVest 63rd Street 

Chicago, Ulinois 60629

EXPO 67 Nakvynes

Nakvynės privačiame name, visai 
arti parodos. Paskambinus paimame 
iš stoties.

A. KARPIUTE, J. IšGANAITIS
Telef. 674-7038 

126 DeTouraine St.,

gavo 7 užsakymus, iš kurių 3 y- 
ra portretai.

Elena Vasyliūnienė

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY-

BALZEKAS MOTOR 

SALES, INC.
PLYMOUTH • VALIANT

4030 Archer, VI7-1515

“U WILL LIKĘ US” 
CHRYSLER • IMPER1AL

\5iitclairl
RICHMOND SERVICE
Kampas Richmond lr 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Club. NelaimSs atveju, skambinkite:

GR <1-3134 arba G« B-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Jiiraitis

Lonąueuil, Oue.
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DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS. Tel. CLiffside 4-1059
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Buy Bonds 
where you work.

Bostone Louise Hicks, 48 m., ad • 
vokatė, laimėjo nominaciją j mies
to merus.

kiek kitaip, dalyvavo apie pusę. 
Kandidatų į merus irgi buvo dau 
giau negu visada — net 10. Vie
nas iš jų net respublikonas, ko 
nebuvo jau kelios dešimtys metų. 
Tačiau didžiausią susidomėjimą 
kėlė buvusi mokyklų komiteto 
pirmininkė advokatė Louise Day 
Hicks. Jai esant kandidatų sąra
še visa Amerika stebėjo šiuos rin 
kimus. Spauda, televizija ir radi
jo siuntė savo atstovus ir repor
terius stebėti šių rinkimų. Jie kė
lė susidomėjimą todėl, kad L.D. 
Hicks buvo aiškiai ir be kompro
misų pasisakiusi prieš vaikų ve
žiojimą į kaimynines mokyklas.

J tikruosius rinkimus, pagal 
gautų balsų daugumą, paliekami 
du kandidatai. Hicks gavo dau
giausia balsų, virš 43,000. Sekan 
tis kandidatas, kurį rėmė ir šen. 
Ted Kennedy, Kevin White,Mass.

He does;

Why do our servicemen buy U.S. Savings Bonds? 
Their reasons are the šame as yours and mine: 
saving for the future, supporting freedom. And 
because they’re fighting for freedom, too, maybe 
jervicemen see the need more clearly than many of 
us. Buy Bonds. In more than one way, it makes 
you feel good.

maturity of just 4% years (redeemable after one 
year), are availabie on a one-for-one basis with Sav
ings Bonds. Get all the facts where you work or 
bank.

New Freedom Shares

U.S. Savings Bonds, 
new Freedom Shares

Now, svhen you join the PayrolI Savings Plan or 
the Bond-a-Month Plan, you are eligible to pur
chase the new type U.S. Savings Notės—Freedom 
Shares. Freedom Shares pay 4.74% when held to

1-7 'jPV TAe tt.S. Government does not tev for this adverlisement. lt is presented as a publia 
\^/ A service in ceoperation viitk U. l'reasury Department and The Advertising CmneiL
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FREIGHTLINER CORPORATION 
PORTLAND, OREGON

Manufacturer of the
White-Freightliner

Custom-engineered light-weight trucks and tractors offer the 
follovving very interesting and challenging engineering positions:

SENIOR DESIGN 
DRAFTSMEN

Immediate openings for senior design draftsmen. Positions reąuire 
applicants to have minimum 5 years experience as draftsmen in 
the mechanical eąuipment field. Schooling in engineering helpful.

These positions offer an exeellent future, outstanding benefits 
and .salary comimensurate with experience in one of trucking 
industry’s fastest growing and Progressive companies.

For additional Information 
Call DICK BALL

Area Code (503) 285-5251 
Out of town — call collect

or send resumes to

FREIGHTLINER CORPORATION 
5400 No. Basin Avenue 

Portland, Oregon
AU inąuiries held confidential.

PHYSICIANS — NEEDED
LIVE IN BEAUTIFUL SKI RESORT AREA.

Excellent Hunting and Fishing in GAYLORD, Michigan, about 4 
hours to Detroit. — Facilities are availabie for Private or Group 
Practice. Small friendly community.

•k...
Write or call Mr. H. Purcell

Ostego County Memorial Hospital
GAYLORD, Michigan 49735 517-732-5161

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM

NUO SAUSIO MeN. I D., 1967 M. 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

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

I DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, Į 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO | 

J VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.



0 DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. spalio mėn. 4 d.

JŪRINIO SKAUTAVIMO SUKAKTĮ 
MININT

Apie lietuvių skautų stovyklą 
“Drauge” buvo plačiai rašyta. 16-i 
tisus 45-rius metus, brolių Jurgė- 
lų Laisvoje Lietuvoje mesta idė
ja, nenuilstamų ir pasišventusių 
vadovų dėka, išsivystė i pilnuti
nę jaunimo auklėjimo sistemą. Ši 
sistema geriausiai atitinkanti ne
ramią šių laikų jaunimo dvasią, 
jūrinės tautos tradicijas ir laisves 
h ūkiančias Lietuvių taut,s aspira 
cijas. Jūrinis skaptavimas, kaip 
teisingai pastebi j.v.s. dr. K Ag
linskas “Jūrinės Lietu- os įdėjo- i 
je”, iškelia patį skautavimą paver- | 
sdunias jį nuolatiniu budėjimu ir , 
veikimu, kad Lietuva vėl būtų 
laisva ir jūrinė valstybė. Tai są
moningas lietuvių tautos jūrinės 
sąmonės žadinimas jaunimo tar
pe ir jos tinkamas at3tovavimas 
tautinėje ir tarptautinėje plotmė
je-

Už šias pastangas, Lietuvių jū
rų skautija. 45-rių metų veiklos 
sukakties ir jubiliejinės stovyklos 
proga, yra susilaukusi visos eilės 
nuoširdžiausių sveikinimų ir geriau 
šių linkėjimų.

Lietuvos gen. kons. Chicagoje 
dr. P. Daužvardis rašo. “Širdin
gai sveikinu lietuvių jūrų skau
tus, linkiu malonaus stovyklavimo 
ir skautiško tvirtumo idėjos bei 
pastangų, kurios veda prie Lietu
vos valstybės išlaisvinimo ir prie
spaudos nuo lietuvių tautos nuė
mimo.”

Generalinis konsulas e. p. New 
Yorke A. Simutis savo sveikinime 
rašo:“Jūros skautų siekiai man bu 
vo prie širdies nuo pat jaunų die
nų, tad nieko malonesnio negalė
čiau ir svajoti, kaip grįžti dauge
lį metų atgal ir kartu su mūrai 
jaunuoliais pastovyklauti tolimoje 
Kanadoje.

Linkėdamas stovyklautojams, o 
ypatingai tamstoms, kurie su to
kiu atsidėjimu dirbate gr«žų dar
bą, geriausio pasisekimo, pridedu 
mažą auką Jūsų gražių pastingu 
parėmimui.” Kas gali būti daugiau 
skatinančio kaip šie, aukščiau pa 
cituoti A. Simučio žodžio', kuris 
kaip ir mūsų senieji jūros vilkai, 
steigė jūros skautus Laisvoje Lie
tuvoje.

Generalinis konsulas Kanadoje 
J. Žmuidzinas savo sveikinime ra
šo: “Didžiai vertindamas lietuvio 
skauto prie jūros prisirišimą, nuo 
praamžių jo sentėviams Baltijos 
įkvėptą, mielai aplankysiu mūsų 
šaunų stovyklaujantį jaunimą. Vi
su geriausieji linkėjimai.” Šiuose 
konsulo žodžiuose atsispindi ir Lie 
tuvos jūrinės idėjos kilmė, taip 
artima jūriniai skautaujančio jau
nimo širdžiai.

Pasaulio LB pirm. J. Bočiūnas, 
tas nenuilstantis lietuvybės pose- 
lėtojas išeivijoje rašo: “Būti jū
sų tarpe tikrai norėjau, bet vasa
ros laiku sunku man išvažiuoti.”

Prie linkėjimų pridėjo ir mate
rialinę paramą, taip reikalingą šio 
meto mūsų skautaujančiam jauni
mui.

Lietuvių skautų sąjungos pir
mūnas ir vienas pirmųjų Lietu
vių jūrų skautijos vadų neprik
lausomoje Lietuvoje v.s. P Jurgė- 
la rašo: “45-rių metų amžiaus 
Lietuvių jūrų skautijai linkiu — 
gyvuoti amžinai, tęsti Lietuvos jū
rų skautų kūribingumą, įsijungti 
į mūsų Tėvynės bei jos pajūrio 
išlaisvinimo kovą, lietuviškosios 

skau tybės 50 metų sukakti švęsti 
kaip atskirai šakai lietuvių skau
tų sąjungoje ir ateityje tapti lais
vosios Lietuvos jūrininkais, jūrei
viais ir jų vadais. Tad budėkite 
visada. Gero vėjo!“ Toks lietuviš
kosios skautybės pirmūno ir kūrė
jo žodis yra ypatingai reikšmin
gas.

Lietuvių jūrų skautijos kūrė
jas dr. J. Jurgėla-Gale rašo: “Šian 
dien gali džiaugtis, jog jau pir
mųjų algimantėnų šeimoje bren
do pirmieji Lietuvos jūreiviai. Tai

ryškiausias įrodymas, jog mūsų 
jūrų skautai neieškojo vien tiktai 
sportinių malonumų, «r visas jų 
darbas nebuvo jūrininkų žaidi
mas. Mane ypatingai džiugina fak
tas, kad jūrinė lietuvių skautija 
gražiai gyvavo ne tiktai laisvoje 
Lietuvoje bet netgi tremtyje ir 
išeivijoje. Taip pat džiugina ir tai, 
kad ir lietuvaitės pamėgo šį sąjū
dį, nesibaido pavojų vandenyse ir 
savo darbe neatsilieka nuo jūrų 
skautų”. Baigdamas savo laišką 
Lietuvos jūros skautų įkūrėjas ra 
šo: “Gailiuosi, kad negaliu drau
ge su jumis dalyvauti brangios su
kakties iškilmėse. Nuoširdžiai 

sveikinu Lietuvių jūrų skautiją, 
gyvuojančią svetimuose kraštuose 
toli nuo mūsų Tėvynės Lietuvos, 
linkiu ištvermės ir geriausios sėk
mės kilniame darbe. Gero vėjo!”

Lietuvių skautų sąjungoj tary
bos pirm. v.s. A. Saulaitis, savo 
maloniame sveikinime, rašo: “Pra
šau priimti mano skautiškiausius 
sveikinimus, lydimus geriausių lin
kėjimų jūrų skautijai sėkmingai 
skautauti, siekiant tų brangiau
sių mūsų idealų. Geriausio pasi
sekimo sesėms jūrų skautėms ir 
broliams jūrų skautams Budžiu! 
Tai yra malonus ir įsidėmėtinas

LSS aukščiausio vadovo broliškas 
jausmų pareiškimas Liemvių jū
rų skautijai, švenčiant 45 metų 
veiklos sukakties jubiliejų.

Lietuvių veteranų sąjungos Ra 
movės Chicagos sk. pirm A, Juš
kevičius ramovėnų vardu sveikin 
damas rašo: “LVS ‘Ramovė' Chi
cagos sk. sveikina LJS vadovybę, 
jūreives, jūreivius ir linki gražiai 
augti, stiprėti ir dirbti lietuviško
je skautijos dvasioje. Lai jūsų mo 
kslas, darbai ir žygiai gaivina ir 
stiprina jūsų širdyse negęstamą 
tėvynės Lietuvos, Baltijos gintari 
nės jūros meilę, jos ilgės* ir di
dina viltis sugrįžti į tėviškės lais
vuosius laukus. Gero vėjo!”

Estų skautininkas Udo Juerima 
siunčia sveikinimus iš 50 metų es 
tų jubiliejinės stovyklos, linkėda
mas Rad lietuvių jūrų skautija su
lauktų to laiko kada visi kartu 
galėtume stovyklauti ir buriuoti 
laisvoje Baltijoje.

Apsilankę lietuvių jūrų skauti
jos jubiliejinėje stovykloje, New 
Wasaga, Kanadoje, 45-rių metų 
sėkmingos veiklos sukakties proga 
žodžiu sveikino ir išreiškė malo
nius linkėjimus kun. Rafaelis iš 
Toronto, Kanados LB pirm. A. Rim 
kūnas, buvęs LSB vyriausias skau 
tininkas v.s. S. Kairys, Toronto 
LSS “Rambyno” tunto tuntininkas 
v.s. č. Senkevičius, perdavęs ir 
LSS Toronto “Šatrijos” tunto var
du sveikinimus, LSS Atlanto rajo
no jūrų skautų skyriaus vedėjas 
j.v.s. I. Petniūnas, dr G Balukas 
ir kt.

Šie visi, aukščiau paminėti, 
sveikinimai ir linkėjimai išreikš
ti mūsų diplomatų, lietuviškosios 
skautybės kūrėjų, pirmūnų ir jos 
dabartinių vadovų, LB atstovų, 
LVS “Ramovės” ir kt. tebūna 
Lietuvių jūrų skautijai paskatini
mas dar su didesniu pasišventimu 
dirbti laisvai Lietuvai tėvynei ir 
jos pakrantei gintarinei.

LJS Spaud. Inf. sk.

R K AL ESTATE

Parduodamas 5 kamb. mūrinis na
mas; 2 kamb. viršuj; 4 kamb. beis- 
mente, galima ištaisyti. 3204 S. 
Lcavit St., arti Brighton Parko. 
Kaina $9.000. Susitarti apžiūrėji
mui tel. P..ospect 6 7070.

KAŽ KAS NAUJO
7 kiuiih. rezidencija apie SO ir 

Calif. Modernūs įrenginiai, karpetai, 
oro vėsinimas, garažas $26,600.

5 kamb. “Georgian’, 45 p. lotas, 
garažas, Marąuette Parke. $16,S5o.

li kamb. modernus raneh, prieš 
parką, puikus beismentas, centr. oro 
vėsinimas, karpetai. šalia 2 auto ga
ražas. $28,400.

8 kamb. mūras, sausas įrengtas 
beismentas, baras, 2 vonios. 2 auto 
naujas garažas. 40 pėdų lotas, apie 
63 ir California. $29,600.

7 kamb. šveicarišką rezidencija, )- 
rengtas beismentas, 2 vonios, židinys, 
karpetai, virš 80 pėdų totas, 3 auto 
mūro garažas. Marųuette Parke. 
$40,000.

Svarus kaip stiklas. 4 butų mū
ras lr du auto mūro garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazo šildymas- 
Nauja elektra, stogas, apsauga nuo 
potvynio. Liga verčia parduoti už 
$43,000.

Nauja didele mūrinė auto — tai
symo dirbtuvė su visais įrengimais 
parduoda įmokėjus apie $30.000,

10 butu mūras. Apie $13,000 pa
jamų. 60 p. lotas. Marąuette pke. 
Įmokėti apie $26,000.

Dar nenupirkot pajamų bungalow 
— 6 ir 3 kamb. $80 pajamų ir liuk
sus butas. Arti Marąuette pko mo
kyklos. $20,500.

Biznio mūras, 4 butai ir taverna. 
Geros nuomos, pelningas namas. 
Marąuette pke. $30,000

2 butų namas. 5 ir 4 kamb. 36 p. 
totas. Garažas. Marąuett Pke. $24,000.

6Į4 kamb. mūras, arti 71 Ir Tai. 
man. Puošnus ir moderniškas. $21,750.

Atvykite — visi laukiami

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69 St.. RE 7-7290

Prie Marąuette pko. mūro bun- 
galow, 5V4 k. įrengtas rūsys. 5 metų 
senumo. $18,900.

71 ir Rockwell "income” bungalovv. 
6 kamb. butas lr 2 k. butas. Garažas. 
$21,500.

Kampas — S namai, 14 butų. Ge
ros pajamos. $89 000.

Marąuette P-ke med. 5 vienetu 
namas. Geros pajamos. Tik $19,900.

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

CLASSIFIED GUIDE
li I A E S \ i r REAL ESTATE

5 kamb. (2 imieg.) mūr. na- ' 5 kamb. bungalovv. Gazu kar tu
mas. Garažas. $20,800. 7150 So. , vandeniu apšild. 2 mieg. k. Aiti

. w* -9»n 63 ir California. $19,500.Uhristiana Avė. WA a-3717. |»j{ 67694

Lemonk parduodama 93 ak
ry žemes. Parduos ir Jaii-i 
mis. Kreiptis į Edward ********* 
Browmberek tel. Area Code 
3 i 2—739-0634.

IŠNUOMOJAM — FOR RENT 
♦ ♦ ♦ ♦♦♦•*♦♦♦♦

IŠNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg ) 
Apyl. 51st ir Ashland. Skambinti 
iki 1:30 vai. popiet. PR 6-5470.

HELP H.VNTEl* MOTERYS

MISCELLANEOUS

Illllllllllllllllllilllllllllilllll.ilillllilllllll,

SIUNTINIAI Į LIETUV#
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. VA 7-5980

REAL ESTATE 
DRAUDIMO IR

— INCOME TAA 
KT. REIKALAI

R. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775
(Surrency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariratas, 
daromi ir liūdijimi vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

50 mylių nuo Chicagos į Liaurę 
išnuom. 4 kamb. butas pas lietu
vius'. Tinka pensininkams arba no 
rintiems gyventi užmiestyje.

Tel. 395-2692

Atliekami

ĮVAIRUS CEMENTO DARBAI
Cemento laiptui, šaligatviai, Ivažia- 

mai. ‘‘waterpi-oofing”. Taisome su
skilusius pamalus. Labai prieinamos 
kainos. Nemokami apskaičiavimai.

JOE KAZAN
2825 S. Keeler Avė., Tel. 521-3631

SECRETARY
Personai sec.retary for vice-president 
•of machine tool firm. Hxeel. starting’ 
salary. Many benefits for the rigth 
giri. Shorthand reąuired.

Contact Mr. Allen. 666-2177 — 
1328 W. Randolph.

c lT eT r k
ACCOUNTS PAYABLE 

With payroll — some experience
TILE MASTER

4400 No. Harlem Avenue
Mr. Thompson — NA 5-5’JH)

CLERICAL, ENPER’D TYPIST
Prefer giri with commercial course 

or secretarial Background. Good 
pay, benefits, permanent. call:

LYNN PRODUCTS, INC. 
889-0284 l’or appointment.
No calls on Wednesdaiys.

HELP WANTED
DĖMESIO !

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

"D R A U G A S"
4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IU. 60629 

Tel. LU 5-9500

VYRAI

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. — Free Delivery
5622 S. Racine 434-1113

RADIO PROGRAMA
•

Seniausia Lietuvi Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, ld stoties 
vVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka lr ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
datės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadivay, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii
Draugas”.

VVORKI NG 
F O R E M A N

Spray Room
Mušt Be Capable of 

Handling Employees.
4350 NO. KNOX 
Chicago, Illinois

VYSKUPAS ĮSPĖJA 
DARBDAVIUS

Recife vysk. Helder Cama- 
ra ėmėsi iniciatyvos apsaugoti 
darbininkų teises nuo darbdavių 
savivaliavimo keturiasdešimt 
šešiuose Pernambuco valstijos 
cukraus fabrikuose Brazilijoje. 
Vyskupas Camara specialiu raš 
tu primena darbdaviams jų pa 
reigą kiekvienam darbininkui, 
išdirbusiam fabrike vienerius 
metus, paskirti du 'hektarus 
žemės, kaip yra numatęs 1964 
metais išleistas įstatymas. •

BERLYNE

Berlyno arkivyskupas kard. 
Bengsch praėjusį šeštadienį pa- 
konsekravo naujo Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią vakarinėje 
Berlyno miesto zonoje. Konse
kracijos iškilmės buvo prama
tytos rugsėjo 9 d., bet Rytų 
Vokietijos valdžia tik dabar 
davė leidimą išvažiuoti iš Rytų 
Berlyno, kuriame yra kardino
lo Bengsch rezidencija.

Mūi 2 butai po 3 mieg. Naujas 
gazo šild. Garažas. $26.900.

Mūr. 8 metu. 3 mieg. Rūsys. Gazo 
šild. M. p. $17,800.

Med. i Vi a. 3 butai. Didelės pa
jamos, mažos išlaidos. Cicero. $1 9,000.

Med. 1 % a. & kamb. 5 mieg. Pil
nas rūsys. M. p. $14,000.

Mūr. 5 butai ir karčiama. M. p. 
centre. Tik $54.800.

KAIRYS REALTY
2943 West 59th St. Tel. H,E 6-5151

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTORIATAS 

* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI BEI INCOME 

TAX
LEONAS REAL ESTATE

2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

CONTRACTORS

Namy, sklypų, bizniu 
ir ūkių pasirinkimas

LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero, 652-4343

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
uie arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrą—“tuck
pointing“ Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

2 po 4 kamb. med. 2 auto. gara 
žas. Brighton pke. Palikimas, švaru. 
Nebrangus.

13 butu mūr. $12,000 metinių pa
jamų. $45,000.

2 po 4, mūr., atskir. šildym., gara
žas, gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2390

Platinkite “Draugę”.

5 kamb. mfir. rezidencija, šiluma 
gazu, alumin. langai, 1 įį auto gara
žas. Labai gražioje Marą. p. vietoje. 
$21,000.

7 kamb. 2 vonios. Apynaujis mūr. 
Šiluma gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. M. pke. $26,500.

3 butu po 5 kamb. mūr. Karšto 
vandens šiluma, alumin. langai. 3 au
to muro garažas. M. pke. $34,500.

Gage Parke 2 |x> 5 kamb mūr. 
Karšto vandens šiluma, spintelės vir
tuvėj, plytelės, 2 auto garažas. Labai 
švari nuosavybė. $29,500.

Marąuette Pke. 2 po 6 kamb. 
mūr. šiluma gazu. Gražiai įrengti bu
tai, 2 auto mūro garažas. $30,000.

Marąuette Pke. 2 po 5 kamb. 
apynaujis mūr. 2 atskiri šildymai ga
zu. Alumin. langai. Kilimai. 2 auto 
mūro garažas. $40,500.

Heating Contractor |
DOMAS ŽUKAUSKAS 

įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning 1 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING A SHEET METAL 

4444 S. VVestem, Otucago •, IU.
Telefonas VI 7-S447

Perskaitę ''Draugą'', duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Marąuette Pke 10 butu mfir. Nauja 
šiluma gazu, alumin. langai. Gražūs 
butai, dideli kamb. Tik $79,000.

Netoli Marąuette pko. 4 kamb. apy
naujis mūr. šiluma gazu, 2 auto ga
ražas. $21,000.

9 butu naujas mūr. Atskiri šildy
mai. Alumin. langai, geros pajamos. 
Graži nuosavybė. $118.000.

Marąuette Pke. naujas mūr. 5% 
kamb. butas ir biznis. Atskiri šildy
mai. Gera vieta grožio salionui. 
$41,000.

Marąuette Parke gražus 7 butų
mūrinis, šiluma gazu, sausas rūsvs, 
alumin. langai. Geros pajamos 
$72.000

Marąuette Parke, 2 x 5Įį ir 4 
kamb. butas Angliškam basmente. 
Vos kelių metų. Radiat. šildoma ga
zu. 2 autu mūr. garažas. $53,000.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV’ 
3 skyriai Chicagoje:

2908 99tli St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1894

Lietuvių bendrovė, kurt turi teisę 
siuntinius siųsti be' tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas griausios rū 
Sies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai 
'MJKlIŪKMiKkHie*******■>....».-JT***..

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 VV. 63rd St., Telef. 434-0421 

P. Rudėnas R. šimulis

ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniii

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas. 
Apdraustas perkrapstymas.

VA 5-9209 Chicago, Illinois
'illiliiliiiiliiliiiiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

O%. 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 34 West »5th Street 
Chicago, Illinois 60642

Tel. GA 4-8954 lr GR 9-4339

Sprayers
Age No Limit 

Apply

4350 NO. KNOX 
Chicago, Illinois

DOCK MEN
Full time apply in person- Start at 
$3.47 per hour.

BRIGGS TRANSPORTATION CO. 
9400 \V. .loltet Road

HODGKINS, ILLINOIS 
An eąual opportunity employer

EXPERIENCED TALLYMAN
Excellent conditions. Apply to

Mr. VValker —
HILL-BEHAN LUMBER CO. 

9700 Irving Park Road 
Phone — 625-0840

Smokey’s friends 
don’t play 

with matehes!
e

NERIS REAL ESTATE
6924 Soufh VVestern Avenue Tel. 471-0321

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

CRANE OPERATOR
Licensed steam erane operator. 

Free hospitalizal ion & life insurance. 
Apply at employment Office.

PULLMAN CO.
CžUumet Shops, 701 E. 114th St. 

CHICAGO, ITLINOIS

YOUNG MAN
Age 18 to 25, for — 

Shipping, Receiving and Miscella- 
neous work for Plastic Molding Co.

Salary Oiten
BRINKS PLASTICS, INC. 
3353 VV. Chicago Avenue

MACHINISTS
Milling Machine Operator 

Jig-Bore Operator
External Grinder

Mušt be able to set-up and read 
blue printer.

BAKER BROS, INC.
1000 Post Street, Toledo, Ohio

Tel. — 419-244-9511
An eąual opportunity employer

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli Miesto lei- 
iimai ir pilna apdrauda.
2047_WJlJ^JM^5-8063

iiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiii

TELEVIZIJAS
paprastos ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

iiiiimiitiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiniiiii

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų. automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsimokėji- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2233

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, IU. 60629, Tel. RE 7-7083

INVESTAVIMAS, KURIŲ MAŽAI PASITAIKO
14 vienetų ir 2-jų butų motelis, 10 metų senumo, moderniškas, 

air conditioning kiekviename kambary, grindyse šildymas (radiant) 
karštu vandeniu. Yra vietos pristatyti dar 10 vienetų. Kartu par
duodamas komercinis sklypas, 36 butų apartmentiniams namams 
statyti. Pakankamai vietos maudymosi baseinui ir 70 automobilių 
pastatymui vieta. Kampas 2-jų judrių kelių, apie 25 mylios į pie
tus nuo Chicagos. Liga verčia parduoti viską, tik už $112,500.00.

Ant gero kelio prie didelio Judėjimo 25 vienetų motelis, šva
rus, gerai išdirbtas biznis. Galima pirkti su $30,000 (mokėjimu. 
Moteli^ mokės skolą ir dar duos gražų pragyvenimą naujam sa
vininkui.

GRANT BUILDERS & REALTY, INC.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34fh PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

4930 West 14th Street 
J. ŽEMAITIS

Cicero, Illinois 
TEL. — 863-7651

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ <

Skelbkitės “Drauge”.

ADJUSTER INVESTIGATOR
No exper. necessary. Will train to 

become branch office manager. 
Itapid advancement, outstandlng 
salary opportunity & employee 
benefits. Mušt be at least High Sehool 
grad & have car.

______Call — 522-7897

INSURANCE INVESTIGATOR
National organization. — Income 
$500 to $700 monthly. Car and 
typing necessary.

Call manager — CE 6-9053

SALES o MORTGAGES Q MANAGEMENT

Member of M.L.S.
Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2233 

Branch ofc. 2617 VV. 71st St., Marųuette Parke, tel. 925-5256
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
Išsirinkti iš katalogo

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
NEVV PLANT IN ELMHURST AREA

MEN & WOMEN
Will be trained in the Assembly of 

Aluminum Storm Doors and Windows.

We Also Need
WAREHOUSEMEN

in the šame facility.
Excelent starting rate and vvorking conditions.

Ground floor oppotrunity

Call Today — 279-2550
CHAMBERLAIN MFG. CORP.

845 Lare h Avenue, ELMHURST, ILLINOIS, Industrial Park

K



A. A. ALEKSANDRAS VINOGRADAS

Taurus lietuvis, žemaičių kraš , linkėję. Buvo vedęs kaimynę 
to sūnus, pačiame savo smagu- j Oną Litvinaitę. Juodu užaugino 
me' ir planavime ateities gyve- j dukterį Ireną, kuri čia ištekėjo 
nimo, staiga mirė nuo širdies už Hanso Taulienio ir augina po 
trombozės, rugsėjo 15 d. nieką- j ra anūkų. Su tėvais gyvena su
dus savo gyvenime nesirgęs ir nūs Genius, o kitas sūnus — 
nesiskundęs jokiu negalavimu. į Mykolas, gyvena Lietuvoje. Jam 
Buvo labai stiprios sveikatos, ' yra padaryti dokumentai atvy- 
didelio pasitikėjimo ir drąsos kimui pas tėvus pasisvečiuoti,
kurti ir gerinti gyvenimą. Tokiu 
■•buvo Lietuvoje, tremtyje ir 
JAV. Jo įgimti gabumai žengti 
pirmyn su gyvenimu jam daug 
padėjo, todėl tėvynėje ir Ameri
koje greitai ir patogiai įsikūrė. 
Tėvynėj, Skuodo valsčiuj, Kre
tingos apskr., turėjo įsigijęs Šar 
kės dvarą, o JAV—4 butų nuosa 
vus namus, kuriuose paskutiniu 
laiku gyveno, 1631 So. Califor
nia Avė., o paskutiniu laiku, su 
sūnumi ir žentu, buvo nusipir
kęs naują apartamentinį namą, 
prie 59 ir Sacramento gatvių, 
kur žadėjo už mėtų išeiti į pen
siją ir persikelti tenai gyventi. 
Džiaugėsi žmogus tokiu pirkiniu 
ir laukė minėto laiko.

Velioniui sustojo širdis esant 
64 m. amžiaus. Jis buvo gimęs 

v 1903 m. rugsėjo 26 d. Rygoje. 
Gyveno Lietuvoje Skuodo apy-

Chicagoje
SUŽEISTI UGNIAGESIAI

Keturi ugniagesiai buvo su
žeisti gesinant gaisrą apartmen- 
tiniame name 222 E. 53 St. Jie 
buvo ant stogo, kuris dalinai 
įgriuvo.

KONKURSAS
ARCHITEKTAMS

f- Ilgametis Tarptautinių olim
pinių žaidimų komiteto pirminin 
kas Avery Brundage 89-to gim
tadienio proga aukoja $100,000 
naujo Chicagoje fontano staty
bai. Fontano planų architek
tams ir braižytojams skelbia
mas konkursas. Geriausio eski
zo ruošėjas laimės $2,500 pre
miją.

P AI. AIDO JO ČIGONŲ 
KARALIŲ

Pereitą savaitgalį Chicagoje 
palaidotas čigonų smuikininkas 
karalius Albert Duna. Jis buvo 
%engrų kilmės. Iš visos Ameri
kos į laidotuves, vykusias Šv. 
Mykolo parapijoje, . sugužėjo 
daug čigonų smuikininkų, kurie 
savo grojimu pagerbė savo ka
ralių pamaldų, procesijos ir 
laidojimo metu.
126 VAIKAI ŽUVO GAISRE
Pernai Chicagoje 126 vaikai 

žuvo gaisruose. Ugniagesių in
spektoriai pernai patikrino 
383,650 namų ir įstaigų.

Kai susikerta keliai būk visada at
sargus, nes nėra tikra, kad kiti 
vairuotojai sustos, nors ir jiems 
yra sustojimo ženklas. Norį gauti 
nemokmai saugaus vairavimo 
knygutes, gali rašyti Paul Powell. 
Secretary of State, Springfield. III. 
62706. Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

toet neras jau tėvo gyvo. JAV 
gyvena velionio sesuo Elena, o 
tėvynėje pasilikę du broliai — 
Kostas ir Vytalius bei sesuo 
Marija, kuri dabar gyvena Klai
pėdoje.

Aleksandras buvo graikų or
todoksų tikėjimo, todėl jo palai
kai buvo pašarvoti Muzyka Fu- 
neral Home, 2157 W. Chicago 
Avė. Koplyčią aplankė daug 
žmonių ir sudėjo apie 20 vaini
kų. Buvo laidojamas iš Holy Tri- 
nity katedros, 1121 North 
Leavitt St. Bažnyčioje buvo pa
maldos jų papročių tvarka, 
kur vietos klebonas pasakė ir 
gražų atsisveikinimo pamokslą, 
primindamas, kad žmogus yra 
tarsi medis, kurio lapai po vie
ną krenta į žemę. Taip yra ir su 
žmogaus gyvenimu bei jo atsi
skyrimu. Vėliau apie 20 mašinų 
jį palydėjo į Elmwood kapines, 
šiaurinėje miesto dalyje, amži
najam poilsiui. Ten buvo laido
jamas sena tvarka. Cemento dė
žė jau buvo įdėta, o paskui į- 
leido karstą po visų religinių 
apeigų ir atsisveikinimo žodžių. 
Karstas buvo apdėtas dalyvių 
rožių žiedais ir lapeliais. Paskui 
uždengtas dangtis, sudėti du 
gražiausi šeimos vainikai ant 
viršaus, ir visų žmonių akyvaiz- 
doje .buvo atvežta du trokeliai yra nuveikusios labai daug, pa
žemės, supiltas kapas ir apdeng dedamos mokyklai įsirengti bū-
tas vainikais.

Kapuose atsisveikinimo kalbą 
pasakė A. Gintneris, pažymėda
mas, kad palaidojome Liet. 
bendr. narį, gerą Balfo rėmėją, 
SLA 21 kp. pareigūną ir šaulį, 
kuris juo buvo visą savo gyve
nimą nuo 17 metų amžiaus ir tė
vynėje buvo apdovanotas šau
lių žvaigžde. Grabnešiais buvo: 
Jz. Vasiukevičius, VI. Paškevi
čius, Ad. Hazinaitis, B. Arra, V. 
Valinskas ir A. Šakalys. Užkan
džiai įvyko restorane prie Divi
sion ir Westem gatvių kampo, 
kur dalyvavo apie šimtinė žmo
nių, jų tarpe ir klebonas, kuris 
sukalbėjo maldą. Reikia pažy
mėti, kad a. a. Aleksandras 
mėgo darbą ir atvykęs į JAV 18 
metų išdirbo Western Feltz 
Works įmonėje, kur turėjo gerą 
vardą. — Antanas Gintneris 
KLIŠĖ

ORTODOKSŲ BAŽNYČIOS 
LAIKRAŠTIS

Šią vasarą Belgrade pasirodęs 
naujas ortodoksų Bažnyčios 
laikraštis “Provoslavlje” buvo 
palankiai priimtas ir iš katali-
kų pusės. Jugoslavijos katalikų . , , _ ...
laikraštis “Glas Koncila” nuo-už tvarka' Tuo relkalu
širdžiai sveikino šio naujo reli
ginio laikraščio pasirodymą ir 
rekomendavo jį savo skaityto
jams. “Provoslavlje” yra jau 
trečias Serbijos ortodoksų Baž
nyčios leidžiamas laikraštis. Jis 
savo skaitytojus plačiai infor
muoja ir apie Jugoslavijos kata 
likų Bažnyčios gyvenimą bei 
veiklą.

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas J. LLEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Kitom
DRAUGAS

4545 West S3rd Street, Chicago 29, Illinois

Dalis Lietuvių gailestingų seserų s-gos 
ja lietuvių šalpai, įvyksta spalio 7 d.

narių. Sąjungos tradicinis balius, kurio pajamas seserys sunaudo-

DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. spalio mėn. 4 d.

SEARS
IIER1TAGE MEMORlALS 
ANTKAPIAI 1 F 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Roebuck and Co

KAINOS nuo $74.95; į tą kainą įeina pristatymas n 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

SUTAUPOTE • APTAKNAVIMAS • PATENKINTI

6153 South VVestern Avė. Tel. HEmiock 4 - 4800
THOMAS J. KEAKNS, vedėjas.

CHICAGOJ Iii APYLINKES!
SĖKMINGAS SUSIRINKIMAS

Švč. Marijos Gimimo para
pijos Motinų klubo narių susi
rinkimas rugsėjo 18 d. praėjo 
su dideliu pasisekimu. Narių 
prisirinko daug ir buvo išban
dyta naujos pirm. Stasės Bace
vičienės ir valdybos greita orien
tacija turėjo būti padengta 
papildomai stalų per keletą mi
nučių prieš pat susirinkimą.

Atvykęs į susirinkimą prel. 
Cernauskas šiltais žodžiais svei
kino Motinų klubo nares, taip 
gausiai susirinkusias, kvietė ir 
ateityje tokiu gražiu skaičiumi 
atstovauti klubą. Narių buvo 
virš 200. Praeityje klubo narės

tiniausius pagerinimus, kaip 
suolus, garsiakalbį ir kt. Tačiau, 
šiuo metu motinų aktyvumas 
dar reikalingesnis, nes taip se
niai lauktas pastatas — sese
lėms mokytojoms namas jau 
kopia sparčiai aukštyn.

Prel. Cernauskas mielai atsa
kinėjo motinoms į rūpimus klau
simus, tarp kitų, buvo pageidau
jama, kad šiais metais vaiku
čiai būtų prirengti pirmosios šv. 
Komunijos ir išpažinties lietu
viškai. Buvo atsakyta, kad ga
lima, tik reikia sudaryti atski
rą k-tą, kuris tuo reikalu pasi
rūpintų. Tur būt, tuo pasirū
pins Marąuette Parko liet. m- 
klos tėvų komitetas.

Vėliau atvyko į susirinkimą 
seselės ir mokytojos, kurios bu
vo šiltai sutiktos visų sutarti
nu plojimu. Seselė vedėja Em- 
manuel pasveikino visas moti
nas, iš eilės pristatydama mo
kytojas. Motinoms buvo proga 
jas pažinti, o po susirinkimo as
meniškai pasikalbėti.

Seselė vedėja atsiklausė mo
tinų dėl mokyklos darbo valan
dų pakeitimo. Motinos rankų pa
kėlimu pritarė naujai tvarkai, 
nors buvo keletą, kurios buvo

tėvams yra įteikta raštai ir lau
kiama pasisakymo.

Pagal klubo darbų planą, pir
masis darbas, tai spalio 15 d. 
pyragų išpardavimas parapijos 
salėje po kiekvienų šv. Mišių. 
Pyragų išpardavimui vadovauja 
visoms gerai pažįstamos, su di
deliu organizaciniame darbe pa
tyrimu, Marija Banky ir EĮe-

na Petrošius. Marija Banky tu
rėjo progos visas motinas para
ginti, kad pyragus keptų na
muose. Taip pat, kad atsivestų 
savo šeimą į šiltus pusryčius.

Darbingas susirinkimas baigė
si malda ir po to buvo vaišės.

Motinų klubo naujoji pirmi
ninkė Stasė Bacevičienė pirmą 
susirinkimą pravedė sklandžiai 
ir sumaniai.

Po susirinkimo motinos dar 
ilgai kalbėjosi, sėdėdamos už 
stalų ir dalinosi vasaros atos

Brangiam kolegai
A. -f A.

INŽ. JONUI LENKEVIČIUI 
mirus, )° žmoną BARBARĄ ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame liūdėdami kartu.

ALGIRDAS IR STASE DIDŽIULIAI 
KOSTAS IR DONATA BURBAI 
JUZE URBANIENE

Mielai p. L. KUNDROTIENEI mirus, jos dukrai 

GRAŽINAI BROWNIENEI 

p. KUNDROTUI ir ŠEIMAI, gilią užuojautą reiš

kia —

Rimvydas ir Giedrė Sidriai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta,miems,n>kad 
rugsėjo 15 d. Panevėžyje mirė mūsų mylima Motina

"J*
EMILIJA SOBIESKIENĖ
Liko liūdintieji:

Lietuvoje duktė Genovaitė Bobinienė su šeima; 
Amerikoje sūnūs: Povilas ir Stasys su šeimomis, 
sesuo Michalina Alkimovičienė ir daug kitų gi
minių.

BAISUSIS BIRŽELIS
DPZ IZO5

MUKITE DABAR TIESIOG NUO 
HE. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS
Trys augštos kokybės vaidinimai dramos ir literatūros iinovuk
A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “Šiaurės pa

švaistė”. kuri vaizduoja šv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtų 
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.

Gražiai, ant specialaus popierio išleista didelio formato knyga so 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka {vairioms dovanoms. 238 puslapių 
kaina dol. 3,50.

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd. Street Chicago, Ilk 60629.

=====

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš-- 

1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą....................$2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

togų įspūdžiais. Reikia pripažin
ti, kad Motinų klubo narės per 
eilę metų gražiai susigyveno ir 
draugiška nuotaika jas jungia. 
Šiais metais matėsi daug naujų 
veidų, tai naujosios motinos — 
darželio ir pirmojo skyriaus. 
Jas galima pavadinti Motinų 
naujomis atžalomis. Linkėtina 
joms geros nuotaikos ir sėkmin
go darbo. Laukiamos motinos, 
kurios dar neįsijungė į Motinų 
klubo narių eiles.

Koresp.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GELINYGIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.

2443 West 68rd Street, Chicago 
Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

4605-01 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3 - 3440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME StžuJ!
trys modernios koplyčios

2533 West 71 st Street Tel. GR 6-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

ADSŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-i218 
Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tei. LAfayette 3-3572

8307 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-3401

3354 SO HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tei. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, II, T.. Tei. OLympic 2-11

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund 1. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL., Tek — 636 - 2320

i



v DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. spalio men. 4 d.

X Marijonų bendradarbių są
jungos metinė vakarienė ir kun. 
K. Matulaičio, MIC, jo kunigys
tės auksinio jubiliejaus proga 
pagerbimas įvyks lapkričio 5 d., 
sekmadienį, 5 v. v. Hallaran s 
Restorane, 2535 W. 95 St. (tarp 
Artesian ir Campbell). Bilietų į 
šio minėjimo vakarienę galima 
gauti Marijonų bendradarbių 
skyrių valdybose, arba kreipian
tis į tėvus marijonus 6336 So. 
Kilbourn Chicago, III. 60629, 
arba telefonu — Po 7-1687. 
Įėjimo auka $5.

X Vytautas Končius prava
žiuojančių automobilistų buvo 
sužeistas ir guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, kur teks pasilikti 
mėnesį laiko. Jį aplankė būrys 
draugų daktarų .žurnalistai St. 
Daunys su J. Vaičiūnu ir kit.

X Dail. seselė M. Mercedes 
Chicagos Meno instituto alumnų 
d-jos tarybos pakviesta daly
vauti būsimoj dailės darbų pa
rodoj.

X Nekalto Švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. Šv. Vardo dr-jos 
narių Mišios ir bendroji Komu
nija bus sekmad., spalio 8 d., 
7:30 v. r. ir tuojau po to pus
ryčiai ir susirinkimas mokyk, 
salėje.

x “Kaip suliesėt valgant mė 
giamus valgius” — 227 Alvu
do radijo paskaita šį ketvirta
dienį, spalio 5 d., 10 v. r. Bar
čus radijo šeimos valandoj.

x Kun. Jonas Kuzinskas, 
Mergelės Marijos gimimo para
pijos vikaras, mokytojauja 
Marąuette Parko lituanistinėje 
mokykloje, lietuviškai paruošda
mas mokinius pirmajai išpažin
čiai ir šv. Komunijai.

X Cicero Tėvų marijonų ben
dradarbių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalio 5 d., 7:30 
vai. v., parapijos salėje.

X Filatelistų d-jos Lietuva 
biuletenio išėjo 6 nr. Jame aktu 
alus d-jos pirm. I. ,Sakalo 
straipsnis ir šiaip įvairių žinių 
ir informacijų, įdomių ne tik 
pašto ženklų rinkėjams, bet ir 
kitiems.

X šaulių suvažiavimo proga, 
spalio 7 d., 7 vai. v. Jaunimo 
centre bus pakartotinai suvai 
dinta J. žemaitės 3 veiksmų ko
medija “Trys mylimos”, šauliai 
kviečiami šiame pobūvyje daly 
vauti su šeimomis, tuo pare
miant vienintelį mėgėjų teatrą, 
iki šiol išsiliikusį vienintelį Chi 
cagoje. O spalio 8 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, Vengeliausko 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
įvyksta šeimyninis pobūvis su 
vaišėmis, kur taipgi kviečiami 
visi šauliai dalyvauti.

X Lietuvių Fondo teisinis pa
tarėjas adv. Vytautas C. Yasus 
įsijungė į Fondo narių eiles su 
$100.00 įnašu. Pažymėtina, kad 
V. Y. šiame krašte gimęs ir 
aukštus mokslus išėjęs, neuž
miršo savo gimtos lietuvių kal
bos. Jis išrūpino LF atleidimą 
nuo pajamų mokesčių.

LF adresas: 6643 So. Maple- 
wood Ave., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X LB Brighton Parko apyl. 

tradicinis linksmavakaris įvyks 
spalio 7 d. 7:30 v. v. B. Pakšto 
salėj, 3800 So. California Ave., 
telf. 523-7410. (Pr.)

X 9 spalvotos TV aparatai 
galima laimėti: spalio mėn. at
vykite į Gradinsko krautuvę ir 
užpildykit nemokamą kuponą. 
2512 W. 47 St., tel. FR 6-1998.

(sk.)
X Anglijos Lietuvių Klubo 

tradicinė metinė vakarienė į- 
vyks spalio 14 d., 7:30 vai. vak. 
B. Pakšto salėje. Staliukus iš 
anksto galima užsisakyti pas 
P. Rumšą, 4359 S. Maplevvood. 
Tel.: VI 7-2149. Pakvietimai 
klubo nariams nebus siuntinėja
mi. (pr.)

gegužės 22 d. Jos tėvai Eupha- 
sia (Mikšaitė) ir Edvardas Dra- 
bik yra abu gimę Amerikoje 
(Chicagoje). Motinos tėvai iš 
Panevėžio. Tėvas lenkų kilmės.

Mokėsi pradžios mokykloj 
Šv. Juozapo ir šventos Onos pa
rapijos. Dabar trečius metus 
lanko Marijos aukšt. mok. Čia 
priklauso ' — National Honor 
Society; Sodality, Student Coun
cil — Athletic ir dramos klu
bams.

Ima balso pamokas jau treti 
metai Marijos aukšt. mok. ir 
Chicago Conservatory kolegijo
je ir yra pasižymėjusi kaip so
listė. Mokosi pas Alice Stephens.

Priklausė Alice Stephens an
sambliui ir su joms dalyvavo 
eilėje programų. Dainuos Aldu
tės pirmame koncerte spalio 28 
dieną. K.

CHICAGOS ŽINIOS IR AŠ GALIU BŪTI NAUDINGA LIETUVAI

GUBERNATORIAI APIE 
EŽERO TERŠIMĄ

Illinois gubernatorius Otto 
Kerner telegramomis kviečia 
Indiana, Michigąn ir Wisconsin 
gubernatorius ypatingan posė- 
din Chicagoje, kur bus tariama
si, kokias priemones naudoti 
Michigąn ežero vandenų teršimo 
išvengimui.

NAUJAS KOLEGIJOS 
PREZIDENTAS

Dr. Milton Byrd šiomis die
nomis iškilmingai buvo įvesdin
tas naujuoju Chicago State ko
legijos prezidentu.

PAVOGĖ $14,000
Du maskuoti plėšikai pavogė 

$14,000 iš čekių keitimo konto
ros 2538 So. VVestern Ave. Nak 
ties metu jie išmušė skylę pa
stato sienoje ir įlindo į vidų. 
Rytmetį, atvykus savininkui ir 
jo žmonai, jie juos privertė ati
daryti seifą.

ĮSTATYMAS DĖL FILMŲ 
CENZŪROS

Illinois valstijos aukščiausias 
teismas palaikė teisėtu Chicagos 
miesto įstatymą dėl filmų cen
zūros ir tuo pačiu patvirtino 
miesto sprendimą, draudžiantį 
VVorld Playhouse teatrui rodyti 
du nepadorius filmus.

x Jaunimo centro studentų 
šokių ansamblis šią savaitę va
žiuoja Montrealin į Expo 67. 
Autobuse da.r yra laisvų vietų. 
Jei kas norėtų važiuoti kartu, 
teskambina vakare — 471-2157, 
dieną — PR 8-2030. Išvažiuoja
ma spalio 6 d., penktadienį, 5 
vai. vak., grįžtama spalio 8 d., 
10 vai. vak.

X Kernavės skaučių tunto 
Tėvų Komiteto ruošiamas vaka
ras įvyks lapkričio 4 d. Pakšto 
svetainėje. Staliukus prašome 
rezervuoti pas p. Krasauską 
telef. 476-4841. (pr.)

X Muzikė Alice Stephens, po 
sėkmingo savo mokinių rečita
lio Chicagos konservatorijoje 
ruošiasi koncertui, kuris įvyks 
š. m. spalių mėn. 28 d. Maria 
Aukštesniosios mokyklos salėje. 
Programą atliks pačių susiorga
nizavusių dainininkių grupė 
“Aidutės”. (pr.)

IS ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— Marianapolio parengiamo
joj mokykloj, Thompson, Conn., 
spalio 7 d. ruošiama vadinama 
Homecoming diena, pirma 36- 
rių metų mokyklos istorijoj. 
Bus proga mokiniams, drau
gams ir tėvams pabendrauti. 
Programa prasidės 10 v. r. 
metiniu alumnų susirinkimu. 
Po to Mišios ir užkandžiai. 2:30 
v. p. p. futbolo rungtynės, va
kare pietūs ir balius.

— Užsilikę Expo 7 dienų pa
sai išparduodami Montrealio 
Lietuvių Kredito Unijoje “Li
tas” suaugusiems po $7.50 
(Expo kaina $12.00), vaikams 
po $3.00 ($6.00). Užsakymus su 
pašto perlaidomis siųsti: “Li
tas”, 1465 De Seve St., Montreal 
20, Que., Canada. Persiuntimas 
nemokamas, (sk.) •

ITALIJOJ
— Šv. Tėvo Pauliaus VI-jo 

70 m. sukakties proga lietuvių 
vardu sveikinimo telegramą pa
siuntė Lietuvos atstovas prie 
Vatikano min. Stasys Girdvai
nis.

PRANCŪZIJOJ
— Prisimenant a. a. Eduardo 

Turausko mirties metines, Pary
žiuje rugsėjo 10 d. lietuvių kop
lyčioje atlaikytos šv. Mišios 
už velionį, šv. Mišias laikė 
prel. A. Bačkis, viešįs Pary
žiuje. Po šv. Mišių Paryžiaus 
ateitininkai aplankė a. a. min.
E. Turausko kapą, jį papuoš- 
dami gėlėmis, susikaupime gi
liai prisimindami didįjį ateiti
ninkų veikėją, veiklų diplomatą 
ir politiką.

CHIRURGŲ KONGRESAS
Šią savaitę Chicagoje vyksta 

53-čias metinis Amerikos chi
rurgų kolegijos klinikinis kon
gresas, kuriame iš 40 kraštų 
dalyvauja 13,000 asmenų, įskai
tant 9,000 chirurgų. Šiai chirur
gų organizacijai priklauso 29,- 
000 chirurgų, reprezentuojančių 
88 kraštus.

KOKS YRA MĖNULIO 
PAVIRŠIUS

Erdvės laivas Surveyor 5, 
sėkmingai nusileidęs ant mėnu
lio, siunčia davinių, kad mėnu
lio paviršius panašus žemėje 
randamiems bazalto akmenims. 
Šios analyzės intrumentą parū
pino Chicagos universiteto 
mokslininkai.
ŽUVO MEDICINOS. CENTRE

Du statybos darbininkai žuvo, 
kai krito žemėn iš šeštojo aukš
to statomo West Side Medical 
centro pastato 835 So. Wbleott 
Avenue.

PAVOGĖ ALDERMANO 
AUTOMOBILĮ

Aldermanas Seymour Simon 
pastatė savo automobilį Shera- 
ton viešbučio garaže 505 N. Mi- 
chigan Ave. Garažo tarnautojai 
nuvežė jo automobilį į viešąją 
miesto palaikomą pastatymo 
aikštę, iš kur automobilis buvo 
pavogtas. Aldermanas dabar 
rado, kad viešbutis neturi mies
to leidimo garažo vedimui. Įsta
tymas baudžia iki $200 už kiek
vieną dieną, kai vedamas toks 
biznis be leidimo.

LANKĖSI NIGERIJOS 
PREZIDENTAS

Nigerijos prezidentas Hamani 
Diori. dvi dienas lankėsi Chica
goje. Nigerija yra 3.5 mil. gy
ventojų respublika vakarinėje 
Afrikoje. Jam suteikta miesto 
garbės pilietybė

VIENUOLIŲ VIRŠININKIŲ 
SĄSKRYDIS

Chicagoje užsibaigė seserų 
vienuolių viršininkių konferen
cija, kurioje dalyvavo apie 600 
viršininkių, atstovavusių 135,- 
106 seserų vienuolių. Hilton 
viešbutyje vykusiuose posėdžiuo 
se vienuolės svarstė, kaip prak
tiškai pritaikyti Vatikano II su
važiavimo nutarimus.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti. 7045 So Claremont Ave., Chicago, 111. 60636

KA man PARAŠYTI
Mokytojas prašė
Eilėraštį rašyti.
Ką gi man daryti?
Kaip reik parašyti?

Apie bitę, ar musytę?
Apie gėlę, ar lėlytę?
Apie sesę, ar broliuką?
O gal apie vabaliuką?

Parašyti apie saulę?
Dvasią ar vaiduoklį?
Apie kvailį, ar gudruolį?
Vis dar nesuvokiu.

Aš galvoju ir mąstau,
Ir vis aš dar nerašau.
Ką gi čia man parašyti?
O gal nieko nerašyti?

Tėtė, mama, pyksta baras, 
Kad pamokų nedarau.
Aš teisinuos ir sakau,
Kad aš nieko nežinau.

Tik aš viską apmąsčiau, 
Savaitė praėjo.
Ką rašyt, vis nežinau,
Nors labai norėjau.

Jolanda Dūdaitė
Toronto Lit. M-los mokinė

Per sniegą mokinė žygiuoja į 
mokyklą.

MANO MĖGIAMIAUSIA 
SAVAITĖS DIENA

Diena, kurią aš labiausiai 
mėgstu, tai šeštadienis.

Turbūt žinome, kad šiaip 
žmonės, o ypač mokiniai, labai 
laukia savaitgalio, kai jie gali 
pasilsėti, o kiti nuo pamokų 
atitrūkti. Deja. aš nesu viena iš 
tų laimingųjų. Aš turiu lankyti 
šeštadienį lietuvių mokyklą. Aš 
jokiu būdu nesakau, kad aš jos 
nemėgstu, ar kad ji nebūtų man 
naudinga, visai atbulai, bet no
rėčiau nors vieną dieną ir aš pa
ilsėti.

šeštadieninė mokykla tai ne
maža problema. Atsikėlus šeš
tadieniais vis pagalvoju, kaip 
šioji diena praeis. Tuoj skrenda 
visokie klausimai per mano gal
vą... Kokiame ūpe mano moky
tojai šiandien? Ar gerai paruo
šiau visas pamokas? Gal bus 
diktantas? Ką rengtis? Klek tu
riu dar laiko? Oi, Dievuli mano, 
tik turiu vieną valandą apsi
rengti... Taip ir prasideda kiek
vienas šeštadienio rytas.

Po pamokų, kokios jos bebū
tų, grįžus į namus klausiu, kas 
paruošta valgyt ir kur važiuo
jame pavakary. Beveik kiekvie
ną šeštadienį mes kur nors iš
važiuojame: ar pas gimines, ar 
į krautuves, ar tik pasivažinėti. Iš “Pirmųjų Žingsnių” nr. 5

Lietuviškas namas. Virginijos Juškaitės piešinys

LIETUVIŠKA “THE SOUND OF MUSIC”

Kas iš mūsų nesigėrėjo ir 
daugelis net keletą sykių ėjo 
žiūrėti filmo “The Sound of Mu- 
sic”, kur pagrindinius “singing 
Trapp family” vaidmenis atlieka 
7 vaikai.

Mes lietuviai čikagiečiai savo 
kaimynystėje turime dainuojan
čią Žymantų šeimą, gyvenančią 
Tinley Park, III. Šios dainuojan
čios šeimos vaikų skaičius yra 
net didesnis negu “The Sound of 
Music”. Čia dainuoja 8 vaikai ir 
jų mama.

Dainuojanti Žymantų šeima 
jau yra plačiai pagarsėjusi ame
rikiečių tarpe. Turėdama nuo
širdų globėją Mr. Maxwell. 
“Tribūne” Promotional redakto
rių, jau yra davusi visą eilę 
koncertų amerikiečiams. Yra 
dainavusi “Tribūne” globojamo 
“Good Fellow Club” bankete, 
“American Women Federa- 
tion” koncerte, “Brother Rice 
High School” ir k.

Mr. Maxwell šiuo metu daro 
žygius patekti dainuojančiai 
Žymantų šeimai į Laurence 
Welk programa televizijoj.

Dainuojanti Žymantų šeima, 
kurios vaikų amžius nuo 18 iki 
3 metų, pirmą kartą pasirodys 
lietuviams šių metų spalio 29 d. 
Jaunimo centre, koncertu

Šiandien, 16 tą rugsėjo, pra
sidėjo Winnipego šeštadieninės 
mokyklos 67—68 mokslo metai.

Mano nauja suknelė skicas 
Piešė Rasutė Arbaitė, Calif.

Jau senai bebuvau kine, tai gal 
šį šeštadienį pavyks įtikinti tė
velius, kad yra geras filmas.

Jeigu niekur nevažiuojame, 
tai aš pasilsėjus pasiklausau 
plokštelių muzikos, pavalgau ir 
nueinu pažiūrėti televizijos.

Tad matote, kodėl aš mėgstu 
ir labai laukiu šeštadienio.

Lydija Jadviršytė, 
Donelaičio m-los VII kl. mok.

vaikų laikraščiui “Eglutei” pa
remti.

Visiems koncertams šią dai
nuojančią šeimą muzikiniai pa
ruošia buvusi Lietuvos valstybi
nės operos solistė Alodėja Di- 
čiutė-Trečiokienė, turinti savo 
muzikos studiją Tinley Parke. 
Ir šiuo metu ji su didele muziki
ne ir pedagogine meile kasdien 
dirba, ruošdama Žymantų šei
mos vaikus šiam lietuviškam 
koncertui.

Koncerto programa bus dvie
jų dalių: Viena dalis lietuvių 
kompozitorių ir lietuvių liaudies 
dainos, kita dalis mišri — ir 
vaikai dainuos įvairiom kalbom,
k. a. lietuviškai, angliškai, vo
kiškai, prancūziškai ir lotyniš
kai. Be to, vyriausia duktė 
gutė, šiuo metu lankanti baleto 
mokyklą New Yorke, specialiai 
atskris į ši koncertą ir ne tik 
dainuos bet ir baletą šoks.

Branginkime savuosius dei
mančiukus ir spalio 29 d. 4 vai. 
p. p. užplldykime Jaunimo cen
trą. Pasigėrėsime daina, plau
kiančia iš vienos šeimos astuo
nių vaikų krūtinių. Ir “Eglutę”’ 
paremsime, o ji' taip reikalinga 
paramos.

Bibetai gaunami “Marginiuo
se” ir pas platintojus.

Stasė Petersonienė

Buvo labai graži diena; saulėta 
ir šilta.

Kai aš nuvažiavau, dar nevisi 
buvo susirinkę, teko palaukti 
apie dešimtį minučių. Vaikų su
sirinko nedaug. Sukalbėjus mal
dą, mūsų mokyklos vedėjas kun. 
J. Bartašius mums papasakojo 
apie vieną atsitikimą Italijoj, 
kaip vienas kunigas nukeltas į 
naują parapiją nerado nei vieno 
žmogaus bažnyčioje, bet vis tiek 
laikė pamaldas.

Vėliau žmonių, prisirinkdavo 
tiek, kad į bažnyčią netilpdavo.

Gal bus ir su mūsų liet. mo
kykla taip pat.

Vėliau mūsų mokytoja pa
skaitė iš “Draugo” vaikų sky
riaus T. Žvaigždutės apie Lietu
vos istoriją, kunigaikšč’o Gedi
mino valdymą ir kitus vaikų 
parašytus straipsnelius.

Po to buvo pasikalbėjimas, 
kaip mes kiekvienas kalbėdami 
lietuviškai, ar pasakodami ką 
apie Lietuvą, galime būti nau
dingi Lietuvai. Mes pasiryžom 
tai daryti.

Po to, mūsų kapelionas paro
dė ekrane nuotraukas iš Pan 
American Gamės, Disney Land 
ir pabaigai mūsų stovyklavimą 
Oc Point, kas mums buvo įdo
miausia.

Po užkandžių buvo religijos 
pamoka. Po pamokos visi išsi
skirstėme į namus galvodami, 
kaip būti naudingu Lietuvai.

Rūta Kuncaitytė,
13 metų. Winnipeg, Kanada

PASIKALBĖJLMAS

Vienas daktaras atėjo į ban
ko administratoriaus kontorą. 
Tuo metu suskambėjo telefo
nas. Jis atsiprašęs daktarą pa
kėlė ragelį. Jo atsakymai buvo 
tokie: “Ne, ne, ne, taip, ne, ne, 
ne.” Pakabino ragelį.

Tada daktaras paklausė:
— Jei nepaslaptis, į kurį 

klausimą jūs atsakėte “taip”?
Administratorius atsakė:
— Jis klausė, ar aš girdžiu.

— Amerikoj 1913 m. buvo 
97 mil. gyventojų, po pusės šim 
to metų, 1963 m., 187 mil.

BUVAU KANADOJE

Aš buvau Kanadoje, mačiau 
Niagaros krioklį.

Paskui mes važiavome į Mon- 
trealį. Ten aplankėme pasaulinę 
parodą.

Man patiko Amerikos paviljo
nas, nes ten rodė, kaip astro
nautai skrido.

Kai grįžome namo, sužino
jau, kad mano tėvukas serga. 
Man buvo gaila jo.

Rasa Kaminskaitė,
Dariaus-Girėno Lit. m-los 

III sk. mokinė

GALVOSŪKIŲ SPRENDIMAS

Su šiuo numeriu pradedamas 
galvosūkių skyrius, kuris tęsis 
iki sekančių metų gegužės mėn. 
vidurio. Daugiausia taškų lai
mėję gaus premijas. Norint lai
mėti, reikia spręsti kiekvienos 
savaitės galvosūkius. Praleidus 
vienos, ar kelių savaičių uždavi
nius, gali kitas pralenkti. Bus 
įvairaus sunkumo galvosūkių, 
kad tiktų ir vyresniems ir jau
nesniems. Galvosūkių išsiuntimo 
laiką taip apskaičiuokite, kad 
redaktorių pasiektų ne vėliau, 
kaip antradienio vakare. Iš to
limesnių vietovių, kaip N. Y., 
Los Angeles, Boston ir pan." 
gali viena diena vėluotis. Kon
kurso premijos bus skiriamos ne 
vyresniems, kaip 15 metų am
žiaus. Redaktorius

GALVOSŪKIAI
I

Vienas dailidė (stalius) gavo 
apvalų brangios faneros (ply- 
wood) gabalą. Su juo jis turi 
apkloti du stalus ovalo (kiauši
nio) pavidalo, taip, kad tik vi
duriu reiktų įdėti kitas faneros 
gabaliukus. Kaip jis turi išdalyti 
fanerą, kad galėtų visa tai pa
daryti ?

Pamėginkite, pasižiūrėję į pie
šinį, iškirpti iš storesnio popie

riaus pavyzdžius ir sudėti taip, 
kaip reikalauja galvosūkis. Pas
kiau nuplėšę tų .dviejų stalų pie
šinius, su, reikiamoje vietoje, 
pažymėtais gabalų numeriais? 
atsiųskite Tėvynės žvaigždutės 
redaktoriui. *

(10 taškų) 
n

Mįslė
Mano plačių laukelių 
Nieks neišmatuos,
O gausybės avelių 
Nieks nesuskaičiuos.

Apskritveidis piemenėlis 
Klajoja šviesus,
Lyg į ragą jo veidelis 
Kartais panašus.

(5 taškai)
III ®

Kas eina nuo miesto iki mies
to ir niekada nejuda?

(3 taškai)
IV

Kiek šonkaulių turi žmogus? 
(5 taškai)

Patarlė
Sena varna be reikalo ne

kvarksi.
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