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Spaudoje
Protestų rengėjai siekia 

Amerikos nugalėjimo

“Chicago Tribūne”, savo blai
viomis pažiūromis ir komunisti
nio pavojaus pastoviu įžiūrėji- 
mu pasižymįs dienraštis, veda
majame apie spalio 15 d. JAV- 
se įvykusius protestus nurodė: i 
jų rengėjai, iš tikrųjų, atvirai 
dirba, siekdami JAV nugalėjimo 
bei vardo pažeminimo. Vis dėl 
to, daugelis amerikiečių tuos 
protestus remia, tikėdami, kad 
kraštas turįs atitraukti dalinius 
iš karo, kurio jis nega 1; laimėti 
ar to nesiekia. Dienraštis čia 
iškelia samprotavimus, kurie 
kalba prieš per greitą karių a- 
titraukimą.

Masiniai kapai 
ir komunistų laimėjimas

Pergreit dalinius atitraukus, 
tai apsunkintų taikos susitari
mą. Protestų rengėjai ,atrodą, 
nekreipia dėmesio į komunistų 
grasinimus jiems užėmus P. 
Vietnamą, sunaikinti tūkstan
čius jų priešų. Masiniai kapai 
Hue mieste ryškiai liudija, kas 
įvyksta, kai priešas laimi.

Ar JAV gali atsisakyti savo 
įsipareigojimų?

Karo priešininkai teigia, kad 
JAV neturinčios pietryčių Azi
joje gyvybinės reikšmės intere
sų. Tačiau kas įvyktų, jei JAV 
atsižadėtų sąjungininkams teik-

Protestų laisve, 
kurią teks apmokėti

KARIAI VIETNAME: 
JŪS GAILESITES ATEITY

Buvęs Johnsono pareigūnas į- 
spėjor už laisvę tenka mokėti

CHICAGO. — Dean Rusk, bu 
Vęs va’st. sekretorius preziden- ! 
to Johnsono ir Kennedy valdy
mo laikmečiais, spa’io 14 d Chi
cagoje kalbėjęs Užsienio reika
lų tarybos susirinkime, nurodė, 
kad spalio 15 d. protestai gali 
dar labiau atitolinti taiką. Tai1 
laisvė, jis nurodė, kai rengiami 
tokie protestai, bet... užtat gali 
tekti sumokėti ir brangią kainą.

Rusk, savo žodyje rėmęs R- 
Nixono vedamą Vietnamo poli
tiką, kreipėsi į protestuojančius 
prieš karą: “Ar jūs linkę pa
reikalauti iš Hanojaus, kad jis 
atitrauktų savo karinius dali
nius iš Vietnamo, Kambodijos, 
Laoso ir Thai?”

“Karo (pobūdis — dvišalis...”

Rusk nurodė, kad karo pobū
dis yra dvišalis. Jeigu, jo žo-

Sonja Henie, norvegė, spalio 12 d. 
mirusi, savo metu išgarsėjusi ledo 
čiuožėja

Kariai Vietname: jie žino, kovoją 
prieš komunizmą

tų pasižadėjimų? Kas tikėtų jų 
žodžiu?

Kas tikėtų JAV pajėgumu? 
Kas įvyktų, rusams grasinant 
Art. Rytuose ar Berlyne? A- 
merika virstų “popieriniu tig
ru” ir išblėstų viltys sulaukti 
pasauly pastovumo bei taikos.

Laimėtų Naujosios Kairės 
atstovai

JAV pralaimėjimas Vietname 
būtų žymiu Naujosios Kairės 
psichologiniu laimėjimu šiame 
krašte. Tie vyrai dėtų dar di
desnes pastangas palaužti kraš
to tvarką.

“Ko mums reikia”, nurodo 
dienraštis, tai “moratoriumo 
arba atidėjimo, skirto... kantry
bės stokai bei pasiūlymams, ku
rie nerealūs bei nereikalingi”.

džiais, Hanojus nenustos vyk
dyti žygius, jo dabar atlieka
mus, tai sunku bus su’aukti tai
kos pietryčių Azijoje, nepaisant, 
ar JAV bus atitraukusios savo 
dalinius”.

Taip, toliau ka’bėjo Rusk, 
“mes šiame krašte turime pa
laikyti žodžio' laisvės bei prie
šingos nuomonės reiškimo tei
ses, tačiau už tas laisves kar
tais tenka brangiai sumokėti”.

JAV-bėms, Rusk nuomone, a- 
teity numatyti trys keliai: vi
sai nesirūpinti pasaulio klau
simais, kitus versti paklusti JA 
Valstybių galiai ir bendradar
biauti su kitais kraštais. Pir
mieji du keliai — atmestini.

Ko siekia tusų 
kosmonautai?

Nei žodžio apie susijungimą 
erdvėje

MASKVA. — Sovietai užva
kar iššovė į erdvę dar vieną 
erdvėlaivį, be žmonių įgulos — 
“Intercosmos” ir jį seks radijo 
observatorijos rytų Europos 
komunistiniuose kraštuose.

Trys erdvėlaiviai su 7 kos
monautais tebeskrenda. Tass 
agentūra trečiadienį paskelbė 
apie įvairius, tų erdvėlaivių, 
vykdomus uždavinius, pvz. že
mės paviršiaus kalnuotų sričių 
sekimus ir pan.

Rusai betgi nieko neužsime
na apie bent dviejų erdvėlai
vių susidūrimą - susijungimą bei 
vad. erdvės platformos ar sto
ties galimą sudarymą.

P. V, Raulinaitis, kaip vakar 
1 psl., po nuotrauka, klaidin
gai pažymėta, mirė spalio 13 d.
(ne vasario 13 d.).

VIENI ŽUVO, KITI PROTESTAVO

Reikia siekti pastovios, ne — laikinos taikos — Viceprezidentas Agnew siūle: atmes
kite Hanojaus laišką amerikiečiams, atsiribokite — Priešingai, bus apsunkinti taikos 
pasitarimai Paryžiuje — Karo protestus smerkė veteranai, milijonai gyventojų, blai
vesnių pažiūrų spauda

Po protestų, pasitarnavusių 
komunizmui

Washington. — Kaip iš anks
to buvo numatyta ir sugalvota 
trijų studentų, vakar, spalio 15 
dieną, daugelyje JAV miestų ir 
ypač mokslo įstaigose, buvo ren
giami, prieš karą nukreipti, pro
testai. Nors rėmė ne tik kraštu- 
tinysis jaunimas, bet ir politikai, 
senatoriai (Kennedy), miestų 
merai, dvasininkai, tačiau atgar
sis ypač Hanojuje, Šiaurės Viet
name, pakankamai ryškiai liudi
jo: tie protestai ar “moratoriu
mas” buvo naudingi komunis
tams ir jie, Hanojuje, Maskvoje 
bei kitur, jj pakankamai išnau
dojo savo darbams.

Daugelio blaivesnių amerikie
čių, (jų milijonai), nuomone, 
masinio pobūdžio protestai, ku
riais reikalaujama nedelsiant ati
traukti JAV karinius dalinius - 
visiškai ne vietoje ir kenkia kraš
to vedamai politikai.
“Amerikiečiai linkę siekti pasto

vios, ne laikinos taikos”
Prezidentas R. M. Nixonas, an

tradienį B. Rūmuos minėjus buv. 
prezidento D.D. Eisenhowerio 
79-ją gimimo sukaktį, trumpame 
žodyje pabrėžė, kad amerikiečiai 
visais laikais pasiryžę kovoti už

“Jie, Amerikoje, tik apsunkina 
kovojančius Vietname”

SAIGONAS. — Vakar JAV- 
se rengus protestus prieš karą, 
tas žygis, džiuginęs komunis
tus, neteikė jokio džiaugsmo 
kovojantiem JAV kariam Viet
name. Iš keliolikos, protestų iš
vakarėse apklausinėtų JAV ka
rių, teatsirado vos vienas, pri
taręs “moratoriumo” minčiai.

Štai tipingas JAV kario at
sakymas: “Buvau pašauktas į 
kariuomenę, atvykau į P. Viet
namą ir vykdau tai, kas reika
linga. Manau, kad žmonės A- 
merikoje tik apsunkina mūsų 
padėtį”. (T. McDonald, iš O- 
hio).

Kitas karys, K. Pounds, iš Ka 
lifomijos, savo metu buvęs su
imtas, nes buvo puolęs, atosto
gų metu, protestavusius prieš 
karą, pareiškė: “Aš tikiu kova 
prieš komunizmą... man aiš
ku, kodėl karui nepritaria tie 
ilgaplaukiai hipiai”.

“Jie gailėsis, kai kovos vyks 
JAV žemėje...”

Vietnamo karių pažiūras pa
vaizduoja dar tokia laivyno ka
rio, J. Hendrocks, iš Texas v., 
nuomonė: “Aš manau, kad tie 
protestų reiškėjai kada nors 
vėliau, skaudžiai nusivils ir gai
lėsis... atėjus metui, kai pačioje 
Amerikos žemėje vyks kovos 
ir jose dalyvaus jų vaikai...”
Baugumą paveikti komunistu..

. Apie protestus neigiamai pa
sisako ir žuvusių Vietnamo fron 
te tėvai. Štai, kaip skelbiama 
Chicagos “Today”, Glen Ellyn, 
netoli Chicagos, gyventojai, 
Scull, nuolat prisimena Vietna
me žuvusį savo sūnų John F. 
Scull, Jr. ir nuo jo žuvimo die-

taiką bei jos siekti. Tačiau, kai 
rengiami protestai prieš karą, at
mintina, jog svarbiau, pažymėjo 
Nixonas, sulaukti ne laikinos, 
bet - pastovios taikos.

Amerikiečiai paprastai nesuta
ria ne dėl paties karo

Nixonas savo žodyje priminė 
mirusiojo Eisenhoweno žodžius: 
amerikiečiai šiame šimtmetyje 
keturis kartus dalyvavo karuo
se ir kiekvieną kartą — taikos 
labui. Eisenhoweris teigė, kad 
jei amerikiečiai nesutardavo,

Kritika prieš karą Vietname,' vakar 
daugely JAV miestų rengti protestai 
ar demonstracijos tenkino komunistų, 
ypač Hanojuje, nuotaikas, stiprino jų 
viltis, vertė stebėtis blaivesniuosius a- 

merikiečius. \

Viceprezidentas S. Agnew ryšium su 
vakardienos protestais prieš karą pa
reiškė: atsiribokite nuo Hanojaus ko
munistų, susitepusių 40,000 JAV ka
rių krauju...

nos, 1966 m., tebelaiko iškabi
nę tautinę JAV vėliavą.

Tėvas Scull pareiškė: tas 
“moratoriumas”, tie protestai, 
tai tautinė gėda ir nepagarba 
tiems, kurie žūna dėl krašto. 
Turiugalvoje ne tik Vietnamą, 
bet ir visus kitus karus. Manau, 
kad daugumą demonstravusių 
bus paveikę komunistai”.

Scull klausia: kur gi buvo 
visi protestų rengėjai, kai JAV 
paskelbė savo įsipareigojimus 
Vietnamui? Jis teigia: “Mes 
įsipareigojome ir privalome tų 
įsipareigojimų laikytis. Aišku, 
niekas nenori ir niekas nemėgs
ta karo”.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, ryt galimas lietus, 
kiek šilčiau, temp. sieks 50 ir 
daugiau 1. F., ryt — vėsiau.

Saulė teka: 7:03, leidžias 6: 
08.

tai tik dėl priemonių taikai pa
siekti, bet ne dėl paties karo 
ar dėl reikalo Amerikai kovoti.
“Brangūs draugai, ...” - kreipėsi 

Hanojaus komunistai
Washington. — Protestų išva

karėse, spalio 14 d., Washingto- 
ne paskelbtas Hanojaus komunis
tų rašto, pasirašyto S. Vietnamo 
min. pirmininko Pham Van 
Dong ir skirto “Brangiesiems A- 
merikos draugams” tekstas. Jį 
spaudai išdalino senato ma
žumos vadas, šen. Hugh Scott, 
gi Atst. Rūmų nariams jį perskai
tė Atst. Rūmų narys R.C.B. Mor
ton.

Raštas, paruoštas .. Hanojuje 
dar prieš Van Dongo viešnagę 
Maskvoje ir Hanojaus delegacijos 
Paryžiuje paskelbtas, šiltai verti
na protestus JAV-se reiškiančių 
žygį, vakar jiems krašte rengus 
“moratoriumą”.

Kalbama apie “plačius JAV 
sluoksnius, kurie... krašte išvystė 
stiprią ofenzyvą, iš Nixono vy
riausybės reikalaudami baigti a- 
gresyvųjį karą Vietname ir ne
delsiant namo sugrąžinti visus 
amerikiečių dalinius”.
Jie “entuziastiškai pritaria, kal

ba apie “pergalę”
Pagaliau Hanojaus sveikini

me nurodoma, kad baigus karą, 
tai “išgelbėtų JAV garbę”, gi pa
tiems protestams Amerikoje “vi
siškai pritaria ir entuziastiškai 
sveikina vietnamiečiai ir pasau
lio gyventojai”.

Komunistai, kaip seka iš laiško 
- kreipimosi, vėl kalba apie “ga
lutinį laimėjimą” kovos, kurią 
veda Vietnamo gyventojai ir pa
žangūs JAV gyventojai prieš A- 
merikos agresiją...”

JAV vyriausybė minėto svei
kinimo paskelbimą laiko įžūliu, 
sukrečiančiu kišimusi į JAV vidi
nius reikalus.
Sveikino, susitepę 40,000 ameri

kiečių krauju...
Washington. —Vicepreziden

tas Spiro T. Agnew kreipėsi į va
kardienos protestų rengėjus bei 
protestus remiančius Kongreso 
narius — jų pareiga būtų griež
tai bei atvirai atsiriboti bei atmes 
ti tą paramą totalitarinio kraš
to, kurio rankos suteptos (Vietna 
me žuvusių) 40,000 jaunų ame
rikiečių krauju. Tiek Agnew, tiek 
ir prezidentas sutarė, jog diktatū
rinis kraštas, Š. Vietnamas, to
kiu kišimusi yra parodęs visiškai 
nenuovoką dėl “laisvos nuomo
nės bei skirtingų pažiūrų reiški
mo” demokratiniame krašte- 
JAV- se.

Galimas neigiamas poveikis 
Paryžiaus pasitarimams

Viceprezidento nuomone, ne
atsiribojus nuo Hanojaus laiško, 
jo neatmetus, tai gali sukelti sun
kių abejojimų demonstracijų tiks
lais. Be to, neatmetus tų teigimų 
ir Š. Vietnamui klaidingai verti
nant nuomones Amerikoje, tai 
galėtų neigiamai paveikti Pary
žiuje vykstančius taikos pasita
rimus.

Vienur keltos vėliavos, kitur... 
nuleistos

Atlanta. — Vakardienos nuo
taikas JAV gyventojų tarpe liu
dijo skirtingas tautinių vėliavų 
kėlimas. Kai kur jos, merams pa
vedus, buvo iškabintos pusiau stie 
bo. Tačiau, Georgijos valst. gu
bernatorius Maddock įsakė jas

Popiežius Paulius VI, pirmininkavęs nepaprastojo Vyskupų sinodo darbo po
sėdžiams Vatikane. Dešinėje stovi Sinodo sekretorius vysk. V. Rubin. 
Skulptūroje, sienoje, pavaizduota Šv. Dvasia, paliečianti 12 apaštalų..

Naujausios žinios
Vyskupų Sinode

Po antradienio įtampos, vakar 
vyravo rami nuotaika

VATIKANAS. Nepaprastame 
Vyskupų sinode spalio 14 d. 
vyravo įtampa, nes beveik visi 
kalbėję vad. liberahnių pažiūrų 
kardinolai ir vyskupai pasisakė 
prieš popiežiaus autoriteto pri
matą. Posėdžio metu kalbas se
kęs popiežius nėkalbėjo.

Kardinolai Suenens (Belgija) 
ir Marty (Prancūzija) pasisakė 
prieš Sinodo darbų tvarką, no
rėdami ją praplėsti. Kard. Sue
nens kritikavo ir Vatikano or
ganą “L’Osservatore Romano”, 
nes jis keliais straipsniais griež
tai gynęs popiežiaus galią.

Vakar, kalbėjus JAV • kardi
nolams Cooke ir AVright, įsi
vyravo ramesnė, nuosaikesnė 
nuotaika. Ją išlygino ir į Romą 
atvykę trys žygio į mėnulį ast
ronautai. Juokais buvo kalba
ma: dabar Sinodas įžengs į erd
vės orbitą...

KALENDORIUS
Spalio 16 d.: šv. Ambrazie

jus, šv. Jadvyga, Gudigirdas, 
Dova.

Spalio 17 d.: šv. Kolmanas, 
šv. Margarita, Kintautas, Gytė.

kelti įprasta tvarka - tai turėjo 
žymėti patriotinių gyventojų pri
tarimą krašto' vadovybės veda
mai politikai.

Veteranai už paramą vyriausy 
bei

Washington. —Amerikos Le
gijono vadovybė užvakar pasisa
kė prieš tuos valdžios ar miestų 
pareigūnus, kurie gyventojus ska
tino kelti vėliavas pusiau stiebo - 
gedulo ženklan. Tai tegali įsaky
ti prezidentas ir tik žinomų as
menų mirties atvejais.

Veteranai, nepaminėję tų pa
reigūnų vardo (meras Lindsay 
Nevv Yorke) pabrėžė: kraštas 
privalo neskaldytis, bet apsijung
ti... “tylioji amerikiečių daugu
ma” turi pritarti prezidentui ir 
toliau dėti pastangas karo Viet
name baigimo kryptimi”.

Illinois veteranų, kovojusių 
užsieny, vienas vadų vakar pa
reiškė: krašto politika nedaro
ma gatvėse.

Protestai JAV-se
Išsišokimų, bent Chicagoje, 

nebuvo
CHICAGO. — Vakar, protes

tų prieš karą dieną, Chicagoje, 
ties miesto savivaldybės rūmais 
ir Picasso paminklu, įvyko su
sirinkimas. Dalyvių buvo tarp 
kelių tūkstančių ir 15,000, kaip 
skelbė radijai (ne 50,000, kaip 
tikėtasi). Išsišokimų nebuvo.

Kiti didesnio masto, eisenos, 
susirinkimai įvyko Washingto- 
ne, Bostone, Nevv Yorke ir ki
tuose miestuose. Buvo nešami 
šūkiai: “Stop war” ir pan. Savo 
pažiūras reiškė ir JAV politikos 
rėmėjai.
Vietkongo vėliava teismo salėje

Chicagoje vykstančioje “8 by
loje”, kurioje kaltinami kurstę 
riaušes pernai įvykusio demo
kratų suvažiavimo metu, kalti
namieji vakar atvyko, pasipuo
šę gedulo raiščiais. Vienas jų 
į teismo salę atsigabeno Viet
kongo komunistų vėliavą. Ne
buvo žinių, ar įsakyta tą vė
liavą pašalinti.

• New Vorke, Macy krautu
vėje, užvakar vėl sprogo bom
ba.

JAV-se yra 11 miestų, pavadintų Co- 
iumbus — Kolumbo vardu. Čia Co
lumbus, Indianos valst. gražuolė Ivon- 
ne Gaile Philips, išrinkta atstovauti 
visus Columbus miestus.
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PRISIMINKIME MIRUSIUS
Lapkričio 2 d. mums lietu

viams, ypač naujiems ateiviams, 
yra gilai įstrigusi į atmintį. Tai 
Vėlinių diena, mirusių prisimi
nimas.

Amerikoje mirusius prisimena^ 
me gegužės mėnesio gale, Kapų 
Puošimo dieną. Deja, toji diena 
labai skiriasi nuo Vėlinių. Vėli-

23 PI., tą dieną vyčiai melsis už 
mirusius. Mišios prasidės 10 v. 
Mišių metu giedos Vyčių choras. 
Tuojau po pamaldų Vyčių sa
lėje bus bendri pusryčiai ir trum
pa akademija.

Vyčiai kviečia kitas lietuvių or
ganizacijas ir pavienius asmenis 
prisidėti prie tos šventės, atsilan

nių dieną mirusius prisimename' ky|i į pamaldas .ir pusryčius. Jei-
dvasiniu susikaupimu ir malda 

Praeitais metais Chicagos vy
čių tarpe kilo mintis atgaivinti 
Vėlines ir jas švęsti kiekvienais 
metais. Laimingu sutapimu šiais 
metais jos išpuola sekmadienį. 
Aušros Vartų bažnyčioje, 2327 W

gu dėl didelių atstumų negali
me aplankyti tėvų ir artimųjų 
kapo, uždegti Vėlinių žvakutę, 
tai nors mintimis, giliu atodūsiu 
ir malda Vėlinių dieną juos prisi- 
minkirpe.

V. Paliulionis

* i <

Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
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PRAŠO, DĖKOJA IR RAGINA

Rezoliucija Liet. televizijos reikalu

talentu, rėmusiems

• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš ankšto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

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

MIRTIES METINĖS 
CLEVELANDE

Jau metai laiko prabėgo, kaip 
su mumis amžinai persiskyrė uo
li vytė a.a. Margarita Tarutienė. 
Taručių šeima, mylėdama sav.o 
žmoną ir motiną, rugsėjo 21 d. 
gražiai paminėjo mirties metines.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišio
mis Clevelando Šv, Jurgio parapi
jos bažnyčioje. Mišias atnašavo 
ir gražų pamokslą pasakė tos pa
rapijos klebonas kun. Balys Iva- 
nauskas.Jis paminėjo, kad a.a. ve
lionė buvo uoli parapijos choro 
narė, giliai tikinti, dosni parapi
jos rėmėja ir ištikima savo tautos 
duktė. Prie šių gražių klebono 
pastabų buvo uoli ir nuoširdi 
senjore vytė, rūpestingai dirb
davo įvairiose komisijose, buvo 
valdybos narė ir kartais parem
davo vyčius pinigais.

Pamaldoms pasibaigus, gimi
nės ir artimieji draugai važiavo į 
Vėlinių kapines, kuriose amžinai 
ilsis Margaritos kūnas. Ten bu
vo pašventintas lietuviškas kry
žius, kuris neseniai buvo iškal
tas ant a.a. Margaritos kapo ak
mens. Šventinimo apeigas atliko 
kun. A. Goldikovskis. Jis pašven
tino kryžių, atkalbėjo maldas ir 
pasakė trumpą pamokslėlį, giliai 
jaudinantį, kuris palietė ne tik 
velionės artimųjų širdis, bet ir 
visų ten dalyvavusiųjų.

Po tų liūdnų iškilmių visi nu
vyko pas velionės dukrą ir žen
tą, kur buvo nuoširdžiai priimti 
mielų Tatarūnų namuose ir ska
niai pavaišinti.

Tame metiniame a.a. Margari
tos Tarutienės prisiminime daly
vavo keturi vyčiai senjorai. Jų 
tarpe buvo svečias iš New Yorko, 
Juozas Bolevičius, L. vyčių orga
nizacijos garbės narys. Iš pačių 
artimiausių giminių minėjime da 
lyvavo velionės vyras Zigmas 
Tarutis, duktė Roma, žentas Hen 
rikas Tatarūnas ir kita velionės 
duktė M. Šukienė.

Senelis
LAIMINGA PRADŽIA

Chicagos vyčių choro nau
jam sezonui prasidėjus, į repetici
ją rugsėjo 29 dieną atėjo muzi-

Ohicagos lietuviškų bendruo
meninių organizacijų atstovai, 
“Lietuviai Televizijoje” progra
mų žiūrovai ir rėmėjai, 1969 m. 
spalio 5 d. gausiai susirinkę Jau 
nimo centre aptarti vienintelės 
laisvame pasaulyje lietuviškos 
televizijos programos išlaikymo 
sunkumus ir tam pašalinti ga
limos paramos priemones, išklau 
sę “Lietuviai Televizijoje” val
dybos narių apžvalginius veik
los bei sunkią finansinę padėtį 
nušviečiančius pranešimus, ran
da, kad:

a) pelno nesiekianti “Lietu
viai Televizijoje” organizacija, 
įregistruota State of Illinois, 
kaip “Non Profit Corp. Chart. 
No. 3249”, per savo trijų su 
puse metų gyvavimo laikotar
pį, vedamomis programomis, y- 
ra padariusi neįkainuojamos ver 
tės įnašą, lietuvių kultūrinei, 
meninei, reprezentacinei ir lietu 
vybės išlaikymo veiklai JAV-se;

b) skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo pasirodymams televizi
jos bangose, “Lietuviai Televi
zijoje” labai efektingai priside
da prie " lietuvybės išlaikymo, 
nes mokymasis lietuviškų dai
nų, tautinių šokių, deklamacijų 
ir t. t. lietuvių kalba, nejučio
mis verčia jaunimą kalbėti lie
tuviškai ir labiau mylėti savąją

kas J. Byanskas. Atėjo pailsėjęs, 
pasitaisęs po buvusių negalavi
mų. Choro vadovas F. Strolia 
laukė jo, laukė ir choristai. J. By
anskas vyčiams yra mielas ir ar
timas žmogus. Daugiau septynių 
metų kartu su choru dirba kaip 
akompanatorius. Kartu dalinasi 
choro pasisekimais ir nesėkme, 
džiaugsmais ir liūdesiu.

Šis ruduo yra laimingas chorui.
Atėjo keturios naujos choristės.
Prieš metus iš Anglijos atemigra- 
vo Nina Urbonienė. Norėdama 
įsijungti į lietuvišką gyvenimą, 
susidraugauti su lietuviais, stojo 
į vyčių chorą. Kurie esate iš An
glijos, ateikite į tą chorą, rasite 
jame ir daugiau iš Anglijos atvy
kusių, galėsite dalintis ilgų metų 
bendrais pergyvenimais. Katrė 
Bertužienė, lyrinis sopranas, A- 
merikoje priklausė bažnytiniam 
chorui, o dabar jau dainuoja su 
vyčiais. Choras tikisi po poros me 
tų sulaukti ir jos jaunų dukre
lių - Rasos ir Linos. Rima Uta- 
rienė papildė praretėjusias altų 
eiles. Viena jauna ir graži mer
gaitė, negyvenanti Chicagoje, 
aukoja brangų laiką kelionėms' tėvynę Lietuvą; 
dėl lietuviškos dainos.

Puiki šio rudens sezono pra
džia. Iš to džiaugsmo, ir iš mei
lės savo akompanatoriui J. By- 
anskui, ir naujiems nariams pri
imti, choristės prikepė pyragų 
ir vaišinosi jais, ir kavutę gėrė 
pertraukos metu.

Tegu ta laiminga pradžia išsi
vysto į ilgą vaisingos veiklos pe
riodą. E. P.
BUS SUSIRINKIMAS CHICA

GOJE
Spalio 21 d. Marąuette Parko 

parapijos salėje įvyksta 112 -tos 
kuopos susirinkimas.

Pradžia 8:30 vai. vakare. Kuo
pos valdyba savo paskutiniame 
posėdyje rūpinosi, kodėl nariai 
nelanko susirinkimų. Jeigu gau
siau lankytųsi, ir programą susi
rinkimų metu būtų galima orga
nizuoti, ir kalbėtoją kviesti. Val
dyba prašo kuopos narius, kad 
bent į šį susirinkimą visi atvyk
tų. Salė tuokart nebus tuščia, nes 
kuopoje yra 170 narių. E.P.

vardą kitataučių tarpe;
e) kaip pelno nesiekianti or

ganizacija, “Lietuviai Televizi
joje”, vargingai besiverčianti 
pavienių asmenų siunčiamomis 
aukomis bei kelių mūsų preky
bininkų skelbimais, yra finan
siniuose sunkumuose, šiuo metu 
randasi ant likvidavimosi slenks 
čio ir reikalinga skubios finan
sinės paramos.

Šių faktų akivaizdoje ir, ka
dangi lietuviškų televizijos pro
gramų nutraukimas būtų di
delis nuostolis lietuvių kultū
rinės, meninės, lietuvybės pa
laikymo ir reprezentacinės veik
los bare, todėl susirinkimas ran 
da, kad vienintelė laisvame pa
saulyje veikianti televizijos pro
grama, šiuo metu pergyvenanti 
finansinę krizę, kaip tarnaujan
ti pagrindiniems lietuvybės iš
laikymo interesams negali ir 
neturi būti uždaryta. “Lietuviai 
Televizijoje” programos, bend
rųjų mūsų tautinių interesų la
bui, turi būti palaikomos ir tę
siamos.

“Lietuviai 'televizijoje” pro
gramoms išlaikyti ir su tuo su
rištas problemas aptarti, 1969 
m. spalio 5 d. lietuviškų orga
nizacijų atstovų, programų rė
mėjų ir žiūrovų susirinkimas, 
dėdamas visas galimas pastan
gas, kad šiais 1969 ' Lietu
vių švietimo ir šeimos metais, 
neužgestų šis kultūrinis žibu
rėlis, apeliuoja ir

tinio intereso labui.

parama bei pastangomis galėsi-

gramą laisvame pasaulyje.
Ed. Vengianskas, 
susir. pirmininkas 
P. Gramontienė, 
sekretorė

c) “Lietuviai Televizijoje” fil
muojami aktualieji reikšmingi 
lietuviškosios veiklos ir gyveni
mo įvykiai išeivijoj, palieka am
žiams įmintas pėdas gyvenama
jame krašte ir vaizdžiai užfik
suoja mūsų nueitą kelią už tė
vynės ribų. Ši vertinga ir pini
gais neįkainuojama medžiaga, 
visam laikui liks neišsemiamu 
šaltiniu ir autentišku liudininku tuviai Televizijoje”; 
ateities istorikams, rašantiems 
apie lietuvių išeivių kultūrinę 
veiklą JAV-se;

d) tautiniai propagandiniu at 
žvilgiu, “Lietuviai Televizijoje” 
atlieka milžinišką darbą, nes 
nekalbant jau apie skleidžiamą 
lietuvišką žodį plačiai televizijos 
bangomis, vien pranešimai, a- 
pie lietuviškas televizijos pro
gramas milijoninių tiražų ame
rikiečių laikraščiuose ir specia
liose TV programose, rodo lie
tuvių gyvastingumą, veržlumą 
bei kultūrinį iškilumą ir plačiai 
garsina lietuvių bei Lietuvos

a) kreipiasi į vadovaujamas 
lietuvių organizacijas — Ameri
kos Lietuvių bendruomenę, Lie
tuvių fondą, LB Švietimo ta
rybą, Kultūros fondą, Altą, ki
tas organizacijas ir prašo skirti 
skubią finansinę paramą “Lie- Linksmos lenktynės maišuose Al

vudo išvykoje gamton.
Nuotr. M. Nagio

b) kreipiasi ir ragina lietu
vius prekybininkus ateiti į pa
galbą, skelbiantis “Lietuviai 
Televizijoje” programose:

c) kreipiasi ir prašo paskirų 
tautiečių nuolatinai, nors ir ke
lių dolerių mėnesine auka, rem
ti lietuviškų televizijos progra
mų išlaikymą;

d) ragina ir prašo mūsų me
nines jėgas — artistus, daini
ninkus, chorus, ansamblius, tau 
tinių šokių grupes, jaunimo ir 
kitas organizacijas, savo talen
tu, ateiti į talką “Lietuviai Te
levizijoje” programas ruošiant.

Susirinkimas dėkoja visiems

OR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

2858 VVest BSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-507B

Rezid. Telef. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ 11008, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pnlaskl Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius Dagai susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Rock Craek Park, Wash., vaikigaliai co keliolika raetų numetė nuo tilto cemento luitą, sverianti 71 svarą, kurio 
krisdamas pataikė į mašiną ir užmušė vairuotoją Pedro, 37 ra. Jaunuoliai suimti,

PAIEŠKOJIMAS
Martyno Andriaus Garijonio 

įpėdiniams

Prieš ketverius metus Baltimo- 
rėje pasimirė Martynas Andrius 
Garijonis, Amerikoje žinomas kaip 
Martin Andrews Garionis, kilęs iš 
(Septikų kaimo, į J.A.V-bes atvykęs 
1910 enetais. Velionis paliko šiek 
tiek turto, kuris turėtų tekti jo 
įpėdiniams.

Patys įpėdiniai arba apie juos 
žinantieji 'malonėkite rašyti Lietu
vos Generaliniam Konsulatui New 
Yorke:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 VVest 82nd Street 
Now York, N.Y. 10034.

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

Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street 
Kampas 68-člos tr California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71sf Street
VaL: Pirm., ketv. 1-4 vafearo 7-9,
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik susi tarno.

Ofiso — HE 4-6758.

> DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

„ 2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

1 uals 2—9 v., teštadlenlals 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet
i Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. 51st Street
Tei — GR 6-2400

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

BR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-G960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU Ot 
ĖMOCINfiS LIGOS

Crawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

* DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7091 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660
B R. E. RINGUS

rentgenologas
9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad., antrad., .ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

Ofiso tet PR 8-2220
Namų rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA- 
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 
CHIRURGIJA

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

ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5544

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vaL kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: aroa susita
rus. DR, ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO akinius

15542 So. Cicero, Oak Forest, III.
Kabineto tel. 687-2020

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6
lkl » vai. rreoiad. ir šeštad. uždaryta DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REllanoe 6-4410
Rez. GRovelhill 6-0617 

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

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus. BR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 W. 71st Street. 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—S2 
▼. r„ 1-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. lr trečiad. uždarytu 

Rezid. tel. \VA 5-3099

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 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.,
trečiad. uždaryta. DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

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

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

Tel. ofjso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet. Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

BR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik si sltarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
'KŪDIKIU Ht VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

715B South Western Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

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

Tel. PRospeot 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERUA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v, 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad. ketv., 5—8 va!., 
antrad. ir p&nkt. 1—4 va! 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tol. 767-2141 Namu 636-4850

J DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

6449 So Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt 6-S v. vakaro, 
fieštadleslflja U-l vaJ popiet

Remkite “Draugę”.



Demonstracijos Amerikoje ir

LAISVĖS IR KARO KAINA
Vakar įvykusios didesnės ar 

mažesnės demonstracijos prieš 
karą Vietname yra istorinės 
ta prasme, kad niekada šiame 
krašte nebuvo tokio pobūdžio 
pasisakymų prieš krašto vy
riausybę ir niekada nebuvo 
šiame krašte pasisakyta už to- 
talizmą. Tam tikra prasme y- 
ra paradoksas, jog laisvę my
lį ir laisvę akcentuoją žmonės 
pasisakė, kad Amerika turi 
nusileisti priespaudą ir pan
čius nešančiam komunistiniam 
diktatoriui. Nors ir negausios, 
tačiau šiaip ar taip pagarsė
jusios demonstracijos pradžiu
gino Maskvą ir Hanojų. Bet, iš 
kitos pusės. Sovietų Rusijos 
ir jos pavergtų tautų žmonės 
bei pačio Vietnamo gyventojai 
pamatė, koks yra skirtumas 
tarp laisvės ir vergijos. Ne vie
nas gyventoju puikiai atsime
na, kaip Maskvoj buvo suimti 
keletas asmenų, kurie dalino 
lapelius, pasisakančius prieš 
Čekoslovakijos okupaciją. Už 
trijų minučių pasisakymo už 
laisvę ten žmonės apmokėjo 
trijų metų koncentracijos sto
vykla. Ir gaunasi keista situ
acija — Amerikoj žmonės pro
testuoja, kad arčiau Amerikos 
krantų būtų prinešta vergija.

*
Visi šie atvejai daugiau ar 

mažiau liečia ir lietuvius, nes 
lietuviai yra šiame krašte vie
naip ar kitaip įsipilietinę. Ne
maža lietuvių jau yra perėję 
karo dalinius ir ne vienas y- 
ra jau žuvęs Vietname arba 
grįžęs sužeistas. Kai vyksta 
demonstracijos prieš karą, 
tarp lietuvių yra taip pat įvai
rių nuomonių, kaip ir tarp a- 
merikiečių. Vienas dalykas 
protestuoti prieš karą tam, 
kuris nieko JAV kariuomenėj 
neturi ir kitas dalykas pasisa
kyti tam, kurio vaikai Vietna
me.

Vienam gali atrodyti, kad 
geriau bloga taika, negu geras 
karas. Tačiau tarp protestuo
jančių prieš karą yra ir tokių, 
kurie protestuoja dėl to, kad 
karas Vietname yra neatsakin 
gai vedamas. Reikia tikėti JA 
Valstybių generolų žodžiais, 
kad karą jie ten galėtų baigti 
per savaitę, jei politikai nesi
kištų ir jei duotų laisvas ran
kas. Ne vienam iš protestuo
tojų atrodo, kad Amerika nu
stotų kariauti, kaip rusai sa
ko, su mažuoju piršteliu, o su-" 
stiprintų puolimus, kad bū
tų išvengta lėto JAV ir Viet
namo karių žudymo. Prez. Ni- 
xonas teigia, kad demonstra
cijos nepaveiks jo nusistatymo 
Vietnamo atžvilgiu, bet reikia 
manyti, kad (demonstracijos 
parodys, jog nuolaidžiavimas 
komunistams sunkina padėtį 
ne tik fronte, bet ir namuo
se. Lietuviai ir kitos tautos 
yra patyrę, kad, jeigu nusi
leidžiama, tai būtinai pralaimi
ma, nes diktatoriai tevertina 
tik jėgą.

*
Amerikos kariai Vietname 

yra nepatenkinti tokiuo, kad 
ir negausiu, Amerikos tautie
čių pasisakymu už priešą. Vi
ceprez. Agnew pareiškė, kad

Pastabos ir nuomonės

KODĖL VIRŠININKAS GOLOVIN 
NEPAISO DARBININKŲ?

Lietuvon atgabentieji kolonis
tai maskoliai dažnai linkę sau
valiauti, nepaisydami nė darbi
ninkų gerovės. Ryškiai tai matyt 
iš tokių žinelių, kaip ši, išspaus
dinta “Tiesos” Nr. 222 (rūgs. 24 
d.):

“Dvi spinteles, kuriose laikėme 
darbo drabužius, išmetė iš san
dėlio po atviru dangumi, ir tenai 
mes turime persirenginėti.

Iš Vilniaus geležinkelio 
stoties bagažo skyriaus 

krovėjų laiško.
Šios nemalionios istorijos už- 

senoku et įos pabai

tai yra atviras totalizmo rė
mimas, prieš kurį kovodama 
Amerika paaukoja dešimtis 
tūkstančių vyrų. Rodos, keis
ta, kad žmogus tiesiog kenčiąs 
nuo karo stipriau pasisako 
už kovą prieš komunizmą, ne
gu tas, kuris sėdi patogiai ir 
politikuoja. Ir mums čia įdo
mesni karių, o ne kokių nuo
laidumų politikai pasidavusių 
pasisakymai.

Jau prieš kiek laiko “The 
Indianapolis Star” paskelbė 
žuvusio Vietname seržanto laiš 
ką. Tą laišką jis prašė paskelb
ti tada, jei jis mirtų kovos 
lauke. Laiške rašoma: “Aš 
miriau už ilgaplaukius jaunuo
lius su protesto šūkiais jų ran
kose, aš miriau už šaukimų į 
kariuomenę degintojus, už hi
pius ir prieš viską protestuo
jančius asmenis, neturinčius 
naudinegsnio užsiėmimo”. To
liau karys sakosi, kad jis mi
ręs už netvarkingus paauglius 
ir jų tėvus. “Teatleidžia jiems 
Dievas, kad jų jaunoji karta 
turėtų teisę savo aktyvumą de 
monstruoti taip, kaip ji galėjo 
jį demonstruoti ligi šiol — pro 
testuoti miestų gatvėse ir bėg
ti ratu, neturėdama jokios 
krypties”. Toliau rašė: “Aš 
kritau kare, kad jie galėtų 
smerkti karą, kurio dalyviu 
aš buvau, nes juk be karo ne
turėtų jie prieš ką protestuoti. 
Gyvybės auką skyriau ir tiems 
tūkstančiams amerikiečių, ku
rie dėl rimtos priežasties žuvo 
šiame ir daugelyje kitų ka
rų, didvyriškai grumdamiesi 
už savo krašto laisvę. Man at
rodo, laisvei gauti ir jai išsau- > 
goti karai yra neišvengiami. 
Aš miriau už Jungtines Ame
rikos Valstybes”.

Tai yra žodžiai kario, kovo
jusio ir žuvusio už savo žo
džių teisingumą. Ir kai per
skaitai panašius mūsų aprtiza- 
nų laiškus, pasirodo nuostabus 
panašumas žmonių, kurie tikė
jo, kad laisvės kaina yra la
bai aukšta.

*
Karas yra brangus, bet lais

vės kaina taip pat yra labai 
brangi. Milijonai mirė už ją. 
Čia verta prisiminti vakar die
nos “Chicago Sun Times” pa
skelbtas buvusio valstybės sek 
retoriaus Dean Rusk mintis, 
kad krašte turi būti palaikoma 
susirinkimų ir kalbos laisvė, 
tačiau nereikia užmiršti, kad 
tokios laisvės palaikymui rei
kia sumokėti ir aukštą kainą, 
nes mums čia protestuojant, 
Hanojus atsisako prie derybų 
stalo siekti taikos.

Laisvė yra brangus turtas 
ir tai gerai žino lietuviai. Už 
laisvę, o ne už ką kita kovoja 
Amerika Vietname, kad būtų 
(stajstabdiytas totalitarinis re
žimas dar toli prieš Amerikos 
sienas. Amerikos vyrai mirš
ta už laisvę, kad ji liktų tokia, 
kokia yra. Karas tikrai yra 
brangus, tačiau laisvė irgi yra 
brangi, todėl ir suprantamas 
prez. Nixono ryžtas tą lais
vę ginti, nepaisant, kad kiti, 
ja besidžiaugdamiesi, nori iš
kasti jai kapą. Al. B.

ga kai kuriais faktais prieš
tarauja labai argumentuotam 
bagažo skyriaus viršininko O. 
Golovino atsakymui:

— Sandėliuose pagal taisykles 
drabužių spintelės uždraustos.

Taip, jis teisus, cituodamas tai
syklių paragrafą, tačiau... jį bu
vo pamiršęs jau keletą metų. Gal 
būt, taip ir toliau būtų stovėju
sios spintelės bagažo sandėlyje, 
bet prasidėjo vertingų daiktų va
gystės. Mftgis buvo sugautas, o 
šio liūdno atvejo išvada buvo... 
drabužių spintelių išmetimas.

Diena iš dieaoa žengiame į

SVYRUOJANTI RUSIJOS JĖGA
Rusai Labai bijo kiniečių ir vokiečių

P. GAUČYSPrez. Nixono Bukarešte lan
kymosi metu amerikiečių žur
nalistas Philipas Benas turėjo 
progų ne tik susitikti su įtakin
gais rumunais, bet ir stebėti ru
sų veiksmus Rytų Europoje. 
Aprašinėdamas savo įspūdžius 
“New Republic” žurnale, pažy
mi, kad rumunai esą įsitikinę, 
jog pavojus jų kraštui atsidurti 
Čekoslovakijos būklėje esąs pra 
ėjęs. Dabar, nors jie vis dar te
besijaučią nesaugūs, jie apskai
čiuoja, kad tas pavojus tesie
kiąs tik 10%. Tačiau visa pa
reina nuo saujelės vyrų, kurie 
valdo Sovietiją, o jie nebūtinai 
esą išmintingi ar gerai infor
muoti.

Rusai laiko Mao antruoju 
Hitleriu

P. Beno pasikalbėjimuose su 
kai kuriais rusais, šie nepapras
tai atvirai pasisakė, kad rusai 
dabar labiausia bijo ir skaitosi 
su Kinija. Mao Tse - tungą jie 
laiko antruoju Hitleriu. 30 me
tų praėjus nuo nacių kėsinimosi 
pagrobti Ukrainą, Mao reikalau 
ja jam atiduoti tūkstančius kv. 
mylių Sibiro žemių. Tiems ru
sams, esą, atrodo, kad jų šaJlis 
ir Kinija žengiančios į neišven
giamą didelį karą. Tačiau jie 
netiki, kad tai įvyks šiais ar 
ateinančiais metais. Taip pat 
jie negalvoja, kad Rusija pirmo
ji smogtų ir sunaikintų Kinijos 
atominius įrengimus Sinkiange. 
O su šita galimybe labai rimtai 
skaitomasi Jungtinėse tautose 
ir Valstybės departamente. Ta
čiau vyrauja stiprus jausmas, 
kad rusų - kinų konfliktas tęsis 
ilgą laiką. Pekino didelių sričių 
Sibire, Išorinėje Mongolijoje ir 
Kazachstane reikalavimai ver
čia rusus rasti kokį susitari
mą su Vakarų demokratijom, 
panašiai kaip kad yra padaręs 
Stalinas su Hitleriu.

Rumunai, su kuriais teko a- 
merikiečių žurnalistui kalbėtis, 
%bai stebisi kai kurių amerikie
čių; įsitikinimu, kad, įgirdi, esą 
galima lengvai ir greitai išspręs 
ti daugelį klausimų, neraminan
čių JAV ir Rusiją ir, kad tai

denį, vis daugiau darganotų die
nų. Krovikai neturi kur išsidžio
vinti drabužius.

— Nėra patalpų, — aiškina 
stoties viršininkas A. Matusevi
čius. '

Argi tai pasiteisinimas?
Skaitai bagažo skyriaus socia

listinius įsipareigojimus — bū
ti pavyzdžiu buityje ir dar
be, būti nuoširdžiam, pa
dėti darbo draugams, - ir 
pamatai, kad pats skyriaus er 
šininkas jų nevykdo. Kyla klau
simas: iš kur toks O. Golovino 
— skyriaus viršininko ir komu
nisto - abejingumas ir nejau
trumas savo pavaldiniams?”'

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA
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Pavasaris ir vasara prabėgo lyg nebuvus. Auksė ne
matė, kai sužaliavo sodai, kai pražydėjo tulpės, kai su
grįžo paukščiai iš šiltų kraštų. Ji neskaitė dienų, tik 
vertė jas į praeitį, lyg tuščius knygos lapus.

Su rudens vėjais ir krintančiais lapais prasidėjęs 
pobūvių ir parengimų sezonas buvo pačiame įkaršty
je. Auksė kaip užburta pasinėrė į tą verpetą, o nesąmo
ningai vylėsi sutikti Vytautą. Norėjo tik pamatyti, pa
kalbėti, pajusti, ar širdis dar gali jausti, džiaugtis ir 
nusivilti...

Johnas ėjo drauge. Jis dar vis tikėjosi ir norėjo atsta
tyti prarastą ryšį. Bet ji jau seniai išsivadavo iš jo įta
kos ir jo valia buvo bejėgė prieš jos abejingumą. Paga
liau ir jam nusibodo. Viskam gi yra riba.

— Tu negali tikėtis iš manęs padaryti lietuvio, — 
užprotestavo jis pusiau juokais.

— Bet tu lauki, kad aš tapčiau amerikiete? — su
pyko Auksė, o jo žaismingas tonas ją tik daugiau su
erzino.

— Aš nieko nelaukiu ir man nesvarbu, kas tu 
būsi — amerkietė ar lietuvė. Svarbu tik, kad būtum ma
no žmona, žinotum savo pareigas, parodytum kiek su- 
sidomėjimo mana darbųj įr apiakai, ir nutampytam

padarius įsiviešpatausiąs ilgas 
ir taikingas suigyven'.mas. Jie 
baisėjasi tokiu naivumu, nes 
jie netiki, kad rusai būtų pri
versti taikingiau laikytis Va
karų atžvilgiu ir nemėgintų 
spręsti nusiginklavimo, Vidurio 
Rytų ir Vokietijos problemų. 
Jie įrodinėja, kad Čekoslovaki
jos invazija yra’ įtikinantis įro
dymas Kremliaus pasinešimo ag 
resiniais veiksmais laimėti de- 
fenzyvinę strategiją. Rusų ka
ro laivyno Viduržemio jūroje 
stiprinimas ir arabų rėmimas 
yra kiti to tvirtinimo įrodymai.

Tačiau visvien tik rusų Kini
jos baimė ir neapykanta ap
sprendžia Maskvos laikyseną ki 
tų kraštų atžvilgiu. Kai dėl Ru
munijos. rusus labiausia siutina 
jos atsisakymas palaikyti Ru
siją didžiam Maskvos - Pekino 
ginče. Šiaip ar taip, rusų ma
nymu, Mao Tse-tungas ir jo 
sėbrai esą naciams panašūs fa
šistai. Kodėl tad rumunai atsi
sako tai pripažinti ir vis tvirti
na, kad to ginčo priežastys e- 
sančios “tamsios”, kad abi pu
sės esančios kaltos, ir todėl Ru
munijai esą geriausia laikytis 
neutraliai? Tai, rusų akyse, Ru
muniją išjungia iš socialinės 
stovyklos, nesvarbu kaip stip
riai rumunai prisiekia vykdyti 
savo įsipareigojimus, prisiimtus 
Varšuvos pakto pasirašymu.

Rumunai teigia, kad rusai 
agresyvesni už kinus

Toli gražu nesutikdami su 
rusų tvirtinimu, kad kinai esą 
“fašistai”, rumunai galvoja, kad 
kinai daug mažiau agresyvūs 
nei rusai. Jie mato Kiniją nepap
rastai santūriai besilaikančią 
tiek Vietnamo, tiek Formozos 
atžvilgiu. Jie tiki, kad susipra
timas tarp Kinijos ir JAV, ir 
tarp Vakarų, o ypatingai su 
JAV, gali pasirodyti daug leng
viau pasiekiamas, kaip tarp A- 
merikos ir Rusijos. Tas įsitikini
mas dalinai remiamas jų pačių
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Dalis rusų - kinų sienos Kazachstano srityje

nauda, nes rusų amerikiečių 
susitarimas reikštų Amerikos 
pripažinimą. Maskvai, visiško do
minavimo Rytų Europoje. Ru
munai tiki, kad Amerika to nie
kad nepadarysianti. Visose Ry
tų Europos vadinamose liaudies 
demokratijose (apie 100 mil. 
gyventojų) pagrindine tikrove 
eina atsisakymas pripažinti 
Maskvos politinį, ūkinį ir kultū
rinį vyravimą. Bet kokia JAV 
' T'tika. neatsižvelgianti į šią 
tiesą, susidurtų su labai liūd
nom pasėkom. Tuo tarpu kai JA 
Valstybių Kinijos susitarimas 
nesudarytų tokių sunkumų, pri
pažinus Kinijai jos įtakos sferą 
ir patvirtinus Pietų ir Rytų A- 
zijos neutralumą.

Kurią dieną, gal greitai, ame
rikiečiai pasitrauks iš Vietnamo 
ir Tailando. Vieninteliai Ameri
kos kariai Azijoje bus likę Pie
tų Korėjoje. Kinija, tikima, ne
panorės užimti tų sričių, kurios 
perpildytos gyventojų ir kur 
kinai nepopuliarūs. Kinijai svar 
bu užsitikrinti, kad tos sritys 
nepataptų prietilčiais pulti Kini
ją tuo metu, kai ji ieško tuščių 
plotų, kuriuose galėtų apsigy
venti jos gyventojų perteklius, 
kuris prieš šio šimtmečio pa
baigą pasieks 1 bilijoną sielų. 
Nėra duomenų, kad Kinija mė
gintų pasigrobti Formozą vie
nos ar dviejų generacijų laiko
tarpyje, turėdama užtikrinimą, 
kad iš ten jai nebus įbestas dur 
klas į nugarą.

Daugelis rumunų, pažymi P. 
Benas, atvirai pasisako, kad 
juodžiausia valanda ateis jų 
kraštui tada, kai Kinijos - Ru
sijos pasienyje susišaudymai 
padažnės. Kai taip įvyks, jie 
laukia, kad Kremlius imsis stip
rių priemonių apsaugoti Rusijos 
užnugariui, ypatingai prieš ne
klaužadas komunistus, kurie už
sispyrėliškai nori būti neutra
lūs.

Yra ir 'kitų priežasčių abipu
siam nepasitikėjimui rūgti. At-

(Nukelta į 4 pusi.)
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manęs po tuos parapinius koncertus, — pakėlė balsą ir 
Johnas, nesuprasdamas, kur pražuvo jo humoras.

— Tai nėra parapiniai koncertai, — paraudo ji. — 
Bet mūsų dainininkai dirba fabrikuose, įstaigose, kur 
turi užsidirbti kasdieninę duoną. Jie negali pašvęsti vi
so savo laiko muzikai. Tačiau tai nereiškia, kad, atsi
radus progai, jie negalėtų prasimušti į lygias eiles su 
jūsų menininkais!

— Nuo kada net menininkai pasidarė “jūsų” ir 
“mūsų”? — pašaipiai paklausė Johnas.

—Nuo tada, kai pradėjai niekinti, smulkinti ir 
smerkti viską, kas lietuviška, — susijaudinusi kalbėjo 
Auksė, užmiršusi visą John tolerantiškumą.

Johnas užsigavo ir, netaręs nė žodžio, apsisuko ir 
išėjo iš kambario. Auksė jautėsi neteisi, bet buvo per 
daug įsikarščiavusi, kad galėtų prisipažinti klydusi.

Panašūs ginčai kildavo dažniau ir dažniau. Auksė 
žinojo tokiomis nuotaikomis nieko nepasieksianti, žino
jo negalinti iš Johno reikalauti susidomėjimo lietuviš
kais reikalais ar parengimais, į kuriuos pati verždavo
si, kurie išsklaidydavo ją slegiančią kasdienybę ir dali
nai patenkindavo jos norą jaustis savųjų tarpe. Bet ne
mokėjo suvaldyti savo pakrikusių nervų.

Spraiga tarp jų vis didėjo. Lyg norėdama užpildy
ti apie ją vis daugiau besiplečiančią tuštumą, ji pradė
jo domėtis lietuviška veikla, norėjo visur dalyvauti, įsi
jungti. Ji apsikrovė lietuviškomis knygomis, prisipirko 
lietuviškų plokštelių ir nepraleisdavo nė vienos lietu
viškos televizijos programos. Ta svetima kalba namuo
se, net knygos ar laikraščiai ant stalo erzino Johną ir 
lyg kokia nuolat jaučiama ir matoma siena atsistojo

įo i? Auleėg.

KINIJOS POSŪKIS
Nuosaikus dvidešimtmečio paminėjimas 

GEDIMINAS GALVA

Kinijos komunistinės respub
likos dvidešimtmečio paminėji
mas kelia daugelį klausimų, ku
rie lieka be atsakymo.

Kinija pergyvenusi ūkinį ir 
politinį sunkmetį, šiuo metu y- 
ra santūresnė, kaip praėjusiais 
metais. Mao antrininkas Lin 
Piao smerkė JAV imperializmą 
ir Sovietų socialinį imperializ
mą, bet nenaudojo įprastinių 
grasinimų. Jis užsiminė Taiva- 
no prijungimą ir karinį atkirtį 
Kinijos užpuolikui. Esą, milijo
nai kinų pasiruošę užpuolikui 
sunaikinti, bet ji niekada neda
rysianti užpuolimo. Ji nusista
čiusi tik gintis, bet ne kaimy
nus pulti. Antrininkas daug dė
mesio skyrė taikai ir taikos sam 
būviui.

Pekino dienraščiai užsiminė, 
kad visus nesutarimus galima 
taikiai išspręsti. Galimas daly
kas, kad kinų komunistų parti
jos dienraščiai darė užuominą 
susitarti su Sovietais sienų gin
čytinais klausimais, nors So
vietai iki šio meto nesulaukė ko
munistinės Kinijos atsakymo į 
siūlymą taikiai ginčus spręsti.

Kinija, pergyvendama ūki
nius nesklandumus, nepajėgi 
skubiai apsiginkluoti ir karinę 
jėgą panaudoti politiniams gin
čams spręsti.

Menkas užsienio dėmesys 
sukakčiai

Ši sukaktis buvo žymiai kuk
lesnė ne tik už pernykštę, bet ir 
už buvusią 1959 m. Prieš de
šimtmetį dalyvavo 87 kraštų 
atstovai. Anuo metu lankėsi ir 
Chruščiovas, nors jis buvo kinų 
šaltai sutiktas. Tai buvo pas
kutinis Sovietų atstovų lanky
masis kom. Kinijos sukakties 
minėjime. Vėliau kai kuriais 
metais Sovietai siuntė Kinijai 
sveikinimo telegramas, bet eilę 
metų ir be sveikinimų išsivertė.

Prieš dešimtmetį Mao susi
darė klaidingą įspūdį, kad Pe
kinas yra komunistinio pasau
lio centras. Deja, jo viltys ne
pasiteisino. Šiais metais tik 18 
kraštų pasiuntė atstovus da
lyvauti Kinijos revoliucijos su
kakties paminėjime.

Kinų - Sovietų daugiau kaip 
dešimtmetį-užtrukęs karas su
mažino abiejų didžiųjų komu
nistinių stovyklų įtaką.

Mao saulė leidžiasi
Mao Tse - tungas, kinų ko

munistų partijos pirmininkas, 
kinų Leninas, kiniško komuniz
mo kūrėjas ir revoliucinis ko
votojas, jau daugelį kartų bu
vo apsirgintas ir ne kartą numa
rintas. Pirmą kartą 1954 m. jis 
nesirodė du mėnesius ir vaka
riečių spaudos buvo susirgdin- 
tas. Nuo to meto beveik kiek

Bet Auksės ir tai pilnai nepatenkino. Ji norėjo įsi
jungti į tikrą darbą. Bet kaip?

— Įsirašyk į Lietuvių savišalpos draugiją, — patarė 
Irena. — Turi praktikos tame darbe, tau gi patinka 
šluostyti svetimų vaikų varvančias nosis, — pridėjo juo
kais. Bet Auksė negalėjo apsispręsti. Ji žinojo, kaip Jo
hnas reaguos, žinojo, kad tai bus nauja rakštis jų'ir taip 
jau įtemptuose santykiuose, ir slaptai bijojo to naujo 
jo nepasitenkinimo.

— Patriarchato liekanos, — pagalvojo ironiškai, 
bet tai buvo kažkas daugiau. Širdyje ji nenorėjo jo į- 
skaudinti ir ginčai kildavo ne iš blogos valios, bet lyg 
savaime, lyg tešla, kurioje per daug mielių.

Reikalą nulėmė Pabaltijo tautų atnaujintas rei
kalavimas laikraštyje sustabdyti rusų terorą. Johnui tas 
žygis atrodė naivus ir beprasmis.

— Ko jie tikisi pasiekti? — ironiškai nusijuokė jis.
— Bent pasaulis išgirs, kokia neteisybė vyksta. Kal

bate apie laisvę, o sėdate prie to paties stalo su žmonė
mis, kurie tą laisvę kojomis mindo, — karščiavosi 
Auksė.

— Tu norėtum, kad mes karą dėl Lietuvos paskelb- 
tumėm? — jis buvo piktas, nes jautės bejėgis prieš Auk
sės fanatiškumą.

— Būtų prasmingesnis karas, nei dabartinis, kuris 
vyksta gatvėse, — piktai atšovė Auksė. — Ne, — nu
sprendė, — įneš neturim nieko bendro, ir nutarė et 
ti savo keliu.

— Johnas nepritaria? — nustebo Irena. — Jis gi 
visada toks tolerantiškas buvo?

vienais metais viešai kelis mė
nesius nesirodžius, skelbti įvai
rūs spėliojimai. Ir šiais metais 
spėliojimai pakartoti nuo gegu
žės 19 d. jam viešai nepasiro
džius. Kinijos dešimtmečio iškil
mėse jis dalyvavo, bet kalbėjo 
jo antrininkas.

Pekine vykęs sukakties minė
jimas, kuriame dalyvavo pusė 
milijono žiūrovų, skendo Mao 
paveikslų jūroje. Užsienin, net 
į Hong Kongą, šiais metais žy
miai mažiau pasiųsta Mao pa
veikslų ir jo raštų.

Jau prieš sukaktį radijo tar
nybose rečiau naudojami Mao 
propagandiniai šūkiai. Prieš ži
nias rugsėjo mėnesį Mao šūkiai 
nebenaudojami, nors du kartus 
per dieną per radiją mokoma 
darbininkus, žemdirbius ir ka
reivius pritaikyti Mao mintis.

Galimas dalykas, kad Mao, 
sulaukęs 76 m., nėra sveikas. 
Nauji ženklai verčia daryti prie 
laidą apie nesutarimus kinų ko
munistų partijos vadovybėje.

Šiuo metu per anksti spėlio
ti, ar pavyks apvaldyti Mao, 
pilną pagiežos Sovietams, ir pa
ruošti kelią kom. Kinijos ir So
vietų Rusijos suartėjimui.

Sovietų viltys
Kariniai susidūrimai Kinijos 

- Sovietų pasienyje sukėlė ašt
rų nervų karą abiejuose kraš
tuose. Kinai puolė be atožiūrio. 
Rusų puolimas buvo aštrus, bet 
visuomet paliko praviras duris 
pasitarimams su kinais. Čeko>- 
slovakijos įvykiai, nesklandi JA 
Valstybių - Sovietų pasitarimų 
eiga ir Washingtono atsargūs 
žingsniai suartėti su Pekinu ver 
tė rusus ieškoti atolydžio san
tykiuose su kinais.

A. Kosygino kelionė į Pekiną 
nebuvo vainikuota laimėjimais, 
bet paliko pėdsakus. Nervų ka
ras kiek atlyžo. Sovietų leidinys 
“Novoje vremia” spalio 3 d. 
laidoje rašo; “Įtempti santykiai 
nepatarnauja Sovietams ir kom. 
Kinijai. Dvidešimtmečio kom. 
Kinijos sukakties dieną dar bu
vo dainuojamos priešsovietinės 
dainos ir skelbiami Sovietams 
nepalankūs šūkiai, kurie pažei
džia ne tik mus, bet ir pasaulio 
komunistus. Mes pergyvename 
tragišką istorijos tarpsnį. Ki
nai anksčiau ar vėliau pabus 
ir pašalins dirbtinas užtvaras”.

Kinai šiuo metu yra pusiau
kelėje. Jiems reikalinga Sovie
tų ūkinė parama, tačiau pakar
totini kinų nusivilimai rusais 
ir Mao priešiškumas užkerta 
kelią didiesiems kaimynams 
glaudžiau bendrauti.
.Vargu pagerės Kinijos-Sovietų 
santykiai, kol Mao turės spren
džiamąjį žodį komunistų parti
jos vadovybėje ,nors joje atsi
rastų ir plyšiai.
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MOKYTOJAS IR SPAUDA
Šie metai yra šeimos ir švie

timo metai. Visi stengiasi at
kreipti daugiau dėmesio j lie
tuvišką švietimą ir vaikų auk
lėjimą šeimose bei mokyklose. 
Nemažai tais klausimais rašo
ma ir spaudoje. Reikia padėko
ti spaudos bendradarbiams uz 
teigiamas pastangas tais klau
simais. Tačiau tam tikros spau
dos puslapiai mirgėte mirga, nei 
giamais pasisakymais ir net pik 
tais mokytojų puolimais. Kai 
kurie patriotai mokytojai ap
kaltinami net korhnnistiriių idė
jų skelbimu mokiniams.

Grįžkime į tuos laikus, kada 
gyvenome laisvoje tėvynėje. Juk 
ir tada mokytojai būdavo pra
vardžiuojami kaimo liktarno- 
mis, mokytojėliais ir pan. Mo
kytojai gaudavo žemų katego
rijų atlyginimą. Kur reikėdavo 
vežti kultūrinis - organizacinis 
vežimas, buvo verčiama ant mo
kytojų pečių. Juk tas darbas 
neapmokamas, nepelningas, jis 
tik mokytojams tinka. Buvo sta 
tomi dideli reikalavimai, kai 
kada net spaudoje aprėkiami 
už apsileidimą.

Mokytojas kantrus. Nestatė 
didelių reikalavimų. Dirbo ir 
ten, kur “urapatriotui” buvo 
per menka vieta — užkampis. 
Mokytojas atliko savo uždavi
nį, išaugino daug šviesių žmo
nių, kurie ir išeivijoje neblo
gai įsikūrė.

Atėjo sunkūs metai mūsų tau 
tai. Užplūdo Lietuvą masko
liai. Visi buvo prievartaujami 
ir verčiami eiti į masinius su
sirin kimus garbinti svetimų die
vų. Nė viename masiniame mi
tinge niekas neišdrįso sugiedo
ti Tautos himno, tačiau tie “mo 
kytojėliai” padarė tai, kad nau
jieji dievukai buvo priversti 
tūpčioti.

Kai vyko didieji vežimai, di
džiausias mokytojų procentas 
atsidūrė Sibire ir ten palaido
jo savo kaulus.

Artėjant antrajam raudonųjų 
tvanui, būriai mokytojų patrau
kė nežiniom, užuot puvus enka
vedistų kalėjimuose. Nors neš
damas įvairius nepriteklius, mo
kytojas ir čia nesėdėjo rankas 
sudėjęs, nelaukė užpelnyto poil
sio, organizavo įvairius kursus, 
mokyklas, rašė vadovėlius, pro
gramas ir visa, kita, kas būti
niausiai reikalinga. Dirbo tauti
nį-kultūrinį darbą svetur. Ir 
šiandien šalia mokyklos moky
toją rasi bendruomenėje, poli
tiniuose baruose, organizacijo
se, besirūpinant jaunimu.

Kaip anais gerais laikais! 
“urapatriotų” mokytojai buvo 
žeminami ir niekinami, tas pate 
kartojasi ir dabar. Labai gai
la, kad tų eilėse atsiranda ir 
vienas kitas pasimetęs moky
tojas. Jeigu anais laikais moky
tojai išdrįso sudrebinti himno 
garsais didžiausios Kauno sa
lės sienas, tai šiandien jie tą 
himną “pažeminą” nustumdami 
į vadovėlio vidurį. Jei jie išdrį
so tėvynėje pasipriešinti oku
pantams, šiandien jau “nebemo 
ka” mokiniams paaiškinti, kas 
reikalinga paaiškinti.

Tegul šiandien kas nors įra
šo į vadovėlį ir Leniną, moky
tojas paaiškins mokiniams ir 
apie jį. Nereiktų manyti, kad 
po tokių paaiškinimų mokiniai 
jau jį garbins. Jis jiems bus 
priešas nr. 1 Tur būt, nesukly
siu pasakęs, kad daugiau kaip 
90% tėvų gauna lietuviškų kny
gų ir plokštelių iš Lietuvos, kaip 
padėką už siuntinius. Tos kny
gos ne visos yra švarios nuo 
rusiškos propagandos, tačiau 
nereikia manyti, kad tėvai sa
vo vaikus išauklės komunistais, 
liepdami jiems skaityti tas kny
gas. Kaip mokytojai, taip ir 
tėvai viską paaiškins ir reikia
mai apšvies nuteikdami juos 
prieš okupantą. Daug kas šian
dien naudojasi literatūra iš Lie
tuvos, -bet ar tik vienas mo
kytojas yra kaltas?

Mokytojas gali džiaugtis ir su 
pasitenkinimu tęsti savo darbą

toliau, žinodamas, kad jo dar
bui pritaria daugiau nei 90% 
tėvų, kurie mokytojui patiki sa
vo vaikus. Jie žino, kad moky
tojas mokys jų vaikus ne vien 
senos, gražios ir brangios lietu
vių kalbos, bet ir lietuvių tautos 
meilės bei pasipriešinimo oku
pantui.

Tie 90% be baimės ima į ran
kas bet kurį vadovėlį, žinodami, 
kad jis nepadarys jų vaikų ko
munistais, nes mokytojas tin
kamai vaikui paaiškins.

Tegul ateina tie “kritikai’’ į 
lietuviškas mokyklas, tepasižiū- 
ri, kiek jaunų žmonių yra įsi
jungę į lietuvišką ir antikomu
nistinį darbą, ir įsitikins, kad 
mokytojai ne tokie, kaip apie 
juos rašoma. Juk tos jaunos 
jėgos yra tėvų ir mokytojų pa
stangų vaisiai. Jie tęsia senųjų 
mokytojų darbą ir skiepija jau
nųjų draugų širdyse tėvynės 
meilę.

Tie “kritikai” turėtų susirū
pinti vienu dalyku: ar savo di
deles pastangas neeikvoja vel
tui, nekovoja su vėjo malūnais 
gaišindami laiką ir nešdami se
paratizmą į tam tikrą skaičių 
žmonių ? Ar nekovoja prieš tau 
tos vienybę, kuri yra pagrin
das kovai prieš okupantą? La
bai gaila, kad lietuvis šiandien 
yra taip žemai nuvertinamas. 
Gal jį tokiu tik rašeivos vaizduo 
jasi, iš tikrųjų jis yra kitoks. 
Gal gyvenimas laisvėje ir mate
rialinėje gerovėje padarė lietuvį 
kiek pasyvesnį, bet tas dar ne
reiškia, kad jis miręs lietuvy
bei. Tegul kas nors pamėgina 
kiek paspausti, pažiūrės, kad 
lietuvis yra patriotas, okupan
to priešas ir Lietuvos laisvės 
karys.

Raudonųjų. propaganda be 
kritikos žmonėms, kaip mūsų 
negausiems paraudusiems, yra 
žalinga. Nepažįstančiam raudo
nojo rojaus ji gali veikti neigia
mai, bet visa tai nereikšminga 
didžiajai mūsų tautos daliai iš
eivijoje. Ta tautos dalis moka 
skirti grūdus nuo pelų.

Mokytojo linkėjimas pakreip
ti plunksną pozityviam darbui, 
ne tautiečių kiršinimui, vieny
bės ardymui, bet jų cementavi- 
mui. Mokytojas

POPIEŽIUS GRĮŽO Į 
VATIKANĄ

Popiežius Paulius VI-sis iš 
vasaros rezidencijos Castelgan
dolfe, sugrįžo į Vatikaną. Prieš 
tai Šventasis Tėvas priėmė 
Castelgandolfo tiinčiuosius ir 
jų organizacijų atstovus.

Your mother means welL 
But vvhen your doctor 

says you’re healthy, 
you can he sure.

Help yourself 
vvith a checkup. 

And others vvith a check.

American 
' Cancer

Society f
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Philadelphijos Bendruomenės Balso redaktorių kolegijos pirmajame pasitarime kalba Bendruomenės Balso komite
to pirm Vincas Šalčiūnas. Iš k. į d. B. Balso vyr. redaktorius Henrikas Savickas, Vytautas Volertas. Jonas Skla- 
daitis. Vytautas Muraška. Juozas Ardys. Gediminas Surdėnas. Algimantas Gečys. Vincas Šalčiūnas Programos 
komisijos vadovas Vincentas Gruzdys ir Juozas Gaila. Nuotr. K. Čikoto

MŪSŲ
Philadelphia, Pa.

— Laukiame Clevelando Gran 
dinėlės. Ir ne tik laukiame, bet 
norime ją parodyti ir pasirody
ti amerikiečiams. Per dešimtme
čius, jokia kita lietuvių rengia
ma programa nebuvo taip rek
lamuojama amerikiečių spaudo
je, per radijo ir TV. Bilietus 
pardavinėja ir trys amerikiečių 
bilietų agentūros. Grandinėlė 
čia šoka spalio 18 d.

— Vasarą gaminto filmo da
lis, trukusi 15 minučių, buvo pa
rodyta joje dalyvavusiems vai
dintojams bei filmavimo talki
ninkams. Buvo daug džiaugsmo 
ir nelengva buvo susikaupti kri
tikai. O nuomonės ir kritiškos 
pastabos labiausiai ir rūpėjo 
filmo sumanytojui ir gaminto
jui dr. Albinui Šmulkščiui. Kri
tiškam žvilgsniui susidaryti, fil
mas buvo parodytas kelis kar
tus. Atlikto darbo parodymas 
ir vertinimas virto paskatinimu 
lietuviško filmo pagaminimui 
tęsti. Pažymėtinas ir kun. Al-1 
gimanto Kezio, SJ, sugebėjimas 
filmavimo darbą atliekant.

— Bendruomenės Balsas sie
kia naujo turinio. Bendruome
nės Balso programos komisija, 
po ’lgokai užtrukusių diskusijų, 
priėmė programos gaires, ku
riomis, ruošiant radijo progra
mas, vadovausis jau suorgani
zuota redaktorių kolegija. Pa
gal jas, ligšiolinę, daugiausiai 
senesnio amžiaus lietuviams tai
komą programą, kurioje, šalę 
kartais duodamos kultūrinės da 
lies, vyravo muzika ir šerme
ninių skelbimai, pakeis aktuali, 
gyva programa, pajėgianti su
dominti ir moksleivį, ir jaunuo
lį, ir suaugusį. Naujosios pro
gramos dėmesio centras yra 
dabartis ir ateitis. Ja siekiama 
lietuvių informavimo politiniais, 
bendruomeniniais, religiniais, 
kultūriniais, švietimo, bei spor
to klausimais. Išskirtinas dėme
sys programoje skiriamas pa

KOL ONIJOSE
grindinių mūsų gyvenimo lini
jų aptarimui, vedamųjų straips
nių — eidtorialų forma. Numa
rina galimybė ir priešingos nuo
monės pareiškimui. Į programą, 
tačiau, žiūrima kaip į kintantį 
dalyką, kreipiant dėmesį į klau 
sytojų atsiliepimus ir laiko rei
kalavimus. Klausytojas yra di
delis veiksnys programos kryp
tį nustatant ir jo atsiliepimai 
yra laukiami.

Štai svarbesnieji punktai iš 
programos turinio. Spaudoje ir 
politikoje. Vedamasis — edito- 
rialas. šeštadieninėje mokyklo
je. L. Bendruomenėje, parapi
jose, organizacijose. Klausyto
jų šeimoje. Mažasis lietuviškos 
muzikos koncertas su pristaty
mu ir komentaru. Literatūriniai 
skaitymai, pasakojimai, juokai. 
Artėjančių įvykių priminimas.

Sekančios programos redakto
rius ir turinys. Dienos progra
mą ruošiant talkinusių išvardi- 
nimas. Bendruomenės Balso pro 
grama perduodama šeštadie
niais, ir trunka visą valandą. 
Pradžia 1.30 vai. dieną. Stotis 
— WTEL, banga 860.

— Kristaus Valdovo minėji
mą, spalio 26 d. ruošia Philadel
phijos ateitininkai. Jis prasidės 
Pamaldomis 10.30 vai. dieną šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je ir bus tęsiamas parapijos sa
lėje. Kviečiami visi.

— Dailininko Juozo Bagdono 
kūrinių paroda vyks lapkričio 
1 ir 2 d., šv. Andriejaus para
pijos salėje. Atidarymas — Vi
sų šventų dieną, 6 vai. vakare, 
prieš vakarines pamaldas. Ren
gėjas — ALTS Rytų Apygardos 
Valdyba. K. Č-tas

SRYRUOJANTI RUSIJOS JĖGA
(Atkelta iš 3 pusi.)

rodo, kad Maskva yra pasiry
žusi legalizuoti Brežnevo dokt
riną dėl Sovietijos teisės ka
riškai įsikišti į jos sąjunginin
kų vidaus reikalus. Rumunai 
stipriai tam priešinasi. Kaip ži
nome, Sovietijos vadai parei
kalavo, kad kariški manevrai 
būtų vykdomi Rumunijos teri
torijoje ir, kad rusų ir bulgarų 
kariuomenės galėtų į ją įžengti.

Bijo Amerikos - Vokietijos 
- Kinijos suartėjimo

Rusai turi dar ir kitų ginčy
tinų klausimų Rytų Europoje, 
netgi ir su Rytų Vokietija, kuri 
dabar daug daugiau Vakarams 
parduoda ir įsigija Vakarų va
liutos, už kurią ji gali pirktis 
daugiau žaliavų. Todėl Rytų Vo
kietija mažiau suinteresuota 
parduoti ar pirkti iš komunisti
nių šalių ir abejingai žiūri į OO 
MECONO tikslus, kuriuos prieš 
keletą metų labiausia rėmė. Tuo 
tarpu rusams reikalingi R. Vo
kietijos pramoniniai sugebėji-

mai ir būtina jai parduoti savo 
žaliavas. Tuo pačiu laiku rusai 
mėgino sumegsti ryšius ir su 
Bonna. Reikalas toks, kad rusai 
ne tik bijo JAV Kinijos suartė
jimo, bet taip pat ir Vakarų 
Vokietijos ir Kinijos kokio nors 
susitarimo jų sąskaita. Rusai 
labiausia bijo dviejų tautų: a- 
merikiečių ir vokiečių. Lenkijos 
Gomulka irgi ieško kontakto su 
Bonna ir tie Maskvos ir Varšu
vos kontaktai labai neramina 
Rytų Vokietijos. Dabar R. Vo
kietija labiau priartėjo prie Ru
munijos, kurią anksčiau vadino 
išdavike.

Mažiau kaip per 25 metus po 
karo, kuris Rusiją padarė abso
liutine Rytų Europos valdove, 
tas vyravimas tolydžio vis silp
nėja. Čekoslovakijos pavyzdys 
rodo, kad tik brutali jėga bega
li jį išlaikyti. Kol kas komunis
tinis blokas nėra suskilęs, ta
čiau skilimo procesas visą laiką 
vyksta.

Šiais metais, rašo P. Benas, 
tūkstančiai čekų ir slovakų už
plūdo Rumuniją. Praha veltui

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

} Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
[LAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI
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DIDŽIAUSIOS LĖKTUVŲ NELAIMES

Vėl didelė lėktuvo nelaimė, šį 
kartą prie Indi ana polio, Ind, ku
rioje žuvo 83 žmonės, Allegheny 
Airlines jetliner išskrido iš- Bos 
tono, Mass. rugsėjo 9 d. ir skri
do į St. Louis, Mo. Turėjo nu
tūpti Indianapolėje ir jau už 20 
min. turėjo nusileisti, tik staiga 
vienos aviacijos mokyklos ma
žas lėktuvas, kuriame praktika
vosi Robert W. Carey, 34, įva-

mėgino savo piliečius paskatin
ti vykti atostogų į Bulgariją, 
Vengriją ir Lenkiją. Čekai ir 
slovakai bevelijo lankyti Rumu
niją, kuri nepasiuntė savo ka
rių dalyvauti jų krašto inva
zijoje. Nors rumunai tikėjosi 
laimėti daug valiutos iš kapita
listinių šalių turistų, tačiau jie 
parodė nepaprastą palankumą 
čekams ir slovakams. Jie leido 
jiems pasistatyti palapines vi
sur kur, pievose ir prie didžių
jų viešbučių, o taip pat ir pa- 
pludymiuose. Jie jiems įrengė 
improvizuotas kavines, barus 
ir krautuves. Rumunijos Juo
dosios jūros pakrantėse galima 
gauti šanhajuje pagamintos 
wiskės ir Egipto alaus, čeko- 
slovakams dvi savaitės atosto
gų Rumunijoje kainuoja viso 
mėnesio algą, tačiau jie noriai 
moka, nes jie įtaria, kad sekan
čiais metais jau nebegalės iš
vykti. Jie linksmai išstovi va
landas eilėse, norėdami nusipirk 
ti porą svarų pamidorų ar sva
rą vynuogių. (Nors spalio mėn. 
8 d. visiškai uždraustas išvyki
mas į užsienį).
Čekoslovakų pagieža rusams

Čekai pilni pagiežos rusams 
Jie kaltina rusus, kam jie Čeko
slovakijoje viską superka ir iš
siunčia į Rusiją savo šeimom. 
Jie tvirtina, kad rusai parduo
da čekams prasčiausios rūšies 
naftą už neįsivaizduojamai 
aukštas kainas. Jie tvirtina, kad 
rusai užpirko visą Čekoslovaki
jos batų gamybą, kuri anks
čiau būdavo siunčiama į Ameri
ką. Rumunai, besiklausydami 
šitų pasakojimų apie rusų plė
šimus, jiems tiki.

“Saugumo zona”, kurią Mask
va sukūrė Europoje po II pas. 
karo, dabar patapo nekenčianti 
viso, kas yra rusiška. Tai ne
linksmas vaizdas, — baigia sa
vo įdomius įspūdžius P. Benas, 
rusams matant, kad tokie daly
kai darosi jų Europos kieme, 
tuo metu kai jiems reikia lai
kytis prieš vis augantį Kini
jos grasinimą.

žiavo 1 Allegheny Airlines lėk
tuvui į užpakalį, numušdamas 
tam dideliam lėktuvui uodegą. 
Tokios oro nelaimės yra labai 
liūdnos. Žuvo tiek daug brangių 
gyvybių ir du lėktuvai, kurie 
kainavo daugiau kaip 4 milijo
nus dolerių.

Ta proga prisimintinos ir ki
tos lėktuvų nelaimės.

1960 m. susidūrė United Air
lines jetliner su Transworld Air
lines virš New Yorko. žuvo 134 
žmonės, jų tarpe b ant žemės- 
1956 — žuvo 128. Susidaužė 
United Airlines DC-7 su TWA 
virš Grand Canyon., Arizonoje.

1962 m. — 82 žmonės žuvo, 
kai susidūrė Boeing 707 su pri
vatiniu lėktuvu virš Š. Karoli
nos. 1949 m. — 55 užmušti, kai 
susikirto Eastem Airlines su 
Bolivijos P-38 virš Washing- 
tono, D. C.

1959 m. žuvo — 49, kai su
sidūrė United Airlines DC-7 ir 
kariškas (Air Foirte); kuris la
vinosi virš Las Vegas.

1958 m. 12 užmušti, kada 
National Guard pratybos lėk
tuvas susikryžiavo su Capital 
Airlines Viscount prie Bruns- 
wick, Maryland.

Taigi, tik per septynias oro 
nelaimes žuvo 543 žmonės!

J. Venckus SJ.

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis
Disertacija, už kurią Vienos Uni

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

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

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams.

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

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

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

Illinois gyventojai prašomi prie 
knygos kainos pridėti 5 proc. mo
kesčiams. • ':•* ' ••  

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Plrmadleniaia lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl U: 80. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — C A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

f 1970 PLYMOUTH-1
BARRACU DA

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

G T X, FURY DUSTEK

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515 
■ ................—-........

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8”



DARIAUS — GIRĖNO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Spalio 12 d. L. namuose įvyko 
visuotinis Dariaus — Girėno na
rių klubo susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 60 narių. Dr. Vytautas 
Mileris, D.-G. klubo pirmininkas 
ir kartu L. namų draugijos pir
mininkas, darydamas pranešimą 
užtikrino, kad santykiai tarp klu
bo ir L. namų yra nepaprastai 
geri. “Tik ant popieriaus esame

. dvi organizacijos, bet dvasioje e- 
Mb šame tik viena" kalbėjo dr. V. Mi 

leris. Esant geriems santykiams 
tarp šių dviejų organizacijų, ir 
darbas valdybose yra daug na
šesnis. Štai nupirkti namai, nu
griauti, sklypai išlyginti ir laiki
nai išžvyruoti automobilių aikš
tei. Dar vienas namas yra nu
pirktas, kai tas bus nugriautas, 
aikštė bus išpilta cementu gerai 

e apšviesta, aptverta aukšta tvora, 
įėjimas į L. namus bus padary
tas tiesiog iš tos aikštės.

Dr. Mileris siūlė D.-G. klubo 
svetainę pagražinti, atremontuo
ti ir sumoderninti. Tam reikia 
pinigų. Susirinkimas pritarė 
dr. Milerio pasiūlymui ir apsidė- 
jo vienkartiniu nario mokesčiu 
25 dol. Pinigai bus skiriami tik 
klubo patalpoms.

Pranešimus padarė ir kiti val
dybos nariai. Iždininkas St. Gel- 
dys pranešė, kad D.-G. klubo 
taupomoje kasoje yra apie 2,700 
dol. Tai sąskaita į kurią įeina 
tik nario mokestis ir pelnas iš pa
rengimų. Apie biznio einamąją 
sąskaitą painformavo fin. sekre
torius Algimantas Juška, kurio
je yra apie 380 dol. Dariaus — 
Girėno svetinė per metus da
ro apie 40,000 apyvartos, didžiau
sia išlaidų pozicija —nuomos 
sąskaiton įnešami pinigai L. na-

* mams išlaikyti.
Vicepirm. Alfonsas Kasputis 

paaiškino, kad jo pagrindinis dar 
bas yra prižiūrėti svetainę. Da
bar čia ne tik svečiai, bet ir tar
nautojai saugiai jaučiasi, nes te
roras apylinkėje išnyko. Ūkio ve
dėjas Jonas Atkočaitis paskaitė il
gą sąrašą asmenų, kurie papildo
mai šimtinėmis parėmė L. namų 
pastangas įsigyti automobiliams 
aikštę. Dabar D.-G. klubo ir L. 
namų draugijos valdybų nariai 
dirba ir aukoja, lyg visi būtų tik 
vienos organizacijos nariai. Klu
bo valdybos narys — tvarkdarys 
Edvardas Rėklys praneša, kad jis 
sekmadieniais budi svetaingj nuo 
12 iki 3 vai., priima nario mo
kesčius ir pakeičia svetainės rak
tus. Daug kas vis neatsiima rak
tų, o jie esą labai sunkūs, prašė 
visų pasiskubinti ir atsiimti.

Revizijos komisijos vardu aktą 
perskaitė Genovaitė Viskantienė. 
Revizoriai savo akte padarė tam 
tikrų rekomendacijų svetainės at
skaitomybę tvarkant. Be G. Vis
kantienės į rey. komisiją įeina

♦ Antanas Petrauskas (pirm.) ir 
Alfonsas Juška (sekr.).

Diskusijose vieni džiaugėsi, 
kad tokio susirinkimo jau seniai 
reikėjo ir siūlė, kai dabar santy
kiai klubo su Namais geri, kiek 
galima daugiau apylinkėje supirk 
ti nekilnojamo turto, nes žemė 
nepaprastai šioje apylinkėje bran
gsta. Kiti siūlė peržiūrėti klubo 
įstatus, nes jie buvo priimti, kai 

g dar nebuvo nei L. namų draugi
jos ne i pačių namų. Dar kiti

mano, kad įstatais santykių ne- 
sustatysi, reikia tik kaip dabar 
kad yra — darnaus sugyvenimo 
ir geros valios.

Viktoras Perminąs paskatino 
narius pirkti ir platinti laimėji
mų knygutes. Iki šiol išplatinta 
jau arti už 1,000 dol. Laimingie
ji laimės mūsų dailininkų pa
veikslus.

Susirinkimo metu buvo prisi
mintas ir pagerbtas neseniai mi
ręs klubo narys Kazys Klepeckas.

Naujais nariais į klubą buvo 
priimti: Robertas Janukaitis, I- 
politas Janušis, Frank Kemmery, 
Veronika Miller, Leonas Petraus
kas, Vytautas Rėklys, Julius Rim- 
kūnas, B. Norkūnas, Petras Zo- 
kas, Kazys Spakauskas.

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS
Vyr. moksl. at-kų globėjais 

šiais metais sutiko būti Janina 
Udrienė ir Vyt. B. Damušis.

Jaunučiams šiais metais vado
vaus stud. B. Baltrušaitytė, o jai 
pagelbės dvi vyr. moksl. at-kės 
Karolė Veselkaitė ir Aida Sma- 
linskaitė.
Jaunių moksl. globėjai talkinin

kaus vyr. moksleivė Birutė Venc- 
lovaitė.

DAINAVOS “JAUČIO” 
KEPIMAS IR MOKSL. AT-KŲ

IŠKYLA

Pasinaudodami rudens švente 
Dainavoje, kai ten suvažiuoja be 
veik visos Detroito liet. šeimos, 
spalio 5 d. moksl. at-kai iškyla
vo Dainavos pievose. Vyr. moks
leiviai sportavo, jauniai žuvis 
gaudė, o jaunučiai sporto aikštės 
slėnyje sau pietus virė (nes “jau
čio” daug kam pritrūko).

Pasiskirstę į grupes, vieni jau
nučiai rinko šakalius, kiti akme
nis — lauko virtuvei, o dar kiti 
skuto bulves, morkas ir piaustė 
kopūstus. Visi dirbo, triūsė. Kai 
ugnelė buvo įkurta ir puodas su 
gėrybėmis užstatytas ant ugnies, 
jaunučiai žaidė kvadratą, kumš
tinį , ir nekantriai laukė savo ga
mintų pietų. Po poros valandų 
išalkę ir su dideliu įdomumu 
valgė su dideliu apetitu daržo
vių sriubą užskanintą dešrelių 
piausniais, o ant saldžiosios ke
pė “marshmellows” ant iešmų.

Po dviejų su puse valandų už
siėmimų jaunučiai grįžo į tėvų 
globą ir “jaučio” nereikalavo, 

j Sekantis jaunučių susirinkimas 
įvyks spalių 25 d. 3 vai. p.p. Die
vo Apv. parapijos salėje.

Spalio 12 d. įvyko vyr. moksl. 
at-kų susirinkimas jų globėjos J. 
Udrienės namuose. Buvo aptar
tas šių metų veiklos planas ir iš
rinkta šių metų valdyba, kurią 
sudaro: pirm. Aid. Mikailaitė, 
vice-pirm. Gintra Duobaitė, su- 
sir. sekr. Karolė Veselkaitė, korės. 
M. Baltrušaitytė, ižd. Edm. Kas
putis, soc. reik. Aida Smalinskai- 
tė ir Algis Majauskas.

MUZ. ST. SLIŽYS SOLO 
GIEDOS ŠV. PETRO 

BAŽNYČIOJ

Jau praėjo vieneri metai kai 
auto katastrofoj žuvo plačiai De
troito žinomas lietuvis Vladas 
Pliura. Už velionies Vlado vėlę, 
Šv. Petro bažnyčioje spalio 19 d., 
sekmadienį, 10:30 vai. bus atna
šaujamos Šv. Mišios, kurias at-

Detroito vyr. moksl. at-kų grupė su 
rugsėjo 27 d. įvykusios at-kų arbatėlės

savo globėja p. Jau. I driene, š. m. 
sueigos metu. Nuotr. I. D.

laikys kun. Vikt. KrisčiuneviČius.
Solo giedos ir vargonuos mu

zikas —1 baritonas (“Draugo” 
bendradarb.) St. Sližys iš Beetho- 
veno Mendelsohno ir Bacho ora
torijų ir pasijų atitinkamas ištrau 
kas. Giminės, bičiuliai, draugai 
ir pažįstami savo atsilankymu di
džiai pagerbtų ir prisimintų ve
lionį Vladą. m.
PER DARBA, MOKSLĄ, ŠVIE
SĄ IR TIESĄ, TĖVYNEI LAIS

VĘ UGDYKIM!

Didelė padėka ir pagarba pri
klauso Šv. Antano parapijos kle
bonui Vladui Stanevičiui, kuris 
be jokio atlyginimo duoda “Auš
ros” lituanistinei mokyklai patal
pas.

Spalio 11 d. mokykla turėjo 
reikšmingą dieną: buyo premijuo 
ta moksleiviai, geriausiai pada
rę meniškus darbelius.

Premijų įteikime dalyvavo De
troito LB p-kas inž. Jonas Gaižu
tis. Apdovanoti 5 mokiniai. Pir
mą vietą laimėjo Regina Juškai
tė, antrą Giedrė Sirutytė, trečią 
Rūta Misiūnaitė, ketvirtą Da
lia Kalvėnaitė ir penktą Juozas 
Račiukaitis.

Dovanas parūpino LB, Stasio 
Butkaus šaulių kuopa ir Jonas 
Paškus.

Vincas Tamošiūnas, jautriai 
įvertindamas mokytojų pastan
gas lietuviškuose vaikučiuose į- 
kūnyti meilę lietuvių kalbai ir 
besąlyginę kovą Lietuvai laisvę 
atgauti, apdovanojo Stefą Kaune- 
lienę, Vladą Paužą ir Praną Ba- 
ziliauską - lietuviškų raštų take
liais.

Pagelbinei mokytojai Rūtai 
Kaunelytei, gražiai besireiškian
čiai Detroito lietuviškoje veiklo
je, daug žadančiai Lietuvos gar
bės kėlimu svetimtaučių tarpe, 
stropiai moksle, dovanojo prof. 
Vaclovo Biržiškos 3 tomus “A- 
leksandrynas”.

Programą pravedė mokytoja 
Stefa Kaunelienė. Dėkojo moki
niams, tėvams ir dovanų aukoto
jams, mokyklos vedėjas Vladas 
Pauža. Sveikino LB p-kas inž. 
Jonas Gaižutis ir Butkaus šaulių / 
vardu Vincas Tamošiūnas.

Mokinių laimėtojų vardu dėko
jo Giedra Sirutytė. Mokinė Virgi
nija Pranėhaitė kalbėjo “Auš-* 
ros” mokyklos mokinių vardu a- j 
pie spalio 9-ąją ir pristatė dekla- 
muotoją apie Vilnių, Dalią Kal- 
vėnaitę.

Iškilmėse dalyvavo darbelių į- 
vertinimo k-jos nariai Vytautas 
Cižauskas, Vincas Tamošiūnas, 
mokytoja Julija Bliudžiuvienė 
negalėjo atvykti. IŠ mokinių tė
vų dalyvavo: Juozas Račiukaitis, 
Pranas Juška ir Juozas Bogužia.

Gražiausios sėkmės , “Aušros” 
mokyklai ir toliau taip gražiai 
klestėti mūsų mažųjų paruoši
me mylėti, gerbti ir vartoti gra
žiausią, skambiausią lietuvių kal
bą. Jūs jaunučiai priminkite 
draugams amerikoniukams, kad 
mūsų tėvynė pavergta nuožmaus

komunisto - ruso ir prašykite jų 
talkos mūsų gražiausiai gamtos 
tūriu pasaulyje tautos laisvę at
gauti iš pavergėjo. V T.

LIETUVIŲ PARAPIJA SU 
JAUNIMO CENTRU

Beveik prieš porą metų paaiš
kėjo, kad Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčia turės būti nugriau 
ta dėl tiesiamo greitkelio. Tuo 
laiku ši lietuvių parapija buvo 
maža ir apmirusi. Keičiant loty
nų kalbą į tautines kalbas, visos 
keturios sekmadienio Mišios bu
vo skaitomos anglų kalba —te
liko lietuviškai evangelija ir vie
na. antra giesmė dvejose Mišio
se. Parapijoj tebuvo vienas kuni
gas — Michael J. Kundrat, lie
tuvių kilmės, pramokęs šią kal
bą kiek daugiau tik po savo pa
skyrimo į šią parapiją.
Tokiai padėčiai esant, klebonas 

pasiūlė organizuoti naujosios baž 
nyčios komitetą. Komitetui su 
klebonu atsilankius pas arkivys
kupą, šis leido kviesti lietuvį ku
nigą į parapiją. Atvyko kun. A. 
Babonas ir kas sekmadienį vienos 
Mišios yra lietuvių kalba. Po kai 
kurių pasikeitimų buvo sudaryta 
labai pajėgus komitetas: Joe Cha- 
pps, Anthony Dainius (pirm.), 
dr. Adolfas Damušis, Juozas Kaz 
lauskas, Elzbieta Paurazienė, dr. 
Justinas Pikūnas, Ralph ir Ann 
Valatkai, Frank Zeger ir kt. Dr. 
A. Damušio iniciatyva buvo pra 
dėtas verbavimas naujosios atei- 
vijos į parapiją. Vėliau iš šiųjų 
naujų parapiečių į komitetą bu
vo pakviesti dr. Vyt. Majauskas 
ir Algis Rugienius. Tolimesnį pa-,

rapiečių verbavimą pereme 3r. 
Vyt. Majauskas. Verbavimas y- 
ra sėkmingas, bet dar trūksta a- 
pie 100 naujų šeimų.

1968 metų gruodžio 9 dieną 
sušaukus parapiečių susirinkimą, 
dalyvaujant vysk. Thomas Gum- 
bleton, buvo gyvai pasisakyta už 
tautinės parapijos reikalingumą. 
Čia pasižymėjo jaunos šeimos, ku 
rios pateikė labai stiprius argu
mentus už tautinės parapijos rei
kalingumą. To pasėkoj vyskupas 
patvirtino perkeliamai bažnyčiai 
tautinės parapijos statusą.

Komiteto dauguma norėjo tu
rėti lietuvį architektą. Arch. A. 
Kulpa tapo tarėju vietos architek 
tams ir suprojektavo bažnyčią, 
kleboniją ir jaunimo centrą. Sun
kumai susidarė dėl jaunimo cen
tro, kuris tiktų ir mokyklai, ir 
sportui ir dideliems parengimam, 
ypač, kad jo statyba užtrauktų 
parapijai arkivyskupijos suteikia
mą paskolą 100,000 dolerių. Šių 
metų spalio 9 dieną raštu vysk. 
T. Gumbleton pranešė, kad arki
vyskupijos statybos komitetas pa
tvirtino jaunimo centrą — “ac- 
tivities building”, jei numatyta 
klebonijos ir bažnyčios sąmata 
nepadidės. Pagal dabartinę sąma 
tą visi pastatai kainuos 623.000 
dolerių, o parapijos kasoj yra vi
so 508,000 dol.

Vienu žodžiu, arkivyskupija 
leido viską, ko komitetas ir pa- 
rapiečiai prašė. Spalio 12 dieną 
klebonas komiteto posėdyje išrei
škė savo aiškų pritarimą jauni
mo centrui. Dabar telieka nuga
lėti finansinius sunkumus, ypač 
jei statomos bažnyčios ir jauni
mo centro išlaidos prašoktų sa
vo numatytą sąmatą. Laikas vi
siems lietuviams stoti į Dievo Ap 
vaizdos atkuriamą parapiją ir ją 
remti. (JP) I

TRUMPAI
— Nauja lietuviška šeima. 

Gailutės Anužytės ir Sauliaus Dė 
dino moterystę spalio 11 d. pa
laimino kun. K. Simaitis Šv. An
tano bažnyčioje. Jaunuosius prie 
altoriaus palydėjo Vitalija Rui- 
bytė, Stasys Klimas ir gėlių mer
gaitė Audra Klimaitė visi iš Chi
cagos. Į vestuves buvo atvykę a- 
biejų šeimų giminės iš visos A- 
merikos ir Kanados. Gauta daug 
sveikinimų. Po vestuvių Gailutė

LB Detroito apylinkės tarybos narių ir seniūnų susirinkimo dalyviai 
Nuotr. K. Sragausko
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 16 d.

ir Saulius Dėdinai grįžta atgal 
į Worcester (Mass.) tęsti toliau 
studijas universitete. Detroitas 
neteko aktyvios lietuvaitės ir 
darbščios skautės, linkime Gailu
tei įsijungti į Worcesterio lietu
vių veiklą.

— Sukurs lietuvišką šeimą. 
Nijolė Jaškulytė ir Algirdas Pleč
kaitis sukurs lietuvišką šeimą lap 
kričio 8 d. Jų moterystė bus pa
laiminta Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, vestuvių pokylis įvyks ,Šv 
Konstantino salėje. Abu jaunie
ji aktyvūs lietuviškoje veikloje 
ir abu praėjusį pavasarį Wayne 
State universitete įsigijo baka
lauro laipsnius.

— Genovaitė Viskantienė šio
mis dienomis buvo nuvykusi į 
Omahą (Nebraska) ir aplankė

(Nukelta į 6 psl.)

Detroit, Mich.

D. L. K. iBiinutės Detroito 
skyrius ruošia parengimą š. m. 
lapkričio 9 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Lietuvių Namuose. Pro
gramoje: p. J. Švobos paskaita 
ir Mergaičių grupė išpildys po
ezijos ir dainų montažą, kurį 
rudšia muz. S. Sližys.

Valdyba

Jonas Brokas, sėkmingai va
dovavęs Šv. Antano parapijos 
gegužinę ruošiant, dėkoja vi
siems kurie aukojo pinigais, 
produktais virtuvei, daiktais 
laimėjimų stalui ir tiems kurie 
dirbo gegužinės metu. Ypatin
gą padėką reiškia: P. Petravi
čiui, L. Petravičienei, A. Pusdeš- 
riui, A. Kezenienei, V. Alkevi- 
čiui, V. Kriaučiūnui, IS. Nauma- 
vičiud, A. Ruzgiui, E. Russell, 
V. Shermanui, V. Biliūnui, Ja
nulaičiui ir Janulaitytei.

J. Brokas dėkoja nemokamai 
grojusiems muzikantams Bro
niui Sakalui ir Pranui Dobai- 
čiui. U. Brokienė, E. Zubrickie- 
nė, C. Naumienė ir E. Alkevi- 
čienė dirbo aibi dienas šeštadie
nį ir sekmadienį. Parapijos var
du J. Brokas dėkoja visiems 
atsilankiusiems gegužinėje.

(pr.)

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel.
tel.

278.3265
549-1982

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus 
(deda '“Plaster Board”. Visų rūšių

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

Michigan — Tel. VE 3-4064

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

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

Ruošiasi sutikti svečius Dainavos stovykloje. Iš kairės: svetainės ve
dė'as — Antanas šiurkus, parengimų komisijos p-kas Vytautas Petru
lis, šeimininkė — Vladislovą Š&urkienė ir Marytė Petrulienė, (iš dešinės
įkaitę). Nuotr. J. Urbono

6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

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

4t
perannum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Ųuarterly
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dee. 31

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

VedSjas—RALPH J. VALATKA 
17606 \Varwiek, Detroit, Mich. 48219 

TEL. 537-5550

I11IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIUI1IUIUIIIUUU

ederal

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 7-7747

DE PROFUNDIS 
Kantata

Muzika Vlado Jukubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

NEVĖLUOKITE

Užsakykite išanksto

LANGAI 
DURYS 

STOGELIAI 

TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 
Telef. PR 8-2781

Remkite tuos biznierius, kūne 
kelbiasi dienraštyje "Drauge”

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų—IJetuvių kalbų žodynas . / v $6.00
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO —- B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčių.
IHIIIIIIIIIIIIII!llllllli:illllllllllllllllllllllllllli]llllllllllllll|ii|IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIilll!lllllllllillll!lllll... .

S E I G A N * S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ

4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272
Atidarė 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.

iv Pirkę kostiumą švarką ar kelnes,- jūs> būsite patenkinti, <iea 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 16 d*

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 pusi.)

CLASSIFIED GUIDE
talkininkų. Valgykloje dirbo VI. 
Šiurkienė, M. Petrulienė, R. Sven 
tickienė, St. Ratnikienė, E. Rėk 
lienė. Prie jaučio kepimo —A. 
Šiurkus, J. Duoba, A. Velavičius,

ĮSIGYKITE DABAR ! MISCELLANEOUS
aviacijos daliniuose tarnaujantį 
savo sūnų leitenantą Sigitą Vis
kantą, marčią Albertą, anūkę Zi
tą Feliciją ir visiškai neseniai j Rutkaugkgg jr Vyt. Petrulis, 
atkeliavusį anūką Kazimierą Al- ' 
bertą. Pažymėtina, kad Įeit. S.
Viskantas būdamas aktyvioje ka
rinėje tarnyboje seka lietuvių gy-

— Dainavos stovyklavietėje 
pasibaigus vasaros sezonui sto
vykla žiemos metu uždaroma ir

Didžiojo poeto Dantės intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at 
skleidžia jo vienintėlis prozinis kū- j 2<toš w. Uit st.’ 
rinys, paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
2501 w. 09 st.

COSMOS EX PRESS

venimą, prenumeruoja “Drau- vartai užrakinami Žiemą į Dai- 
ir ypač su dėmesiu skaito nav9 ga’ima atvykti tik su sto

vyklavietės vadovybės žinia. Gru
pės, norinčios stovyklauti žie
mos metu arba ten praleisti sa
vaitgalį, turi kreiptis į adminis-

Naujasis Gyvenimas

rei. WA 5-2737 
Tel. AVA 5-2787 

3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. lr V. .Žukauskai

j REAL ESTATE

2-jų butų mūrinis po 5)4 kamb. 2
J maš. garažas. Apyl. 66 ir *Maple- 
wood. Kreiptis į savininką

GA 5-3897

Savininkas parduoda 2-jų butų po
5 kamb. namą. Atskiri “radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

HELP VVANTED — MOTERYS

TAPĖ CONVERTER 
OPERATOR

Some experience, malė or female, 
age open.
Evanston, III. Tel. 869-3002 '

j TELEPHONE ORDER TAKERS 
Age 18 to 25 Preferred 

Will train persona tvith pleasiant 
telephone apeakiing voice for in
teresting work in busy air con-

I ditloned loop. area. Excellent Co.
Benefits. Salary open.

I Call Miss Young for appt. 467-4498 I

HELP VVANTED — VYRAI

PORTER
For Old Orchard Shopping Center
40 Hour week. $2.00 per hr. plūs 
bonus. Own transportation reų’d. 
Monday thru Saturday call — 
Pete Carreras at 944-6500, ext. 374

g4
Detroito žinias.

— Detroito jauni skautų vado
vai gausiai dalyvavo skautų va
dų suvažiavime Hamiltone (Ka- traciją arba į tarnybos pirm. dr. 
nadoje) spalio 11 ir 12 d. Gabi- A. Damušį, kuris veda atatinka- 
jos tuntą atstovavo Aida Ar-. mą grupių registraciją, 
lauskaitė, Silvija Leonavičiūtė, — Kazys Rutkauskas iš Rock

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prleli 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri 
naa. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 

na $2.00 Gaunama DRAUGE Ir į ^,r’^^*te;p8,rtraU<1’’ Vl““

, , , , , . , .. Full or Part Time.Medinis — 5 ir 4 kamb. modernlš- | ,.nrįPtv nf knives 
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman.
1 butą tuoj galima užimti Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

DEMONSTRATORS
Demonstrate

Cooking & Hunting. 
Mušt have oivn car.. 

EXCELLENT SALARY

Phone — 675-7240

Birutė Kvietytė, Irena Sventickai 
tė, Vilija Ratnikaitė, Valentina 
Hotraitė, Vilija Baukytė, Audro
nė Tamulionytė. Baltijos tun
tą atstovavo Edvardas Sventic
kas, Kastytis Karvelis ir Robertas 
Selenis.

— “Aušros” šeštadieninėje 
mokykloje, kurioje mokosi 22 vai 
lcai, mokytojauja Vladas Pauža

ford (III.) savo darbovietės - 
Bamess Drill tarnybos reikalais 
lankėsi Detroite. Ta proga aplan- j 
kė savo pažįstamus, L. namus 
ir Dariaus —Girėno klubą.

— Dariaus — Girėno klubo 
rudens išvažiavimas - gegužinė į- 
vyks sekmadienį spalio 19 d. val
dybos nario Stasio Geldžio sody
boje (9055 Morton Taylor, Bei

pas knygų platintojus.
Illinois State gvyenfcojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

(vedėjas), St. Kaunelienė, Rūta leville, Mich.). Esant nepalan-
Kaunelytė, Pranas Baziliauskas, 
Tėvų komitetą sudaro Leonas 
Kalvėnas (pirm.), Bronė Vasiliau 
skienė, Stasė Pranėnienė, Stas. Ra 
čiukaitis ir Edvardas Vasiliaus
kas.

— Už geriausius rašinius “Auš 
ros” mokyklos mokiniams paskir
tos premijos: I premiją laimėjo 
Regina Juškaitė, II - Giedrė Siru- 
tytė, III - Rūta Misiūnaitė, IV 
- Dalia Kalvėnaitė ir V- Juozas 
Račiukaitis. Premijas pas
kyrė ir įteikė tėvų komitetas ir Sį 
Butkaus šaulių kuopos pirm. V. 
Tamošiūnas.

— Jaučio kepimas Dainavoje 
spalio 5 d. pasisekė ne tik dėl 
labai gero oro ir gausaus svečių

kiam orui pobūvis įvyks p. Gei
džių erdviuose namuose. Visuo
menė taip pat kviečiama daly
vauti.

— Šaulių sąjungos suvažiavi
mo, kuris įvyks Detroite balan
džio 25 ir 26 dienomis ir daly
vaus Amerikos bei Kanados šau
liai, paruošiamiesiems darbams ir 
visiems ūkiškiems darbams vado
vaus: centro valdybos atstovas 
M. Snapštys, abiejų kuopų pir
mininkai V. Tamošiūnas ir M. 
Vitkus.

— Korektūros klaida. Pianistės 
Aldonos Kepalaitės piano rečita
lis lapkričio 1 d. įvyks 8 vai. (bet 
ne 3 vai. kaip klaidingai buvo 
atspausdinta praėjusio ketvirta-

atsilankymo, bet ir dėl nuoširdžių dienio žiniose).

Šeimos prieteliui
A. f A. Prof. PRANUI RAULINAIČIUI 

mirus, jo sūnums ALGIUI ir JULIUI bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Kazys Mikolajūnas 
Jurgis Mikolajūnas

Nijolė Gaurilienė

I

A. A.

ELENAI KUČIŪNIENEI 
mirus, jos vyrui ALEKSANDRUI KUČIŪNUI, jo šeimai, 
seserims — M. ALMINIENEI, A. LUKŠIENEI, E. GRUO
DIENEI, broliui A. VYČIUI ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.

Stefa ir Vaclovas Biručiai

A. -Į- A. Kūrėjui - savanoriui pulkininkui 

PETRUI GENIUI mirus, 
žmonai VILEI, mielai birutininkei, dukroms LIUDAI 
GVILDIENEI, NIJOLEI POŠKIENEI ir žentui DR. B. 
POŠKUI, EGLEI ARIENEI ir žentui inž. B. ARUI su šei
momis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liū
dime.

LD. Kunigaikštienės Birutės Dr. C. Ghicagos skyr.

A. + A.

Kūrėjui - savanoriui pulkininkui

PETRUI GENIUI
mirus,

žmonai VILEI, mielai birutininkei, dukroms LIUDAI 
GVILDIENEI, NIJOLEI POŠKIENEI ir žentui DR. B. 
POŠKUI, EGLEI ARIENEI ir žentui inž. B. ARUI 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
drauge liūdime.

0. Andrušaitfenė, M. Babickienė 
V. ir J. Kulikauskai, dr. J. Monstavičienė
M, ir Pf šlJial, J= Ir PB žitkai
S. Oželtonė, M. Jr J. Tumai

AIDAS TARP

DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

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

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur’ 
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 prte kalno, 

turi pridėti 5% mokesčių.

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, UI. 60632. TeL VA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiHimiij

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunam ■ ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
(llliillllllllllllllilllllllllllllllliilllilllllllll1

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės.

L l(onvx? f/agent J
automobilių.

sveikatos. blz-
nio.
Patogios Išsl-
mokėjimo s»
lygos.

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

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 MEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-188?

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
»iž apdraudė nuo ugnies ir automo* 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% Wes* B5tb Street 
Ohlcago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4888

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO: J

Tvoros, Sto
geliai, Dury?
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

MOVING
SERENAS perkrausto baldus fer 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 671 h Place — VVA 5-8063

PARDAVIMUI

IhinillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIim^

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

Netoli Marąuette Parko parduo-: 
damas gerai užlaikytas 6 kambarių 
de luxe mūr. “octagon” bungalovv. 
Karštu vand. apšild., 2 maš. gara
žas. Tuojau galima užimti. Skalm- 
binkit savininkui, 737-75’^6.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Remkit tuoe biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors

585-5285

GENERAL OFFICE

Desirės woman with general office 
skilis. .Light typing, in one giri Of
fice. 5 day vveek. Good company 
benefits.

CALL WM. POLLACK

D. Pollack & Sons
1931 No. Mendell Avenue, Chieago 

TEL — AR 6-9511

STOCK WORKERS
We presently have several 
openings for stock workers 
and stock clerks.

Pleasant working condi-
| tions, excellent company 
benefits.

Apply in Person to 
Personnel Office

2801 South 25th Avenue 
Broadview, Illinois

(An eąual opportunity Employer >

Maintenance Carpenter
5 day week. Blue Cross, Blue

Shield. 5555 Sheridan Road
EDGEWATER BEACH APTS.

L0 1-8500 Mr. Buggy

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų mūrus. Gazu šildymas. Mū

ro garažaa. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metų, 5 % 

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 
Įmokėti.

Mūr. bungalovv Marąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. ti 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. Marą. Parke, $11.000

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

REGISTERED
NURSES

OPEN’GS NOW AVAILABLE IN

Operating Room 

Medical & Surgical
in leading hospital across the bay
from San Francisco. En.iry the ad 
vanta ges of beautiful Berkeley:

BUS BOYS
10:30 A.M. - 3 P.M. Tuesday thru 
Friday. $1.50 per hour. Tips and 
'meai.

Ask for Marty, 355-0712

“GET SĖT N0W 0NI 
STEADY JOBS!”

Immediate Openings — Various 
Factory Work — Will Train.

Free Blue Cross & Blue Shield, 8 
Paid Holidays. Good Working Con- 

Wages start at $680 per month ditions And Location. Day Shift. 
for RNs with 6 or more months ex-

> nence.
IVrite or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke, Mūr. namas —- 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

.Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan lr 73-člos. Mūr. 5 
kamb. bungaloiv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515
5 kamb. mūr. bungaloiv prie 71 

lr Rockivell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

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

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

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

lįį aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 6 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $1 8,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezid.encija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19,500.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prte 71 ir Californla. $152,000

31 p. tinkamas statybai sklijia- 
prle 72 lr Mapleivood $.10.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

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

CONSTRUCTION C0,

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 601h Street 
TeL HE 4-7432 1

Apply in Person
MOSER PAPER COMPANY 

621 S. Plymouth. Chieago, Illinois

Exper’d Dishvvasher
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD CONDITIONS 
$2.00 PER HOUR

Ask for Marty, 355-0712

ORDER FILLER 
WAREHOUSEMAN 

Good Starting Salary 
Insurance 

Hospitalization 
Pension Plan

By appointment only — 
MR. LEO RAPP 

Tel. — 281 -8778

Bryant Electric Co.
(Division of Westinghouse)

1718 W. Fullerton Ave.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

EAL ESTATE
IIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllIllllllllllIIHIIIIIIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIII

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, RL TeL OL 6-2233 
Turime šimtus namų Clceroje, Uerevyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Heating Contractor
Įrengtu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oondltlonlng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Cbicago 8, IU.

Telefonas VI 7-8447

PRESSMAN
Work close to hoime. 

Litho-P|»essman with expe|«’ce on 
A.T.F. chief 15 or 25 inch Solna.
Wages according to expęrience. 

3638 N. LINCOLN, Tel. 549-5275
PUNCH PRESS OPERATORS

EXPERIENCED 
Day shift and steady ivork

JIFFY
METAL PRODUCTS, INC.

TEL 626-8090

D fi M E S I O I PROGOS — OPPORTUNITIES

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St. — Tel. 434-042J 

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

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

Texaco Service Station 

For Lease

58th and Kedzie Ave. Paid Train
ing program. Very low rentai. Old 
established clientele.

BI 2-3840. After 6 p.m. — 

776-7993

D fi ai E ŠIO !

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

ililllllllillllllllllliuillllllillllllllll'llllllllli

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formate Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Platinkite “Draugę”. 

Skelbkites “Drauge”-



KARYS, IŠGIRPĘS M. SLEŽEVIČIAUS 
BALSĄ

R. a. pulk. K. Babicko mirties metinių proga

balsą prieš svetimomis kalbomis 
kalbančius karininkus, kai buvo 
lietuvis ne tik vardu, bet veiks
mu ir darbu,

Į amžinybę iškeliavusio pulk. 
Įeit. Kazio Babicko vieta mūsų 
bendruomenėje neliko tuščia. Jo 
darbus lietuviškuose dirvonuose 
tęsia velionies žmona Marta Ba- 
bickienė, veikli birutietė, “Biru- 
tiečių” Chicagos sk. pirmininkė, 
taip' pat dukra Gintra Narienė, 
gyv. Chicagoje, ir sūnus Rytas, 
vienas iš jaunesnėsės kartos ga
biųjų dirigentų. Visi jie gyvai 
darbuojasi lietuvybė? išlaikymui 
ir laisvos Lietuvos ateičiai, kurios 
laisvės ginti jų vyras ir tėvelis 
pačioje jaunystėje išėjo savano
riu. VI. Rmjs

Pernai spalio 18 d. Chicagoje 
mirė Lietuvos kariuomenės sava
noris kūrėjas ir buv. paskutinis 
Lietuvos kariuomenės auto rink
inės vadas pulk. Įeit. Kazys Ba
bickas. Šį sekmadienį 10 vai. r. 
Jėzuitų koplyčioje metinių proga 
kun. dr. J. Kubiliius už velionies 
sielą atlaikys šv. Mišias, o šv. 
Kazimiero kapinėse 72 bloke 
ant a.a. pulk. K. Babicko kapo 
bus pašventintas paminklas.

K. Babickas kilimo aukštai
tis, iš Panevėžio aps., Lietuvai at
gavus nepriklausomybę grįžo 

f ■**§ Rusijos ir įstojo “Saulės” gim
naziją Kaune baigti mokslo. 
Bet gimnazijos suole jam sėdint, 
įsiliepsnojo nepriklausomybės ko
vos ir ministeris pirm. M. Sle
ževičius kreipėsi į tautą, kviesda
mas jaunimą stoti į savanorių ei
les. Tą šauksmą išgirdo ir K. 
Babickas, 1919.II.6 savanoriu į- 
stojęs į kariuomenę. Neužilgo bu-

> -^vo pasiųstas į ką tik įsikūrusią 
Karo mokyklą. Karininkų tarpe 
dažnai girdėjosi rusų ir lenkų kai 
ba. Čia jaunas lietuvis nesuvaldė 
savo jausmų ir išplūdo karinin
kus, kalbančius svetimomis kal
bomis. Už tai buvo nubaustas 
net 4 metus kalėjimo. Per jo se
sers dramos aktorės ir solistės 
Unės Babickaitės pažintis su į- 
takingais žmonėmis bausmės lai
kas buvo sutrumpintas. Bet ta 
pati istorija pasikartojo ir kitą 
kartą: Karo mokykloje jį kažkas 
kėlė iš miego rusiškai. Tada jis 
garsiai suriko, kad įstojo į Karo 
mokyklą pasiruošti karininko 
profesijai ne tam, kad ginti Lie
tuvos valstybinę, bet ir tautinę 
nepriklausomybę. Pats griežtai 
vengė politikos, nes nebuvo kar
jeristas ir jį domino tik karinė 
strategija ir karinis mokslas.

Velionis tiek Lietuvoje, tiek ir 
už jos ribų gyvendamas labai 
iaug skaitė, turėjo susidaręs ne
mažas bibliotekas, apie perskaity
tas knygas mėgo diskutuoti su 
kitais, turėjo savo griežtą kriteri
jų. Tomis temomis su velioniu 
Chicagoje ne kartą teko kalbėtis 
ir rašančiam šiuos žodžius. Taip 
pat mėgo muziką. Savamoksliš
kai išmoko skambinti pianinu. 
Skambino iš klausos, bet taip pa
kiliai, triumfališkai, taip pat, 

t t Xa’P J° brolis rašyt. Petras Ba
bickas, gyvenantis šiuo metu Bra
zilijoje. Abu jo vaikai - dukra 
Gintra ir sūnus Rytas pasekė tė
velį ir pasirinko muzikos studi
jas. Rytas Babickas jau ilgas lai
kas kaip yra “Čiurlionio” ansam
blio dirig. A. Mikulskio dešinią
ja ranka.

Nors nedalyvaudamas politi
koje, o gyvenimą grįsdamas tik 
kariniu mokslu ir menu, pulk. 
Įeit. K. Babickas Lietuvą okupa
vus bolševikams, su šeima pate
ko į ištremiamųjų į Sibirą lietu
vių tarpą. Karas šį kartą išgelbė
jo. Bet kai bolševikai 1944 m. va
sarą antrą kartą veržėsi į Lie-

/ ^iuvą, jis buvo pasiryžęs niekur 
nebėgti, bet stengtis išlikti ir mir
ti savo žemėje. Šeimos ir gimi
nių iš Lietuvos buvo tempte iš
temptas. Vos peržengus Lietuvos 
sieną, prasidėjo jo liga — skilvio 
skausmai, kurie svetimuose kraš
tuose esantį Lietuvos karį kanki
no iki grabo lentos. Nuo to pa
ties skilvio ligos jis ir mirė.

Bet toje neviltyje be savo že-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, Illinois

IŠ L.B. BIULETENIO
— LB Apylinkės valdybos ren

giamas tradicinis rudens vakaras 
įvyks spalio 18 d. (šeštadienį) 
Lietuvių auditorijoj, Lincoln ir 
9* -tos gatvių kampas. Pradžia 8 
valandą vakare. Programoje pasi- 

; rodys Waukegan dar negirdėtas 
moterų kvartetas, o šokiams gros 
6 asmenų Neo-Lituanų orkestras. 
Salė bus jaukiai išdekoruota ir į- 
spūdingai apšviesta. Maistas, ka
va, bealkoholiniai gėrimai bus

fo skyriaus valdybos nariams K. ginas ir išviliojo iš jų 18 miili- 
Kazlauskui, 825 - 8th St. Wauke- jonų jenų.
gan, III., arba V. Petrauskui, 1122 j gįtuo būdu gautuosius pinigus 
Victoria St., North Chicago, III. jjs panaudojo savo žmonai ir 
Jeigu kas siųstų čekį, prašoma ra- dviem vaikams išlaikyti, 
šyti United Lithuanian Relief ________

. Fund of America, Ine. Kartu pri- — Bėda vedus, bėda nevedus, 
duodama be atskiro atlyginimo,; menama, jog paaukotos Baliui į patarlė)
vien tik už įėjimo auką. Įėjimo

s auka suaugusiems 5 dol. ir studen 
tams 2.50 dol.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus plačios apylinkės 
lietuvius pasinaudoti šia proga 
ir pasikviesti gimines, draugus 
bei bičiulius jaukiai ir smagiai

A. a. K. Babickas

mės Lietuvos karys rasdavo at
ramą. Jo gyvenimo motto buvo
jaunystė. Ta gaivališka, neišsi- ' tarp savųjų pasilinksminti, 
sisemianti jaunystės jėga jį sti- .Šio vakaro tikslas iš gauto pel- 
prindavo. Jis žavėjosi ir šių dienų no padidinti savo įnašą Lietuvių 
jaunimo moderniškumu, jų nau- fondui, juk, kaip žinoma ši apy- 
jom pažiūrom, nes pats savo lai- linkė stovi pirmųjų eilėje LF rė- 
kais buvo modemus, kai kėlė mėjų tarpe, tad savo gausiu ap-

silankymu padėsime ir toliau iš
laikyti tą garbingą vietą.

ATOSTOGAUJA
Seržantas Eugenijus Grižas, 

Aleksandros ir Povilo sūnus, tar
naująs kariuomenėje -karo avia
cijos smogiamuose daliniuose, 
atostogas praleidžia pas tėvus, 
Waukegane.

BALFO RINKLIAVA JAU 
PRASIDĖJO

Praėjusį sekmadienį, 5 d. buvo 
oficialiai atidaryta Chicago ap
skrities Balfo šių metų rudens va
jaus rinkliava. Dauguma kalbė
tojų apeliavo į aukotojus, prašy
dami , kad šiais metais padidin
tų auką, nes rusams padidinus 
muitus žymiai padidėjo siunti-

Miisę mielam bičiuliui, teisininku  j,
A. ■+* A.

PRANUI RAULINAIČIUI 
Los Angeles mirus, jo sūnus Algį ir 
Julių su šeimomis nuoširdžiai užjaučiam.

Jurgis ir Julija Gyliai

A. + A.
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus, liūdintiems muz. iR. KUČIŪNUI su sūnumi, 
seserims: M. RLMINIENEI, E. GRUODIENEI, R. LUK
ŠIENEI ir broliui ALBERTUI VYČIUI nuoširdžią už
uojautą reiškiame.

Dr. S. Urba ir Dr. V. Rėklys su šeima

Choristei
EVAI PRIŠMANTIENEI

ir artimiesiems, jos mylimam tėveliui mirus, 
nuoširdžię užuojautę reiškia

Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos choras

> -.M

Partizano daina 'Alvudo teatre. 
Dail. 1. Kiburo dekoracijos. Dai- 

D. Fnuoja D. Kirvaitytė.

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI 
iškeliavus į amžinybę, didžio skausmo ir liūdesio 
prislėgtiems, mielosioms žmonai VILEI, dukterims 
LIUDAI, NIJOLEI ir MARIJiRI-EGLEI, jų šeimoms ir gi
minėms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Stefa Charžauskienė 
Genovaitė Sekmanienė

Nuotr. M. Nagio

A. -f A. MARIJAI GRAUŽINIENEI 
užbaigus jos žemiškąją kelionę ir persikėlus j amži
nąjį gyvenimą, jos dukrai MARIJAI, sūnums JUOZUI 
ir VYTAUTUI ir jųjų šeimoms, bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Valerija Ir Me&ys Bankauskai
Leokadija ir Juozas žvyniai

SS2

nių kainos, o juk Balfas daugiau5 
šia ir remia vargstančius lietuvius 
Sibire ir tėvynėje siuntinių for
ma.

Ne vien Chicagoje, bet ir šioje 
kolonijoje rinkliava jau prasidė
jo, tad prašoma mielus aukoto
jus savo auką įteikti vietos Bai

sumos yra atskaitomos nuo val
stybinių mokesčių, "income 
tax”. Priimtoms aukoms bus iš
duodami formalūs pakvitavi
mai. vp

VYRAS APGAVIKAS

Tokijo teismas dvejiems me
tams kalėjimo nuteisė Toslkią 
Itą, įkuris žadėjo vesti 25 mer-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
spalio 14 d., 7 vai. ryto, sulaukus 92 m. amžiaus, mirė mūsų mylima 
mamytė, uošvė ir močiutė

A. + A. MARIJA GRAUŽINIENE
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Mariją, 2 sūnūs: Juozas, marti 

Sofja, ir Vytautas, marti Rūta, anūkai Dalia ir Algis bei kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo, Amžinojo ir Gyvojo 
Rožančiaus draugijoms.

Kūnas bus pašarvotas katv. 12 vai. dieną Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 S. Lituanca Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 18 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Jurgo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus .nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. Gėlių prašome nesiųsti.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138

Pranešame, kad 1969 metų spalio mėnesio 13-tą dieną, užmigo 
Viešpatyje

A|A
Dr. inr. PRANAS VIKTORAS RAULINAITIS

Velionis gimė 1895. IX. 23, Čisavoje, Sasnavos vi.. Marijam
polės apskrityje. Mirė Los Angeles, kur gyveno nuo 1954-tų metų. 
1919 metais Lietuvos Kariuomenės savanoris. 1923 metais Fri- 
bourg’o unversitete įsigijo teisių daktaro laipsnį. Profesoriavo 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijoje. Kauno, Vilniaus ir Pabal
tijo universitetuose, bei keliose aukštesniosiose mokyklose. Buvo 
Kauno metropolijos kurijos ir švietimo ministerijos juriskonsultas. 
Lietuvos Darbo Federacijos ir Lietuvos mažažemių ir naujakiu- 
rių sąjungos steigėjas. 1923-26 metais Lietuvos Seimo narys, 1924- 
26 metais seimo vicepirmininkas. Atstovavo Lietuvą tarptauti
niuose suvažiavimuose. Priklausė daugeliui visuomeninių, poli
tinių ir kultūrinių organizacijų. Bendradarbiavo lietuviškoje spau
doje. Parašė ir išleido keletą knygų.

Laidojamas ketvirtadienį, spalio mėnesio 16-tą dieną, 9 va
landą ryto, iš Šv. Kazimiero bažnyčios, San Fernando misijos 
kapuose šalia savo mylimos žmonos Pąulinos.

Nuliūdę' sūnūs Pranas Algis ir Julius Azis, marčios Angelė Ju
lija ir Irena Aldona, vaikaičiai Pranas Darius, Jūratė Elena, Arvy
das Lukas ir Sigitas Jonas Raulinaičiai.

A.

ZUZANNA NORMAL
SCHLAUTERYTE

Gyveno 8640 South Honore Street.
Mir® spalio 14 d., 1669, 1:30 vai. popiet, sulaukus 75 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Anton, 2 dukterys: Eleonor 

Coclyn, žentas Henry ir VVilma, sūnus Onspar, 6 anūkai, 2 seserys: 
Antanina Maliorienė su šeima Lietuvoje ir Marija Gaurisienė su 
šeima Pietų Amerikoje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarv. Mažeikos - Evans koplyč., 6845 S. Western Avė.
Laidojama privačiai penktad., spalio 17 d.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

atsilankyti į šermenis.
Nuliūdę: VYIRAS, DUKTERYS, SŪNUS, SESERYS
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

iillilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllli

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms ' 

tr kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GftLINYŪlA
2443 VV. 63rd Street, Chicago, IlUnois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
( LAUKA W1CZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-8401

REMKITE “DRAUGI”.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 16 d.

PULK. PETRAS GENYS
Savanoris-Kūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordeno kavalieri/us

Gyveno 7114 S. Maplewood Avenue.
Mirė 1969 m. spalio 15 d., sulaukęs 75 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Gailionių kaime, Joniškėlio valsč.. Biržų 

apskr.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko nuliūdę: žmona Wilhelmina Kiška-Kiselytė dukterys; 

Liuda Gvildienė, Toronto, Kanadoj Nijolė ir Balys Poškai, Kan
kakee, III., Eglė ir Bronius Arai, Silver Spring, Maryland, dvylika 
anūkų, velionies sesuo ir kiti giminės Lietuvoje.

Kūnas bus pašarvotas ketv., spalio 16 dieną, Petkaus Mar
ąuette koplyčioje. 2533 W- 7lst St.

Atsisveikinimas su velioniu penktad. 7 vai. vak.
Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 18 d., 9 vai. ryto bus nulydė

tas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus 
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

R
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

MMEBMVAMS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 

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 duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio m. 16 d. CHICAGOJ IR APYLINKES!

X Dr. Šarūnas Užgiris, kaip 
skelbia “Produc-t Engineering” 
žurnalas spalio 6 d. laidoj pa
kviestas padėti išvystyti raketi
nio automobilio gamybą, kuris 
galės važiuoti 600 mylių per 
valandą. Dr. š. Užgiris yra 
Illinois Technologijos instituto 
profesorius.

x Albertas Kerelis Oook ap
skrities vyriausias architektas, 
jo brolis Alfonsas, įkuris vado
vauja statybos firmai ir gimi
naitis A. Laurinaitis sugrįžo prie 
savo nuolatinių darbų, praleidę 
10 dienų šiaurės Kanadoje sėk
mingoje medžioklėje, kuriai be
veik neįžengiamose giriose va
dovavo du prityrę vietiniai in
dėnai.

X Inž. Zenonas Bačelis iš 
San Paulo, Brazilijos, kur gy
vena jau 20 metų, rugsėjo 9 d. 
atvylko į JAV aplankyti savo 
giminių. Apsilankęs Washingto 
ne, Philadelphijoje ir kt., at
vyko į Chicagą pas savo svai
nius inž. P. ir E. Sidzikauskus 
ir inž. Romą ir Oną Šiaudiikius. 
Šiomis dienomis išvyko į San 
Francisco ir Los Angeles, o iš 
ten vyĮks atgal į Braziliją. Sve
čias ilš Brazilijos, lydimas E. 
SidzikauSkienės ir inž. R. Šiau 
dikio, aplankė Draugą ir pasi
džiaugė lietuviškos spaudos dar 
bais.

X Dr. L. ir I. Kriaučeliūnai 
ir dr. V. ir B. Bagdonai spalio 
22 d. išvyksta į Europą daly
vauti veterinarijos gydytojų su 
važiavime, flcuiris vyks Austrijos 
sostinėje Vienoje ir Šveicarijos 
Genevos mieste. Ta proga jie 
žada aplankyti ir kitus Euro
pos ’ kraštus.

X šachmatininkų dėmesiui! 
Penktadienį, spalio 17 d., 7:30 
v. v. visi šachmatų mėgėjai ir 
mėgėjos yra kviečiami atvykti 
į Jaunimo centrą. Prašome at
sinešti šachmatus. Yra dedamos 
pastangos suorganizuoti lietu
vių Šachmatų klubą, kurį yra 
sutikę glaboti tėvai jėzuitai. Dėl 
smulkesnių informacijų prašo
me skambinti M. Milkutaičiui, 
VI 7-5186.

X P. Baltuonio (montrealie- 
čio) medžio darbų paroda bus 
lapkričio 1—2 dienomis Jauni
mo centro didžiojoje salėje.

X Marąuette Parko Namų
savininkų organizacijos susirin
kimas įvyksta spalio 17 d., 
penktadienį, 7.30 v.v., parapijos 
salėje. Organizacija turi jau 
apie 400 narių, kurie kviečiami 
gausiai susirinkame dalyvauti ir 
aptarti savo apylinkės aktualiuo 
sius klausimus, kurių čia yra 
daug ir visokių. Kviečia valdy
ba.

X Už a. a. Kazio Babicko sie
lą, jo mirties metinėse, 1969 m. 
spalio 19 d. 10 v. r. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios. Giminės ir pažįsta
mieji prašome prisiminti jį savo 
maldose. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina-
n.ais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road Telefonas 
VT 7-7747 fsk >

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

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

ltt.)

Prel. Leo J. Brust, buvęs 
Milfwaukee arkivyskupijos kanc
leris, o dalbar generalinis vika
ras, yra paskirtas vyskupu aug
ziliaru. Konsekracija buvo 
spalio 16 d. Mihvaukee katedro
je. Į iškilmes buvo pakviestas 
ir dalyvavo tėvų marijonų pro
vincijolas kun. J. Dambraus
kas.

X A. a. pui. Petras Genys, po
sunkios ir ilgos ligos, rūgs. 15 
d. nakčia mirė Šv. Kryžiaus li
goninėje. Velionis buvo 75 m. 
amžiaus. Kilęs iš Gailionių kai
mo, Joniškėlio valsčiaus, Biržų 
apskr. Buvo įkūrėjas - savano
ris, Lietuvos laisvės kovose lai
mėjęs Vyčio kryžių. Buvo ilga
metis 7-to pulko vadas; kai 
kurį laiką vadovavo trečiam ir 
ketvirtam puikui. Laidojamas 
šeštadienį. Pašarvotas Petkaus 
koplyčioj Marąuette parke. At
sisveikinimas penktadienio va
kare.

X LB Chicagos apygardos 
Švietimo komisija šį sekmadie
nį, spalio 19 d. 1 vai. p.p. Jau
nimo centre šaulkia lituanistinių 
mokyklų direktorių, vedėjų ar- 
ha jų atstovų ir tautinių šokių 
bei dainavimo mokytojų posėdį. 
Bus renlkamos Moksleivių pava
sario šventės taut. šokių ir dai
nų repertuaro komisijos, buls ta 
riamasi, kaip pravesti Švietimo 
tairylbos paskelbtas varžybas.

X A. a. Kazimieras Dauno
ras, gyvenęs Custer, Mich., pa
laidotas spalio 6 d. Velionis tu
rėjo 86 m. amžiaus. Buvo nuo
širdus lietuvis, “'Draugo” skai
tytojas. Anksčiau ūkininkavo 
Michigan valstijoje, o vėliau 
persikėlė į Custer, prie lietuvių 
bažnyčios, . kuriai daug padėjo.

X Architektas Rimas ir Rū
ta (Raulinaitytėj Mulokai su
silaukė pirrųgimės dukrelės, ku
riai duotas Undinės - Marijos 
vardas. Tėvai, seneliai Mulokai 
ir Raulinaičiai, o irgi kiti gimi
nės bei artimieji nuoiširdžiai 
džiaugiasi.

X šių metų šeimų Diena tė
vams įvyksta lapkričio 2 d. 
/Sekmadienį. Tema: šeima atsi
naujinančioje Bažnyčioje. Pra
ves ikun. P. Geisčiūnas, BALFO 
reikalų yedėjas.

Dienos programa hus tokia:
10:30 — konferencija
11:30 _  pasikalbėjimas
12:30 — pietūs
1:45 — registracija
2:00 _ i. pasikalbėjimas
3:00 — išpažintis
3.45 — liturginis pasiruoši

mas šv. Mišioms
4:00 — šv. Mišios
4:45 — užkandis, nuomonės, 

sugestijos, datos 
pmmatymas šokan
čiam kartui.

Jaunos šeimos kviečiamos at
vykti su vaikučiais, jų globa pa
sirūpins seserys. Jei žinote 'šei
mas kurios domėtųsi panašiais 
pasidalinimais prašome pakvies
ti, nes mes ne visus žinome ir 
ne visų adresus turime. Malonė
kite apie savo atvykimą pra
nešti iki spalio 27 d. Mokestis 
šeimai $15.00 įjungiant ir vai
kus.

Visais Šeimų Dieną liečian
čiais reikalais kreiptis: Sister 
M. Palmira, Immaculate Con
ception Convent, Putnam, Conn. 
06206. Telef. (code 203) — 
928-5828. (pr.)

Vida (Lužytė) ir Romualdas Penikai.

/V AR n IR TOL!
1 A VALSTYBĖSE

— Nauja lietuviška šeima. 
Spalio 4 d. Apreišikmo parapi
jos 'bažnyčioje New Yorke susi
tuokė Vida Lušytė ir Romualdas 
Penikas. šv. M-šias laikė ir mo 
terystės ualkramentą suteikė 
kun. N. Pakalnis, kartu įteikda
mas ir Šv. Tėvo palaiminimą. 
Jaunajai asistavo jos sesuo Ire
na Veitienė iš Bostono, jauna
jam Rimas Jakas iš Philadelphi 
jos. Gėles nešė keturių metų am 
žiaus jaunojo brolio dukrelė Dai 
na. Bažnyčioje dalyvavo gražus 
būrys giminių, draugų ir pažįs
tamų. Vestuvių vaišės vyko inž. 
Gerimanto ir Danutės Penikų 
namuose, Melvilie, Long Island. 
Per vaišes jaunuosius sveikino 
artimas jaunosios tėvų draugas 
prof. A. Kučas iš Philadelphi
jos. Kun. Pakalnis įteikė jau
niesiems po Šv. Rašto tomą su 
įrašais. Vida yra Marijos ir Sta 
šio Lūšių jaunesnioji dukrelė.

Romualdas yra Teodoros ir Do
mo Penikų sūnus. Į vestuves iš 
toliau buvo atvykę inž. B. ir R. 
Veitų šeimos ir p. Stelmokai ii 
Bostono ir inž. J. Dunčios šei
ma Jš Detroito. Povestuvinei 
kelionei jaunieji išvyko į Euro-

— Kun. dr. Titas Narbutas, 
panaudodamas “Drauge” rūgs. 
22 d. tilpusią žinią apie komu
nistų Lietuvoje areštuotą Did- 
vydžių kleboną Lionginą Kune
vičių, parašė ilgcl’.tą laišką laik
raščiui “Catholic Telegraph”, 
kuris išspausdino spalio 9 d. nu
mery, pavaizduodamas, kaip 
'sunkus yra Ikunigų ir apskritai 
katalikų gyvenimas bolševikų 
okupuotuose kraštuose.

' OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Rytų Vokietijos Erfurto 

apygardos pramonės, žemės 
ūkio ir kultūros paroda R. Vo
kietijos dvidešimtmečio proga 
suruošta parodų rūmuose Vilnių 
je. Paroda nedidelės apimties — 
tėra 200 eksponatų.

X Dr. Juozas Manelis š. m. 
spalio mėn. 6 d. buvo pakeltas 
į pulkininko leitenanto laipsnį. 
Puik. J. Manelis yra (širdies ir 
plaučių ligų chirurgas Walter 
Reed armijos ligoninėje, Wa- 
shington, D. C.

X “Geresni tėvai — žmoniš
kesni vaikai”, 281 Alvudo radi
jo paskaita šį ketvirtadienį, 
spalio 16 d., 10 v. r. Barčus ra
dijo šeimos valandoj.

X “Besinia ūkianti padangė” 
yra “Draugo” romano (konkur-| 
sui atsiųstas rankrašt's, pasira-i 
šytas Romo Vaivydo slapyvar
džiu. Rankraščiams įteikti ter
minas lapkričio 1 d.

X Prof. A. Varnas įteikė 
Čiurlionio galerijos čarterlo di
rektoriatui prel. P. Juro portre- j 
tą ir raštu pareiškė: “šis por-, 
tretas, 1954 m. mano tapytas, 
buvo paties prel. P. Juro paves-' 
tas laikinai mano globai tol,' 
kol Čiurlionio galerija sustvar-' 
kys pastoviais juridiniais pa
grindais ir vykdys galerijos stei 
gėjų nustatytus tikslus bei už
davinius, puoselėjant nepriklau
somai Lietuvai skirtą Meno kū
rinių fondą. Tas portretas yra 
minėtam tikslui Skirtas ir todėl 
jį įteikiu direktoriatui”. Prel. 
P. Juras taip pat atsiuntė por
treto dovanojimo dokumentą. 
Čiurlionio galerijos direktoria- 
tas reiškia padėką prel. P. Ju
rui už šią vertingą meno auką, 
o prof. A. Varnui už paveikslo 
globą.

X LK Susivienijimo Chicagos 
apskritis lapkričio 30 d. 3 vai. 
p.p. Vyčių salėje 47 st, ruoš a 
banketą.

X S. Bacevičienė ir L. Šatie
nė, padedamos aštuntojo sky
riaus mokinių mamyčių, žada 
visas Motinų klubo nares pavai
šinti ateinantį pirmadienį, spa
lio 20, 8 v. v. parapijos salėje. 
Šį vakarą pagerbsime ir mūsų 
moikyklos seseles mokytojas, į- 
teikdamos dovanų krepšelį. Va
karo programoje yra ir įdomi 
dr. M. McNeil psichologės pa
skaita apie vaikų ir tėvų ryšį.

X Rašytojų Pauliaus Jur
kaus, Henriko Nagio ir Kazio 
Bradūno atsiminimų pluoštai 
vaizdine ir garsine forma bus 
įdomiai įjungti į šį šeštadieni 
Jaunimo centre, 8 vai. vak. sta
tomą memorialinį Vytauto Ma
černio “Visiones Clarissimae” 
spektaklį.

X Uršulė Petraitienė, Brįd- 
geporto gyventojai, ilgametė 
“'Draugo” Skaitytoja, spalio 2C 
d. švenčia savo gimtadienį, c 
spalio 21 d. — vardines. Ji ge
ra talkininkė lietuvių organiza
cijose. Ji visada užprenumeruo
davo “Draugą” savo broliui 
ūkininkui Wisconsln valstybėj 
kol jis dar buvo gyvas.

X p. Tamoševičius, 1823 So 
Austin, Chicago, III., prisiuntė 
mūsų dienraščiui 5 dolerių au 
ką. Nuoširdžiai dėkojame.

X JAV LB Centro valdybos 
posėdis įvyks spalio 17 d. 7:3( 
v. v. Jaun. centre.

A. Kumskio kandidatūrai j šerifus paremti išvykos dalis svečių ir komiteto narių. Iš k. į d.: J. Naujoka tis St. Gri
garavičius, sol. Alg. Brazis, A. Lietuvninkas, sol. Alg. Grigas, E. Radvila, kandidatas į Cook apskrities šerifo pos
tą Al. G. KumsklS, Pbolė it giminaitė-

DZŪKŲ POPIETE 
CHICAGOJE

“Naujų lietuviškų draugijų 
kūrimas rodo, ikad mūsų išeivi
joje lietuviška veikla dar gyva. 
Blogiau, kai draugijos miršta, 
veikla silpnėja. Nauja Chicagos 
dzūkų draugija į gyvenimą išė
jo ne tam, kad skaldytų lietu
vius, bet Giad juos apjungtų, 
nes, kas bus geras -dzūkas, bus 
geras ir lietuvis”. Šiomis min
timis naujosios Dzūkų dr-jos 
pirmininkas Prana3 Nedas pra
dėjo pereitą sekmadienį įvyku
sį jaukų dzūkų pobūvį B. Pakiš
to salėje.

Kalbėtojų tarpe LB Chicagos 
apyg. pirm. A. Juškevičius iš
kėlė dzūkų patriotizmą, tikėda
mas, kad ateis laisvės dienos 
Dzūkijai ir visai Lietuvai. Ig. 
Serapinas, nors kilimu žemaitis, 
apžvelgė Dzūkijos praeitį ir iš
kėlė dzūkų žmones, turėjusius 
didelės reikšmės mūsų tautos 
atgimimui.

Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis svei
kino naujai įsikūrusią “Dzūkų 
respubliką”, linkėdamas jai sėk 
miingai veikti kitų išeivių “res
publikų” tarpe ir drauge su jo
mis sudaryti darnią Lietuvos iš
eivių imperiją. Gen. M. Rėklai
tis iškėlė garbingą dzūkų pra
eitį: jie sustabdę slavų įtakos 
slnkimą į Lietuvą, apsaugojo 
žemaičius su aukštaičiais, nors 
patys ir skaudžiai nukentėjo.

Meninėje programos dalyje 
pasirodė 16 m. amžiaus pianis
tas Kazys Martinlkus, paskam
bindamas tris muzikin'us kūri
nius. Keturios malonios dzūkės 
•— M. Vizgaitienė, T. Serapinie
nė, P. Prankienė ir B. Rustei
kienė, aikompanuojant Vyt. Rus 
teikiui, gražiai padainavo dar 
negirdėtas keturias dzūkų su
tartines. O kai užtraukė “Pa- 
svarscyk antela”, dviem ar vi
siems trim šimtams pobūvio 
dalyvių pritariant buvo labai 
darni didhgo choro daina. Dar 
dainavo Vyt. Rusteikis, pats 
sau akompanuodamas.

Dr. Rimvydas Sidrys įteikia Balfui savo tradicinę metinę auką 500,00 
dol., Iš k. įd. Balfo Chcagos apskr. pirm. — V. Šimkus, p. Sidrienė, 
gen. kons. dr. P. Daužvardis, dr. R. Sidrys, Balfo gen. sekr. A. Dzir
vonas.

CHICAGOS ŽINIOS
SKRAJOJANTIS OLANDAS

Radijo stotis WFMT 98.7 FM 
bangomis spaLo 19 d., 3:30 po 
piet transliuoja operą Skrajo
jantis olandas. Kurie negali lan 
kyti Lyric operos spektaklius, 
turėtų įkas sekmadienį pasiklau 
syti šios stoties, nes kiekvieną 
sekmadienį iki lapkr. 23 d. im
tinai transliuojama viena iš 
šiame sezone Lyric statomų ope
rų.

POLITINSS BANKETAS

Cook apskrities šerifas Jo
seph Woods Conrad Hilton vieš
butyje suruošė banketą ($50 už 
lėkštę), kuriame dalyvavo apie 
3,200 asmenų sudėjusių apie 
$160,000 būsimai rinkimų kam
panijai. Woods negali pagal į- 
statymą vėl būti perrinktas į 
šerifo vietą. Jis dabar respubli
konų partijos sąstate sieks no
minacijos į Cook apskrities ta
rybos pirmininkus. Kaip žino-

Vakarienę pradėjo kun. J. d. susirinko į Vengeliausko pa- 
Borevičius, sukalbėdamas savo
sukurtą dzūkų maldą. Po vaka
rienės dzūkai, o drauge jų mar 
čios, žentai ir svečiai gražiai 
linksminosi B. Pakšto orkestrui 
grojant.

Teko nugirsti, kad naujoji 
Dzūkų draugija ruošiasi ir di
desnius darbus visų lietuvių l'ar 
bui nuveikti. Lauksime. (bkj
PLĖŠIKAVIMAI MARQUETTE 

PARKE

Pastaruoju metu plėšikavi
mai Chicagos mieste ir apylin
kėse išaugo. Šie reiškiniai vis 
laibiau paliečia lietuvių koloni
jas ir ypač Marąuette Parką, 
kur pastaruoju metu buvo 
daug krautuvių, biznio įmonių 
ir atslkjrų žmonių užpuolimų.

Spalio 7 d. 11 vai. ryto į vi
siems gerai žinomą V. Bacevi
čiaus vedamą “Varpo” (Bell) 
real estate įtaigą, 6455 So. 

j Kedzie Ave, užėjo du jauni juo 
Idosios rasės vyrukai. Tada ten 
i buvo Stasė Bacevičienė ir Ba
lys Budraitis. Užkalto nę St. Ba
cevičienę, jie paprašė neva tai 
patvirtinti jų atneštą eilėraštį, 
kaip legalų aktą. Paskui liepė 

I jai nusigręžti sienos link ir, į- 
' rėmę pistoletą į galvą, pareika- 
,lavo atiduoti įstaigos pinigus.
I Gavę atsakymą, kad įstaigoje 
: pinigai nelaikomi, nuvedė ją į 
gretimą kambarį, įsakė klaup
tis lant 'žemės ir nejudėti. Tada 
užpuolė B. Budraitį, skaudžiai 
mušdami į galvą ir atimdami 
75 dol. Po to iškratė Stellą Ilas, 
atimdami iš jos piniginės 5 do
lerius. Taip pat paėmė du dei
manto žiedus, nukabino nuo kak 
lo aukso laikrodi), numovė vestu 
vinį žiedą. Užbaigę plėšti, visus 
suvarė į vieną kambarį, įsaky
dami nešaukti policijos, kitaip 
grąsino nušauti. Pol icija veikiai 
atvylko ir pradėjo tardymą. K.

AKTYVĖJA BRIGHTON PAR
KO NAMŲ (SAVININKŲ D-JA

Brighton Parko Namų savi
ninkų draugijos nariai spalio 3

ma, į šerifo vietą kandidatuoja 
Al. Kumskis demokratų partijos 
sąstate.
APLEIDO LIGONINĘ PO 30 

METŲ
Dr. Eugene Chesrow, 30 me

tų išbuvęs Oak Forest ligoni
nės superintendentu, šiomis die
nomis išeina į pens ją. Jo vietą 
laikinai užims dr. Sherman 
Kaplitz.

DEGĖ SANDĖLIS

Denver & Rio Grande Wes- 
tem geležinkelio 50x400 pėdų 
sandėlis sudegė prie 610 W. 16 
st. Jame buvo sukrauta popie
riaus ir medienos. Nuostolių pa
daryta daugiau $20,000. Sužeis
tųjų nebuvo.
ATIDARĖ LABORATORIJA

Chicagos universitetas šiomis 
dienomis atidarė naują geofizi
kos laboratoriją, kainavusią 5 
mil. dolerių.

talpas, 4500 S. Talman Ave. 
Apie veiklą pranešimą padarė 
pirm. A. Marma ir ižd. Martin
kus.

Bėgamojo momento reikalais 
įdomų pranešimą padarė Mar
ąuette Parko Namų savininkų 
draugijos vicepirm. Juozas Ba
cevičius, kuris pažymėjo, kad 
jų organizacija viską daro, kad 
Marąuette Parko kolonija pasi
liktų lietuviška.

Dėl lietuvių spaudoje paskelto 
to straipsnio, kad Marąuette 
Parkui gresiąs pavojus ir dėl to 
reikią visiems lietuviam kom
paktiškai iš anksto išsikelti kk*- 
tur, J. Bacevičius, Pr. Šulas ir 
kiti pasisakė priešingai, kad vi
siems reikia likti gyventi vie
tose.

Buvo atpasakotas “Dirvoje" 
tilpęs straipsnio turinys dėl me
namo pavojaus lietuvių didžiau
siai kolonijai.

Visi susirinkimo dalyviai pa
reiškė, kad nors ir gręstų lietu
vių kolonijoms pavojus, tačiau 
reiktų stipriau susiorganizuoti 
visiems ir niekur nesikelti, o 
laikytis gyvenamose vietose. 
Tuo reikalu reikėtų paklusti or
ganizacijų vadovybių nurody
mams.

Brighton Parko Namų savi
ninkai ir suinteresuotieji tuo 
reikalu spalio 31 d. tose pačiose 
Vengeliausko patalpose susi
rinks į specialų mitingą, kuria
me dalyvaus ir kitų kolonijų 
draugijų atstovai. — Pr. Fabius

MARINO TOMO, CINGOTTO 
LAIDOTUVĖS

Aštuoniolikmetis marinas T. 
Cincotta parašė savo tėvams, 
San Rafael, Calif., laišką, Ikad 
jis tikisi greit su jais pasimaty
ti. Jis esąs skaičiuje pirmųjų 
25,000 karių, kurie greit apleis 
Vietnamą. Neužmiršo pastebė
ti, kad gali ir kitaip įvykti. 'Ir 
įvykio. (Tomas žuvo nuo priešo 
granatos. Tėvai, seneliai, penki 
broliai ir seserys ir jo mergina 
vietoj jauno marino sulaukė jį 
karste. Laidotuvės įvyko gimti
nėje. Jose, be daugelio kitų, da
lyvavo ir (San Francisko vysk. 
Mark Huirley, kuris buvo Tomą 
krikštijęs. Tarp kitko vysk. M. 
Hurley pareiškė įsidėmėtinų 
minčių'. Jis pasakė, Ikad gy veni
mas yra pilnas paslapčių Kata
likų tikėjimas paslaptis priima, 
kaip realybę, nors jos neaprė
piamos logišku galvojimu. Pa
gal logišką galvojimą jaunas 
Tomas turėjo dalyvauti laidotu
vėse savo senelių ar tėvų, bet 
įvyko priešingai.

Tomo motina, seserys ir jo 
mergina laidotuvėse dalyvavo 

;ne tamsiais drabužiais, kaip to
kiais atvejais priimta. Bet bal
tais, tik su mėlynais ir raudo
nais atspalviais, kas išreiškia^ 
simbolį Amerikos vėliavos ir 
Tomo paklusnumą savam kraš
tui ir jo aukštiems autorite
tams. ...........

Įvykis buvo aprašytas vietos 
spaudoje. Bet jis pateko ir į di
džiąją (Hearst) spaudą .su pas
tabomis apie eilinių piliečių su
pratimą ir herojišką įsipareigo
jimą savam kraštui ir valdžios 
autoritetams. Įvykio iškėlimą 
ir aprašymą toji spauda laiko 
didžiai vertingu. A. Rz.

Ji neribotą laiką pajėgia šitaip 
mankštintis Alvudo suteiktoje aplin
kumoje. Nuotr. M. Nagio


