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TRUMPAI

Lietuvių k. iš Madrido 
radijo

New York. — Nuo spalio 1 
dienos vėl reguliariai perduoda
mos programos lietuvių kalba į 
Lietuvą iš Madrido. Kiekvieną 
vakarą 3 vai. 30 min. perduoda
ma nauja 15-kos minučių prog
rama (Lietuvoje dabar veikian
čiu Maskvos laiku programa gir
dima nuo 10 vai. 30 min. iki 
10 vai. 45 min.). Bangos ilgis 
32.04 metrai. Ta pati programa 
kartojama kitą dieną (Madrido 
laiku) 9 vai. 30 min. iš ryto ir 
3 vai. po pietų. Šie pakartojimai 
perduodami 32.7 metrų ilgio ban 
ga.

Lėšoms šiai programai išlaiky
ti ir informacijų jos turiniui tie
kimu rūpinasi Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas.

(Elta).

VLIKo seimas
New York — Vyriausio Lietu

vos Išlaisvinimo Komiteto 1969 
metų seimas bus Nevv Yorke, 
gruodžio 6-7 d. Posėdžiai vyks 
“Nevv Yorker” viešbutyje, 34 gat 
vėje prie 8 avenue. Vliko valdy
ba jau nustato dienotvarkę ir nu 
mato pranešėjus. Numatoma ir 
vieša vakarienė su koncertu. (E)

Popiežius apie Sinodų
“Mes nenorime kištis į Vyskupų 

Sinodo darbus”

Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI, trečiadienį kalbėjęs mi
niai savaitinės audiencijos metu, 
ryšium su šiuo metu vykstan
čia nepaprastojo Vyskupų sino
do sesija, pažymėjo: “Mes neno
rime būti įtarti, jog kišamės į 
Sinode vykstančias diskusijas”. 
Popiežius iš katalikų prašė: visu 
rimtumu žvelgti į Sinodo disku-

I sijas. Sinodas, popiežiaus žo
džiais, turįs “ne skaldyti, bet ap
jungti sielas”.

Popiežius dalyvavo pirmuose 
Sinodo sesijos posėdžiuose, pir
madienį ir antradienį.
Kalbėjo 18 vyskupų ir kardinolų

Trečiadienio sesijoje iš 18 kal
bėjusių Sinodo dalyvių (jų ben
dras skaičius siekia 146), 17 pasi
sakė norį vyskupų didesnio vaid
mens Bažnyčios valdymo srityje.

Iš 18 kalbėtojų, savo pažiūras 
paskelbė du JAV kardinolai, 
Cooke ir Wright, abu išryškinę 
daugiau neutralią laikyseną. 
Wright kreipė dėmesį, kad vys-

Į; kupų konferencijos turinčios tau
tinį, nacionalinį pobūdį, dėl to, 
jo nuomone, reikėtų jas organi
zuoti išeinant už tautinių ribų.

Žvilgsnis į Teologų komisiją 

Kai kurie kalbėtojai siūlė, kad

Vietkongo partizanas Mekongo del
toje — iškeltos rankos liudija: jis 
pasiduoda,, pastebėjęs Helikopterį

G. Husak ramina Čekoslovakijos 
gyventojus.

Čekoslovakijoje

Dubčekas... ne be
parlamento narys

Vykdomas partijos 
“■pasiūlymais”

PRAHA. — A. Dubčekas, bu
vęs Čekoslovakijos laisvėjimo 
reformų vykdytojas, vakar Pra 
hoje susirinkus parlamentui, 
atsisakė parlamento nario pa
reigų. Kitas reformų šalininkas, 
J. Smrkovski, buvęs parlamen
to “liaudies rūmų” pirmininku, 
taip pat pasitraukė. Panašiai 
pasielgė ir parlamento pirminin 
ko rūmų pavaduotoja, Marija 
Mikova. Kitą dieną Dubčekas 
neteko parlamento pirmininko 
pareigų.

Tai komunistų partijos cent- 
rokomiteto, prieš kelias savai
tes paskelbto, “pasiūlymo” vyk
dymas bei Maskvos spaudimo 
atgarsis.

Husak kalba anie 
“vidurio kelio” politiką

PRAHA. — Partijos sekreto
rius Gustav Husak užvakar pa
reiškė: Čekoslovakija negrįšian- 
ti į Novotno “biurokratinį’’ laik
metį ir atsisakanti vykdyti Dub 
čeko “anarchiją”. Husak, atro
do, siekė atsakyti tiems kriti
kams, kurių nuomone, palaužus 
laisvėjimo reformų politiką, 
kraštas galįs vėl grįžti į tota
litarinio pobūdžio Novotno laik
metį.

Darbininkai prieš sovietus
Husak kalbėjo Pilzeno mies

te, kur dar prieš kelias dienas 
buvo pasitraukęs vienas įmo
nės vedėjas ir darbininkų tar
pe buvo išryškėjusios prieš so
vietus nukreiptos nuotaikos.

Partijos vadovas pripažino, 
kad krašto ūkis susiduriąs su 
sunkumais, bet... dėl to jis kal
tino iš partijos atleistą prof. 
O. Sik. Husak siekė teisinti ir 
žymiai suvaržytų piliečių kelia
vimų politiką.

Sinodo sprendimai nebūtų tik pa
tariamojo pobūdžio ir priimti tik 
popiežiui pritarus, bet turėtų sais
tomos galios vyskupams.

Beveik vieninga įvairių pažiū
rų dalyvių nuomone, Teologų 
komisijai turėtų būti pavesta pa
grindinai apsvarstyti “kolegia- 
hskumo doktrinos” dėsnius.

Astronautai Vatikane
Buvo priimti popiežiaus, 

lankėsi pas Sinodo dalyvius
VATIKANAS. — Atvykę į 

Romą trys JAV astronautai, 
skrydžio į mėnulį dalyviai, va
kar lankėsi Vatikane. Juos, su 
žmonomis, privačioje audienci
joje priėmė popiežius Paulius 
VI. Po audiencijos astronautai 
nuvyko į Vyskupų sinodo pa
talpas. Posėdžiai buvo nutrauk
ti, nes astronautai dalyviams 
rodė žygio į mėnulį skaidres. 
Astronautų viešėjimo Vatikane 
vaizdai televizijos keliu buvo 
perduoti į įvairias Vatikano rū
mų patalpas.

KONGRESAS SMERKIA HANOJAUS 

KOMUNISTŲ KIŠIMĄSI
Spalio 15 d. protestai negalės paveikti JAVprezidento — Pripažįstama: protestai buvo 
naudingi krašto priešams - komunistams

Daugiau protestų numatoma 
metų pabaigoje

WASHINGTON. — Spalio 15 
d. JAV-se rengtas vad. “mora
toriumas” arba prieš karą Viet
name nukreipti protestai, apla
mai,nebuvo išvirtę į riaušes ar 
neramumus. Pasitenkinta kal
bomis, eisenomis. Rengėjai pa
skelbė, kad š. m. lapkričio m. 
įvyks dvi protestų dienos, gruo 
džio mėn. — trys ir vėliau dar 
daugiau, “kol mūsų vyrai ne
bus sugrįžę namo”.

Vis dėlto, šalia protestų ir 
reikalavimų baigti karą, įvai
riose krašto vietose užvakar 
vyko ir demonstracijos, kurio
mis buvo reiškiamas pasitikėji
mas prezidentu bei jo vedama 
politika, ypatingai taikos sieki
mo kryptimi.

Prez. Nixono artimas bendra
darbis H. Klein nurodė, jog bet1 
kokio pobūdžio masinės demon
stracijos negalėsiančios paveik
ti prezidento, be to, jam pačiam 
aišku, jog jį remia Amerikos 
gyventojų dauguma”.

Užsieny reiškėsi daugiau 
amerikiečiai

Užsienio kraštuose, ypač Va
karų Europoje, spalio 15 d. 
prieš karą nukreiptas nuomo
nes reiškė JAV piliečiai ir stu

*

Sniego danga JAV kalnuose, tiesDenveriu, Colorado valst., buvo 
pasiekusi 7 pėdas, kai kur siekė net 16 pėdų

AM5/CI4I ŽADA 
PARAMĄ Š. VIETNAMU!

Daugiau dėmesio pramonės 
medžiagoms

MASKVA. — Čia spalio 15 d. 
pasirašyta sovietų - Š. Vietna
mo sutartis, kuria sovietai Ha
nojui pasižada teikti ūkio bei 
karinę paramą. Būdinga, kad 
daugiau, kaip praėjusiais me
tais, pabrėžiama ūkio parama 
r ypač pramonės medžiagų tei

kimas š. Vietnamui.
Pranešimas apie sutartį su

tapo su JAV vykdyta “protes
tų diena”. Ji, komunistų akimis, 
buvęs “galingas protestų šauks
mas prieš karo tęsimą”.

Pats šalčiausias, palyginti, 
sutikimas

ROMA. — Tris astronautus, 
trim dienom atvykusius į Romą 
gyventojai sveikino, palyginti 
su kitais kraštais, šaltokai. 
Juos mažai kas pasitiko aero
drome, gi oficialiam priėmime 
dalyvavo apie 1,000 žmonių.

• Irano šachas atvyksta į 
JAV ir kitą savaitę lankysis B. 
Rūmuose.

Kalbama apie ginklus, 
šaudmenis

Sutartyje apie ginklų para
mą tepaminėta pabaigoje. Sąra
še nurodyta į “lėktuvus, prieš
lėktuvines patrankas, artileri
ją, šaudmenis ir kitas medžia
gas”.

Sutartį iš sovietų pasirašė 
min. pirmininkas A. Kosyginas, 
iš Hanojaus — pirmadienį į 
Maskvą atvykęs min. pirminin
kas Van Dong. Jis vedė pasita
rimus Kremliuje.

Rusų kosmonautai 
į JAV-bes

Lankysis Floridoje, Houstone
VVASHINGTON. — Astronau 

tas P. Borman vakar paskelbė: 
šį pirmadienį, jam pakvietus 
(prieš, kelias savaites apsilan
kius Maskvoje), į JAV atvyks
ta du sovietų kosmonautai, Be- 
regovoi ir Fiketisov. Jie čia vie
šės dvi savaites, ir, galimas da
lykas, jiems bus parodyta erd
vėlaivių bazė Cape Kennedy

dentai. Britų parlamento 40 na
rių skatino prez. Nixoną; vei
kite taikos kryptimi.

Amerikos studentai Vienoje, 
Paryžiuje ir kitur spalio 15 d. 
nelankė paskaitų. Danijos Aar- 
hus universitete apie 1,000 stu
dentų taip pat nebuvo paskai
tose ir svarstė Vietnamo klau
simą.

Kai kuriuose miestuose buvo 
rengiamos eisenos į JAV amba
sadas, tačiau apie incidentus ne 
pranešta. Protestai buvo reiš
kiami Briusely, Vienoje, Dubline 
ir Bogota mieste, Kolumbijoje.

Auga nepasitenkinimas 
Hanojaus laišku

WASHINGTON. — Kongre
sas, jo nariai pasmerkė šiaurės 
Vietnamo min. pirmininko Van 
Dongo pasirašytą laišką, skirtą 
“Mūsų brangiems draugams 
JAV-se”, kuriuo buvo teigiamai 
vertinamos, tariamai daugumos 
JAV gyventojų, pastangos “rei
kalauti JAV pasitraukimo iš 
karo Vietname”.

Senate komunistų kišimąsi 
pasmerkė abiejų partijų vadai. 
Senato daugumos vadas M. 
Mansfield ir mažumos vadas 
H. Scott Hanojaus raštą laiko 
“įžūliu bei neleistinu kišimusi į 
Amerikos gyventojų reikalus”.

Tuo pačiu metu politikai prita
rė minčiai: gyventojai turi tei
sę viešai reikšti ir skirtingas 
pažiūras.

Nesutarus vienoje rezoliucijo
je pasmerkti Hanojaus žygį ir 
kelti “krašto gyventojų teisę 
prieštarauti”, dvi rezoliucijos 
dalys persiųstos senato užsie
nio reikalų ir teisių komisijoms.

Panašiai įvyko ir su Atst. Rū
mų rezoliucija. Teigiama, kad 
buvo įmanoma rezoliucijas pri
imti, pasiūlius tai čia pat įvyk
dyti balsavimo keliu.

Protestų nesėkme
New Yorke

Nepaklausė mero Lindsay 
siūlymų

NEW YORK. — Miesto me
ras, J. Lindsay, protestų prieš 
karą šalininkas ,buvo pasiūlęs 
Spalio 15 d. New Yorke kelti, 
g'sdulo ženklan, vėliavas pusiau 
stiebo, skambinti bažnyčių var
pais ir pan.

New Yorko įstaigos, tačiau, 
nekreipė dėmesio j mero siūly
mus. Policija ir gaisrininkai bu
vo iškėlę vėliavas įprasta tvar
ka. Gaisrininkų, policijos įstai
gos pažymėjo, nenorinčios da
lyvauti “moratoriume”, kuris 
kraštui nešąs negarbę, policijos 
sąjunga priėmė rezoliuciją, ku
ria buvo pareikštas pasitikėji
mas prez. Nixono vykdomu ka
ro Vietname vedimu.

Nors Lindsay buvo siūlęs ne
veikti mokykloms, tačiau jos, 
daugumoje, veikė. Panašiai ir 
su bažnyčių varpais. Iš tūkstan
čių bažnyčių New Yorke, skam
bėjo vos 15 bažnyčių varpai.

Nobelio premi ja -
JAV mokslininkams
STOCKHOLM. — Karališka

sis institutas vakar paskelbė: 
1968 metų Nobelio medicinos 
premija paskirta trims JAV 
mokslininkams bakterijų tyri
mų srity. Premijos dydis — 75, 
000 dolerių.

Pranešama, kad premija te
ko šiems mokslininkams: prof. 
Max Del Brueck (Kalifornijos 
Technologijos institutas, Pasa- 
dena mieste), Alf red D. Her- 
shey, genetikos tyrimų skyriaus 
direktoriui Camegie institute 
Washingtone ir prof. Salvador 
E. Luria, Massachusetts Tech
nologijos institute.

Hanojaus derybininkai Maskvoje, spalio 15 d. pasiraš ė sutartį dėl paramos Š. Vietnamui. Iš kairės L. Brež
nevas ir A. Kosyginas, dešinėje — Hanojaus min. pirmininkas Phaan Van Dong ir šalia jo pavaduotojas 
Thanh Ngi.

Karo veiksmai Vietname tebevyksta, nors jie dabar mažesnės apimties

Naujausios žinios

Vietname
240,000 komunistų fronto 

ruožuose
SAIGONAS. — Pietų Vietna

me šiuo metu žymesnio masto 
kovos nevyksta. JAV karinė 
vadovybė skelbia, kad priešo 
karių šiuo metu fronto ruožuo
se yra mažiau, kaip prieš 1967 
metus. Dabar priešo vyrų Pietų 
Vietname gali būti ligi 240,000, 
tuo tarpu dar neseniai tas skai
čius buvo siekęs 270,000.
JAV karių nuostoliai — vis 

nedideli
Jau trys savaitės JAV karių 

nuostoliai žuvusiais yra mažes
ni už šimtą per savaitę. Pvz. 
praeitą savaitę jie siekė 82. Tuo 
tarpu žuvo net penkis kartus 
daugiau P. Vietnamo karių — 
384. Tai liudyja vis didėjantį 
P. Vietnamo vyrų įnašą kovose 
prieš komunistus.

JAV vyrų nuostoliai praėj. 
savaitę pakilo 33%. Bendras 
žuvusių amerikiečių skaičius, 
nuo 1961 m. sausio mėn. 1 d„ 
siekia 38,969.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, be pakitimų tem
peratūroje, ji sieks 50 ir dau
giau 1. F., ryt — galimi trumpo 
pobūdžio krituliai, vėsu.

Saulė teka: 7:05, leidžias 6: 
06.

Trys mokslininkai buvo iš
skirti iš apie 80 pristatytų kan
didatų. Pirmasis jų, Brueck, y- 
ra vokiečių kilmės, trečiasis, 
Luria — italų.

Pradėjus skirti Nobelio medi
cinos premijas, jas ligšiol lai
mėjo 38 amerikiečiai.

Paryžiuje
Komunistai reikalauja: 

apleiskite Vietnamą
PARYŽIUS. — Vakar įvykęs 

taikos pasitarimų posėdis ir vėl 
buvo nesėkmingas. Komunistai 
teigė, kad JAV gyventojai dau
gumoje pasisaką už karo Viet
name baigimą.

Vietnamo delegatai vėl kar
tojo seną reikalavimą: JAV 
privalančios nedelsdamos ati
traukti savo “agresiją vykdan
čius” dalinius iš Pietų Vietna
mo.

Manoma, kad komunistai, spa 
lio 15 d. protestų JAV-se pa
drąsinti, ir toliau reikš neatlai- 
džią laikyseną, vildamiesi, kad 
JAV gyventojai savo spaudi
mais versią prez. Nixoną eiti 
didesnių nuolaidų, komunistam, 
kryptimi.

Rusų erdvėlaiviai 
žemėn

Nusileido Karagandos srity, 
Azijoje

MASKVA. — Vienas iš trijų 
sovietų erdvėlaivių, “Sojuz 6”, 
vakar sėkmingai nusileido, su 
dviem kosmonautais, Karagan
dos srity, vidurinėje Azijoje. 
Tass skelbė, kad erdvėlaivis, 
skridęs penkias dienas, vykdęs 
metalų “šalto liedinimo” ekspe
rimentus. Tai svarbu ateityje 
įvedant “erdvės stotis”.

Vakar aplink žemę dar skri
do du kiti erdvėlaiviai, su pen
kiais kosmonautais.

KALENDORIUS

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

Spalio 18 d.: šv. Lukas Evg., 
šv. Trifonija, Jodotas, Jaugilė.
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B DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 17 d.

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,

6641 So. Albany Ave., Chicago, Illinois 60620

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

1969 m. Š. Amerikos Lietuvių 
prieauglio klasių lengvosios atle
tikos pirmenybės buvo išvestos iš 
1969 m. Š. Amerikos Pabaltiečių 
prieauglio lengv. atletikos pirme
nybių, kurios įvyko 1969 m. rug
sėjo 13 d. Toronto, Ont., Kana
doje ir buvo rengiamos latvių. 
Pirmenybės buvo vykdomos jau 
nių ir mergaičių B (14-15 m.), 
C (12-13m.) ir D (žemiau 12) 
klasėse. Priedui, rengėjai suruošė 
kviestinio pobūdžio rungtynes jau 
niams ir mergaitėms A kl. (16- 
18 m.).

Iš 150 pabaltiečių pirmenybių 
dalyvių, 76 buvo lietuviai, atsto
vaudami Toronto Aušrą (41) ir 
Clevelando Žaibą (35). Tarp
klubinėse lietuvių pirmenybėse 
Toronto Aušra išėjo laimėtojais 
jaunių B, C ir D. bei mergaičių 
D klasėse, o Žaibas viršijo mer
gaičių B ir C kl. Pridėjus š.m. 
liepos 26 -27 Clevelande įvyku
sių jaunių A kl. pirmenybių taš
kus, bendru prieauglio klasių Š.
A. lietuvių lengv. atletikos pir
menybių nugalėtoju išėjo Toron
to PPSK Aušra su 132.4 taškais, 
prieš Clevelando Žaibą - 117.1 t. 
Nugalėtojams atiteko Dr. Algir
do Nasvyčio Pereinamoji Tau
rė įsteigta 1967 m. Pernykštis lai
mėtojas buvo Clevelando Žaibas.

Metinis klubinis lengvosios at
letikos nugalėtojas išvedamas su
dedant kartu suaugusių ir prie
auglio pirmenybių taškus. Su
augusių (vyrų ir moterų) pirme
nybes įvykusias liepos 26-27 d. 
Clevelande, laimėjo Clevalando 
Žaibas su 117.5 t., prieš Toronto 
Aušrą - 105.5 t. ir Chicagą - 46.0 
t. Tuo būdu bendroje sumoje 19 
69 m. metiniu lengv. atletikos 
liko Toronto Aušra su 237.9 t., 
prieš Clevelando Žaibą - 234.6 
t. ir Chicagą - 46.0 t. Laimėto
jams teko Ateitininkų Federacijos 
Pereinamoji Taurė, įsteigta 1958 
m. Pereitų metų nugalėtojas bu
vo Clevelando LSK Žaibas.

Iš gana skaitlingo dalyvių skai 
Čiaus iškilesnėmis pasekmėmis 
išsiskyrė mergaitės B kl. (14- 
15 m.): E. Giedraitytė ir R. Čy- 
vaitė (abi Žaibas) ir G. Draud
vilaitė (Aušra). Gausioje mer
gaičių C kl. ryškiau pasireiškė vi
sapusiška S. Ranonytė (Aušra) 
ir bėgikė L. Švarcaitė (Žaibas), 
tuo tarpu kai iš berniukų tik
B. Kazėnas (Žaibas) pasirodė 
aukščiau vidurkio (B klasėje), 
Dar paminėtini berniukų C kl. 
šuolininkas A. Grigonis (Aušra) 
ir bėgikas S. Gyvas (Žaibas).

Vaizdas is beisbolo pirmenybių “World Seiles” New Yorke.
Pirmenybes laimėjo Netv Yorko Mets komanda

Varžybų metu buvo pagerinti 
4 Š. A. Lietuvių rekordai:

Eglė Giedraitytė (Žaibas) pra
bėgo 80 m. kliūtinį bėgimą per 
12.9 sek., pasiekdama naują re
kordą moterų, mergaičių A ir B 
klasėse. Senas rekordas moterų ir 
merg. A klasėse buvo 13.4 sek., 
pasiektas V. Mockutės (Žaibas) 
1964 m., o merg. B kl. - 13.6 
sek., atsiektas K. Vaivadaitės 
(Žaibas) 1967 m.

LSK Žaibo merg. B kl. 4 x 100 
m. estafetės komanda prabėgo 
per 55.1 seki, pagerindama merg. 
B kl. rekordą. Komandą sudaro:
L. Švarcaitė, E. Giedraitytė, D. 
Sušinskaitė ir R. Čyvaitė. Senas 
rekordas buvo 55.9 sek., pasiektas 
1967 m. LSK Žaibo ir PPSK Auš
ros.

Bronius Kazėnas (Žaibas) nus
viedė disfką. 45.89 m (150-6-1-2”) 
pagerindamas jaunių B kl. re
kordą 142’- 5“ pasiektą S. Ven- 
clausko (Žaibas) 1961 m. ir S. 
Kerniaus (T. Vytis) 1965 m.

LSK Žaibo Merg. C kl. 4x100 
m estafetės komanda užfiksavo 
rekordą, prabėgusi per 59.2 sek. 
Komandoje bėgo — D. Marcin
kevičiūtė, I. Ciuberkaitė, R. Gie
draitytė ir L. Švarcaitė.

Lietuvių rinktinė 4x100 m. esta
fetės komanda, mergaičių A kl. 
kviestinėse varžybose prabėgo per 
54.2 sek., pagerindama moterų ir 
mergaičių A kl. rekordą (54.4 s.) 
pasiektą 1966 m. lietuvių rink
tinėse.

Šalia to buvo pagerinta 15 Š. 
A. Lietuvių Pirmenybių rekordų 
iš 40 vykdytų rungčių. Apie pa
baltiečių pirmenybes bus sekan
čiame numeryje. S.V

JAUNUČIAI — PIRMOJE 
VIETOJE

Lituanieos futbolo klubo jau
nučių komanda praėjusį šešta
dienį atkaklioje kovoje įveikė 
varžovą, Marąuette Parko lenkų 
Spojnia jaunučius rezultatu 1:0. 
įvartį įmušė vidurio puolėjas 
Aleksas Remeika. Ro laimėjimo 
mūsų jaunučiai užėmė pirmąją 
vietą Chicagos pietų sektoriuje. 
Jiems dar liko žaisti vienos rung
tynės prieš meksikiečių C.D.A., 
kurios bus šį šeštadienį, 3:30val. 
Douglas Parke, 1600 S. Califor
nia Ave.

Jaunučiams antrus metus va
dovauja medicinos stud. Julius 
Ringus. J. J-ka

—.......—*....................... .............-— ------------------ r-~~—-—-— ■■■-

L. Balčiūnaitė šuolyje į tolį, laike lengvosios atletikos varžybų tarp šv. Ka
zimiero ir Vysk. Valančiaus lituanistinių mokyklų. Varžybas (kurios įvyko 
spalio 11, 1969) laimėjo šv. Kazimiero mokykla. Nuotr. J. Garlos

ŠACHMATŲ
— Bostone viešėjo, vietos lie

tuvių šachmatininkų iškviestas 
iš Chicagos meisteris Povilas 
Tautvaišas. Jis dalyvavo Bostono 
šachmatų pirmenybėse. Pirme
nybių atidaryme buvo atžymėta, 
kad jose turime žinomą Chica
gos meisterį Povilą Tautvaišą, 
prieš 20 metų t.y. 1949 metais,, 
laimėjusį Bostono čempiono ti
tulą. Pirmenybėse buvo 62 var
žovai, įskaitant žymiuosius Bos
tono čempionus John Curdo ir 
Alex Keyes, kurie yra laimėję 
pereinamąsias Lietuvių taures, 
skirtas Boston p-bėms. Pirmeny
bės baigėsi D. Harringtono 
laimėjimu. Jis surinko visus 5 
taškus. Mūsų meisteris Povilas 
Tautvaišas surinko 4 taškus ir 
pasidalijo antrą vietą su keliais 
kitais Harvardo pirmūnais W. 
Robertie, M. I.T. -J. Peterson ir 
kt. Pastarasis paklojo žymūną 
John Gurdo, likusį su 2,5 tš. A. 
Keyes pelnė 3 tš.

Kukliai baigė Kazys Merkis, 
surinkęs 2 tš. ir Kęstutis Makai
tis 1,5 tš. Tautvaišas tašką pra
rado, sulošęs dvi partijas lygio
mis: vieną su buv. Bostono čem-

LITUANICA— WISLA

Lituanieos pirmoji vyrų fut
bolo komanda po trijų pralaimė
jimų šį sekmadienį bandys atsi 
griebti prieš lenkų Wislą. Abiem 
komandom pirmenybių taškai 
labai reikalingi, todėl tenka 
laukti geros kovos.

Rungtynės bus Marąuette Par
ke 3 vai. po pietų.

ŠOKIU VAKARAS
Futbolo klubas Lituanica ren

gia šokius su puikia menine pro
gramą, kurią išpildė Aliče Ste
phens “Aidučių” ansamblis. Šo
kiai bus jaunimo centro didžio
joje salėje spalio 25 d. 7 vai. vak.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. .

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:80. .Kitom dienom nuo 
9 lki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 13 iki B v. v.

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldytu 
rugių. Pyragaičius be druskos ir 

cukraus.

Kas valgo Bruno duoną,
Visad žydi kaip aguona!

3339 S, Miuantea A#,, Ghtaago, m, bogus, gu

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

ĮDOMUS LIETUVIU KATA
LIKU S-MO SUVAŽIAVIMAS

Spalio 5 d. Šv. Trejybės Lietu
vių parapijos salėj (po bažnyčia) 
vyko Lietuvių Rymo katalikų 
susivienijimo, Connecticuto ap
skrities, kuopų atstovų suvažia
vimas.

Suvažiavimą pradėjo Hartfor
do kuopos pirm. Stasys Šrupšas 
ir pakvietė prezidiumą, senąją 
valdybą, užimti vietas. Apskrities 
pirm. Juoz. Grinius pakvietė kle
boną kun. Juozą Matutį sukalbė
ti maldą. Klebonas pirmiausia su 
kalbėjo už kenčiančią bažnyčią

pionu Keyes ir kitą su vienu jau
nuoliu. Laimėtojo David Har
rington suporavimui leido išven
gti susitikimo su stipriaisiais šių 
pirmenybių dalyviais: Curdo, 
Tautvaišu, Keyes, Robertie ir ki
tais.

— “Chess Review” žurnalas 
lapkričio mėnesį baigiąs savo die
nas. Jis suliejamas su USCF or
ganu “Chess Life”. Chess Re- 
view buvo leidžiamas ir redaguo
jamas per 20 metų buv. Ameri
kos šachmatų rinktinės dalyvio 
I.A. Horowitzo.

— Sovietų pusfinaly, Vorone
že, dalyvavo Česnauskas. Jis su
rinko 6 tš. iš 17 galimų. Laimė
jo Averkin ir Kupreičik po 11 
tš.

— Liepoj aus šachmatų festi
valyje dalyvavo 5 Lietuvos atsto
vai. Panevėžiečiai G. Plungė ir 
V. Lomonosovas pririnko taškų, 
reikalingų kandidato į meiste
rius normai patvirtinti.

— Maskvoje, Sovietų pirmeny
bėse, pirmauja Petrosianas, Smys 
lovas ir Polugajevskis.

Kazys Merkis

Lietuvoje, paskui pz visus mi
rusiuosius. Paskui klebonas pas
veikino suvažiavimą ir pasakė ke
letą žodžių apie L.R.K. s-mo reik
šmę. Pasak klebono, šią organi
zaciją turime gerbti, nes ji yra 
lietuviška ir anais laikais yra 
atlikusi didelį vaidmenį. Labai 
gaila, sakė klebonas, kad ta or
ganizacija neturi naujų - jaunų- 
narių, ir jos narių skaičius 
vis mažėja...

Suvažiavimą atidarė apskr. 
valdybos pirmininkas Jonas Gri
nius ir suvažiavimui pirminin
kauti pakvietė energingąjį, nie
kada savo dvasia ir kūnu nesen
stantį, Stasį Šrupšą, o protokolą 
parašyti - Joną Šaulį.

Mandatų komisijon pakviesti: 
Marija Kazlauskienė ir Juozas 
Lėonaitis. Jie patikrinę rado, kad 
suvažiavime dalyvauja 17 kuopų 
atstovų ir keletas svečių. Ona 
Kaunetienė ir Emilija Šaulienė 
prisegė atstovams lietuvių tauti
nius trispalvius ženklelius.

Protokolą, kuris labai puikiai 
pernai jo paties parašytas, per
skaitė Jonas Šaulys. Priimtas 
be pataisų. Apskrities valdybos 
raportą padarė pirm. Juozas 
Grinius. Pirm. pažymėjo, kad yra 
aplankęs tas kuopas, kurių, veik
la yra labai silpna. Pasirodo, kad 
tų vietovių kuopų veikla labai 
silpna dėl narių senatvės ar ligų. 
Raportą papildė vicepirm. Jonas 
Burneckis, ižd. Viktoras Vyturys, 
sekr. Jonas Šaulys ir Rev. Kom. 
narys Vaclovas Balčiūnas. Val
dybos veikla buvusi gana gera ir 
jai išreikšta didelė pagarba.

Sumanymuose iškelta, kad, e- 
są, reikia ką nors surengti, kad 
būtų gauta kiek lėšų apskrities 
darbuotei. Kai kas siūlė surengti 
festivalį, kiti pietus, o treti loteri
ją. Reikalas pasvarstyti ir nutar
ti, kaip geriau būtų, paliktas ap
skrities valdybai.

Tolimesniuose sumanymuose 
iškelta, kad reikia, kaip ir visa
da, užprašyti šv. Mišias šv. Tre
jybės Lietuvių parapijos bažny
čioje už mirusius narius ir užmo
kėti už apskr. atstovų ir svečių 
vakarienę.

Kitais metais L.R. K. S-mo at
stovų suvažiavimas nutarta 
šaukti Waterbury spalio pradžio
je.

Suvažiavimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo pirm. Stasys Šrup 
šas ir suvažiavimo dalyviai.

Po suvažiavimo atstovai ir sve
čiai buvo pavaišinti skania va
kariene, kurią paruošė darbščios 
šeimininkės: Beatričė Griniuvie- 
nė (Mrs. Beatriče Grinius), He
len Stumbers ir Julie Šimaitis.

Į valdybą išrinkti tie patys as
menys: Juozas Grinius — pirm. 
Jonas Burneckis - vicepirm., Vik
toras Vyturys, - ižd. Jonas Šaulys- 
sekr..

Taip pat ir rev. kom. paprašy
ta pasilikti ta pati. Vaclovąs Bal
čiūnas, Juozas Lėonaitis ir Anta
nas Vinkis (Vyšniauskas).

J. Bernotas

0R. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd 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 5-5070

Rezid. Telef. 2S9-468S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIOOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8013

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

Tel, 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Illinob

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 88-čloa Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo C—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Oflao telef. 478-1042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-S04S

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 VVest 71sf Street
VaL: pirm... ketv. 1-4, vakare 7-9,
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie 

uals 2—9 šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6980

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

BPEOIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medica] Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rri Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 uu 12 vai.: arDa susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. .OLymple 2-1381

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

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

TeL — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydy (Ojas)
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—B vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGtt 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPEOIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7166 South Western Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vaL lkl. 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RB 7-1168 
__________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7 Ist Street
Telef. HEmiock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

. Remkite “Draugę”.

Metams metų
$17.00 9.00
$15.00 8.00
$18.00 9.50

3 mčn. 1 mėn. E
5.00 2.00 =
4.50 1 75 S
5.50 2.25 =

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

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

NAUJOJ VIETOJ 
2618 VV. 71st St. — Tel. 787-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., plrmad., antrad., .ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 69th Street
(Tel, 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus _ 
__________ (Byappointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl.

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

_______ Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street. 

Telefonaa — 925-8296
Valandos; 2—8 v. v., penktad. 10—12 
▼. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 
J Rezid. tel. VVA 5-3099

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

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

Tel. PRospect 8-1228
Atostogose nuo spalio 6 d. Md 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti, 2750 W, 71 St. — 925-8296. 

Of. TeJ. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

'Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGtt 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-64-16, rez. HE 4-S15O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susi tar Ima

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So Pulaski Road
Vai.; pirmad.. antrad.. penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt 6-S v. vakaro. 
Ss*»4Jenlai» tl~l .vai,

r



Amerikos valstijose

REVOLIUCIJOS ŽIDINIAI
NAUJASIS KANCLERIS LAUKIA

Vokietijos politikos gairės ir priekaištai sutelktinei vyriausybei

Imperialistų bolševikų iš sa
vo tėvynių išblokštiems žmo
nėms joks pasaulio kraštas 
nėra suteikęs tiek pagalbos, 
kiek Amerika, ir joks kitas 
kraštas tiek kietai negina pa
vergtų kraštų laisvės, nepripa- 
žindamas jų užgrobimo, kaip 
Amerika.

Bet dabar atėjo laikas pa
vergtų kraštų išeiviams, kurie 
geriau pažįsta komunistų tiks
lus, stengtis atsiteisti Ameri
kai, kiekvienam tampant šio 
krašto ateities saugotoju prieš 
raudonųjų agresorių propagan 
dą ir kėslus .

*
Tos mintys nėra tuščiažo

džiavimas ,o gyvenimo faktų 
iššauktas reikalas. Apie tai ga
lime daugiau įsitikinti, giliau 
apmąstę tuos faktus, kuriuos 
įvairios JAV žvalgybos įstai
gos, slaptoji ir viešoji polici
ja, spaudos reporteriai yra su
rinkę. Juos sutelktai perduo
da W. Schultz “Reader’s Di
gest’’ spalio numery. Štai svar 
besnieji dalykai. Tougaloo ko
legijoje, Mississippi valstijoje, 
buvo suvažiavę pietinių ir ryti
nių negrų kolegijų atstovai, 
kur buvo už uždarų durų svar 
stoma, kaip likviduoti miestų 
majorus ir policiją, pagrobti 
kolegijų vadovus, kaip gamin
ti Molotovo kokteilius ir nau
doti ginklus. FBI surinktomis 
žiniomis per 12 mėnesių buvo 
sukelti sąmyšiai 225 universite 
tuose, padaryta nuostolių apie 
3 mil. dolerių, sprogdinant, pa
degant laboratorijas, karinio 
paruošimo skyrius. Partizani
nės atakos prieš policiją buvo 
išvystytos 40-je JAV miestų. 
(Čia skelbiami faktai yra su
rinkti JAV žvalgybos, kongre
so investigatorių, policijos ir 
teismų, valstijų ir miestų pa
reigūnų. Tomis žiniomis, re
voliucinėmis idėjomis persiė- 
musių jaunuolių šiame krašte 
esama apie 20,000 aktyvistų, 
kurie į tų radikalų sąjūdžius 
yra įtraukę apie 200,000 kitų. 
Vienas iš agresyviųjų sąjūdžių 
— SDS — sakosi turįs 70,000 
narių 350 universitetų. Jų vy
riausieji vadai daugiausia ne 
studentai.

*
Juodosios panteros partija 

irgi agresyvi, per porą metų 
iš, 125 narių išaugusi . į 60,000. 
FBI skelbia, .kad jie yra per
sunkti Imaritsizmo leninizipo 
ir Mao Tse-tungo idėjomis ir 
yra įvykdę daugelį agresyvių 
veiksmų prieš policiją. 1969 
m. pradžioje SDS ir Juodosios 
panteros vadai turėjo ypatin
gai slaptą suvažiavimą ir ap
tarė bendros veiklos planus. 
Kraštutinieji negrai ir revoliu- 
cionieriški baltieji turi daug 
ką bendro: jie nekenčia dabar
ties Amerikos ir idealizuoja 
Mao Tse - tungą, taipgi tiki į 
prievartos priemonių panaudo
jimą, sunaikinant dabartinę 
Amerikos santvarką. Praeitą 
rudenį vyriausioji JAV SDS 
taryba turėjo suvažiavimą 
Bou'dery, Colo., kur buvo da
linami spaudiniai .smulkiai in
formuoją, kaip gaminti pade
gamąsias bombas, rankines 
granatas ir minas traukiniams 
sprogdinti.

Washingtono universitete 
St. Louis mieste buvo nuteis
tas SDS narys M. Siskin, ban
dęs padegti karinio paruošimo 
centrą. Ann Harbor, Mich., 
mieste buvo susprogdinta bom 
ba JAV žvalgybos būstinėje, 
padarant daug nuostolių. 
SDS skelbėsi, kad tai jų dar

Pastabos ir nuomonės
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Arizonoje leidžiamas laikraštis 
^Prescott Evening Courier” X.l į 
sidėjo ilgą straipsnį, parašytą Rus 
sellio Kirko, kur primenama,
Uri® jįrioš 30 sačiįį būva gį&irą-

bas. SDS narys C. Bishop bu
vo FBI paskelbtas kaip vienas 
iš labiausiai paieškomų dešim
ties kriminalistų. Jis rastas 
kaltu sabotaže, dinamitu sprog 
dinant gynybos linijos bokš
tą ties Denveriu. Po praeitos 
vasaros SDS suvažiavimo Chi-

- cagoje vienas SDS narys pa
sakė reporteriams: “Mes sie
kiame ne reformų, o sunaikinti 
supuvusią valstybę, ir jūs tai 
greičiau turite suvokti”.

*
1968 m. lankydamas Kubą 

vienas Juodosios panteros'va
dų, tariamas jų švietimo mi- 
nisteris M. Murray pareiškė, 
kad jie susiorganizavę partiza
nų būdu ir ruošiasi žudyt po
liciją, sprogdinti tiltus ir de
ginti fabrikus. Mobile, Ala., 
mieste juodųjų panterų vadas 
D. L. Cox jaunus negrus mo
kė, kaip gaminti bombas ir 
netrukus tos apylinkės krau
tuvėse, verslų įmonėse buvo 
išsprogdintos 58 bombos.

Panteros ir naujosios kairės 
nariai gabena iš Kubos pro
pagandinius spaudinius, kur 
mokoma sabotažo, traukinių 
nuvertimo, bombų gaminimo, 
net liepsnosvaidžių darymo, 
Chr. Milton SDS suvažiavime 
pasisakė trejus metus pralei
dęs Kinijoje, kur buvo raudo
nosios gvardijos narys. SDS 
narys R. Colier pasisakė lan
kęs Kubą ekskursijoje, kurios 
lėšas apmokėjo Castro, ir ten 
juos Šiaurės Vietnamo majo
ras mokė vykdyti spdogdini- 
mus. Vėliau jis su grupe ren
gėsi išsprogdinti Laisvės sta
tulą New Yorke, tik žvalgyba 
juos anksčiau sugavo, šimtai 
jaunų amerikiečių slapta, per 
Meksiką vyksta į Kubą, kur 
jie mokomi kaip organizuoti 
sąjūdžius prieš karą, kaip prie 
šintis šaukimams į kariuome
nę, kaip telkti paramą Šiaurės 
Vietnamui.

*
Savo priešvalstybinei veiklai 

finansuoti SDS ir Juodosios 
panteros partija panaudoja 
šimtus tūkstančių dolerių. Da
lį tų lėšų jiems suaukoja tur
tingesni amerikiečiai, dalį jie 
grąsinimais išrenka iš versli
ninkų, dalis pinigų gaunama 
ginkluotais apiplėšimais, kaip 
apie tai liudijo buvęs panterų 
narys L. C. Powell.

Tie SDS, juodųjų panterų 
sąjūdžiai tarp 7 mil. JAV stu
dentų, palyginti, nėra taip la
bai gausūs, bet jie agresyvūs, 
nesiskaito su priemonėmis, 
gauna direktyvų iš komunistų 
centrų užsienyje ir atkakliai 
pasiryžę sunaikinti dabartinę 
JAV santvarką. Nereikia sa
vęs užliūliuoti mintimi, kad 
Amerika galinga ir tie šašai 
nieko nereiškia. Neseniai iš 
spaudos pasirodžiusioje kny
goje “The Politics of Violence
— Revolution in the Modern 
World” primenama, kad 1789 
m,, kai kilo revoliucija Pran
cūzijoje, ta valstybė tada buvo 
galingiausia pasaulyje, jos mo
narchinė valdžia buvo pastovi 
ir gerbiama, jos mokesčiai ne
buvo tokie sunkūs kaip kitur 
Europoje, jos kariuomenė ne
buvo niekur nugalėta, o vis 
dėlto ten iškilo kruviniausią 
revoliucija.

Mes, kurie pažįstame rau
donąją diktatūrą, atitinkamai 
turime nuteikti savus studen
tus, kur tik galima kelti aikš
tėn raudonojo teroro fašistinį 
biaurumą ir visomis jėgomis 
palaikyti demokratinės vyriau
sybės pastangas. J. Pr.

šytas paktas tarp nacių ir bolše
vikų. Straipsnyje išryškinama, 
kaip Sovietai, susitarę su naciais 
vykdė Baltijos valstybių inkor-
■įįatwiįįf fyed&į, rątįdcaąają ąnai-

Federalinės Vokietijos socia
listai (SPD) ir liberalai (FDP) 
per šešias dienas susitarė dėl 
vyriausybės ir jos politikos gai
rių. Dabar jie laukia spalio 21 
d. įvykstančių kanclerio rinki
mų Bundestage. Jei susitarusios 
partijos bus drausmingos, po 
45 metų vokiečiai vėl sulauks 
soči ahsto kanclerio.

Krikščionys demokratai (CDU 
- CSU), stipriausia partija, prie
kaištauja socialistams, kad jie, 
mažiau atstovų turėdami Bun
destage, susidėjo su nusigyve
nusiais liberalais vyriausybei 
sudaryti. Socialistai atkerta: 
CDU ir CSU esančios savaimin
gos partijos, bendrai veikian
čios tik po rinkimų. CDU turi 
193 atstovus, kai socialistai 224 
atstovus.

Tiesa, FDP prarado 300,000 
balsų ir 40% atstovų, šiai par
tijai gresia išnykimas, jei atei
nančiuose rinkimuose negaus 
5% balsų. Socialistai pastebi, 
kad ir krikščionys demokratai 
negalėtų sudaryti vyriausybės 
nepasitelkę nusigyvenusių libe
ralų, kuriuos kalbino šiam tiks
lui.

Naujasis kancleris
Likimo pašaipa, kad naujuoju 

vokiečių kancleriu yra ne švie
suomenės šulas .turįs buvusio 
socialistų vado Kurt Schuhma-

Wllly Brandt

ją, Stalinas pasirūpino, kad visi, 
kurie tik galėjo rodyti koki pasi
priešinimą Rusijai, būtų sušau
dyti ar deportuoti. Ir taip į Sibi
rą bei kitas tolimas sritis buvo 
išvežta masės lietuvių, estų ir lat
vių, apgyvendinant daugelį jų 
tolimiausiose Sovietų Sąjungos 
vietovėse.

Straipsnio autorius rašo, kad 
ateis laikas, ir gal net neužilgo, 
kada Rusijos susidūrimai su. Ki
nija bei kylantis pavergtųjų tau
tų nepasitenkinimas gali prives
ti prie kokios konferencijos, kur 
didžiosios valstybės persvarstys 
rytų Europos likimą. Ir kai ta die 
na ateis, Kirkas tikisi, jog Ameri
kos prezidentas prabils ryžtin
gai, ne taip, kaip Rooseveltas, So
vietams užleidęs nemažus plotus.

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Jis pasikeitė, — trumpai atsakė Auksė.
— O gal tu pasikeitei? — suabejojo Irena. — Ar 

tik ne per daug iš jo reikalauji? Jis gi negali nei jausti, 
nei galvoti taip, kaip tu. Dar visai neseniai ir tau tos 
problemos nerūpėjo. Žinoma, gal jos tavyje visą laiką 
tūnojo ir tik dabar išsiveržė. Bet jam visa tai atrodo 
nesuprantama, atgyventa, lyg senos istorijos likučiai. 
Aukse, tu turi ir iš jo taško pažiūrėti, — kalbėjo ji.

—Tu nori, kad aš užsidaryčiau tarp keturių sie
nų ir pasitenkinčiau šlavimu, virimu ir nesibaigian
čiomis kalbomis su kaimyne, kieno kieme padžiauti 
skalbiniai baltesni? Tai būtų gyvenimas, kokį Johnas 
įsivaizduoja savo žmonai, kokį jo motina gyvena, — 
Auksė jautė, kad ir Irena nenori jos suprasti.

— Ne, to tau neužtektų ir, manau, Johnas tai ži
no. Bet tu turi atrasti bendrų dalykų, kurie ir Johnui 
būtų suprantami, įdomūs ir artimi: Kai pasižadėjai būti 
jo žmona, surišai su juo savo likirpą, savo visą gyveni
mą, užsidėjai sau pareigas, kurių dabar negali taip leng
vai atmesti.

Auksė žinojo, kad Irena teisi Pasąmonėje kilo 
priekaištas, kurį buvo sunku nuslopinti. Ji žinojo, kad,
tekedama už Johno, ne tik jam įsipareigojo, ne tik at
sižadėjo savo asmeniško gyvenimo, bet ir sutiko prisi
imti kalte prieš ssmo tautą. Tada ta kaltė neatrodė toki

GEDIMINAS GALVA

cherio orumą ir protą, bet drum 
sties vaikas Herbert Kari 
Fra'hm, pardavėjos sūnus, nes 
neteisėtas tėvas patjšgęs dar 
prieš jo užgimimą. Mokykloje 
jis gerai juokėsi. Jis anksti įsi
jungė į socialistų partiją. “Aš 
augau be tėvo. Mano gyvenimo 
tuštumą užpildė socialistų va
das Julius Leber”.

Nacionalsocialistams įsigalė
jus, 19 metų sulaukęs Frahm 
pabėgęs į Norvegiją. Ten jis 
pakeitė savo vardą ir pavardę, 
vedė norvegę Karlotą ir į tarp
tautinį Nuembergo teismą at
vyko jau kaip Norvegijos pilie
tis karine norvegų majoro uni
forma. Jis vadinosi Willy 
Brandt, namuose šnekąs norve
giškai, mėgstąs išgerti, todėl 
pašaipiai vadinamas Willy Wein 
brand.

1947 m. jis tapo Federalinės 
Vokietijos piliečiu, netrukus iš
renkamas Berlyno burmistru, 
socialistų partijos pirmininku, 
svajojusiu tapti kancleriu. Jo 
svajonės išsipildė. Šiandieną jis 
stovi prie kanclerio slenksčio.

Liberalų posūkis į kairę
Liberalai, vadinami laisvieji 

demokratai, ilgą tarpsnį talki- 
ningavę krikščionims demokra
tams sutelktinei vyriausybei su
daryti, pasuko į kairę. Rugsėjo 
20 d. rinkimuose dalis jų bal
suotojų balsavo už socialistus. 
Dešinėje nėra ko jiems ieškoti. 
Krikščionys demokratai per stip 
rus varžovas. Nacionaldemokra 
tai, dešiniausia partija, šiuose 
rinkimuose pralaimėję, nieko 
gero nežada liberalams ateity
je.

Socialistai, talkininkavę krikš 
čionims, šių metų rinkimuose 
gavo daugiau balsų. Ar liberalų 
talkininkavimas socialistams pa 
tarnaus jų partijai sustiprėti 
ateinančiuose rinkimuose ?

Liberalų parti ia dabartinėje 
vokiečių sutelktinėje vyriausy
bėje išsiderėjo užsienio, vidaus 
ir maitinimo ministerijoms va
dovauti. Liberalų partijos pir
mininkas Walter Scheel nu
matytas užsienio reikalų minis
teriu.

Užsienio politika
Socialistų vadai — Brandt, 

Wehner ir Schmidt — pareiški
muose neužtikrino ištikimybės 
Šiaurinio Atlanto santarvei ir 
Ūkinei Europos bendrijai. 1969 
m. balandžio mėn. socialistų 
programoje įsipareigojo remti 
Siaurinio Atlanto santarvę, nu
siginkluoti, bendrauti su vaka
riečiais ir ieškoti geresnių san
tykių su rytų valstybėmis. Par
tijos suvažiavime Nuemberge 
šnekėta apie ryškesnę rytų po

litiką, susitarus su vakariečiais. 
Esą, rytų politikoj gairės pas
tūmėsiančios glaudž;au su ko
munistinėmis respublikomis ben 
drauti ir didesnį pasitikėjimą 
iškovoti vakariečių va’stybėse. 
Visi samprotavimai apie užsie
nio politikos posūkį i rytus gra
žiai skamba tik atitrauktuose 
svarstymuose.

Vokiečių sujungimą ir nau
joji vyriausybė skelbs, bet tu
rės jo įgyvendinimą atidėti. So
cialistai ir liberalai nori su Ry
tų Vokietija bendrauti, tačiau 
kraštų bendravimas pareina ne 

uo šalių sutarimo, bet nuo Mas 
kvos žodžio. Net ir Hallsteino 
prado visai neatsisakys, nors 
vargu panaudos griežtą atkirtį,
kaip yra buvę su Kambodija.

Naujoji vyriausybė gal tik 
protarpiais nutrauks diploma
tinius santykius su trečiąja val
stybe, jai pripažinus Rytų Vo
kietiją, tačiau tam tikrais atve
jais gali panaudoti Hallsteino 
doktrinos atkirtį.

Oderio - Neissės siena
Socialistų - liberalų sutelkti

nė vyriausybė linkusi išsiderėti 
sutartis savo saugumui sustip
rinti. Susitarimuose su Rytų 
Europos kraštais tuojau iškils 
rytinių sienų klausimas. Nors 
socialistai šnekėjo apie Oderio - 
Neissės sienos pripažinimą, ta
čiau vargu ją pripažins. Jei nau 
joji vyriausybė nenorės erzinti 
savo gyventojų, nega’ės Oderio 
- Neissės sienų pripažinti ir su
daryti su Rytų Vokietija net 
ūkinės sutarties.

Socialistai ir liberalai dedasi 
užsienio politikos revoliucionie
riai, tačau nepajėgs jokios re-

H. Wehner
voliucijos užsienio politikoje į- 

yvendinti.
Didelių pakitimų negalima 

laukti ir kitose srityse. Nusi
ginklavimo reikalu bus garsiau 
šnekama. Ūkio politikoje, išsky
rus varžymą įmonėms susijung
ti, markės vertės pakėlimą, ne
numatyti ryškesnių pakitimų. 
Finansų reforma numato mo
kesčių pakėlimą turtingiesiems. 
Socialinio draudimo, švietimo,

I baisus dalykas. Dabar pamatė, kad jos pasėkos krito ne 
tik ant jos, bet ir ant Johno, iš kurio ji reikalavo 
to, ko neturėjo teisės reikalauti, ko net pati iš savęs 
anksčiau nereikalavo — meilės, supratimo ir atsidavi
mo viskam, kas yra lietuviška. Jam tai buvo neįmano
ma, o jai pasidarė būtina.

Tenkindama tą naujai gimusį, ilgesį ir pareigos su
pratimą, ji buvo pasiryžusi atimti iš Johno tai, ką, te
kėdama už jo, jam pažadėjo — savęs nedalomą visu
mą. Ji dabar norėjo, kad jis pasitenkintų tik jos dalimi, 
kad kita jos dalis būtų laisva gyventi savo tautos gyve
nimu. Ji net norėjo, kad jis jai padėtų, palaimintų tą jos 
žygi ir jį suprastų, o pats būtų laimingas tuo, kas atlie
ka. Ji griovė jų bendrumą, ardė vienas kitam atsidavi
mą, naikino patį pagrindą, kuriuo mito vyro ir moters' 
ryšys — meilę.

Kur jos meilė? Ji mylėjo Johną, bet tam jausme 
jau nebuvo pasiaukojimo, supratimo, užsimiršimo. Ji 
prisiminė motinos žodžius:

— Reikia turėti bendrą praeitį, auklėjimą, meilės 
neužtenka.

Meilės neužteko, bet ir ji pati nubluko kasdienybė
je, nudilo realybėje ir buvo nustumta į šalį naujai at
bundančių jausmų. Auksė jautėsi kalta, kad nebegalėjo 
pakeisti širdies, kad nemokėjo atrasti naujo ryšio.

Irenos balsas skambėjo lyg iš labai toli, o jos žo
džiai ją parbloškė:

— Man atrodo, kad šuo ne čia pakastas. Kas per
bėgo jūsų kelią, Aukse?

— Kas? Niekas. Apie ką tu kalbi? Sakau, kad nė
ra kas mus rištų, — užsispyrusi tvirtino Auksė, bet 
buvo nėrami.

— Q kur ta visagalė meilė? Žinoma, jai ji išgaravo,

KOMUNIZMO ANTSPAUDAS 

BALTIJOS VALSTYBĖSE
Respublikos susovietintos, bet nėra laimingos

Keliuose Prancūzijos provin
ciniuose laikraščiuose rugpiūčio 
gule ir rugsėjo pradžioj buvo 
paskelbti prancūzų poros (Pier
re ir Renėe Gosset) papasako
jimai iš jų lankymosi Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj.

Kaip ir dažnas didelio krašto 
žurnalistas keliauninkas, taip 
ir šie prancūzai, matyt, iš anks 
to išdidžiai pasitikėjo savo į- 
žvalgumu ir tarėsi patys savo 
akimis geriausiai viską pama
tysią ir suprasią, todėl nerado 
reikalo iš anksto paieškoti kom

petentingų šaltinių pasiinfor- 
muot apie kraštus, kur užsimo
jo lankyti ir apie kuriuos užsi
mojo rašyti. Dažnai toki neva 
objektyvūs žurnalistai nepripa
žįsta jokių kitų informacijos 
šaltinių, kaip tik savo tiesio
giai patikrintus, nes kiti šalti
nai, anot jų, dažniausia ten
dencingi. Bet jie paprastai vi
siškai lengvatikiškai priima vis
ką, ką kelionės vadovai ir vertė 
jai jiems rodo bei aiškina... Nuo 
šitaip objektyvių žurnalistų pa
tarnavimų ir apsiginti, deja, ne
įmanoma.

Vienpusiški informacijos 
šaltiniai

Kalbamieji prancūzai irgi in- 
formavosi apie Estiją, Latviją 
ir Lietuvą tik “ten pat vietoj”, 
tai yra, visų pirma iš Inturis- 
to palydovės Annos - Lizos, pas 
kui iš atsitiktinių pokalbininkų 
restoranuose, gatvėse, autobu
suose. Nemaža jų informacijų 
dalis apie Lietuvą atrodo ki
lusi iš Vilniuje gyvenančios 
Piotro Galkausko šeimos. Todėl 
jų pasakojimai apie medžiagi
nes gyvenimo sąlygas ,nors ir 
neišsamūs, visgi apytikriai tei
singai pakartoja tai, kas jau 
ir iš kitų lankytojų girdėta, 
nors daugeliui prancūzų, tur
būt, tai atrodo dar labai egzo
tiška. Bet kur tie pasakotojai 
pabando ką nors atskleisti iš 
tų kraštų kad ir netolimos pra
eities, išeina apgailėtinas nesu
sipratimas. Pavyzdžiui, Lietu
vos istorija jiems tilpo į vieną 
sakinį, anot kurio, tai buvusi 
virtinė mažiausia po 20 metų 
kas šimtmetį trukusių pasida
vimų įvairių įsibrovėlių smur
tui ir prievartai. Paskutinis Lie 
tuvos “nugarkaulio sulenkimas” 
buvęs, kai Lietuva, anot jų, “iš
buvusi 20 metų Pilsudskio Len
kijos provincija, pateko ketve- 
rių metų nacių okupacijon, o

baudžiamosios teisės reformos 
ir balsuojančių amžiaus nuo 21 
iki 18 metų sumažinimas yra 
antraeiliai reikalai. Esminiais 
klausimais socialistai mažai kuo 
skirsis nuo krikščionių demo
kratų politikos.

visi kiti trupiniai pyrago nesulipdys.
Irenos tiesumas suerzino ją. Ji net sau nedrįso pri

sipažinti, kad tarp Johno ir jos kilo Vytauto šešėlis.
— Mes tik kartą susitikom, — teisinosi sau. bet pa

raudo, kai Irena, lyg ir pripuolamai, paklausė, ar nebu
vo sutikusi daktaro Valio.

— Ne, — trumpai atsakė Auksė ir pasiskubino 
atsisveikinti, nes jai buvo nemalonus Irenos keistas 
žvilgsnis, lyg ji kažką žinotų.

Savišalpos draugijos susirinkimai vykdavo kas mė
nesį, daugiausia šeštadienį. Pradžioje, kad ir įsirašius, 
Auksė nedrįso eiti, būkštavo, kad nepritaps, kad jausis 
svetima. Todėl ir Johnui nesakė, ką padarė.

Tą šeštadieni, jam išvažiavus su paskaita į Wa- 
shingtoną, nutarė nueiti. Salėn prisirinko nemažai žmo
nių, nes draugija buvo populiari, turėjo daug narių ir 
rėmėjų.

— Mūsų tikslas yra padėti ne tik Chicagos lietu
viams, bet savo veiklą praplėsti ir į kitus miestus. Tam 
reikia daugiau talkininkų. Reikia sudaryti centrus bent 
didžiosiose lietuvių kolonijose, — kalbėjo pirmininkas.

Susirinkimas tam projektui pilnai pritarė ir buvo 
sudaryta komisija paruošti planus platesnei veiklai.

Auksė sėdėjo tarp nepažįstamų žmonių ir įdėmiai 
viso klausėsi. Jai buvo įdomu, kad įtemptame Ameri
kos gyvenime, kur kiekvienas skubėjo daugiau uždirbti 
ir geriau gyventi, lietuviai neužmiršo savo, vargan pa
tekusių, nepajėgių prasigyventi ar sergančių tautiečių.

— Vistik mus riša nematomi saitai, — galvojo ii 
ir jautėsi pati čia priklausanti. Ji nebuvo tarpe sveti
mų, tai buvo jos žmonės. Tie vis: reikalai ir ją lietė. 
Ji buvo atsakinga už pagalbos reikalingus tautiečius.

1945 m. perėjo geležinėn Stali
no globon ir “savo prašymu” 
(žodžius “savo prašymu’’ jie į- 
dėjo į kabutes. E.) tapo Sovie
tų respublika”...

Akivaizdu, kad tie “įžvalgūs 
tyrinėtojai” nesugebėjo atrinkti 
net to, ką jiems teko nugirsti 
apskritai apie Lietuvą, ką tik 
apie Vilnių, ir iš viso jie ne
sivargino nei tuos dalykus ge
rai suprasti, nei tiksliai atpasa
koti. Lygiai akivaizdu, kad re
ta kas tesivargins tokius leng- 
vadiškus blirbtelėjimus įsidėmė
ti ir skirti jiems reikšmės.

Bet tų straipsnių autoriai, iš- 
važinėję SSSR gana plačiai ir 
tuo, ką ten matę, toli gražu 
nesužavėti, Baltijos kraštų su- 
sovietinimo irgi negarbina. Tie
sa, susovietinimą laiko įvyku
siu, gal ir neišvengiamu ir nu
matomoj ateity nepakeičiamu 
faktu (Straipsnių serijos ir ant
raštės sako “Šios Baltijos res
publikos, gerai ar blogai, suso
vietintos...”), tačiau laime to 
susovietinimo tai nelaiko, ir tai 
nuomonei paremti rado gana 
daug faktų kaip Taline, kaip 
Rygoj, taip ir Vilniuj. Vienoj 
iš išvadų sako: “Socializmas už
dėjo savo antspaudą Baltijos 
kraštams. Bet rusų kolonializ
mas ten dar nelaimėjo”. Jie čia 
atrado gana daug savitumo, 
“vietininkiškumo” reiškinių, ku 
riuos, sako, Maskva smerkia, 
bet ir išmintingai respektuoja, 
bent tol, kol jie tiesiogiai ne
gresia ideologijai... Tą tezę ir 
paremia vieno straipsnio pra
džioj apie Vilnių:

Tikėjimas nėra miręs
“Tai vieninteliai išlikę senojo 

Vilniaus vartai XV a. gynybinės 
sienos dalyje. Jais naudojasi: 
stačiai gatvėj ant grindinio at
siklaupusios trys senos mote
rys, apsisiautusios skaromis, 
meldžiasi, ekstazėj kreipdamo- 
sis link nišos, kurioje yra Mer
gelės stovyla. Reikia įsignybt, 
kad atsimintumėm, jog esam 
Sovietų Sąjungoj, 1969 m. Ge
ras pusamžis po to, kai spalio 
revoliucija galutinai nušlavė 
‘praėjusiųjų amžių tamsybes’...”

Remdamiesi vadovų informa
cijomis, tie Vilniaus tyrinėtojai 
sako, kad Vilniuj esą keturioli
ka pamaldoms atdarų bažnyčių 
(įvairių tikybų), o tai esą tiek 
pat, kaip Maskvoj, kur gyven
tojų 25 kartus daugiau.. Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj — apie 
du tūkstančiai skulptūrų: šven 
tieji, angelai, archangelai — 
“tikras siaubas vargšui ateis
tui!”...

Stebėtojų įspūdis — Lietuvoj 
lyg ir daugiau religinės lais
vės, kaip rusuose... Bet vertė-

(Nukelta į 4 pusi.)



DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
AR MATETE LIETUVOJE ŠIĄ 

ĮSTAIGĄ?
Mūsų tautiečiai, ‘kurie gaii 

nuvykti į okup. Lietuvą aplan
kyti tėvų bei giminių, sugrįžę 
daug ką papasakoja, o 'kai ką 
ir slepia. Tai jų valia, nes (kiek
vienas nenori pakenkti ten pa- 
silikusiems. Skaitydamas NK
VD sukakties proga išleistą 
knygą “Nematomasis frontas”, 
sustoju ties šiuo epizodu, kuri 
skaitytoji^ dėmesiui noriu išti
sai pacituoti:

“Autobusas sustoja nedidelio, 
jaukaus ir gana judraus mieste 
lio centre. Štai ir senas dviejų 
aukštų namas. Prie jo durų 
tarp juodų su auksinėmis raidė 
mis solidžių įstaigų iškabų kuk
li raudona lentelė: *V!SK prie 
Lietuvos TSR MT įgaliotinis... 
rajone’.

Valandėlei stabtelėjau, užsirū
kiau.

_  Atleiskite, — kažkas pa
lietė man petį. — Ar negalėčiau 
gauti cigaretės?

Atsisuku. Prieš mane stovi 
vidutinio ūgio, gal trisdešimties 
metų vyriškis.. Pilkas lietpaltis, 
žalia skrybėlė. Žvilgsnyje lyg 
pralšymas, lyg kažkokia paslėp
ta baimė.

Vaišinu. “Žalia skrybėlė” rū
pestingai stato kietai prikimštą 
portfelį ant šaligatvio, užsirū
kė, kosti, šluostosi ašaras.

— Nerūkantis? — nustembu 
aš.

— Žinote, pirmą kartą... — 
atsako mano pašnekovas.

— Kodėl gi?
'— Atvirai šnekant, nervinuo 

si. Štai iškvietė... ir jis cigarete 
parodė raudoną iškabą. _  Iš
kvietė į saugumą. Už ką neži
nau. Išleis ar ne, taip pat neži-i 
nau...”

Iš šio epizodo sužinome, kad 
liūdnos atminties NKVD įstai
gos, dabar pavadintos kitu var 
du, tebeveikia mūsų pasiilgtoje 
Lietuvoje ir į jas pašaukti žmo
nės tebedreba taip pat, kaip 
drebėjo ne vienas mūsų pirmo
sios Okupacijos metais.

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
PARTIZANŲ TEISMO AUKA

Pas mus yra žmonių, kurie 
neskiria namuose pasilikusios 
ir gyvenančios bei į kūrybinį 
darbą įsijungusios tautos nuo 
okupantų pareigūnų ar jų pa
kalikų, iš principo drausdami 
su jais susitikinėti, įvertinti jų 
kūrybinius laimėjimus, jų adre
su tarti geresnį žodį. O kad to
kių ištikimų tautai narių sun
kios partizanų kovos metais Ibiu 
vo oficialiųjų tarnautojų tarpe, 
atveria šis epizodas iš NKVD 
sukaktuvinės knygos “Nemato
masis frontas”:

“Štai ir žuvusiojo vienkiemis. 
Žmogus guli kniūpščias, galva 
vandeny. Už poros šimtų metrų 
nuo namų. Keista, kaip jis ga
lėjo išklysti iš kelio, kuriuo per 
savo penkiasdešimt metų praė
jo tūkstančius kartų.

Kol milicijos viršininkas, pa
sidėjęs ant kelio planšetę, apra
šinėjo įvykio vietą, leitenantas 
su gydytoju apžiūrėjo kūną.

iSlenasis ekspertas suraukė tan 
kius antakius.

— Netipiška, suprantate, — 
sako jis susimąstęs, — kažkas 
ne taip. Rankos atmestos atgal, 
tartum pasiruošus šuoliui. Įbrė
žimas auikščiau riešo. Štai ten, 
ant kairiosios... Matote? Pana
šu į prievartos pėdsaką. Tarp 
kitko...

— Kas “tarp kitko”? — nu
traukė leitenantas. — Nelaimiu 
gas atsitikimas ar žmogžudystė ? 
Taip ar ne?

— Na, brangusis, gydytojas 
aiškiai sumišęs, — jūs pernelyg 
daug iš manęs norite. Neturiu 
pagrindo tvirtinti, jog būta prie 
vartos. Matyt, buvo įgirtas...

Akte įrašoma išvada: “Ne
laimingas atsitikimas”. Tačiau 
valstybės saugumo leitenantas 
šio akto nepasirašė...”

Tikiu, kad skaitytojai šį epi

zodą suprato. Kokių nemalonu
mų turėjo lietuvis gydytojas su
rašęs aktą, Ikai NKVD netru
kus rado kelią į partizanų bun 
kerį, mes nežinome.

MIRĘS LIETUVOS 
PREZIDENTAS IB HIPIAI 
Iš Lietuvos atėjo liūdna žinia,

kad ten mirė paskutinis buvęs 
dar gyvas nepriklausomos Lie
tuvos prezidentas ir Nepriklau
somybės akto signataras Alek
sandras Stulginskis, Stalino lai 
kais kankintas Sibiro vergų sto 
vykiose.

Vienas bičiulis laikraJštinin- 
Ikas apie buv. Lietuvos prezi
dento mirtį tuoj informavo ame 
rikiečių dienraščio redakciją, 
angliškai paruošęs trumpą mi
rusiojo biografiją, kad redakto
riai medžiagą turėtų po ranka. 
Su redaktoriais jis puikiai pa
žįstamas, nes kartu • dirba ir 
nuolatos susitinka.

Bet buv. Lietuvos prezidento 
biografiją kai kuriems redak
toriams padvelkė “seniena”. 
Esą, mūsų miręs prezidentas 
prezidentavo ilki 1926 m. O kam 
iš skaitytojų anie laikai beįdo- 
niūs? Tada redakcijos pasiūly
tas kompromisas: jei UPI
agentūra perduos žinią apie buv. 
Lietuvos prezidento A. fitulgins 
ikio mirtį, tai jie įdėsią į dien
raštį. O tuo tarpu lietuvio laik
raštininko informacija atmeta
ma, nors .ji buvo paduota pačiu 
laiku laidotuvių dieną, kai 
žinią paskelbė “Draugas” ir 
“Mlairgučio” iradijas.

Apie tai sužinojęs dienraščio 
vyr. technikinis redaktorius at
virai prasitarė: “Keista, kad mū 
siškiai tiek daug raišo apie hi
pius, o lapie buv. prezidento, 
Sibiro tremtinio, mirtį nenori nė 
užsiminti.”

Žinant, kokį svorį didžiajai 
amerikiečių spaudai turi UPI ar 
AP žinių agentūros, įdomu, kias 
iš mūsiškių veiksnių gali tas 
agentūras informuoti? Tas klau 
simas mūsų spaudoje, rodos, 
dar nebuvo iškeltas, bet, kaip 
matome iš čia aprašomo įvy
kio, jis yra air aktualus ir svar
bus.

P. S. Parašius šį straipsnį, di 
džioji spauda gavo AP agentū
ros pranešimą apie a. a. A. Stul
ginskio mirtį ir tai atžymėjo 
tarp kitų didžiųjų mirusių.

VI. Bmjs
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

‘‘Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šiaip pasi
skaitymui. Kaina $3.00, gaunama 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

National simfoninis orkestras groja gatvėje Washingtone,vykstant jų unijos narių atstovų pasitarimams dėl algų 
pakėlimo su National Symphony vadovybe.

1969^ metų Clevelando Grandinėlė, kurios savitu nuoširdumu ir nuotaika atliekami ištisi lietuviškų sceni- 
nių šokių spektakliai sukelia dėmesį visose šio krašto ir Kanados lietuvių kolonijose. Vis atsinaujindama, 
jaunais veidais, naujais užsimojimais Grandinėlė ir šiuo metu ruošiasi ddžiuliam pasirodymui Philadel
phijoj, spalio 18 d., 8:00 v.v., Town Hali scenoje. Kitos 50-ties jaunų žmonių šokių programos bus at
liekamos lapkričio 8 d. Hartforde ir lapkričio' 9 d. Bostone.

Worcester, Mass.
MOTERŲ SĄJUNGOS 5-TA 

KUOPA
— Spalio mėnesio pirmas sek

madienis yra visos Amerikos Mo
terų sąjungos maldos diena, vi
sos narės dalyvavo Šv. Mišiose.

Spalio 6 d. įvyko susirinkimas, 
kurį su malda atidarė kuopos 
pirm. M. Watkins, ir pranešė, 
kad lapkričio mėnesio 2 d. turė
sime visokiausių pyragų pardavi
mą, prie kurio kvietė visas nares 
prisidėti.

— Išrinktos atstovės važiavo 
į apskričio suvažiavimą, kuris į- 
vyko spalio mėn. 12 d. Cambrige, 
Mass. Tai jau antras Naujosios 
Anglijos Moterų sąjungos suva
žiavimas šiais metais. Tai gražus 
veiklumo pavyzdys ir kitoms kuo
poms, kurių eilėse jaučiamas veik 
los silpnėjimas.

— Šį mėnesį garbingos ir daug 
kuopai pasitarnavusios narės . 
švenčia vedybinio gyvenimo su
kaktis: M. Jakutienė 50 m. Jų in
tencija Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje kuopos vadas klebo
nas kun. Jutkevičius spalio 7 d. 
aukojo šv. Mišias.

— Kuopos pirm. M. Watkins 
šventė 55 m. sukaktį ir rašti
ninkė Palevičienė 37 m. Sveiki
name visas jubiliates ir linkime 
“Ilgiausių metų”.

Šiomis dienomis mūsų parapi
joj vyksta 40 valandų atlaidai, 
todėl susirinkimą turėtume dary
ti ne per juos, bet rasti kitą die
ną. J. M.

Detroit, Michigan

— Jūros šaulių “Švyturio” kuo
pos subatvakaryje spalio 4 d. da
lyvavo apie 70 šaulių ir svečių. 
Kuopos pirmininkas Mykolas Vit 
kus buvo pagerbtas vardinių 
proga, valdyba įteikė jam dova
ną ir pasakyta sveikinimo kalbų. 
Vakaro programai vadovavo A. 
Žiedas.

Spaudos kioske pas Vyt. Gižaus 
ką vėl galima gauti dr. Alberto 
Geručio redaguotą “Lithuanian 
700 years”, nes šiomis dienomis

šios knygos gauta antra siunta. 
Taip pat jau galima gauti “The 
Lithuanian Women”.

— Jaunimo centras patvirtin
tas. Jau gautas iš arkivyskupijos 
raštas, kuriame pranešama, kad 
prie naujosios tautinės bažnyčios 
lietuviams leidžiama statyti jau
nimo centrą arba kultūrinius na
mus. Kokios apimties ar dydžio 
tas centras bus priklausys: I. kiek 
liks pinigų pastačius bažnyčią ir

KOMUNIZMO ANTSPAUDAS...
(Atkelta Iš 3 pusi 1

jas čia pat pridėjęs, kad Vilniuj 
ne tik bažnyčių esama: — “Mes 
turim 25 kinus ir tris teatrus!”

Kitą vakarą dekoracija kito
kia; “Linksmai šokinėjanti mi
ni sijonukų ir jaunų, madingai 
apsiželdžiusių puošeivų grandi
nėje zigzaguoja tarp miestinių 
gatvės laistytojų mūsų palan
gėse Lenino prospekte (atseit, 
Vilniaus viešbutyje. E.) ir pri
kelia mus visa gerkle dainuo
jama bytlių daina “Yellovv Sūb- 
marines”... Tai apie penktą va
landą iš ryto. Pilkam priešauš
ry, kitu šaligatviu žengia du 
mėlynmarškiniai milicininkai ir 
rūpestingai dedasi esą abejingi. 
Mat, ką tik užsidarė gretima 
Neringos ‘kavinė’. Iš tikrųjų tai 

, diskoteka, atidaroma dešimtą 
valandą, kai Maskvoj jau ren
giamasi gult ir, kur norint pa
tekt reikia parodyt baltą lete
ną... Tai yra, kalbant prozaiš- 
kiau, reikia išleisti tiek rublių 
kiek pakanka tai nedidukei ban
dai tėvelio sūnelių ir dukrelir 
sulaikyti nuo grubesnio girta
vimo... Matyt, ar tai būtų seni 
•fanatikai, ar jauni lėbautojai, 
folklioriniai autonomistai, libe
ralūs rašytojai ar neo-aristokra 
tai, Maskva apsimauna pirštinė
mis, manipuliuodama Baltijos 
respublikose”...

Naujos statybos ir viduramžišk 
getai

Po kitų miestų, Vilniuje radę 
staigmeną: dauguma (? E.) bu

kleboniją, 2, kiek bažnyčios ir 
klebonijos statybos metu bus su-Į 
telkta aukų tam centrui ir 3. kiek 
naujai bažnyčiai statyti komite-! 
tas paprašys iš arkivyskupijos 
paskolos. Šiuo metu sudaromas fi 
nansų komitetas. Vykdomasis 
komitetas jau sudarytas, į kurį įei 
na Antanas Dainius, dr. A. Dam 
šis ir Algis Rugienius. Pirmieji 
bažnyčios ir klebonijos statybos 
darbai prasidės lapkričio mėn.

tų Vilniuje esą parduodami ko
operatiniais pagrindais. Įmoki 
už butą 2C00 rublių, paskui per 
10 metų išmoki likusius septy
nis su puse tūkstančio. Tas 
prancūzus nustebino: “Krašte, 
kur teoriškai nėra turtų ir nėra 
sutaupų, kur vidutinis mėnesio 
atlyginimas sukasi apie šimtą 
rublių, — iš kur kažkas ima 
2000 rublių? Tai paslaptis”...

Vadovai aprodė senamiestį, 
saugomus ir restauruoti rengia
mus 16-to ar 17-to amžiaus ar
chitektūros paminklus, kurių pil 
na kiekviename skersgatvyje... 
Bet kitą dieną jie nuėję ten pat 
be palydovų. Ir radę atvirkštini 
nešvarumais aptekusios deko
racijos ■ šoną: “šiame vokiečių 
okupacijos laikais buvusiame 
gete gyvenimo sąlygos yra vi
duramžiškos, ir vargingiausias 
Mississippio negras nesutiktų 
čia gyventi”.

Nebūtų teisinga, esą, sakyti, 
kad Sovietų Sąjunga uždėjo 
Vilniui tik fasadą. Vidutinis mie 
sto gyventojas, esą, gyvena pa
našiai, kaip ir Minske, Charko
ve ar Rostove. “Bet čia”, sako, 
“Maskva vengia nuleisti girnas 
peržemai. Labiau net negu Ry
goj, negu Taline, Vilniuje yra 
apstu tolerancijos tam “vietinin i 
kiškumui”, kurį taip balsingai 
smerkia Kremliuje. Ir kurio bi
jo. Kurį, tačiau, susipranta res
pektuoti”... (Nice Matin, Sept. 
5). Elta

Viena iš daugiausiai perkamų 
nygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

fojė kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
irba suras naują, iki šiol nera- 
;autą, kurių čia yra virš 200.

<nyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Caina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

ĮAMŽINTA mažoji ramute
1944 metų rudenį mūsų tėvy

nėje siautė baisus karas. Priešų 
armijos dar tebeliejo kraują 
mūsų gimtoje žemėje, gi teisėti 
šio krašto šeimininkai — lietu
vių tautos vaikai vieni traukėsi 
į Vakarus, kiti bunkeriuose tū- 
nodami laukė kažko nežinomo.

Tokius vaizdus išgyveno ir 
Stasio bei Onos Braniškių šei
ma Beržinių kaime, Kybartų 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Bet (šios šeimos lemtis buvo 
sikaudi. Karo audra spalio 17 
d. amžiams nusinešė šios šei
mos 8 su pusės metų dukrelės 
Ramutės Braniškaitės gyvybę, 
tėvams palikusi didį širdies 
skausmą.

Pagaliau ši rami pavyzdingų 
ūkininkų Braniškių šeima aplei
džia gimtąjį kraštą ir iškeliau-

ja tremtin. Po gyvenimo klajo
nių iStasys ir Ona Braniškiai, jų 
dukrelė Aldona Braniškaitė ir 
aaitroji dukrelė Danutė Braniš
kaitė - Kalavinskienė su šeima 
įsikuria Amerikoje, Cicero, III.

Stasys ir iOna Braniškai ne
pamiršo gyvenime skaudžiausio 
įvykio — mažosios Ramutės 
tragiškos mirties ir 25 metus 
jos mirties sukaktį minėdami, 
jie savo brangiąją dukrelę a. a. 
Ramutę įamžino Lietuvių fon
de, jos vardu įnešdami 100 dol.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Manote, kad tai yra senos mados idėja? Gali būti, 
bet perkant grynais, nemokate už paskolą reika
lingų nuošimčių... o mūsų puikus uždarbis pa
deda jums mokėti už pirkinius.
Tai yra sena amerikiečių tradicija, — pirma tau
pyti, kad galėtum grynais pirkti. Protingi žmonės 
tame taip pat įžiūri turtingą modernaus gyvenimo 
būdą.

1/A//ONreoefJAL SAV/NGS
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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-Lietuvių kalbų žodynas $6.00

(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PĖTERAIČIO

Lietuviškai angliškas žodynas $7.00
(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVIČIAUS
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
Ullnols State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčių.

.. .

įn!ašą. Pažymėtina, kad ir Sta
sys ir ‘Ona Braniškai jau seniau 
patys yra įstoję į Lietuvių fon
do šeimą su 200 dol. įnašu. Į- 
amžindami savo dukrelę a. a. 
Ramutę Lietuvių fonde jie pras
mingai pagerbė jos brangų at
minimą. Jurgis Janušaitis

AR LENKAI SUGYVENS SU 
JUODŽIAIS

Chicago ISlun-Times iškelia 
klausimą ar Chicagoje gali į- 
vyfcti panašiai kaip Detroite, 
kur lenkai ilgai priešinęsi juo
džiams rasiniais klausimais, da
bar veda dialogą kaip jų ben
druomenės gailėtų sugyventi. Mi
nėtas laikraštis mini, kad Chi
cagoje pradedamasias diskusi
jas jau pravedė negrų dvasiškis 
Jesse Jiackson ir atstovų rūmų 
narys Roman Pucinški.

— Ar karalienės, ar kavolie- 
nės vaikas — vis tiek vaikas. 
(Anykštėnų patarlė).

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas, 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt.

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
620Q S. VVestern TeL GR 6-4421

V
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FUTBOLO KLUBAS LI TUANICA

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 25 d., 7 vai. vakaro — JAUNIMO CENTRE, 5600 So. Claremont Avė.

I BARAS... BUFETAS... PROGRAMA, 
y Bilietai gaunami klubo patalpose, f 2622 West 69th Street
y Telef. — 476 - 9479

Visi kviečiami atsilankyti.
-- --------- --- <
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MIELAS LIETUVI,
Jau 25 metai, kai Tu tęsi tą 

(kilniausią artimo meilės darbą, 
suteikdamas paramą ir sustip
rindamas viltį gyventi savo su
vargusiam tautiečiui.

Clevelando Balfo skyrius jau 
i'šlsiuintinėjo laiškus, prašyda
mas aukų. Parodyfk gerą širdį 
ir atsiliepk ir šįmet į mūsų pra
šymą.

Kadangi lietuviai gyvena pla
čiai išsisklaidę Clevelando apy
linkėse, aukų rinkimas, aplan
kant asmeniškai, sunkiai įma
nomas. St.

PEDAGOGINIAI LITUANIS
TINIAI KURSAI

Rugsėjo 25 d. pradėjo darbą 
LB Clevelando abiejų apylinkių 
iniciatyva suorganizuoti pedago
giniai lituanistiniai kursai. Kur
sų suorganizavimu daugiausia 
rūpinosi LB Ohio apygardos 
švietimo vadovas mkt. Juozas 
Žilionis. Kursų klausytojų pagrin 
dą sudaro Clevelando aukšt. 
lit. mokyklas baigusieji arba to
lygaus mokslo ir aukštesnio iš
silavinimo asmens (baigusieji 
aukštąsias mokyklas).

Kursų klausytojai gaus žinių 
iš lietuvių kalbos, literatūros ir 
kitų lituanistinių dalykų. Be to, 
bus supažindinti su lit. dalykų 
dėstymo metodika. Baigusieji 
kursus bus kompetentingi lit. 
mokyklų dėstytojai.

Spalio 9 d. buvo formalus kur
sų atidarymas, kur dalyvavo įvai
rių organizacijų atstovai. Po di
rektoriaus atidaromojo žodžio, 
kursų klausytojus sveikino PLB 
pirm. St. Barzdukas, LB abiejų
apylinkių pirmininkai F. Eidim-! LB apylinkės ir Čiurlionio an-

w

tas ir K. Žiedonis, Ohio LB apy
gardos pirm. dr. A. Butkaus ir 
švietimo vadovas Juozas Žilionis.

Trumpais, nuoširdžiais žo
džiais sveikintojai pasidžiaugė 
gausiu jaunimo būreliu, besiren
giančio tvirtesnei kovai dėl lie
tuvių tautos ir Lietuvos išliki
mo ir palinkėjo klausytojams 
ištvermės ir sėkmės.

Kursų direktorius magistr. Va
cys Kavaliūnas. Pagrindiniai kur 
sų dalykų dėstytojai: V. Kava
liūnas - lietuvių literatūra, prof. 
dr. J. Jakštas - lietuvių kultūros 
istorija, J. Žilionis - dėstymo 
metodika ir P. Balčiūnas - lietu
vių kalba.

Spalio 5 d. 40 metų laimingo vedybinio gyvenimo proga, Voldemarui ir Apolonijai Šenbergams, jų duktė Ma
rytė ir žentas Ignas Janavičiai surengė pagerbimą. Sėdi: (iš k. į d.) E. Janavičiūtė, M. Janavičienė, V. A. Šenbergai, 
sūnus Jurgis, I. Janavičius, B. Rokus. Stovi: dr. A. Butkus, P. Lukas, S. Mockus, V. Butkienė, S. Mockienė, P. Lu
kas, K. Sniečkienė, B. Malcanienė, p. Kašuba, A. Petuką uskienė, Kašubienė, Kersnauskienė, G. V. Petukauskai, E. 
Kersnauskas ir E. Malcanas. Ant žemės anūkai. Voldemaras yra buv. Liet. kariuomenės savanoris kūrėjas ir Vyčio, 
Kryžiaus Kavalierius. Vienas iš pirmųjų Kauno skautų kūrėjas ir pirmas Kauno tuntininkas. Apolonija nuo jau
nystės yra skautė ir dar dabar nenuleidžia rankų skautybėje. Jie išaugino 6 vaikus ir išmokslino. Turi net 13 anūkų.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Be to, dar dėstys St. Barzdukas, 
prof. A. Augustinavičienė, lėkt.
M. Nasvytis, V. Rociūnas, J. 
Stempužis ir iš kitur kviestiniai 
dėstytojai. Kursai truks dvejus 
metus. V. R.

ALFONSUI MIKULSKIUI 60 
METU

Nenuilstamam Čiurlionio an
samblio vadovui, kompozitoriui 
ir kultūrininkui Alfonsui Mikul
skiui sukako 60 metų (gimęs 
1909.9.14).

, Clevelando lietuviai turi dide
lę garbę sukaktuvininką turėda
mi savo tarpe. Clevelandiečiai 
su meile ir pagarba prisimins jį 
jo garbingos sukakties proga.

Muz. Alfonsas Mikulskis, vi
są savo amžių dirbęs lietuvių 
liaudies dainos puoselėtojo, cho
rų ugdytojo ir mokytojo darbą, 
kartu mini ir 30 metų kaip Čiur
lionio ansamblio vadovas. Jau 
dvideširpt metų kaip Alfonsas 
Mikulskis gyvena Clevelande ir 
tebėra mūsų judrusis Čiurlionio 
ansamblio vadovas, vadovavęs 
Aukuro ansambliui ir dabar vėl 
pradedąs vadovauti lit. mokyk
lų chorui.

Be Mikulskio kitoks būtų Cle
velando lietuvių gyvenimas, be 
Mikulskio ir Clevelando lietuvių 
kolonija nebūtų taip garsi.

Todėl, ne tik Clevelando lie
tuviai, bet kitur gyveną lietuviai 
prisimins komp. Mikulskio sukak 
tį ir dalyvaus Čiurlionio ansam
blio rengiamajame koncerte- 
bankete š.m. lapkričio 15 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Pagerbipio- koncerto rengimo 
iniciatyvos ėmėsi Altas, abiejų

samblis.
BRUNO MARKAIČIO- 

KONCERTAS

Bruno Markaits, SJ, priklau
so prie tos nedidelės lietuvių 
menininkų grupės, kuriai pasise
kė iš nedidelio lietuviško uosto 
išplaukti į platesnius kūrybinio 
gyvenimo vandenis. B. Markaitis 
yra talentingas ir išmokslintas 
jėzuitas, kompozitorius, dirigen
tas, pianistas, o taip pat rašyto
jas ir žurnalistas.

B. Markaitis gimė Lietuvoje 
(Vilniaus krašte) 1922 m. 
Aukštuosius mokslus ėjo Vokie- 
.iioi, Italijoj, Anglijoj ir JAV.

' Komp. B. Markaitis

ansamblis. Chicagoj 1958 m. iš
pildė jo religinę poemą “Kančios 
naktis”, kurios dalis choro ir or
kestro buvo atlikta tais pačiais 
metais if New Yorke, PLB seimo 
metu. Chicagoj, Mc Cormick 
teatre, Lietuvių opera su Chi
cagos simfoniniu orkestru atliko 
“Vilniaus Varpai”. New Yorke,

Pedagoginių lituanistikos kursų klausytojai su svečiais, ir dėstytojais. Iš k. į d. stovi: A. Tamulionis, dr. A. But
kus, J. Žilionis, O. Jokubaitienė, M. Nasvytis, V. Blinstrubas, F. Eidimtas, St. Barzdukas, K. Žiedonis, V. Kavaliū
nas, dr. J. Jakštas, j. Kazėnas, P. Balčiūnas. Sėdi: G. Puškorius, A. Kavaliūnaitė, M. Puškorienė, L. Nykštūnaitė, S. 
Kazlauskienė, V. Čyvaitė, N. Balčiūnienė, D. Bielinytė, A. Zorskienė, G. Ješmantienė, B. Balčiūnaitė, D. Kavaliūnaitė, 
E. Razgaitytė, K. Razgaitis, D. Sušinskaitė. Trūksta V. Žilionytės. Nuotr. J. Garlos

Kunigu įšventintas 1948 m., An
glijoj, kur ir pradėjo pastoraci
nį darbą. 1950 m. jis persikelia 
į JAV, apsigyvena Chicagoj jėzui
tų Centre.

Išleido knygą “Širdies gelmė” 
ir redagavo leidinį “Lietuvos jė
zuitai”.

Bruno Markaitis yra sukūręs 
virš 100 orkestrinių, instrumen- 
talinių ir vokalinių kūrinių. 
1957 m. Dainos ir giesmės kon
kurse laimėjo dvi premijas. Yra 
parašęs dvejas Mišias vyrų cho
rui. Daugumas jo kūrybos yra 
religinėmis temomis, ieškant sin
tezės tarp naujoviškų harmoni
jos priemonių ir senų bažnyti
nės muzikos tradicijų. Dainavos

Cornegie Hali su pasisekimu pra
ėjo jo veikalo Community 
Mass.. premjera, kurią dirigavo 
pats autorius.

Be kelių jo veikalų, atliktų 
didžiose scenose, eilė amerikie
čių firmų yra užrekordavę ir iš
leidę jo veikalų plokšteles. Tarp 
tautiniai žinomas smuikininkas 
Francois D'Albert yra pristatęs 
Bruno Markaičio “Smuiko Sona
ta In D Major” Kanados radijo 
tinkle iškilių menininkų (Dis- 
tinguished Artists) programoje.

Bruno Markaitis priklauso 
šiom muzikų organizacijoms: 
American Society of Composers, 
Authors and Publishers (ASCA- 
P) ir International Society for 
Contemporary Music. Šiuo metu 
Bruno Markaitis, pakviestas 
Lojolos universiteto Chicagoje 
prezidento, kuria universiteto 
šimtmečiui paminėti oratoriją 
“Šimtas saulių” (100 Šuns), ku
rios premjera įvyks kitų metų ko
vo 22 d.

Bruno Markaičio koncertas Cle 
velande įvyksta sekmadienį, 
spalio 26 d. naujosios parapijos 
salėje. Koncertą rengia L. K. Re
liginės šalpos skyrius. Pelnas ei
na pagailai Lietuvon. Rengėjai 
deda visas pastangas koncerto 
pasisekimui. Kviečia visus Cle
velando ir apylinkių lietuvius 
atsilankyti. Bilietai labai pigūs: 
1 iki 3 dol. Norima, kad ir ma
žiau pasiturintieji tautiečiai ga
lėtų asmeniškai pamatyti ir iš
girsti šį, gabų, talentingą ir spar
čiai kylantį muzikiniam pasau
ly, lietuvį kunigą- jėzuitą, kuris 
savo veikalais, jau daug yra prisi
dėjęs prie lietuviško genijaus iš
plaukimo į plačiuosius vande
nis. A. G.

MIRĖ ONA VALINČIENĖ
Spalio 7 d. po ilgos ir sunkios 

ligos, ligoninėje mirė Ona Va

Raseinių. Paliko užauginusi 5 
vaikus, Sofiją Milienę, Stasį Liu
dą, Petrą ir Eleną ir 6 anūkus.

Sūnus Petras II Pasaulinio 
karo metu ištarnavo 5 metus 
JAV kariuomenėje. Jo pavardė 
yra iškalta garbės lentoje Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Ve
lionė priklausė L.K. Moterų są
jungai ir Amžino Rožančiaus 
draugijai. Liūdi visa šeima ir 
giminės. Tesiilsi Viešpaties ra
mybėje. D.

LB OHIO APYGARDOS AT
STOVŲ SUVAŽIAVIMAS

LB Ohio apygardos valdyba, 
pasiremdama JAV LB įstatais, 
spalio 26 d. 11:30 vai. r. Lietu
vių salėje, 6835 Superior Avė.,

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1932 tn. jcs 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.

, i , . v. T r, - 3. Idėjos, kurios Europos dėmesįClevelande kviečia LB Ohio apy- pasUĮ<o nuo vakarų į rytus, į bal
gardos atstovų suvažiavimą. 

Suvažiavime dalyvauti kviečia
mi ir visų Ohio apygardos apy
linkių valdybų nariai ir LB 
veikla suinteresuoti lietuviai.

tus, į liaudies primityvumą, į tau
tų humanistinius siekius.

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

„ v. . i , , . . Illinois gyventojai prašomi prie
Suvažiavimo darbotvarke^:. ati knygos kainos pridėti 5 proc. mo- 

s _ • kesčiams.darymas, steigiamojo susirinki
mo protokolas, apygardos valdy-

bos narių pranešimai, apygar
dos veiklos planų svarstymas ir 
kiti reikalai.

Valdyba

Clevelando, lietuvių radijo “Tėviškės 
kairės: J. P. Nasvytis, A. Mikulskis, J. 
je trūksta B. Augino.

JAUNIMO SEKCIJOS RUDENS 
BALIUS

Abiturientų prisistatymas 
Spalio 26 d. 7:30 vai. vak. 

Alcazar viešbutyje, kampas Sur- 
rey ir Derbyshire, netoli Cedar 
Hill, rengiamas rudens balius su 
lietuvių abiturientų pristatymu 
visuomenei ir nuotaikinga pro
grama, dalyvaujant solistei Ire
nai Grigaliūnaitei, pianistui Ry
tui Babickui ir dramos stud. 
Gražinai Brazaitytei. Šokiams 
gros populiarusis Suktinis, vado- j 
vaiujajmas J. Pažemio. Bilietų pas 
kirai, arba stalais po 8 ar 10 as
menų galima įsigyti pas: Dalią 
Orantaitę, tel. 044-7438, Joną 
Sandargą, tel. 237-7589, arba 
dr. A. Butkų, tel. 932-9944.

Šiuo metu jau suregistruota 
vien iš Clevelando ir apylinkių 
28 abiturientai. Pažadėjo daly
vauti iš Columbus, Detroito ir

linčienė (Bakutytė), kilusi nuo Pittsburgho abiturientai su savo
tėvais bei jų draugais. Tikimasi, 
susilaukti ir iš Rochesterio.

TĖVYNĖS GARSŲ 20 M. 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Nuoširdūs linkėjimai, graži, 
finansinė parama, aukšti svečiai 
ir per trys šimtai dalyvių paly
dėjo “Tėvynės Garsus” į antrąjį 
dvidešimtmetį.

Spalio 12 d., sekmadienis bus 
ilgai atmintina diena ne tik lie
tuviškajai radijo programai Cle
velande, bet ir visiems šios su
kakties dalyviams. Ir teisingai J. 
Stempužis, atidarydamas minėji
mą, - pokylį pabrėžė, kad, lietu
viškai šeimai miela pabūti kar
tu. Tą gražų sekmadienio, popie
tį tikrai buvo susirinkę Clevelan
do lietuviškosios kolonijos atsto
vai, įvairiaus amžiaus, įvairių 
pažiūrų, įvairaus finansinio pajė
gumo, įvairių kartų. Visi kartu 
pasidžiaugė, kad ši gyva mūsų 
kultūrinė institucija per dvide
šimt metų neapvylė lietuvių lū
kesčių, bet buvo gyvas gyvenimo 
palydovas, informuotojas, lietu
viškų garsų pertiekėjas mums čia 
svetur gyvenantiems.

Koncertinėje dalyje dainavo 
solistė Juzė Krištolaitytė - Dau
gėlienė ir Aldona Stempužienė,

Garsai” pradininkai po 20 metų. Iš 
Stempužis ir K. P. Šukys. Nuotrauko- 

Nuotr. J. Garlos

Ohio lietuviai nuoširdžiai kvie 
čiami savo gausiu dalyvavimu 
pagerbti šiemet brandos atesta
tus gavusį jaunimą ir paremti 
naujai įsisteigusios LB Ohio Apy
gardos Jaunimo Sekcijos pirmąjį 
viešą parengimą. Šio vakaro pasi
sekimas įgalins jį padaryti tradi
ciniu lietuvių abiturientų pa
gerbimu. Vakaro - baliaus pel
nas, jeigu jo būtų, skiriamas 
Jaunimo Sekcijos užplanuotiems 
darbams vykdyti.

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434 

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS
Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrim kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo pr-.fe‘ija 
darbas ir užsiėmimas

Kad knyga būtų pritinama didesniam betuvių skai 
iui, kad jos įsigijimu sąlygos būtų lengvesnės, kad jos

pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi 
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, kn^gų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
■ys privalo nupirkti.

LJETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau- 
aas būdas įsigyti nsujausius leidinius pigiausia kaina, 
f'apti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skrieudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti iusipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nanu.

akompanuojant komp. Dariui La 
pinskui. Solisčių dainos, arijos ir 
duetai buvo klausytojų šiltai pri
imti ir palydėti gausiais ploji
mais.

Jaunoji radijo bendradarbė Vi
lija Nasvytytė padeklamavo B. 
Brazdžionio “Ąžuolą.”

Pasivaišinus skania vakariene, 
pagrindinį šio minėjimo žodį ta
rė Viktoras Mariūnas. Uždegus 
sukaktuvinio torto žvakutes, su
giedota Ilgiausių metų dabarti
niam “Tėvynės Garsų” vadovui 
Juozui Stempužįui, jų steigė
jams Jaunučiui Nasvyčiui, Baliui 
Auginui, Alfonsui Mikulskiui ir 
Kęstučiui P. Šukiui.

Raimundas Kudukis, kuris iš
rinktas šių metų iškiliuoju pi
liečiu, pristatė angliškai kalban
čius svečius, jų tarpe respubliko
nų kandidatą j Clevelando bur
mistrus Ralph, Park WXEN ra
dijo stoties direktorių, latvių ir 
estų radijo programų vadovus ir 
kitus amerikiečių svečius. Apskri
ties auditorius R. Perk, kurio į- 
staigoje, kaip asmeninių nuosa
vybių molkesčių skyriaus virši
ninkas,dirba ir J. Stempužis, pa
sidžiaugė, kad lietuviškoji kultū
ra nešama į amerikiečių gyveni-

i Nukelta j 7 psl. i

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knyga

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIČIUS, 

MIC
Misionieriaus atsiminimai ir 

patirtis Sovietų Rusijos kalėji
muose ir vergų stovyklose 1948 - 
1955 metais.

Autorius, dirbęs Mandžiurijos 
misijose, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
mus nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja 
lakiu, vaizdingu žodžiu, perpintu 
jumoru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis.

Knyga intriguojanti savo ne
įprastų turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius, kuriuos au
torius sutiko tremtyje.

Kaina 5.00 dol. Kietais virše
liais.
Gaunama DRAUGE, 4545 VVest

6Srd St., Chicago, III. 60629

Ulinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.

'š



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 17 d. Į

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

CLEVELAND, OHIO

BILIETAI KOKCERTAN
Susidomėjimas Bruno Markai

čio koncertu Clevelande, spalio 
26 d. sekmadienį, didėja. Rengė
jai maloniai prašo visus bilietus 
įsigyti galimai anksčiau. Bilietų 
kainos nuo 1 iki 3 dol. Telefonu

bilietus galima rezervuoti: H. 
Stasai — IV 6-2111, A. Sušins- 
kai — 531-7727, G. Tatarūnienė 
— 531-5924, L. Keženius — 
481-9141. Sekmadieniais — po 
lietuviškų pamaldų prie abiejų 
parapijų. (sk.)

ĮSIGYKITE DABAR ! MISCELLANEOUS

Didžojo poeto Dantės intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

REAL ESTATE

VVATER FRONT
McHenry Area

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EX PRESS 

2501 W. 09 St. Tel. WA 5-2737
2008 W. 09 St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas, i 3 Bedroom home on 3 lots. 22 
Priimam užsakymus automobiliams, foot living room. 24 foot family room. 

E. Ir V. Žukauskai : Many extras. $27,700.

A. f A. KUN. JONUI JUODEIKAI
Deming, N. M., klebonui
mirus,

jo broliui, prof. dr. Vladui Juodeikai ir jo šeimai bei 
artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
juingiamės maldoje už mirusiojo sielą.

Emilija ir Balys Paliokai

J 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
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
IlUnois State gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra ’*tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
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. GB tt-3134 arba OR <1-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

Brangiai
A. A. ELENAI KUČIŪNIENEI 

ilgoje ligos kančioje užgęsus, gilaus liūdesio pri
slėgtiems vyrui ALEKSANDRUI, sūnui JURGIUI, se
sutėms, broliui ir artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškiame ir kartu liūdime.

Dr. Julija Monsfavičienė 
Stasė Semėnienė

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI 

mirus,

mielą jaunystės draugę VILĘ ir dukras su šeimomis, 
netekus mylimo vyro ir tėvo, gilaus skausmo ir liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

K. PIMPIENE. O. PULKAUNINKIENE 
S. RADZEVIČIENE, J. DAGILIENE 
B. DIKINIENE

AIDAS TARP

DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

turi pridėti 5% mokesčių.

TELEVIZIJOS
Spalvotos U- paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
j. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke. 
2346 VV. 69th Street 776-148), 

Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980

A. + A

ELENAI KUČIŪNIENEI
mirus,

jos vyrą MUZ. PROF. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ, sūnų 
ir gimines giliai užjaučia ir liūdi

Genė, Kazys ir Lina Kriaučiūnai

EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiJ

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunant. ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  mi'

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi- 
mokėjimo są
lygos.

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

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

A. f A. MARIJAI GRAU2INIENEI 

mirus,

jos sūnų VYTAUTĄ GRAUŽINĮ ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame.

Dr. V. Rėklys ir šeima

» f »r-fT 7»

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

REAL ESTATE

Netoli Marųuette Parko parduo
damas gerai užlaikytas 6 kambarių 
de luxe mūr. “oetagon” bungalow. 
Karštu vand. apšild., 2 maš. gara
žas. Tuojau galima užimti. Skalm- 
binkit savininkui, 737-7526.

A. -Į- A.

PULK. PETRUI GENIUI mirus, 

žmonai VILHELMINAI, dukterims LIUDAI. NIJOLEI ir 

EGLEI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

E. ir J. Pušneraičiai

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraud* nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVeet O5tb Street 
Chicago, Ulinols 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4333

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

2-jų butų mūrinis po kamb. 2
maš. garažas. Apyl. 66 ir Maple- 
wood. Kreiptis į savininką 

i GA 5-3897
">•

| A. f A. PULK. PETRUI GENIUI mirus,

t jo žmonai p. GENIENEI, dukterims NIJOLEI POŠKIE
NEI, LIUDAI GVILDIENEI, EGLEI ARIENEI ir jų šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

Dr. Gabrielius ir Kafhe Micevičiai

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO: w
Tvoros,
geliai. Dury 5,^®

Langai, Ryn- 
os, Turekliai

Mylimai motinai

A. f A. MARIJAI GRAUŽINIENEI 

mirus,
jos dukrą MARIJĄ ir sūnus VYTAUTĄ ir JUOZĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Regina Ir Kazys Kreivėnai

MOVING
šERENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS įVND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
5R22 So Racine 434-1113

=a= O!H

MASONARY and PANELING
Briok and stone 2 bedroom ranch 

100x139 foot tvooded lot. 18 foot 
panelled living room with fire place. 
Family room, bar and basement. 2 
car garage. 1 % blooks to beach. onlv 
$19,700.

ESSEX-COSTELLO 
REAL ESTATE

3717 VV. Elm Street 
McHENRY, ILLINOIS 

AC (815) 385-7050

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

Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman, 
1 butų tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Ta> 

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

TAPĖ CONVERTER 
. OPERATOR

I Some experience, malė or female, 
, age open.

Evanston, III. Tel. 869-3002

TELEPHONE ORDER TAKERS 
Age 18 to 25 Preferred 

Wlll train persona with pleaaant 
telephone speakiįng voice for in
teresting work in busy atr con- 
ditioned loop. area. Excellent Co.
Benefits. Salary open.
Call Miss Young for appt. 4(17-4498

DEMONSTRATORS
Full or Part Time. Demonstrate 

variety of knives.
Cooking & Hunting.
Mušt have own car. 

EXCELLENT SALARY

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

Pleasant vvorking condi
tions, excellent company 
benefits.

Apply in Person to 
Personnel Office

2801 South 25th Avenue 
Broadvievv, Illinois

(An egual opportunity Employer)

Phone 675-7240

GENERAL OFFICE

Desires woman with general office 
skilia. Light typing, in one giri of
fice. 5 day week. Good company 
benefits.

CALL WM. POLLACK

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

TEL — AR 6-9511

Maintenance Carpenter
5 day week. Blue Cross, Blue 

Shield. 5555 Sheridan Road
EDGEVVATER BEACH APTS.

L0 1-8500 Mr. Buggy

NURSES
OPEN’GS N0W AVAILABLE IN

Operating Room 

Medical 8C Surgical

in leading hospital aeross the bay 
from San Francisco. Enioy the ad-

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
4. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233 vantages of beautiful Berkeley:
VVages start at $680 per month 

for RNs with 6 or more months ex-
n -nence.

VVrite or CaU Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

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

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

ro garažas. Pelningas $52,000.
štai 4 butu puikus 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 
įmok Sti.

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

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 Ir 3 ko,m b. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas 
Arti ofiso $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Art! mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11,000

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

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

Brighton Pke. Mūr. namas — 6
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
bizniis. $32,500.

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

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

VAINA REALTY
2517 VV. 71st SL — RE 7-9515

Exper’d NCR - 3100 - 3300 
Operator

NCR Machine & Gen’l Office
VACATION — INSURANCE

PROFIT SHARING

FIDELITY ELECTRONICS 
5245 W. Diversey, Chicago

Tel. — 237-8090

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 0N 
STEADY JOBS!”

Immediate Openings — Various 
Factory Work — Will Train.

Free Blue Cross & Blue Shield, 8 
Paid Holidays. Good VVorking Con
ditions And Location. Day Shift.

Apply in Person
MOSER PAPER COMPANY 

621 S. Piymouth. Chicago, 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 Avė.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
lr Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

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

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

ti kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalotv. prie 72 lr California
$24,700. , I

1)4 aukšto švarus med. prie 65 ir 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencijų 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

PARDAVIMUI

Parduodamas šaldytuvas 
7259 S. Campbell Avė.

Tel. HE 4-6123

~rent

Išijuom. 6 kamb. butas l-me aukš
te. Apylinkė 95th St. ir Laflin

Tel. 239 0484
Išnuomojamas miegamas kambarys 

rūsyje, Marąuette Parke.
Tel. 925-5597

Išnuom. naujame name miegamas 
kambarys vyresnio amž. dirbančiam 
vyrui ar moteriai. Visi patogumai.

4423 S. Maplevvood Avė.

REAL ESTATE
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiimmimiimiim

Members of M.L.S.
A L E X SAT AS — REALTOR

Maln office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti iš katalogo.
tiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiimiiiiiiHmmiiiiiiiiiiiimiiimimmiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W, 63rd STREET TEL 471-0321

Išnuom. 3-jų kamb. apšild.
butas l-me auikšte iš kiemo, 
Marąuette parke. PR 8-7856.

SALES ' MORTGAGES ■ MANAGEMENT

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0,
REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

M57 West fleth Slzeet 
TeL HE 4-748Z

)

PRESSMAN
Work close to home. 

Litho-Pj^ssman with expej’ce on 
A.T.F. chief 15 or 25 inch Solna. 
VVages according to ęxperience. 

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

EXPERIENCED 
Day shift and steady work

JIFFY
METAL PRODUCTS, INC.

TEL 626-8090

PROGOS — OPPORTUNITIES

Texaco Service Station 

For Lease

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

BI 2-3840. After 6 p.m. — 

77G-7993

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-conditlonlng — ’ 
naujus lr genus namus. Stogų 
rlnaa (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS BUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Obloago 3, UI.

Telefonas VI 7-3447
^■Į

GEN’L VVAREHOUSE VVORK
Stainiless slteel service center on 

southwest side needs general ware- 
house help. Good wor.king conditions 
and liberal fringe benefits.

Call Mr. SCHUDZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

_______Phone — 523-7210_______

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experienced 
Good Opportunity 

PHONE — 235-9800

DEM E SI O T

BANGA
TV, Radio. Stereo. TV antenos, 
air-oonditioiiers. Pard, ii taisymas 
2ftl9 VV. 63rd St. — Tel. 434-0421 

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



*

Dalis svečių Tėvynės Garsų radijo dvidešimties metų mi nėjimo koncerte. Nuotr. J. Gar los

RUMUNIJOS
AMBASADORIUS

Rumunijos ambasadorius 
JAV-ėans Comeliu Bogdain lap
kričio 4 d. kalbės pietų metu 
Stheraton Blaokstone viešbutyje.
AR GALIMOS BYLOS PRIEŠ 

RIAUŠININKUS
Kaikurie pasižymėję asmeni

nių sužeidimų atvejuose advo
katai jau dabair Chicagoje ap
klausinėjami ar būtų galima 
riaušėse nekaltai sužeistųjų var 
du iškelti bylas prieS iSfDS riau
šininkų fralkciją ir prieš jų fi
nansinius rėmėjus, jeigu pasi

Cleveland, Ohio

(Atkelta iš 3 psl.)
mą. Radijo stoties viršinin. svei
kindamas pabrėžė, kad lietuvių 
radijo programa yra didelis įna
šas į radijo siųstuvo WXEN kul
tūrinį lygį ir pranešė, kad ši 
trumpomis bangomis veikianti 
tautybių stotis greit bus net še
šis kartus sustiprinta, iki 100.000 
vatų.

Superior savings - dažnai va
dinamo lietuvių banko vicepre
zidentas J.T. DeRighter kalbėjo 
kaip vienas iš tų Clevelando fi
nansinių institucijų atst., kurios 
ištisus dvidešimt metų rėmė lie
tuviškas radijo transliacijas. Svei
kino latvių ir estų atstovai. Įteik
ti garbės pažymėjimai (dail. 
Pankauskaitės nupiešti) “Tėvy
nės Garsų” kūrėjams, Superior 
Savings bankui, Iz. Šamui, Lietu
vių klubui, Ohio Liet. gydytojų 
draugijai. Apdovanoti nuolati
niai ir nuoširdūs Radijo paren
gimų talkininkai ponios Jonai
tienė, Blumentalienė ir Urbo
navičienė ir šio rengimo komi
teto ižd. A. Jonaitis.

Nuoširdų žodį steigėjų vardu 
tarė inž. J.P. Nasvytis, “Tėvynės 
Garsų” iniciatorius. PLB pirm. 
St. Barzdukas sveikino organizuo
tos visuomenės vardu, P. Petru- 
tis- Chicagos Margučio vardu, 
Vyt. Puškorius - Stud. at.-kų 
vardu, D. Orantaitė ir T. Neima- 
naitė - Liet. Stud. vardu ir J. 
Daugėla - rengėjų vardu. Juozas 
Stempuzis padėkojo.

Sukakties minėjimui, koncer
tui ir vaišėms puikiai vadovavo 
Milda Lenkauskienė.

Dvidešimčio sukakčiai pami
nėti išleistas ir atskiras 36 pus
lapių leidinys, kurį meniškai iš
spausdino Galindos spaustuvės 
savininkas J. Palukaitis. Redaga
vo V. Rociūnas, viršelį ir ilius
tracijas piešė dail. Teresė Idzely- 
tė. Leidiny nupasakotas “Tėvy
nės Garsų” nueitas kelias, įdėta 
penkiolika nuotraukų, sukaktuvi
nio minėjimo programa, išvardin 
ti rėmėjai ir organizacijos, svei
kino sukakties proga, tauty
bių radijo programų tvarka
raštis ir skelbimai. Leidinį gavo 
minėjimo -baliaus dalyviai.

V.R.

IŠVYKO KONCERTUOTI
*

Šį šeštadienį, spalio 18 d., 6 v. 
r. iš Clevelando Philadelphijos 
link pajudėjo autobusas, neši
nas 50-čia jaunų žmonių. Gran
dinėlės šokėjai ir muzikantai va
žiuoja 500 mylių, kad vakare, 8 
v. Town Hali scenoje atliktų 
Philadelphijos miestui lietuviš
kų sceninių šokių koncertą.

CHICAGOS ŽINIOS
Z

sektų tokius atrasti. Tokia by
la riaušininkų organizacijai ir 
jos siekiame būtų nuostolinga 
ir gal būt pražūtinga.
UGNIAGESIŲ VIRŠININKŲ 

SĄSKRYDIS
Apie 4,000 ugniagesių virši

ninkų iš Amerikos ir užsienio 
dalyvaus spalio 19—23 d. 96- 
toje metinėje Tarptautinės ug
niagesių viršininkų sąjungos 
konferencijoje International am
fiteatre ir Conrad Hilton vieš
butyje. Dalyvauja atstovų iš 
Meksikos, Tailando, Kanados, 
Anglijos, Pietų Amerikos ir Ja
ponijos.

k

A. -Į- A. VIKTORUI ŠČIUKUI
mirus,

seserims ONUTEI, ALDONAI ir visai šeimai, nuo

širdi užuojauta.

Gražina ir Benius Mačiuikai 
Birutė ir Vincas Kožičai

J Mylimai mamytei

| A. -j- A. MARIJAI GRAUŽINIENEI 
mirus,

| dukterį MARYTĮ GRAUŽINYTĘ ir sūnus JUOZĄ ir VY-

I
TAUTJį su šeimomis giliai užjaučia ir kartu liūdi

Severiną ir Ignas Petrauskai

Lietuvos Kariuomenės pirmūnui. Kūrėjui - Savano
riui, Vyties Kryžiaus ordino kavalieriui 
A. -f- A. Pulk. PETRUI GENIUI mirus, 

jo žmonai VILHELMINAI, dukroms LIUDAI GVILDIE
NEI, NIJOLEI POŠKIENEI, EGLEI ARIENEI, jų šeimoms, 
velionio giminėms ir artimiesiems reiškia nuoširdžią | 
užuojautą

Mikas, Polė ir Antanas Rėklaičiai į

4 Musų mielam

A. -|- A. Pulk. PETRUI GENIUI mirus, 
jo žmonai p. VILEI GENIENEI, dukterims LIUD AI GVIL- 
DIENEI, NIJOLEI POŠKIENEI ir EGLEI ARIENEI bei jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Vanda ir Juozas Gvildžiai

■J

Net mažiausieji Alvudo išvykoje 
randa sau kūrybiško lužsiėmimo.

.... Nuotr.Al.-Naflio

A. -Į- A.
PETRONELLA BEATRIČE R ANKS

Pagal pirmą vyrą Zakarauskienė

Gyveno i436 S. 48 Court, Cicero. III.
Mirė spalio 16 d., 1969, 10:55 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų Ilgliaukos parapijos.
Amerikoje išgyveno 66 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leo. duktė Eva Kovace- 

vich, žentas John, 3 anūkės: Geraldine, Audrey ir Nancy, ir kiti 
giminės draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 
Avė., Cicero.

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

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

• Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkai,
Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus, Tel. OL 2-1003

KAIP ATRODO BILIJONAS

Profesionalų numismatistų 
. gildą spalio 17 ir 18 d. ruošia 
parodą La Šalie viešbutyje, di
džiojoje šokių salėje, kur bus 
galima pamatyti Ikiaiip atrodo 

į bilijonas dolerių popieriniais. 
Įėjimas nemokamas.

LIGONINĖS PRAPLĖTIMAS
Resurrection ligoninė, 7435 j " 

Talcott avė., prakasė žemę nau-' 
jam 16 mil. dolerių kainuosian- į 
čiam pastatui, kuris bus baig-i 
tas 1972 m. Dabartinėje ligoni- ■ 
nėję turima 268 lovas. Su nau
ju pastatu iš viso bus 411 lo- 

' vų.

A. -f A.
STANISLAVAI LAURINAITIENEI 

mirus, jos vyrui JURGIUI LAURINAIČIUI, dukrai IRE
NAI KONČIENEI ir sūnui JURGIUI LAURINAIČIUI su 
šeimomis širdingą ir gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

M. ir 0. Tonkūnai, T. ir R. Rudaičiai

Mylimai Mamytei
Į A. f A. MARIJAI GRAUŽINIENEI 

mirus,
liūdesio ir skausmo prislėgtus — dukterį 
MARIJĄ, sūnus JUOZĄ ir VYTAUTĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Teresė Pauiionienė 
Elena Pauiionienė ir šeima 
Augustinas ir Vytautas Paulioniai 

ir jy šeimos

A. + A.
JOSEPHINE JARZEMBOWSKI

RASHINSKAITĖ

Gyveno 4019 N. Keystone Avė., Chieago. III.
Mirė spalio 15 d., 1969, sulaukus 64 m. amžiaus.
Gimė Chieago. III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, sūnus Francis, W., 

2 seserys Frances Rashinskas, ir Joan, švogeris Albert Kinas bro
lis Stanley Rashinskas, švogeris Walter Jarzembowski, švogerka 
Adeline Jarzembowski, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 18 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus įr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108

A- + A.
Kūrėjui - savanoriui pulkininkui

PETRUI GENIUI
mirus,

žmonai VILEI, dukroms LIUDAI GVILDIENEI, NI
JOLEI PAŠKIENEI ir EGLEI ARIENEI bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vincas ir Regina Vaitkevičiai su šeima 
Elzbieta Apyrubfenė, Vokietijoje 
Ingė Ostermair su šeima, Vokietijoje

— ’
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išsirinkite dabar — mokėkite vėliau
1 PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

| 6440 S. Pulaski Road,
| Chieago, IU. 60629

= ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager

= Tel.: 585-0242 ; 585-0243
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

I,EONAS PRANOKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

Tnne-np ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

Hllllllllllllillllllllllllllllllllllllliiiiiinii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms oroeoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILUS GMINYCIA 
2443 W. <!3ril Street, Chieago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
( LACKAWIOZ)

2424 VV. 69th Street Tek REpublic 7-1213
2314 VV. 28rd Place TeL Vlrginia 7-fi«72

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

4348 S. California Avė. TeL LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8Sff1 S. Lituanica Av. Tei VAnte 7-M01

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

REMKITE -DRAUGĄ’

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 17 d. 7

A. A.

PULK. PETRAS GENYS
Savanaris-Kūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordeno kavalieriįus

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 pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 
7Ist 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 Wesf 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

I *T 5 .
T. BKflPTEiniS 

> k -5 v
Siiii e

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

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinu FacilUiea

*• 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. HEpublic 7-8600

EUDEIK IS
DIREKTORIAI 
Geraldas F. Daimid

LAIDOTUVIŲ
Dovydas P. Gaidas

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

1 Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Illinois universitete Chiea 
goję (Cirtie Gampus) veikia lie 
tuvių studentų klubas Lituani
ca. Klubo pirmininku yra Rai
mundas Šimaitis ir- studentų 
patarėju yra Marius Prapuoi.e- 
nis. šis klubas šaukia Leandrą 
susirinkimą antradienį, spalio

X Moterų sąjungos 21 Ikp. 
parengimas arbatėlė įvyks sek
madienį, spalio 19 d., 2 vai. p. 
p. veikėjos Onos Vaznienės na
muose, 1544 ISlo. Paulina St. 
Kviečiame sąjungietes ir vieš
nias gausiai atsilankyti, bus 
gražių dovanų, visi bus malo
niai priimti Vaznienės ir sąjun- 
giečių.

X Pasaulio Lietuvių archyvo 
vadovybė, atsižvelgdama į tai, 
kad suėjo 25 m. nuo pasitrau
kimo iš Lietuvos nuo bolševikų, 
pasiryžo surinkti pabėgimo atsi 
minimus. LauTiiama iš kiekvieno 
plačių atsiminimų, kuriuos ar-21 d., 4 vai. p. p., Girele Center 

High-Rise pastato 5-tame aukš- chyvas saugos rašiusiųjų arti 
te. Rus pristatytas planas lie- miesiems ir ateinančioms kar
tuvių kalbos kurso įvedimui į 
dėstomų dalykų programą ir 
nagrinėjami klubo ateities pla

tonas, kad sužinotų ką išgyveno 
tos nelaimės metu. Labai nau
dingos ir nuotraukos. Kas jų

nai. Visi lietuviai studentai Ikvie turėtų, prašoma prijungti prie 
čiami atsilankyti į šį svarbų su- j atsiminimų. Siųsti šiuo adresu: 
sirinkimą. Bus parūpinta kava' Pasaulio Lietuvių archyvas, 
ir užkandžiai. 5620 So. Claremont Avė., Chi

cago, TU. 60636.x De Paul universiteto žur
nalas (De Pauli. The Universi
ty News magazine) įsidėjo stam

X Dr. Kostas Ostrauskas
Mokslo ir kūrybos simpoziume

bią St. Balzeko ir jo žmonos' moderuos pasaulinės literatūros 
nuotrauką, kurie drauge su Ed Į mokslinį posėdį, kuriame daly- 
Gogeliu ir jo žmona stovi prie
vynuogių spaustuvo. Prie nuo-
traukos pridėtame aprašyme pa 
žymima, klad ISt. Balzekas yra 
vynuogių augintojų draugijos 
IMHnois valstijoje pirmininkas ir 
kad jo ūkyje Crete UI. jau yra 
pasodinta 250 vynuogių kelme
lių.

X Lietuvių Foto archyvas
telkia. lėšas lietuvių visuomeni-

RĖMĖJŲ SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ
SEIMAS

it
Argeiiu.ioj Buenos Aires, Avellanedoj,

I&U3. Buvo sugiedoti Argen ir
j dėtuvių himnai, ir po to tapo 
atidengta bronzinė, paminklinė 
lenta, kurią padovanojo J. Če- 
Lsamauskas _  kūmas. Kiti kū
mai: — Metrikis, Galickienė ir 
Ropenienė parėmė dosnia auka 
apmokėjimui išlaidų. Lenta pa
daryta labai gražiai — meniš
kai. Jos dydis 50 per 40 centi
metrų, viršuje turi Argentinos 
herbą ir Lietuvos Vytį su stam 
biu įrašu Lituania, data 8 d 
rugsėjo 1969 m. tai Tautos Die 
nos minėjimo data. Apačioje 
matyti Gedimino stulpai.

LITUANIA gatves atidarymo iškil- po atidengimo Z. Juknevičių 
mes. Kair. kūmai, vysk. Segura laikęs-Mišias, už jo svečias argentin. parei- j f H biirmh
gūnas, kun. Petraitis, Avellaneda — miesto burmistras Radrizzani davęs ' P®1a T' Aveuaneaos Durnus
leidimą pavadinti gatvę Lituania, pats kalba per mikrofoną. Stovi su po- j ^ro duotą Įleidimą decreto 
pieriu rankoje didelis kolonijos veikėjas - kovotojas už Lietuvos laisvę Z. kur nuo minėtos dienos pakeiči' 
•Juknevičius. Toliau aukšti svečiai argentiniečiai. Nuotr. Kirstuko gatvę Chicago į Lituania. Buv

j gauta sveikinimų iš Urugvajau'
... . . . . knuoGrišono:— Lietuvos Pasiudizios pareigūnai. Sv. Masių me-ARGENTINOJ

— Buenos Aires miesto daly
je Avellaneda šiais metais rug
sėjo 14 d. tapo pavadinta gat
vė vardu Lituania. Minėtą die
ną liet. parapijos bažnyč. atliai 
Ikė šv. Mišias vysk. Ernesto 
Segura, ir pasakė pamokslą. 
Kalbėdamas apie kryžių ir kan
čias minėjo Lietuvą, kuri 
šiuo metu kenčia priespaudą,

vaus angių, ispanų, vokiečių, ru komunistų žiaurius suvaržymus 
sų ir prancūzų kalbos ir litera- įr pavergime gyvenančius bro- 
tūros specialistai. Posėdžio te- (mis lietuvius. Pamaldose daly

vavo daugybė lietuvių ir dalis 
argentiniečių su kviestais val
džios atstovais: Avellanedos 
burmistras, Lanus, Lomas de 
Zamora burmistrai ir kiti val-

ma: Kaip tinkamiau panaudoti 
savo žinias ir patyrimą lietuvių 
kultūriniame darbe.

X Alvudo Vaikų teatras pra
deda aštuntą veiklos laikotarpį 
šį sekmadienį, spalio 19 d., 2 v. 
pp. Gage Parko pastate (Wes- 
tem ir 55 gatvių kampe). Kvie

tu giedojo Šv. Cecilijos choras, 
vadov. Ve. Rymaviėiuii, vargo
nais lydėjo ponia L. Mikočio- 
niienė. Pamaldų laike vysk. asi
stavo Ikun. J. Petraitis. Po 
iškilmingų pamaldų vysk. Se
gura, lydimas burmistrų ir ki
tų miesto dalių pareigūnų su 
lietuvių organizacijų atstovais 
— pirmininkais: — ALOS ta
rybos Arturas Mičiudas, susiv. 
Stankevičius, Liet. Centro Mi
siūnas ir organizacijų komiteto 
bei L.I.C.A. (Lietuvai išlaisvin
ti centras Argentinoje) pirm,

tinybės Urugvajuje, iš Rosar 
jos ir kitų.

Avellanedos burmistras paša 
kė gražią, palankią kalbą Ar
gentinos lietuviams, apgailesta: 
damas, kad lietuviai kenčią neto 
kę laisvės. Pažymėjo, kad lietu 
viai yra daug padėję Argenti 
nos išsivystymui. Visa publilk/ 
buvo pajkviesta Z. Juknevičiau: 
prie neseniai pastatyto laisvė: 
paminklo parapijos sodelyje 
Ponas Z. Juknevičius pasak 
gražią kalbą. Susirinko 30' 
žmonių į parapijos salę pietums

ninku ir kultūrininkų įamžini- i čiami šio teatro aktoriai, meni-
mui filmuose, tam reikalui įsi
gyjant reikalingus foto apara
tus ir kitus įrengimus. Lėšų tel
kimo komitetas spalio 26 d. Jau 
nimo centre, rengia viešą pra
mogą, programa: rašytojas 
Al. Baronas ir akt. K. Veselka 
bei muzikinėje dalyje trio: smui 
ku — P. Matiuikias, violenčele 
— P. Armonas ir fortep. akomp. 
Manig. Motekaitis. žada būti ir 
vaišės artimesniam susipažini
mui.

nis ir techninis personalias, o 
taip pat visi kiti norį dirbti šia 
me teatre 3—14 metų vaikai 
įsirašymui ir rolių gavimui — 
kviečiami su tėveliais bei glo
bėjais atvykti laiku. Teatro va
dovas akt. A. Brinką, padėjėja 
Aid. SObieskienė.

X Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos organizacijos, prie švč. 
Panelės Marijos Gimimo bažny
čios Marąuette Palike numaty
ta rinkliava, dėl susidariusių 
kliūčių, atidedama vėlesniam 
laikui. Vokeliai prie bažnyčios 
bus dalinami spalio 19 d. ir au
kos bus renkamos sekmadienį, 
spalių 26 d.

X Dr. Edmundas Ringus šiuo 
metu yra išvykęs į Japoniją, į 
rengenologų suvažiavimą, kur

Z. Juknevičius, ėjo visi prie gat Valdžios pareigūnai buvo apdo 
vės Chicago, kampas Mendoza. vanoti Pasaulio Bendruomenė'- 
Eispiną lydėjo jaunieji ;— vaiku- aukso ir sidabro ženkliukais. Jif 
čiai su vėliavomis ir tautiniais jausmingai ir nuoširdžiai atsi 
rūbais. Atidarymo žodį tarė ne- dėkojo komisijai ir visiems Jie- 
nuilstamai dirbąs, kovotojas už tuviams, už tokias vertingas do 
Lietuvos laisvę ir didelis veikė-1 vanas ir už malonų, gražų pri- 
jas liet. kolonijoje Z. Juknevi- ėmimą. (J. Siųsis)

CHICAGOJE IR APYI INKŲ
LIETUVIŠKŲ EGLUTFft i lapkr. 30 d. nuo 9 v. ryto ki 9 

PAPUOŠALŲ KONKURSAS vai. v.
Prieš tai Bailzėko lietuvių kul-

Chicagos Apskrities šv. Pran 
cdškaus seseUų vienuolyno rė
mėjų metinis seimas įvyko Šv. 
Jurgio parapijoj spalio 5 d. Pra 
dedant seimą šv. Mišias atlaikė 
kun. A. Baltinis ir pamokslo 
metu pasveikino seimo delega
tes ir palinkėjo, kad seimas ge- 
.■aii pavyktų. Po pamaldų visi 
svečiai ir dėlegatai buvo paval
anti pačių -parapijos ponių, bei 

Moterų (Sąjungos 49 kp. narių. 
Tulė Pūkelis visur šeimimimka- 
•o, jai padėjo vyriausia virėja 
Teofile Klimaitė; Ona Rudienė, 
Tulė Dikšas, Ona Simonas ir 
Morta Kizienė.

Seimo sesijai pirmininkavo 
ipskrities pirm. Sabina Klatts. 

■’agrindiniu kalbėtoju buvo kun. 
f. Kardauskas, MIC, kuris api
budino seseHų pranciškiečių sun 
□uosius darbus jų įsikūrimo 
jradžioje Pietų Amerikoje, Bra- 
jiHjoje; primindamas, kad žmo- 
iės ten nuoširdūs, bet ten va
lų trūksta, taipgi priminė, kad 
Įmonės, remdami seselių pran- 
ūšfciečių darbus tuo pačių kar
tu rems ir jų misijų darbus, 
kurie be galo sunkūs.

Seimo prezidiumą sudarė — 
Sabina Klatts, pirm., Ona Ivins, 
zicepirm., — Donna Kamm, 
iekr., — kongregacijos Motina 
Virginia ir Julė Pūkeli Mandatų 
r sveikinimų komisijon, — kun. 
J. Kardauskas ir sesuo Julia, 
Rezoliucijų komisijon.

Nors šis iš eilės buvo 15-tasis 
seimas, bet tik pirmą kartą bu
vo susilaukta kongregacijos mo
tinos Virginijos ir jos padėjėjos 
sesers M. Julijos. Motina Virgi
nia pasveikino seimą ir prista
tė savo padėjėją ir iš Kenosha, 
Wis., seseles _  Asumpta, Ceci
lia, Mark ir Helen Sirvinskas.

auką. Marijona Paukštienė pa
pildė raportą, primindama, kad 
be p. Zalandauskienės ir Uršu
lės Garlevičienės skyriaus veiki
mas nyktų, 'bet joms veikiant 
ir kitos prisideda.

r/

X A. a. Vladislava Maren- 
holcienė (Ališauskaitė), 50 m.
amžiaus, dirbusi kaip gailestin- Į PraHeia a*>ie 2 savaites. Dr. Rin
go ji sesuo Central Community t rūpinasi Mokslo ir Kūrybos 
ligoninėje, po sunkios ligos mi-1 Simpoziumo finansiniais reika- 

X J. Jankauskienė West Pull- 'rė spalio 16 d. Nuliūdime liko
mane, E. Tamošiūnienė Tiniey vyras Jurgis, dukterys Iris ir 
Parke, J. ūsevičiūtė, J. Griga
liūnienė ir I. Lazauskaitė Rose- Aires, Argentinoje. Pašarvota 
landė, Ralfo tradicinio vajaus Petkaus laidotuvių koplyčioje 
metu, talkina Balfo 57 sik. v- Marąuette Park. Laidojama šeš

tadienį 1 vai. p.p.
x Pranešama kad rūbų va-

_ ------ lvkla___________________________  sinvvkia T ihertv Tailo- nuouauaą, ueua
Cathenne ligoninėje E. Chicago deanintr Service 14na 1 lietuviškus šiaudinukus.Indiana. Spalio 17 d. turės per- "ng * €'g Service* 1403
gyventi sunkią širdies operaciją, f- &cero. U1- tel-
Pasimelskime, kad Dievas duo- vadovaujama Adolfo
tų tam jaunam lietuviui sėkmin Namaluskos- . P™* visokius 
gą operaciją pergyventi. Juozą- ^us valymuįir daro visų rūšių 

Anna Dolik pataisymus. Darbas atliekamas 
greitai, gerai ir sąžiningai. Dar
bo valandos nuo 7 v. r. ilki 7 v. 
v. kasdien. (sk.)

bai rinkti aukas.
X Juozapas Dolik guli Šv.

pas ir jo žmona 
yra laidotuvių direktoriai, turi 
savo gražią modernišką koply
čią Mt. Greenwood, III. 3032 W. 
111 St. Dolik yra stambūs ge
rų darbų rėmėjai. Anma, Dolik 
yra Moterų sąjungos 75 kp. pir 
mininkė, daug veikia parap. ir 
draugijose.

X Bilietai j memorialinį poeto 
Vytauto Mačernio “Vizijų’* 
spektaklį, įvyksiantį spalio 18 
d. (šį šeštadienį) 8 vai. vak. 
Jaunimo centre, iš anksto par
duodami Marginiuose. Bilietus 
bus galima įsigyti ir šeštadienį 
prieš pat spektaklį prie įėjimo.

(pr.)

lais.
X “Chicago Tribūne” vakar

Adriana .tėvas Andrius Buenos ^enos laidoje įsidėjo platesnį 
straipsnį apie Frank Zapolio ir 
žmonos organizuojamus lietu
viškų kalėdinių papuošalų ga
minimo kursus ir konkursą. Be 
straipsnio dienraštis įdėjo ir Za- 
polių nuotrauką, .belaikančius

X Uždaros rekolekcijos mo
terims įvyks š. m. lapkričio 7— 
9 d. Cenacle rėk. namuose 
(11600 S. Longwood Dr.). Re- 
kolelkcijoms vadovaus kun. L. 
Zaremba, SJ. Mokestis 25 dol. 
Kviečiame niekados rekolekcijo
se nedalyvavusiais ir kasmet 
dalyvaujančias skubiai regis-

X Kun. J. Kubilius, SJ, paskai 
tą apie hipius skaitys Lietuvių 
Fronto Bičiulių susirinkime šį 
penktadienį, spalio 17 d. 8:30 
v. v. Jaunimo centre. Bičiuliai 
su šeimomis prašomi gausiai 
dalyvauti.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba turėjo savo posėdį spa 
Ho 12 d. Jaunimo centre. Svar
biausias klausimas buvo: kaip 
tinkamai pasiruošti tradicinei 
derliaus 'šventei, kuri kasmet 
įvyksta Navy Pier, lapkričio 1- 
2 d. Ji šiemet bus jau sukaktu
vinė — 10 metų nuo jos įvedi
mo. Lietuviai turi tinkamai pa
sirodyti. Apie tai smulkiau kai

Lietuviškųjų kultūrinių ver
tybių nuoširdus brangintojas 
Amerikos Hetuvis Frank Zapo- 
lis su savo žmona mokytoja 
Eleanora ir šiais meta.s ruošia 
lietuviškų eglutės papuošalų pai- 
rodą ir konkursą. Bus dvi pini
ginės ir dar trys kitokios dova
nos laimėtojams. Konkursas į- 
vyks lapkr. 30 d. 3 vai. p.p. Jau 
nimo centre, Čiurlionio galeri
joje. Tai parodai
papuošalus galima atnešti nuo 
lapkr. 24 iki 28 d. tarp 6 ir 9 
vai. v., o lapkr. 29 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 9 v. v.Kiekvienas as
muo gali atnešti k ek tik nori 
papuošalų. Parodos organizato
riai užtikrina jų saugumą. Pre
mijas laimėjusieji pauošalai pa
siliks nuolatinei parodai. Orna
mentai neturi būti didesni kaip 
18 colių. Premijos nelaimėju
siems papuošlalaį bus sugrąžinti

tūros muziejuje vyks pamokos, 
kaip gaminti tuos lietuviškuo
sius eglutės papuošalus. Pamo
kos vyks visą lapkričio mėnesį: 
antradieniajg nuo 7 iki 9 vai. 
v. .penktadieniais nuo 7 vai. 30 
m'jn. iki 9 v. v. ir šeštadieniais 
nuo 3 vai. 30 min. iki 5 vai. 30 
min. p.p. Tos papuošalų paro
dos ir pamokų organizatorius- 
Frank Zapolis, jo adresas: 3208 
1/2 W. 95th St., Evergreen 
Park, III. 60642. Tel. GA 4-8554.

Tuo dalyku skatintume susi
domėti. J. Daugi.

KVIEČIAME Į ŠV. KAZIMIE
RO SESERŲ CENTRO AUK

SINIO JUBILIEJAUS 
BANKETĄ

Iš veikiančiųjų apskrities 
skyrių pranešimus padarė — 1- 
mojo sk. Julė Pukel. Ji papasa
kojo apie veiklą, kartu apgai
lestaudama, kad mirė skyriaus 
pirm. Elz. Stanevičienė. Po to 
kun. J. Kardauskas ir dalyviai 
sukalbėjo už jos sielą maldą. P. 
Pukel nuo skyriaus įteikė auiką.

2. Sk. pranešimą padarė pirm. 
Zalandaiuskienė ir kartu įteikė

truotis: dienomis “Draugo” te-' bėjo mok. Irena Stmieliauskienė.
lefonu, vakarais pas dr. Jonę 
Meškauskienę tel. PRospeot 
6-9801. (pr.)

x Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas kvie
čia visus į šampano balių, lapkr.
8 d., 8 v. v., Marąuette salėje,

, ... ... i 6908 So. VVestern Avė. Įėjimas,stookbrokeris. ak,..,jų pirk,™, 3 p-ofesonus, daugelio m<*sHnių

x Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine. 
telf. 782-9600, patarnauja kaip

Šiemet bus 3 dalys: paviljonas, 
rankdarbiai ir virtuvė. Įpareigo
ti visi vald. nariai ir kiti kvies
tieji talkininkauti, lietuvių vi
suomenė — dalyvauti ir tuo 
paremti jos pasisekimą.

X Prof. dr. Vytautas Var
dys. Oklahomos universiteto

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
centras švenčia auksinio 50 m. 
jubiUejų. Ta proga centras ren

lapkr. 30 d. po 8 vai. v. Jauni- gia nepaprastą banketą spalio 
mo centre. Kalėdinių lietuviškų- 26 d. 5 vai. p. p. Marijos mokyk- 
jų eglutės papuošalų paroda los patalpose. Bankete bus ne- 
Jaunimo centre bus šeštadienį,! paprasta programa. Moderatorė 
lapkr. 29 d., ir sekmadienį, J seselė M. Anastasia darbuojasi,

ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš 
Man duotu telefonu (Sk.)

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti spalio 18 d., į 
šokių vakarą, Marąuette salėje, 
6908 so. Westem avė. Šokiams 
grūs K. Ramanausko Orkestras,
Pradžia 7 vai. vak. (pr.)

Ramonio orkestras. Rezervaci
jom skambinkit 776-8688. (pr.) i

X Mokyt. IS. Jonynienė, ilga
metė Brighton parko lit. mokyk
los vedėja, J. Masilionis, Č.A.- 
L.M. direktorius, D. Velička, 
Ped. Lit. Instituto direktorius, 
sudaro diskusijų komisiją Liet.

studijų ir knygų autorius, Pa
dėkos dienos savaitgalį atvyks
ta į Chicagą ir dalyvaus Mokslo 
ir kūrybos simpoziume, skaity
damas paskaitą ir pravesdamas 
mokslinį posėdį visuomeninių 
mokslu klausimais.

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo, įvykstančio Padėkos die

x Albinas Kurkulis, akcijt 
brokeris reprezentuoja Glore 
Foigan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tarė investavime vertybėse.

X«k.)

Mokytojų S-gos, Čikagos sky- nos savaitgalio metu, Chicaso-
naus, ruošiamo simpoziumo 

“Kas pasiekta lituanistiniu
švietimu per 20 metų”

je, moksliniai posėdžiai, forumai 
ir paskaitos vra atviri visiems. 
Visuomenė 'kviečiama gausiai

Simpoziumas įvyks š. m. spalio juos laukvti ir panaudoti progą 
26 d., 5 vai. pp. Jaunimo centre susinažinti su lietuviu moksli- 
Kviečiami mokytojai, tėvai ir
Het. švietimu besidomį asmenys.(pr-)

ninku, ypač jaunesniųjų, laimė
jimais, darbais ir jų lietuvišku
nusiteikimu. Frank įr Eleanora Zapoliai

kad viskas gerai pavyktų. Dar 
buojasį centro pirm. M. Rudienė 
ir visų skyrių pirmininkės. Kvie 
čiame gausiai dalyvauti pas se
seles metiniame bankete. Mūsų 
seselės daug darbuojasi visuo
menei, parodykime savo dėkin
gumą gausiai atsilankydami, 
ypač šįmet į auksinį jubiliejų. 

Seselės visus maloniai priims.
Rėmėja

SVEČIAS IŠ KOLUMBIJOS

Kun. M. Tamošiūnas spalio 
14 d. iš Kolumbijos atskrido į 
Chicagą ir sustojo pas Tama
šauskus, 4238 So. Campbell 
Avė. tel.: 376-9288. Chicagoje 
išbus apie savaitę laiko. Trečia
dienį išvyksta į Clevelandą, pa
šilčiau aplankys savo gimines 
Bostone ir lapkr. 20 d. grįž at
gal j Medelliną, kur yra dėtu
vių kapelionas ir taip pat mer
gaičių kolegijos kapelionas. 
Kun. Tamošiūnas šiemet, lapkr. 
mėn. švenčia sidabrinę savo ku
nigystės sukaiktį. Įšventintas 
kunigu Kolumbijos sostinėje Bo
gotoje 1944 m. lapkr. 26 d. Teo 
logijos mokslus taip pat yra 
baigęs Bogotoje, saleziečių ins
titute. Gimęs Petrapily, augęs 
Pumpėnuose. Į saleziečius įstojo 
1931 m. Gimnazijos mokslą bai 
gė Italijoje. Baigęs filosofijos 
studijas .trejus metus dirbo 
rapsuotųjų kolonijoje, Kolum
bijoje, kur ir primicijas laikė po 
įšventinimo. Kunigu būdamas 
irgi pora metų dirbo su raup
suotaisiais, ir tai laiko savo 
šviesiausiu gyvenimo laikotar
piu. šiemet, grįžęs į Kolumbi
ją, taip pat važiuos pas raup
suotuosius, pabus su jais kokį 
mėnesį, lankydamas senus drau 
gus. Prieš išskrisdamas į Ko
lumbiją dar grįš į Chicagą. D.

3. skyr. pranešimą padarė 
pirm. Cicenienė, pareikšdama, 
kad jų kolonijoje, Town of La
ke, daugumoje gyvena senes
nio amžiaus žmonės ir organi
zacinis veikimas šiuo laiku lyg 
nejuda.

4. sk. veiklą ir pranešimą par 
teikė Baravyikienė ir Victoria 
Stankus, valdybos nairės, ku-

j rios ką tik gavo penketą naujų 
narių ir kartu visos atvažiavo 
į seimą ir įteikė auką.

5. sk. pirm. Ona Paukšta svei 
kiną seimą nuo savo šeimos ir 
Marąuette Park rėmėjų, apgai
lestaudama, kad negalės po šių 
metų pabaigos daugiau pirmi
ninkauti, nes taip susideda ap
linkybės, bet pasižada visur 
veikti ir pristato naująją pirmi
ninkę, ir kartu įteikia skyriaus 
auką.

6. skyrių iš Kenosha, Wis., at
stovauja seselė Asumpta, pa
sveikinus įteikia geraširdžių au
ką.

Baigiant skyrių pranešimus 
pirm. S. Klatts pastebi, kad ne
seniai apskrities metinis ban
ketas, įvykęs Brighton Parko 
parapijos salėje, buvo labai sėk
mingas ir seimas dėkoja prel. 
D. Mozeriui už jo prielankumą. 
Ru Klatts praneša, kad prieš 
mėnesį suruoštas Ibazaras jos 
kieme davė taipgi gražaus pel
no.

Seselė Juda perskaitė paruoš
tas šešias rezoliucijas, kurias 
seimas su pakiliu ūpu priėmė.

Šiuo laiku apskritis mėgina 
pravesti dovanų dalinimą. Pra
nešimą padarė Uršulė Raste
nis, pareikšdama, kad darbas 
vyksta ir laimėjimas bus pra
vestas per (kitą seimą, 1970 m. 
Seimas įvyks pirmą spaUo mė
nesio sekmadienį.

♦
Naują projekto mintį iškėlė 

p. Cicenienė, kad būtų suruoš
ta iškyla į Pittsburgh, aplankant 
ten motiniškąjį namą ir kviečia 
Donna Kamm į talką pirminin
kauti tam sumanymui. Domina 
Kamm sutilko tą ekskursiją su
organizuoti ir vadovauti. Pro
pagandos pravedimu pasirūpino 
p. Cicenienė. Motina Virginia 
džiaugiasi šiuo nauju sumany
mu ir kviečia atvažiuoti rugpiū
čio mėnesį kelioms dienoms, nes 
ten pats gražiausias laikas kaip 
sodo vaisiai jau bus prinokę ir 
gamtos gražumas puikiausias.

Baigiant seimą Motinos padė
jėja trumpoje kalboje mėgino 
papasakoti jų seseHų veikimą 
Brazilijoje, primindama, kad 
jos nuvyko ten 1938 m. ten nie
ko nerado ir nieko neturėjo, o 
tuo laiku ten 'arkivyskupas ne
ėmė jokios atsakomybės, nes 
ten žmonės labai neturtingi, tad 
seselėms prisiėjo gyventi pas 
visai svetimus ir jos įkūrė pir
mąją mokyklą viename nedide
liame kambaryje. Darbas pra
džioje buvo labai sunkus, nes 
penkios seselės nieko neturėjo 
tiik pasiaukojimą, bet nuo 1938 
m. pradžios iki dabar jau kon
gregacija išaugo iki 85 seseHų, 
80 seseHų jau vietinės, ir pro
gresas žymiai eina. Turi savo 
mokytojų seminariją, naujoky
ną, kolegiją, Higlh ISchool ir Ju- 
nior High School, Egoninę ir 
pradžios mokyklas kuriose mo
kosi virš 5,000 mokinių. Baig
dama dėkoja rėmėjoms už jų 
atjautimą seselių pranciškiečių 
darbams nes be jų pritarimo ir 
paramos dar sunkesnis būtų 
vietinis, ir misijų darbas. Se
selė Julia Brazilijoj veikė 31 
metus.

(Seimas praėjo darbingai ir 
pakiliame ūpe, ir paaiškėję diar 
bų rezultatai labdaros darbams 
nustatė gaires ateičiai.

Donna Kamm, 
Seimo sekretorė

$


