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TRUMPAI
Milicija tramdė 

jaunimę R. Berlyne
Buvo ištroškę pasiklausyti 

Vakarų muzikos garsų
R. BERLYNAS. — Komunis

tiniam kraštui iškilmingai mi
nėjus 20-ją režimo sukaktį, spa 
lio 7 d., didžiuliam paradui pa
sibaigus, milicininkams teko su
sidurti su šimtais jaunuolių, jų 
buvo apie 2,000. Jie, daugumo
je — ilgaplaukiai, rock - roll mu 
zikos gerbėjai, ties Vak. Ber
lyno siena gausiai susirinkę, 
tikėjosi išgirsti britų Rolling 
Stones grupės koncertą — šis 
neįvyko.

Atvykus 200 policininkų, šie, 
panaudoję gumines lazdas, jau
nuolius piktai sklaidė.

Manoma, kad apie 50 jaunuo
lių buvo suimta. Nepaskelbta, 
kodėl milicininkai tramdė ko
munistinėje dvasioje išauklėtus, 
bet Vakarų pramogų mėgėjus 
— jaunuolius. Aišku tiek, kad 
“gėdos sienos” aplinka papras
tai stropiai sekama, nes komu
nistus vis kamuoja beveik kas
dien į Vakarus bėgą piliečiai.

Du lėktuvai - Kubon
Vienas iš Argentinos, kitas — 

Brazilijos

BUENOS AIRES. — Oro1 pi
ratai, su kulkosvaidžiais, vakar 
iš Pietų Amerikos kraštų du 
lėktuvus per prievartą nukreipė 
į Kubą. Abiejuose skrido 113 
asmenys. Vienas Argentinos lėk 
tuvų, skridęs į Miami, JAV. bu
vo priverstas nusileisti Chilėje 
pasiimti degalo ir vėliau turė
jo nusileisti Kuboje. Kitas, Bra
zilijos keleivinis lėktuvas, taip 
pat piratams įsakius, nuskrido 
į Kubą.

Sovietai ir “Polaris” 
laivai

JAV šnipas Cohen, jo ryšiai 
i su rusais
LONDONAS. — Dr. G. WP- 

liams, britų gynybos ministeri
jos pareigūnas pareiškė, kad 
Anglijoje veikę sovietų šnipai 
dar prieš aštuonerius metus per 
davę Maskvai informacijas, ku
rios įgalintų susekti bei sunai
kinti žinomuosius JAV “Pola- 
ris” povandeninius laivus. Ži
nias Maskvai perdavusi šnipu 
grupė, kuriai vadovavo JAV-se 
gimusi pora Morris ir Lola Coh
en — Anglijoje veikdami jie 
turėjo Peter ir Ethel Kroger 
pavardes. Abu šnipai britų bus 
perduoti sovietams š. m. spalio 
24 d., atsilyginant už sovietų 
Anglijai grąžintą Gerald Broo- 
ke.

Minėtas šnipų tinklas britų
buvo susektas 1961 m. Williams »
nuomone, sovietai vėliausiai li
gi 1972 m. turės priemonių, ku-

K. G. Kiesinger, ligšiolinis Vokieti
jos kancleris: prakaituoja, be di
desnės sėkmės rinktinuose, belauk
damas opozicijos vaidmens parla
menta

Prel. I. J. Kelmelis, miręs spalio 
7 d., sulaukęs 87 m. amžiaus'.

Mirė
prel. I. Kelmelis

NEWARK, N. J. — Spalio 7 
d. Newarke, N. J., mirė buvęs 
ilgametis Švč. Trejybės liet. pa
rapijos klebonas prel. Ignas 
Kelmelis, 87 metų amžiaus. 
Velionis prel. Kelmelis buvo J 
gimęs 1882 m. liepos 39 d. Na-1 
vikų km., Kapčiamiesčio par. 
Baigęs pradžios mokyklą ir šiek 
tiek pasimokęs privačiai,. 1901 
m. jis atvyko į JAV. Užsidir
bęs pinigų, mokėsi Valparaiso 
universitete, o vėliau įstojo į 
St. Mary’s Orchard Lake, Mich., j 
seminariią. Baigęs Šv. Kirilo 
ir Metodijaus kun. seminariją, 
buvo įšventintas kunigu 1916 
m. birželio 24 d.

Nuo 1922 m. Newarke

Keletą metų buvęs asistentu 
įvairiose parapijose, nuo 1922 
m. buvo klebonas Švč. Trejybės 
lietuvių parapijoje Newarke,, N. 
J., kol prieš porą metų išėjo į 
pensiją klebono emerito titulų. 
Parapijoje buvo veiklus, išmo
kėjo skolas, atremontavo tro
besius, atgaivino iletuviškas or
ganizacijas, rėmė liec. spaudą. 
Už nuopelnus 1849 m. buvo pa
keltas į prelatus Right Rev. ti
tulu.

Apie laidotuves dar nepraneš
ta, bet atrodo, kad bus laido
jamas ateinantį šeštadienį iš 
Nęvvarko.

Trumpai iš visur
• Juodosios jūros sovietų lai

vyno keli vienetai užvakar at
plaukė kelių dienų viešnagei į 
Jugoslavijos uostą ties Adrijos 
jūra, Split.

• Švedijos gyventojų moralė 
nesmukusi, kaip atrodytų pa
sekus to krašto filmus — pa
reiškė apklausinėjimus įvyk
džiusi vyriausybės įstaiga. Pa
tirta, kad 90% švedų porų, ve
dusių metus ar ilgiau, buvo iš
tikimos.

• Maskvon užvakar atvyko 
Tanzanijos prezidentas J. Nye- 
rere.

rios įgalintų susekti bei naikinti 
JAV povandeninius laivus.

Astronautai Madride
MADRIDAS. — Trys astro

nautai, Armstrong, Aldrin ir 
Collins, vakar buvo nepapras
tai šiltai tūkstantinės minios 
pasveikinti Ispanijos sostinėje. 
Sutikimas buvęs dar didinges
nis, palyginus su 1959 m. buvu
sia buv. prez. Eisenhovverio vieš 
nage.

Astronautai pagerbė K. Ko
lumbą ties jo paminklu, paste
bėdami, kad Kolumbas ir jie 
“atrado naujus pasaulius”.

... ir Paryžiuje
Astronautai, vakar iškilmin

gai sveikinti Paryžiuje, šiandien 
atvyko į Amsterdamą, ryt lan
kysis Briusely.

VOKIEČIAI NUMATO ARTĖTI 

SU KOMUNISTŲ REŽIMAIS

Vak. Vokietijos socialistai, drauge su Laisvaisiais demokratais numato skubią, ryžtin
gą vad. Rytų politiką — Pavojus, jiems is esmės galėsiant pripažinti dabartines sienas 
Europoje — Būsimo naujojo kanclerio, Brandto ir Scheelio politinius ėjimus seks pa
saulis bei sovietų pavergtieji — Naująją koaliciją varžys stipri katalikų opozicija

Bonna. — Pasaulis su dėmesiu 
stebės naujosios Fed. Vokietijos 
politikos raidą. Ji ypač įdomi už
sienio politikos baruose ir į ja tu
rėtų atidžiai žvelgti ir sovietų 
pavergtų kraštų atstovai, ne pas
kutinėje vietoje ir lietuviškieji 
veiksniai. Tai pradės ryškėti tik 
po spalio 21 d., kada, kaip šiuo 
metu beveik yra visai tikra, 
Bundestagas (žemieji parlamen
to rūmai) Bonnoje išrinks nau
jąjį kancleri, socialistą Willy 
Brandtą, kuris, savo ruožtu, 
kaip spėjama, užsienio reikalų 
vadovu paskirs sutelktinės vyriau 
sybės partnerio, Laisvųjų demo
kratų vadą, Walter Scheel.

Vakarų spaudos atstovai ma
no, kad naujoji vokiečių vyriau
sybė veiksianti sparčiai ir ypač už
sienio politikos srity. Teigiama, 
kad ji gali padaryti visą eilę pa
siūlymų ne tik Sovietų Sąjungai, 
bet ir kitiems rytų ar vidurio 
Europos komunistinio režimo 
kraštams.

Gali įvykti tai, į ką su rūpes
čiu žvelgia vokiečių krikščionys 
demokratai, kraštą valdę per 20 
metų: iš esmės galinčios būti 
pripažintos šių dienų Europos 
sienos. Jei tai įvyktų,- tai, žino

Montrealy streikavo policija 
džiūgavo plėšikai

Apiplėšta 10 miestų bankų

MONTREAL. — Didžiausia
me Kanados mieste užvakar bu 
vo įsivyravusi chaoso padėtis. 
Sustreikavus, dėl atlyginimų, 
miesto policininkams bei gais
rininkams, iš viso 6,000 žmo
nių, sujudo nusikaltėliai ir pro
ga pasinaudodami apiplėšė 10 
miesto bankų, dar devynias į- 
staigas, jaunimas plėšė krautu
ves, įvyko visa eilė susidūrimų. 
Taxi šoferiams savo tarpe su
sidūrus, buvo nušautas iš pro
vincijos atvykęs policininkas, 
keturi asmenys buvo sužeisti. 
Mieste buvo kilę gaisrai.

Antradienį atstatyti tvarkai 
į Montrealį buvo iškviesta a- 
pie 800 kitų vietovių policinin
kų.

Riaušes Las Vegas 
Bu užmušti, ,50 sužeistų

LAS VEGAS, Nevada. — Sek 
madienį Las Vegas mieste pra
sidėjusios rasinio pobūdžio 
riaušės vyko tris dienas. Jos 
kilo vakarinėje miesto dalyje, 
kurioje daugiausia gyvena neg
rų. Buvo slapukų šaudymų, 
krautuvių apiplėšimų. Tvarkai 
atstatyti buvo įvestas draudžia 
mas laikas. 200 policininkų suė
mė apie 200 gyventojų ir dau
giau kaip 50 buvo sužeista.

Antrą riaušių dieną, užvakar, 
mieste žuvo du gyventojai — 
baltasis ir negras. Šis pastara
sis buvo sargybinio nušautas, 
šiam pastebėjus negrą tempiant 
gėralų bonkas iš krautuvės.

Vakar P. Vietname nebuvo 
jokių žymesnių veiksmų. Nežu
vo nei vienas JAV karys.

ma, keltų ypač Sovietų pavergtų 
jų susirūpinimą.
Brandt kalbėjo apie “100 dienų” 

programą
W. Brandt, amerikiečių laiko

mas “dinamišku politiku” ir J.
F. Kennedžio pasekėju, Jau yra 
prasitaręs apie “100 dienų” pro
gramą.

Žvilgis į rytų Europą, atrodo, 
bus svarbiausiuoju naujųjų vokie-

VV.lly Brandt, socialistų vadas Vo- 
tioie, Spalio 21 d. jis, neabejo

jama, bus išrinktas naujuoju kanc
leriu

Streikavę policininkai ir gais
rininkai sugrįžo į darbą vakar 
rytą ir tvarka mieste buvo at
statyta. Policininkai, kuriems 
įstatymai draudžia streikuoti, 
gauna Montrealy per metus vi
dutiniškai 7,300 dolerių atlygi
nimo. Jie reikalauja atlyginimą 
pakelti 1,900 dol. metams ir at
metė pasiūlymą ji pakelti 1,100 
dolerių. Gaisrininkai nepatenkin 
ti jiems pažadėta metiniu 8,000 
dol. atlyginimu ir reikalauja 
9,000.

Walter Scheel, vokiečių FDP vadas, 
ir vėl prakaituoja, jo pavojai sun
kūs, nes su socialistais jis pateks 
į naują vyriausybę. Scheel su 
Brandtu lems būsimą Vokietijos už
sienio politiką.

KALENDORIUS
Spalio 9 d.: šv. Andronikas, 

šv. Publija, Dalius, Branguolė.
Spalio 10 d.: šv. Pranciškus 

Bor., šv. Tanka, Gilvydas, Auk 
sė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šalčiau, temp. dienos 
metu sieks 70 ir daugiau 1. F., 
naktį vėsiau, ryt — galimi kri
tuliai, šilta.

Saulė teka: 6:56, leidžias 6: 
21.

čių vadų politinės veiklos bruo
žu. Vakaruose guodžiamasi, 
kad naujoji vak. vokiečių koalici 
ja nepakeisianti Fed. Vokietijos 
santykių su Vakarais aplamai ir 
su Atlanto Santarve ypatingai.

Brandt su Scheeliu, kiek paaiš
kėjo iš politikų pasitarimų (ir 
įvairiais kanalais pasiekė viešu
mą), sieksią pastoviai gerinti san
tykius su Maskva. Jie norės susi
tarti dėl “atsisakymo panaudoti 
jėgą”. Pagal naujosios koalicijos 
sampratą, tas atsisakymas reikš
tų: pripažįstama Vak. Vokiet. kai 
mynų “teritorinė neliečiamybė” 
ir Europos sienų bei demarkaci
jų linijų “nepažeidžiamumas”.

Didelė nuolaida Maskvai, jos 
reikalavimui

Jei taip įvyktų, tatai reikštų, 
ilgus metus “aptildytą”, pritari
mą sovietų nuo seniai statomam 
reikalavimui sutikti su dabarti
niu status quo Europoje, atseit su 
dabartine padėtimi. Tai apim
tų ir abiejų Vokietijų padalini
mą, ir buv. Vokietijos žemių per
leidimą Lenkijai ir Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) perleidimą pa
čiai Sovietų Sąjungai.

Kai kalbama apie “sienų ne- 
pažeidimą”, reiškia, jog Vak. 
Vokietija pirmą kartą per 20 
metų sutiktų garantuoti rytų Vo
kietijos sienas.

Ką reikš “Geregeltes Nebenei- 
nander” su Ulbrichto kraštu? 
Socialistų partijos strategas,

“pilkoji eminencija” bei pagrin
dinis Brandto patarėjas, buvęs ko 
munistas Herbert Wehner nuo 
anksčiau kalba apie reikalą į- 
vykdyti “Geregeltes Nebenein- 
ander” su Rytine Vokietija.

Jis su Brandtu svarsto pasiūly
ti Ulbriehtui “bendrąją sutartį”, 
kuria būtų pripažintos veikian
čios “dvi vokiečių tautos valsty
bės”. Tai jau netoli diplomatinio 
pripažinimo (ko reikalauja W. 
Ulbricht) ir išeitis, kuri galėtų 
patenkinti Maskvą su jos sateli
tais.
Pavojus ir HaJlsteino sampratai?

W. Brandt pasiruošęs likviduo 
ti 1955 m. Vak. Vokietijoje įves
tą vad. Hallsteino sampratą, 
kuria bet kuriam kraštui diplo
matiniai pripažinus R. Vokietiją, 
Bonna su tuo kraštu nutraukia 
diplomatinius ryšius.

Jei tai įvyks, tai R. Vokietiją 
pripažinti paskubės visa eilė Azi
jos, Afrikos irP. Amerikos kraštų.

Be to, Bonna, neabejojama, 
sieks užmegzti diplomatinius ry
šius su Lenkija, Čekoslovakija, 
Bulgarija ir Vengrija.

Visa vadinamoji vokiečių “Ry
tų politika” tai tik dalis, kaip 
teigia Brandt su Scheeliu, taikos 
plano, kurio svarbiausis bruožas 
— pripažinti “tikrovę” vidurio 

Europoje. Siekiama ryšių, nežiū
rint skirtingumų ideologinėje, ū- 
kinėje ar karinėje plotmėje.

Abu politikai nemano, kad jų 
pasiūlymai griežtai prieštarautų 
bendriesiems Vakarų ar paski
riems JAV, Anglijos bei Prancū
zijos interesams. Priešingai, jie 
teigia, kai kurios pažiūros net 
sutampančios su vakariečių pla
nais bei siekimais.
Teks skaitytis su pajėgia, plačia 

opozicija

Abu socialistai pažymėjo, kad

popiežius Paulius VI Vatikane priėmęs, pinmą kartą ilges
nei audiencijai, Izraelio užsienio reikalų ministerį A. Eban (kairėje), 
aptarė pastovios taikos Art. Rytuose klausimus.

A7/V/Z4 /ypf/4 AM5KV4
Pasitarimai gali prasidėti 

spalio 20 d. Pekine
HONG KONG. — Čia gauto

mis žiniomis, Pekinas susitaręs 
su Sov. Sąjunga pradėti pasi
tarimus ginčijamais sienų klau
simais.

UPI žiniomis, abiejų kraštų 
pasitarimai gali prasidėti š. m. 
spalio 20 d. Pekine. Sovietų šal
tiniais, Maskvą pasitarimuose 
atstovaus užsienio rėikalų mi
nisterio pavaduotojas Vasilij V. 
Kuznecov, žinomas savo veik
la Čekoslovakijoje. Pekinas skel 
bė, kad pasitarimai vyktų 
dviem tarpsniais. Piręname jų 
būtų dedamos pastangos, ven
giant ginkluotų susidūrimų, pa
sienio srityse įvesti demilitari
zuotą ruožą.
Maskva naudojanti ekspansijos 

politiką
Pekinas šiuo metu siekia “lai

kino pobūdžio” priemonių dėl 
taikos pasieny ir tebelaiko so
vietus atsakingais už buvusius 
pasienio susidūrimus.

Pekino radijas paskelbė, kad 
Maskva neteisėtai iš Pekino rei
kalavo, jog kinai pripažintų tei
sėta “rusų įvykdyta kinų žemių 
okupaciją”. Esą, tik dėl Mask
vos vedamos ekspansinės poli
tikos yra buvusi ir vis tebėra 
įtampa pasienio srityse.

Po parado R. Berlyne
Vakarai griežtai protestavo
R. Berlyne įvykus kariniam 

paradui (jį sekė prievartinis or
ganizacijų, darbininkų, jaunimo 
žygiavimas) ir žiūrovams paro
džius raketinius ginklus, trys 
Vakarų sąjungininkų kariniai 
vadai Berlyne paskelbė protes
tą. Nurodyta, kad tokios de
monstracijos “pažeidžia miesto 
demilitarizuotą padėtį ir tai sun 
ku suderinti su sovietų teigi
niais apie tariamai taikingą R. 
Vokietijos režimo pobūdį”.

Toliau pažymėta, kad “Sovie
tų karių dalyvavimas aiškiai 
rodė, jog sovietų įstaigos ne 
tik leido, bet ir minėtai karinei 
demonstracijai pritarė”.

Tie žodžiai liudijo, kad pro
testas pirmoje eilėje buvo skir
tas Sovietų Sąjungai.

jie sieks “taikos politikos”. San
tykiuose su Vakarais, jie teiks 
pirmenybę ryšiams su Prancūzi
ja ir su Europos Bendrąja Rinka.

Vis dėlto, užsienio politikoje 
vargiai lauktina stambių posū
kių, ypač dėl krašto ribotos gali
mybės reikiamai manevruoti.

Vidaus gyvenime, naujų refor
mų siekiant, teks skaitytis su 
stambia, 242 krikščionių demo
kratų opozicija. Tai vers be kita 
ko, griežtai laikytis parlamenta
rinės demokratijos. VA.

Įspėja Maskvą prieš “karo 
manjakus”

TOKIO. — Pekinas, paskel
bęs apie susitarimą vesti su Mas 
kva pasitarimus sienų klausi
mais, sovietus įspėjo prieš rusų 
“karo manjakus”, kurie pasikė
sintų prieš strateginio pobūdžio 
sritis Kinijoje.

Įspėjimas sietinas su Pekino 
rūpesčiu, neseniai pasauly pas
klidus žinioms apie tai, kad so
vietai svarstą klausimą: pulti 
ar susilaikyti puolus kinų ato
minius įrengimus. Kinija nese
niai išbandė jau dešimtą atomi
nę bombą.
Kinai: mūsų ginklai tik gynybos 

reikalams
Pekinas, ryšium su branduolinių 
bombų sprogdinimais pareiškė, 
kad kinų tikslas — vystyti gink 
lūs, kurie “būtų naudojami gy
nybai bei reikalingi palaužti ki
tų atominį monopolį”. Esą, “Ki
nija jokiu atveju tuos ginklus 
nepanaudotų pirmoji”. Pagal 
Pekiną, “juokinga manyti, kad 
Kinija siektų sukelti atominį 
karą”.

Pagaliau nurodoma, kad Ki
nijos nepalaušią *,jokie grasi
nimai karu” ir “karo manjakų 
(čia turima galvoje rusai — 
Red.) agresija, pasauliui juos 
pasmerkus, būtų sutramdyta”.

Pralaimėjusi NPD nori 
naujų rinkimų 

Trukdymai
rinkiminės kampanijos metu
HANOVER, V. Vokietija. — 

NPD arba Taut. Demokratų par 
tija, pralaimėjusi rugsėjo 28 d. 
rinkimuose Fed. Vokietijoje, pa 
skelbė reikalausianti naujų rin
kimų. Išrinktos komisijos, ku
rioms teks aiškinti konstituci
nius klausimus.

Partijos atstovai aiškina, kad 
partijos, vadinamų “neo-nacių” 
rinkiminė kampanija buvusi y- 
patingai trukdoma. Esą, bent 
50 -100 kartų policija stačiusi 
užtvaras .laikraščiai gi neskelb
davę partinių skelbimų ir pan.

Adolf von Thadden, “neo-nacių” 
partijos vadas, aiškiai prakišęs rin
kimuose. Jo prakaitas nekelia abe
jojimų
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ILLINOIS - INDIANA APYGARDOS 
SUSIRINKIMAS

lapkričio 2 d. ruošiamas mirusių
jų minėjimas. Pamaldos vyks 
kun. J. Savukyno vedamoje Auš
ros Vartų bažnyčioje. Per Mišias 
giedos Vyčių choras. Po pamal
dų Vyčių salėje bus pusryčiai. 
Bus kreipiamasi į vyčius senjo
rus pusryčių ruošimo klausimu. 
Pageidavo, kad prie mirusiųjų 
minėjimo prisijungtų ir kitos or
ganizacijos. Apie tą minėjimą 
plačiau bus rašoma “Vyčių Veik
los” skyriuje “Drauge”.

“Vyčių Veiklos” redaktorė E. 
Pakalniškienė kalbėjo liūdnai: 
“Matote, koks trumpas “Vyčių 
Veiklos” skyrius bėra. Niekas ne- 
prisiunčia medžiagos. Ir jau ke
lintas mėnuo nebeišeina “Trum- 
petė” ir “Vytis”, iš kurių mano 
vyras išversdavo ką nors lietuvių 
kalbon”. Ji prašė pirmininką tuo 

reikalu susirūpinti, paraginti 
kuopas, kad nors kartą į mėnesį 
ką nors parašytų apie savo veik
lą.

Naujai išleistas mirusio Ameri-1 
kos prezidento Eisenhowerio me
dalis. Jį atsinešė V. Samoška ir 
rodė susirinkusiems. Kainos skir
tingos: bronzinės 15 dol., sidab
rinės 10.00 dol., plieninės 2.50 
dol. Rodė ir nuotraukas iš Pa
vergtų Tautų eisenos. Priminė,, 
kad Washingtone lietuvių koply
čią aplanko tūkstančiai kitatau
čių kiekvieną dieną. Nemažesnės 
reikšmės turės koplyčia Šv. Pet
ro bazilikoje Romoje. Vyčiai ruo
šia ekskursiją į pašventinimo iš
kilmes. Apie ją galima pasiskai
tyti “Vytyje”.

I. Sankutė smulkiai pranešė a- 
pie įvykusią apygardos gegužinę. 
Gerai nusisekusi, pelno padaryta 
nemažai.

Lapkričio mėnesį bus tarptau
tinė paroda Navy Pier patalpose, 
Chicagoje. Bus atliekamos prog
ramos įvairių tautų kalbomis. Po
nia Konsulienė kviečia ir lietu
vius toje parodoje dalyvauti. Vy
čių choras galės ten atlikti pus
valandžio programą. Tas reikalas 
plačiau bus aptartas kitą kartą.
' Pranešta, kad Šv. Kazimįęro 
šventę šiais metais ruošia 112-ta 
kuopa.

V. Paliulionis susirinkime pla
tino K. Jonaičio-Žilvyčio eilėraš
čių knygą “Sielos balsai”. Kaina 
2.00 dol.

Po visų pranešimų ir diskusi
jų buvo išrinkta nauja apygar
dos valdyba. Ją sudaro: pirminin 
kas —Algirdas Brazis, vicepirmi
ninkė jaunučių reikalams — Ce
cilija Matulytė, vicepirmininkas 
narių verbavimo reikalams — 
Pranas Zapolis, vicepirmininkas 
senjorų reikalams — Aleksas 
Budrys, sekretorė — Albina Gai
dės, susirašinėjimo sekretorė — 
Loreta Mačekonytė, iždininkas—

Vyčių salėje, Chicagoje, rūgs. 
26 d. įvyko Illinois-Indiana apy
gardos kuopų atstovų susirinki
mas. Malda jį atidarė apygardos 
dvasios vadas kun. J. Savukynas.
Ta proga jis kreipėsi į susirin

kimo dalyvius, primindamas ir 
punktualumą. Jam tekę tą die
ną dalyvauti jau keliuose susirin
kimuose. Sunku būtų buvę tai 
padaryti, jei visi būtų taip vėla
vęs!, kaip šitas, pavėlavęs net 45 
minutes. Dvasios vado pastabai 
susirinkimo dalyviai pritarė.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorė B. Baškauskai
tė. Priimtas be pataisų. Iždinin
kas M. Lavvrence skaitė visų me
tų išlaidų ir pajamų apyskaitą. 
Apygardos kasa nebėra didelė, 
nes keliems delegatams reikėjo 
apmokėti kelionės išlaidas į 56- 
tąjį vyčių seimą.

Vyčių namo globėjo A. Zakar- 
kos pranešimas buvo gana nuo
seklus. Vėl daug išlaidų padary
ta dekoruojant salę. Reikią dė
koti geradariams aukotojams ir 
aukų rinkimo komiteto pirminin 
kui V. Paliulioniui už tai, kad 
skolos nepasidarė milžiniškos. 
Dievui ir toliau laiminant, sko? 
los ateityje pranyks. Buvo pami
nėta viena geradarė, kuri iške
liaudama amžinybėn dalį savo 
santaupų paliko vyčių namui. 
Nenorėjusi, kad pavardė būtų 
minima spaudoje. Vyčiai ilgai 
prisimins gražų jos darbą.

Po A. Zakarkos pranešimo bu
vo daug klausimų, kurie išsiaiš
kinti.

Choro pirmininkas V. Bilita- 
vičius pasidžiaugė, kad kiekvie
ną pirmadienį į repeticijas atei
na vienas ar du nauji daininin
kai. Kai choro sąstate bus 50 žmo 
nių, lengva bus ką nors paruoš
ti. .Šiuo metu dirbama prie a.a. 
muz. J. Bertulio kantatos “Sugrį
žimo giesmė”. Choras esąs pak
viestas giedoti bažnyčioje per Vė
lines.

Pakėlimų pirmininkė E. Zim- 
mer pranešė, kiek asmenų pakel
ta į aukštesnius laipsnius ir kiek 
ateityje numatoma pakelti.

Parengimų vadovė E. Rogers 
suminėjo visą eilę iškylų, vakarų, 
sporto rungtynių, pietų, teatrų. 
Jos darbas nėra lengvas, nes rei
kia tuos visus parengimus koordi
nuoti, kad nesutaptų su kitais 
svarbiais minėjimais. Linkėtiną 
jai ir toliau taip sumaniai ir stro
piai vesti vyčių pramogų eigą.

Pirmininkas L. Paukšta kalbė
jo vyčių stipendijų klausimu. Ra
gino aukoti stipendijų Fondui. 
Šiais metais mūsų apygardos sek 
retorė B. Baškauskaitė ją laimė
jo. Susirinkimas sveikino laimėto 
fa-

V. Paliulionis pranešė, kad

Pirma kartą nuo 1812 m. Massachusetts šeštame distrikte įslinktas 
j kongresą demokratas Michael Harrington, kuris čia matyti su duk
rele. Jis nugalėjo respubikoną kandidatą rinkimuose į mirusio VVilliam 
Batas vittiį.

Iš vyčių apygardos susirinkimo Chicagoje

Mykolas Lawrence. Į revizijos ko
misiją išrinkti: Eleonora Lauri- 
naitė ir Albertas Raubiškis. Tvar 
kdariais: Paliulionis, Jankus ir 
Zapkus. Dvasios vadas kun. J. 
Savukynas prisaikdino išrinktąją 
valdybą./

Naujasis pirmininkas Algirdas 
Brazis padėkojo senajai valdy

bai už darbą. Šiais metais apy
garda turės daugiau darbo, dau
giau rūpesčių, nes 57-tas vyčių 
seimas ateinančią vasarą bus Chi 
cagoje. Jau dabar reikia rūpin
tis, kokiame viešbutyje turėtų sei
mas vykti, kiek pinigų pradžiai 
reikės, kokie žmonės į rengimo ko 
rųitetą turėtų įeiti. Pirmininkas 
savo kalboje reiškė viltį, kad, vi
siems padedant, ir sunkiausios 
kliūtys bus nugalėtos. Susirinki
mas jo kalbą ne vieną kartą per
traukė Dlojimu.

Daug entuziazmo turi naujas 
pirmininkas. Linkime, kad jis 
peišblėstų, kad realizuotųsi di-. 
džiais darbais apygardos ir visos 
organizacijos labui. E.P.

SUSIRINKIMAS NEVVARKE
Newarko 29-ta vyčių kuopa 

savo mėnesinius susirinkimus 
pradėjo rugsėjo 16-tą. Tą dieną 
susirinkimas įvyko Šv. Jurgio sa
lėje, 180 New York Avenue. Jį 
atidarė pirmininkas Kazys Šipai
la, sukalbėdamas maldą. Prane
šimą apie 56-tąjį vyčių seimą, į- 
vykusį rugpiūčio 22-24 dienomis 
Nevvarke, padarė Marija Stonytė.

Svarbus to susirinkimo darbot
varkės punktas buvo būsimi kuo
pos pietūs su šokiais, kurie įvyks 
šį šeštadienį, spalio 11,~ Šy. Jurgio 
salėje. Iškilmių vadovė bus Kris
tina Jakonienė, o jos padėjėja — 
Marija Stonytė. Prasidės 7 v.v. 
Pietūs prasidės 8 vai. Gros G. Gu 
tausko orkestras. Bilietus tam va
karui pardavinėja kuopos nariai. 
Pelnas bus skiriamas lietuviškojo 
pakelės kryžiaus, stovinčio Švč, 
Trejybės parapijos šventoriuje, 
priežiūrai. Įėjimo auka 6.50 dol. 
29-tos kuopos parengimai visuo
met patikdavo dalyvaujantiems, 
taip ir šis nebus blogesnis.

Susirinkimas buvo baigtas mal 
da, kurią sukalbėjo pirmininkas 
Šipaila, ir vyčių himnu. Sekan
tis kuopos susirinkimas bus spa 
lio 21 d. Šv. Jurgio salėje. Bus 
jis svarbus, nes bus renkama nau 
ja valdyba. Visi turėtij dalyvauti.

29-ta kuopa sveikina savo na
rį Kostą Skruodį, laimėjusį 200

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

5JI
6 or 12
MONTH
$1OZOOO 
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

por annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of«
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

Būt ual

■PĘTERJtĄZĄNAUSKASįPRĘSįDENį^

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747

dol. vyčių stipendiją. Sveikina 
Valterį Šaroną, grįžusį iš kariuo
menės. Kurį laiką jis buvo Viet
name. Nuoširdžiai užjaučia šei
mą ir gimines a.a. kun. Mykolo 
Tamulevičiaus, Aušros Vartų 
Dievo Motinos bažnyčios Worces 
teryje klebono, kuris mirė rugsė
jo 15 dieną. F.V.

SUSIRGO J. KUZAS
Clevelando senjorai vyčiai y- 

ra susijaudinę, kad jų kuopos il
gametis narys ir L. Vyčių or
ganizacijos narys nuo 1914 me
tų, žymus Clevelando lietuvių se 
nosios kartos veikėjas, katalikiš
kos spaudos bendradarbis ir gra
žių eilėraščių autorius Jurgis Ku- 
zas jau trečia savaitė guli Euc- 
lid ligoninėje, dr. V. Ramanaus
ko priežiūroje. Mielam Jurgiui 
susilpnėjus širdžiai ir kitokiems 
negalavimams pasireiškus, duktė 
Elena Konienė skubotai nuvežė 
jį į ligoninę, kur specialistai gy
dytojai tiria sveikatą. Vyčiai sen
jorai ir artimieji draugai aplan
ko jį ligoninėje, pasiunčia užuo
jautos atviručių, linki greitos 
sveikatos ir grįžti iš ligoninės na
mo. Tėvelio ligos nelaimėje rūpės 
čius pergyvena duktė Elena Ko
nienė, žentas Konis ir sūnus Jur
gis Jr. su šeima.

Senelis

Tom Himler dabar dirba krautuvėje, 
gi pirma jis buvo mokytojas Maple 
Heights, Ohio, taCiau kai jam buvo 
liepta nusiskusti ūsus, jis nepaklausė ir 
todėl prarado darbą. Mokyklos taryba 
nutarė, kad jo ūsai darys blogą įta
ką penktojo skyriaus vaikams, kuriuos 
jis mokė.

I5r
6 orlž
MONTH
$5/000
or MORE

Savings csrtificates iaiuad 
for wt months or ono 
year-in minimum 
dmounts of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multipkt of $500.00. 
Earnings am paid at 
maturity.

Qederal 
avings

■B

DEGTUKŲ IŠRADIMAS
Degtukų išradėju laikomas 

prancūzas Karolis M. Sorija. 
Jam Prancūzijoj mažame San 
Lotero miestely paminklas yra 
pastatytas.

Mintį ISorifai degtukus išras
ti davė ši aplinkybė. Kai jis dar 
mokiniu buvo, Dolsko mokyk
loje, kur jis mokėsi, kartą, mo
kytojas mokiniams rodė įdomų 
bandymą: mažoj piestelėj buvo 
įdėta potašas ir siera. Mokyto
jas sudavė į tą mišinį ir pasi
girdo be ugnies šūvis. Tas la
bai suįdomino Soriją. Jis grįžęs 
namo ėmė svarstyti: kas ibūtų 
jei j šią masę, kitaip tariant 
mišinį, pridėti dar fosforo? Gal 
galima būtų ir ugnies gauti?, 
— galvojo jis.

Nuo to laiko jaunuolio kam
barys pavirto į tikrą laborato
riją. Jaunam išradėjui atėjo min 
tis, ištepti medinės lazdelės ga
lą ir pamirkyti šiltame potašo 
skiedinyje ir tuojau brėžti į fos
foru išteptą sieną. Tą daryda
mas jis pamatė aiškiai degančią 
liepsnelę. Jo nustebimui ir tyri
mui ribų nebuvo.

Tačiau dviem metams pra
slinkus pasirodė prekyboje pa
našūs degtukai vokiečio Frede
riko Kamerono išrasti. Pastara
jam degtukų išradimo garbė pa
siliko, nors pirmas degtukų iš
radėjas buvo Karolis Sorija.

J. Mškns

KLAUSA IR DANTYS
Prancūzijos gydytojai tvirti

na, kad žmogus gali prarasti 
klausą arba pastoviai girdėti 
ūžimą ausyse, jeigu netaisyklin
gai yra išsidėstę jo savieji ar 
dirbtiniai dantys.

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
Illinois State gyventojai pi-te kalnoe 

turi pridėti 5% mokesčiu.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ugonlal priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS,
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susltarlma.
Jei neatsiliepia, skambinti >74-8013

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

TeL 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinoia

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 62-člos lr California 

VaL: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 888-2232

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71at Street,
kat*. 1-4, vakare 7-9,VaL: 

antr., 
susitarus.

pirm., fct 
penktad. i-a, treč. ir iefit. tik

= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 =

■ Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, =
E except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian E 

Catholic Press Society E
E Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per S 

year outside Cook County, $18.00 foreign countries. ■
= Prenumerata: 
s Cook County. Illinois 
E Kitur JAV 
s Kanadoj ir kitur užsieny

• Redakcija stiaipsnius 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.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nata 2—9 v., šeštadieniai. 10- -1 p p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofa 785-4477. Rez. PR 8-0940

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYB® — NERVV DR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Polanki Road 

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ilgos 
Ginekologinė Cliirurgija 

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K S A

> VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v„ 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arDa susita 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 68 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
Iki 8 vai. Trečlad lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. — REllanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
S925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—2 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South Weetern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto Iki 2 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
__________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71* Street
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. tr penkt 1—4 vai. 

Pr-Umlnšla tik «nitri tani.

Remkite “Drauge”.

Metams & metu 3 mčn. 1 mėn. —
$17.00 9.00 5.00 2.00 =
$15.00 8.00 4.50 1.75 S
$18.00 9.50 5.50 2.25 E

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas- : 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7497 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedrie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
Šeštad 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. OR'rHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA a

Ofisas 2454 W. 71 st Street 
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 

ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 
Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITA1KU AKINUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel REUanee. 5-4419 
Rez. GRovelliiU 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 Vai 
Iki 2 vai.1 p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vok... 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir ehtrnrglja 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—22 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-3099______

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

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

Tel. PRospeet 8-1223 
Atostogose nuo spalio 6 d. iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti, 2750 W. 71 St. — 925-8296. 

Of. Tel. HE 4-2128, Namu GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitariu 
Vai. 2—4 p. p. lr 0—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAS KAS)
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą
■ .......... .. 11
TeL ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 036-185O

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So Pulaski Road
Vai.: pirmad., ahtrad.. penktad. 1-4 
ir’ 6-8 kštvfai. 6-8 v. va,karo.

šeštadieniais 11-d vtsJ, popiev: t



Ką mums atnešė

KETVIRTIS ŠIMTMEČIO
AR GALI ĮVYKTI REVOLIUCIJA

Silpnosios ir stipriosios JAV valdymo sistemos pusės

Įspūdžiai Goldai Meir atvykus 
į Washingtoną

Šie metai lietuviams yra ga
na skaudžių ir reikšmingų su
kakčių metai. Prieš trisdešimt 
metų nacių ir komunistų su
tartis jau reiškė Lietuvos lais
vės pabaigos pradžią. Nuo tų 
metų ir prasidėjo Lietuvos gy
ventojų kančios keliai, kurie 
ir dabar nesibaigia. Per tris
dešimt metų daug kas pasikei
tė. Likę savo žemėje tautie
čiai matė daug kraujo ir kan 
čios, o ir dabar tebegyvena 
priespaudoje ir išnaudojime. 
Nors karo audros seniai nuti
lo, bet partizanų herojiniai žy
giai tebėra gyvi, trėmimų pa
darytos žaizdos tebėi a neuž
gijusios ir išsiskyrimo skaus
mas tebejaučiamas. Kita su
kaktis, tai dvidešimt penkeri 
metai kai dauguma paliko aną 
rudenį Lietuvą, išbėgę pro ka
ro ugni nuo priespaudą nešan
čio rusiškojo komunizmo. Ket
virtis šimtmečio kai plaukio
jam laisvojo pasaulio vande
nyse ir dvidešimt metų, kai 
įsikūrėme šiame krašte.

Kai peržvelgi tą dvidešimt 
penkerių ar dvidešimties metų 
laikotarpį, kyla klausimas, ar 
verta buvo bėgti, rašytojo žo
džiais tariant, išeiti ir negrįž 
ti. Ne vienas liko pakelėje, ne 
Vienas nuskendo karo ugnyje 
ne vienas buvo pakelėje pagau
tas ir grąžintas. Kiti buvo pri
versti ginti begriūnančią Vo
kietiją ir žuvo arba išvargę 
grįžo iš nelaisvės, lačiau ke
liasdešimt tūkstančių išliko ir, 
jea likimas leido jiems išlikti, 
tai tuo pačiu užkrovė ir 
daugiau pareigų, negu tik sa
vo varganos galvos išlaiky
mą. Jau dvidešimt penkeri me
tai esame Vakarų pasauly. 
Vieni nutolo, kiti išėjo į amži
nybę, treti paliego ar palūžo.

Tačiau tas laisvųjų lietuvių 
laivas tebeplaukia pasaulio 
vandenimis, liudydamas, kad 
tebeina kova ir ji tęsis tol, 
kol bus pagaliau atitaisyta ne
teisybė, kol išsilaisvins Lietu
va. Jei mes tik džiaugtumės 
čia gerais atlyginimais ir ge
rais namais, vargu pateisintu
me aną prieš dvidešimt pen
kerius metus bėgimą pro kul
kas ir ugnį.

Dvidešimt penkeri metai y- 
ra labai ilgas tarpas. Jau Vo
kietijoje gimusi karta šiandien 
pradeda auginti šeimas, ateina 
trečioji generacija. Rodos, taip 
neseniai vaikai savo bloke žai
dė kareivius, šiandien jau yra 
kariai Vietname ar kovojo Ko
rėjoj. Pasitraukę iš savo kraš
to pusamžiai, jau šiandien yra 
pensininkai. Bet, nepaisant tos 
laiko tėkmės, lietuviškasis lai
vas tebeplūduriuoja pasaulio 
vandenyse.

s - ■ r; ■ *
Iš to lietuviškojo laivo ir be 

mirčių ne vienas iškrinta. 
Vieni pasitraukia iš lietuviš
kos veiklos ir užsidaro savo 
gyvenime, įsiliedami į bendrą 
ir nereikšmingą amerikiečių 
masę. Kiti likimo suvesti ište
kėjo ar vedė kitos tautos as
menis ir iššoko iš lietuviškojo 
laivo į svetimus vandenis ir 
retas į jį besugrįžta. Kiti pa
vargo, o kitus sužavėjo daik

Spaudoj ir gyvenime

DISKUSIJJOS RUSIJOJE:
AR KRISTUS KOSMONAUTAS?

Sovietų laikraštis “Izviestija” 
ėmė atakuoti filologijos docentą 
Zaicevą, kuris aiškina,kad Kristus 
buvo aukštesnės civilizacijos at
stovas. Kristus gyvenęs kitoj pla
netoj, iš kur buvo sekama žmo
gaus pažanga žemėje. Kristus atė
jęs ant žemės mokyti teisingu
mo. Būdamas iš kitos planetos, 
Kristus dėl to ir galėjo pasakyti 
“Manų karalystė jne .iš šio pa
saulio”, ~ tvirtina Zaicevas. A-

tai, kurie pasidarė nebe žmo
gaus talkininku, bet jo tiks
lu.

Bet, nepaisant visų šių pra
laimėjimų, lietuviškoji išeivija 
tebėra gyva. Dar tebeina laik
raščiai, leidžiamos knygos, su
rengiamos šventės ir parodos, 
teberuošiamos demonstra ūjos 
miestuose. Sumažėjo knygų ti
ražai. sumažėto laikraščių skai 
tytojų, bet kai kuriais atve
jais pasiekta ir daugiau. Išleis
ta anglų kalba gerų didelių 
leidinių apie Lietuvą, leidžia
mas Lituanus, išėjo anglų kal
ba mūsų rašytojų kūrinių ,vis 
dažniau mūsų žmonės pasiro
do amerikiečių spaudoje, iškel
dami Lietuvos reikalus, iškilo 
į aukštas vietas visa eilė jaunų 
mokslo žmonių, kurie turi pro
gą plačiai auditorijai kalbėti 
apie Lietuvą. Gal mes atvykę 
laikėmės glaudžiau, gal labiau 
klestėjo mūsų organizacijos, 
bet dabar mes sėkmingiau iš- 
nešame Lietuvos reikalą į pla
tesnius horizontus. Nepaisant 
viską užklojančio laiko, Lietu
vos reikalai yra plačiau žino
mi negu anksčiau.

*
Daug jau iškeliavo į amži

nybę senųjų lietuvių, kurie 
mums rašė sutartis ir rinko 
aukas, tačiau liko jų vaikai, 
antroji generacija, o ne retai 
ir trečioji, kurie aktyviai da
lyvauja lietuviškoje veikloje 
ir dažnai laibai daug padeda 
lietuvių kultūrai ar Lietuvos 
vardo kėlimui politinėje plot
mėje. Malonu, kad prieš dvi
dešimt penkerius metus išbė
gusiųjų vaikai taip pat įsijun
gia į lietuviškąjį pasaulį, ir 
tai rodo, kad lietuviškoji veik
la dar ilgai neužges. Po dvi
dešimties metų dar yra daug 
nepavargusių visuomeninėj vei 
kloj, yra labai sustiprintas li
tuanistinis švietimas ir jam 
dėstyti ieškoma naujų meto
dų.

Visa tai rodo, kad kol kas 
dar neišsipildo pranašystė, jog 
visus išeivijos ištinka tas pats 
liūdnas likimas — dvasinė ir 
tautinė mirtis. Visais laikais 
buvo dingstančių masėje, bu
vo nuskendusių ir jų bus ir 
daugės. Tačiau tauta gyva 
tais, kurie nepasiduoda.

Kalbant apie tas reikšmin
gas datas, apie ketvirti šimte I 
metų nuo tėvynės palikimo ir 
dvidešimt metų nuo įsikūrimo 
laisvajame pasaulyje, turime 
konstatuoti, kad labai daug lie
tuvių neatvyko čia tik dirbti, 
ilsėtis ir ramiai mirti, bet kam 
nors aukščiau. Tad įprasmina 
sunkų iš tėvynės bėgimo kelią 
ir įsikūrimą. Iš kitos pusės ne
reikia manyti, kad kiti dvide
šimt penkeri metai bus labai 
skurdūs lietuviškosios veiklos 
prasme. Ta liūdna pranašyste 
nenorėtume tikėti, nes viduti
nio amžiaus žmonių lietuviško 
je veikloje dar yra labai daug. 
Reikia tikėtis, kad nenusken
dęs per ketvirtį šimtmečio lie
tuviškasis laivas plauks ir to
liau, liudydamas barbariškus 
dvidešimtojo amžiaus įvykius.
Ir jeigu mes liudijame ir šau
kiame, tai mūsų čia svetur 
praleisti dešimtmečiai yra pra
smingi. Al. B.

not jo -Kristus buvęs astronautas 
iš kitų planetų.

Matyt, kad šis aiškinimas Ru
sijoje ėmė plisti. Ypač jaunimui 
darėsi suprantamas net ir Kris
taus žengimas į dangų — jis paki 
lo, kaip astronautas. Dėl to, ir “Iz 
viestijos” atkreipė dėmesį ir ėmė 
su prof. Zaicevu polemizuoti.

Aišku, kad Zaicevo teorija y- 
ra nesąmonė, tačiau tai tik pa- 
Mūdc^ kad kai tikrasis teologijos

Sociologai, bestebėdami da
bartinius Amerikos vidaus gy
venimo įvykius, kelia klausimą, 
ar yra rimtų duomenų manyti, 
kad šitame krašte galėtų įvyk
ti revoliucija. Tuo reikalu ra
šydamas Harvardo univ. prof. 
Barrington Moore sako, kad į 
šį klausimą nesą galima duoti 
tikro atsakymo. Netgi patys re
voliucionieriai, žengdami į atei
tį, turi nuolat žiūrėti į praeitį. 
Taip pvz. puritonų revoliucio
nieriai žiūrėjo į Bibliją, pran
cūzai — į romėnus ir grai
kus, rusai — j prancūzus ir į 
Marksą, kuris žvelgė į ateitį ir 
j tuometini kapitalizmą. Šis bu
vo taip toli nuo Rusijos sąlygų, 
kaip begalima įsivaizduoti. Pa
galiau kinai komunistai žiūrė
jo į Rusiją ir vėl į Marksą ir, 

beeidami pirmyn, padarė kai ką 
kas beveik nieko bendro netu
ri nė su vienu iš jų.

Trys pakitimo sąlygos
Stebint praeities pavyzdžius, 

prof. Barringtono manymu, ga
lima išskirti tris pakitimų prie
žastis, Įvykstančias valdančio
se klasėse prieš revoliucinio 
smurto pradžią. Viena jų yra 
“intelektualų atskilimas”. Tai 
esą kažkas daug giliau, nei jų 
pabėp-’mas ar atskilimas. Tai y- 
ra, iššūkis nusistovėjusiam gal
vojimo būdui ir visai žmonių 
kančių priežasčių ir priemonių 
jom palengvinti suvokimui. Nū
dien, bendrai imant, abi vyrau- 
ančios ideologijos — oficialusis 
liberalizmas ir oficialusis mark
sizmas — yra atkakliai neigia
mi. Nė vienas jų nebegali duoti 
įtikinimo XX amžiaus žmonių 
skurdo priežasčių išaiškinimo. 
Pateisinimas pasibaisėtinų žiau 
rūmo ir prispaudos formų ku
rias liberalizmas ir marksizmas 
pavedė didvalstybių tarnybai, 
vis labiau ir labiau juodina abi 
ideologijas.

Antruoju pakitimu yra laiko
mas labai griežtų interesų kon
fliktų atsiradimas pačioje val
dančioje klasei? Visose dides
nėse revoliucije ' pasireiškė ta
riamai neišsprendžiamos finan
sinės problemos. Vis būdavo 
neįmanoma išspręsti klausimo, 
Kurį socialinė grupė turi nešti 
naują pagerinimų įvedimo naš
tą. Kiekvienam krašte skirtin
gais laikais tas skilimas turėjo 
kitokias priežastis. Ar toks ski-

mokslas neturi laisvės vystytis ir 
būti skelbiamas, prisigalvojamą 
visokių nesąmonių, kurios žmo
nėse randa ne tik susidomėjimo, 
bet ir pritarimo.

Apie šias diskusijas Rusijoje 
gana plačiai rašė vokiečių lai
kraštis “Zeit” savo 31 numery.

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Nežinau, apie kokias moteris tu čia kalbi, bet 
pas mus ištekėjusios moterys taip nesielgia, — jo balsas 
buvo svetimas ir šaltas.

Auksė matė, kad jų kalba beprasmė. Staiga ir jai 
praėjo visas juokas. Jie nesuprato vienas kito ir nieka
da nesupras!

— Jis tikrai įsitikinęs, kad aš padariau kažkokį kri
minalą, — negalėjo ji suprasti. — O gal tik vyriška 
ambicija užgauta?

— Esi mano žmona ir norėčiau, kad daugiau nie
kada to neužmirštum, — nutraukė jis tylą. Bet Auksė 
daugiau nieko neatsakė. Ji nebenorėjo kalbėti.

— Aš užmiršau, kad esu jo žmona, bet ne tada, 
kai juokiausi, kai Rossini žiūrėjo į akis ar kai visi kal
bėjome ir buvome linksmi. Užmiršau, kai* ilgesingos 
dainos garsai prikėlė ir mano ilgesį, kai prisiminiau 
besisukantį žvaigždėtą dangų ir pasigedau kažko, ko 
neišgyvenau...

Jai pasidarė liūdna. Ji norėjo prisiglausti prie Joh- 
no ir jo glėby surasti paguodą, bet jis gulėjo šalimais 
svetimas, neprieinamas ir nesuprantamas. Ji jautėsi vie
niša...

Rimas į Chicagą atvažiavo kelioms dienoms. Su
tvarkęs reikalus Bibliniama muaęįują, kur raušegi do

P. GAUČYS

limas įvyks JAV, prof. Barring 
ton manymu, priklauso nuo to. 
kaip pakankamai projektuoja
mos reformos reikšis viduje ir 
kontrrevoliucinis imperializmas 
vystysis užsienyje.

Trečias pakitimas įvyksta ta
da, kai vyraujančios klasės pra
randa kariuomenės ir policijos 
kontrolę. Kai va’dančios kla
sės dalis sukyla ir su savim nu
siveda ginkluotų jėgų dalį, tada 
prasideda pilietinis karas. Kai 
policija ir kariuomenė atsisa
ko paklusti, tada mes turime 
revoliuciją. Nūdien JAV tėra ga 
Įima įžvelgti tik krislelį jų ka
rinių jėgų gedimo pradžios. O 
neturint ginkluotų jėgų atra
mos ar bent jų neutralaus pa
lankumo, revoliuciniam judėji
mui nėra nė mažiausių galimy
bių laimėti.

Svarbiausi maištų veiksniai

Svarbiausi veiksniai, kurie su 
kelia maištaujančias mases, y- 
ra staigus skurdo padidėjimas 
kartus su kasdieninio gyvenimo 
suirimu — negalėjimas gauti 
maisto ir darbo, kurie žmones 
riša prie esančios santvarkos. 
Kai nutrūksta maisto pristaty
mas į miestus, kai fabrikams 
pritrūksta žaliavų ir medžiagų, 
darbininkai nebeturi ką valgyti 
ir ką veikti. Tada ir mažos ki
birkštėlės gana nusivylusius 
žmones sukelti. Taip pat, jeigu 
valdžia riejasi savo tarpe dėl 
priemonių, maištas lengvai gali 
įvykti, ypač kai kariuomenė pa
sidaro nepatikima. Kitais at
vejais tai baigiasi kelias dienas 
trunkančiom riaušėm.

Nėra prasmės kalbėti apie JA

Aliaskoje išsprogdinus atominę bombą Amchitka saloje, rasta žemės 
įtrūkimų.

Valstybių galima ūkininkų revo
liuciją. Jie yra konservatyvūs 
ir nemėgsta kraštutinių kairių
jų-

Re kariuomenės pritarimo 
negali būti revoliucijos
Prof. Barringtono tvirtini

mu, raudonosios kairės pusiau 
revoliucinis judėjimas negalės 
išsiplėsti, nes iis netgi negali 
duoti prieglobos atsisakantiems 
eiti j kariuomenę ar mėginan
tiems “išlaisvinti universitetus” 
studentų riaušių priemonėm. To 
kie veiksmai nesukuria dirban
čios bendruomenės, t. y. bazės 
kurios įtakos pasėkoj? gali iš
sivystyti esamos santvarkos per 
keitimas. Ta grupė atsirado 
Vietnamo karo pasėkoje ir nėra 
jokių vilčių, kad ji galėtų su
kurti ar palaikyti platesnio mas 
to revoliucinę srovę. Ir gajau
siai, rašo prof. B., neatrodo, 
kad nedidelė revoliucinė gru
pė galėtų įsitvirtinti ir rimtai 
pradėti reikštis be jokios kari
nės globos ar paramos. Juk val
džia nėra tokia kvaila, kad ne
matytų, kur visa tai veda. O 
gyventojų dauguma, ypatingai 
miestuose, labai bijo tokio “iš
laisvinimo” pasėkų, kad būtų 
linkusi mestis į smurtą ir nai
kinimą, kurie virstų milžiniš
kom žudynėm.

Tuo būdu, prof. Barringtono 
manymu, modernioje pramoni
nėje visuomenėje, be plataus 
masto karinių jėgų pritarimo ir 
palaikymo negalima įvykdyti re 
voliucijos. Tačiau yra dar vie
na rimta problema — tai “mies
tų užtemdymas”. Elektra mo
derniam miestui reiškia dau
giau, nei duonos pristatymas 
reiškė XVIII šimtm. Paryžiui.

kumentuose iki pietų, paskambino Auksei. Visą popietę 
turėjo laisvą ir norėjo kartu su ją praleisti, pasikalbėti 
Auksė apsidžiaugė, bet drauge atsirado abejonė, ką 
Johnas pasakys. Iki šiol panaši mintis jai niekada ne
būtų kilusi, bet po vakar vakaro nebežinojo ką galvoti. 
Bet Rimui nieko neužsiminė ir susitarė susitikti prie eže
ro. Diena buvo karšta, kaip tik tinkama maudytis. Nors 
ir pirmadienis, bet paežerėn susirinkd, kas tik galėjo. 
Buvo karšta net pavėsyje, todėl daugumas mirko van
denyje.

Rimas jau laukė jos.
—Na, ir pataikiau atvažiuoti, — blizgėdamas van

dens lašais, lindo jis po medžiu. — Svilinte svilina sau
lėje.

— Esi per daug išlepęs! Mes prakaituojam dieną ir 
naktį ir nesiskundžiam, — sėsdama šalia jo ant patie
salo atsakė Auksė.

— Matyt, skundai mažai padeda. Bet čia vistiek ge
riau nei mieste, bent ežere gali atsigaivinti, — patenkin
tas išsitiesė Rimas.

— Pasakok apie save, — paragino Auksė.
— Hmm... nežinau net ką pasakoti. Daug dirbu 

ir nežinau, kada baigsim tą popierizmą. Bijau tik, kad 
viskas neiširtų.

— Kodėl?

— Visur pinigų problema. Jei neatsiras pakanka
mai rėmėjų, visas reikalas gali niekais nueiti. Nežinau, 
ką tada reikėtų daryti. Bet... kol kas ne taip blogai, 
nors ir sklinda visokios kalbos. Kas daugiau? Suradau 
įdomių žmonių, tarp jų ir būrelį lietuvių, kurie trykš
ta patriotiniais jausmais ir kurių niekas nesupranta ir 
neįvertina, taip bent jie patys sako, — pasakojo Ri
mas.

—- Kodėl? — susidomėjo Auksė.

Jaunos 21 metų Izraelio val
stybės sena, 71 metų amžiaus, 
ministerė pirmininkė yra gimu

si Ukrainoje, Kijeve. Būdama 8 
metų amž., kad išvengtų rusų 
ruošiamo “pogromo” prieš žy
dus, atvyko į JAV ir su tėvais 
įsikūrė Mihvaukee. Čia ji augo, 
mokėsi ir mokytojavo pradžios 
mokykloje. Vėliau dirbo Chica
gos ir New Yorko bibliotekose. 
1921 m. išvyko į Palestiną, ap
sigyveno Jeruzalėje. Ten jai te
ko dirbti ūkio ir kitokius dar
bus. Vėliau pradėjo reikštis po
litinėje veikloje ir 1948 m. bu
vo paskirta pirmąja Izraelio 
ambasadore Sovietų S-je. 1956 
m. Goldą Meir užėmė Izraelio 
užsienio reikalų ministerio vie
tą, o šiais metais — ministerės 
pirmininkės.

Jos atvykimo į Baltuosius rū
mus iškilmės buvo tokios, kaip 
ir kitų valstybių ministeriams 
pirmininkams — 19 patrankos 
šūvių, himnai, karinių dalinių 
parado priėmimas ir t .t. Skir
tumas buvo gal tik tas, kad 
prez. Nixono žmona jai įteikė 
raudonų rožių puokštę, o iškil
mių metu prezidentas su Izrae
lio ministere pirmininke stovėjo 
tribūnoje, Nixonienė gi su bi
tais aukštais pareigūnais greta 
tribūnos pievoje.

Min. G. Meir yra stambi, pra
žilusiais plaukais, didele, žydam 
charakteringa nosimi, ėjo su 
prezidentu į tribūną raudonu 
kilimu sunkiais žingsniais, su
tinusiomis kojomis, tartum neš
dama sunkią savo tautiečių pra 
eities gyvenimo naštą. Goldą 
Meir, atsakydama j trumpą pre
zidento Nixon sveikinimą, ilgo
ką savo pareiškimą skaitė iš 
paruošto rašto angliškai, o ko
respondentų taipe buvo girdėti 
kalbančių tarp • savęs hebraiš- 
kai.

Tą dieną Baltųjų rūmų foto
grafai ir korespondentai turė
jo progą pamatyti naujai atre
montuotą ir išdekoruotą ovalo 
formos prezidento kabinetą. 
Grindis dengė rugiagėlių mėly
numo spalvos apvalus kilimas, 
aplinkui tarsi apsėtas oranžiniai 
ge’tonomis žvaigždėmis, viduje 
tokios pat spalvos prezidento 
herbas — erelis. Baldai išmušti 
blankiai gelsvu šilku. Prie sie
nų vėliavos, lentynose knygos 
ir paukščių skulptūrėlės. Goldą

1968 m. gegužės mėn. įvykiai 
Prancūzijoje parodė trapumą 
modernios pramoninės valsty
bės spontaniškam ir koncentruo 
tam griovimui. Bet taip pat jie 
parodė ir kliūtis, kurios nelei
džia revoliucionieriam laimėti. 
Nors revoliucinė masė gali greit 
susidaryti ir paraližuoti visuo- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Izraelio 'min. pirm. Goldą Meir kal
ba spaudos atstovams Beverly Hills, 
Calif. Ji į Ameriką atvyko norėda
ma gauti lėktuvų, o taip pat ieškoti 
taikos galimumų.

Meir ir prezidentas sėdėjo po
zuodami fotografams prieš pra
dėdami pasitarimus.

Š. m. rugsėjo 25 d. “The Wa- 
shington Post” dienraštis pusę 
puslapio paskyrė aprašymui Iz
raelio ministerės pirmininkės ir 
įdėjo jos nuotrauką. Tas pats 
dienraštis kitame skyriuje pa
talpino pusės puslapio “atvirą 
laišką prezidentui”, kuriame 
smerkiamas Izraelio elgesys dėl 
vedamo Art. Rytų karo. Laiške 
tarp kitko pastebima, kad G. 
Meir žodžiais Izraelis siekęs tai 
kos, tačiau ji čia yra atvykusi 
norėdama gauti savo kraštui 
ekonominės paramos, ginklų ir 
karo lėktuvų. Be to, nurodoma, 
kad Izraelis yra gavęs iš Ame
rikos daugiau ekonominės pa
ramos, negu bet kuris kitas kra 
štas, o tokios paramos šiuo me
tu jis iš viso nėra reikalingas.

Jos atvykimo į Ameriką pro
ga buvo numatyta plati progra
ma. Būdama Washingtone rug
sėjo 25 - 29 d., Goldą Meir tu
rėjo pasitarimus su prezidentu 
Nixon, valstybės sekretoriumi 
Rogers, krašto apsaugos sekr. 
M. Laird. Be to, dalyvaudama 
įvairiose jai suruoštose vaišėse, 
kaip pvz. senato užsienio rei
kalų komiteto, valstybės depar
tamento, spaudos klubo ir pan., 
turėjo progą pasikalbėti jai rū
pimais klausimais su visa eile 
aukštų Amerikos valdžios pa
reigūnų.

Jos garbei prezidento ir po
nios Nixonų suruoštos vakarie
nės metu Baltuose rūmuose, kur 
dalyvavo apie 130 asmenų, kon
certinę programą (Mozarto So
nata E Minor) išpildė pianis
tas kompozitorius Leonardas 
Bernstein ir smuikininkas Isa- 
ac IStern. Gr. Kriviokienė.

— Jie skiriasi savo galvojimu nuo vyresniosios kar
tos ir neranda kur pritapti. Jaučiasi neatskiriama dali
mi tautos, kurios kamienas yra Lietuvoje ir su kuria 
nori užmegzti ryšius, nepaisant sąlygų ir priemonių. Jie 
nepripažįsta atsiribojimo nuo Lietuvos vien todėl, kad 
ji yra rusų okupuota. Tai esąs faktas, kurio negalima 
paneigti, su kuriuo reikia apsiprasti ir esamoje padėty
je laviruoti, — mėgino aiškinti Rimas.

— O vyresnieji?
— Jie taip negalvoja. Jie nepripažįsta jokių oficia

lių ryšių su Lietuva ir tvirtina, kad tokie ryšiai yra 
atsižadėjimas nepriklausomos Lietuvos, — patraukė pe
čiais Rimas.

— O kaip tu galvoji? — norėjo žinoti Auksė.
— Nežinau, iš dalies, tur būt, ir vieni ir kiti tei

sūs. Sunku gi pramatyti, kas ateičiai būtų geriau. Bet 
jų būryje pasijutau savųjų tarpe, kad esu vienas iš dau
gelio, kad tikrai esu lietuvis ir svarbiausia, kad man tai 
svarbu... — lyg pats sau kalbėjo Rimas. — Bet kartais 
kyla abejonės, kai pradedu galvoti, ar jie tikrai yra tokie, 
kaip atrodo, ar čia kas nors nesislepia?

Abu tylėjo. Auksė galvojo apie Rimo žodžius ir jai 
buvo liūdna, kad nerado ką atsakyti. Ji buvo nutolu
si nuo visų lietuviškų reikalų, lyg visai pasitraukusi iš 
lietuvių tarpo. Anksčiau ji savo mintimis dalindavosi su 
Johnu, bet ilgainiui viskas pasikeitė. Atsirado kiti rei
kalai, kurie išstūmė iš gyvenimo jos asmeniškas prob
lemas. Ilgainiui juos ir visai pamiršo. Dabar būtų net 
keista diskutuoti su Johnu, ar Rimo minėti lietuviai tei
sūs ar klysta.

— Kada viskas pasikeitė? — mąstė ji gulėdama ant 
smėlio ir klausėsi Rimo pasakojimų apie gyvenimą New 
Yorke.

(Bus Baugiau)
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DĖMESYS IR MINTIS
Mokslo ir kūrybos dienų belaukiant

VYTAUTAS VOLERTAS

Margas įvairumas

Mūsų visuomenė (nors negau 
si; lyginant su kitomis mažu
momis) yra gana įvairi. Net 
margesnė, kaip retkarčiais at
rodo. Joje užtinkame vargdie
nių mažai mokytų senukų, prieš 
daugelį dešimtm. čia atvykusių, 
vos iš skurdžios pensijos gy
venančių, visų pamirštų. Turi
me šiek tiek jų kartos prasimu
šusių, praturtėjusių verslinin
kų. Nors čia gimusių didelė da
lis iš mūsų pasitraukė, bet ran
dame ir savo kilmės neslepian
čių, net aktyviai išeivijos gy- 
veniman įsijungusių.

Vėlyvoji emigracija taip pat 
neliko vienalytė. Fabrikuose dar 
vargsta buvę mokytojai, ūkinin
kai, teisėjai, karininkai, vien 
pigesniuose miestų rajonuose 
galį laikytis. Bet apstu ir gydy
tojų, inžinierių, kitokių balta
rankių. Po antrojo pasaulinio 
karo atsivežto (ar jau net šia
me krašte gimusio) jaunimo 
dalis pasitenkino vien papras
tu darbu. Iš kitos pusės, jų ne
įrašai įsikūrė kolegijose ir uni
versitetuose, dar daugiau įsigi
jo specialybes, profesijas.

Įvairūs yra mūsų žmonės. Ta
čiau LB, jų reprezentante, ne
įstengė būti pakankamai įvairi, 
kad visus sudomintų. Ji, ypač 
šiame krašte, atrodė ' sunkokai 
suprantama mažesnio išsilavi
nimo vyresniesiems. Ji nepa
kankamai kreipė dėmesio kole
gijų nelankiusiam jaunimui ir 
kažkodėl nepatraukė kūrėjų bei 
intelektualų.

Pirmiieji ir antrieji liko ty
lūs, pasyvūs. Tačiau jų kuklu
mas naudos LB neatnešė .Kol 
dar nėra visiškai pavėluota, šion 
pusėn reikia sukti rūpestingą 
žvilgsnį. O paskutinieji savo ne
pasitenkinimą retkarčiais paro
dydavo ir pareikšdavo net vie
ną kitą priekaištą. Ar visada 
buvo suklusta ir pasvarstyta, 
kiek šiuose pareiškimuose yra 
tiesos, kiek iš jų galima lai
mėti? Jei ne, tai bent dabar 
vertėtų pagalvoti.
Santūriai, kai kur be pagrindo, 

kai kur teisingai

Prisimenant kūrėjų ir kultū
rininkų užmetimus, reikia pa
brėžti, kad, neskaitant išimčių, 
jie LB nebūdavo aštrūs, pikti. 
Štai vienas tipingų pasisaky
mų;

“Pagaliau ir organizuotai ben 
druomenei akcentuojant savo 
gyvatoje labiau visuomeninę 
veiklą, mokslinių bei kūrybinių 
sričių specialistui nėra jau pir

Chicagoje vyko demonstracijos, kai negrai reikalavo, kad jų būtų 
daugiau priimta į konstrukcijos darbus. Prieš negrus pasisakė baltieji 
darbininkai, teigdami, kad norint dirbti reika mokėt, o juodieji norį 
nesimokę patekti į kvalifikuotus darbus, čia matyti darbininkai užlipę
ant miesto centre stovinčios Picasso skulptūros.

mos eilės interesas reikštis kaip 
visuomenininkui. Ir tai yra sa
vaime suprantama, nedarant 
čia kam nors kokių priekaištų”, 
(k. brd., iš Kertinės paraštės, 
Draugas, 1969.VI.28)

Sunku sutikti, kad šis pasisa
kymas yra visai nepriekaištais. 
Šiek tiek užmetimų jame jau
čiasi. Bet kartu girdėti ir tei- 
sinimosi.

Panašiai būdavo išsitariama 
kitose “paraštėse”, panašiai pra 
bildavo kiti žmonės kituose laik 
raščiuose ar žurnaluose: švel
niai, santūriai, bet su rūpesčio 
gaida. Tarsi apgailestautų, kad 
užmirštami kūrėjai, tarsi ieško
tų vandenėlio rankoms nusiplau 
ti, — mažai gavau, tad nekal
tinkite, kad retai ėjau į valdy
bas, komisijas, tarybas, prieš 
koncertus nešlavinėjau sa?ių, 
nerinkau niekam aukų, nepar
davinėjau bilietų.

Duota vienur ir kitur

Visuomeninei veiklai iš kūry
binių karalysčių visada ateida
vo šaltoki vėjeliai. Gal todėl, 
kad iš tikrųjų mokslinių ir kū
rybinių sričių specialistams jos 
mažiau reikia. Kas šitų žmonių 
apsisprendė už tautinį išlikimą, 
tas mokės su amerikiečiais kai
mynais ar bendradarbiais glau
džiai gyventi ir savo veido ne
praras. Kas pasisakė už anglų 
kalbą namuose, tokį vargiai pa
veiks LB ar kiti gerų norų vie
netai.

Tačiau pradžioje buvo užsi
minta, kad mūsų visuomenė y- 
ra įvairi.

Kur nėra lituanistinės mokyk 
los, sąmoningas kultūrininkas 
pats suras būdų ją įsteigti ar 
savo vaikus kitokiu būdu ap
šviesti. Bet ne apie visus mūsų 
narius galima tai pasakyti. Kū
rėjas žino kelius senkančioms 
tautinėms nuotaikoms pasipildy 
ti, bet daugeliui reikia įspūdin
gesnės šventės, radijo valandė
lės ir suvažiavimo.

Ne visi šiandieniniai kolegijų 
ir universitetų dėstytoją! yra 
atėję iš mokslinių bei kūrybinių 
sričių specialistų šeimų. Rei
kia manyti, kad ir ateityje taip 
bus. Tad tos visuomenės dalies, 
kuri mažiau orientuojasi, kuriai 
reikia visuomeninio gyvenimo, 

jau tik dėl išeivijos ateities ne
galima apleisti, o kur moralinė 
pareiga brolio broliui? Šitaip 
žvelgiant, visuomeūinio gyveni
mo nereikėtų visai nuvertinti.

Pagaliau, ar išeivija, ypač LB, 
užsimerkė prieš kūrybą? Juk 
pirmoji JAV LB taryba buvo

sudaryta daugiausia iš kūrėjų 
ir galėjo duoti tokią kryptį, ko
kios norėjo. (Vėlesnėje tarybo
se šių žmonių skaičius suma
žėjo todėl, kad neatsirado no
rinčių įsijungti darban, neatly- 
ginaman ne tik pinigais, /bet 
ir pasitenkinimu. Apylinkės ruo 
šė ir ruošia koncertus, literatū
ros vakarus, meno parodas. PL 
B-nės seimai nepamiršta rašy
tojų, muzikų, vokalistų. Suor
ganizuoti keli kultūros kongre
sai. Pagaliau kultūrinių sričių 
specialistais reikia laikyti cho
rų dirigentus ir tautinių šokių 
mokytojus, tad ir dainų bei tau
tinių šokių šventės vertintinos 
ne vien iš visuomeninės pusės.

Nepasitenkinimą kartais ta
ria žmonės, nenorį mokslinių 
ar kūrybinių sričių specialistais 
pripažinti nieko kito, kaip tik 
save. Tada ir darbai, apie jį ne
sisuką, nelaikomi kultūrinių sri
čių darbais. (Literatūros va
karas be tokio rašytojo — ne 
literatūra, koncertas be tokio 
solisto — ne koncertas, reči
taliu be tokio aktoriaus — ne 
rečitalis, o visi rengėjai — pro
fanai . Santūrių priekaištų gir
dėti ir todėl, kad juos reiškią 
žmonės nepažįsta sunkumų ir 
pareikalauja daugiau, ka,p yra 
įmanoma. Iš kitos pusės, ne vie
nas pasiskundimas išsako tik 
asmeninę nuomonę arba net kar 
tais jis ateina iš asmens, ku
rio niekaip neįmanoma paten
kinti.

Čia netesėta

Juo didesni reikalavimai, juo 
daugiau susilaukiama atsako 
pozityviu darbu, jei reikalau
jama protingai ir nepertemptai. 
Todėl gerai, kai LB primenami 
uždaviniai. Gerai, kai net kar
tais papriekaištaujama. Kiek
vienai pastabai rodytas dėme
sys, ir LB stengėsi dirbti tiek, 
kiek pajėgė. Tačiau jos apibrėž- 
e energija, ribotas žmonių skai 

čius, menka kišenė spartą pri
laikė. Štai kad ir mūsų knygos 
skleidimo reikalas. Buvo mė
ginta, bet atlikta mažokai. LB 
apylinkės žmonėse išleido daug

AR GALI ĮVYKTI REVOLIUCIJA
(Atkelta iš 3 pusi.) šia prof. Barringtonas. Tuo at-

menę, ji negali pati viena pa
grobti valdžią. Kad tai galėtų 
padaryti, turi būti kokia gru
pė, kaip pvz. rusų bolševikų 
1917 m., žinanti, ką ji nori įvyk 
dyti ir pasiryžusi pagrobti val
džią chaoso metu, o paskui te
roro priemonėm atstatyti tvar
ką.

Radikalai persilpnl

Jeigu Amerikos baltieji ir 
juodieji radikalai ir galėtų kar
tu pakankamai ilgai padirbėti, 
visvien, prof. Barrington many
mu, jie negalėtų įtikinti šio kra 
što pagrindinių įmanių darbinin 
kus jungtis su jais. Dar mažiau 
yra galimybių, kad jie suge
bėtų neutralizuoti policiją ir 
kariuomenę.

Galima įsivaizduoti, kad juo
dieji gyventojai — tikros ma
sės daugelyje Amerikos didžių
jų miestų — bendro chaoso me
tu gali būti suvilioti. Tačiau 
baltieji gyventojai, nors, gal 
būt, ir labai įpykę dėl susidariu
sios netvarkos ir chaoso, vis 
vien bus dar labiau įpykę ir 
rems tą asmenį ar grupę, kurie 
jiems žadės vėl paleisti veikti 
elektrą, dujas, sanitarinius įren 
gimus, televiziją ir atidaryti 
krautuves. Galima pramatyti, 
rašo prof. B., kad žmonės, už- 
interesuoti plėsti netvarką, bus 
priešingoje barikadų pusėje. 
Policija, tarnautojai vienoje pu
sėje, o juodieji, radikalūs stu
dentai ir negausūs inteligentai 
— kitoje.

Kad Amerikoje galėtų įsiga
lėti juodoji proletariato dikta
tūra, netgi ir baltųjų vadovau
jama, tuo niekas rimtai negali 
tikėti. Nėra abejonės, kad toks 
mėginimas visiškai nepavyktų.

Revoliucijos laimėjimas ir 
pralaimėjimas

Kada gi revoliucinis judėjimas 
pavyksta ar nepavyksta, klau-

Vienas iš plakatų BATUNo suruoštose pabaltiečių demonstracijose prie 
Jungtinių Tautų Nuotr. V. Maželio

dailininkų paveikslų, bet kny
gai kelio dar neinutiesė. Tuo tar
pu visiems yra aišku: jei kiek
vienoje apylinkėje su spausdi- 
nių maišeliu žmogus pasisukinė
tų tarp susirenkančios visuo
menės, leidinių būtų parduoda
ma bent du kartus daugiau.

Čia reikia priminti ir antrą 
reikalą, kuriame taip pat buvo 
netesėta. Jis pirmu žvilgsniu at
rodo mažiau praktiškas, kaip 
knygų platinimas, tačiau pagal 
vojus matoma, kad tai svarbus 
klausimas visai išeivijai. Jis ri
šasi su pradžioje minėtais prie
kaištais, ir galvoje turiu minčių 
pasikeitimo stokją praeityje 
tarp praktiškojo visuomeninin
ko ir daugiau teorijon linkusio 
akademiko ar idealisto kūrėjo. 
O juk tai yra principinio po
būdžio reikalas, nes jis rišasi

RŪKYMO ĮPROTIS
Atrodo, kad rūkantieji kar

tais ir patys nežino kodėl jie rū
ko. Būdamas vaiku stebėdamas 
rūkančius dažnas galvojo, už
augsiąs irgi rūkysiąs. /Taigi no
rėdamas greičiau užaugti, pra
deda mokytis rūkyti. Tai pei- 
chologiSkas momentas, kuris ve 
da jaunuolį (ę) prie rūkymo. 
Dauguma rūko tik dėl malonu- j 

T „ . ,. . . , , mo, o 'kiti dėl to, kad jo įpra-1
su visuo umu ir jos ar ų organ]2Jm,as reikalauja niko 

tino. Tačiau įpratusius rūkyti 
dažnai paskatina atsiradusieji 
tušti taipai žmogaus darbe ar 
galvojime. Vadinasi, kai tik at
siranda. koks tuščias tarpas, tai 
žmogui atsiranda noras užsirū
kyti. Be to, prieš ‘kiekvieną dar 
bą arba sunkesnę problemą, 
kad geriau susikoncentravus, 
užsirūkoma. Tai ir atsiranda 
lyg apsėdimas, išsiėmimas ar 
paruošimas pypkės, uždegimas 
ir pasigėrėjimas nikotino dū
mais. Bet yra klaidinga nuomo
nė, kad rūkymas padeda susi-

veju kai revoliucijos priešai ji 
sutriuškina, tada ji laikoma ne
pavykusia, nors jos legenda il
gam išlieka. Iš kitos pusės, val
džios pagrobimas ar netgi jos 
išlaikymas kelių generacijų lai
kotarpyje savaime nėra pakan
kami revoliucijai pavadinti sėk
minga. Tam reikia, kad pasise
kimas reikštų patvarų įnašą 
žmonių laimei bei gerovei.

Pirmoji revoliucija, kuri pa
grobė valdžią revoliucinio judė
jimo pasėkoje, bolševikų revoliu 
cija pasuko ydinga žmonių per
sekiojimo kryptimi, kuria dar 
reikės nusikratyti. Prof. B. ma
nymu, ligi kraštutiniai judėji
mai nesugebės suderinti libera
lizmo laimėjimų su revoliuciniu 
radikalumu, žmonija išgyvens 
tragiškas pasėkas. Tačiau to
kiam suderinimui kliūtys esan
čios milžiniškos. Kur socializ
mas įsigalėjo valdžioje revoliu
cinėm priemonėm, jis to pasie
kė tik atsilikusiose šalyse ir to
kiose sąlygose, kurios sunaiki
no beveik visus žmogiškus as
pektus, vyravusius vietos tra
dicijose.

Norėdamas paimti valdžią tai 
kiom ir legaliom priemonėm pa
žangiose pramoninėse šalyse, so 
cializmas tureiox eiti į kompro
misus su nusikaltimais įstaty
mam ir tvarkai ir todėl jis pra
rado sugebėjimą pasiekti pa
grindinių pakeitimų. Pirmojo 
pas. karo metu vokiečių socia
listų bendradarbiavimas su ge
neraliniu štabu buvo viena tos 
bendros krypties dramatinių a- 
kimirkų. Prancūzijoje komunis
tai irgi pasidarė įstatymų ir 
tvarkos šalininkes. Amerikoje, 
prof. Barringtono įsitikinimu, 
liberalinių ir radikaliniu tradi
cijų sintezė labai miglota. A- 
merikos santvarkos pakeitimo 
perspektyvos grynai taikingom 
ir demokratinėm priemonėm 
dar blankesnės.

turiningumu.
Viliamės, kad ši spraga, kal

bant apie LB ateitį, bus užtai
syta, ir tikimės, kad ji jau la
bai sumažės po mokslo ir kū
rybos dienų. Jas organizuoda
ma, JAV LB stengiasi tesėti 
tai, kas iki šiol nebuvo spėta 
tesėti.

Standard Federal pays 5’/4% Interest per annum on 
savings certificates Qf $1,000.00 or more. Issued for 
6 months;
A 90 day gold eagie passbookaccount vi/hich pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings eam 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, paid ųuarterly. 
Savings In by the 10tft asm from the IsL

koncentruoti mintimis. Kiekvie
nas uždavinys pradžioje reika
lauja tam tikros galvojimo 
inercijos negalėjimo. Nerūkan
tis greičiau nugali tą inerciją ir 
tuoj pradeda bet kokį darbą, o 
tuo tarpu kai rūkytojas sugaiš
ta daug daugiau laiko berūky
damas. Taigi kiekvienas, supras 
damas rūkymo nereikalingumą 
organizmui ir jo žalingumą, len
gvai gali rūkymo atsisakyti,— 
sako vėžio ligos tyrinėtojai.

J. Mšks.
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1970 PLYMOUTH-
BARRACU DA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8” 

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

G T X, FURY — DUSTEK

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

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

4640 South Ashland Ave. — Tel. YArds 7-1272
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 

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

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

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir

g nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
įfįj Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).

STANDARD
Savings and Loan Association of Chicago 

Ąuet» over *14l,5M,ooo.M • Reurvea and turphi* avar *11000,600.00 (mora than twlca the legal requlrement»> 
Federal Charter • Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOURS; Uotų Ttaua.S AM-S PM • Tūta. M. S AM-4 PM • SaL S AM-12 Nam a MM.-N0 BuaJnaaa Tonuotas

JERUZALĖS ŠVENTOVIŲ 
REIKALAI

Senovės laikais Tolede, Ispa
nijoje įkurtoji Mozarabijos bro 
lija, specialiu raštu kreipėsi į 
Izraelio ir Arabų kraštų religi
nes bei politines institucijas, 
kviesdama įkurti tarptautinę 
komisiją Jeruzalės šventovėms 
apsaugoti. Šiai komisijai turėtų 
priklausyti krikščionių, musul
monų ir hebrajų bendruomenių 
atstovai.

J



GRAŽI RUDENS IŠVYKA 
DAIDNAVĄ

Spalio 5 d. įvairiom spalvom 
pasipuošusi rudenėjanti Daina
va sulaukė nepaprastai daug sve
čią. Tą dieną stovyklavietos 
parengimo komitetas suruošė va
saros sezono uždarymui jaučio 
kepimą. Oras buvo nepaprastai 
geras, saulėtas, šiltas. Todėl čia 
suvažiavo paukštytės, vilkiukai, 
skautės ir skautai. Vieni turėjo 
sueigas, kiti iškylavo.

^i Jautienos kepiniąis visus aprū
pino Antanas Šiurkus, su talki
ninkais. Kas nenorėjo jautienos, 
galėjo pavalgyti valgykloje.

Lietuvių suvažiavo ne tik iš 
Detroito, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Ypač gerai buvo atsto
vaujama maža, 120 mylių nuo 
Dainavos esanti Grand Rapids 
kolonija, iš kur buvo atvykę: Sta- 
sys iš Uršulė Astrai su dukra 
Alberta, Janina Puodžiūniene, 
Daina Puodžiūnaitė, Magdele- 
na Trumpauskienė, Jonas irLiu- 
da Raubai, Pranas Turūta su 
dukra Eglute, Jonas Bielinis, Jo
nas ir Verutė Paoviai, Ignas ir; 
Marija Kušlikiai su dukra Aldo
na ir sūnumis. Beniu ir Algiu, 
Petronėlė Seniūnienė, Vincas Lu
koševičius su dukra Gražina, A- 
nelė Lukoševičiūtė, mokyklos ve
dėjas Vytautas ir Ramona Jonai
čiai su dukra Simute, Marija

k Norkutė ir kt. Grand Rapids kolo 
nijos toks gausus dalyvavimas, 
jų pačių aiškinimu, buvęs todėl, 
kad “jų ambicija buvo maloniai 
pakutenta”, kai “Drauge” pas
kaitė, kad į jaučio kepimą lau
kiami svečiai ir iš jų kolonijos. 
Todėl visi kas tik galėjo važia 
vo į Dainavą.

Iš Chicagos buvo atvykę Va
lius ir Elena (Miniotaitė) Jasai-

* čiai, Birutė ir Onutė Miniotai- 
tės. Iš Toledo (Ohio) dr. Henri
kas ir Alicija Saliai su sūnum 
Steponu, dr. Urba, Vladas ir Jo
ana Mumgaudai su dukromis. 
Iš Bowling Green (Ohio) Albi
nas ir DonataKliučinskai. Iš Ga
ry (Ind.) Bronius Bakas. Seno
sios kartos ateiviai Jurgis ir Ona 
Karčiai gyvenantieji Ann Arbo- 
re Dainavoje susirado Balfo tal- 
kininkus ir įteikė auką vargstan
tiems lietuviams sušelpti.

Buvo ir daugiau svečių iš toli
mesnių vietovių, tačiau gal jų 
nepastebėjau detroitiečių minio
je arba niekas jų nepristatė.

— Clevelandiečių dovana Dai
navos stovyklavietei. Adelė ir 
Pranas Neįmanai jaunimo sto
vyklai dovanojo 5 kankles, jų 
tarpe vienas didžiąsias bosines. 
Ši A. ir P. Neimanų dovana su
daro galimybių jauniems stovyk
laujantiems laivintis kanklių 
muzikoje. Dainavos stovyklos va
dovybė numato vasaros metu pa
sikviesti vasarojimui kanklių mu
zikos mokytoją, kuri stovyklau-

W jantį jaunimą supažindintų su 
kanklių muzikos menu ir pamo
kytų kanklėmis groti.

— Pasikeitė Dainavos stovyk
los parengimo komiteto sąstatas. 
Naują komisiją sudaro pirm. Vy
tas Petrulis, Jonas Ratnikas, 
Edvardas Rėklys ir Alfonsas Ar
lauskas. Buvęs šios kom. pirm. 
Jonas Urbonas dabar yra Daina
vos valdybos pirm. ir kartu eina 
administratoriaus pareigas.

(sln)

Detroito skelbimai
pTtTus^FuTrTuš

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
{deda ‘‘‘Plaster Board”. Visų rūšių

grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 3-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patrlcia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

Vedėjas—RALPH J. VALATKA 
17090 Warwick, Detroit, Mich. 48219

TEL. 537-5560
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KULTŪRINE POPIETE
Dar kartą primename visiems 

Detroito lietuviams, kad L.B. Li
tuanistinės mokyklos ruošiama 
kultūrinė popietė įvyks spalio 12 
d. 3 v., Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje.

Programoj mokinių surinktų 
laikraščių iškarpų paroda, mu
zikinė dalis ir tautiniai šokiai. 
Šoks jaunesnieji moksleiviai, va
dovaujami R. Zotovienės. Bus į- 
teiktos premijos ne tik už iškar
pų geriausius darbus, bet ir už 
dailųjį skaitymą, deklamavimą , 
ir diktanto rašymą.

Po programos veiks tėvų ko
miteto organizuojamas bufetas 
visiems. .Šalti užkandžiai, pyra
gai ir kava suaugusiems ir dešre
lės vaikams. Visi kviečiami daly
vauti ir praleisti popietę su mū
sų mažaisiais.

Premijoms skirti komisija

ALDONOS KEPALAITĖS 
REČITALIS

Lapkričio 1 d. t.y. Visų Šven
tų rimtąjį vakarą, d'etroitiečiai 
turės malonią progą išklausyti 
Aldonos Kepalaitės piano rečita
lį, kuris įvyks Detroit Institute 
of Musical Art koncertų salėje, 
John R. kampas Kirby. Nuola
tos New Yorke gyvenanti meni
ninkė maloniai priėmė LB - kul
tūrinės sekcijos pakvietimą ir at
vyksta su naujai paruošta pro
grama, kurios metu girdėsime 
Brahms, Mozart, Chopin ir De- 
bussy kūrinius.

Muzika besidominti visuo
menė prisimins, kad jos šieme-

Ald. Kepalaitė

tinis rečitalis New Yorko Town 
Hali susilaukė itin palankaus mu 
zikos kritikų įvertinimo. Šiaip jau 
nelabai skubąs dalinti šiltus kri
tikos žodžius Allen Hughes The 
New York Times puslapiuose, 
geg. 26 d., rašė, kad "... she has 
a lot of temperament and mus- 
cular strength for such a slender 
almost frail- locking, vvoman”. 
Toliau, jis išgyrė jos skambintą 
Chopin sonatą B-flant ir Brahms 
capriccios. Taip pat, jis buvo pil
nai patenkintas pianistės inter
pretacija Debussy preliudų.

Kai ji pirmą kartą pasirodė to
je Town Hali, 1964 m., tas pats 
TNYT tuomet pažymėjo, kad 
“Miss Kepalaitės’s playing was 
sensitive and intelligent, and 
the mods were softened by a

Kelių šimtų metų ąžuolo šakos 
krinta nuo Detroito lietuvių piūk
lų. Pasenęs medis užleidžia savo 
vietą liet. bažnyčiai.

Nuotr. J. Urbono

charming ingenuouness”,
Ir vėl maža citata iš TNYT, 

1962 m. kada Aldona debiutavo 
Carnegie Hali: "... She put all 
this music forth with a basic 
grasp of the keyboard and tech- 
nical and musical strength”. 
Tuo tarpu rimtasis The 
Christian Science Monitor, 
po jos koncerto Bostone, 
1964 m. išspausdino tikrai 
ilgą recenziją, pačioje pradžioje 
pažymėdamas, kad “It was an 
evening full of refinements and 
graces, Lithuanians can be 
proud'; Americans, grateful”.

Tai tik labai maža dalis, visų 
tų didžiosios spaudos atsiliepi
mų, kurie lydi visą Kepalaitės 
muzikinę karjerą. Turint tokio 
masto menin., mums būtinai ją 
pristatyti ir vietinės aplinkos mu
zikos mėgėjams. Todėl būtų pra
vartu, kad koncertan atsivestu- 
me ir savo pažįstamus amerikie
čius. Bus dedamos pastangos šį 
rečitalį pareklamuoti vietos di
džioje spaudoje ir per radiją. Gi 
norint sulaukti daugiau savojo 
jaunimo, jie bus įleidžiami be 
jokio mokesčio.

Al. Astašaitis

DVIGUBU AUKSINIU 
SUKAKTUVININKU 

PAGERBIMAS

Detroito Stasio Butkaus šau
liai neperseniai iškiliai pagerbė 
aktorę-režisorę šaulę Zuzaną Ar- 
lauskaitę-Mikšienę 50 -ies metų 
teatrinio darbo proga. Dabar, 
rugsėjo m. 28 d. Detroito lietu
vių namuose buvo pagerbti dvi
gubo jubiliejaus, lietuviškos- 
šauliškos veiklos ir auksinių ve
dybų' proga, Žemaitijos vaikai 
Kazimiera ir Povilas Valantinai. 
Tą dieną Šv. Antano bažnyčioje 
buvo labai iškilmingos Šv. Mišios, 
kuriose dalyvavo JAV, Lietuvos 
ir Stasio Butkaus šaulių kuopos 
vėliavos. Nevienam ištraukė jau
trią ašarą.

Lietuvių namuose suruošta 
banketas. Jubiliatus, grojant mar
šui, su duona ir druska pasitiko 
dukra Emilija, žentas Vytautas 
Kutkai, anūkai ir giminės.

Programos vedėja mokyt. Ste
fa Kaunelienė apibūdino jubilia
tus. Kai buvo apžvelgtos Povilo 
Valan tino kovos dėl Lietuvos lais 
vės, joms prisiminti buvo duotas 
montažas iš Kalniškės mūšio po
emos. Montažą išpildė: Danutė 
Petronienė, Lidija Mingėlienė ir 
Vincas Tamošiūnas..

Pabaigai buvo duotos senybi- 
nių vestuvių nuotrupos, kurias 
išpildė aukščiau paminėtieji šau
liai.

Sukaktuvininkus sveikino: Sta
sys Garliauskas, Petras Januška, 
LŠST centro valdybos atstovė 
Kunigunda Kodatienė ir įteikė 
centro v-bos vardu dovaną kny
gą “Nepriklausomai Lietuvai”, 
Aušros lituanistinės mokyk-

SAHIV 01 \ 
f TOU» SAVINOS \

Certifikatų sąskaitos

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

'Q Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ. IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

b * Notary Public Service * Sėli & redeem
s Savings * Free community rooms for * Two large free 
age Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Ki
lement Loans * Cash checks and pay all * Travelers Checl
ub farnily bills tvith our spec’l * Safe Deposit B
ily Savings money order checks.

Chieago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 757
OOD R S •. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

Stasio Butkaus Detroito šautų kuopos šauliai suruošė dvigubo jubiliejaus pa
gerbimą Kazimierai ir Povilui Valantinams. Visų svečių vardu gen. Jonas 
Černius ir Kunigunda Kodatienė Įteikė Broniaus Kviklio 4 tomus “Mūsų 
Lietuvos“. Iš kairės: Vytautas ir Laimutė Kutkai, Emilija Vala.ntinaitė- Kut- 
kienė, Jonas Černius, Kunigunda Kodatienė ir su dovana Povilas ir Kazimie
ra Valantinai. Nuotr. K. Sragausko

los vardu sveikino jos vedėjas 
mokytojas Vladas Pauža ir įteikė 
Vytį, nuliedintą Vinco Dapkaus.

Visų dalyvių vardu su jų pa
rašais, Bronio Kviklio “Mūsų Lie 
tuva” 4 tomus įteikė Lietuvos 
valstybės vyriausybės atstovas 
gen. Jonas Černius ir LŠST cen
tro valdybos atstovė šaulė Kuni- 
gunada Kodatienė. Momentas 
buvo jaudinantis, tai brangi do
vana jubiliatams, ateityj jų ge
riesiems anūkams ir proanūkams 
pažinti Lietuvą. Raštu jubiliatus 
sveikino giminės ir draugai iš 
Lietuvos, Kanados ir įvairių A- 
merikos miestų.

Ponai Valantinai kilę iš Bety
galos. Povilas tarnavo Lietuvos 
policijoj, buvo teisingas ir pavyz
dingas pareigūnas, kokių mums 
reikėjo besikuriančiai tėvynei. Vi
są laisvą nuo tarnybos laiką sky
rė šauliškai veiklai.

Visi svečiai, kurių buvo ypa
tingai daug ir kurių rengėjai vi
sų negalėjo sutalpinti erdvioje 
salėje, turėjo grįžti. į namus; šau
lių moterų buvo skaniai pavai
šinti ir labai apgailestavo, kai 
jau pritrūko maisto visus paten
kinti.

Dar kartą ilgiausių metų mie
liesiems sukaktuvininkamsl...

Svečias i

Dvigubo auksinio jubiliejaus proga pagerbiant nepalaužiamus lietuvius Ka
zimierą ir Povilą Valantinus, banketo metu Stasio Butkaus šauliai išpildė 
prisimindami laisvės kovas montažą “Kalniškės mūšis”- ir senovinių vestu
vių ištraukas. Nuotraukoje momentas iš vestuvių. Iš ka:rės: Stefa Kaune
lienė, Lidija Mingėlienė, Danute Petronienė ir Vincas Tamošiūnas.

Nuotr. K. Sragausko

TRUMPAI
— Kas laimės? Lietuviškų 

iškarpų konkurse laimėtojai pa
aiškės spalio 12 d. L. B. lituanis
tinės mokyklos parengime 3 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos salėje. 
Konkurso komisijai jau įteikta 
daugiau 100 konkursinių darbų.

—Jaunesnieji L.B. lituanisti
nės mokyklos mokiniai labai in
tensyviai mokosi keletą tautinių 
šokių, kuriuos matysime L. B. li
tuanistinės mokyklos iškarpų 
konkurso užbaigimo iškilmėse. 
Tautinius šokius moko Rimgailė 
Zotovienė.

— L. B. Lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas ,vadovau jant 
dr. B. Kviečiui ir Elenai Zubric- 
kienei, rūpinasi vaišių paruoši
mu, nes norime pavaišinti ne 
tik visus konkurse besivaržan
čius, bet ir svečius, kurie atvyks 
į iškarpų konkurso užbaigimą.

—Viktorija ir Anatolijus Vis
kantai rugsėjo 29 d. sulaukė pir
magimio sūnaus Vito Anatoli
jaus. Kazimiera Viskantienė ir 
Stasė ir Jonas Ratnikai džiaugiasi 
pirmą kartą patekę į senelių ge
neraciją.

—Dariaus — Girėno klubo 
visuotinas narių susirinkimas į- 
vyks spalio 12 d. 12 vai. L. na
muose. Bus valdybos, revizijos

komisijos pranešimai, naujų na
rių priėmimas ir aptarti aktua
lūs klubo ir L. namų reikalai.

—Atlikime pareigą Balfui ir
įteikime savo auką rinkėjams ar
ba pasiųskime Balfo direktorei ir 
rinkliavos vadovei E. Paurazienei 
17403 Quincy Av., Detroit, Mich. 
48221.

L. Bendr. apylink. valdybos
posėdis įvyks spalio 15 d 8 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose.

— Jaunimo choras, vadovau
jamas muz. St. Sližio, spalio 5 d. 
Sv. Antano parapijos patalpose 
turėjo šio sezono pirmą repetici
ją, kurioje dalyvavo 28 mergai
tės ir 9 berniukai. J choro valdy
bą buvo išrinkti: Antanas Paš
kus, Bir. Kvietelytė ir Jul. Kriau- 
čiūnaitė. Jaunimo choras numa
to iki ateinančio pavasario pasi
ruošti ir pastatyti kūn. V. Kelec- 
kio muzikinį vaizdelį “Piršlybos 
Sapnagiuose”. Pastatyme daly
vaus ir G. Gobienės vadovau- 
ma tautinių šokių grupė “Šilai
nė”.

— Paminės A. Stulginskį. Or
ganizacijų centro (DLOC) val
dyba nutarė suruošti minėjimą- 
akademiją neseniai mirusiam 
buv. Lietuvos prezidentui Alek
sandrui Stulginskiui, gruodžio 7 
d. 12 vai. L. namuose. Tame pa
čiame posėdyje nutarta Nepri
klausomybės atstatymo sukaktį 
paminėti 1970 m. vasario 15 d. 
Mercy kolegijos auditorijoje.

— Pianistės Aldonos Kepalai
tės piano rečitalis įvyks lapkri
čio 1 d. (šešt.) 3 vai. Detroito 
Musical Art patalpose (Kirby - 
John R.). New Yorke gyvenan
čiai pianistei A. Kepalaitei šį re
čitalį ruošia L. bendruomenės 
Detroito apylinkė.

— Poetas Vladas Šlaitas nuo
lat gyvenantis Londone (Angli
joje) atvyko į Detroitą ir lapkri
čio 16 d. skaitys iš savo kūry
bos. Ruošia L. B. Detroito apy
linkė.

— Golfininkų žiniai. Paskuti
nis šio sezono DLSK Kovas gol
fo turnyras įvyks šeštadienį spa
lio 11 d. 12:30 vai. Glen Oaks 
golfo laukuose (13 mylia prie 
Middlebelt).

Po turnyro 7:30 vai. pas V. ir 
P Mikus Southfielde bus sezono 
užbaigimo pietūs ir pobūvis.
Pietų metu bus įteiktos taurės vi
sų šio sezono turnyrų laimėto
jams. Visi klubo nariai ir apylin
kės lietuviai golfininkai kviečia
mi turnyre ir užbaigime dalyvau
ti. Registruotis pas Algį Rugie
nių tel. 755-0736.

(sln)

Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygn- 
fvade Aloyzas Baronas rašo: “Knj 
ga bus miela skaityti kiekvienam 
Kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuolat niai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
lidesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
raina 2.50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge” asmeniškai ar paštu.
llinois State Kyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

aukos lietuvių
FONDUI

Į Lietuvių Fondo narius įstojo: 
Genovaitė ir Kazys Trečiokai su 
$1000.00 įnašu, kun. Antanas 
Dapkus su $200.00 :našu ir Liudas 
Šlzniaitis Įstojo su $200.00 įnašu sa
vo 60 metų amžiaus sukakties pro
ga.

Marija Šaulienė — siu $110.00 
įnašu. Su $100 įnašais: Juozas ir 
Viktorija Kazakev'čiai, Vladas Prū
sas, kun. Petras Butkus (Autstra- 
lia), Juozas Byla, Iz. Gestartas 
(Au3tralia), LB New Britain Apy
linkė, Jonas Vyšniauskas (įrašė jo 
motina Angelė Vyšniauskienė), 
Vincas Misiūnas, Juozas Skladaitis, 
Racine Liet. Moterų Klubas.

LF adresas: 6643 S. Maplevvood 
Ave., Chieago, III. 60629,

telef. 778-2858. (pr.)

Prel. J. B. Končiaus

Knygos parduodamos beveik 
puse kainos:

404 psl. “Atsiminimuose iš

BALFO Veiklos” yra apie 150 
įdomių nuotraukų iš Amerikos ir 
Europos gyvenimo. Čia rasite vei
kėjus, mokinių grupes, chorus ir 
kt. Pamatysit, kaip atrodėte prieš 
20-25 metus.

Sumažinta kaina 3.00 dol. — 
minkšt virš., 4.00 dol. — kiet. 
virš.

202 psl. “Vytautas the Great” 
yra istorinis veikalas anglų kal
ba, nušviečiantis Lietuvos didin 
gą ir garbingą praeitį 14 ir 15 
amžiuje.

Jaunimui ir kitataučiams svar
bu ją paskaityti.

Sumažinta kaina 2.00 dol. — 
minkšt. virš., 3.00 dol. — kiet. 
virš.

Kiekviena lietuvių šeima turė
tų įsigyti šias, DRAUGE gauna
mas knygas.

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

iiiiiiunsMUiiiniiiininiiiiniiiininmiiniiMiHim

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tek GR 6-4421
nillllllllBlllllllilIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIim

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėle, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai- 
omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce- 
ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio mėn. 9 d.

[ LAIŠKAI "DRAUGUI'
GRIEŽTAS PRIEŠTARAVIMAS

1969.IX.6 d. Drauge rašoma, kad 
man reikėję bėgti iš Lietuvos “net 
ir jaunalietuvio kaklaraišį užmir
šus”... Insinuojama, kad aš esu bu
vęs tautininkų jaunimo organizaci
jos “Jaunoji Lietuva” narys.

Tai išmislas, dėl kurio aš reiškiu 
Čia savo griežtą prieštaravimą.

Anksčiau, kada aš dar bendra
darbiavau Drauge, kai kuri kita 
spauda (tikslu mane sukompromi
tuoti, kokiu savo principus išdavu
siu renegatu padaryti) skelbė iš- 
mislą, kad aš Lietuvoj esu buvęs 
tautininkas, nes turėjęs geras tarny
bas. Tokia, matot, buvo mano 
straipsnių “kritika”.

1962 metais, negalėdamas laisvai- 
pasisakyti Lietuvos laisvinimo klau
simais Drauge, aš paskelbiau tais 
klausimais seriją straipsnių Naujie
nose. Draugo vedamuosiuose aš bu
vau apkaltintas, kad, būdamas ka
talikas, rašau i kitos pasaulėžval
gos spaudą, o kitoje katalikų spau
doje irgi pasirodė man priekaištų, 
kad aš esąs perbėgėlis, buvęs tauti
ninkas.

Savo pasiaiškinimą Naujienose 
aš baigiau kategorišku pareiškimu, 
kad buvau ir esu katalikų žmogus, 
kad savo pasaulėžvalgos ar politi

VEIDU PRIE ŽEMES

K. GRIGAITYTĖ
Novelių rinkinys, kuriame pie- 

šianąos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale
lę-

Išleista Liet. knygos klubo. 
Kaina 2.00 dol., galima gauti

DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti 5 
proc. mokesčiams.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
JT. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:110. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 6 v. v.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
.................. SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

nių įsitikinimų niekad nesu keitęs 
ir niekad nesu išdavęs savo idėjos 
draugų, kurie taip “gražiai” apie 
mane atsiliepia. Tą pakartoju ir da
bar Drauge, katalikų dienraštyje, 
dienraštyje, kuriame aš eilę metų 
labai nuoširdžiai bendradarbiavau 
ir kuris taip irgi “gražiai" man da
bar už tą atsimoka.

P. Stravinskas 
Redakcijos pastaba. Išvados ne

reikalingos. Tik tenka priminti, kad 
“Spyglių ir dyglių” skyrius yra 
skirtas humorui, paliečia lietuviško 
gyvenimo išvirkštinę pusę, kad skai
tytojai turėtų progos pasijuokti ir 
iš savo silpnybių. “Spygliai ir dyg
liai” nekuria istorijos, bet tik žvel
gia į žodžius ir darbus, kurie rodo 
ir tą antrąją gyvenimo pusę. Bet 
tai nėra prilklausomumo kokiai nors 
partijai ar pasaulėžvalgai pasmerki
mas.

ČEKOSLOVAKŲ FILMAI
Sorento filmų festivalyje bu

vo parodyti trys cekoslova'kų f ii 
mai: “Puokštas”, režisoriaus 
Jarotmie Jires, “Žmogus, kuris 
degimo lavonus”, rež. Juiraj Hera 
ir “Klebono mirtis”, rež. Evaldo 
Sfhormo. Filmai buvo pagamin-1 
ti prieš dvejus metus, kada 
prasidėjo vadinamas Prahos pa 
vasaris. Visuose trijuose filmuo 
se yna kritikuojamais marksiz
mas ir jo sukurtas gyvenimas. 
Filme “Klebono mirtis” yra pa
sakojama apie zakristijoną, ku
ris apsimeta esąs kunigas ir už
ima klebono vietą. Filme paro
doma plačiųjų čekoslovakų ma
sių nusiminimas ir pasiimetimas, 
komunistams sugriovus religines 
institucijas. Drauge iškeliamas 
žmonių tikėjimo ieškojimas ir 
antgamtinės vilties troškimas.

SPECIALIAI
Dažau namus, Pritaikau spalvas 

ir namus rcimentuoju.
Kaina visiems prieinama. 

TEL. 582-9881 — BABUŠIS

NEVĖLUOKITE
Užsakykite išanksto

Po pertraukos ponia Jacąueline 
Onassis pasirodė Nek Yorke. 
PrSefviaT ’i&eb'i Jos" sprangią. ’ "

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR
STIKLU, 
t voios, Sto

geliai, Durys'
Langai, fiyn- 
os, TurekUa;

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus kr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel- 
1 linai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

LANGAI

DURYS

STOGELIAI 

TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 

Telef. PR 8-2781

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus Taisė
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome IS lauko. Taisome mūrą “tuok 
polnting”. Pilnai apsidraudė Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

2846 W 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1668

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius Ir vandens 
Šildytuvus. ISvalau Ir sutvarkau 
alyvos Ir dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje tr prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku •jažlnlngumu.

ALBINAS BANYS
1027 U 8. Anna Avė., Lyons 
Ulinois. Telef. 447-8800

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, IU. 60632. Tel. YA 7-5930

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

Užsieninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

IO% — 20% — 30% pigiau mokčslt 
už apdraud* nuo ugnies Ir šutomo 
biiio pat,
I RANE ZAPOLIS

3208 *4 VVest 951b Street 
Chieago, lllluols

GA 1-8854 GR 6-4339

SIUTINIAI f LIETUVĄ

OOSMOS EX PRESS 
2608 W. 00 Ht. Tel. VVA 5-2787
2501 W. 60 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai. .

iiiiiiiimiimiaiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiim t
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plaunami ir vaškuojame visų 

rišlų grindis
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll'

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas 
2649 W. 6Srd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery 
S622 So. Racine, 434-1113

Remkit tuos biznierius, kurie 
fekalhįasi Riati ražt-uio

CONTRACTORS

CONSTRUCTION

Ieško pirkti namą nuo 6 iki 12 
apartmentų. Marąuette Parko apy
linkėje. Skambinkit po 5 val. vak. 
tel. 776-7952.

NORI PIRKTI

2467 West 6»th Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 

{komerciniai, 
{medicinos ir 
kitokį pastatai I

». u- «**i(;*

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apSlldymo 
pečius Ir alr-oondltlonlng — 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai Ir sa- 
tlnlngal. Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Ohicago 9, III.

Telefonas VI 7-S447

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-J050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių.
your/Kndependem 

, huimnce į Agent

sveikatos. blz
nio.
Patogios Išsi-
mokėjimo sa-
lygos.

•anvas vov a

1. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

M O V fi N G
Apdraustas perk rausly mas 

įvairių atstumo

A. VILIMAS
823 ĮVEST 34th PLACE 
Telef FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Gerai užlaikytas 6 kamb. (8 mieg? 
mūr. namas? Moderni virtuvė, rū 
sys dalinai įrengtas, gazu šiluma 
2 maš. garažas. Prie 66 ir Wh pple. 
Kaina $21,200: Tel. PR 8-2236.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
4 BACEVIČIUS 

6455 So Kedzie Avė. —- PR 8-2235
Tvarkingas, teisingas it greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumentai pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

REAL ESTATE
iiiiiiiiiimimiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiimimiiiimiiimiiiiimiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsą įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
imimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL, 471-0321

IŠNUOMOJAMA — FOR

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-me auk
šte. 3953 S®. Campbell Avenue. 

Tel. — YArds 7-3375

REAL ESTATE

Savin:nkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau 

|l šio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel.

COOK
HE 6-1776. Food production position available 

7 in institutional setting with food serv-
Parducdamafi 2-jų butų po 5% j ice contract company. Excellent 

kanr.b. (3 mieg.) namas. Atskiri į starting salary.benefit program op- 
karštu vandeniu šildymai. “Panel- portunity for promotion and advance- 
led” ir apši’domas rūsys. Arti 87th ment Desire a mature person with 
ir Keeler, Chicagoje. Susitarimui. previous hospital food Service ex- 
skambinkit LA 2-5099,______ ' I perience.

Medinis — 5 Ir 4 kamb. moderniš- , a r range appointment contact
SuU^u^am^ FRENCH, 426 VVisconsiu St.,

Į į pirkinys. Chieago, Illinois
ŠIMAITIS REALTY Mon- thru Fri" 9 am- ~ 5 pm

Insurance — income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2890

STATOME NAUJUS NAMUS « OPEN’GS N0W AVAILABLE IN 
Atliekame „.„Iu, „ut.OperatŪlg RoOttl 

Medical 8C Surgical

in leading hospital aeross the bay 
fj’nti-p 5?an Frane’sco. Enicy the ad- 
vantnges of beautiful Berke’ey 

Wages start at $680 per tnonth 
for RNs with 6 or more months ex- 
•1 'ience.

VVrite or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dvvight VVay 
Berkeley, California 94704 
PHONE — (415) 845-0130

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Coutractors 

585-5285

RUDENIOP BE NAMŲ!

4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažas. Pelningas $62,000.

Prie Ford City — 9 metų, 6 % 
kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
Jmioketl.

Mūr. bungalovv Marąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$13,200.

Pajamų niūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga- 
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27.900.

Lotas 30 p. Marų. Parke, $11,000

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

72 Ir Talman. Mūr. rezidencija —
8 kamb. pirmam aukšte Ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš 
tin«. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas —- 4 
kamb. butas ir tayerna. Labai pel
ningas tavernos biznis $85,000.

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

6 kamb. švarus mūr. bungalmv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ii' 2 kamb. ru-
ry. Mūr. prie 71 tr Roekvvell. $26,70.0

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

1$2 aukšto švarus med. prie 65 ir 
VVestern. 5 ir 4 kamb būtai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija i __T n _ ...
$i9e5o7o2 lr Albanv- 2 n,aS- grąžąs i Welclers & Machimsts

1)4 aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. Kaina sumažinta ilki $38,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st SL Tel. 925-6015

HELP VVANTED — MOTERYS

RECEPTIONIST 
For Co-Ed Airline Training Center
Mušt have nice personaiity to meet 
the public. Will train for switch- 
board. Some typing necessary.

All Benefits. Salary to $490 
MR QUINN TEL. ST 2-5947 l

TAPĖ RECORDER 
OPERATOR

į Some experience, malė or fetmale, 
RENT aSe open.

Evanston, III. Tel. 869-3002

TELEPHONE ORDER TAKERS
Age 18 to 25 Preferred

WU1 train persona with pleasant
telephone speakl'mg voice for In
teresting work in busy air con- 
ditloined loop. area. Excellent Co.
Benefits. Salary open.
Call Miss Yoiuig for appt. 407-4498

N U R S E S

HELP VVANTED — VYRAI
-T . , _  , - , , . i or phone 678-8510 for further -in-Neimokamai gražus kamb. vyrui fornJatįon

(gali būti pensininkas) už prižiūrė
jimą “cottage” Brighton parke.
_______ TEL. LA 3-9477________

MAINTENANCE
EARN FROM $150 to $180

— ------ , VVEEKLY
Mušt be English sipeaking familiar 

i with various types of production 
mac,hines and be able to make any 
necessary repairs to keep them in 
giood running condition. Permanent 
job rvith opportunity to advance fo.r 
ąualified man. Many company bene
fits.

Call Mr. Norman for appt. 225-2212 
ALLOY MFG. COMPANY 

3207 So. Shields, Chieago, III.

’ GENERAk SHOR

Abiiity to read blue prints. Excel. n 
working cond. Mahy benefits. Mušt LomPresslon-
have own trans. Good starting sal
ary vvith overtime. Call

626-8040 or 543-4565

ULTRAMATIC EQUIP’T C0.
848 Westgate Drive, Addison, III.

W E L D E R
Good for misc. light to medium 

work. Also šone machine operation. 
Good rates and exceptional ben’ts.

ComimerciaJ Vehicle Parts, Ine. 
9425 Seymour, Schiller Pk. 

Tel. 678-4055

Machine Operator
Small shop near 63rd and Harlean. 
Has perm’t openings with many be
nefits.

Phone 594-2260

D fi »I E S I O 1

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro* 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists —> 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

AUTO MECHANIC
perduodama: vėliausių Experienced in brakes, tune-up & 

some transmissions. Apply at .—
JOCKE BUICK COMPANY 

860 No. Clark St., Tel. 943-2200 
Jim Striegel

HELP VVANTED — VYRAI

SCREVV MACHINE OPERATORS
Exper. or limited. Days only. Co. 
paid fringe benefits. Close to EL.

MERKLE METAL PRODUCTS
CORP., 1010 W. Lake Street 

_________Tel. HA 1-6900________

P 0 R T E R
For Old Orchard Shopping Centelį
40 Hour week. $2.00 per hr. plūs 
bonus. Own transportation req’d.

Į Monday thru Saturday call —- 
Pete Carreras at 944-6500, ext. 374

MAN NEEDED FOR
SHIPPING & RECEIVING

Also to drive y2 ton pickup truck. 
Elderly man preferred:

Ask lor Įoe. Tel. 523-6000

WAREHOUSE MAN '
Experienced Preferred 

To work in modem plant. Good
pay and benefits.

7550 Oak Park Avė.. Niles, Iii.
TEL. — 647-0044

ARC WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY .AT

INDUSTRIAL CONVEYOR 
DIVISION

1336 West Fullerton .

BUS MECHANIC AND 

BUS CLEANER 

to work nights
SEE MR. MAVBILLE

LA GRANGE TRAN3IT GO.
710 E. 31st St., La Grange Park

352-2720 OR 352-2721 j

MACHINISTS
JOURNEYMEN

To set-up and operate a 4 H-72 
DeVlieg jig mill and-or Giddings and 
Lewis horizontai boring mills.. Also 
Engine lathes, turret lathes, Bullard 
Dyna-Trol, Man-Av-Trol and mil- 
ling machine. Able to work to close 
tolerances. Top wages for top ma- 
chinists. We offer hospitalization, 
life insurance paid holidays, paiiM 
vacations and profit-sharing. Job 
openings on day shltt and night Shift 
with overtime hours. Apply in person

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO.

9900 Franklin Avenue 
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

SHIPPING , 
DEPARTMENT j 
Needs Young Men

To Crate Signs

APPLY
ACME - WILLEY CORP.

2480 Greenleaf Avenue
Eik Grove Village, IU.

TEL. — 437-1950 
An Eątiai opportunity employer

Plastic Molders

Experienced both injection and

Top hourly rates plūs production 
bonus 10% extra for night work. 
Liberal employe benefits.

Auto Point Co. i 

1801 Foster Avė.
A.n Gqual opportunity employer

TV FIEUD AND SHOP TECHS. 
ANTENNA INSTAIjDERS 

Exp. only. Union shop. All fringe 
benefits plūs profit sharing. OtlR 
RATE OP PAY HIGHEST IN tN-
DUSTRY. No floaters.
Certlfied TV Service, Ine. TU 9-3282 

5044 W. Fullerton, Cliicago 
311 E. 70th, Chieago 

1217 Howard, F.vanston.

WELDERS
EXPERIENCED

Mušt read blueprints.

DENKO MANUFACTURING 
COMPANY

12424 S. Lombard Lane
(41 W.)

Phone 468-7200

Perskaitė “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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MŪSŲ KOL ONIJOSE
Phoenix, Arizona

PHOENKAS RUDENĮ

Ruduo Phoenixe prasideda 
spalio mėnesį. Nors dienos dar 
būna saulėtos ir šiltos, bet nak
tys vėsokos. Vasaros karščių iš
deginta augmenija atgyja, suža
liuoja, sužydi, prasideda tartum 
antras pavasaris. Toks oras daž
niausiai tęsiasi ligi Kalėdų ar 
Naujų metų, kol šalna pakanda 
žiedus ir žaliuojančią augmeniją. 
Bet saulės ir šilumėlės čia ne
trūksta visą žiemą. Tur būt, sun
ku rasti Amerikoje kitą tokią vie
telę, kur žiemos metu būtų tiek 
daug giedrių, saulėtų dienų.

Rudenį Phoenixo miesto gyve
nimas pagyvėja, nes, kitur orui 
atvėsus, čia suplaukia nemaža tu
ristų. Paskutiniu metu Phoenixą 
pradėjo daugiau lankyti ir lietu
viai. Vieni jų, pabėgę nuo žiemos 
šalčių, praleidžia žienią malo
niam klimate, kiti atvyksta svei
katos ieškoti, o kai kurie, jo pui
kaus klimato sužavėti, apsigyve
na čia nuolatinai.

Naujakuriai ir svečiai

Paskutiniu metu Phoenixe 
nuolatinai apsigyveno Užemiai, 
Liubartai, Mieželiai, Daugėlai, 
Gružauskai, Ruks ir kiti. Jie visi 
gražiai įsikūrė ir Čionykščių gy
venimu yra patenkinti.

Nemažai lietuvių aplanko Pho- 
enixą ir vasaros metu. Jie vasa
ros karščiais perdaug nenusiskun- 
džia, nes sausame klimate karš
tis nėra: toks baisus. Šią vasarą 
Phoenixe lankėsi daug lietuvių.

Muzikas J. Žukas su žmona iš 
New Yorko, atlydėjęs savo sūnų 
Algimantą tolimesnėms studi
jom į Tucsono universitetą, ne
pamiršo užsukti į Phoenixą. Vi
si trys keletą dienų praleido pas 
savų prietelius J. ir T. Šaulius. 
Jie buvo nuvykę į kalnuose esan
tį Prescott miestelį, pasigrožėjo 
puikiais pušynais ir atsigaivino 
vėsiu, aromatingu kalnų oru. 
Reikia pažymėti, kad p.p. Žukai 
Phoenixe jau lankėsi prieš me
tus. Tada jie buvo nuvykę pama
tyti Arizonos gamtos stebuklo 
Grand Ganyon.

Dr. A. Šaulys su žmona ir ma 
žu šuneliu iš New Yorko dalį sa- 
yo atostogų praleido Phoenixe 
pas savo tėvelius T. ir J. Šaulius, 
kurie Phoenixe gyvena jau ket 
virti metai.

Kun. P. Baltrumas iš No. 
Dakotos, keletą savaičių pavada
vo atostogaujanti kun- A. Valiuš- 
ką. Gražiais, turtingais pamoks
lais, švelniu maloniu būdu jis 
greit įsigijo lietuvių prielanku
mą.

Marija Druktenienė su savo tė
veliu Raudžiumi iš Chicagos atos 
togauja pas p.p. Ignatonius.

J. Vilkas iš Detroito, atvyko 
pas savo senus pažįstamus V. ir J. 
Sinkus.

Trumpam laikui Phoenixe bu- 
Vo sustoję Anužienė su dukrele ir 
Balčiūniene iš Chicagos, dr. Žir- 
guliene ir Oksai — iš- Los Ange
les, J. Stoškus su sūnumi Vytau
tų iš Clevelando ir kiti.

Via šiušiai aplankė ir Ameri

kos klubą. Jie džiaugėsi puikiais 
klubo, namais ir gražia savo tau
tiečių veikla.

Amerikos lietuvių klubas ir jo 
veikla

A. L. klubą prieš kelioliką me
tų įsteigė senosios kartos lietu
viai. Jie dirba visi kaip skruzdės 
dėdami centą prie cento, kad tik 
galėtų įsigyti savo nuosavą pas 
togę. Šiandien klubas jau turi už
miesty, 3720 N. Greenway Road, 
nemažą žemės plotą ir puikų pas
tatą su gražiai įrengta sale. Da
bar Amerikos Lietuvių klubas y- 
ra centras, kuriame koncentruo
jasi visas Phoenixo ir jo apylin
kių liet. gyvenimas. Čia iruošia- 
mos visos lietuvių tautinės, kul
tūrinės ir tradicinės šventės. Čia 
buvo sutiktas pirmą kartą Pho- 
enixo lietuvių kolonijų apylinkės 
garbingas svečias vysk. V. Briz
gys. Klubas nuoširdžiai rėmė Pho- 
enixe besikuriąnčią Liet. Komisi
ją ir pirmąjį kun. A. Valiuką suti
ko su meile ir nuoširdumu. Nau 
joj klubo salėj buvo atlaikytos ir 
pirmosios lietuviškos Šv. Mišios.

Be kitų švenčių, šiemet buvo 
įspūdingai atšvęstas ir Motinos 
diena. Tos dienos proga buvo pa
gerbtos keturios seniausios lie- _ 
tuvės motinos: A. Danilienė, E. 
Herbert, M. Ramanauskienė ir 
B. Baranauskienė. Šios žilagalvės 
motinėlės, sulaukusios gražaus 
amželio, priklausė klubui nuo 
pat jo įsįkūrimo ir nemažai prie 
jo prisidėjo savo darbu ir auko
mis. Jos buvo apdovanotos gėlė
mis. Šių. metų. klube.- nįotin^ - iš? 
rinkta A. Grinienė, o klubo tėvu 
J. Šaulys.

Beveik visi į Phoenixą atvy
kę lietuviai aplanko mūsų tautos 
židinį — Lietuvių klubą. Čia jie 
susitinka savo pažįstamus, susi
pažįsta su vietiniais lietuviais, 
gauna reikalingų informacijų ir 
maloniai praleidžia laiką savųjų 
tarpe. Jie pavalgo pietus, paben
drauja, padainuoja ir pašoka.

Klubo narių tarpe yra drau
giška savitarpio pagalba. Nariai 
iš savo tarpo išsirenka žmogų, ku

ris rūpinasi seneliais, ligoniais ir 
į nelaimę patekusiais. Jau kelin
ti - metai su pasiaukojimu šias 
pareigas eina C. Stasiūnienė. 
Reikalui esant, kiekvienas narys 
ištiesia pagalbos ranką savo tau
tiečiui. Mirusiųjų laidotuvėse 
stengiasi dalyvauti visi nariai, au
koja maldas ir gėles.

Naujoji klubo valdyba.

Š. m. gegužės mėn. buvo išrink
ta nauja klubo valdyba; A. Igno
tas - pirmininkas, E. Grenda - 
vicepirmininkas, J. Šaulys - iždi
ninkas, F. Kizienė — sekretorė, 
T. Šaulienė — korespondentė, 
turto globėjai - J. Kezys, A. La
las ir J. Gruzdaitis, tvarkos pri
žiūrėtojas — D. Kūlys. Parengi
mų komisiją sudaro T. Šaulienė, 
Grenda ir J. Kezys.

Ateities planai
Orui atvėsus ruošiamasi orga

nizuoti vaikų aikštelę, kur lietu
vių vaikučiai bent, vieną dieną 
savaitėj, būtų mokomi lietuviš
kai dainuoti, žaisti ir kalbėti. 
Prie klubo daroma sporto ir žai
dimų aikštė lietuvių jaunimui ir 

I mažiesiems.
Visi pailsėję per vasaros atos

togas su gražiomis viltimis ir ener 
gija žengia į naujuosius darbo 
metus. Naujas darbo sezonas pra- 

I dedamas rudens festivaliu, kuris 
įvyks š.m. spalio 12 d. Amerikos 
Lietuvių klubo patalpose, 3720 
W.Greenway Road, Phoenix. Vi
si Phoenixo ir jo apylinkių lietu
viai ir svečiai prašomi jame daly
vauti.

. ^ubietis

DĖMESIO !

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveiksiu, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento- 

j vės Vilniuje.

Pasinaudokite draugo ..Classified" skyriumi

A. “f- A. 
EDWARD ZAKES

Gyveno 12233 S. 71st Avenue, Palos Heights, Illinois.
Mirė spalio 8 d., 1969, 8 vai. ryto, sulaukęs 56 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, 3 sūnūs: Douglas, 

marti Barbara, David, marti Doris ir Michael, duktė Mary Louise, 
motina U r sula Pocius, brolis Albert, brolienė Esther ir jų dukros 
Marlene ir Rita, pusseserės Frances Milkevicz ir Marcella Beaudion, 
pusbroliai Edward, Anthony ir Charles Pociai ir kiti giminės.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 5 vai. popiet Lack-Lackawicz kop
lyčioje, 2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 11 d. iš koplyčios 9 vai. .ryto 
bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, motina, brolis ir kiti giminės.

Laid. direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. R£ 7-1213

¥

Neturiu laiko būti pavargusiu.
— Wilhelmas I

Garbingos iir šviesios atminties ateitininkui 

A. + A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

Lietuvoje mirus, mūsų mielus skyriaus narius dukrą 
DR.ALDONĄ ir žentą DR. JONĄ JUOZE,VIČIUS bei vi
są jų ateitininkišką šeimą giliai užjaučiame ir kar
tu meldžiamės.

Chicagos Ateitininkai Sendraugiai

A. -j- A.
SIMONUI RAKAUSKUI mirus, 

žmonai mielai p. RAKAUSKIENEI, dukrai ir sūnums 
su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drau
ge liūdime.

S. Charžauskienė
Juozas ir Vanda Kulikauskai su šeima 
Valerija Suhhan

Aštuonerių Metų Mirties 
Sukaktis

AJA
Sophje Barčus

pagal tėvus Laurinavičiūtė

Gyv. 7159 So. Maplevvood 
Avenue

Mūsų mylima motina ii' senelė mirė 1861 m. spal. 8 d. 2:50 
vai. ryto sulaukus 63 m. amž. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių 
apskr., Užvenčio miesto. Amerikoje išgyveno 57 metus.

Paliko giliai nuliūdusius dukterį Aldonų linukus, žentą Felik
są, anūkus Terry, Michael ir Sophia, du brolius: \Villiam Lauren- 
ce, brolienę Constance, ju sūnų WiUiam, Jr., lr Chestter Luvvren- 
ce, brolienę Elizabeth ir ju šeimą, brolienę Barborą Stupelis, 
brolinikius Anthony Steeples, su šeima, Valeria Sebastlan su šei
ma ir velionės a. a. Susnn Lytie šeima, kitus gbnincs, draugais ir 
pažĮstamus. Lietuvoje ualiko tetą Oną Laurbiavlčiūte ir pusbroli 
Tomą Laurbiavlčju su šeima.

Velionė priklausė SLA 208-tai Moterą kuopai. Amerikos Le
giono 271 Dariaus ir Girėno, posto motoru pagelbiniam vienetui ir 
Chicagos Lietuviu Moterų klubui.

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti už Jos sielą 
šv. Mišios buvo atnašautos spalio 8 d., 7:30 v. r., T. Jėzuitų 
koplyčioje. Prašome visus gimines ir draugus velionę prisiminti 
maldose.

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime, Tus pas 
mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nuei
sime. Tebūna Tau lengva ši šventa žemelė.

šią aštuonerių metų mirties sukakti liūdnai pamini.

DUKTĖ, ŽENTAS, ANŪKAI, BROLIAI IR KITI GIMINES.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PKospect 8-9533 

illlllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllil

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GFJINYČIA 
2443 VV. 63rd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0S33 — PR 8-0834

8KEUBKTP«8 “URATIG®”.

Rockford, Illinois
Lietuvių Bendruomenės, Bock- 

ford’o Apylinkė š. m. spalių 
mėn. 12 d., Rookford’o Lietuvių 
Klube nuo 8 vai. iki 11 vai. ry
to ruošia skanius pusryčius: 
kepti kiaušiniai su kumpiu ir 
keptom bulvėm, bulkutės su 
sviestu, kava ir pienas (vai
kams).

Šių pusryčių visas pelnas bus 
paaukotas Šv. Petro ir Povilo 
Lietuvių Bažnyčios remontui. 
Nuoširdžiausiai kviečiame visus 
dalyvauti ir paremti šitą kilnų 
tikslą. Valdyba

(pr.)

NUSIKALTIMAIS IR BAUSMĖ

Septyniolikmetis ekvadorietis 
Ksaveras Arača laidė akmeni
mis gatvėje į lempą.

Policijos teismas įsakė moti
nai, Ikad ji aprengtų savo Ksave 
rą vaikiškais drabužiais ir vai
kų vežimėliu vežiotų per mies
tą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpnblle 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. California Avė, Tel. LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
1354 S. Halsted Mreet Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica tve. Tek YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOtb Ava* Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio men. 9 d.

Pranešame mūsų giminėms, draugams bei vi
soms Lietuvos Dukterų Draugijos narėms liūdną 
žinią, kad spalio 18 d., 1969 m., 7 vai. ryto. Uni
versiteto ligoninėje, Seattle, Washington, po labai 
ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų šeimai nepamirš
tama žmona, motina ir sesuo

ELENA KUČIŪNIENĖ-VYČIŪTE
Laidotuvės pramatomos Santa Monica, Cali 

fornia.

Nuliūdę:
vyras Aleksandras Kučiūnas, sūnus Jurgis 
Kučiūnas ir šeima, seserys: Antanina 
Lukšienė, Emilija Gruodienė, Marija 
Alminienė su šeimomis, brolis Albertas 
Vyčius (Nauj. Zelandijoje).

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

F r 1 O 
S # ’* II K-Uv'.<**» Į
ąKftpretniii

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Tekt. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

will s $

.ZEIB&EVAMS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

, facijide. . .

6845 SOUTH WESTERN AVĖ REpubUc 7-8600

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Perskaitę Drauge, duokhe kitiems pasiskaityti.



DRAUGAS, ketvlrtaffienfe, 1969 m. spalio men. 9 9. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X A. a. Elena Kučiūnienė, 
muz. A, Kučiūno žmona, buvusi 
Lietuvos Dukterų d-jos pirmi
ninkė, mirė vaikar universiteto 
(Lgoninėj Seattle, Wash.

x Prel. dr. Ladas Tulaba, 
Sv. Kazhniero kolegijos rekto
rius, lapkričio pradžioje iš Ro
mos žada atvykti į JAV. Jis ap
lankys kolegijos rėmėjus ir at
švęs jos įsteigimo sukaktį.

X Kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, paskirtas į Clarendon 
Hills marijonų namą ir jau ten 
atvyko iš Worcesterio, kur il
gesnį laiką pavadavo sergantį 
kleboną.

x Lietuvių Bendruomenės ir 
Jaunimo atstovų pasitarimas 
H-ojo Jaunimo kongreso reika
lu šaukiamas spalio 18 d., šeš
tadienį, 2 vai. po pietų Jauni
mo centre.

X Naujas chorelis organizuo
jamas prie tėvų jėzuitų koply
čios, kuris galėtų giedoti sek
madieniais ir šventadieniais pa
maldų metu. Norintieji giedoti, 
prašomi užsirašyti.

X Cicero lituanistinė mokyk
la paėmė 60 bilietų j vaikų lite
ratūros popietę, kuri įvyks spa
lio 12 d.

X Prof. dr. Balys Paliokas,
eilę metų dėstęs ekonomiją, fi
nansus ir sąskaitybą Krikščio
niškų brolių vedamose kolegijo
se, tuo tarpu turėjo dėstymą 
atidėti ir po padarytos operaci
jos daugiau dėmesio kreipti svei
katai pataisyti.

X A. a. Motiejus Juozaitis, 
ilgametis Westsidės gyventojas, 
mirė spalio 4 d., sulaukęs 90 
metų amžiaus. Velionis buvo ge
ro būdo, taikingas žmogus, daug 
metų dirbęs vienoje ligoninėje 
ir taipgi prie kitokių darbų. 
Buvo palaidotas iš Aušros Var
tų par. (bažnyčios spalio 7 d.

Liūdesy lilkio žmona Agnietė, 
sūnūs Jurgis, Pranas ir Mikas 
(pastarieji du yra dirbę savo 
laiku “Draugo” spaustuvėje),
ta'.pgi marčios ir kiti giminės.

X Dar 1964 metais Sylvania 
pagamino patobulintą spalvotos 
TV paveikslo lempą. Kiti fabri
kai — tik šiemet. Gradinskas, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(Sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA 

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk 1

X Arūnas Vasys, dirbąs 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Bames & Johnson, Ine., 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš- 
tisu duotu telefonu. (Sk.)

X L. Braždienės delikatesų 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 W. 71 St., tel. 
PR 8-2030. Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (šk.)

X Į vaikų literatūros popie
tę, kuri įvyks š. m. spalių m. 
12 d., 3 vai. vaik., Jaunimo cen
tre, bilietai gaunami “Margi
niuose” ir pas platintojus.

(pr.)
X Jaunas lietuvis ieško kam

bario. Rašykite: Draugas, AD- 
8317, 4545 W. 63rd St., Chica
go, Dl. 60629. (sk.)

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

(ak.)

X Kan. Mykolas Vaitkus, ku
riam šį šeštadienį įteikiama 
1968 m. Ljetuvių Rašytojų dr- 
jos premija, skirta Lietuvių 
fondo, atvyksta į Chicagą ry
toj. Apsistos pas tėvus jėzuitus. 
Laureatas šį mėnesį švenčia 88 
m. sukalktį. Kan. M. Vaitkus 
Chicagoj yra viešėjęs 1953 m.

x Stud. Rolandas Grybaus
kas Vytauto ir Janinos Gry
bauskų sūnus, praėjusį sekma- 
d enį sunkiai susižeidė motocik
lo katastrofoj, sunkiai sužalota 
koja.

X Jadvyga ir Juozas Bart kai,
buvo išvykę 3 savaičių atostogų 
į kaimynines valstybes ir tuo 
laiku buvo atnaujinta restora
no Palanga įrengimai, 6918 So. 
Westem Avė. Restoranas vei
kia nuo 6 vali. ryto iki 8 v. v. 
ir mielai lietuvių lankomas.

X Agr. Juozas Sadūnas po
operacijos keturias savaites iš
gulėjęs ligoninėj, sveiksta ap
sigyvenęs dukters šeimoje — 
pas Almą ir Rimą Keliuočius, 
Palos Parke. Sveikatai gerėjant, 
ruošiasi persikelti į Chicaigą.

x Moterų sąjungos 21 kp. 
rengia arbatėlę su daugybe do
vanų spalio 19 d. veikėjos Onos 
Vaznienės namuose, 4544 So. 
Paulina st. Kviečiamos sąjun
gietės ir viešnios gausiai atsi
lankyti. Visi būsite maloniai 
pr imti ir pavaišinti.

X Marijonų bendradarbių 
Marųuette Park skyriaus susi
rinkimas įvylks šį sekmadienį, 
spalio 12 d., 3 vai. parapijos sa
lėje. Prašome narius būtinai da 
lyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Po sus-mo bus žaidžia
ma kauliukais ir 'irus vaišės.

X Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė renkas šį sek
madienį, spalio 12 d., 10:45 vai. 
r. Jaunimo centro apatinėje sa
lėje, sekančio mėnesio suvažia
vimo pasiruošimui. Prašoma at 
sinešti nario mokestį ir nešioti 
ateitininkų spalvas į susirinki
mą.

X Dr. Vytautas Klemas, vis 
daugiau garsėjąs erdvių tyrinė
jimo srityje ikaįp mokslininkas, 
gyv. Bervvyn, Pa., Padėkos dien. 
savaitgalį atvyksta į Chicagą 
dalyvauti Mokslo ir kūrybos 
simpoziume, kurį ruošia Orga
nizacinis komitetas drauge su 
LB centro valdyba. Dr. Klemas 
praves mokslinį posėdį apie In
formacijos ir erdvių technolo
giją.

X Jaunimo centro praplėti
mo statybos reikalai. (Statybos 
planai rugsėjo 1 d. buvo išda
linti rangovams, kad apskaičiuo 
tų statybos kainą ir duotų savo 
pasiūlymus iki spalio 1 dienos. 
Dėl žemės perzoninimo reikėjo 
pirkti ir antrą namą šalia vie
nuolyno į Western gatvės pusę. 
Tai bus pakankamai vietos ir 
didesnei sporto salei. Tikimasi, 
kad jei sunkumų ir kliūčių ne
atsiras, bus galima bent pradė
ti statybą dar šį rudenį.

Grupe vy. ų 56 to seimo dalyvių, oėdi (iš ..a res) ,un ..ut 
F. Gvėndal, kun. D. Pocius. Stovi: F. Vaškas, J. Sadauskas. I. Saikutė 
Paukšta. E. Kulber.

.č, i.. A. j Aie.vsis, kun. A. Coutons,
“Vyčio” redaktorė, A. Jaritis, E. Laurin, L.

Nuotrauka V. Maželio

Chicagos gyventojų Danos ir 
Eugenijaus Derenčių sūnūs (try
nukai) Edvardas, Robertas ir 
Juozas jau penkerių metų. Gra
žiai kalba lietuviškai ir pradėjo 
lankyti vaikų darželį.

Nuotr. V. Noreikos

x Danutė Petkūnaitė, 11 
metų skautė, pasžymėjusi vai
dyboje ir dailiojo žodžio skaity
me, labai gražiai perskaitė žurn. 
Jurgio Janušaičio paruoštą vaiz 
delį apie Balfo rinkliavą Lietu
vių forumo radijo prografhos
metu.•

X A. Snarskienė, žinoma vei 
kėja ir tėvų marijonų apskričio 
pirmininkė, daug darbuojasi ir 
rūpinasi, tėvų marijonų apskri
čio parengimu, kuris įvyllts lap
kričio 2 d. 2 vai. p. p. tėvų ma
rijonų vienuolyne, 6336 So. Kik 
boum avė. Kviečiame gausiai 
atsilankyti. Bus gerų dovanų, 
visi bus pavaišinti.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. 16-tos sukakties vaka
rienė įvyks sekmadienį, spalio 
12 d., 6 v. v. Sharkos restora
ne, 6301 W. 63rd St. Po vakarie 
nės įvyks trumpa operetė “Iš 
šio pasaulio” ir dainos. Roles 
atliks sekančios — Elena Ge
dutis, Marianna Gercius, Vicky 
Leone, Jean Pargauskas, Elz
bieta Žibąs ir Marijona Srupšai. 
Visos sąjungietės, draugės ir 
pažįstamos kviečiamos dalyvau
ti. Rezervacijas priduokite Leo
nei pašaukdami per telefoną 
434-6965.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 14 seimas gerai pa
vyko. Jis įvyko spalio 5 d. Sv. 
Jurgio parap. salėj. Buvo atvy
kusios į seimą iš Pittsburgh, 
Pa., motinėlė M. Virginija ir 
seselė M. Julia. Buvo ir dau
giau seselių iš Wisc. Pietūs bu
vo labai geri, vyriausia šeimi
ninkė buvo Lilija Kiimaitė, jai 
padėjo J. Pake1 enė, A. Rudie
nė, J. Diksienė, A. Šimonis. Sei
mo ipavykimui daugiausia pasi
darbavo apskr. pirm. |31a!bina 
Klatt, J. Pukelienė, Rastenienė, 
D. Kanam ir kt. Apie seimą 
daugiau parašyti žadėjo gabi 
seimo rašt. D. Kamiu.

x Vaikų literatūros šventė
je, kuri įvyksta spalio 12 d. 
Jaunimo centre, iš Putnam, 
Conn. į Chicagą atvyko sės. 
Euoharista ir sės. Palmira. No
rintieji jas pasiekti gali skam
binti telef. 424-9442.

X Dr. Algirdas J. Ramonas,
kuris neseniai grįžo su šeima 
aplankę tolimuosius rytus, su, 
savo artimaisiais dalyvaus jo
niškiečių suvažiavime šį sekma
dienį.

X Emilija Navickienė stambi 
gerų darbų rėmėja, sirguliuoja! 
ir niekur negali dalyvauti. Yra 
dukrelės Juzės ir žento Ralph, 
Perry priežiūroje. Galima ją 
aplankyti namuose, 5836 So. 
Artesian Avė.

X Chicagos Ateitininkų Sen
draugių kvietimas

Gitaros švelniai suskambės,
Ir puikūs balsai jas lydės. 

Ateiki, Mielas ir Brangi, 
Tebūna Šventė pakili...

Šiais žodžiais at-kai sendr. 
kviečia visus atsilankyti į jų 
rengiamą linksmavakarį spalio 
11 d., Argo ISiummit Memorial'
Hali _  6050 S. Harlem Avė.
Programoje: skani vakarienė,
meninė dalis, šokiai prie čigonų 
orkestro ir t. t. Kaina vyrams 
7 dol., moterims ir studentams 
5 dol. Dar nepervėlu — dėl re
zervacijos skambinkit Audronei 
— GR 6-8282. (pr.)

— Nepalik mažų vaikų be 
priežiūros — bežaisdami 
sukelti gaisrą.

. igali

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Nijolė ir Raimundas Siniokai 

čiai myli Dievą, myli Lietuvą 
ir myli vienas kitą. Tie jausmai 
juodu nuvedė prie altoriaus. 
Rugsėjo 20 d. Cicero Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje įvyko 
juodviejų jungtuvės.

Erdvioje bažnyčioje tylu. Ar
timųjų, giminių, draugų nuotai
ka rimta, šventiška. Tėvelių So
fijos ir Stasio Bernatavičių bei 
Stasės ir Juozo Simokaičių — 
ašarų ir džiaugsmo melancholi
jos mišinys. [Tėvelio lydima, len 
gvučiais žingsniais į naująjį 
gyvenimą artėja Nijolė. Ją pa
sitinka busimasis vyras Raimun 
das. Kiek pablyškęs SL Bernata 
vičius, atiduoda savo vienturtę 
busimajam žentui. Jautriu pa
mokslu ir šv. apeigomis mote
rystę įteisino ir palaimino kun. 
dr. A. Juška. Sutuoktuvių me
tu gražiai giedojo sol. Genovai
tė Mažeikienė.

Nijolė užaugo stipria patrio
tizmo dvasia dvelkiančioje tėve
lių pastogėje. Rūpestingosios 
mamytės buvo gražiai išauklė
ta, o lietuvybės švyturiu turėjo 
energingąjį savo tėvelį. Šaulys, 
Cicero jūrų šaulių kuopos “Klai
pėda” pirmininkas, LŠ5T centro 
v-bos sparto vadovas, veiklus 
talkininkas ten, kur lietuviški 
reikalai šaukia. S. Bernatavi
čius ta energija, bei tautinio su
sipratimo dvasia užkrėtė ir duk
terį. Gimusi Vokietijoje, Nijolė 
nesenai baigė Illinois universi
tetą ir dabar dirba medicinos

Raimundas ir Nijolė Simokaičiai

technologijos darbą. Aktyvi lie
tuviškojo jaunimo organizacijų 
darbuotoja, skautė akademike.

Atletiškasis Raimundas taip 
pat gimė Vokietijoje. Užaugo 
rūpestingų tėvelių gražiai išauk
lėtas, paveldėjo jų nuoširdumą. 
Be kitų mokyklų baigė Chica
gos aukšt. lituanistikos mokyk
lą, dabar studijuoja biznio ad
ministraciją. Priklausė jūrų 
skautams. Nesenai atliko karinę 
prievolę jūrų pėstininkų — ma
rinų korpe.

Vakare Cicero parapijos sa
lėje įvyko vaišės. Svečių dau
giau kaip 400, ir ne vien tik iš 
Cicero, Chicagos ir apylinkių, 
bet atvyko net iš Rochesterio, 
N. Y., o O. Puodžiūnienė - Va
laitienė net iš tolimosios Aus
tralijos.

Jaunuosius, Biknevičiaus or
kestras sutiko su maršu, svečiai 
gausiais plojimais, o tėveliai 
simboline —- tradicine duona, 
druska ir vynu. Atvykusiems 
užėmus vietas prie jaunųjų sta
lo, jaunosios tėvelis angliškai ir 
lietuviškai pasveikino viešnias 
ir svečius ir paprašė kun. dr. 
Jušką sukalbėti maldą. Vaišių

vadovu pakvietė ohem. inž. Rim 
vydą Rimkų. Šeimininkės Nor
vilienės priežiūroje skaniai pa
gamintų užkandžių ir maisto 
buvo apstu. Anot senojo mūsų 
dramaturgo Petro Vaičiūno žo
džių, “visiko buvo prikepta ir iš
gerti davė”.

Nuaidėjus melodingajai il
giausių... laimingų metų linkė
jimų dainai, vyr. pabrolys Pet
ras Miikužis pasveikino jaunuo
sius savo ir pajaunių-pamergių 
vardu. Kiti pajauniai-pamergės 
buvo: Rimas Čiužas, Stanley Rus 
sel, Richardas ISimokaitis, Kris
tina Krumplytė, Eugenija Scor, 
Kristina Sodeikaitė, Alma Vai- 
taitytė.

Gauta pluoštas sveikinimų. Iš 
Lietuvos gautas telegramas akai 
tė R. Rimkus.

Jaunasis R. Simdkaitis savo 
ir žmonos vardu dėkojo sve
čiams už pagerbimą, tėveliams 
už kantrumą ir rūpestį juodu 
auginant, už pastangas ruošiant 
šią vestuvių šventę.

Išleidžiant jaunuosius Simo- 
kaičius į šeimyninį gyvenim?, 
jiems kelrodžiu į laimę tebūna 
šie kun. dr. A. Juškos pamoks
lo žodžiai: “Nutilus maldai, var
gonams ir orkestro garsams sa- 
Įėję, prasidės naujasis judvie
jų gyvenimas, kuris nebus ne
rūpestingas. Mišinyje džiaugs
mo, ašarų, juoko, ligos ir nemi
go naktų, suraskite vienas kitą 
meilėje ir pasiaukojime.”

K. Milkovaitis

RENĖ RASA

MEILE TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:

"... romano stilius paprastas, 
lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos llinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

DZŪKŲ SUSIPAŽINIMO 
POPIETE

Jau daug kas iš spaudos ži
no, kad šiemet Chicagoje įsistei- 

’gė Dzūkų draugija. Josios tiks
lai gražūs ir verti dėmesio. Bet 
kuri mūsų organ.zacijų neturi 
gražių tikslų? Bet, va, joms ir 
nepasiseka visa tai įgyvendinti. 
Dzūkų draugijos steigėjai ir na
riai tikisi daugiau padaryti, nei 
pažadėjo.

Šioje draugijoje yra ne tik 
dzūkai, bet nemažai ir jų bičiu
lių. Todėl artimesniam visų su- 
sipaž.nimui spalio 12 d., sėkma- 
dienį, 3 vai. p. p. Balio Pakšto 
salėje dzūkai ruošia specialią 
susipažinimo popietę. Gros šau
nus Pakšto orkestras, bus me
ninė programa, kiek skirtinges
nė nuo kitų pobūvių, bet koks 
skirtumas — pamatysime atvy
kę.

Draugijos sekretorė M. Viz- 
gaitienė kartą prasitarė, kad ji, 
talkininkaujama (T. [Serapinie
nės, P. Prankienės, Br. Rustei
kienės ir V. Rusteikos ruošia 
kažką įdomaus dzūkiško. Žino
ma, dzūkai ruošia pynes dainų, 
nedzūkai žadėjo kažkokių pyra
gų ir visi kiti atsilankę turės 
progos parodyti savo meninius 
sugebėjimus. Tik savanoriai iš 
dalyvių tarpo, norintieji įsijung
ti į programą, labai prašomi 
apie savo planus painformuoti 
draugijos sekretorę p. M. Viz- 
gaitienę telefonu 783-3135.

Dzūkams nuoširdžiai linkime 
sėkmės vykdant savo planus.

B. P-gis

LRKSA VEIKLA

Rūgs. 26 d. Vyčių salėje įvy
ko Lavivl-iA Onieagus apsKr. Kuo 

I pų atstovų susmukimas, kurį 
sukvietė apskr. v-bos p-;xas A. 
Povilaitis, pasižymėjęs naujų 

Į narių telkimo veikloje.
Jis atidarė susirinkimą ir jį 

pravedė pakviesdamas sukalbė
ti maldą kun. A. Auglį. Prane
šimą apie įvykusį Susivienijimo 
seimą padarė Susivienijimui 
daug nusipelnęs ir šiandien be
sisielojąs Susivienijimo negala
vimais Ig- Sakalas. Dar kalbėjo 
dr. V. Šimaitis, St. Juras ir A. 
Povilaitis. Iš .pranešimų gavosi 
įspūdis, kad neskaitlingi, bet 
pasišventę VVaterourio lietuviai 
surengė iškilmingas lietuviškas 
pamaldas su gražiomis giesmė
mis, šaunius pietus — ban.tetą 
su lietuvišką širdį kutenančia 
menine programa. Vakare jau
nimas pasirodė su vandens spor 
tu, kurį paįvairina Vito A. Ju
cius akordeonu. Sekančią dieną 
po seimo posėdžių, atstovai bu
vo nuvežti į Šv. Žemę. Dėkoja
me waterburiečiams už jaukią i 
lietuviškų valandėlių surengi
mą.

Kitaip atrodė seimo darbai, 
nes seimas nepasižymėjo atsto
vų skaitlingumu, turiningos dar 
botvarkės parengimu; daugu
ma atstovų buvo pasyvūs, kas 
rodo, kad norint Susivienijimui 
išlikti gyvam reikia būti akty
viems, tiek kiekvienam nariui, 
tiek kuopoms. Susivienijimas 
turi. iškilti į tas aukštumas, į 
kurias buvo iškėlę jo steigėjai 
kunigai: Burba, Milukas, Sta
siukynas ir kiti. Spauda, radi
jas ir kitos galimos priemonės 
privalo garsinti ir Susivienijimo 
darbus iškelti. Susivienijimo 
vardo populiarinimui sudaryta 
3 asm. komis.: Ig. Sakalas, St.

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIO, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausos istorinės medžiagos t;nka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga, didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
Galima įsigyti "DRAUGE”.

(Semėnienė ir ISit. Juras. Seimas 
išrinko 3-jų asm. komitetą iš 
rinko 3-jų asmenų komitetą — 
kun. P. P. Ciniko MIC, inž. A. 
Rudžio ir Ig. Sakalo, kuris vie
nų metų bėgyje parengs studiją 
dėl tolimesnio ISlusivienijimo iš
laikymo. Sekantis, t. y. 65-^.s 
seimas, įvyks 1872 m. Chicagb-

Naujų narių vajus buvo pla
čiai diskutuojamas. Diskusijose 
dalyvavo: kųn. A. Auglis, K 
Bertužienė, St. Juras, Ig. SaJką- 
'las, E. Samienė, St. Sėmėnienė, 
dr. V. Šimaitis, A. Povilaitis,
K. Ulevičius, kunig. A. Stašys, 
A. Zailskis.

Susiartinimo vakarienė 
banketas nutarta surengti lap
kričio 30 d. 3 vai. po pietų, Vy
čių salėje. Vakarienei parengti 
išrinkta komisija iš A. Budrio, 
F. Sereičiko ir K. Ulevičiaus.

Dėl laiko stokos, artėjančio 
65-tojo seimo aptarimas, atidė. 
tas sekančiam susirinkimui. Su
sirinkimas baigtas malda.

S. I-a.

CICERO KOLONIJOJ

— Cicero ir kaimyninių kolo
nijų lietuviai nepraleiskite re
tos progos gauti 16 lėkščių ir 
puodukų dovanai iš St. Antho
ny sav. 1447 S. 48 ct., ilki spalio 
15 d. Daugiau žinių apie tai ra
site mūsų dienraštyje, užeikite 
į raštinę ir gausite nurodymų 
kaip tas dovanas įsigyti. Patar
nautojas kalba lietuviškai, o 
pats bendrovės vedėjas P. Gr • 
bauskas ir su pasididžiavimu 
kalba savo tėvų kalba. Bendro
vės direktorių dauguma lietu
viai. Mums garbė turėti tokią 
įstaigą. Cicero prekybininkai 
parduoda geros kokybės produk 
tus maistui. Tai Putrimas, Va
siliauskas, Ambrosienė, Kelpšas, 
ir Mr. Cetrale, vad. P. P. Bo- 
čiūnų. Yra gerų alinių tai Puif> 
tūlių - Liepos likerių krautuvė, 
Budriks, Tamoliūnas, Liberty 
Inn, Bikulčius, Dundai, Panevė
žys, — Breivė, Andžiulis, Peč- 
k's. Vaistinės yra LaVeme, A. 
Liutkus. Daktarai P. Kisielius, 
V. F. Kaunas, Vaitaitis, Palu- 
tsis. Laidotuvių direktoriai, A. 
D. Petkus, Butkus - Vasaitis, J. 
Vance. K. P. Deveikis

Pietų Vietname nukauto dvigubo _ 
agento Phan Kim Lien naSlė gavo iš 
Amerikos 6,743 dol. kompensaciją. Čia 
ji matyti su vienu vaikų.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIU POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA U dal. $10.00

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.


