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TRUMPAI

Po “sukilimo” Chileje

“Sukilimas” baigtas po 24 vai.

SANTIAGO, Chile. — Šio 
krašto, P. Amerikoje, kariuo
menės “sukilimas”, kilęs dėl ma 
žų atlyginimų, baigtas, 24 va
landoms praslinkus. Smurto ne
buvo ir vos vienas karys buvo 
atsitiktinai iššovęs... Tačiau bu
vo sužeista 14 asmenų, daugiau
sia studentų — šie demonstra
vo, palaikydami prezidentą E. 
Frei bei vyriausybę.

Kanadai - Vatikanui 
ryšius užmezgus 

- atgarsiai

Kanados protestantai nesijaudina

Ottava. — Kanados min. pir
mininkui Pierre E. Trudeau spa
lio 15 d. paskyrus pirmąjį amba
sadorių Vatikane ir pradėjus dip
lomatinius santykius, naujoji ti
krovė Kanados protestantų tar
pe nesukėlė didesnio atgarsio. 
Kanados krikščionių ir žydų ta
rybos Calgary, Altą. pirminin
kas, kun. Richard D. Jonės pa
žymėjo, kad Kanadai užmezgus 
diplomatinius ryšius su Vatika-| 
nu, taj esąs “dar vienas įrody
mas, jog mūsų religinių bendruo
menių Kanadoje tarpe yra įsivy
ravusi pasitikėjimo dvasia”.

“Montreal Gazette” nuomone, 
Kanadoje jau išnykstą religiniai 
skirtumai.

Atgarsiai Kanados spaudoje
Toronto “Globė and Mail” 

dienraštis, jau kelerius metus 
skatinęs užmegsti ryšius su Va
tikanu, nurodė, kad Vatikano 
“ausys klausosi tokiuose kraštuo
se, kur neišgirsta kitos ausys”.

Kiti dienraščiai nemano, kad 
Vatikanas būtų tik svarbi “in
formacijų vieta”.

Bažnyčių atstovai: nebūtina...

Kai kurių Kanados Bažnyčių, 
kaip anglikonų, presbiterijonų, 
batistų, Jungtinės Kanados Baž
nyčios ir kitų atstovai pasisakė 
esą priešingi Kanados ambasa
doriaus paskyrimui į Vatikaną 
arba mano, kad tai - nereikalin
ga bei netikslinga.
45 proc. gyventojų — katalikai
Katalikų Kanadoje yra 45 

proc. Krašto prancūzų — kana
diečių tarpe katalikų yra net a- 
pie 90 proc. - jie sudaro 30 proc. 
visų gyventojų.

P. E. Trudeau, pats katalikas, 
paskelbęs apie ambasadoriaus 
paskyrimą Vatikane, tuo pačiu 
metu pranešė, kad į vyriausybę 
Ottavoje paskirtas žydų kilmės 
kanadietis — Herbert Gray, 38 
m. amžiaus, advokatas iš Wind- 
sor, Ont. Jis bus ministerių be 
•portfelio ir eis parlamentarinio 
sekretoriaus finansų ministe- 
riui pareigas. Gray teks dar vie
na pareiga: tyrinėti amerikiečių 
ir kitų svetimų kraštų investavi
mus Kanadoje.

P. E. Trudeau,
Kanados nflff. pimi.

Tūkstančiai arabų gyvena stovyklose

Arabų Sirija prieš arabų Libanu
Libano vyriausybė pasitraukė

DAMASKAS, Beirutas. — Si
rija nuo antradienio, spalio 21 
dienos kaltino Libaną, nes šio 
kariuomenė arabų kovotojams 
— partizanams trukdanti veikti 
prieš Izraelį. Libanas prisibijo, 
tiems partizanams veikiant iš jo 
teritorijos, galimo atkirčio iš 
Izraelio pusės. Libano vyriau
sybė vakar pasitraukė.

Užvakar paaiškėjus, kad Li
bano kariams puolus partizanų 
apgyventas vietoves, žuvo 14 
partizanų — arabų ir 25 buvo 
sužeisti, Sirija užadrė sieną su 
Libanu.

Minia Beirute akmenimis ap
mėtė policijos įstaigų pastatą. 
Dešimtys tūkstančių arabų de
monstrantų žygiavo Bagdado 
(Irake) ir Ammano (Jordane) 
p-atvėmis.

Kinija — Pekine vyksta rusų-kinų
pasitarimai

DELEGATAI SPECIALISTAI 
PEKINE

Kinų klausimų žinovai 
rusų delegacijoj.;

HONG KONG. — Šiuo metu 
tebevykstant Sovietų Sąjungos
- Kom. Kinijos pasitarimams, 
sienų ir kt. klausimais Pekine, 
Vakarų stebėtojai, dar neturė
dami tikslesnių žinių apie pasi
tarimų eigą, kreipia dėmesį į
delegacijų sudėtį.

•
Nurodoma, kad rusų delega

cijoje dalyvauja vienas žymiau
sių Kinijos klausimi} žinovų 
Sergiej L. Tichvinski turįs am
basadoriaus laipsni. Jis dirba 
sovietų užsienio reikalų minis
terijoje ir pa.’jor, a dokumen
tus, kurie liečia Maskvos santy
kius su Kinija bei Japonija.

Šis diplomatas, turįs per 60 
metų amžiaus, yra vienas so
vietų Mokslo akademijos narių
— korespondentų, galįs kalbė
ti ir rašyti kinų kalba ir atsto
vaująs nuosaikesnę kryptį. Jis 
esą nusistatęs prieš vad. pre- 
ventyvinį prieš Kiniją nukreip
tą karą ar puolimą ir manąs, 
kad nors “skirtingumai tarp
abiejų kraštų yra rimti, tačiau 
jie nėra nenugalimi”.

Libija atšaukė atstovą
Naujoji, karinė vyriausybė 

Libijoje vakar atšaukė savo 
ambasadorių Beirute, Libano 
sostinėje, pažymėjusi, numatan 
ti pasiskųsti Arabų Lygai dėl 
“Libano laikysenos Palestinos į 
klausimu”.

VVashingtone
Atidėti JAV - rūsy 

pasitarimai
Spėliojimai dėl kliūčių 

juos dabar praJėti

WASMNGTON. — Valsty
bės departamento žiniomis, jau 
seniai numatyti ir JAV prezi
dento skatinti JAV pasitarimai 
su Maskva ginklų varžymo su
tarties reikalu yra atidėti ir te
galės prasidėti gal net po kelių 
mėnesių. Vienas kliuvinių juos 
pradėti yra spalio 20 d. Pekine 
prasidėję rusų - kinų pasitari
mai sienų klausimu.

Be to, pasitarimams su ame
rikiečiais vadovautų Kuzneco
vas, šiuo metu su delegacija e- 
sąs Pekine. Betgi tai nėra pa
grindinė pasitarimų atidėjimo 
kliūtis. Gali būti, kad rusams 
pradėjus pasitarimus su kinais, 
nėra patogu tuo pačiu metu de
rėtis su amerikiečiais. Esą tai 
nebūtų, kinų atžvilgiu, “geros 
valios mostas”.

Kuznecovas buvo 
ambasadorium Pekine

Be Tichvinskio, Kinijos rei
kalai nesvetimi ir delegacijos 
vadovui, V. Kuznecovui. 1953 — 
1955 m. jis yra buvęs sovietų 
ambasadorium Pekine.

Dar kitas delegatas, maj. gen. 
Vadim Matrosov, atstovauja 
KGB — Valstybės saugumo ko
mitetą. KGB, būdamas pagrin
dine žvalgybos įstaiga, savo ži
nioje turi ir pasienio sargybą. 
Matrosovas yra tos pasienio ka 
riuomenės štabo viršininkas.

Kinas — patyręs diplomatas

Kinų delegacijai Pekine va
dovauja 61 metų ąmžiaus Chiao 
Kuan - hua, užsienio reikalų mi
nisterio pavaduotojas ir vienas 
Pekino diplomatų. kuriam te
ko dirbti įvairiuos? kraštuose 
bei daug va i.aėti. Jis yra buvęs 
laikraštininku ir, pralaimėjus 
Japonijai, trejus metus yra va
dovavęs Naujosios Kinijos ži
nių Agentūrai H<mg Konge. Ku-
an - hua laikomas min. pirmi
ninko Chou En - lai patikėtiniu.

VYSKUPŲ PASIŪLYMAI POPIEŽIUI
Vyskupų sinode pasiūlyta jį dažniau kviesti — Balsavimų laukiama savaitės pabai
goje

Devynių grupių atstovai 
ir. jų išvados

VATIKANAS. — Pasaulio 
vyskupų sinode tris dienas už
daruose posėdžiuose buvo svars 
tomas klausimas, kiek plačiai 
vyskupų sinodas galėtų dalin
tis valdžia su popiežiumi. Po
sėdžiai vyko pasiskirsčius į de
vynias kalbų grupes. Spalio 21 
d. įvairių tų grupių atstovai pra 
nešė, kokių išvadų yra pasiek
ta. “Chicago Tribūne” korespon 
dentas iš Vatikano praneša, 
kad dauguma vyskupų pritarė 
šiems punktams;

1. Popiežius atsiklaus vysku
pų konferencijų įvairiose vals
tybėse nuomonės, pirma paskelb 
damas potvarkį, liečiantį visą 
Bažnyčią.

Kardinolas T. Cooke, iš New 
Yorko, dalyvauja vyskupų Sinode 
Vatikane

Čekoslovakijoje
Valymai

Jie palies ir Įmonių vadovus

PRAHA. — Paskutinėmis ži
niomis iš Čekoa’ovakijos, lau
kiama naujų valymų krašto pra 
monės įmonėse. Pramonės mi
nisteris Josef Sime’-i užvakar 
pareiškė, kad šiuo metu, tiek 
jo vadovaujamo is ministerijoje, 
tiek ir visoje pramonėje, vyk
domi žygiai “atsikratyti deši
niojo sparno ir oportunistinių 
gaivalų”. Kitais žodžiais, siekia
ma pašalinti iš pareigi} vad. li
beralus, A. Dubčeko laikmečio 
laisvėjimo reformų šalininkus.

Simon pažymėjo, kad ligi š. 
m. lapkričio mėn. vidurio tek
sią patikrinti visų įmonių vedė
jus ir, reikalui esant, juos pa
keisti. Jo žodžiais, tie valymai 
neatsiliepsią neigiamai ūkiui, 
nes iš anksto pasirūpinta “ne
tinkamus asmenis” pakeisti ki-
tais.

“Nacionalistinė raganų 
medžioklė”

Minėtas Simon dar pridūrė, 
kad “aišku, mes reabilituosime 
visus tuos darbininkus, kurie 
buvo atleisti, krašte nacionalis
tams vykdžius raganų rtiedžiok- 
lę”. Jis piktai puolė ir dėl ūkio 
sutrikimo kaltino ekonomistą 
prof. O. Šik, šiuo metu įsikūru
sį Šveicarijoje.

KALENDORIUS

Spalio 23 d.: šv. Veras, šv. 
Elfleda, Ramutis, Jautrytė.

Spalio 24 d: šv. Rapolas Ark.,‘ 
šv. Nunila, Valmantas, Gluoda.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies debesuota, kiek šilčiau, 
temp. sieks apie 50 1. F., ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka: 7:12, leidžias 5: 
58.

2. Bus sudarytas koks nors 
pastovus organas, kuris derins 
ryšį tarp Šventojo Sosto ir įvai
rių kraštų vyskupų konferenci
jų-

3. Vyskupų sinodas bus kvie
čiamas dažniau, bent kartą me
tuose, ar jau bent kartą per 
dvejus metus.

4. Romos kurija turi būti taip 
pertvarkyta, kad ji patarnautų 
ne vien popiežiui, bet taip pat 
viso pasaulio vyskupų konferen
cijoms.

5. Turi būti glaudesnis as
meninis ryšys tarp popiežiaus 
ir įvairių tautų vyskupų konfe
rencijų atstovų.

Paliaubos Vietname?
Pentagonas—prieš, kiti — už

Apklausinėjimai nereikalingi 
dėl paliaubų

WASHINGTON. — Kai kurie 
senatoriai (H. Scott) skatina 
P. Vietname skelbti paliaubas, 
kiti (G. Aiken) mano, kad ligi 
kitų metų pabaigos būsianti a- 
titraukta dauguma JAV vyrų.

Dėl pagausėjusių žinių bei 
gandų apie paliaubas, šen. J. W. 
Fulbright ątidėjo neribotam lai
kui numatytus apklausinėjimus, 
senato užsienio reikalų komisi
joje, karo Vietname klausimu.

Pentagono . sluoksniai vakar 
pažymėjo, kad JAV vyriausybė 
neskelbtų paliaubų P. Vietname, 
panašaus mosto neparodžius š. 
Vietnamui.

Astronautai -
- Kosmonautai

Vieni Houstone, kiti — Konge

HOUSTON. — JAV-se viešį 
du sovietų kosmonautai va
kar lankėsi Houston, Texas v. 
Jiems buvo parodyti “Apollo” 
erdvėlaivio įrengimai.

KONGO. — “Apoho 11” žy
gio trys astronautai, dvi die
nas viešėję Turkijoje, vakar 
atskrido į Afriką — Kongo.

MASKVA. — Čia vykus so
vietų 7 kosmonautų, praėj. sa
vaitę vykdžiusių skridimus ap
link žemę, pagerbimui, L. Brež-

Prieš naują žygį į mėnulį — "Apollo 12” astronautai Alan Bean ir skrydžio vadovas Charles Conrad Jr. pasi
ruošimo metu išbando prietaisus, deguonies atsargos indus ir kt., kas bus reikalinga lapkričio 19 d. atsiradus 
mėnulio paviršiuje. Trečiasis astronautas. R. Gordon, tuo iūetū sklis aplink mėnulį.

Balsuos dėl pasiūlymų

Šios savaitės pabaigoje vys
kupų sinodas numato balsuoti 
tuos įvairių grupių pasiūlymus. 
Spalio 21 d. sesijoje JAV vys
kupų pirmininkas, Detroito kar 
dinolas Dearden pranešė, kad 
jų grupė yra nutarusi, jog po
piežius, pirma negu darys spren 
dimus gyvybinės svarbos klau
simais, atsiklaustų nuomonės 
vyskupų konferencijų. Kard. 
Dearden kaip pavyzdį tokios 
atsiklausimo reikalaujančios me 
džiagos suminėjo enciklikos 
“Humanae Vitae” nuostatus gi
mimų kontrolės reikalu.

C. R. Wharton Jr., ekonomis
tas, neseniai išrinktas pirmuoju neg
ru -— Michigan valst. universiteto 
prezidentu.

Mirė
kun. A. Vainauskas

j NASHUA, N. H. — Kun. Adol
fas Vainauskas mirė spalio 18

I d. Gyveno Nashua, New Hemp- 
shire. Palaidotas spalio 21 d., 
antradienį. Velionis buvo gimęs 
1914 m. liepos 20 d. Kunigu į- 
šventintas 1942 m. gegužės 14 
d. Telšiuose. Buvo vienas iš nau 
jųjų ateivių, po karo atvykusių 
į JAV-bes.

W. Brandt skelbs 
programą <

Naujos vyriausybės programa 
— Litą savaitę

BONNA. — Naująjį Fed. Vo
kietijos kanclerį, Willy Brandtą, 
Spalio 21 d. išrinkus, naujos vy
riausybės programos paskelbi
mo laukiam: kitą savaitę — 
antradienį. Numatoma, kad jo
je, be vidaus klausimų, bus pa
liestas Vazarų vieiningumo stip 
rinimo ir ryšių su rytų Europa 
glaudinimo klausimai. Pats 
Brandt šiomis dienomis dpa a- 
gentūrai nucodė, sieksiąs diplo
matinių santykių su Lenkija. 

Kaip jie balsavo
BONNA — Spalio 21 d. slap

tai balsavus, 251 Bundestago 
narys pasisakė už Brandtą (dau 
guma — 249 balsai), 235 bal
sai — prieš. 5 susilaikė ir 4 
balsai pripaž'nti negaliojusiais.

Iš laisvųjų demokratų (FDP), 
sudariusių koaliciją Su socia
listais, 30 atstovų, trys už Bran
dtą nebalsavo.

• Viesulas Laurie vakar ne
buvo pasiekęs Floridos pakraš
čių

■/
Kovos tebevyksta pagal 

įprastą tvarką
SAIGONAS. — Šen. M. Mans- 

field ir kiti politikai šiomis die
nomis buvo pareiškę, kad Pietų 
Vietname atsiradusi padėtis pri
menanti “ginklo paliaubas” ir, 
kad amerikiečių kariai vedą gy
nybos karą. Ryšium su pareiš
kimais, JAV kariniai vadai P. 
Vietname pažymėjo: nepaskelb
tos jokios paliaubos ir nebuvo 
jokio įsakymo, pagal kurį JAV 
kariai gintųsi užpulti. Kautynių
taktika Vietname nėra pasikei

tusi.
Tačiau pripažįstama, kad per 

pastarąsias tris savaites karo 
veiksmai yra žymiai sulėtėję. 
Karinių sluoksnių nuomone, 
priešas telkiąs jėgas naujiems 
puolimams — jie gali būti pra
dėti apie lapkričio mėn. 1 d.

JAV karių skaičius šiuo metu 
P. Vietname yra nukritęs ir 
nesiekia 500,000. Tiek jis buvo 
pasiekęs 1968 m. vasario mėn. 
ir 543,400 buvo pasiekęs šių me 
tų balandžio mėn.

• P. Vietnamo kariai šią sa
vaitę perima savo žinion, iš JA 
Valstybių karių, svarbią bazę 
40 mylių į rytus nuo Saigono.

nevas nurodė: sovietai ateity 
įrengsią “erdvės stotis”, be to, 
jis skatino rusų ir amerikiečių 
bendradarbiavimą erdvės žy
giuose.
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LIETUVOS KLAUSIMAS 
AMERIKOS KONGRESE

Vyčių seimo metu kunigas J. Jutkevičius prisega, auksinį “Lietuvos 
Draugo” medalį J. A. V. Kongreso atstovui Petrui Rodino. Pageri mą 
stebi Lietuvos vyčių organizacijos centro valdybos pirm. dr. Jokūbas 
Stukas. Nuotr. V. Maželio

(Ištrauka iš Kongreso protokolų).
Atstovų rūmuose Jonas Mona- 

gan (iš Connecticut) rugsėjo 9 
d. pasakė šitokią kalbą:

“Ponia Pirmininke, 56-jame 
Lietuvos Vyčių seime mano prie- 
telius New Jersey delegacijos de
kanas Petras Rodino buvo apdo
vanotas “Lietuvos Draugo” meda 
liu. Daugiau kaip 100 asmenų 
dalyvavo įteikimo puotoje Ro
bert Treat viešbutyje, _ Nevvarke, 
kur pirmininkavo ką tik išrinkta 
valdyba: pirm. dr. Jokūbas Stu
kas iš Hillside, vicepirmininkai: 
Diane Daniels iš Philadelphia, 
Leonas Paukšta iš Chicagos ir 
Longinas Švelnys iš South Bos
ton; iždininkė Stela Sankalaitė 
iš Cleveland ir sekretorė Dara
ta Dutkutė iš Maywood.

Kaipo ankstesnis šito išpuose
lėto medalio gavėjas, aš noriu 
nuoširdžiai pasveikinti Petrą, ga
vusį vardą “pripažinto autoriteto 
imigracijos ir pabėgėlių apgy
vendinimo klausimuose, kuris, 
padėdamas komunistų tironijos 
aukoms, padėjo ir daugeliui lie
tuvių gauti prieglaudą Ameriko
je”.

Pone Pirmininke, mes visi ži
nome, tas nuolatines šaunių 
Lietuvos žmonių pastangas vėl 
patirti laisvės džiaugsmą, ir aš 
noriu įjungti į protokolą sekan
čią rezoliuciją, kuri buvo priimta 
vyčių seime:

“Kadangi, nepaisydama savo 
milžiniškų propagandos pastan
gų, Sovietų Rusija vis dar tebe
laiko vergijoje Lietuvą, prieš jos 
žmonių laisvą valią; ir

Kadangi atstovų rūmų rezoliu
cija 416, priimta Kongrese prieš 
maždaug trejus metus, reikalau
ja, kad mūsų prezidentas Lietu
vos ir Pabaltijo valstybių laisvės 
klausimą iškeltų Jungtinių Tau
tų organizacijoje, ir reikalauja 
tuose kraštuose laisvų rinkimų 
Jungtinėms Tautoms vadovau
jant;

Todėl tvirtai pareiškiame, kad 
vyčių seimas pagarbiai ragina 
Jungtinių Valstybių valdžią vyk-.

dyti tai, ko reikalauja Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių labui 
atstovų rūmų rezoliucija 416;

Taip pat pareiškiame, kad vy 
čių seimas nuoširdžiausiai dėko
ja Jungtinių Valstybių valdžiai, 
kad ji pastoviai ir neper
traukiamai nepripažįsta Lie
tuvos ir kitų Pabaltijos valsty
bių prijungimo prie Sovietų Są
jungos;

Taip pat pareiškiame, kad ši
tų rezoliucijų nuorašai turi būti 
pasiųsti Jungtinių Valstybių pre
zidentui, gerbiamam Valstybės 
Sekretoriui William Rogers, Jung 
tinių valstybių delegacijos am
basadoriui prie Jungtinių Tautų, 
gerbiamam senato ir atstovų rū
mų Užsienių reikalų komiteto 
pirmininkui ir spaudai”.

Aš žinau, kad Petras Rodino 
turi vilties, kaip ir aš, kad ateis 
diena, kada Lietuva vėl džiaug
sis savo nepriklausomybe”.

Rezoliuciją pasirašė pirminin
kas Laurynas Janonis ir sekreto
rė Zuzana Boraškienė.

Iš anglų kalbos vertė Alek
sandras Pakalniškis Sr.

J. Bolevičius dvi savaiti 
CIevelande

J. Bolevičius -Boley dalyvavo a. 
a. vytės Margaritos Tarutienės 
mirties metų paminėjime.

Juozas Bolevičius -Boley jau il
gus metus vaidina dideliuose te
atruose, New Yorke ir kituose 
dideliuose miestuose. Rugsėjo 15 
d. jis atvyko į Clevelandą suvai 
dinti: “The Great White Hope”, 
kurį yra parašęs Howard Sac- 
kler. Vaidintojų grupę sudaro 
net 58 lošėjai, jų tarpe ir Bolevi
čius. Sadauskai besikalbėdami te
lefonu su Juozu, susitarė atva
žiuoti į viešbutį ir jį Vyčių gar
bės narį parsivežti pas save pasi
svečiuoti, nes Juozas buvo lais
vas visą rugsėjo 21 d. Sadauskai 
ir svečias, bevažiuodami į Šv. 
Jurgio liet parapijos bažnyčią iš
klausyti Šv. Mišių, kurios buvo 
laikomos už a.a. Margaritos Ta
rutienės sielą, užsuko pamatyti 
kul. Darželį, kurio Juozas dąr nie

kad nebuvo matęs. Lietuvių pa
minklai, Birutės fontanas Juozu
kui padarė didingą įspūdį. Ste
bėjos, kadClevelando lietuviai 
galėjo taip įrengti mūsų tautai 
garbingą papuošalą. Viską pa
matęs nusitraukė keletą vaizde
lių, . kuriais pažadėjo papuošti 
mūsų lietuvišką spaudą, ypač 
“L. Vyčių veiklą” skyrių ir or
ganą “Vytį”.

Iš Kul. darželio, visi trys grįžo 
į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, su
sikaupusiai pasimelsti už a.a. vys
tės Margaritos sielą ir su visais 
bendrai vykti į All Souls kapi
nes pašventyti lietuvišką kryžių.

Šventinimo apeigas atliko ir 
jausmingą pamokslėlį pasakė 
kun. A. Goldikovskis. Nuo kapi
nių, visi giminės ir pakviestieji 
svečiai, sugrįžo pas dukrą Romą 
ir žentą Henriką Tatarūnus, 
kurie nuoširdžiai visus priėmė, 
skoningai pavaišino ir visiems 
padėkojo už dalyvavimą šių me
tinių mirties paminėjime.

Tarūnų garbingą svečią ^vytį

-art. Juozą Bolėvičių, Sadauskai 
parsivežė pas save, kur trys sen
jorai vyčiai - A. Mačiokas, sen
jorų vyčių pirm. ir dar dvi sen- 
jorės vytės - Paulina Usalienė, 
Marijona Baranauskienė ir vytė 
Sadauskaitė svečią mielai pasiti
ko, pasveikino ir pokalbyje pra
leido valandėlę kitą laiko. Avyko 
ir vytė St. Sankalaitė, L. Vyčių 
org. centro valdybos ir senjorų 
vyčių iždininkė, o dar vėliau 
ir senjorų vyčių I-sis vicepirm. 
Ignas Visockas. Svečiui tikrai bu
vo malonu susitikti su šiais sen
jorais vyčiais, su jais pasikalbėti 
įvairiais klausimais. Vytė Sadaus
kaitė - svečius ir tėvus pavadino 
prie užkandžių, prie kurių ir to
liau buvo vedami svetingi ir vy
riškos dvasios pasikalbėjimai.

Prabėgus aštuntai valandai 
vakaro svečias vėl buvo nuvežtas 
į viešbutį. Mūsų art J. Bolevi
čius rugsėjo 28 d., apleido savo 
grupę CIevelande ir išvyko su 
teatru į Chicagą, kur mūsų tau-

Ogden, Utah, strazdas vagia nuo mašinų policijos padėtus pabaudos lapus už 
blogą mašinų pastatymą. Šis paukštis taip pat pristatąs kalini" - /garetes 
miesto kalėjime. Nuo mašinų pabaudos lapus paukštis jau pa.i.oęs net ke
letą kartų.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

IHIIIllllllllllilIlIlHIII

DOVANA KALĖDŲ PROGA
Puiki ir prasminga, primenanti mūsų tautos didingą praeitį Kalėdų pro

ga dovana yra sidabrinis medalis, išleistas Lietuvių Fondo Lietuvos valsty- į 
bės 50 metų atkūrimo sukakčiai paminėti. Medalį galima gauti LF būstinėje i 
6643 S. Maplewood Avė., Chicago, III. 60629, telef. 778-2858. Kaina: me 
dalis su dėžute $12.50, be dėžutės $10.00.

■■lUIUIHIIIH

1970 PLYMOUTH-
BARRACUDA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8”

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH v AT T Ą yy-p Arm A. roątj 

G T X FURY — BUSTER.

4030 ARCHER AVF.NUF, — TF.L. VI 7-1515

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Ritom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

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

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

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
uuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “506”, Phoenix ir
kt. Naujausios mados.

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

Pirkę kostiumą Švarką ar kelnes jūs būsite patenkinti, nes 
muoų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky). 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

■BI. . ,1

rietis ir vytis vaidins “The Great] 
' White Hope” per devynias sa-| 
vaites, kur čikagiečiams vyčiams 
irgi bus gera proga su Juozu su
sitikti ir vytiškai jį ten priimti.

Senelis
KAS BUS CHICAGOJE

Spalio 31 d. bus kaukių ba
lius pas Eduhrdą Krivicką, 37- 
14 W. 71 st. Str. Chicagoje. Pra
džia 8:30 v. vakare. Kiekvienas 
turėtų ateiti su kauke.

Lapkričio 2 d. bus mirusiųjų 
vyčių minėjimas,. Mišios 10 vai. 
Aušros Vartų bažnyčioje, 2327 
W. 23 rd. Place. Bendri pusry
čiai ir trumpa akademija tuo
jau po Mišių bus vyčių salėje, 
2453 W. 47th Street.

Gruodžio 20 d. bus prieškalė
dinis balius vyčių salėje.

— Iš mažos gilės didelis ąžuo
las užauga, (šilališkių patarlė).

— Naktį visos katės pilkos. 
(Jurfoarkiškių patarlė).

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knyea

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIČIUS, 

MIC
Misionieriaus atsiminimai ir 

latirtis 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 West

63rd St., Chicago. III. 60629 
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.
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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. Kaina1 $3.00, gaunama 
DRAUGE.

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

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AITRŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest ASrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3222 
Rez. telef. VPAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 232-4A8S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

6449 So. Pulasld Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal sueltai-lmų
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tel. 695-0533 — Elgln 
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Ullnois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West ASrd Street 
Kampas Ančios Ir Callfornla 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. UAlbrook 5-S048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt tik 
•uallarua
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Ofiso tel, HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas -

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cratvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai ir nuo 6 Iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 Iki 4 val.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

“contact ienses”.
VaJ. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

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., 
sešt. nuo V iki 12 vai.: aroa susita 
rus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 7ist Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. 3844 W. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. — REllanee 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—t vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečladlenlua. 
Šeštadieniais 12 Lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGffi 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTUI 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestera Avenne 

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

Oflao telef. RB 7-1168 
__________ Rea. tel. 236-2918__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Oflao 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—S vai., 
antrad. ir penkt 1—4 va,l.__VjįĮa£dos_j>ą^li<_sįLjĮt2srįm<į__

Platinkite “Draugę”.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 687-2020 
Naraų tel. 839-IO71

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUanoe 6-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendrą praktika lr chirurgiją 
Ofisas 2760 VV. 7 Ist Street. 

Telefoną* — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. VVA 5-3099______

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

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

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGffi 

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

lr kitu laiku pagal sualtarlmą 

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad.. antrad.. peniktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt 6-8 v. vakaro. 
šeštn/lLaolair vąl □taUt-
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Darbas, šiokiadieniai,

ŠVENTĖS IR BOTAGAI

v

Žydų-arabų nepaskelbtas karas
Šešios išlaisvinimo armijos užimtų žemių neišlaisvina

Anekdotiškai skamba vieno 
iš už geležinės uždangos išbė
gusio asmens pasakojimas, kai 
jis paklaustas, kam pasiėmė 
su savimi Stalino paveikslėlį, 
paaiškino, kad nuo tėvynės il
gesio. Tirono paveikslas pri
minė, kad pavergtoje tėvynėje 
reikia ne tik kęsti prievartą, 
bet dar ją ir apginti.

Tačiau tai panašu į teisybę, 
kai skaitai komunistinę Vil
niaus “Tiesą”. Joje šiuo metu 
tiek dauig Lenino nuotraukų, 
jo garbinimo ir anrašymų, kad 
ir didžiausias gerbėjas gali pra 
dėti jo neapkęsti, šalia Leni
no dievinimo dar yra revoliu
cinės šventės, bet jos nėra po
ilsio dienos. Komunistinėj sis
temoj šventės reiškia vargi
nančius mitingus, kad dar 
labiau turi suintensyvinti dar
bą.

*
Amerikoje darbo unijos sau

go žmogų. Ne vieną kartą yra 
įvykę streikų vien todėl, kad 
koks pareigūnas paragino dar
bininkus pasitempti. Ne vieną 
kartą yra unija perspėjusi, 
kad niekas negali darbininko 
raginti. Unijos saugo darbo 
žmogų nuo išnaudojimo ir jė
gų pertempimo. Visai kitaip 
yra komunistinėj santvarkoj, 
kur darbo unijos yra ne darbi
ninkų gynėjos, bet darbininkų 
ragintojos. Jos yra valstybi
nės, žmogus valstybinis ir vis
kas turi tarnauti valstybei. 
Tam tikslui skelbiami visokie 
kiaušinių surinkimo ir pieno 
išmelžimo vajai ir planai. Vi
sa tai daroma ne tik kasdien, 
bet ypatingai sustiprinama 
švenčių proga. Ruošiantis ko
kiai šventei partijos pareigū
nai žmogų pradeda plakti nuo
latiniais raginimais. Ir svar
biausia, kad žmogus turi už
sikrauti kokius nors darbus, 
kokias nors pareigas ir soc- 
lenktynes, džiaugdamasis, kad 
gali kuo sunkiau dirbti sa
vo didžiajai tėvynei ir vyres
niajam broliui rusui pasitar
nauti.

Nuolat raginama Lenino gim 
tadienio sukakčiai artėjant 
stengtis, dirbti, lenktyniauti, 
aukotis, mitinguoti. Jeigu čia 
amerikiečių laikraščiuose mes 
nieko nerandame apie darbą, 
jokių raginimų sėti, piauti, kul 
ti ir vežti valstybei,, tai ten 
nuolat ir nuolat tai daroma. 
Valdžia kasdien kalba apie pa
reigą ir džiaugsmą dirbti, pa
plakdama kolchozo ir darbovie 
čių baudžiauninkus, tačiau y- 
patingai stipriai pradeda plak
ti kokiai nors šventei artėjant.

*
Suprantamas bolševikų no

ras turėti dievą Leniną. Žmo
gus nori ką nors garbinti. Vos 
Mozė užėjo ant kalno ir kiek 
užtruko besimelsdamas, sugrį- 
žęsę rado žydus jautį begarbi
nančius. Maskva supranta, 
kad reikia liepti ką nors žmo
gui garbinti, kad reikia įtikin
ti, jog to garbinamojo inicia
tyva susikūrė komunistinė sis
tema.

Tačiau kai nuolat šaukiama 
apie žmogaus laisvę ir jo norą 
dirbti komunizmo statybai,

Spaudoj ir gyvenime

‘Į LAISVĘ’ SPINDULIAI IR ŠEŠĖLI AI

Energingasai “Į Laisvę” žur
nalo redaktorius L. Valiukas su
geba sutraukti gausiau įvairių 
bendradarbių ir savo redaguoja
mą leidinį daryti gausų informa
cijomis ir straipsniais. Naujausia
me (46) numery yra niekada ne- 
pasensiantis straipsnis apie So
vietų ir nacių bylą dėl Užnemu
nės ruožo, pašnekesys su dr. E. 
Draugeliu apie kovą dėl Lietuvos 
laisvės, aptarimu ir ištrauka iš
ryškinama Alės Rūtos kūryba. 
Visa eilė aktualių vedamųjų. Iš 
šio žurnalo sužinome, kad Dani-

vargu kas begali tuo tikėti ir 
tą vykdyti. Todėl aiškiai ma
tyti, kad bolševizmas net ir 
botago pagalba negali išspręs
ti jokių buitinių klausimų. Tai 
mato patys komunistai ir jau 
bando įmonėse įvesti daugiau 
laisvių kapitalistinių kraštų 
pavyzdžiu.

Dėl tos laisvės nebuvimo, 
dėl visko pajungimo vyriau
siam tironui kaip tik reikia 
nuolat šmigoti botagu. Ameri
koje niekas nieko neragina, 
o maisto perteklius, Lietuvoje 
gi dar pavasarį balandžio 3 d. 
“Tiesoje” vedamajame buvo 
rašoma: “Žinom, kad iki bul- 
viasėdžio teks daug ką pada
ryti, paruošti. Tai būkime rū
pestingi, reiklūs — nuo to 
daug priklausys bulvių derlius, 
sėkmė, vykdant reikšmingą 
įsipareigojimą”. žodžiu, tik 
būkirhe reiklūs, rūpestingi, įsi
pareigoję..

Po pasodinimo ragino žiū
rėti, ravėti, piauti, rinkti ir 
visą vasarą vis buvo šmigoja- 
ma. Gi dabar spalio 2 d. “Tie
soje” raginama nuimti derlių, 
jau skundžiamasi, kad nesku
bama kasti, kad pernai ligi šio 
laiko buvo nukasta daugiau 
bulvių, esą: “Ruduo verčia 
skubėti. Reikia prisiminti, kad 
bulviakasį turime baigti ne vė
liau kaip spalio pirmąjį de
šimtmetį. Rūpestingi šeimi
ninkai neužmiršta pakarto
tinai perarti bulvienas”. Taigi 
ir čia skamba raginimai. Vi
si šie raginimai yra kasdie
niniai, o prie to dar laikraš
čiuose skamba šventiniai ragi
nimai, liepią sunkiau dirbti Le
nino garbei.

*
Nuolatinis raginimas, nuola

tiniai žodžiai tik “prisiminti”, 
“įsipareigoti” yra labai Lietu
vos gyventojams įgrisę ir jie 
yra pavargę nuo lenininių pla
katų ir prakalbų. Leninui ir 
raginimui skirti beveik visi 
“Tiesos” puslapiai ir, vartyda
mas “Tiesą”, tikrai pajunti ko
munistinį slogučio sunkumą. 
Kas skaito komunistinę spau
dą, ypač dienraščius ir savait
raščius, tas tikrai gali jausti, 
kad anekdotas apie Stalino pa
veikslą yra. realybė. Nenuosta
bu, kad amerikietė Maskvoje, 
Skaitydama poros lapų “Prav- 
dą”, pasakė, kad ji nepapras
tai pasiilgusi savo šimto pus
lapių laikraščiu, kuriuose yra' 
ne tik geros, bet ir daug blo
gų žinių, tačiau tie laikraščiai 
yra laisvi ir neskirti kokios 
nors sistemos garbinimui. 
Beskaitydami laisvus laikraš
čius, prisiminkime, kad kitur 
jie yra raginimo lapai, ilsėda
mi šventėse, prisiminkim, kad 
tėvynėj švenčių proga turi la
biau dirbti, pramogaudami po 
darbo, atsiminkime, kad pa
vergtoj tėvynėj žmogus po dar 
bo dar turi bėgti į mitingą, 
paklausyti, koks didelis Leni
nas, ir išgirsti, kaip esi lai
mingas. Visa tai atsiminda
mas, kur nors kviečiamas ar 
ko prašomas, tautiniam reika
lui, lengviau galėsi atlikti.

Al. B.

rinkinių 12 tomų, apimančių 
60,080 originalių dainų ir775,257 
variantus. Kita džiaugsminga ži
nia, kad “BATUNO” žmonės 
aplankę po kartą visų laisvojo 
pasaulio kraštų ambasadas ar at
stovybes prie Jungtinių Tautų ir 
mėginę daugiau ar mažiau pain
formuoti ten dirbančius pareigū
nus apie Pabaltijo kraštų byla,. 
Kviečiami laisvuosiuose kraštuo
se gyvenantieji Baltijos kraštų 
žmonės savo vyriausybių vyrams 
rašyti laiškus, ieškant para
mos Lietuvos išlaisvinimui.

Kasdieną skaitome apie di
desnius ar mažesnius puldinėji
mus ir susišaudymus, arabų ir 
žydų vykdomus ne tik pasie
nio ruožuose, bet ir priešininkų 
krašto gilumoje. Abi pusės gi
riasi laimėjimais, skundžiasi 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybai ir laukia, kuri pusė pir
moji pavargs ir išsisems. Kiek
viena pusė tiki ,kad laikas jai 
padeda. Tačiau žydai žino, kad 
arabai šiuo metu negali laimėti 
karo prieš juos ir jie tiki, kad 
reikia laukti ligi arabai įsiti
kins, jog jie nieko negali pada
ryti be trečių ių tarpininkavimo, 
o tada jie sutiks tartis dėl tai
kos.

Arabai gi yra nuomonės, kad 
dabartinėse sąlygose su žydais 
tartis reiškia jų pasidavimą. Žy
dai jau ne kartą buvo paskel
bę, jog jie negali grąžinti kai 
kurių paskutinio karo metu lai
mėtų plotų. Juos apima Golano 
aukštumas, Sharm ei Sheika ir 
Jeruzalės miestą. Nelaukdami' 
taikos, žydai jau dabar nugrio
vė daugelį arabų namų Jeruza
lėje ir ketina ten apgyvendinti 
40,000 naujų gyventojų, žinant 
plačiojo pasaulio musulmonų ir 
krikščionių jautrumą Jeruzalėje 
esančių jų šventovių reikalu, 
toks žydų elgesys atrodo tikra 
provokacija. (Kaip žinom, Jung
tinės Tautos Jeruza}ę laiko tarp 
tautiniu miestu, todėl svetimų

tuvos. pvz.: praeitos vasaros gale 
Lietuvoje masiškai imti šaukti 
atsargos kariai. “Jie skubiai siun
čiami prie Kinijos ir Čekoslovaki
jos pasienio. Tuo metu uoliai 
imta sekti Vilniuj besilankančius 
lietuvius. Slaptoji policija regis
travo ir apklausinėjo visus žmo
nes, su kuriais užsienio lietuviai 
buvo susitikę... Pradėta labai 
griežta kontrolė atvykstančių iš 
užsienio ir iš Rusijos išvykstan
čių turistų. Rusija pilna baimės”.

Šalia šių gausių teigiamų vie
tų, kai kur be reikalo rodomas 
agresyvumas. Slapyvardžiu pasi
rašęs V. J. Dienys (gėdijosi sava 
pavarde prabilti) puola, kad įvai
rios draugijos leidžia savo sukak
tuvinius metraščius. O kas čia 
blogo? Tai gali būti medžiaga 
mūsų kultūros istorijai. Taip pat 
priekaištaujama, kad tik tauti
ninkai atliko pereitais metais kon 
kretų darbą Lietuvos bylos reika
lui, išleisdami “Lithuania 700 
years”. Ką 1968 m. padarė krikš
čionys demokratai, frontininkai, 
gydytojai, inžinieriai”?, — rašo
ma straipsny. Galima pasidžiaug
ti angliškąja Lietuvos istorija 
(nors dėl jos nemažai priekaištų 
iškėlė istorikas A. Kučas), bet 
nereikia nei į kitus «epiaudyti, 
net nei į pačius frontininkus. 
Frontininkų fondas išleido la
bai didelės reikšmės knygą apie Į

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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Laimingi j'autėsi tik tie, kurie, metę į šalį visus kitus 

rūpesčius ir trūkumus, pirko vėsintuvus ir gyveno žmo
gaus išminties ir išradingumo sukurtame patogume.

Auksės bute buvo vėsu ir malonu. Ji jau užmiršo 
tas dienas, kai dieną ir naktį reikėjo kaisti, mažame bu
te, kuriame vienintelė paguoda buvo gražus vaizdas į 
ežerą. Dabar ji gyveno plačiai ir patogiai. Bet ta pra
bangi aplinka buvo skurdi maloniais prisiminimais.

Grįžę iš atostdgų jie mėgino atkurti pirmųjų vedy
binių metų vakarus, bet, sėdint prieš platų langą, pro 
akis slinko ne laimingų dienų prisiminimai, o bar
niais ir priekaištais sujaukta praeitis.

Pajūrio idiliškoje aplinkoje rasta ramybė klaikiai 
nuaidėjo tarp nesantaika prisisunkusių sienų ir pranyko. 
Jos reikėjo ieškoti ant smėlėtų krantų, tarp putojančių 
bangų, po žvaigždėtu dangumi, kurio neužstojo did
miesčio kaminai. Čia virė gyvenimas, kunkuliavo jaus
mai, ir žmogus skubėjo su mašinomis, kurios tvarkė jo 
egzistenciją, ir ramybei nebuvo vietos. Johnas su poil
sio atgaivinta aistra pasinėrė vėl j darbą, o Auksė, kad 
ir spyrėsi visomis jėgomis prieš kasdienybę, greit pateko 
į verpetą. Ji vėl lankė ligonines, dežūravo prie telefono, 
rinko aukas ir darbe ieškojo pasitenkinimo, i kurį pa
mažu skverbėsi nerimas, abejonės ir ilgesys. Ji nenorėjo 
galvoti apie Vytautą, bet jo prisiminimu alsavo vi
sas miestas-

P. GAUČYS

valstybių atstovybės vis dar te
bėra Tel Avive.).

Arabai tiki ,kad laikas atneš 
jiems laimėjimą, kurio jie ne
gali pasiekti karo lauke. Todėl 
jie nuolat apšaudo Suezo kana
lo žydu laikomą pusę, nenorė
dami, kad žydai ten pradėtų 
kurtis.

Jordanas yra bejėgis prieš Iz
raelį ir taip pat bejėgis sulaiky
ti fedapinus (partizanus) ,kurie 
puldinėja Izraelį iš rytinio Jor
dano kranto. Karalius Hussei- 
nas pasiūlė Izraeliui taiką už 
vakarinio Jordano srities sugrą 
žinimą. Tačiau Izraelis .jausda
masis stiprus, laukia ligi galės 
už laimėtų plotų sugrąžinimą lai 
mėti arabų Izraelio valstybės 
egzistencijos pripažinimą taikos 
sutarties pavidalu. Tačiau- ligi 
žydai nesugrąžins jų okupuotų 
plotų, arabai su tuo nesutiks.

Ruošiasi naujam karui

Tuo tarpu viskas daroma pa
siruošti neišvengiamam karui. 
Egiptas paskubom mankština 
savo pilotus, kurie vairuos jų 
Migms. Izraelis laukia iš JAV 
daugiau sprausminių lėktuvų ir 
didelės ūkinės pagalbos. Kartu 
u tuo vis didėja pavojus ir did- 

valstybėms įsivelti į šį konflik
tą. Rusai negali apleisti Egip
to. Bet taip pat jie negali jį

išeivijos literatūrą. Gydytojai re
guliariai kasmet savo premijo
mis ir lėšomis paremia kultūri
nius užmojus, krikščionys demo
kratai leidžia savo politikos ir vi
suomenės gyvenimo žurnalą. Vis 
tai teigiami dalykai ir nelengva 
nusverti, kuris galėtų daugiau 
reikšmės turėti ir pačiai Lietuvos 
bylai. Pagaliau knygų leidimas 
juk nėra vienintelė patriotinio 
darbo sritis.

Gaila, kad šiame numeryje 
“Į Laisvę” iš pozityvios linijos 
vietomis daugiau pereina į agre
syvumą net ir laisvinimo veiks
nių atžvilgiu. Šiuo reikalu didžio 
dėmesio vertas kun. dr. L. An- 
driekaus perspėjimas šiame pat 
“Į Laisvę” numery: “Mums tau
tinės mirties grėsmė Damoklo 
kardu kabo virš galvų. Panašio
je padėtyje mes negalime nau
dotis ta pačia karčių dialogų bei 
autoritetų vėtymo prabanga, 
kaip daro didieji. Mūsų visuome
niniame kelyje per daug emigra
cijos metų aiškiai pasitaikė ža
lingų nesivaldymo apraiškų, ku
rios, gailaj palietė net Visus tris* 
kultūros kongresus. To vaisius: 
abejingumas dvasinėmis verty
bėms, nepasitikėjimas vadovau
jančiais asmenim, nenoras jung
tis į organizuotą darbą, ypač gi 
priimti atsakingesnes pareigas”.

J. Daugi.

paveikti, kad būtų santūrus. E- 
giptas yra priešinp-as JAV nuo
laidom Izraeliui sienų klausimu 
ir galimu tie sioginių derybų rei
kalu, bet, to nepaisą t, jis pa
laiko gerus rvšius su Washing- 
tonu, nors vis dar tebėra nu
traukti tarp Egipto ir JAV dip
lomatiniai —santykiai. Nixono 
administracija nėra linkusi rem
ti visų žydų reikalavimų. Tad 
nenuostabu, kad Izraelio santy
kiai su JAV gerokai paaštrėję 
ir jiems taisyti buvo atvykusi 
min, pirm. Goldą Meir.

Reikia apgailestauti, kad abi | 
didvalstybės nevykdo Jungtinių 
Tautų nutarimo abejom priešin
gom pusėm neduoti ginklų. Ligi 
tai nebus padaryta, sunku ti
kėti, kad dabartinis žydų - ara
bų įkarštis sušvelnėtų.

Tyrinėtojų manymu, galima 
atšaldyti abiejų priešų įtampą 
išsprendus Palestinos pabėgėlių 
problemą. Jeigu būtų surastas 
būdas finansuoti geresnes mo
kyklas pabėgėlių jaunuoliams, 
tai gerokai sušvelnėtų esama 
neapykanta. Pusė iš 1,375,915 
pabėgėlių yra apie 18 metų am
žiaus. Pradžios mokslą vaikai 
gauna palapinėse suorganizuoto 
se mokyklose. Tačiau trūksta 
arabų amatų mokyklų. Baigę 
tokias mokyklas, jaunuoliai bū

tų naudingi ir ramūs Nemo
kėdami jokio amato ir neturė
dami užsiėmimo, jie lengvai pa
siduoda kurstymams ir eina į 
partizanus.

Arabams pabėgėliams atlygi
nimo sutvarkymas irgi galėtų 
atleisti esamą įtampą. Kadangi 
Izraelis griežtai atsisako Pales
tinos pabėgėlius priimti ir-jiems 
grąžinti atimtas nuosavybes, jis 
galėtų bent dalinai pabėgėlių 
šeimom atlyginti už iš jų atim
tą turtą. Griežtai pasikeitus są
lygoms ,dabar jau ir patys a- 
rabai nebenori grįžti į savo bu
vusias tėviškes. Tuo reikalu vyk

i — Grįžk anksti, — prašė ji Johno, bet jau vakarui 
| artėjant jis skambino, kad turi pasitarimą. Auksė nieko 
nesakė. Jai atrodė, kad pats gyvenimas ėjo prieš ją, prieš 
jos pasiryžimą žiūrėti į jį atviromis akimis, budėti ir 
matyti tik grožį. Jos žvilgsnis pamažu blausėsi, jame 
atsirado ilgesingos miglos, o širdis veržėsi kažkur, nerim- 
dama miesto triukšmingame skubėjime.

Ji buvo pasiryžusi nebegrįžti į Lietuvių Savišalpos 
draugiją ir apsiriboti tik vietinės šalpos organizacijų vei
kimu. Bet visai nelauktai Johnas pasipriešino, nes, jei 
tas darbas nešė jai tiek džiaugsmo praeityje, Auksė ne
turėjo jį nutraukti dėl Johno parodyto nepasitenkinimo.

— Tik neužmiršk, kad turi ir mane, — nusijuo
kė jis.

— Vien todėl, kad neužmiršau ir nenoriu eiti, — 
aiškinosi Auksė.

— Aš nesu toks baisus egoistas, kokiu tu mėgini 
mane padaryti. Ir nesakyk, kad nenori ten dirbti po to, 
kai įtikinai mane, kad tau reikia ten dirbti, — užprotes
tavo Johnas.

Į pirmąjį susirinkimą ji nuėjo pilna baimės ir ne
tikrumo.

— Kaip mes susitiksim? Kaip man laikytis? — ne
rimo ji. Bet Vytauto nebuvo. Šalia palengvėjimo pa
juto ir nusivylimą, paskui nerimą ir baimę — gal kas 
atsitiko? Kur jis yra? Gal išsikėlė kitur?

Po vasaros atostogų ne daug kas išsijudino naujo 
sezono darbui ir susirinkimas buvo negausus. Auksė pa
teko į naujai renkamą valdybą, nors ir norėjo mieliau 
tik talkininke pasilikt:

— Kas nors turi imtis pareigų. Jums, lengviau, ne
dirbate, neturite vaikų. — Visa tai buvo tiesa ir ji ne
mokėjo atsisakyti. Atsakomingos pareigos ją baugino įr 
todėl Ui sesiūlė būti gretose.

sta naujos studijos Jungt. Tau
tose, Izraelyje ir Washingtone. 
Joms išleista šimtai tūkstančių 
dolerių ir surinkta daugybė j- 
vairių statistiniu duomenų.

To reikalo pilnai ar dalinai 
neišsprendus, tarptautinė Pales 
tinos pabėgėlių organizacija 
(UNRWA) turi duoti minima
lioj maisto davinį, pastogę ir 
socialinį aprūpinimą 478,369 pa
bėgėliams Jordane, 239 065 Va
karų Jordano pusėje. 307,824 
Gazoje ir 320,000 Sirijo je ir Le- 
banone. Nenuostabu, kad dau
gybė demoralizuotų jaunuolių 
nuėjo į partizanus. Dabar beau
gąs antros kartos jaunimas y- 
ra praradęs visas viltis į ge
resnę ateitį.

Gyvas partizaninis karas

Dabartiniu metu veikia dau
giau kaip 6 Palestinos išlaisvini
mo partizanų organizacijos. Li
gi šiol jų didžiausios pastangos 
buvo neprileisti prie taikingo a- 
rabų - žydų ? konflikto sprendi
mo. Jų karinę jėgą sudaro keli 
tūkstančiai vyrų, atsidėjusių 
puldinėjimam ir sabotažui Iz
raelyje. Tačiau jie turi milžiniš
ką politinę įtaką taip, kad jo 
kia arabų vyriausybė neišdr’sta 
pasisakyti prieš karą ir už tai
ką. Daugelis arabų valstybių 
gausiai ją finansuoja

Tie partizanai beveik išimti
nai verbuojami iš stovyklose 
gyvenančių pabėgėlių. Jų tarpe 
yra daug padaužų, bet taip pat. 
ir Amerikoje ar Europoje bai
gusių aukštus mokslus. Jų vie
nintelis tikslas: sunaikinti Iz
raelio valstybę. To nepaisant, 
jų dauguma yra kairieji ir iš
pažinėjai arabų revoliucinio so
cializmo. Jie gauna karinį ap
mokymą Jordane, Sirijoje, Ira
ke ir netgi Alžirijjje. Ginklus 
gauna iš tų valstybių sandėlių, 
o taip pat ir iš Europos juo
dosios rinkos. Tie ginklai dau
gumoje rusų ir jų satelitų ga
mybos.

Paprastai svarbiausias tų par 
tizanų karinis veiksmas — per 
upę apšaudyti Izraeli. Tai da
roma su čekų gamybos raketų 
išmetėju ar mortyra, kurie sunk 
vežimiu atvežami iš rytinio Jor
dano kranto kalvų į slėnį; ne
toliese nuo Izraelio, jie iššauna 
kokį dešimt raketų ar avietinių 
ir vėl pabūklus pakrovę į sunk
vežimį, paskubom dingsta, pir
ma nei žydų ugnis suskuba jį 
sunaikinti. Tie puolimai bpveik 
visad išsivysto j didesni ausišau 
dymą nes Jordano kariniai da
liniai atsako į Izraelio ugnį ir 
tada ilgesnį, laiką • gaudžia pat
rankos. Jeigu, •.arabų sviediniai 
krenta į apgyventas vietas, Iz
raelio lėktuvai iš oro bombom 
nutildo ugni-arba krūmuose pa

sislėpusius puolikus napalmu iš
vaiko ar sunaikina.

Ligi šiol nuo . arabų partizanų 
ir nuo Jordano artilerijos žuvo 
108 žydų kariai ir 443 buvo su
žeisti. Per dvejus metus žydai 
sunaikino 665 arabų partizanus

— Popierizmas, — prisiminė ji Rimo rūkščią išraiš
ką. Jie taip seniai besimatė. Kur jis? Kaip gera būtų tu
rėti artimą draugą. Tik draugą... Ne vyrą, su kuriuo 
baries, ne mylimą, be kurio, atrodo, negali gyventi, 
bet paprastą artimą draugą, kuriam gali viską pasakyti, 
nes tavo jausmai jo neužgaus, prieš kurį nereikia vai
dinti, nes tavo tikras veidas jo neišgąsdins.

Ireną? Ne, ji buvo gyvenimo lygintoja. Pati eida
ma tiesiu, kasdieniniu, normaliu gyvenimo taku, ji ne
suprastų, kaip Auksė galėjo pasirinkti duobėtą, pilną 
abejonių, kaltės ir apgaulės kelią.

— Gal manyje yra pikta sėkla, kuri stumia į blo
gį prieš mano valią? Aš gi nenoriu būti bloga.

Bet ar meilė yra blogis?
— Mano yra, — žinojo Auksė, — nes ji priklauso ne 

tam, kuriam ją žadėjau. —- Bet negalėjo pakeisti savo 
jausmo.

Kai vieną sekmadienį Johnas išskrido pas tėvus, 
Auksė* vistik nutarė nueiti pas Ireną. Su Johnu skristi ji 
atsisakė ir jis nesispyrė. Jo motina buvo nesveika ir no
rėjo sūnų pamatyti. Apie marčią ji neužsiminė, ir Jo
hnas suprato, kad laukia jo vieno.

— Atleisk man, Aukse, kad vėl tave vieną palie
ku, — atsisveikino jis nenoromis.

— Aš suprantu, kad turi skristi. Dėl manęs nesi
rūpink, aplankysiu Ireną, jau seniai nebuvau, — ji 
nuoširdžiai užjautė Johną ir gailėjosi, kad negali jo pa
guosti. Bet jo tėvų ji niekada nebenorėjo matyti.

— O, Aukse, tu kaip geroji fėja pasirodai, — su- 
euijc Ireeti, psmaciuei draugę su didžiule saldainių dė
že. — Rasytė serga ir tokia irzli, kad baigiu nervus pra
rasti. Daktaras sako — tymai. Tu jais sirgai?

(Biu daiudan)

King Hutsnin

ir 261 paėmė į nelaisvę.
Ryšium su tais veiksmais, žy

dams labiausia skaudus turistų 
sumažėjimas, ir iš to seką nuo- 

• stoliai. Nemaža išlaidų reikalau 
ja ir slėptuvių įrengimas išil
gai visos Jordano sienos.

Nebesuvaldo partizanų

Iš visų Izraellio kaimynų, Li
banas nuošaliausia stovėjo nuo 
žydų - arabų konflikto. Jo gy
ventojai yra 40% krikščionys 
ir 60% musulmonai. Jie dau
giausia rūpinosi bizniu ir pelnu, 
o ne patriotiškais šūkiais. Ta
čiau vieną dieną apie 2000 Siri
jos karių įsifiltravo į Libaną 
ir iš čia pradėjo puldinėti Izrae
lį. Prie jų prisidėjo keli šimtai 
libaniečių partizanų, kuriems 
Libano valdžia drausdavo per
eiti sieną. Norėdama išlikti neut 
rali, Libano valdžia įsakė sa
vo kariuomenei juos nuginkluo
ti. Nelauktai kiol didelis visuo
menės pasipiktinimas ir studen
tų riaušės. Per vieną dieną žuvo 
17 žmonių. Vyriausybė buvo 
priversta pasitraukti ir po 7 
savaičių nevaisingų dervbų su 
partijų ir partizanų vadais, hgi 
šiol nepavyko sudaryti naują 
vyriausybę.

Jordanas irgi negali ir nedrįs 
ta suvaldyti savo partizanų. 
Čia partizanai tiek galingi, kad 
galėtų nuversti karalių Hussei- 
ną, jeigu šis pamėgintų vykdyti 
Jungt. Tautų rezoliuciją dėl pa
liaubų. Tačiau, atrodo, kad par
tizanai labai išgarsino pasauly
je Palestinos bylą ir jai laimė
jo daugiau rėmėjų, nei bet kas 
kitas.

Partizanai tvirtina, kad jų 
tikslas ne išžudyti žydus, o iš 
Palestinos pašalinti sionistus, 
nes tada į ją g’alėtų sugrįžti vi
si pabėgėliai ir kartu su žydais 
bei krikščionimis taikingai gy
venti, Bet žydai tais jų užtik
rinimais netiki, ir vadovauda- 
mies savo patirtim, daro prie
šingas išvadas.

SVEIKINO ŠV. TĖVĄ
Visame katalikų pasaulyje 

gražiai, ibuvo paminėta Popie
žiaus Pauliaus VI-jo 72 metų 
amžiaus sukaktis. Ta proga 
Šventąjį Tėvą pasveikino dau
gelio kraštų vyriausybių vadai, 
diplomatinio korpuso nariai bei 
visuomenės ir religinių bendruo 
menių atstovai.

išlodo ss&fi dusu
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Jubiliejinis vainikas iš meilės
I V

širdžių

Šv. Kazimiero seselių vienuolijos rėmėjų 50-sis seimas

Mūsų išeivijos istorijoje vie
nuolynai užima labai svarbią vie
tą lietuvių religinėje, kultūrinė
je ir visuomeninėje veikloje. Jie 
buvo tie pradininkai, kurie kū
rė švietimo įstaigas, joms vado
vavo ir mokytojavo. Jie leido 
knygas ir periodinę spaudą. Rū
pindamiesi lietuvių dvasiniais 
reikalais, jie lygiagrečiai dirbo 
ir tautinį darbą, ugdydami lie
tuvybę. O kai susilaukė daugiau 
talkininkų, savo veiklos barą 
perkėlė į kitas sritis, steigdami ( 
ligonines, seneliams prieglau
das ir kurdami įvairias kitas 
institucijas.

Todėl kaip begerbdami dvasi
nį luomą, mes vis dėlto vienuo
liams reiškiame išskirtiną pa
garbą. Tokių minčių vedini su
stokime prie kun. Antano Sta- 
niukyno paminklo, kuris yra pa
statytas prie Šv. Kazimiero se
selių motiniškojo namo. Pasi
rinkome aplankyti šį paminklą 
dėl to, kad jis yra paskirtas šio 
vienuolyno steigėjui ir jų di
džiausiam rėmėjui. Jo darbo to
limesnės vykdytojos yra šv. Ka
zimiero seselių vienuolijos rėmė
jos, kurios šį sekmadienį turės 
jubiliejinį seimą.

Rankoje laikome dvi knygas. 
Tai Katherine Burton parašytą 
knygą “Lily and Sword and 
Crown” ryšium su Šv. Kazimie
ro seselių vienuolios jubiliejiniu 
minėjimu (1907 — 1957), ir ki
tą — Vlado Mingėlos parašytą 
knygą apie kun. Antano Miluko 
gyvenimą ir darbus.

Pirmoji knyga skirta išimti
nai Šv. Kazimiero seselių vie
nuolijos įsikūrimui ir jos 50 me
tų veiklos aprašymui. Ją gali 
skaityti kelis kartus ir negali

atsigerėti jos turiniu. Juo dau
giau vartai tos knygos pusla
pius, juo daugiau širdyje auga 
šiam vienuolynui pagarba, mei
lė ir pasididžiavimas. Jei sako
ma, kad prisiminimai yra tas 
rojus, iš kurio niekada negali 
išeiti, tai ir mums kazimierie
čių įsikūrimo istorija bei jų veik 
la palieka gražiausius prisimini
mus. (

Šio vienuolyno pradininkės 
Kazimiera Kaupaitė - Marija, Ju 
dita Dvaranauskaitė-Immacula- 
ta ir Antanina Unguraitytė - 
Concepta yra tos dvasios milži
nės, kurios į mūsų istorijos la
pus įrašytos aukso raidėmis. 
Jos visos trys buvo šio vienuo
lyno Motinos ir visos trys pra
dininkės, daug nusipelniusios 
lietuvybės ugdymui. Skaityda
mas Kazimieros Kaupaitės - Ma
rijos gyvenimą nuo jos 16 me
tų amžiaus, tikrai jai skiri lie
tuvės moters genijaus vardą, 
kuri, mylėdama Dievą ir savo 
tėvynę Lietuvą, atliko milžiniš
ką darbą. Todėl mes ja vertai 
didžiuojamės ir didžiuosimės.

Vladas Mingėla apie jos jau
nystės dienas kun. A. Miluko 
biografinėje knygoje rašė: 
“Nors Kazimiera Kaupaitė ne
buvo baigusi nei vidurinės mo
kyklos, bet spindėjo savo įgim
ta išmintim, dorovingumu ir 
joje slypėjo dideli dvasiniai lo
biai. Kas ją pažinojo, stebėjosi 
jos nepaprastu kuklumu, bet 
kartu giliu galvojimu bei išmin
timi”.

Vėliau Kazimiera Kaupaitė - 
Marija, ruošdamosi vienuolės 
pašaukimui ir gyvendama min
timi įkurti lietuvaičių vienuoly-

Frank Strait su žmona Williamsport, Pa., skaito sveikinimus jų 75 m. ve
dybinio gyvenimo proga. Jis yra 95 m., o žmona 94 m. )

ną, mokėsi Šveicarijoje ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Be rėmėjų pagalbos, tur būt, 
ir šis vienuolynas nebūti) tapęs 
tikrove. Jam įsisteigti padėjo lie 
tuviai kunigai. Daugiausia ini
ciatyvos ėmėsi trys kunigai An
tanai— Kaupas, Milukas ir Sta 
niukynas. Jš jų daugiausiai nuo
pelnų turi du paskutinieji, ku
rių Antanas Staniukynas yra 
laikomas vienuolyno įkūrėju, glo 
bėju ir rėmėju.

Stovėdami prie kunigo An
tano Staniukyno paminklo, vers 
darni jo gyvenimo knygos pusią 
piųs, galime tik stebėtis, ką žmo 
gaus pasiaukojimas, energija, 
sumanumas gali padaryti. Šv. 
Marijos vienuolyno motina Cy- 
rilė, kurio vadovaujamame vie
nuolyne gyveno trys lietuvaitės 
seselės ir kuri jas ruošė busimo
jo lietuviško vienuolyno pradi
ninkėmis, kartą pasakė, kad be 
kunigo Antano Staniukyno pa
galbos šv. Kazimiero seselių vie 
nuolyno įkūrimas nebūtų įvy
kęs.

Jo nepaprastai didelis darbš
tumas besirūpinant šio vienuo
lyno gyvavimu, nuolatinės ke
lionės renkant aukas, šį tik gy
venimo žydėjimo metų sulauku

sį (53 metų amžiaus) kunigą 
paguldė į ligonio lovą. Atvykę 
gydytojai nustatė, kad jo svei-' 
kata yra taip išsemta, kad me
dicina yra bejėgė jį pagydyti. 
Suklaupusioms apie jo lovą se
selėms jis mirdamas dar pasa
kė: “Tegu Dievas jus laimina 
ir tegu jūsų darbai atneša ge
rų vaisių”. Dar kartą po kelių 
minučių atmerkęs akis jis pasa
kė; “Aš baigiu savo gyvenimo 
kelionę ir savo užsimotus dar
bus; dirbkite toliau savo užsi
brėžtus darbus ir neškite džiaug 
smingai gyvenimo kryžius”.

Jausdamas gyvenimo pabai
gą, jis rūpinosi dviems daly
kais, būtent, kad seselės kazi
mierietės galėtų nuvykti į Lie
tuvą ir ten padėti žmonėms ir, 
kad būtų suorganizuoti rėmėjai, 
kurie tęstų seselių veiklos rė
mimą.

Kun. Antano Staniukyno dar
bus tęsiant kunigui F. Keme
šiui, jam teko susitikti Šv. My
kolo parapijoje Teodorą Andriu 
škevičiūtę, kuri iškėlė sumany
mą suorganizuoti seselių rėmė
jų organizaciją.

Kun. Antanui Staniukynui mi
rus 1918 m. gruodžio 15 d., 
1919 m. švenčiant šv. Kazimie

ro šventę, buvo suorganizuota 
Šv. Kazimiero seselių vienuoli
jos rėmėjų draugija, kuri dar 
pačiais pirmaisiais metais atli
ko didelius darbus.

Pirmoji pirmininkė šios rėmė
jų organizacijos buvo Antani
na Nausėdienė, kuri šias parei
gas ėjo 40 metų. Dabartinė pir
mininkė yra žymioji visuome
nininke Marija Rudienė, einan
ti šias pareigas jau eilę metų. 
Ji skiria šiai svarbiai organiza
cijai daug laiko ir energijos. 
Rytų apygarda dabar turi 8 sky 
rius, o vakarų — 12 skyrių. 
Vien Chicagoje yra per 1700 
narių. Naujosios pirmininkės su

Chicago Savings
and Loan Association

tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokomas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PELNAS PATARNAVIMAS:

INSURED

* Vacation Club ★
* College Bonus Savings *
* Home Mortgagę Loans
* Home Improvement Loans *
* Christmas Club
* Insured Family Savings

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

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS*. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

manumo dėka narių skaičius au
ga. Vietoje mirusios rėmėjų na
rės motinos, jos darbą seka dūk 
terys. Įdomu dar ir tai, kad lie
tuviai buvo pradininkai, suor
ganizavę vienuolyno rėmėjus. 
Tuo gražiu pavyzdžiu pasekė 
ir kitos tautinės grupės.

Per tą penkiasdešimtmetį Šv. 
Kazimiero seselių rėmėjos atli
ko didelį darbą. Minint jubilie
jų, mūsų visų lietuvių katalikų 
pareiga jungtis į rėmėjų eiles, 
pasiųsti sveikinimus ir aukas. 
Šiuo metu prie motiniškojo na
mo statomas priestatas, kuris 
skiriamas seselėms pensinin
kėms ir ligonėms. Padėkime mo

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’l 
money order checks.

keti užsitrauktą paskolą, įaus- 
kime ir mes auksinį lietuviškos 
meilės siūlą į tą gražu jubilieji
nį audeklą. Tam aukojosi ir dir
bo kun. Antanas Stahiukynas. 
Jo paminklą papuošime gražiau 
šiomis gėlėmis, tęsdami jo pra
dėtus, bet dar nebaigtus dar
bus. Vytautas Kasniūnas

AR DAUG ŽMOGUI REIKIA 
VANDENS?

Kai (kurie medicinos mokslo 
specialistai sako, kad žmogui 
būtinai reikia 8 stiklų per parą 
vandens. Kiti gi teigia, kad už
tenka 6. Tačiau bendra žmogaus 
higiena tvirtina, kad to tiksliai 
negalima nustatyti.

* Sėli & redeem U.S, Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Bozes

ŠVIEŽIŲ MICH. OBUOLIŲ 
DERLIUS

JONATHAN obuoliai

PIENO PRODUKTAI
PIENAS . . . ..................................

HALF & HALF . ................... ,

SVIESTAS — LAND 0F LAKĘS

1 galionas 89

29
.. . svaras 79

... svaras 1 O ct. 
BUŠELIS $2.95

... svaras 1 O ct. 
BUŠELIS $3.50

,.. svaras “| 5 ct.
BUŠELIS $3.98 

, .. . svaras "| 5 ct.
BUŠELIS $4.50 

... svaras “| 5 ct.
y2 BUŠELIO $1.98

GOLDEN DELICIOUS obuoliai DARŽOVIŲ IR VAISIŲ 
SKYRIUSRED DELICIOUS

BASQUE KRIAUŠĖS DIDELIS PASIRINKIMAS VIET
IR IMPORTUOTO MEDAUS

5 svary stiklinis indas.................................................. $1.5
GALIONAS................................................................ $4.2
ŠVIEŽI RIEŠUTAI.............. ...................... 3 svarai $1.7

(AValnut, llrazil, Abnond ir maišyti)
POPCORN ................................. ................. 4 svarai 59 c
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS APPLE

CIDER...................................................... Gal. tik 7Q c

ŠVIEŽIŲ BULVIŲ 
DERLIUS

I IDAHO BULVĖS................................... 100 svarų $6 98

I RAUDONOS BULVĖS........................100 svarų $5.25

ŽALI PIPIRAI............................................. 5 štukos 29 ct

SPINAČIAI...................  ............ ........... .. svaras 49 ct

ŠVIEŽIŲ BUROKĖLIŲ....................................ryšelis 25 ct

“JUMBO” KALAFIJORŲ .......................... galvutė 49 ct

CALIFORNIJOS BARTLET KRIAUŠĖS, raudo y,

juody ar žalių vynuogių .......................... svaras 29 ct,

CALIFORNIJOS DIDELI APELSINAI .... tuzinas 69 ct 

GRAPEFRUIT’AI ............................................. 5 už 49 ct

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI IS ŪKIO
“JUMBO” KIAUŠINIAI ...............................3 tuzinai $2*25
EXTRA DIDELI KIAUŠINIAI..................... 3 tuzinai $1.89
DIDELI KIAUŠINIAI....................................3 tuzinai $1.69
VIDUTINIAI RUDI KIAUŠINIAI ............ 3 tuzinai $1.49

50 svarų $3*50 

Bušelis $2*49
(apytikriai 55 svarai)

svaras 5 ct

1924 West 59th Street, Chicago, Illinois 60636 Tel 471-1700
ATDARA — Kasdien nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vakaro. SEKMADIENĮ NUO 9-tos VAL. RYTO IKI 4-tos VAL VAKARO
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PROGRAMOJE:

Rašytojas ALOYZAS BARONAS 

Aktorius KAZYS VESELKA 
Trio:
Smuikas — P. MATIUKAS 
Violončelė — P. ARMONAS 

Fortepionas — M. MOTERAITIS

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS MALONIAI KVIEČIA DALYVAUTI

HUMORO IR MUZIKOS VAKARE
1969 mėty spalio 26 d., 4 vai. po piety, Jaunimo centro salėje, 5620 So. Claremont, Avenue, Chicago, Illinois

JAUNIMO CHORUI 
ŽINOTINA

Jaunimo choro repeticijos vyks
ta kiekvieną sekmadienį nuo 11 
:30 vai. iki 12:45 vai. Šv, Anta
no parapijos mokyklos patalpo
se. Repeticijų tvarka yra taip 
nustatyta: spalio 26 d. tik ber
niukams, lapkričio 2 d. tik mer 
gaitėms, lapkričio 9 d. tik ber
niukams, lapkričio 16 d. tik mer
gaitėms, lapkričio 23 d. tik ber
niukams gruodžio 7, 14 ir 21 die
nomis numatytos repeticijos y- 
ra bendros ir bernukams ir mer
gaitėms. Vis choristai ir choris
tės prašomi šitas datas įsidėmėti 
ir jų laikytis. Patartina šitą pra
nešimą išsikirpti iš laikraščio ir 
jį turėti kaip tvarkaraštį.

St. Sližys
MINĖJIMAS IR KONCERTAS

550 metų Kunigaikštienės O- 
nos, Vytauto žmonos, mirties su
kakties paminėjimas ir mergai
čių choro grupės kūrinių — B 
Budriūno, S. Gailevičiaus ir S. 
Šadeikos išpildymas įvyks š.m. 
lapkričio 9 d. sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Lietuvių namuose.

D.L.K. Birutės dr-jos 
Detroito sk.

GYVA ŠAULIU VEIKLA

I metų veiklai atžymėti. Pamaldos 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 10 
vai. už Balfo skyriaus steigėjus- 
darbuotojus, gyvus ir mirusius. 
Po pamaldų jubiliejiniai pietūs 
1 vai. L. namuose. Oficialioji da
lis trumpa. Meninę dalį atlikš 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Pietų metu sužinosime rinklia
vos rezultatus; bus ištraukti ir 
laimingieji bilietai ir įteiktos do
vanos.

Būtų puiku, jei tuos skyriaus 
jubilięjinius metus atžymėtumėm 
ir vajaus rezultatais.

Skyriaus valdyba kviečia vi
sas organizacijas bei jų atstovus, 
visuomenę pietuose dalyvauti. 
Kadangi lapkričio 23 d. yra ka
riuomenės šventė, Skyriaus val
dyba norėtų matyti jubiliejiniuo
se pietuose visus romovėnus, biru- 
tietes. bei šaulius.

Dalyvaukime kas tik galime ir 
pagerbkime kartu visus tuos, ku
rie atidavė semaniausius gabu
mus, energiją ir net gyvybę už 
Lietuvą ir lietuvį.

R. Ražauskienė

IŠ LB APYLINKĖS VEIKLOS

PO PROGRAMOS VAIŠES IR 
DOVANŲ PASKIRSTYMAS

Auka $4 00

Bilietai gaunami Marginiuose ir 

Paramoje.

— Detroito šauliai pasidarė 
tiltu tarp stiprių liet. šaulių Ka
nadoje ir Amerikoje'.' Dainavos 
stovyklos vadovybė mus mielai

Rugsėjo 15 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose įvyko 
reguliarus, (mėnesinis) LB apy
linkės valdybos posėdis, kuriame 
dalyvavo 9 (iš 11 valdybos) na
riai.

Aušros mokyklos mokiniai Detroito LB apyl. konkurso premijų įteikimo metu. Užpakalinėj eilėj tėvų ko
mitetas ir mokytojai. Nuotr. J. Gaižučio

rį), bet premijos įteiktos tik da
bar. Dėl šitos priežasties Lidija 
Majauskaitė yra laimėtoja VI ir 
VII skyriuje.

Kiek dolerių vertės aukščiau 
minėtos premijos, nebuvo praneš 
ta, vertė gal ir neturi reikšmės, 
tačiau pastebėjau kai netoli ma
nęs linksmai! ir su pasitenkini 
mu Arvydas Šepetys “traukė” iš 
gauto voko 6 dolerius. Ne todėl, 
kad Arvydui augant medicinos 
gydytojo šeimoje dolerių ar ko 
nors stokotų, bet jis buvo pa
tenkintas, išdidus ir net pasiti
kintis savimi, nes premija buvo 
jo pastangų vaisius.

nizacijos, norinčios savo kultūri
nius parengimus įtraukti į šį sky- 
skyrelį, gali skambinti L.B. apyl. 
valdybos nariui K. Kebliui, tel. 
356-0872.

Detroito LB apyl. valdyba

KULTŪRINIU ĮVYKIŲ 
KALENDORIUS

nesusitarta. Numatoma Detroite 
suruošti du minėjimus: dramatur 
go Petro Vaičiūno 10 metų mir
ties ir Vaižganto 100 metų gimi
mo sukakties. Abiejų šių minė
jimų suruošimą pasiūlyta dviem 
Detroito organizacijoms, apylin
kės kultūros skyriui talkinant.

Parengimų vadovas Rimas Kor 
sakas pranešė apie apylinkės ruo
šiamą Naujų Metų sutikimą Mer- 
cy Kolegijos patalpose, kur gali
ma sutalpinti 400 svečių. Taip 
pat jis susirišęs su chicagiečiais, 
kurie susuko praėjusiais me
tais spalvota filmą iš Detroito 
lietuvių gyvenimo ir tiki, kad fil-

siūlė paskatinti seniūnus, jog e- 
nergingiau rinktų solidarumo 
mokestį už 1969 metus. Visi se
niūnai jau turi pakvitavimų kny 
gutes ir savo seniūnijos gyvento
jų sąrašus.

Sekantis valdybos posėdis bus 
lapkričio 19 d. 7:30 vai. naujo
je vietoje — Lietuvių namuose.

VI. S.
APDOVANOTI DARBŠTŪS IR 

GABŪS MOKINIAI
Detroito LB lituanistinė mo

kykla aktyviai ir daugiau kaip 
su 100 darbų įsijungė į iškarpų 
konkursą. Spalio 12 d. Dievo

i -i t-, . Apvaizdos parapijos sale buvomas netrukus pasieks Detroitą . ... .. . .. , , r ** pripildyta mokinių, tėvų ir sve-ir bus rodomas per mokslinę tele- VV
VIZIJOS stoti.

Ižd. St. Smalinskas pranešė a-
pie apylinkės piniginį stovį ir, 
kad Lionginas Pečiūra sutiko ei
ti seniūno pareigas Ann Arbore.

viai nekantriai laukė paskelbi
mo konkurso rezultatų.

Vytas Petrulis, Švietimo vado-

Mokyklai šiais mokslo metais 
vadovauja Kostas Jurgutis, kon
kurso komisijos pirmininkė ir šio 
vakaro pagrindinė vadovė buvo

na Žemaitytė (Vilnius).
C grupėje: I- Lidija Majauskai

tė (P. L. Bendruomenė), II - 
Paulius Kuras (Tiesa ir Meilė), 
III Vida Bartkutė (Lietuvaitė 
myli tautinius rūbus).

Visi darbai buvo iškabinti sa
lėje ir šia nepaprasta parodėle 
buvo nemažas susidomėjimas. 
Ant sienų kabėjo lyg kiekvieno 
mokinio diplomas rodantis moki
nio darbštumą, sugebėjimą ir 
kiek jis nusimano lietuviškuose 
reikaluose.

Meninę programą pradėjo VIII 
skyriaus mokinys Robertas Pa
laikis su instrumentu pavadintu 
ksilofonu solo pagrodamas liau
dies melodijų pinę. II, III ir IV 
skyriaus mokiniai paruošti Rim- 
gailės Zotovienės pašoko du 
tautinius šokius — Vėdarą ir Pu
pą. Antrajam šokiui pritarė mo
kyklos nedidelis choras, gi šokė-

Dalinantės šios šventės įspū
džiais, užkandžių metu su tėvais 
ir svečiais, buvo išreikštas pagei
davimas, kad tokių švenčių mo
kslo metų bėgyje turėtų būti 
dažniau. Mokinių premijavimas 
ne tik mokinius paskatins dau
giau dirbti, bet ir tėvus daugiau 
rūpintis vaikų pažangumu.

KULTŪRINIAI ĮVYKIAI 
APYLINKĖJ

Skyrely “Kultūriniai įvykiai a- 
pylinkėj” kas savaitę pranešime1 
ateinančių 8 -6 savaičių kultūri
nius parengimus Detroite. Skyre
lio paskirtis dvejopa. Pirma, 
norime atkreipti koloni
jos lietuvių dėmesį į tuos paren
gimus, kurie puoselėja mūsų kul
tūrinį gyvenimą ir kuriuose kiek
vienam verta atsilankyti. Antra, 
norime paremti ir paskatinti tas 
organizacijas, kurios ryžtasi pa
rengimus organizuoti ne tiek pel-

Spalio 25, šešt — Detroito 
Dramos mėgėjų sambūrio 20 
m. sukakties minėjimas (vaidi
nimų ištraukos, koncertas), 7:30 
International Institute, Kirby prie 
John R.

Lapkr. 1 d., šešt. — Aldonos 
Kepalaitės pianino rečitalis, 8 
vai. Detroit Institute of Musical 
Arė salėj, John R. prie Kirby. 
Rengia LB apyl. valdybą.

Lapkr. 16 d., šešt. — susitiki
mas su poetu Vladu Šlaitu, poezi
jos vakaras. Rengia LB apylin. 
valdyba.

Valdybos sekretoriui Leonui, tykios iškarpų konkursas’ DanSuolė įurgu^nt' ( m.okykl°S 

dėl asmeninių priežasčių pasi- pasisekė,pasisekė irto kon vede^ mart2>- Kiti komisijos na-
priglaudė. Čia sportuojame šau- traukus iš valdybos, tomš parei- s h«™ Rnma Petruke,ene
dyboje, turėjome Kultūrinę savai-1 &oms pakviestas valdybos kandi-
tę. Visi šauliai džiaugiasi gra
žia gamta, ramybe, poilsiu., pro- 
duktinga veikla.

datas Petras Griškelis, kuris šiuo 
posėdžiu pradėjo eiti pareigas.

Valdyba nutarė pasiūlyti JAV
1970 m- balandžio m. 25 -2 centro valdybai, kad tarybos rin- 

dienomis, Lietuvių namuose De- kimams ateinantį pavasarį praves 
troite įvyksta Šaulių Sąjungos at-' ti, būtų sudaryta atskira Michi- 
stovų .suvažiavimas, aptarti toli- gano valstijos rinkiminė apy-
mesnėms veiklos dairėms; bus 
renkama nauja centro valdyba.

—Stasio Butkaus ir Jūros Šau
lių “Švyturio” kuopų valdybos 
turėjo bendrą posėdį ir išsirin
ko komitetą suvažiavimui ruoš
ti. LŠST centro atstovą Marijoną 
Šnapštį (Butkaus kuopos šau
lių), Leonardą Šulcą ir Mykolą 
Vitkų (Švyturio). Planingam ir 
sklandžiam darbui Koordinuoti 
bus sudarytos komisijos.

—1970 m. sausio m. Butkaus 
ir “Švyturio” šauliai bendromis 
jėgomis ruošiasi įspūdingai pa
minėti Klaipėdos krašto atvada
vimą. Paskaitininkas istorikas 
šaulys Jonas Švoba rausiasi ar
chyvuose. Bus meninė programa.

V-s

BALFO SUKAKTIS
BALFO 76 skyriaus jubilieji

nių metų vajus eina sklandžiai. 
Laikas eina prie pabaigos. Da
lis rinkėjų jau atliko savo įsipa
reigojimą ir atsiskaitė. Kiti yra 
bebaigią.

Lapkričio 23 d., sekmadienį, 
Balfo 76 sk. ruošiasi skyriaus 25

garda. Taip pat, kad centro vai 
dyba jau iš anksto nustatytų kiek
vienai apygardai tarybos narių 
skaičių pagal įmokėtus solidaru
mo įnašus už 1969 metus. Anks
čiau rinkėjas tik žinodavo už kiek 
kandidatų jis turi teisę balsuoti, 
bei nežinodavo kiek jo apygardoje 
bus išrinktų. Pagal Detroito apy
linkės valdybos pasiūlymą rin
kėjai iš anksto žinotų kiek jo apy
gardoje bus išrinkta į LB tarybą.

Kultūros skyriaus pirm. dr. K. 
Keblys padarė pranešimą apie 
apylinkės numatomus suruošti 
kultūrinius parengimus. Pianis
tės Aldonos Kepalaitės rečitalis 
įvyks lapkričio 1 d. 8 vai. De
troit Institute of Musical Art pa
talpose. Posto Vlado . Šlaito (iš 
Anglijos) poezijos vakaras — 
lapkričio 16 d. Taip pat netrukus 
numatoma suruošti dailės paro
da ir dr. K. Keblys jau susirišo 
su vienu iš mūsų žymiųjų dai
lininkų, tačiau galutinai dar ne- 
susirišo su vienu iš mūsų žymių
jų dailininkų, tačiau galutinai

Detroito skelbimai
uT rTiTs

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

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

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

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

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

VedSjas—RALPH J. VALATKA
171106 Warwiek, Detroit, Mich. 48210 

TEL. 537-5550

Jlillllllllllliillliuilllllllllliuillllillllllliu

, v, • • i - • m -i riai buvo Roma Petruševičienė,
kurso užbaigimo pobūvis Tauti- Į dajl Stasė Smalinskienė Vikto- 
nio ir visuomeninio auklėjimo ras Veselka.
kursai jau prasidėjo ir bus kiek-
vieno mėnesio pirmą šeštadienį. Laimėtojai buvo atrinkti minė- 
Pirmą dieną paskaitų klausė LB tos komisijos posėdyje spalio 6 
15 jaunuolių, bet tikimasi, | d. ir peržiūrėjo bei įvertino dau- 
kad skaičius dar padidės. Kur-1 giau kaip 100 darbų, suklijuotų 
suose pastoviai dėstys Jadvyga iš laikraščių iškarpų įvairiomis 
Damušįenė ir dr. K. Keblys, bet temomis. Pagal Pasaulio LB 
bus kviečiami ir kitų sričių pas- švietimo tarybos paskelbtas tai- 
kaitininkai. Sekanti kursų diena-1 sykles konkurso dalyviai buvo 
lapkričio 1 d 9 vai. ten kur vyks- suskirstyti į tris grupes: A gru- 
ta lituanistinės mokyklos pamo- pė - I,II, III , B- IV.,V, VI, sk., LB Detroito lituanistinės mokyklos dalis jaunųjų šokėjų. Matyti Zo- 

tovaitė, R. Urbonaitė, D. Rugieniūtė, V. Zubrickas, D. Jurgutis, T. 
Majauskas ir kit. Nuotr. J. Urbonokos.

Pirm. J. Gaižutis pasidžiaugė,
C- VII, VIII sk. Iškarpos įvertin
tos: pagal turinį, įvairumą, šalti

jog Detroite suorganizuotos se- nių parinkimą, menišką apipa-
niūnijos sekamos ir kitose apy
linkėse. Šiomis dienomis gautas 
kvietimas iš Clevelando apygar
dos valdybos, kad kas nors iš 
apylinkių valdybos atvyktų į Cle
velandą ir painformuotų apie se
niūnijų steigimą. J. Gaižutis nu-

vidalinimą ir mokinio įdėtą dar
bą.

Premijos buvo piniginės: kiek
vienoje grupėje pirma premija 
15 dol., II - 10 dol. ir III - 5 dol. 
Komisijos darbus premijavo 
slaptu balsavimu, darbų autoriai

mato pats vykti į Clevelando a- . arba premijų laimėtojai paaiškė- 
pygardos posėdį ir padaryti tuo jo tik po balsavimo vokus atida- 
reikalu informacinį pranešimą. rius.

Rugsėjo 21 d. buvo sukviestas 
pirmas seniūnų susirinkimas da
lyvaujant JAV LB valdybos pir
mininkui Br. Nainiui. Seniūnai 
pageidauja, kad tokie susirinki
mai vyktų dažniau. Todėl pla
nuojama sekantį seniūnų susi
rinkimą sukviesti gruodžio vidu
ryje ir, po to, būtų bendri pie
tūs.

Finans. sekretorius L. Šulcas

Komisijos narė dail. St. Sma- 
linskienė pasveikino konkurso 
dalyvius ir paskelbė laimėtojus. 
A grupėje I v. laimėjo Rimas 
Matvekas (už darbą Skautybė), 
II - Asta Jurgutytė (Lietuvaitė) 
ir Paulius Jankus (kun. Saulai
tis), III- Lijoną Palaikytė (mo
tinos meilė). B grupėje: I- Taura 
Zarankaitė (Kryžiai), II- Rita 
Naikauskaitė (Lietuva), III - Dai

jus akordeonu palydėjo R. Palai- no siekdamos, kiek norėdamos

— Detroito dramos mėgėiy 
sambūrio, vad. Z. Arlauskaitės 
Mikšienės, 20 metų sukakties 
minėjimas jvyks spalio 25 d. 
7:30 vai. Tarptautiniame insti
tute (111 East Kirby). N. Sa
jauskas at’iks monologą “Teat
ras ir dekoracijos”. S. Lauc'aus 
komediją “Pavojingas mokyto
jas’’ suvaidins A. Gladkauskas, 
D. Jankienė, V. Žebertavičius. 
Ištrauka iš veikalo “Dr. Vin
cas Kudirka” išpildys K. Balys 
ir V. Žebertavičius. Jauna, bet 
labai garsėjanti amerikiečių tar 
pe pianistė, Barbora Usaitė at
lik 3 F. Chopin’o ir J. S. Bacho 
kūrinius.

— Nijolei Jaškulytei, kuri 
lapkrič’o 8 d. susituoks su Al
girdu Plečkaič’u, spalio 19 d 
L. namuose buvo suruoštas 
priešvestuvinis pobūvis su vai
šėmis. Pobūvi suruošė ir ponias 
sukvietė Anelė Pešukomenė, 
Br Čiu"kn'nnė. E’vira Idzelienė 
ir Petrė Vaičekauskienė.

— Dariaus -Tirėno klubo bau 
ketas įvyks spalio 25 d 8 va1. 
L. namuose. Programa išnildys 
R. Zotovienės ir D. Petronienės 
vadovauiama šokiu grupė “Pa
švaistė” ir Rn’mas Kasputis pa
gros solo akordeonu. Šok’ams 
stos Kazio Michael orkestras. 
Visas pe’nas skiriamas automo
bilių aikštei įrengti. (sln)

kis.
Pažymėtina, kad iškarpų kon

kurso laimėtojams be piniginių 
premijų, buvo įteikti labai gra
žūs, meniškai pagaminti diplo
mai, kuriuos paruošė Pranas Za
ranka.

Danguolė Jurgutienė šios pui
kios šventės programą sumaniai 
pravedė. Tėvų komitetas pavai
šino užkandžiais ir kavute.

Šioje šventėje piniginės premi
jos buvcw įteiktos dar visai gru
pei mokinių. Neseniai buvo pra
vestos lituanistinėje mokykloje 
mokinių varžybos, atrinkti lai
mėtojai ir čia visiems vėl ma
tant tos premijos buvo įteiktos.

Norėčiau ir šių varžybų laimė
tojus paskelbti. Dailiojo skaity
mo varžybas laimėjo (iš eilės 
I, II ir III vietą): Darius Jurgu
tis, Alma Lėlytė, Vidas Neve- 
rauskaitė ir Kristina Jankutė, 
III - Asta Šepętytė.

Diktanto III skyrius: Vidas 
Neverauskas, Daina Žemaitytė, 
Paulita Abariutė. Diktanto IV 
sk.: Taura Zarankaitė, Kristina 
Kristina Veselkaitė, Eligijus Le
lis.

Atpasakojimo V sk.: Rita Nai
kauskaitė, Asta Stašytė, Danutė 
Veselkaitė. Atpasakojimo VI sk.: 
Vida Bartkutė, Ginta Pečiūraitė, 
Lidija Najauskaitė, Rašinėlio VII 
sk.: Lidija Majauskaitė, Kristina 
Mičiūnaitė, Saulius Petrulis. Ra
šinėlio VIII sk. Arvydas Šepetys, 
Gintė Damušytė, Rasa Žemaity
tė. Pažymėtina, kad kai kurie

savai apylinkei duoti ką nors 
vertingo.

Detroito lietuvius raginame sek 
ti šį kultūrinių įvykių ^kalendo-
rių ir čia suminėtuose parengi
muose gausiai dalyvauti. Orga-

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
lllllllllllllillllllllllllllllllllllllliuilllllllio

Mfe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE■ Kil ■ ETJį ■ ■ 3
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for stx months or one 
Year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thareaftar in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Laikraščių iškarpų konkurso laimėtojai. Iš k. į d.: J. Račiukaitis, D. Kalvėnaitė, G.. Sirutytė, K. Juškaitė, , dalykai buvo įvertinti praėjusių
R. Misiūnaitė. , Nuotr. J. Gaižučio I mokslo metų pabaigoje (pavasa-

4t 6orl2
MONTH

Per annum $5,000
Paasbook Savings 

Accounts
or MORE

Paid Quarferly
Computed and Paid

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

t u a I

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

ANO LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RO. 
Chicago. III. 60608 

Virginia 7-7747

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

ederal 
avings
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LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
NAUJAME KELYJE

Kaip jau ibuvo skelbta įvykęs 
Lietuvių televizijos susirinkimas 
Jaunimo centre priėmė rezoliu
ciją, išrinko LTV valdybą ir fi
nansų teikimo komisiją. Džiau
gėmės, kad sudarytą finansų 
komisija, kuri jau išėjo į darbą, 
ieškoti lėšų LTV išlaikymui į- 
vairiais būdais. Pirmos komas .- 
jos mostas, surengti smagų šo
kių vakarą spalio 25 d. Pakšto 
salėje su jo pačiu orkestru. Tai 
tikėkimės, kad jaunimas ir lie
tuviškoji v'suomenė, atsilankys, 
pasilinksmins ir pabendraus, 
tuo palikdama kelius dolerius 
LTV naudai.

Kai kas iki šiol buvo susida
rę nuomones, kad LTV yra pri 
vataus pobūdžio. Nuo spalio 5 
d. LTV valdyba ir visas veiki
mas yra pagrįstas viešumu ir

įgaliojo valdybą, kad išdirbtų 
LTV statutą ir pagal Illinois 
leidimu ji toljau veiktų, kaip ne 
pelno siekianti organizacija, ku
rie prekybininkai ar pavieniai 

I asmenys, organizacijos paauko- 
į ja kiek pinigų ar skelbiasi, tie 
gali atskaityti nuo mokesčių.

Tame pačiame susirinkime, 
' vieno rėmėjo buvo pasiūlytas 
labai geras mostas: LTV valdy 

j ba gali parengti ir kitoms iko- 
! loni joms su jų talentu ar iš 
Ch daigos televizijos programas, 
tik reikia kad kas kolonijose 

' pasirūpintų iš televizijos stočių 
' laiką ir viską vietoj sutvarkytų. 
Tas atneštų LTV (kiek pajamų, 
o lietuviai kolonijose tokiu bū
du pasirodytų viešai kas mėne
sį ar dažniau, kiek kas gaus lai- 

i ko ir pajėgs už tą laiką apmo
kėti. Tad visi prie LTV palai-

I kymo. Bai. Brazdžionis

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA

ĮSIGYKITE DABAR !

ŽIOBRIAI PLAUKIA

J. Švaistas

HELP VV ANTED - VYRAI

BUS BOYS

ĮSIGYKITE d a B A K “h? AV "!

Premijuotoji
BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose

MOTI1KVs

COSMOS EX PRESS 
2501 W. 69 St.
2608 W. 69 St.
3332 S. Halsted

A. A
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus,

jos vyrui muz. ALEKSANDRUI KUČIONUI ir sūnui bei 
kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiu.

Apolonija Augustinavičienė

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo' yra intelektualiai ir kartu papras-
nemažesne Darei ga iautė darhnn-, tai Parašytas veikalas. Knygos nemažesnę pareigą jaute darbuo (Vade yzas BarOnas rašo: “Knj- 
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 

Į iniai atgimstanti tauta.
Šalia vieno žymiausio knygne

šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa-
o spaudą.

• Šių ląikų. jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis 
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri- 
; dėti 5 proc. mokesčiams.

DĖMESIO

RADIO PROGRAMA
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui - Savanoriui

A. + A. Pulk. PETRUI GENIUI mirus, 
jo žmoną VILHELMINĄ dukras LIUDJĮ, NIJOLĘ ir 
EGLĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Liet. Kar. Kūrėjy-Savanoriy S-gos 
Čikagos Skyrius

Mirus
A “f“ A

DR. P. V. RAULINAIČIUI, I
1 jo sūnums ALGIUI ir JULIUI su šeimomis reiškiame

nuoširdžiausią užuojautą.
I ’ I

Marija ir Vytas, Jonas, Julius 
su šeimomis

A Į A
STASEI LAURINAITIENEI mirus, 

jos vyrui JURGIUI LAURINAIČIUI — Brocktono Lie
tuvių Tarybos vice-pirmininkui reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

Brocktono Lietuvių 
Taryba

A. f A PETRUI BUDRIUI
mirus,

jo broliui JUOZUI BUDRIUI ir šeimai

(reiškiame nuoširdžiausiu užuojautą ir kartu 
iiūdime.

Leonardas ir Valeria Šulcai

A A

VLADEI MARENHOLCIENEI
skausmo ir liūdesio prislėgtus jos vyrą, 

dukras ir tėvą Argentinoje užjaučiame.

Elena. Andrius ir Apolinaras 

Naujokai

EXPER’D SVVITCHBOARI)
GENERAL OFFICE

1, 2 or 3 days including Saturday in 
Skokie area — Call Mr. Green.

PUBLIC PONTIAC
7501 N. Lincoln, Skokie, 111. 

________PHONE — 011 1-9000________

Reikalinga
MAŠININKĖ

kuri norėtų išmokti dirbti ant
ga bus miela skaityti kiekvienam Į 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuolatiniai pokalbiai įpie me
džiagą ir Įtempimas siekiant vis Burroughs BTing Mschine.

Aplankas
ĮŽsitiki inimc

P Jurkat
žemi1 
- 188 psl.,

■ i ir 2 S0 dol. U leido l ietuviškos 
enygos klubas. Gal ma įsigyti 
‘Drauge” asmeniškai ar paštu. ,
Uinois State gyventojai prie kninoe 

turi pridėti 5% mokesčiu.

Kreiptis —

NOON HOUR FOOD 
FRODUCTS

Tel. — ST 2-1177

REAL ESTATE

Didelis įvairiu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

j 10:30 A.M. - 3 P.M. Tuesday thru
Tel'. WA 5-2787 i Friday* $150 Per hour- TiPS and 

Tel. 254-3320 meai.

a &BAU «OO*’NG co.
Irtelgta prlijA 49 metus

,'<"-,,..11111 visų rūsių stogus i"al*c 
mc arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome iš lauko. Taisome mūra “tuok 
polntlng’’. Pilnai apsldraudę Visai* 
larbas garantuotas

Lfl 16047 arba RO 2-87T«
pakaičiu vima nemokam.'' 

Skambinkite bet kuriuo laiku

Ask for Marty, 355-0712

Exper’d Dishwasher
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD CONDITIONS 0
$2.00 PER HOUR

Ask for Marty, 355-0712

mimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

B I T £ S
Liuda Germanienė

Tvarkingas teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate; 
reikalais Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdi jami vertimai Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo-

Knygutė skirta pradedančiam Ineome Tav ir -^Siekam) -it- ' 
skaityti vaikui. Spalvingos di-j i
delio formato iliustracijos pa- ŠIMKUS REAL ESTATE
traukia vaiko dėmesį prie trum

— j pų ryškaus šrifto prierašų. Ap-
valdęs trumpus sakinukus jaunas

— skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra 
žiai išleista ir tvirtai pedagogi 
niai paruošta.

NOTARY PUBLIC
4250 8. Mapletvood 4 v. CL 4-7450 j

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskirt “radiant heat” j 
apšildymai. Užimti bus galima sau 
šio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1.30' vai.
po Pietų, perduodama: vėliausių i draugija. Zitos Sodeikienės ilius-| gl,*y ”° 4 kamb- med- Gazo pečlals

5 kamb. mūr. pajamų bungalow. 
3 kamb. rūsy. Centr. apšild. gazu. 44 

Ty, ., » T - , . - .ir Maplevv.ood. $18,000. Tuščias. Rak-Išleido Am. Liet. Montessori, tai raštinėje.
pasaulinių žinių santrauka ir , .. _ , -------
mentarai, muzika dainos ir Mag tracijos, gaunama Drauge. Kai- antras, 
dutės pasaka. Programą veda na — kietais viršeliais 3.50 dol. į
Steponas J Minkus. Biznio reik .... . . . .. ŠIMAITIS REALTY
lais kreiptis į: Baltk- Florists - Į Illinois gyventojai prie knygos* 
gėlių bei dovanų krautuvė 502 E kainos prašomi pridėti 5 proc.
Broaduay, So. Boston, (Mass. Tel
AN 8-0489. Ten pat gaunama- lt 
Mėnraštis “Draugas”

mokesčiams.
Iltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliui

/mas. Garažas 1 butas su baldais, 
tuščias. 42 ir Rockvvell.

RICHMOND AUTO SERVU F 
2984 Weet 68rd Streel

’sb nlnlų ir rietimų auto taisymai, 
?atyrf mechanikai Elektroninis mo. 
oro patikrinimus Vilkikas

Tel GR 6-3134 arba G H 6-3353
Savininkas Juozas f Joe) Juraitis
♦t' j

GEN’L WAREHOUSE VVORK
Stainless Steel service center on 

southwest side needs general ware- 
house help. Good vvorking eonditions 
and liberal fringe benefits.

Call Mr. SCHVLZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

________ Phone — 523-7210________

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experienced 
Good Opportunity 

PHONE — 235-9800

TELEVIZIJOS
Spalvotos ii paprastos, radtja', 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

I MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pkt

2846 W 69th Street 776-1486
Namų tel - PK B-1068

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 1065 Ireber 4, 
Iii. agi. III 60632. Tel. Y X 7-5930

Namu Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atitekamas su lietu 
vlftku sąžiningumu

ALBINAS BANYS
1027 H B. Anna Avė., Lyons 
IUinoia. Telet. 447-8806.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. (J3rd St., Tel. 434-0421 

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

lllllllllllllllllllllllllilONIIIIUIHIHIIIlIlUllllilIlIlIlIHM

Insurance — Ineome Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tax
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTORA

BELL REALTY
ė. BACEVIČIUS

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš-j 6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233
riam ųįiorui su fortepiono ar var- -----------------------------------------------

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 buto mūras. Gazu šildymas. Mū 

ro garažas. Pelningas $52,000.
fttai 4 buto puikus mūras Mar

cho
ffriigonų pritarimu. Kūrinys išleistas 

Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00,
gaunama DRAUGE. Illinois gyven- ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma

žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40.900.

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

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

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

2 butų gražus mūrinis. Nąujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūši) 
$27,900.

lotas 30 p. Marą. Parke, $11.000

tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

REAL ESTATE

iiiK'ilBBBSIta
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit bungalow. 
už apdraudę, nuo ugnies ir automo- 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

5 kamb. mūr. bnngalovv prie 71 
ir Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

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

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr.
prie 72 ir California

$24,700.
1)4 aukšto švarus med. prie 65 1 

VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p.

3208)4 West 95th Street 
Chicago, Ulinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
UlilIlIlIilIilIlIUUillOl'uoUilIUIIIIlMlIilIMUUUIIIIIIIilIlUIIIIlUllllluUuiihiUOOIIOiiluluUiOlllllllilili

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

Paveikslai tinkami . įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

iiiiiiimiiiiiimiiiiiiimmiiimiiimmiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
oos visiems prieinamos
iiimmimiiiiiMitmimmiimiiiiPųimiii

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

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

o Kftitin., 20 nicty mm. rezidencij . Kilnia 
$19°5002 lr Albany' 2 niaŠ' «aražas j Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun-

11 būtų. 10 metų. 2-jų aukštų md, NauJas Šildymas. Garažas,
namas prie 71 ir California. $152,000 * Wom„_

31 p. tinkamas statybai sklypas Pr,e Homan ‘r ’S-Oos.
prie 72 lr Maplewood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

EMIGRACIJA

Mūr. 5
kamb. bungalovv. 10 metu senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

2735 w. 7ist st. Tel. 925-ttois Platinkite “Draugą”.

REA L ESTATE
ifiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii,11111111111,ui min mm

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

i If«til!!-»išhtllllhil llhsmillltllll ll».' HIM* I

Y A L 0 M t . 
KILIMUS IR BALDUS
Maunam ir vaškuojame vis,, 

rūšių grindis
I BI KNYS «ei RE 7-5168
tllllllllllllllllllulllllllillllllllllllllllllllll* j

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU Kn.TY. JS TR BALDUS 

1 RUDIS Tei CI, I-HI50

tPliRAUDŲ IGENTPRA 
Namų. gyvybes 

automobiliu.
sveikatos. blz
nio.
Patogios iSsi
mokėjimo «U|
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So Kedzie Avė.. PR 8-2283

Illllllllllllillllll

ROSIĄS BUIKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 

i voros, oto 
geliai. Dury 
Langai, Ryn 
os. Turekiia

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimii
1111111111111111111111111

niiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiii

M O V I N G

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4tb PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

P A R D A V I M U 7"

IIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllimilllIlllllllinu

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gal. Free deliverv 
562? So Racine 434-1113

MBIBIIIIMIIIIttlIlffllMiyillll^IflyilgyillĮIMiBIllllĮHIllMIl’IIlĮilIJIClIhilBjElt,

k

Members of M.L.S.

ALEI ŠATAS — REALTOR
Malu office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Ciceroje, 5srwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesėiuoee. Prašome užsukti , mūsų Įstaigą 
It Išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllli

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas 

3009 W 63rd STREFT TEL 471-032 f

- mu ■« misi indi. w įb .. ,wi

“GET SĖT N0W 0N 
STEADY JOBS!”

Immediate Openings — Various 
Factory Work — Will Train.

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

Apply in Person
MOSER PAPER COMPANY 

621 S. Plymouth. Chicago, Illinois

REIKALINGI 2 VYRAI
Dirbti po piet ir vakarais. Nuolati
nis darbas. Geras atlyginimas.

APATO PROVISION C0.
4725 So, Talman Avė. 376-0300

FRESH M E A T"
RECEIVING 
CLERK 

Good Starting Salary 

See Mike Conjalka

PRONTO FOODS
Phone — 463-1100 f

WANTED 2 MEN
for Afternoon and Evening Work. 

Steady vvork. Good pay.
APATO PROVISION C0.

4725 S. Talman Avenue 
________ PHONE 376-0300_______

MECHANICS
SEMI TRUCK

TRAILER REPAIR 1

Positions available for persona ex- 
perienced in heavy eąuipment re- 
pair or auto repair. Wages of posi- 
tions range from $3.38 to $3.65 per 
h.oųr plūs. fringes.

Apply Personnel Department
Between 9 A.M. and 5 P.M.

STRICK
CORPORATION

5300 West 73rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS

An Eąual Opnortunity Employer

WANTED
Multilith Operators

Experience necessary. Loop loca-SERENAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto Iei- tion. Many company benefits. 
diniai ir pilna apdrauda. KEN ECKERTY 666-50302047 W. 67th Place — WA 5-8063

I REZIDENCINIAI, 
RVbkomerciniai,H 3 MEDICINOS IR B =3 KITOKĮ PASTATAI!

Jw57 VVest Street
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengtu nauju, tr perstatau se
nus visą rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oondltlonlng — ' 
naujus tr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greita) lr są. 
žinlngal Jupekaičlavimae namo- 
lra.mfl.T

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Ohlcago B, III.

Telefonas VI 7-3447

DATA PROCESSING 
CONTROL CLERK

Immediate opening for young man 
interested in a career in data Proc
essing. If you have had high school 
bookkeeptng and math., or eąuivalent 
experience you may be ąualified and 
be able to take advantage of our 
company’s fine on-the-job training 
program. Opportunity for advan- 
oement.

GOOD STARTING SALARY 
MANY COMPANY 
BENEFITS 
5 DAY WEEK 
CONVENIENT LOOP 
OFFICE DOCATION

CALL MR. BAKTISHELL 
939-2971—EXT. 267

SECURITY MUTUAL 
CASUALTY COMPANY

223 West Jackson
Rm. 808, Chicago, III.
STEADl JOB OPENINGS

Shipping CIerk and
Messenger

Good opportunity for įmen whc 
likę varied work-
Hours — 9:30 A. M. to 6 P. l£e 
Wed. and Fri- ’till 8 P. M. Time 
and V2 for overtime.

AMERICAN DENTAL CO.



A. a. puik. Petras Genys

A. a. Petras Genys

Gegužės mėn. pradžioie 1 pėr 
tininkų pulkas, vyriausiam ka
ro vadui įsakius, iš Alytaus bu
vo perkeltas į Ukmergę. Ruo
šiamasi buvo didžiajam bolševi
kų puolimui, kuris prasidėjo ge
gužės 18 d. Puolimo metu P 
Genys drauge su karin. Žemai
čiu užėmė Kovarską ir vėliau 
Anykščius. Iš Anykščių P. Ge
nys, 1 pėst. pu’ko vadui karin. 
K. Ladygai įsakius, įvykdė su 
savo kuopa ir keletu raitelių 
drąsų žygį į priešo gilų užnu
garį Andrioniškis - Viešintai 
kryptimi. Šis sėkmingas P. Ge
nio puolimas palengvino Pane
vėžio rinktinei atsiimti Panevė
žio miestą gegužės 23 - 24 d.

Vykdant Utenos užėmimo o- 
peraciją, gegužės mėn. pabaigo
je ir birželio pradžioje P. Genys 
išvadavo nuo bolševikų Svėda
sus, Užpalius ir Antalieptę. Ga

Naktį spalio 14 į 15 d. Šv.
Kryžiaus ligoninėje, Chicagoje, 
mirė pulk. Petras Genys, sava
noris kūrėjas, Vyčio kryžiaus 
ordeno kavalierius. Pasižymė
jęs kovose dėl Lietuvos laisvės 
su bolševikais .bermontininkais

» ir lenkais 1919 — 1920 m Pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se spalio 18 d., Chicagoje.

Velionis gimė 1894 m. Gailio
nių kaime, Joniškėlio vaisė., Bir
žų apskr. Mokslus ėjo Panevė
žyje. Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo pašauktas į rusų ka
riuomenę. 1916 m. baigė karo 
mokyklą Maskvoje ir buvo pa
siųstas į frontą, tarnavo pėsti
ninkuose. Revoliucijai Rusijoje 
įvykus, organizavosi lietuvių 
kąriniąi^d,aliniąi. P. Genjrs, tuo j 
(191*7 m. vasarį) perčj'o tar
nauti į besiorganizuojantį At
skirą lietuvių batalioną, kuris 
tuo laiku stovėjo vakarų Ukrai
noje. Čia susitikio su karininku 
A. Juozapavičium ir buvo pa
skirtas 3 kuopos vadu. Iš Uk
rainos 1917 m. rudenį batalio
nas buvo perkeltas į Mogiliavą 
ir netrukus į Vitebską. Bo'še- 
vikams įsigalėjus valdžioje, ba
talionas 1918 m. pavasarį buvo 
išformuotas ir P. Genys 1918 m. 
vasarą sugrįžo į Lietuvą.

1918 m. lapkričio 10 d. sava
noriu stojo į Lietuvos kariuo
menę Vilniuje. Tuo laiku Lie
tuvos kariuomenė tik pradėio 
organizuotis ir buvo tik kele
tas karininkų ir kareivių Karin. 
P. Genys buvo vienas pirmųjų, 
stojusių į Lietuvos kariuomenę. 
Tarnavo 1 pėst. pulke. Gruo
džio 17 -18 d. pulkas buvo per
keltas į Alytų. Alytuje pu’kan 
stojo daug savanorių, bet truko 
ginklų ir aprangos. Darbo sąly
gos buvo sunkios, nepalankios. 
A. a. Petras Genys buvo pas
kirtas 1 kuopos vadu. Jo vado
vaujama 1 kuopa, karin. Juoza
pavičiui įsakius, stovėjo švobis- 
kės - Domantonys - Venc’.ūnai 
kaimų riboje ir saugojo A’ytu 
nuo bolševikų užpuolimo.

1919 m. vasario 12 -13 d. nak 
ties metu bolševikai puolė Aly
tų. Dešiniajame kuopos sparne 
esantieji vokiečiai pąsitraukė, 
niekam nepranešdami. Kuopai 
grėsė pavojus būti priešo ap
suptai. Kuopa gynėsi ir kovojo 
didvyriškai, bet buvo priversta 
pasitraukti ir apleisti Alytų. 
Laike šių kautynių žuvo kariu. 
A. Juozapavičius, 1 pėst. pulko 
vadas?. Netrukus 1 pęst. pulkas 
atsiėmė- 'Alytų ir ten sugrįžo.

Balandžio mėn. pradžioje 1 
pėst. pulkas vykdė puolimą^ no-
rėdamaš-b«8fftl'TOT?TrH.-Vim-
ną ir, jei seksis, paimti Vilnių. 
Laike šio puolimo karin. P. Ge
nys balandžio 4 d. užėmė Dau
gus, bet, sutikęs stiprų bolše
vikų pasipriešinimą, buvo pri
verstas pasitraukti drauge su 
kitomis pulko kuopomis.

Balandžio 20-21 d. užėmė 
Varėną ir susitiko su lenkais. 
Bolševikai paskubomis pasitrau 
kė.

vęs įsakymą sustojo.
Rugpiūčio 24-31 d. dalyva

vo kautynėse užimant Zarasus 
ir prie Kalkūnų. Sunkiai pralau- 
žiant bolševikų gerai jtvirtint" 
Bružų kaimo pozicijų liniją ir 
pereinant senąią rusų - vokiečių 
įtvirtinimų poziciią.

Rusus bolševikus išviius ir 
Lietuvos kariuomenei priėjus 
Dauguvos upę. sąlygos pagerė
jo. Dauguvos upės plati vaga 
sudarė natūralią kliūtį, ku*1 bu
vo galima gintis su mažomis jė
gomis. Tad 1 pėst. pulkas buvo 
perkeltas į Baisogalos apylinkę 
prieš bermontininkus.

Lapkričio 21 - 22 d. karin. P. 
Genys dalyvavo Radviliškio puo 
lime ir užėmime, vadovaudamas 
I batalionui. Santarvininkų ka
rinės misijos viršininkui gen.
H. Niesseliui sustabdžius karo 
veiksmus, lietuviams buvo iša
kyta pasitrauktu iš ,Radviiišl?i<? 
ii senąsias pozicijas. P. Genys 
išgabeno paimtą karo grobi iš 
Radviliškio labai trumpu laiku, 
bermontininkams nieko nepalik
damas,

1920 m. rugsėjo ir spalio mėn. 
kariavo su lenkais prie Nočios, 
Varėnos, Semeliškių ir Trakų 
apyliinkėfje. Manevravo atsar
giai, taupydamas jėgas.

Kovų su bolševikais pradžio
je buvo kuopos vadas, vėliau 
pirmo bataliono vadas. Kovoms 
dėl Lietuvos laisvės pasibaigus 
buvo paskirtas 1 pėst. pulko va
do padėjėju. 1924 — 1939 m. 
buvo 7 pėst. pulko vadas. Pul
kas gana ilgą laiką stovėjo Klai 
pėdoje. 1939 — 1940 m. buvo 
paskirtas 3 pėst. pulko vadu 
Kėdainiuose. 1940 m. Sovietų 
Rusijai okupavus Lietuvą iš ka
riuomenės buvo atleistas. Jam 
teko slapstytis, tad liko neiš
vežtas.

■y
A. + A.

MARIJAI GRAUŽINIENEI
mirus,

jos dukterį MARIJĄ., sūnus JUOZĄ ir VY
TAUTĄ su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Jadvyga ir Pranas Kačioniai 

Irena, Vytautas ir Saulius Elertai

A. -J- A.
MARIJAI SIRUTIENEI

Lietuvoje mirus, dukteriai BIRUTEI DRUNGIENEI gi
liausią užuojautą reiškia

Emilija ir Aleksandras Gaškai 
ir šeima.

KOMPOZITORIŲ ALEKSANDRĄ
ALEKSĮ,

tragiškai žuvus jo vieninteliam sūnui NORBERTUI, 
užjaučia ir drauge liūdi

ALRK Čikagos apskrities 
vargonininkai

A. A
JONAS LUKOSIEWICZ

Buvęs batsiuvys

Gyveno 4259 S. Maplevvood 
Avenue.

Mirč spalio 20 d., 1969, 12:30 
vai. popiet, sulaukęs pus.es am
žiaus.

GimS Lietuvoje. Kilo 18 Ku
piškio apyl. Naivią parapijos, 
Misiūnu kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo B. šileiikienš su šeima, 
Amerikoje artimi draugai Pet
ras tr Petronėle Paškauskal su 
ir kiti gimtines, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotus Petro Bie
liūno koplyč., 4348 H California

Kūnas paš. Petro Bieliūno 
koplyč., 4348 S. California Avė.

Laidotuves įvyks penktad., 
spalio 24 d. iš koplyčios S:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Ag
nės parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv Kazimiero 
kapines.

NuoSirdžiai ierviečlamc ylaus: 
gimines, draugus Tr. paziste.iu.iit. daJy^yauti Šose laidotuvsce,

Nuliūdus. Sesuo.
Laidotuvių 'direkto,dus Pet- 

.ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Žardės Elito Kilniam Nariui

A. -f- A.
F. GRAUDULIUI mirus,

Jo šeimą, brolius ir seseris nuoširdžiai užjaučia.

Buntinu ir Juzaičių
šeimos, Chicagoje.

Brangiai

A. -J- A.
ELENAI KUČIŪNIENEI mirus, 

jos vyrą mur, ALEKSANDRU KUČIŪNŲ, sūnų JURGI, 
ir seseris su Šeirrrorurs giliai užjaučia rr liūdi

Stanislava ir Bruno Wilde

Spalio 15 d. iškeliavo am
žinybėn. Šeima neteko tėvo ir 
globėjo, lietuviai garbingo ko
votojo dėl tėvynės laisvės.

Tešviečia Jam amžina šviesa 
danguje.

Velionies žmonai Vilei, duk
roms Liudai Gvildienei, Nijolei 
Poškienei ir žentui dr. B. Poš
kui, Eglei Arienei ir žentui inž. 
B. Arui su šeimomis reiškiu gi

lią ir nuoširdžią užuojautą.
Kazys Ališauskas

1944 m. pradžioje tarnavo 
Vietinėje rinktinėje ir tų pat 
metų rudenį pasitraukė į vaka
rus. 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Chicagoje.

Kaip matome, a. a. pulk. Pet
ras Genys dalyvavo visose svar
besnėse kautynėse su Lietuvos 
priešais 1919 — 1920 m. Buvo 
labai pareigingas, kantrus ir 

' darbštus. Bendradarbiavo ka
rinėje spaudoje, rašė į “Mūsų 
Žinyną” apie 1 pėst. pulko kū
rimosi pirmąsias dienas, JAV' 
kelioliką vertingų straipsnių 
“Karyje” apie kautynes su Lie
tuvos priešais. Savo mintis iš- 

! reikšdavo trumpai, bet drūtai 
be pasigyrimo ir pagražinimų.

Kai Lietuvių Veteranų s-gos 
centro valdyba suorganizavo 
karo istorijos komisiją, parašy
ti knygai apie kovas dėl Lietu
vos nepriklausomybės, a a. P. 
Genys buvo pakviestas dalyvau
ti šios komisijos darbuose. No
riai prisidėjo ir suteikė daug 
vertingų žinių apie kovas su bol-

SV. TĖVO NUNCIJUS INDIJAI
Indijos prezidentas Giri spe

cialioje audiencijoje priėmė nau 
jąjį Vatikano nuncijų arkiv. Le- 
mieux. Ta proga nuncijus Le- 
mieux įteikė savo skiriamuosius 
raštus: Tartame žodyje nunci
jus iškėlė indų tautos gilų dva- ■ 
sinių ir religinių vertybių supna 
timą ,bei pilną laisvę, kuria nau 
dojasi katalikų Bažnyčia Indi
joje. Atsakymo žodyje Indijos Į 

ševikais, bermontininkais ir len- prezidentas aukštai įvertjno gau 
kais. sų katalikų įnašą įvairiose In-

A|A
JUSTINAS MARKŪNAS

Gyveno 6407 N. Oakley Avė.
Mirė spalio 22 d.. 1969, 6:10 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Stačiūnų parapijos ir kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emilija (Lapėnaitė), sū

nus Raimundas, 2 dukterys: Irene. žentas Riehard Sesterhenn, 
Lillian, žentas Roy Hoppe, 11 anūkų: Steven, Barbara Robert, 
Ronald, Riehard, Michael, David Justin Sesterhenn, Jo Ann, Roy 
John, Nancy ir Kimberley Hoppe, brolienė Uršulė Markūnienė, 
nrrtisių brolių: Petro, Jono Povilo ir Izidoriaus šeimos, švogerka 
su vyru Izabelė ir Lloyd Shuttleworth, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas John E. Maloney koplyčioje, 1359 De- 
von Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., spalio 24 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Henry parapijos bažnyčią, 6325 N. Hoyne 
Avė., kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus ‘ 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direktorius John Maloney. Tel. RO 4-1617.

A. f A.

PULK. PETRUI GENIUI mirus,
jo žmonai poniai GENIENEI, dukterims EGLEI 

ARIENEI, LIUDAI GVILDIENEI ir NIJOLEI POŠKIE

NEI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Lilė ir Vladas Bložės 

Birutė ir Vladas Ayvai

A. -j- A.

PULK. PETRUI GENIUI mirus,
jo visai šeimai reiškiame nuoširdžię už
uojautę.

Pranas ir Marija 

Karosai

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilII
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538 

illllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllll

G£LĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

lr kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GPI1NYCIA 
2443 W. «3rd Street, Chicaco, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
LUtumi. DU-u..:.. n:—i x- • - .........................

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAVVICZ)

23ll W .ntree< T*L REPabUc 7-12182814 W. 2Srd Place Tai. VIrerinia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1189

PETRAS BIELIONAS
4S4R s. Califoraia Avė. Tel. I.Al.vette IMMI.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. Tel. VArds 7-8401

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

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. spalio mėn. 23 d.

dijos gyvenimo srityse ir prisi
minė Popiežiaus Pauliaus VI-jo 
apsilankymą Indijoje bei nepa
ilstamą Jo veiklą pasaulio taikai 
įgyvendinti.

• — Vieni ginas ragais, kiti na
gais. (Joniškiečių patarlė).

— Malūne buvęs, neišeisi ne
išsimiltavęs. (Griškabūdiškių 
patarlė).

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

ANTANAS RIPSKIS
Jau Suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylmą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1964 m. spalio 
mėn. 24 dieną.

Nors laikas greitai bėga, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Tegul gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašyos šv. Mišios spalio mėn. 24 dieną 8:00 
vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Chicago Heights, 
Illinois.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir kiti giminės.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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 

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS*

Parking Facilitiaa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-6600
s

EUDEIK !S
LAIDOTUVIŲ 0 I R E K T 0R I A I 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2



DRAUGAS, ketvirtadienis,T969 m, spalio mėn. 23 d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE8

X Sol. Stasio Baro įdainuo
ta “žylės” ar*ją perdavė iš 
plokštelės vakar dieną Chicagos 
muzikinė WEFM radijo stotis, 
paskelbdama, kad tai lietuvių 
tenoras Barais.

X Kun. J. Kuzmickis, žino
mas kaip rašytojas J. Gailius, 
dirbąs Bradfordo, Britanijoj, 
lietuvių apylinkėje, v.ešėjo (To
ronte. Spalio 11 d. išvyko į, 
Rochesterį, o lapkričio 9 d. da- j 
lyvaus literatūros vakare Chi-' 
cagoje drauge su poetu VI. šiai 
tu.

X Laima Plačaitė, 17 m., iš
rinkta Chicagos Holiday Folk • 
Fair parodos karaliene. Paroda 
įvyksta Navy Pier, Chicagoje. 
Joje dalyvaus ir lietuviai. Lai
mos nuotrauką įsidėjo vakar 
dlienos Chicagos dienraščiai, pa
žymėdami, kad ji lietuvaitė, lan 
kianti Harper aukšt. mokyklą.

X Roselando lituanistinėje 
mokykloje tikybą lietuvių kal
ba dėsto ikun. pedag. Gesins Aug 
lys, Visų Šventųjų parapijos 
kleliono pavaduotojas, Roselan- 
de.

X Chicagos Lietuvių operos 
vyrų choro grupė ir sol. Marga
rita Momkienė giedojo Operos 
choro nario Vinco Mardoso dulk 
terš Reginos vestuvėse, kurios 
įvyko spalio 18 d. Marąuette 
parko lietuvių maldykloje. Var
gonais pritarė muz. VI. Baltru
šaitis.

X Atgaivinamas lietuvių 
šachmatininkų klubas. Trylika 
šachmatų mėgėjų susirinkę Jau 
nimo centre nutarė atgaivinti 
šachmatų klubą. Visi mėgėja', 
ir norintieji išmoikti šachmatais 
žaisti yra kviečiami atvykti 
penktadieniais, 7:30 v. v. į Jau
nimo centrą. -Prašome atsinešti 
šachmatus. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinkite M. Mi- 
kutaitis VT 7-5186.

X Chicagos liet. parengimų 
kalendorius, vedamas “Draugo” 
redakcijos, bus paskelbtas šio 
mėnesio pabaigoje. Visos orga- 
nizac'jos, ruošiančios svarbes
nius parengimus, prašomos laoie 
juos pranešti, kad būtų galima 
laiku paskelbti.

X Pranė Ivanauskienė, 6643 
South Fairfield ave., paguldyta 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Prašo
me ligonę prisiminti maldose.

X L. Braždienės delikatesų i 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 W. 71 St., tel. 
PR 8-20S0. Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Solistė Janina šalnienė 
dalyvauja L. D. Kunigaikštie
nės Birutės dr. C. Chicagos sky
riaus įrengiamame tradiciniame 
koncerte — baliuje lapkričio 22 
d. 8 v. v. Jaunimo Centre, šo
kiams gros Neo-Lituanų orkes
tras. V suomenė maloniai kvie
čiama šiame parengime dalyvau
ti ir paremti birutininkių pastan
gas šalpos ir kultūriniams rei
kalams. (pr.)

X PASKOLOS (asmeniškos, 
automobiliams ir 2-riems mor- 
gičiams), lengvom išsimokė ji
mo sąlygom, iki $5,000. Kreip
kitės — Alex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

X Dėmesio! Marąuette Par
ke, 2 blokai nuo liet. parap. 
bažn. parduodamas 6 kamb. 
mūr. bungalow. Pilnas rūsys ir 
pastogė, 2 maš. garažas. Paliki
mas — todėl tik $17,500. Tei
raukitės Alex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

X Brighton Parko L’,t. mo
kyklos visuotinis tėvų susirin
kimas įvyks spalio 26 d., sekma 
dieniį, mokyklos patalpose 
(kamb. 1). Pageidaujama, kad 
kiekvienas mokinys būtų atsto
vaujamas bent vieno iš tėvų.

x Vacys Kleza rūpinasi pa
talpų paruošimu Mokslo ir Kū
rybos simpoziumo posėdžiams. 
Visi posėdžių ir forumo vadovai 
bei paskaitininkai raktu yra pa
prašyti iki 1969 lapkr čio 1 d. 
pranešti kokių priemonių jiems 
yra reikalinga.

X Lietuviui Fondo tarybos 
posėdis įvyks sekmadienį, spalio 
26 d., 1 v. p.p., Jaunimo centre.

X “Pilkosios žvaigždės”, pa
sirašytas Andriaus Bafčio slapy 
vardžiu, yra antrasis “Draugo” 
romano konkursui atsiustas 
rankraštis. Rankraščių įteikimo 
terminas lapkričio 1 d.

X Prano DielininkaiČio moksl. 
ateitininkų kuopos jaunučių bū
relio (1—3 skyriaus) susirinki
mas įvyks Sį šeštadienį, spalio 
25 d., 2 vai. p.p. pas Ritą Jarai- 
tę, 6841 So Washtenaw HE
4-9755. Kviečiame įsijungti nau 
jus narius nuo 1-mo iki 3-čio 
skyriaus.

X Kazys Grįna, čifcagiškis, 
atnaujindamas prenumeratą pri 
dėjo 5 dol. auką spaudai parem 
ti. Ačiū.

X Juodos kavos simpoziumą, 
skirtą Dariaus Lapinsko pareng 
tam memorialiniam Vytauto Ma
černio “Visiones Clarissomae” 
spektakliui panagrinėti, šį sek
madienį (spalio 26 d.) 7 vai. 
vak. Jaunimo centre rengia Chi, , , , ... . ,, , kurtą operos baliaus metu at-cagos studentų ateitininkų drau T .

. T,........................ hks Chicagos Lietuvių operosgove. Kviečiama visi. ° * r

X Sofijos šerauskienės svei
kata pablogėjo ir vėl yra išvež
ta į Central Community ligoninę 
kamlb. 210. Šerauskienė yra 
kun. prof. V. Mikolaičio sesutė.

— Kun. Juozas Grabys pa
skintas klebonu. Kun. Juozas 

me šv. Mis as Jaunimo centro Į Grabys seminarines studijas 
x A. a, Aleksandro Gešven-1 koplyčioje. Moksleiviai, studen- pradėjo Telšiuose, tęsė Vokieti- 

to atminimui įamžinti Lietuvių tai ir sendraugiai ateitininkai joje — Eichstatte ir buvo į-
Fondui aukojo: A. ir E. Daugir- bendromis jėgomis gerbsime Jį. 
dal $10, O. Gešventas $15, J. ir Prašome visus dalyvauti.
M. Garbauskai $5, A. Jankus, I
I. Janush & Josephčne $10, J.
Montvila, J. Matukas, Vida &
Irutė $20, Dr. Kaunas $25, p.
Srivibėnas $10, J. Vilutis $6, vi
so $101. LF dėkoja už šį pras
mingą velionies pagerbimą.

(sk.)
X Mokyt. J. Tamulis bus 

moderatorius, o mclkyt. J. Krei
vėnas — referentas Mokyt. S- 
gos ruošiamame s mpoziume 
“Kas pasiekta lituanistiniu švie
timu per 20 metų” š.- m. spalio 
26 d., 5 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. ISimpoziume aktyviai daly
vaus tėvų ir vaikų atstovai.

(pr.)

X Lietuvos Dukterų dr-ja
rengia senų rūbų išpardavimą 
— Rummage Sale, kuris įvyks 
laplkr. 5—6 d. d., nuo 9 v. r. iki 
8 v. v., Cardinal Mundelein sa
lėje, 2308 W. 69 St. Jums ne
reikalingus, švarius bet dar var
totinus rūbus prašome pristaty
ti lapkr. 4 d., nuo 4 ilki 8 v. v.
į tą pačią salę. Dėl smulkesnių d., 5-tą vai. vak., Marijos Aukš.
informacijų skambinkit tel. IIE i Mokyklos sporto salėje. Įėjimas į dovu. Studijų savaitė bus vėl
6- 1722 arba 233-4345 arba RE' nuo Marąuette Road (67-tos Dainavoje nuo 1970 m. rugpiū-
7- 9057. (pr.) gatvės). (pr.) č'o 16 ligi 23 d.

Žinomas vargonininkas E. 
Power Biggs spalio 28 d. Chi- 
cagois universiteto Rockefellerio 
koplyčioje duoda vargonų reči
talį.

DVHIACIU APLINK 
PASAULĮ

Japonas Moto Ikemoto, 22 
metų, šiom s dienomis dviračiu 
pasiekė Chicagą. Jis kelionėje 
aplink pasaulį tikisi užkrauti 
100,000 mylių. Ko iš kelionės 
tikisi? Žada parašyti knygą. 

PAVOGĖ LAIKRODŽIŲ
Nežinomi asmenys iš Ameri

can lėktuvų linijos sandėlio 
O’Hare aerodrome pavogė 9 dė
žes rankinių laikrodžių, kurių 
vertė siekia $7,500.
PALIKIMAI BE PAVELDĖJŲ

Apygardos teismo teisėjas 
Robert Dunne davė leidimą ibe

literatūros, ir dainos šventėje Chicagoje spalio 11 d. Jaunimo centre. Jos metu premijos, buvo j- j P^veldėjų palikimus padėti į j 
Mykolui Vaitkui ir Danutėj Brazįytei. , Nuotr. V. NoreHsoa Cook apskrities korporacinį iž-1

Svečiai literatūros
teiktos

Po sol. L. šukytes koncerto Hartforde, Conn. Nuotraukoje dalis rengėjų. Iš kairės: E. Endreliūnienė, 
S. Paulė, R. Žiurienė. Br. Zdanienė, Lilija Šukytė, kun. V. Zakaras, K. Marijošienė, Z. Alienė, Z. Dap
kienė. motinėlė Aloyza.

R T/ / R TOL!/ Š A
J A, VALSTYBĖSE

— Dr. Petras VJeišis, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, spalio 16 d. turėjo au
tomobilio katastrofą ir buvo
sunkiai sužeistas. Paguldytas sukurtareklama Gra
St. Mary’s ligoninėje Waterbu- Sirutytė čikagietė< Po 
ry, Conn., pamažu sveiksta, bet pOras meįų Illinois universitete, 

persikėlė į Nevv Yorką, kur bai
gė garsią Traphagen Sehool olf 

ji lietuvių radijo valandų bet Fashion> pradėjo meno
vakarų programų dalyvė, suti- grity.g 
ko pravesti Nevv Yorko Balfo 
vajaus koncerto programą, lap
kričio 15 d. Viešpaties Atsimai
nymo parapijos salėje.

— Juozas Laučka baigia sa
vo tarnybos kadenciją prie JAV

turės dar ilgokai gydytis.
— Irena Veblaitienė, žinomo- 

bei

X “Jojau dieną” yra komp. 
Juliaus štarkos, buvusio ilgame 
čio Lietuvos Valstybinės ope
ros chormeisterio, harmonizuo
ta liaudies daina vyrų chorui,

vyrų choras, diriguojant chor
meisteriui Alfonsui Gečui.

X Visų amžių, visų tautų — 
Kristus Karalius. Jo garbei spa 

, lio 26 d. 11 vial. r. atnašauja-

x švėkšniškų draugija kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose, kurios 
bus atnašaujamos v’linių pro
ga už mirusius švėkšniškius, bu
vusius Švėkšnos gimnazijos mo
kytojus ir meilinius š. m. lap
kr čio 26 dieną 7 vai. 30 min. 
tėvų jėzuitų koplyčioje, 5620 So. 
Člaremont. (pr.)

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų auksinio jubiliejaus vaka- se _  IStąmford ir Sidney
rienei vadovauja Centro pirm.
Marija Rudienė, kuri gavo šam
pano - vyno pavaišinti visus 
sveč us, naujų stalams pagrąži
nimų, ir tokių valgių, kurie bus 
pirmą kartą vartojami rėmėjų 
vakarienėje. Skanią vakarienę 
pagamins gabios seselės virėjos 
tr joms stos j pagelbą 50 sese
lių prie visų įvair ų darbų ren
giant vakarienę 6t)0 svečių. Prie 
stalų patarnaus 60 studenčių iš 
Marijos Aukšt. Mokyklos, po 
vadovybe seselės M. Regis. Visi 
kviečiami dalyvtautį įsoje nepa
prastoje vakarienėje spalio 26

misijos Berlyne ir už poros sa
vaičių grįžta į JAV.

_  Vyrų madų žurnale, G4Į
(Gentelmen’s Quarterly) 85 psl. 
rugsėjo laidoj visame puslapy
je patalpinta Gražinos Sirutytės

šventintas Romoje, 1949 m. ko
vo 12 d. Po specialių studijų 
Gregoriamum universitete Ro
moje, gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Į Ameriką Albany vys- 
kup ją, jis atvyko 1954 m. Pir
miausia buvo paskirtas dominin 
fconių seselių rekolekcijų namo 
kapelionu Schenectady, o vėliau 
vikaravo tam pat mieste Mt. 
Cartmel ir Šv. Juozapo parapijo
se; vikaravo ir šv. Marijos pa
rapijoj, Cohoes. Dv ejose vieto- 

jis
buvo parapijų administratorium.
Nuo 1961 m. vysk. Wm. Scully 
jis buvo paskirtas teologijos 
profesorium Šv. Rožės kolegijoj,
Albany, N. Y., kur išdirbo ilki 
šio la ko.

Profesoriaudamas jis dirbo
ir Dieceziniame tribunole, kaipo Literatūros šventę Chicagoje prisimenant. Iš k. j d. sol. Valentina Ko- 
auditorius ir teisėjas. Nuo šių I jelienė, laureatas Mykolas Vaitkus ir rašyt. Aleksas Tyruolis.

Nuotr. V. Noreikosmetų rugsėjo 20 d. jis yra pa
skirtas šv. Juozapo parapijos 
klebonu, Scotia, N. Y.

— Pr. Joga, Clevelando Vysk. 
Valančiaus lituanistinės mokyk 
los vedėjas, Švietimo tarybos 
paskirtas ketvirtosios mokytojų 
studijų savaitės programos va-

ARGENTINOJ
— Vadovas Rymavičius, kom 

pozitorius, dirigentas Šv. Ceci
lijos choro vedėjas ir jo įkūrė
jas, atšventė savo 70 metų am
žiaus sukaktį. Yra sukūręs baž
nytinių giesmių, originalių dai
nų, daugiausia savo sukurtiems
tekstams; harmonizavo nema- ^os’ Įėjimo auka 1 dol., prie to 
ža liaudies dainų. Sukakties pro kavutė su pyragaičiais. E. S. 
ga Argentinos lietuviai jam su
ruošė pagerbiamą.

— “Laiko”, Argentinos lie
tuvių savaitralščio kalendorius 
1970 metams jau spausdina
mas.

—- Seselė Angelika, Šv. Kazi
miero kongregacijos vyresnioji 
Argentinoje, buvo atvykusi į 
JAV-bes ir dalyvavo kongrega
cijos vyresniųjų suvažiavime.
Po suvažiavimo laimingai grįžo 
į Argentiną.

— Klemensas Dėdela, buv. 
“Laiko” spaustuvės darbuoto
jas, dabar nuolat gyvenąs ir dir 
bąs Chicagoje, buvo atvykęs į 
Argentiną savo sergančio tėvo 
aplankyti.

AUSTRftLl’0’
— Lietuviai vaikučiai Melbour 

ne ruošiasi lietuviškai prie pir
mosios šv. Komunijos, kuri į- klūbo veiklą ir žinoma tik to-
vyks lapkričio mėn. antrąjį sek kioms perspektyvoms esant klu Zuoį^^*”ta^ rei-
^adieni. bas ligšiol jau nemažai savo pi- kalui Komitetą ir į jį ,pakviesti

įvairių Lietuviškų organizacijų 
atstovus, kurie veikia Marąue
tte Parko LB apylinkės ribose.

Pasitarime buvo prisiminta 
pirmasis Lietuviškos Plazos 
amerikiečių spaudoje kėlėjas 
žum. St'. Pieža, lietuvių spaudo- 

j je buv. Marąuette Parko LB 
apylinkės pirm. J. Vaičiūnas, 
Vyt. Kasn'ūnas Jr. ir ikitd. Už
baigus pasitarimą visi malonių 
šeimininkų buvo pavaišinti.

St. Džiugas

CHICAGOS ŽINIOS

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRA
DARBIŲ ŽAIDIMŲ POPIETĖ

Tėvų Marijonų Bendradarbiai 
kiekvienais metais rudenį ruoš
davo metinį bankietą tėvų ma
rijonų darbams paremti. Dėl dau 
gybės parengimų Chicagoje, šį
met banketas nebus ruošiamas, 
Nutarta pasitenkinti mažesniu 
pairengimu — žaidimų popiete. 
Ši popietė įvyks sekmadienį, 
lapkričio 2 d., 2 vai. p.p. tėvų 
marijonų vienuolyne prie “Drau 
go”. Popietė bus linksma. Lai
mėjimams paskirta daugybė do 
vanų. Bus durų prizai, taip, kad 
beveik visi ką nors gaus. Visus 
mieluosius tėvų marijonų drau
gus, rėmėjus, jų spaudos skai
tytojus kviečiame gausiai daly
vauti, visiems kartu pabendrau
ti ir padarytį tą vienintelį pa
rengimą sėkmingu tėvų marijo 
nų veiklai paremti. Prašome da 
lyvauti ir tuos, kurie yra pirkę 
bilietėlius dešimties dovanų lai 
nuėjimui. Dovanos yra vertin-

ZANAVYKŲ DERLIAUS 
ŠVENTĖS VAKARIENE

Šalkių apskrities klubas, baig 
damas savo 32-sius veiklos me
tus Chicagoje ir prisimindamas 
derliaus laikus tėvynėje, šešta
dienį, spalio 25 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Vyčių salėje Chicago
je rengia įspūdingą ir didžiulę 
derliaus šventės vakarienę. Nors 
bemaž visos vietos vakarienėje 
jau yra užimtos, tačiau dar ke
liolikai atvykus, tikimasi kad 
nuo salės durų neteiks grįžti į 
namus.

Šakių apskrities klubas tvir
tai riedėdamas savo veiklos bė
giais ir paspausdamas 32-jį kar 
tą metinę sireną, didžiuojasi, 
kad savo eilėse turi daug darbs 
čių narių, kurie ne tik darbu, 
bet ir materialia parama remia

niginėmis aukomis yra parėmęs 
kilnius bendruosius lietuviškos 
veiklos darbus. Taigi, ši vaka
rienė tebūna ik kaip simbolis 
prisiminti, atžymėti mūsų veik
los derlių Chicagoje.

Ta proga klubo administracija 
sveikina v .sus zanavykus ir mū
sų gausius bičiulius dalyvaujan 
čius šioje derliaus šventės va
karienėje. Sveikina ir visus tuos, 
kurie negali šioje mūsų šventė
je dalyvauti, bet visais atvejais 
jie yra su mumis ir mūsų veik
lą rėmė, remia ar ateityje rems.

Telydi pakili nuotaika ir ty
ras džiaugsmas visus šį vakarą 
praleidžiant tėvynės ir dabar
ties prisiminimais.

' Jonas Janulaitis

LITHUANIAN PLAZA

Lietuvių Plazos reikalu spa
lio 16 d. adv. Ch. P. Kai na
muose buvo sušauktas pasitari
mas. Jame dalyvavo aldermanas 
Casy Staszcuok (13 wardo), 
adv. Kai. inž. B. Nainys, arch. 
A. Kerelis, A. Regis, J. Bacevi
čius, Vyt. Kasniūnas, jr, I. Bag- 
džius, A. Šimkus ir St. Džiu
gas. Kaip paaiškėjo iš alderma- 
no pranešimo, tai visi reikalai, 
liečią Lietuvių Plazos pavadini
mą, yra sutvarkyti ir jokių ūdiū 
čių nėra. Gia pat buvo apsvars
tyta ir prhmta iškabų spalvų ir 
užrašų tinkamumas. Visi sutiko, 
kad reikia derintis prie miesto 
iškabų taisyklių, nesudarant jo
kių sunkumų ir ateityje miestui 
jas prižiūrėti ar nusidėvėjusias 
naujomis pakeisti.

Lietuvių Plazos atidarymo iš- 
ikiimės numatomos suderinti su 
tam tinkama lietuviška ar tau
tine švente, šiam reikalui nori
ma gerai pasiruošti. Nutarta šį 
reikalą pavesti Marąuette Par
ko Lietuvių Bendruomenės Apy
linkės valdybai. Gia pat sudary
tas laikinas komitetas: pirm. 
arch. A. Kerelis, padėjėjai — J. 
Bacevičius ir A. Regis. Jiems

BEVERLY (SHORES UŽBAIGĖ 
VASAROS SEZONĄ

Su tradiciniu rudens balium, 
įvykusiu Jonynų svetainėje, Be
verly tShores lietuviai užbaigė 
vasarinę veiklą. Balius šį kartą 
buvo skirtingas — svečiai dėvė
jo kostiumus ir kaukes. Dova
nos buvo paskirtos už įdomiau
sius kostiumus ir laimėtojais

T... . . išėjo Vanda Balukienė ir Jonas
VARGONŲ REČITALIS (dą. Palikimų buvo tokių, kur Milda,ži«, , _______Vasaros metu akcija

nebuvo padarytas testamentas, buvo lkoncentniota lėš telld. 
ir( tokių, kur neatsirado jolkių
paveldėjų. Iždas iš 150 tokių 
palikimų gauna $1,031,392. Pa
likimai savo dydžiu svyruoja 
tarp $3.48 ir $70,000. Pagal vals 
tijos įstatymą paveldėjai gali 
per dešimtmetį atsiimti paliki
mus.

Vyt. Bilitavičius, Chicagos Angli
jos lietuvių klubo sekretorius, rūpi
nasi literatūros vakaru, j kurį klu
bas atkviečia rašytojus B Anglijos.

mui, būsimam Lituanikos Par
kui ir atrodo pavyko sėkmin
gai : prašmatni vakarienė su ma 
dų paroda ir vėliau piknikas 
sudarė gerą pradžią (būsimam 
parko ir skulptūros užsimoji
mui. Tikimasi jog ateinanti va
sara bus gana darbinga ir vie
tos lietuviai įamžins savo buvi
mą čia ateinančiam įkartom, pa 
statydami Lituanikos skulptūra. 
Taip pat džiugu stebėti, jog lie
tuviškoji kolonija daugėja — 
tiek naujagimiais, tiek naujai 
besikuriančiais.

ATRADO ANGLIES KI.ODŲ

Northern Illinois Gas kompa
nija, centrinėje Illinois valstijo
je darydama tyrimus beieškant 
požeminių plotų natūralioms du
joms sukrauti, užtiko naujus 
anglies klodus. Kompanija tik
rina radinį, ar verta anglis ten 
Skasti.


