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Čekoslovakijoje

Nuplėšta vėliava —
metai kalėjimo...

Prahoje, vakar minėjus Spa
lio revoliucijos šventę, turėjo 
būti iškabintos sovietų vėlia
vos. Gyventojai buvo įspėti ne
demonstruoti.

Ryškiausias įspėjimas buvo 
Prahoje, n~s čia buvo nuteistas

ii nerius metus kalėti 42 m 
amž. gyventojas. Jo nusikalti
mas — jis š. m. gegužės mėn. 
buvo nukabinęs ir suplėšęs so
vietų vėliavą.

TRUMPAI
Solženicinas

nelaikomas rašytoju..
Rašytojo likimą spręs ir 

Maskvoje
MASKVA. — Sovietų Rašy

tojų sąjungos Riazanės miesto 
padaliniui lapkričio 4 d iš na
rių tarpo pašalinus rašytoją 
A. Solženiciną, kaip vėliau skelb 
ta, jo likimas dar bus svarsto
mas centrinės Sąjungos Mask
voje ir tai gali įvykti kitą mė
nesį. Nors Maskvos pareigūnai 
skelbia, jog rašytojas nesąs “pa 
šalintas”, betgi kitu pripažįsta
ma, kad jis “paša'intas ir ne
belaikomas rašytoju”.

Nubaudė jugoslavą 
rašytoją

Nusikaltimas: tariamai šineižęs 
Sovietai Sąjungą

Belgradas. —Jugoslavijos teis
mas 6 mėn. kalėjimo bausme nu
teisė rašytoją ir buvusį literatū
ros laikraščio “Knjizevne Novi
ne” redaktorių Zoran Glusievič. 
Jis buvo kaltinamas “neigiamai 
atsiliepęs apie svetimą valstybę”.

Jis buvo paskelbęs straipsnį a- 
pie “Prahos pavasarį” ir kalti
nęs Sovietus, atsiradusius Čekos
lovakijoje, tik vieno tikslo sieku
sius: išplėšti kraštui laisvę.

Įspėjo prieš rusų grėsmę 
jugoslavams

Nurodęs į sovietų karių, Pra
hoje, nuotrauką, jugoslavas įs
pėjo savo skaitytojus: “Išsikirp- 
kite šią nuotrauką ir pasilaikyki
te. Gal būt, tie patys veidai ryt 
pasirodys ir jūsų krašte. Gal būt, 
jie nevilkės kario uniformų, gal 
jie, civiliai apsirengę vaidins tu
ristus ir stebėsis jūsų miesto gro
žiu. Netikėkite jiems. Būkit at
sargūs, gudrūs”.

Straipsnis, su nuotrauka “K. 
Novine” laikrašty pasirodė rug
piūčio 30 d., tris dienas prieš į 
Belgradą atvykus sovietų užsie
nio reik. vadovui, A. Gromyko.

• Kard. J. Doepfner, Muen
cheno arkivyskupas Vokietijo
je, vad. liberalų atstovas, lap
kričio 5 d., dėl širdies sunega
lavimo, nugabentas į ligoninę.

• Ugandoje, Afrikoje, gyven
tojų skaičius siekia 9,5 mil. Nuo 
1959 m. jis pakilo 48%.

Guirių tvųjye .iftlMiiiMto— -

Gamai Abdel Naster
Egipto prezidentas pareiškė: kovo
jant su Izraeliu tebėra vienintelis 
sprendimas — karas. Jis vėl kalti
no JAV, joms “veiksmingai re
miant Izraelį.”

VVashingtone
R. Nixonas stebės 

pakilimą
Tuo metu sostinėje bus 

demonstracijos
VVASHINGTON. — Vakar 

paskelbta: prez. Nixonas lap
kričio 14 d. numato vykti į Ca- 
pe Kennedy ir stebėti “Apolio 
12’* žygio erdvėlaivio pakilimą, 
kelionei aplink žemę ir po to — 
į mėnulį. Tai bus pirmasis at
vejis, kai JAV prezidentas “iš
leidžia kelionėn” astronautus. 
Nixonas liepos mėn. tris herojus 
buvo sutikęs, jiems grįžus iš 
kelionės į erdves.

R. Nixonui dienai išvykus iš 
Washingtono, tuo metu sosti
nėje laukiama “karo priešinin
kų” demonstracijų.

E. Aldrin, vienas trijų astronautų, 
prez. Nixono pagerbtas, jiems grį
žus iš 28 d. kelionės aplink pasaulį

Astronautai
B. Rūmuose

“Sėkmingiausia geros valios 
kelionė istorijoje”

WASHINGTON. — Trys ast
ronautai, “Apolio 11” žygio į 
mėnulį dalyviai, lapkričio 5 d. 
lankėsi Balt. Rūmuose. Jie bu
vo įvykdę 38 dienų kelionę 22 
pasaulio kraštuose.

Vyrai buvo iškilmingai sutik
ti. Prez. Nixonas pažymėjo, kad 
Armstrong, Aldrin ir Collins, 
įvykdė “labiausia sėkmingą ge
ros valios kelionę visoje JAV 
istorijoje”. Prezidento žodžiais, 
jie buvę geriausiais krašto am
basadoriais svetur.

Astronautai atskrido iš To
kio, iš viso atlikę 44,650 my
lių kelionę. Jie buvo pakviesti 
pietų ir su šeimomis pernak
vojo Balt. Rūmuose. Vakar jie 
atskrido į Houstoną ir ilsėsis 
savo namuose.

• D11 prekiniai laivai užvakar 
paskendo apie 120 myl. nuo JA 
Va'stybių pakraščių, Massachu- 
setts valst. Nepavyko išgelbėti 
36 Liberijos laivo “Keo” įgulos 
narių. Tačiau išgelbėta toje sri
tyje taip pat paskendusio JAV 
laivo “Whisper” septynių žmo
nių įgula.

# Vietkongas vėl paleido tris 
1 -f AV kd-KiiR \

PASITARIMAI PEKIN E - AKLIGATVY
Kinų šaltiniais, rusų - kinų pasitarimai Pekine įklimpę 
vienų prieš kitus nukreiptas "propagandos karas"

Tebevyksta rusų ir kinų.

Nesutaria net dienotvarkės 
klausimu

HONG KONG. — Vakarus 
pasiekė vakar tokios žinios: so
vietų ir kinų pasitarimai, jau 17 
dienų vykstą Pekine, esą atsi
dūrę akligatvy. Esą, derybinin
kai dar negalėję susitarti net 
ir dėl dienotvarkės. Kinai rei
kalauja, kad pirmoje eilėje bū
tina parengti taisykles, kurių 
laikantis būtų įmanoma išveng
ti susidūrimų išilgai 4,500 my
lių ilgio kinų - rusų sienos. Tuo 
tarpu, sovietų derybininkų nuo
mone, reikia išlyginti pagrindi
nius abiejų kraštų politinius 
priešingumus ir tik vėliau svars 
tyti smulkesnius klausimus.

Nesutarimas iškeltas
Hong Kongo laikrašty

Pekinas apie nesklandumus 
pasitarimuose vakar pranešė 
pirmą kartą ir ne sostinės spau 
doje, bet kinų komunistų dien
rašty “Ta Kung Pao”, leidžia
mame Hong Konge. Straipsnio 
antraštė: “Nėra žymių apie pa
žangą sovietų - kinų pasitari
muose”. Pekino korespondentas 
pažymi, esą, jis susidaręs įspū
dį, jog pasitarimai “nėra tiek 
sėkmingi, kaip galvojama pa
sauly”.

Dienraštis paprastai pasirem 
davo kinų žinių agentūra, bet 
šį kartą paskelbtas “Pekino ko

"TRIKAMPIS" RYTŲ EUROPOJE 
- JIS NE GELEŽINIS...

“Draugo” korespondentas Bonoje praneša:

Lenkų pastangos “trikampiui” 
sudaryti — be didesnės sėkmės
Bonna. — Skambančių žodžių 

apie “socialistinių kraštų broliš
kumą” nepaisant, santykiai tarp 
lenkų ir rytų vokiečių negali bū
ti laikomi ypatingai nuošir
džiais. Lenkų pastangos sudaryti 
“geležinį trikampį” tarp Varšu
vos, Prahos bei Rytų Berlyno 
ligšiol nėra buvusios sėkmingos.

Tiesa, kai “didžioji” Bonnos 
koalicija po 1966 m. buvo pra
dėjusi naują politiką Rytų kraš
tų atžvilgiu (Ostpolitik), buvo 
skubiai sudaryti, tarp trijų par
tnerių, papildomai savitarpinės pa 
galbos paktai (1967 m. kovo 
mėn.). Tačiau 1968 m. rugpiū
čio mėn., po invazijos aiškiai “iš
kritus” Čekoslovakijai, sunku ti
kėtis, kad buvusią čekų ir slova
kų draugystę rusų atžvilgiu var
giai atstotų penkios ar šešios 
sovietų okupacinės divizijos. Če
kų - lenkų draugystė visuomet
yra turėjusi silpnus pagrindus.

Sunkumai ir ūkio srityje
Lenkai yra siekę trijų “geleži

nio trikampio” narių sandaros 
ūkios srityje. Tačiau... tai nerado 
didesnių simpatijų Maskvoje, nes 
ji nusistačiusi prieš įvairiaus 
plauko “maištininkus”.

Pastaruoju metu gi Čekoslova
kijos ūkis pergyveno krizę, lenkai 
taip pat turi sunkumų ir ūkis 
kiek klesti nebent rytų Vokieti
joje. Jos diktatorius W. Ulbricht 
nė nemano atsisakyti dabartinės 
komunistinių kraštų ūkio san
tarvės — COMECON kainų sis
temos — ji jam ypatingai pato
gi. Lenkai su pavydo jausmais
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respondento” pranešimas. Vis 
dėlto, netenka abejoti, kad ki
nų dienraščio žinios būtų tik 
“iš piršto išlaužtos”. 
Tebevyksta rusų - kinų žodžių

dvikova
LONDONAS. — “The Times” 

žiniomis, Kinija ir Sovietų Są
junga pastaruoju metu vėl vyk
do aštrią žodinę dvikovą ir a- 
biejų kraštų propagandoje ne
sivaržoma naudoti ir įžeidimų 
bei koliojimosi žodyną. Kinai 
apie rusus skelbia: “Jums trūks 
ta daržovių ir jūs įvedate kapi
talistines priemones savo kraš
te”. Tuo tarpu rusai kinams 
prikiša: “Jūs badaujate ir sta
tote atomines įmones, amerikie
čių doleriais pasinaudodami...”

C. Stokes, negras, vėl perrinktas 
Clevelando miestų meru

Parašiutininkai — dažnai naudoja
mi kariai P. Vietname

rytų ir vakarų Vokietijų,
Ulbrichtas visai nesivaržo, pri

imdamas ūkinę paramą iš “re- 
vanšistų” vokiečių ir su jais 
plėsdamas mainus. Maža to, jis 
mieliau savo gaminius parduotų 
Vakarams, nes iš jų gautų “tvirtą 
valiutą”...

Lenkijos mostai Vak. Vokietijos 
link

Atrodo, kad ir lenkų Gomul- 
kai nusibodo laukti socialistinio 
solidarumo. Juo labiau, Bon- 
nai pradėjus kalbėtis su Maskva. 
Gomulka š.m. gegužės mėn. bu
vo pareiškęs užmegsiąs diploma
tinius santykius su Bonna, žino
ma, jeigu šioji pripažintų Oderio 
—Neisės sieną. Tą patį pasiūly

mą jis pakartojo liepos mėn.
Pagaliau, Lenkijos užsienio 

reikalų ministeris S. Jędrychow- 
ski spalio 17 d. kreipėsi per vak. 
Vokietijos televiziją į vokiečius 
(jo pareiškimo tekstas buvo pri
imtas Lenkijos komunistų polit-

Būdinga, kad rusų propagan
doje vis dažniau ir ryškiau ke
liama Kinijos atominė grėsmė.

Skelbia; kinai prekiauja su 
kapitalistais...

“The Times” žiniomis, sovie
tų skaitytojai šiomis dienomis 
stebėjosi, patyrę, kiek daug Ki
nija uždirba, prekiaudama su 
“kapitalistiniu pasauliu”. Esą, 
Kinijoje trūksta maisto, bet... 
Singapūre ar Hong Konge kinų 
laikomos krautuvės didelius to 
maisto kiekius pardavinėja... 
kapitalistams.

“Pravdos” korespondentas, 
kaip nurodoma, buvęs “priblokš 
tas, pastebėjęs JAV karius, at
vykusius atostogų ir Singapūre 
pirkusius kinų prekes ar paty
ręs, kaip Kinijos Bankas už
darbiauja, drauge su JAV, bri
tų ar vak. vokiečių bankais”. 
Baimė, Washingtonui siekiant

geresnių santykių...
“Komsomolskoja Pravda” dien 

rastis pabrėžia: “kinai gaminą 
atomines bombas savo krašto 
gyventojų kančių bei ūkio smu
kimo sąskaiton”. “Pravda” gi 
priduria, kad “Vak. Vokietijos 
pramonės koncernai remia ki
nus, jiems bombas gaminant”...

Tas pats dienraštis dar nuro
dė į nuogąstavimą, nes prezi
dentas Nixonas siekiąs gerinti 
santykius su kom. Kinija. Esą, 
neseniai įvykęs susidūrimas ki- 
nų - rusų .pasieny liudijęs, jog 
“Kinija buvo susitarusi su A- 
merikos imperializmo atsto
vais”.

TRUMPAI
• Paryžiuje komunistai - de

rybininkai kaltino: prez. Nixo- 
nas siekiąs “karinio, bet ne dip
lomatinio sprendimo Vietname”.

• Kairo spaudai paskelbus, 
kad JAV turinčios “taikos pla
ną” padėčiai Art. Rytuose su
tvarkyti, valst. departamentas 
Washingtone šios žinios nepa
neigia, bet ir nepatvirtina.
• Egipto kariai du kartus 

smarkiai puolė Izraelio įsistip- 
rinimus ties Suezo kanalu. Žu
vo du Izraelio kariai.

Visi laukia Brandto vyriausybės 
žodžio

Tuo būdu, dabar visi laukia, 
ką pasakys naujoji Vak. Vokieti
jos vyriausybė su W. Brandt 
priešaky. Aišku, ji turės tęsti 
pradėtuosius politinius žygius.

Ligšiol ji yra pasiekusi štai ką: 
užmegsti pilni diplomatiniai ry
šiai su Rumunija, tam kraštui 
suteikti dideli kreditai. Prekybos 
misijos Prahoje ir Bonnoje tei
kia vizas abiem kraštam. Pana
šiai, nuo naujųjų metų, gali 
vykti ir su vengrais.

Santykiai su Jugoslavija yra 
pagerėję. Tariamasi dėl karo 
nuostolių padengimo, norima gau 
ti darbo jėgos (kalbama, Bonna 
norėtų gauti 200.000 Jugoslavijos 
darbininkų, jų gi “ištikimybe” 
režimui susirūpinęs Tito...).

Tikimasi, kad santykiai tarp 
Bonnos ir Varšuvos greitu laiku 
turėtų pagerėti. Tuo būdu, “už 
borto” lieka viena Bulgarija, bet, 
gal netrukus, Maskva ir jai su
teiks “leidimą” bičiuliautis su Bo 
nos “revanšistais”. Nes... klysta, 
kas mano, kad visa tai vyktų be
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Mekongo deltoje P. Vietname — čia priešas vėl puola.

Maskva prieš Nixono kalbą
Reikalauja, kad JAV daliniai 

būtų atitraukti
MASKVA. — Pirmasis sovie

tų atgarsis, prez. Nixonui lap
kričio 3 d. kalbėjus kraštui, pa
skelbtas lapkričio 5 d. “Izvies- 
tijų’’ dienrašty. Kaip ir reikėjo 
laukti, jis nurodo; Nixonas ne
paskelbęs nieko naujo. Ir vėl 
nurodoma: JAV privalančios be 
jokių sąlygų, savo dalinius ati
traukti iš P. Vietnamo ir pri
duriama: “Jei norima, tai gali-, 
ma įvykdyti greitai, palyginus 
su tų dalinių pasiuntimu į Viet
namą”.

JAV šaltiniai teigia: rusai 
jau keičia nuomonę, ligšiol rei
kalavę, kad daliniai būtų “ne
delsiant” aitraukti. Pažymėtina, 
kad 500,000 JAV vyrų buvo pa
siųsta į Vietnamą ne iš karto, 
bet per daugiau kaip trejų me
tų tarpą.

Rūsy rašytojas 
paliko 1 mil. dol.
Paliktas turtas siekia 

'/ 1.1 mil. dolerių
MASKVA. — Rašytojų sluok 

sniai teigia, kad spalio 28 d. mi
ręs rašytojas, vertėjas Komei
I. Čukovskis palikęs turtą, ku
ris siekiąs 1.1 mil. dolerių

Jis daugiausia uždirbo, orga
nizavęs bibliotekas vaikams ir 
jiems rašęs. Miręs rašytojas, 
sulaukęs 87 m. amžiaus, be poe
zijos kūrinių, yra parašęs labai 
daug knygų vaikams — jų par
duota milijonai egzempliorių. 
Čukovskis dar yra studijų apie 
Nekrasovą ir Čechovą autorius.

Vienas iš kelių milijonierių
Miręs rašytojas dar buvo ir 

vertėjas, nemaža uždirbęs, iš 
vertęs į rusų kalbą Wilde, Hen
ry ir Whitmano kūrybą.

Čukovskis — vienas kelių So
vietų Sąjungos milijonierių. Kiti 
— taip pat rašytojai ar drama
turgai. Rašytojai savo pajamas 
(darbo pajamų mokestis nesie
kia daugiau 13%) gali laikyti 
bankuose.

Prieš naujus karinius veiksmus 
Vietnanie

MASKVA. — Pirmadienį į 
Maskvą atvyko delegacija, ku
rią sudaro P. Vietnamo komu
nistinės “laikinosios vyriausy
bės” ir Vietkongo atstovai. Tass 
paskelbė, kad atstovai tarsis 
Maskvoje “JAV agresijos Viet
name klausimais”. Delegatai 
prieš tai lankėsi Pekine.

Vietname
Smarkiausi veiksmai 
per kelis mėnesius

SAIGONAS. — S. Vietnamo 
kariai šiomis dienomis vykdė 
kelis puolimus. Jie puolė P. Viet 
namo laivyno bazę Mekongo 
deltoje ir JAV bazes centrinėje 
krašto srityje. Tai buvo patys 
stambiausi puolimai pastarųjų 
kelių mėnesių tarpe.

Priešas neteko daugiau 100 
vyrų, tačiau puolimai buvo nuo
stolingi ir JAV bei jų sąjungi
ninkams. Šių žuvusių skaičius 
36 ir sužeistųjų — 125.

Puolimai tebetrunka jau trys 
dienos, gi prieš tai atoslūgio, 
sulėtėjusių veiksmų laikotarpis 
vyko net 9 savaites. Dėl to nuo
stolių skaičius šią savaitę gali 
pakilti.

Praėj. savaitę, dar prieš puo
limus, karinės vadovybės pra
nešimu, žuvo 83 amerikiečiai, 
245 P. Vietnamo kariai, gi prie
šo vyrų kritę 1,879.

KALENDORIUS

Lapkričio 7 d.: šv. Ernestas, 
šv. Karina, Sirtautas, Gata.

Lapkričio 8 d.: šv. Gotfridas, 
šv. Sopatra, Svirbutas, Doma.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, vis dar šilta, temp. 
sieks 60 ir daugiau 1. F., ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka 6:30, leidžias 4:38.
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18-SIOS LKS ŽAIBO VARŽYBOS
Spalio 4 d. Clevelande įvyko 2. D. Rydelytė (Ž).

18-sibs tradicinės Clevelando LSK 
Žaibo kviestinės lengvosios at
letikos rungtynės, sutraukusios 
aie 100 dalyvių, kurių didesnė 
dalis buvo svečiai iš įvairių Cle
velando klubų. Varžybas labai 
paįvairino būrelis rinktinių To
ronto Aušros sportininkų.

Varžybos vyko trijose berniu
kų ir mergaičių prieauglio klasė
se. Geras oras prisidėjo prie var
žybų pasisekimo, kuriose buvo at
siekta visa eilė iškilesnių pasek
mių, ypatingai mergaičių A -B 
klasėje (14-17 ra,), kur susitiko 
šiuolaikinės pajėgiausios mūsų 
lengvatletės, prie stipriosios Žai
bo ketveriukės - E. Giedraitytės,
R. Čyvaitės, J. Staškūnaitės ir K. 2. A. Žilius (Ž).
Vaivadaitės, prisijungus Aušros Rutulys (8 lb.): 1. A. Grigonis
G. Draudvilaitei ir R. Petronytei. 

Mergaičių C klasėje iš skait
lingo neblogo vidurkio dalyvių 
išsiskyrė bėgikė D. čiuberkytė 
metikė J. Gužauskaitė (abi Žai
bas), o toje pačioje klasėje ber
niukams S. Čyvas (Žaibas) ir A. 
Grigonis (Aušra). Gausus ir en
tuziastingas pačio jauniausio prie 

auglio (Dkl. žemiau 12 m.) būre 
lis duoda gražių vilčių ateičiai.

Varžybose buvo pagerinti 2 Š. 
Amerikos lietuvių rekordai:

Eglė Giedraitytė (Žaibas) pra
bėgo 50 yd. kliūtinį per 7.3 sek., 
pagerindama moterų, mergaičių 
A. ir B kl. rekordą, pasiektą 1964 
m. V. Mockutės (Žaibas).

Gina Draudvilaitė (Aušra) pa
gerino mergaičių B rekordą 50 i Puškorius (Ž). 
yd. bėgime, prabėgusi per 6.4 sek.: Į tolį: 1. L. Puškorius (Ž), 2. 
Senas rekordas buvo 6.5 sek. pa- V. Kijauskas (Ž)
siektas 1961 m. A. Karaliūtės 
(Žaibas).

Mergaičių klasėse šios varžybos 
buvo oficialiai A.Ą.U. aprobuo
tos, tuo tarpu kai berniukų rung
tys buvo tik kaip papildomas prie 
das.

Iškiliausių lengvatlečių dova
nas mergaičių klasėse laimėjo se
kančiai: Eglė Giedraitytė (Žai
bas) - A-B kl. už 50 yd. kliūtinį 
bėgimą, M. Ausenbachs (Clev. 
Latvių S.K.) - mergaičių C kl. už 
beisbolo metimą ir E. Stefanac 
(St. Christine) už 50 yd. bėgi
mą. Berniukams šios dovanos 
nebuvo skiriamos.

Žemiau duodame varžybų tech 
niškas pasekmes - pirmų vietų 
mergaičių A-B kl. ir pirmų - ki
tose kl. (Ž) - po pavardės reiš
kia LSK Žaibą, (A) -Toronto Auš 
rą, (L) - latvių sporto klubą, 
OLPH -Our lady of Peretual 
Help parapiją, (C) -St. Christi
ne parapiją. (V) - Vilią Angelą 
Academy.

Mergaičių A-B kl. (14-17 m.) 
klasė

50 yd.: 1. G. Draudvilaitė (A), 
2. E. Giedraitytė (Ž), 3. K. Vai- 
vadaitė (Ž).

100 yd.: 1. R. Čyvaitė (Ž), 2. G. 
Draudvilaitė (A), 3. P. Grims 
(V).

50 yd. kliūtinis: 1. E. Giedrai
tytė (Ž), 2. K. Vaivodaitė (Ž), 3. 
R. Čyvaitė (Ž).

Į tolį: 1. R. Čyvaitė (Ž), 2. E. 
Giedraitytė (Ž), 3. R. Petronytė

Rutulys (8 lb.): 1. J. Staškū- 
naitė (Ž), 2. I. Vasytė (Ž), S.J. 
Gužauskaitė (Ž).

Ietis: 1. M. Ausenbachs (L); 
2. J. Staškūnaitė (Ž), 3. J. Gu
žauskaitė (Ž).

Diskas: 1. J. Stoškūnaitė (Ž), 2. 
R. Petronytė (A), 3. L. Vasytė 
(Ž).

Mergaičių C (12-13 m.) 
klasė

50 yd.: 1. I. Čiuberkytė (Ž); 
2. M. Ausenbachs (L).

100 yd.: 1. I. Čiuberkytė (Ž), 
2. D. Marcinkevičiūtė (2) .

50 yd. kliūtinis: 1; Dr Marcin
kevičiūte (Ž), 2. I. Bakūnaitė 
(ž). . * -
....Į tolį: I. M. Ausenbachs (L),

Rutulys (6 lb.): 1. J. Gužaus- 
kaitė (Ž), 2) M. Ausenbachs (L).

Diskas: 1. J. Gužauskaitė (Ž),
2. L. Švarcaitė (Ž).

Beisbolas: 1. M. Ausenbachs 
(L), 2. J. Gužauskaitė (Ž).

Mergaičių D. (žemiau 12 m.) 
klasė

50 yd: 1. E. Stefanac (C),
2. R. Motiejūnaitė (Ž).

Į tolį: 1. D. Januškytė (Ž), 2. 
E. Stefanac (C).

Beisbolas: 1. E. Stefanac (C), 
2. K. Tichar (C), 3. R. Banio

nytė (Ž).
Jaunių B (14-15 m.) klasė 

100 yd. : 1. A. Grigonis (A),

(A), 2.R. Petronis (A).
Diskas: 1. R. Petronis (A), 2.

S. Čyvas (Z).
Į tolį: 1. A. Grigonis (A), 2. 

R. Petronis (A).
Jaunių C (12-13 m.) klasė 

100 yd.: 1. S. Čyvas (Ž), 2. A.
Grigonis (A).

660 yd.: 1. S.Čyvas (Ž), 2. V. 
Narušas (Ž).

Į tolį: 1. A. Grigonis (A). 
Rutulys (8 lb.) : 1. A. Grigonis

(A) , 2. S. Čyvas (Ž).
Diskas (moterų): 1. S. Čyvas

(Ž), 2. A. Grigonis (A).
60 yd. kliūtinis: 1. S. Čyvas

(Ž), 2. A. Grigonis (A).
Jaunių D. (žemiau 12 m.) klasė

75 yd.; l.K. Farrel (O), 2. L.

Beisbolas: 1. L. Puškorius (Ž), 
2. A. Cannavino (O).

TAURĖS RUNGTYNĖS
Šį sekmadienį 2 vai. p.p. Mar

ąuette Parke Lituanica žais mė
gėjų taurės rungtynes prieš vo
kiečių Fortūna. Fortūna yra maž 
daug Lituanicos komandos žai
dimo lygio ir su ja mūsiškiams 
yra tekę eilę metų varžytis salės 
pirmenybėse ir 3 sezonus Major 
divizijoje.

Nors futbolo rungtynių sezo
nas artėja prie pabaigos, bet 
sustatymas darnios ir veiksmin
gos Lituanicos komandos tebėra 
neišspręsta mįslė. Ir šio sekma
dienio pasekmė daugiausia pri
klausys nuo to, kaip pavyks at
spėti pradinį sąstatą. Pralaimė
jusi komanda iš varžybų iškren
ta.

Praėjusį sekmadienį pirmeny
bių rungtynėse pralaimėta prieš 
Adria 1:2 Gražų įvartį įšovė Al
fredas Kleinaitis. Žiūrovų buvo 
apie 300. J. J.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Povilas Tautvaišas puikiai būtyje; laimėtojui paskirtas bu- 

sulošė Mid-America pirmenybė- vo 1000 dol. prizas, 
se, Hazel Crest, Iii., laimėdamas — Atsilaikyta prieš Harvardą. 
Mid-America čempiono titulą, Praeitą penktadienį So. Bostono 
nors pirmąją vietą dalijosi trise: LPD klube Met lygos “Cham-
Tautvaiša, Verber ir Granados, 
surinkę po 4,5 taško iš 5 galimų. 
Pažymėtinai taipogi sulošė Vla
das Karpuška, pelnęs 3,5 tš. Jis 
dalijosi 6 v., gaudamas “Senior” 
prizą. Šiose p-bėse po 4 ratų pir
mavo vien Tautvaišas ir Verber, 
turėdami po 4 taškus. Paskuti
niam rate jiedu tarpusavy su
žaidė lygiomis, tačiau juos prisi
vijo Granados nelauktai įveikęs 
paskutiniame rate Mills.

— Spalio mėnuo buvo neblo
gas: Ignas Žalys laimėjo Quebeco 
provincijos titulą, o Povilas Taut 
vaišas - Mid-Americos titulą. 
Bostoniškiai padarė gerą pradžią 
Met lygos varžybose. ...

— Povilas ' Tautvaišas; ■ Jan
kauskas, Vladas • Karpuška, 
Ramas dalyvavo' praeitą savait
galį didžiajam- Continental tur
nyre, Chicagos Shoreland vieš-

Stan Stangasser, Kent universiteto gimnastikos grupės narys, Kent, 
Ohio, pratina prie gimnastikos savo dvynukes dukreles.

DIDŽIOSIOS ŠACHMATŲ PIRMENYBES
Seneliai, iš kelioSpalio 31 d. - lapkričio 2 d. 

liuksusiniame Shoreland Hotely- 
je, gražioje ežero pakrantė
je, įvyko didžiosios 1969 metų 
šachmatų pirmenybės - Conti
nental Open. Pirmenybių daly
viai galėjo pasidžiaugti ne tik 
žaidimu, bet ir gražia Chicagos 
aplinka.

Laimėti tūkstantinės ir kitų 
turnyro dovanų nuvažiavo žaidė
jai iš įvairiausių vietų. Buvo bal
tų ir tamsiaodžių, vyrų ir moterų, 
senų, jaunų ir net vaikų.

Pirmosios grupės kelių dešim
čių sąraše pirmavo tokie vardai:

1. Byrne, iš Indinapolio. Rung. 
-2530 Laim. 5 iš 6.

2. Kavalek, iš V. Vokietijos. 
Rtng. - 2520. Laim. 5 su puse.

3. Brovvne, iš Australijos. 2445 
-4 su puse.

4. Martinovsky, 2369.
5. Smith, 2354- 5.
6. Martz, 2343 -(toliau laimė

tų taškų nežymėsim).
7. Brasket, 2323.
8. Defotis, Greg. 2303.
9. Karklins, 2271.
10. Formanek, 2263.
H. Sandrin, 2234.
12. Tautvaišas, Povilas, 2212.
Mūsų meistrui teko žaisti su 

aukštesnės klasės žaidėjais, su did 
meistriais. Jų tarpe buvo tokių, 
kurie tik iš turnyro į turnyrą 
tevažinėja. O mūsiškiui tenka 
užsidirbti duoną ir tik retkarčiais 
pažaisti. Todėl jo laimėtus 4 taš
kus reikia laikyti labai geru re
zultatu.

Dar po 4 taškus savo klasėse 
laimėjo mūsiškiai Antanas Jasai
tis -1758 ir V. Karpuška - 1692.

Algis Jonaitis gavo 3 su puse, 
6 K. Ramas - 1869 - tik 2 su pu
se taško.

pionship Division” rungtynės 
tarp Harvardo universiteto, kuris 
yra lygos nugalėtojas ir Lietuvių 
I Rungtynės baigėsi 2,5 -2,5. Pa
sižymėjo Algis Makaitis įveikęs 
stiprų harvardiškį S. Žabeli.

— San Juano (Puerto Rico) 
tarptautinį turnyrą laimėjo pašau 
lio čempionas Spaskis surinkęs 
11,5 tš. Amerikietis Bisguier, 
australas W. Brawne ir jugos
lavas B. Parma po 10 tš., pasida
lijo antrą vietą.

— Chicagos lietuvių šachma
tininkų klubo pirmininku išrin
ktas Vladas Karpuška, nariais:
M. Mikutaitis ir R. Fabijonas. 
Klubas renkasi penktadieniais 7 
vai. v. į Jaunimo centrą.

. — Toronto “Aušra” atgaivina 
šachmatų sekciją. Kreiptis pas P. 
Ramanauską arba T. Augustiną.

Kazys Merkis

Lygindamas bendrą pirmeny 
bių salės vaizdą su prieš keletą 
metų matytais panašiais turny
rais, turiu pasakyti, kad ateina 
jaunieji. Rimtų plikių mažai be
simato. O ir tiems pasilikusiems 
įvairūs plaukuočiau kerta ir šau
kia:
— Seneliai, iš kelio. |

Gražios salės gale, už daugy
bės šachmatais apkrautų staliu
kų, žalias gardas, apsagstytas įspė 
jimais laikytis tyliai, nežengti 
žingsnelio ir t.t. O jame šach
matų dievai - didieji šachmati
ninkai. Tame Parnase pamačiau 
ir mūsų meistrą. Sėdėjo susirau
kęs prie vieno staliuko su tokiu 
gauruotu siaurakelniu dievu.

— Nusišypsok, meistre, - ta
riau lietuviškai. Kaisa padės 
laimėti.

Meistras ženklais pradėjo ro
dyti, kad nutilčiau. O, pavedė
jęs į šalį, ėmė aiškinti, kad žai
džia su tikra didmeistrių pabai
sa ir nėra kada jau labai šypso
tis.

Moterų žaidėjų tepastebėjau 
tik tris. Viena iš jų, juoduke, 
papasakojo, kad jau 1D metų žai
džianti ir dalyvavusi daugelyje 
turnyrų. Pradėjusi žaisti šeimo
je, vėliau vietinio parkelio klube 
ir turnyruose.. Dabar turinti li
gą - negalinti nežaisti turnyre.

Žaidėjų amžius ir socialinė 
padėtis labai įvairi. Illinojaus

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 09 St. Tel. WA 6-2787
2008 W. 69 St. Tel. WA 5-2787
8388 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVeet 6Srd Street 

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

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

IIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-conditionerg. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambint] VVA 5-3607 
P. Badenas K. Šimulis
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................... $5.06

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................................... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas. ...

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygot 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii

1 liioterų 'čempionė M. Koput -
1897 - jaunutė daili mergaitė, vos 
ketvirtus metus težaidžianti. Bet 
gal jauniausias iš visų žaidėjų 
buvo Steve Žak -874 - 12 metų. 
Laimėjo trofėjų (1-st. class E. Bo- 
oster).

Aklas čempionas

Daugelio nuostabą ir užuojau
tą kėlė aklas žaidėjas Al Sandrin. 
Apie 1948 jis turėjo Amerikos 
čempionatą (Am. open). Vėliau 
jo regėjimas palaipsniui ėmė silp
nėti. Dabar žaidžia nematyda
mas.

Aklajam čempionui žaidimo 
metu asistavo maloni jaunutė po 
nia. Tuo metu ji parašė ir porą 
eilėraščių. Vieną - aklajam čem
pionui, kitą - savo vyrui šachma
tininkui.

Mūsų meistro nuomonė
Pasikalbėjimo metu po turny

ro mūsų meistras pareiškė, kad 
šis turnyras esąs didžiausias pas
kutinių 6-8 metų bėgyje. Lietu
vių, esą, dalyvavę kiek per ma
žai gal dėl aukšto mokesčio. Ir 
tie patys būtų geriau padarę, 
jeigu būtų nemėginę laimėti 
pinigų, o žaidę aukštesnėje kla
sėje su geresniais žaidėjais.

Jis pats šiame turnyre negalė
jo siekti aukščiausio laimėjimo, 
nes čia buvę žaidėjų ne jo klasės, 
didmeistrių ir beveik profesiona
lų, kurie, esą, bebandą iš to pel
ną darytis.

K. Toliūnas

NEPRIPAŽĮSTA SOVIETŲ 
VALDŽIOS

Nepriklausomos Ukrainos lai
kinosios vyriausybės tremtyje 
užsienio reikalų ministras Wasy 
liūs Fedoronczuk, Jungtinių Tau 
tų generaliniam sekretoriui 
U Tihantui ir 82-jų tautų atsto
vams Jungtinėse (Tautose, įtei
kė protesto raštą, įkuriame įro
doma, kad sovietų karinė jėga 
užimta ir į Sovietų Sąjungą į- 
jungta Ukraina ir jos dabartinė 
valdžia yra nelegali. Visos jos 
padarytos sutartys ir nutarimai 
tuo būdu yra taip pat nelegalūs.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
*ak. Šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
llen) uždaryta Ligoniai priimami «v 
,1 tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3222 
Rea. telef. VVAlbrook 5-5076

Resid. Telef 282-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ UOOe 
GlVEKOl/KlINIt CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LE 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Iei neatsiliepia, skambinti 174-801 v

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
t2h No. Liberty Street 

Route 26, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 Weet OSrd Street 
Kampas 6S-čloa tr California 

Vai.: kasdien nuo «—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Treftlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Resid. tel. VVAlbrook 5-8048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71at Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., peuktad. 1-5, treč. tr šešt. ttb 
.usl tam a.
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Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj lr kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai 

so savo nuožiūra. Nesuaau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako Skelbimų 
kainOb prisiunčiamos gavus 
prašymus

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
AI.ERGU A

8751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

ialfl 2—S v., šeštadieniai* <0 ' p p
■ Jgonlal priimami pagal susltarlma

h Ant. Rudoko kabinetą perenių 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
8709 W. 51st Street
Tei — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PEOIALYB® — NERVŲ IR 
EMOCtNfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Glneknloginft Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai lr nuo 5 lkl 8 v.v.
fieštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

8815 W. 71 st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: oroa susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-J2 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS /
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI ST®

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Pirmad,. antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vaL p. p. ir nuo 
8 — t vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto Iki S vai. p.p.

Oflao telef. RB 7-1168 
Rea. tel. 289-2912

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Oflao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
r H T R U R G A 8 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vaL, 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

j_ __VaĮandO8__£agaĮ__i9usĮto;rĮmj^>___

Platinkite “Draugę”.

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

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
0R. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(TIob lr Campbell A ve kampas 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—x v » 

fieštad 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Prilaiko akinius Ir 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Oflao PR 6-7860; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. lkl 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7Ist Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 889-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresaai 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

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

LIGOS
Ofisas tr rez. 2652 W. 59tb St.

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 

’penkt nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tet HE 4-2123, Narna GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

Priiminėja ligonius tik slsltarua 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

TeL PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road 
VaL: pirmad.. antrad.. penktai). 1-4 
Ir 8-8 v. v., ketvlrt C • V. vakaro
ieštadleaiato 11-i vai



Demonstracijos ir taika

PASIDAVIMO KAINA
Ne taip seniai įvairiuose mie

stuose praūžė brutalios demon
stracijos prieš Vietnamo karą. 
Jas organizavo vadinamų tai
kos sąjūdžių nariai, kurių veik 
smuose nedaug tesimato tai
kos. Dabar besitęsiančiuose de 
monstrantų teismuose išryškė
ja ne tik jų brutalios prievar
tos veiksmai gatvėse, bet net 
ir teismuose — visiškas nesi
skaitymas su teisingumo įstai
gomis. Stebime tuos jvykius 
ir kartais pagalvojame, kad 
Vietnamo komunistai ir jų me-

> cenatai Kremliaus ir Pekino 
diktatoriai yra pasiekę dau
giau laimėjimų Amerikoj, ne
gu amerikiečių kariai Vietna
me.

Tas viskas tik parodo, kaip 
Amerikos jaunimas yra tik mo 
komas, bet ne auklėjamas. Su 
dideliu uolumu dabar orga
nizuojamas mokyklose jauni
mo treniravimas sekso klau
simais, bet nedaug pastangų 
tegirdėti apie pagilinimą poli
tinio, moralinio, ideologinio 
auklėjimo, kad jaunimas leng
vai nepasiduotų maskuotų dik
tatūrinių įtaigojimų sūkuriam.

*
Atsimintina, kad pagal pas

kutinį gyventojų surašinėjimą 
JAV-se iš 199 mil. gyventojų 
jaunimo iki 24 metų amžiaus 
rasta 93 mil., taigi beveik pu- 
sė visų krašto gyventojų. Tai 
didelis procentas. Jiems pri
klauso ateitis ir į juos turi būti 
ypatingas dėmesys kreipiamas, 
išplečiant reikiamą auklėjimą 
mokyklose, organizacijose, baž 
nyčiose, ypač šeimose.

Netrukus ruošiamasi pra
vesti vėl naujas demonstraci
jas prieš karą Vietname. Tai
kos troškimo išryškinimas yra 
geras ir teisingas. Taikos visi 
trokštame, bet nebus tikros 
taikos, jei bus ji perkama pa
taikavimu grobuoniškoms rau
donosios despotijos užmačiom, 
kapituliavimu raudonajam im
perializmui, kaip taikos nebu
vo pirkta nuolaidomis naciz
mui.

*
Šių naujų demonstracijų iš- 

♦ vakarėse labai būtų naudinga 
plačiau susipažinti su laišku, 
kurį parašė Vietname žuvusio 
18 metų amžiaus kario Grego
ry M. Thompson tėvas Mal- 
colm Thompson. Šis laiškas 
buvo išspausdintas “Review 
Journal” spalio 16 d. ir jį lap
kričio 8 d. persispausdino Wa- 
shingtone leidžiamas ‘‘Human 
Events” nr. 45. Šio laiško min
tys taip giliai pasiekia širdį, 
kad jį reikia perteikti beveik 
ištisai. Žuvusio kario tėvas ra
šo: “Kai taikos demonstrato- 
riai skaitys mano sūnaus var
dą, tegu jie žino, kaip jis gal
vojo apie Vietnamą ir kaip

< galvoja jo tėvai, kurie kūrė 
jo gyvenimą. Mes, jo tėvai, 
atsisveikinome su juo, išvyks
tančiu į frontą, ne tie vadina
mi taikos agitatoriai. Mes, ku
rie pirmieji pamatėme jo kū
ną, vėliava apsuptame kars
te, turime būti pirmiau išklau

Spaudoj ii gyvenime
ŠIURPUS RADINYS VIETNAME

Viename upelyje, netoli Hue 
miesto, Vietname, žmonės sura
do 250 kaukolių ir daugybę kau
lų. Tai vis liekanos komunistų 
nužudytų žmonių per vadinamą 
Tet puolimą 1968 metais. Iš viso 
Hue apylinkėse iškasta apie 2,300 
komunistų nužudytų lavonų. A- 
pie tai plačiai informuoja žur
nalas “Time” savo spalio mėn. 31 
d. numeryje. Upelyje rastieji kau
lai buvo tų, kuriuos įsibrovę ko
munistai rado Hue priemiesty 
Nam Hoa. Čia jie buvo subėgę 
į kątedrą, manydami, šioji šven
ta vieta buvo lyg vienintelė viltis 
išsigelbėti. įsibrovę komunistai 
atrinko vyrus ir išvedė, sakyda
mi, kad jie bus indoktrinuoti 
naujoj ideologijoje. Deja, Nam

syti, ne tie protestuotojai. Tie 
aiškūs propagandistai nebuvo 
mano sūnaus laidotuvėse ir jie 
manęs nelydi, kai aš nešu gė
les ant sūnaus kapo. Mano sū
nus žuvo kovodamas už savo 
kraštą”.

*
“Amerikai negali būti toliau 

leidžiama nuolat savo pilie
čius įtikinėti savo sūnuose ug
dyti patriotizmą, ištikimumą, 
rvžtą ginti prispaustuosius ir 
tada, kad tie sūnūs žuvo, stai
ga pakeisti savo mintį ir nu
sileisti tiems, kurie juos nu
žudė. Dauguma tų vadinamų 
taikos demonstracijų ir žuvu
siųjų vardų skaitymo apeigų 
visame krašte yra aiški pro
paganda paveikti JAV prezi
dentą išduoti Pietų Vietnamą 
priešui, kuris aiškiai ir atvirai 
siekia, jį nukariauti. Kada jie 
skaitys mano sūnaus vardą, 
siekdami taikos bet kokia kai
na, o jos kaina, bus pasidavi
mas, tegu atmena, kad jis, ku
rio vardą jie skaitys, nepasi
davė. Kada tie tariami gedulo 
laikytojai skaitys mano sū
naus vardą, tegu suvokia, kad 
jų gedulas geriau pasitarnau
tų, jeigu būtų gedima dėl šiau
rės Vietnamo komunistų, ku
rių vėliavomis jie mosuoja, 
net kai degina vėliavą, kuria 
buvo pagerbtas mano sūnaus 
karstas. Tegu jie tą dirbtinį 
gedulą nukreipia prieš agreso
rius, kokiais laikė juos mano 
sūnus, kai už savo heroizmą 
kovose laimėjo Sidabrinę Žvaig 
ždę”.

*
“Kai jie skaitys mano sū

naus vardą, tegu žino, kad jis 
kėlė reikalą sustiprinti bombar 
davimą ginklų sandėlių Šiau
rės Vietname; jis nebuvo už 
nutraukimą bombardavimų, 
kad priešas turėtų neribotas 
karo atsargas jį nužudyti. Kai 
jie skaitys vardą Gregorijaus 
Malcolm Thompson, tegu su
pranta, kad jie tik įrodo pa
sauliui dažnai komunistų kar
tojamą tvirtinimą, jog dauge
lis amerikiečių pasidarė tokie 
ištižę, dekadentiški, kad jie nu
silenks bet kokiai ryžtingai jė
gai, kuri tik jiems pastos ke
lią. Ir kai tie ištižėliai, kvai
šieji skaitys jo vardą savo 
tariamame taikos siekime, te
gu jie atsimena, kad taika, 
pirkta pasidavimo kaina, yra 
tik trumpa Muencheno tipo 
taika, tetrunkanti tik tol, kol 
agresoriaus apetitas pareika
lauja naujų aukų.

Pagaliau, kai tie veidmai
niai skaitys sąrašą žuvusių P. 
Vietnamo gynėjų, tegu jie ži
no, kad jie pasiekė žemiausią 
žmogaus niekšiškumą pasauly, 
kada jie sąmoningai ir klastin
gai ištaria mirusio žmogaus 
vardą, siekdami ralaimėjimo 
to reikalo, dėl kurio jis mirė”.

Šis tėvo laiškas turi nepap
rastai daug gilių minčių. Su 
jomis tėvai, mokytojai, orga
nizacijų vadai turėtų supažin
dinti savo jaunimą. J. Pr.

Hoa kalno papėdėje, apie 10 my
lių nuo katedros, jie buvo išžu
dyti.

Kai 1968 m. vasario 24 d. bai
gėsi Hue kautynės, buvo nustaty
ta, kad dingo apie 3,599 civi
lių gyventojų. Pamažu žmonės 
ėmė atrasti masinius kapus, kur 
užkastieji vieni buvo sušaudyti, 
kiti surišti ir, matyt, gyvi palai
doti. Dauguma jų buvo arba pa
reigūnai, arba tarnavusieji a- 
merikiečių įstaigose. Komunis
tai atsinešė savo juoduosius są
rašus ir, kurį tik. radę, barbariš
kai žudė. Žmonėse vaikščiojo 
baisūs gandai. Tik šiemet kovo 
mėnesį vienas ūkininkas, arda
mas žemę, pastebėjo, kad arklas 
užkliuvo vielos. Su ja buvo iškel-

Prez Nixon gauna tūkstančius laiškų, remiančių jo politiką Vietname. Tai vadinamosios “tyliosios Ameri
kos’) atsakymas į įvairius prezidento ir jo politikos puolimus.

NERAMUMAI SIAUČIA LIBANE

Libanas, kurio himnas skati
na krašto gyventojus kovoti už 
krašto vėliavą ir garbę, pergy
vena nerimo dienas. Mažas kraš 
tas, teturintis 10,400 kv. mylių, 
2,7 mil. gyventojų, sulaukė vi
daus ir užsienio grėsmės. Krikš 
čionys ir mahometonai jau se
niai nesutarė dėl vidaus politi
kos. Šie nesutarimai pravėrė du 
ris arabų kovotojams, siekian
tiems iš Libano pulti Izraelį.

tas numirėlio rankos kaulas. To
je vietoje tik augo įtartinai labai 
vešli žolė... Čia ir atrasti masi
niai kapai, po 20-40 lavonų vie
noj duobėj. Buvo atkasta apie 24 
kapai, kuriuose buvo 809 lavo
nai.

Gi nužudytieji prie Nam Hoa 
upelio tebuvo atrasti tik praeitą 
mėnesį, kai į Pietų Vietnamą 
atbėgę trys buvusieji komunistų 
kariai pasakė apie tas žudynes. 
Vieta buvo labai nuošali, sun
kiai surandama. Iškastų nužu
dytųjų liekanos buvo išdėstytos 
ant ilgų lentų netoli mokyklos ir 
Hue miesto gyventojai ilgomis ei
lėmis ėjo ieškoti ir atpažinti savo 
žuvusiųjų.

Pietų Vietnamo vyriausybė 
apskiačiuoja, kad komunistai 
nuo 1957 m.jau yra nužudę apie 
25,000 civilių gyventojų ir pagro
bę apie 46,000. Provincijos vado
vas pulk. Le Van Than pareiškė, 
kad po šio šiurpaus radinio Pie
tų Vietnamo gyventojai žino, jog 
komunistai gali masiškai žudyti 
žmones be jokios atodairos į jų 
politinį nusistatymą.

Kodėl įvairūs liberalai, kurie 
demonstruoja JAV miestuose, net 
iškėlę komunistų VietCongo vė
liavas, nemato šio nekaltai ci
vilinių gyventojų išlieto kraujo? 
Tik naciai panašias žudynes y- 
ra vykdę. Komunistai yra dar 
žiauresni jų mokiniai ir nusipelno 
tokio pat pasmerkimo.

J. Žvilb.

Švėkšna ir jos gimnazija ’
ALICIJA RŪGYTĖ

Klebonas Voitkevičius mirdamas paliko Šalpėnų 
dvarelį altarijai su sąlyga, kad altarista mokėtų lietuviš
kai, pridėdamas pelną iš Alseikų kaimo, (jame nepri
klausomybės laikais gyvėno J. Daužvardienės tetos Mer- 
liūnienė ir Kotryna Rauktytė).

1732 m. sudegė pirmoji Švėkšnos bažnyčia, staty
ta 1509 metaisi. Naują daug didesnę bažnyčią pastatė 
paskirtas klebonu Žemaičių kapitulos prelatas, Vilniaus 
kapitulos kanauninkas, Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos sekretorius Antanas Voyna. Jis daugiausia savo pini
gų sudėjo statybai, iš švėkšniškių vadovavo bažnyčios 
statybai vaitas Jokūbas Jenčauskis, kurio ainiai gyvena 
Švėkšnoje iki mūsų dienų ir mokosi gimnazijoje.

1766 metais Švėkšną su visomis vaitystėmis nupirko 
Livonijos vaivada Vilhelmas Plateris, Švėkšnos dvaro 
centrą valdė iki 1944 m. spalio 10 dienos dr. Aleksand
ras Plateris.

Plateriai daug prisidėjo prie Švėkšnos kultūrinio ly
gio pakėlimo, Švėkšnos bažnyčios ir gimnazijos statybų. 
Grafas Jurgis Plateris paaukojo Švėkšnos gimnazijai pa
statyti gražiausią savo parko dalį. Bolševikų išvežtas 1941 
metais, jis mirė Sibire 1943 metais vasario 2 dieną.

1867 m. buvo pastatyta liuteronų akmeninė bažny
čia, kurios statybai sklypą davė ir piniginę paramą su
teikė grafas Adomas Plateris. 1868 m. buvo pastatyta

Kovos pasienyje ir arabų pasitarimai 
GEDIMINAS GAEVA

Sirija remia arabų kovotojų 
organizacijas ir jos kariuome
nės daliniai daro puolimus. Lap
kričio 1 d. Sirija ėmė telkti 
stambesnius karinius dalinius 
Libano pasienyje.

Švelnus ir įvairus Libano kli
matas viliojo keliautojus. Jo 
miestuose iš seno susitikdavo 
įvairių tautų ir žemynų pirkliai. 
Libano reikšmė padidėjo 1967 
m. Suezo kanalą uždarius, nes 
Irako ir Saudi Arabijos nafta, 
vamzdžiais teikiama, pasiekia 
jo uostus.

Libanas patenka į ugnį
Praėjusį gruodžio mėnesį į 

Libaną pradėjo spraustis ara
bų kovotojai. Izraelis įvykdė 
Beiruto aerodrome puolimą ir 
sunaikino Libano 13 prekybinių 
lėktuvų. Šiuo žygiu įspėjo Li
bano vyriausybę, kad ji neįsi
leistų EI Fata ir kitų Palesti
nos arabų kovotojų, vykdančių 
puolimus Izraelyje.

Jungtinės Tautos pasmerkė 
įžūlų Beiruto užpuolimą, tačiau 
savo sprendimu negalėjo pa
keisti padėties. Balandžio mėn. 
Izraelio kariniai lėktuvai vėl 
puolė Libaną. Ir šis žygis buvo 
JT pasmerktas. Izraelis teisi
nosi, kad užpuolimo smūgiai 
buvę taikyti arabų kovotojams.

Arabų kovotojai Libane
Palestinos arabų kovotojai 

nuo praėjusio pavasario ėmė 
spraustis į Libaną ir mahome
tonų srityse kelti neramumus. 
Spalio 23 d. prasidėjo dažni su
sidūrimai pasienyje tarp EI Fa
ta organizacijos kovotojų ir Li
bano kariuomenės. Pasienio mū 
šiai stiprėja ir tebesitęsia. Li
bano vyriausybė bandė padėtį 
švelninti. EI Fata radijo siųs
tuvas kaltino Libano karius nu

šovus arabų kovotojus.
EI Fata kovotojai įsitvirtino 

Libano pasienio kaimuose. Jie 
ginkluoti sovietiškais automa
tais. Arabų kovotojai, dėvį į 
amerikiečių panašią uniformą, 
aiškina Libano gyventojams: 
“Mes atvykome kovoti prieš Iz
raelį. Libano kariuomenė truk
do mūsų žygį. Mes įrodysime, 
kad ji negtali mums įsakyti, kaip 
mes turime elgtis šiame kraš
te”.

Sirijos įsikišimas

EI Fata organizacijos kovo
tojai, vedantys partizaninę ko
vą prieš Izraelį, nesukeltų ne
rimo, jei Libano gyventojai bū
tų vieningi ir jiems netalkinin
kautų Sirija.

Libano pasienyje prasidėjus 
kovoms prieš Palestinos arabų 
kovotojus, Sirija pradėjo telkti 
kariuomenę, kuri įsibrovė į Li
bano miestelius ir kaimus. Pas
kutinėmis žniomis, lapkričio pra 
džioje Sirija ėmė telkti naujus 
dalinius, šarvuočius ir sunkiuo
sius pabūklus prie Libano sie
nos.

Izraelis pašaukė vyresnio am
žiaus — 49 - 55 metų atsargi
nius. Izraelio ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Y. Allonas 
pareiškė, kad kraštas pasiruo
šęs žygiui sustabdyti arabų ko
votojų veiksmus ir padėčiai pa
keisti Libane.

Grasinimai ir raminimai
Mažieji susidūrimai Libano ir 

Sirijos pasienyje įtempė tarp
tautinius santykius. Valstybės 
ir krašto apsaugos departamen
tų pareigūnų pareiškimai, kad 
JAV pasiruošusios daryti žy
gius Libane tvarkai palaikyti 
sukėlė Sovietų nepasitenkinimą. 
Maskva apkaltino Washingtoną 
dėl pasitarimų su Izraeliu ir

raži meniška Šv. Florijono stovyla apsaugai nuo gais
rų.

Plateriai, valdydami Švėkšną, buvo rūpestingi val
dytojai. Švėkšnos vaitystės ir dvaro savininkų Platerių 
ūkininkai dvarui lažo-baudžiavos nėjo, bet mokėjo dva
rui už valdomą žemę natūra ir pastotėmis (anų laikų 
inventorizacijos dokumentuose pabrėžiama, kad valstie
čiai laisvi).

Aišku, kad tai turėjo įtakos į švėkšniškių gerovės 
kilimą ir su tuo kultūrinio lygio pakilimą. Be to, švėkš
niškiai turtėjo prekybos su gretima Vokietija dėka. Švėkš 
nos miestelis augo, kai jame apsigyveno daugiau ama
tininkų vokiečių ir pirklių žydų. Buvo pastatyta ir sina
goga.

Antrpje 19 šimtmečio pusėje Švėkšnos klebonas kanau 
ninkas Staškauskas pasirūpino, kad Švėkšnos kapinės 
būtų aptvertos aukšta akmenine siena. Švėkšnos bažny
čios šventorius apmūrintas aukšta mūro siena su gotiko 
stiliaus stacijomis ir akmenimis išgrįstas takas nuo mies
telio iki kapinių.

1898 metais Švėkšnos klebonu buvo paskirtas kun. 
Julius Maciejauskas, 40 metų klebonavęs Švėkšnoje ir 
nepaprastai jai nusipelnęs. Jo pastangomis ir iniciatyva 
buvo pastatyta 1901-1905 metais gražiausia Žemaičiuo
se gotiko stiliaus bažnyčia. Aišku, statybai padėjo švėkš
niškiai parapiečiai, grafai Adomas ir Aleksandras Plate
riai ir lietuviai amerikiečiai. Kun. J. Maciejauskas va
žiavo į Ameriką rinkti .pinigų bažnyčios statybai. Bažny
čia kainavo apie 200,000 aukso rublių.

Prelato Juliaus Maciejausko pastangomis buvo pa
statyta Švėkšnoje 1906 m. medinė parapinė lietuviš
ka pradžios mokykla, senelių prieglaudai du namai 19-

Z GRIGORENKO-SAVO 
VYRO GYNĖJA

Didvyriškai giįna suimtą laisvę ginančių gynėją
v. šaukimas

Suėmus gen. P. Grigorenko, 
visos nelaimės užgriuvo ant jo 
šeimos, šeimos nariai buvo įra
šyti į politinių nusikaltėlių są
rašus. KGB — saugumiečiai 
ėmė itin griežtai terorizuoti jo 
žmoną. Bet Zinaida Grigorenko 
nenuleido rankų. Ji gynė savo 
vyrą, tuojau parašė gerai pa
grįstą skundą Brežnevui, Ko
syginui, Aukščiausiojo teismo 
pirmininkui Gorkinui, v. proku
rorui Rudenkai, Medicinos mok 
slų akademijos pirm. Blochi- 
nui ir kt.

Skunde ji iškėlė, kad jos vy
ras gen. Grigorenko yra visiš
kai sveikas ir teisėjo įsakymas 
jos vyrą suimti ir patalpinti į 
psichiatrinę ligoninę yra visai 
nepagrįstas. Drauge pateikė do
kumentinius įrodymus. Už tokį 
žiaurų ir kartu nepagrįstą val
stybei nusipelniusio vyro panie
kinimą, visų pilietinių teisių atė
mimą, išmetimą iš partijos, pats 
teisėjas, jos manymu, turi būti 
patrauktas atsakomybėn. Savo 
skunde Zinaida Grigorenko iš
dėstė to teismo ir teisėjo sau
valės faktus, pareikšdama: “Ma 
no vyras Petras Grigorenko ne-

Gen. P. Grigoreniko

įspėjo nesikišti į Libano vidaus 
reikalus.

Ir arabuose vyrauja priešta
raujančios nuotaikos. Sirija ne
sivaržo priemonėmis įtempti 
santykiams su Libanu. Egiptas 
imasi tarpininkavimo Libanui 
ir Palestinos arabams sutaikyti. 
Egipto tarpininkas Hassan Sa- 
bry ai - Kholy deda pastangas 
derinti Libano ir Ei Fata ara
bų kovotojų orgianizacijos rei
kalus : krašto saugumą, suve
renumą ir Palestinos arabų vei
klos laisvę. Pirmieji pasitari
mai Libane, Klayat oruostyje 
buvo nesėkmingi. Libano vyriau 
sybės atstovas ir EI Fata va
das Yasser Arafatas veda pasi
tarimus Kaire.

Šiuo metu Artimųjų Rytų sau 
gumas pareina nuo Sirijos ir 
Izraelio laikysenos. Sirijos ka
riniai veiksmai Libane gali pa
stūmėti Izraelį daryti didesnį 
puolimą, kol arabai nėra pasi
ruošę atkirčiui.

08 metais, nupirkti namai ligoninei 1919 metais. Ją įren
gė dr. K. Oželis. Jo rūpesčiu pravestas plentas nuo Švėkš
nos iki Klaipėdos krašto. Didžiausias nuopelnas švieti
mui — prel. Maciejausko pastangos įkurti Švėkšnoje 
progimnaziją, o vėliau gimnaziją ir pastatyti jai rūmus. 

Švėkšniškiai amerikiečiai

Po sukilimų ir nuo kariuomenės daug švėkšniškių 
išvyko į Ameriką. Jie nepamiršo savo gimtosios parapi
jos ir savo gausiomis aukomis parėmė minėtas klebono 
vedamas statybas.

Draugijos ir visuomeninė veikla

Pradžioje 18 šimtmečio Švėkšnoje pradėjo reikštis 
visuomeninis gyvenimas. Klebonas Jurgis Voitkevičius 
pradėjo steigti religinio pobūdžio brolijas, kurių di
džiausia buvo Švenčiausios Panelės Marijos gražiai su
siorganizavusi, gausi ir turtingą brolija, švėkšniškiai ir 
kitų parapijų žmonės stodavo į šią broliją. Tai matome 
iš užsilikusių klebonijos archyve dokumentų, kuriuose 
surašyti palikimai brolijai ir ne švėkšniškių narių, pavyz
džiui Pajūrio dvarininko Roko Pilsudskio paliktas stam
bus palikimas tai brolijai. Tokių palikimų iš gretimų pa
rapijų buvo daug.

1758 metais minimos ir kitos brolijos, kaip Švč. 
Trejybės, Švento Škaplieriaus.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus įkurta Blaivybės dr- 
ja turėjo daug narių Švėkšnoje ir parapijoje.

(Bus daugiau)

pagrįstai buvo patalpintas psi- 
chiatrinėn ligoninėn, nekaltai 
buvo kalinamas — tai žiaurus 
čekistų sauvaliavimas! Iš viso, 
aš matau, kad prieš mūsų šei
mos narius prasidėjo žiaurūs 
persekiojimai, kalinimai ir tą
symai, kuriuos esame išgyvenę 
žiauriojo diktatoriaus Stalino 
laikais. Q, kiek aš esu iškentė
jus! Metais teko kalėti ir kon
centracijos stovyklose kentėti. 
Buvo nužudytas pirmasis ma
no vyras, sesuo, žentas”.

Prašo taikyti konstitucines 

teises

Toliau Zinaida Grigorenko sa 
vo skunde rašė: “Aš reikalauju 
teisybės ir Sovietų Sąjungos 
konstitucijos duomenų teisių tai 
kymo mano tragedijos atveju. 
Prašau apsaugoti mano vyrą ir 
mano šeimą nuo KGB sauvalia
vimo, nuo neteisėto nenusikaltu 
šių žmonių persekiojimo. Ap- 
saugokit mane ir mano vaikus. 
Nei mano vyras nei aš, nei ma
no vaikai nesame bet kuo nu
sikaltę Sovietų Rusijai ir jos 
konstitucijai. Pagal veikiančius 
tarybinius įstatymus, prašau 
grąžinti mano vyrui iš jo at
imtas tarybinio piliečio ir gene
rolo teises. Jis turi būti rehabi- 
lituotas visais atžvilgiais ir taip 
pat grąžintas partijon”.

Bet ar kas šios moters išklau
sė? Niekas. Gen. Petras Grigo
renko ir šiuo metu vėl patalpin
tas “gydymui” į beprotnamį. 
Ryžtinga ir apgalvota žmonos 
vedama jos vyro ir šeimos gy
nyba nieko gero nedavė. Iš to 
aiškėja, kad Sovietų Rusija, ir 
kiti pavergti kraštai palengva 
grįžta į Stalino teroro laikus. 
Kitaip tariant: — Soyietija tai 
didžiausias pasauly kalėjimas, o 
gal tiksliau — beprotnamis. Ta
čiau šios moters ryžtas ir pasi
aukojimas parodo, jog sovietų 
pragare atsiranda moterų kovū- 
nių, pasiryžusių mirti už teisę, 
laisvę ir už savo šeimą.
Z. Grigorenko gynė ne tik savo 
vyrą, ji drįso ginti ir tuos, ku- 
rie protestavo Maskvoj prieš 
Čekoslovakijos okupaciją. Šios 
moters KGB saugumiečiai ne
gali įbauginti. Jos drąsa jau pla 
čiai žinoma pasaulyje. Komu
nistai jai siūlė gerą vietą ir ge
ras ekonomines gyvenimo sąly
gas, kad tik ji atsisakytų nuo 
savo vyro gynimo. Tačiau ji ne
paliko savo vyro komunisti
niam sunaikinimui.
Paleiskite vyrą — jis nekaltas!

Ji buvo daugelį kartų suimta. 
Išėjusi iš kalėjimo, kreipėsi į 
komunistų partijos centrinį ko
mitetą asmeniškai, vėliau ir 
Maskvos prokuratūrą. “Paleis-

(Nukelta į 4 p3l.)
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KANADOS LIIETUVIŲ 

KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS

PRANYS ALŠĖNAS
Kanados lietuvių katalikų at

stovų suvažiavimas įvyko lap
kričio 1 - 2 dienomis Toronte,
Prisikėlimo parapijos patalpose.
Dalyvavo 81 atstovas ir nema
ža svečių ,kurių tarpe vysk. V.
Brizgys, Pasaulio Liet. Katalikų 
org. komiteto pirm. K. Kleiva, 
kun. prof. St. Yla, Kanados Lie
tuvių b-nės krašto valdybos pir
mininkas dr. S. Čepas ir eilė ki
tų. Suvažiavimą atidarė, daly
vius pasveikino ir pranešimą pa 
darė Kanados Liet. Katalikų 
centro org. k-to pirm. J. Matu
lionis. Invokaciją sukalbėjo ku
nigas Placidas Barius, OFM.

Suvažiavimo prez. pirminin
kais buvo prel. dr. J. Tadaraus
kas, J. Matulionis ir dr. J. Sun
gaila. Pirmininkavo pasikeisda
mi, sekretoriavo V. Sonda.

Nutarimų komisiją sudarė 
dr. B. Povilaitis, kun. dr. P. Gai
da ir dr. P. Lukoševičius, man
datų — Mastys, Manglicas ir 
Vaičeliūnas.

Ilgesnį pranešimą padarė sve
čias iš JAV-bių K. Kleiva. Kun. 
dr. Gaida prelegentą užklausė, 
kaip organizuojasi Amerikos 
lietuviai katalikai, o kun. dr. J.
Gutauskas klausė apie lietuvių 
katalikų organizacinę veiklą Vo 
kietijoje, Austrijoje ir kt. pa 
šaulio kraštuose.

Kun. St. Yla skaitė įdomią 
paskaitą apie katalikų veiklą 
nūdienėse sąlygose — “Katali
kiškoji veikla į naują kelią”.
Paskaitininkas pasigerėjo Ka 
nados lietuviais katalikais, pa
brėždamas, kad JAV liet. ka
talikai tebediskutuoja Katalikų 
centro steigimą, o kanadiečiai 
lietuviai jau steigia. Toliau iš
ryškino Centro veiklos gaires 
pabrėždamas, jog šių dienų ka
talikus pasaulyje reikią ne tik 
informuoti, bet ir juos orientuo
ti, organizuoti ir mobilizuoti vi
sur, kur tik jų esama.

Pasak kun. Ylos, turime veik
lių asmenybių katalikų tarpe, 
kurie patys nekruta, nepriside
da, juos reikią surasti ir pa
kviesti į darbą, ir jie dirbsią 
kaip nepamainomi katalikybės 
veikėjai.

Kun. dr. J. Gutauskas, lyg 
papildydamas paskaitą, užsimi
nė apie knygų serijos “Krikščio 
nis gyvenime” leidimą ir prašė, 
kad naujai suorganizuotas Ka
nados lietuvių katalikų centras Kanados lietuvių katalikų suvažiavime, lapkričio 1—2 d., Toronte, pa
tą kilnų ir didelį darbą paremtų. skait° kun- Prof- stasJ^ Yla- kairėl — <*• J- Sungaila.
Priimtas statutas ir išrinkta 
K.L.K. centro valdyba.

Kanados liet. kat. centro tiks
lai yra: 1) Apjungti Kanados 
lietuvius katalikus, 2) Skatinti 
visokeriopą katalikišką veiklą 
ir jai vadovauti, 3) Ugdyti re
liginį ir tautinį susipratimą bei 
atsparumą ir 4) Atstovauti Ka
nados lietuvius katalikus.

Kanados L.K. centrą sudaro 
penkiolika asmenų, išrinktų šio 
suvažiavimo. Į pirmąją Centro 
vadovybę įėjo iš kunigų — Ku
nigų Vienybės atstovas, šios 
draugijos pirm. prel. dr. J. Ta
darauskas, kun. P. Ažubalis 
(Šv. Jono par. klebonas), tėvas 
PI. Barius, OFm (Prisikėlimo 
parapijos klebonas), kun. dr.
P. Gaida ir kun. dr. F. Jucevi
čius (Montrealio Aušros Vartų 
liet. par. klebonas) ir seselė Ig
ne (Marijošiūtė). Iš pasauliečių 
— V. Kolyčius, A. Kuolienė, dr.
P. Lukoševičius, dr. B. Povilai
tis, A. Ramanauskienė, Č. gen- 
kesdžius, K Mangl^ųs, L 
—J.

mis pasiskirstys pirmajame po
sėdyje. Centro kadencija — tre
ji metai. Reikalui esant, Cent
ras galės sudaryti specialias ko
misijas iš kooptuotų naujų na
rių.

Į atstovų suvažiavimą buvo 
ir ateityje bus kviečiami: Kana
dos lietuvių katalikų parapijų 
klebonai ir tarybų atstovai, o 
taip pat — kapelionijų ir mi
sijų vadovai, vienuolynų atsto
vai, KLK kunigų vienybė, kata
likiškos organizacijos (centrai 
ir skyriai), katalikiškos insti
tucijos, Kanados liet. kolonijos, 
kur nėra parapijų, katalik. or
ganizacijų atstovai. Suminėtieji 
vienetai j suvažiavimus siųs po 
vieną asmenį nuo 100 ar dalies 
savo narių. Atstovai į suvažia
vimą renkami demokratiniu bū
du. Suvažiavimai bus šaukiami 
pagal reikalą, bet ne rečiau, 
kaip kartą per trejus metus

Suvažiavimai diskutuos K. L. 
katalikų veiklos galimybes, 
duos Centrui pagrindinius veik
los nurodymus, priims ar keis 
Centro statutą ir spręs kitus 
klausimus. Juose patariamuoju 
balsu galės dalyvauti ir kitų 
tikybų atstovai, kuriuos pakvies 
K.L.K. Centras. Pinigines lė
šas sudarys parapijų, organizaci 
jų ir kt. vienetų įnašai, au
kos bei palikimai ir kitos paja
mos.

K.L.K. Centras yra Pasaulio 
lietuvių katalikų centrinio or
gano narys.

Suvažiavimo metu kalbėjo ir 
garbingasis svečias vysk. V. 
Brizgys, eilė kitų asmenų iš at
stovų tarpo, patiekdami eilę gra 
žiu sugestijų Centro ateities

Kanados lietuvių katalikų suvažiavimo darbo prezidiumas. Iš kairės — 
sekr. V. Sonda, pirmininkai prel. dr. J. Tadarauskas, J. Matulionis ir 
dr. J. Sungaila. Nuotr. A. Simanavičiaus

STUDIJOS IR JŲ IŠTESĖJIMAS

Rimtas studijavimas ir studentavimas
J. VENCKUS, SJ

Šio rasimo autoriui teko ilga 
laiką mokytojauti ir profeso
riauti taigi ir su studentais ben 
drauti. Tenka pastebėti, kad vi
sais laikais buvo gerų ir blogų, 
gabių ir negabių studentų Iš 
savo ilgos patirties turiu pasa
kyti, kad jeigu kuris jaunuolis 
nėra priaugęs aukštiesiems mok 
slams, tegu geriau jų nepra
deda, o jeigu pradėjo studijuoti 
universitete ar kolegijoje, tegu

jas, kurių buvo iš viso dešimt, 
perskaitė dr. B. Povilaitis. Jos 
bus paskelbtos vėliau. Užbaigia
mąjį žodį tarė Org. k-to pirm. 
J. Matulionis. Suvažiavimas 
baigtas Tautos himnu.

Po to, tose pačiose patalpose, 
įvyko visiems suvažiavimo da
lyviams ir svečiams priėmimas. 
Užbaigos ir padėkos žodį tarė 
dr. J. Sungaila.

Lapkričio 2 d. Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos. Šv. Mišias
aukojo ir pamokslą pasakė vys- 

veiklai. Suvažiavimo rezoliuci- kūpąs V. Brizgys.

Nuotr. A. Simanavičiaus

Z. GRIGORENKO - VYRO GYNĖJA
(Atkelta iš 3 pusi.)

kitę mano vyrą!” — šaukė ji vi
sur ir visose kryžkelėse. “Jis 
nekaltas! Jeigu jum atrodo, jog 
jis serga, atiduokite jį mano 
atsakomybei”.

O vis dėlto šis pabaltiečių, 
totorių ir kitų tautų gynėjas 
kalinamas ir šiandien.

Prieš kelis mėnesius buvo pa
sklidusi žinia, kad Zinaida Gri- 
gorenko kreipėsi pagalbos į J. 
Tautų Tarptautinę Moterų ly
gą, išsiuntė skundą Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui Švei- 
carijoi... Bet ar šios organiza
cijos jai padėjo? O gal tų jos 
skundų iš viso jos negavo? — 
sunku atspėti. Tačiau laisvojo 
pasaulio spauda, radijas — lais
voji žmonija šia moterimi susi
domėjo.

Reikią atsiminti, kąd komu- 
r&ftiJqe ,

tas, spauda, telefonas ir telegra
fas, laiškai griežtai kontroliuo
jami. Nuo gen. Grigorenko su
ėmimo dienos į Zinaidos Grigo
renko butą neatėjo nė vienas 
laiškas, nė viena telegrama... 
Taip yra komunizmo apsėstoje 
Sovietijoįe — Rusijoje, taip y- 
ra ir kituose komunistinės im
perijos kraštuose. Mūsų paverg
toje tėvynėje dar žiauriau! Ap
linkiniais keliais mane pasiekė 
žinios, kad 1969 m. iki rugsėjo 
mėn. maskviniai teismai yra nu
teisę mirti 26 lietuvius ir jie visi 
buvę sušaudyti. Už ką? — Tik 
už tai, kad jie mylėjo savo tė
vynę daugiau, negu Rusiją ir 
“didžiųjų brolių” atneštą komu
nizmą ir vergiją.

Zinaidai Grigorenko, didžiai 
laisvės teisės gynėjai turėtume 
išreikšti didžią pagarbą ir pasi
gerėjimą jos didvyriškumu ir 
kartu užjausti .ją ios sunkioje

apleidžia tą šaką, kuriai studi
juoti nėra pasiruošęs ir tegu 
pasirenka jam artimesnę studi
jų ar šiaip jau darOo sritį.

Yra įvairių priežasčių, dėl ku 
rių jauni žmonės veržiasi į mok
slus vienais metais daug labiau 
kaip kitais. Kai autorius 1946 
m. atvyko iš Europos, pradėjo 
mokytojauti Scrantone, Pa. Ka
ras buvo ką tik pasibaigęs. Jau
nimas grįžo iš kariu unenės. Jau 
nuoliai, tarnaudami kariuome
nėje ir oūdami fronte labai su
brendo. Amerikos valdžią skati
no juos studijuoti, apmokėdama 
visas ar gerą dalį studijų išlai
dų. Buvo sudaryta galimybė stu 
dijuoti tiems, kurie šiaip jau 
nebūtų galėję siekti aukštojo 
mokslo dėl lėšų stokos.

Plačios studijų galimybės
Amerikos valdžia vis plačiau 

atveria duris studijoms Saky
sime, ji siunčia savo žmones į 
svetimus kraštus studijuoti tro
piškų kraštų ligas, kuriij niekas 
Amerikoje nežinojo, bet jas ge
rai pažino Amerikos kariai Toli
muose Rytuose ar kitur.

Pokario metais mokslas la
bai išsiplėtė, išsišakojo. Studi
jas išplėtė nauii išradimai bei 
atradimai. Visas pasaulis prašo 
antifoiotiniu vaistų, o ių gamy
bos centrai buvo JAV-se.

Ne tik mokslo išradimais A- 
merika pradėjo pasauliui lemi 
nuoti. Paklausk olando, kodėl 
jų valstybė nustojo didelių ko
lonijų, sakysime, Javos ir kitų 
žemių. Atsakymas — “Amerika 
taip perėjo”. Paklausk tx’gą, 
kodėl jie prarado savo žemes 
Amerikoje (Belgų Kongą). At
sakymas tas pats: “Taip Ame
rika norėjo’’. JAV-bių politikai 
laikėsi nuomonės, kąd tautos, 
norinčios nepriklausomybės, tu
ri ją gauti. Tiesa, tie.: belgai, 
olandai ir kitos šalys žinojo, 
kad savo plačių kolonijų am
žiams neišlaikys, tač’au nema
nė joms nepriklausomybės taip 
greitai duoti, nes tautos nebuvo 
paruoštos.

JAV-se labai išplito prekyba, 
nes Amerikos prekės užliejo ne 
tik savo kraštą, bet ir kitas val
stybes. Studentai veržėsi stu
dijuoti prekybinę administraci
ją (Business Administration).

Mokslus plėtė ir gilino taip 
pat JAV kariuomenė su gausio
mis savo laboratorijomis. Ka
riškiai visur norėjo būti pirmie
ji, atrasti naujas bakterijas, ko
voti su įvairiomis ligomis. Visa 
tai labai veikė Ameriko 3 j iu i- 
mą, studentus.

Lygiagrečiai su išplitusiomis 
studiiomis iškilo visa eilė nauių 
problemų. Viena jų — nemaža 
dalis studentų neištesi ir meta 
savo studijas, dažnai prieš pa
čią jų pabaigą Ttip reikalu yra 
jdoii. jlabeft Gailagfaer paraay

ta knyga “If I Had To Do It O- 
ver Again’ar Theodore Ro- 
szak — The Making of a Count
ry Cult'ure”.

Per anksti veda ir apleidžia 
studijas

Vienas autorius aprašo, kas 
atsitiko sv jaunu berniuku, tur
tingų tėvų sūnum, kuris lanko 
geriausią universitetą, namie tu 
ri 2 - 3 automobilius, kuriais ga 
Ii naudotis, turi gražiausius švie 
siausius, gerai apšildytus kam
barius, jaunuolio tėvai dieną 
ir naktį svajoja, kad jų sūnus 
bus daktaras, advokatas, inžinie 
.rius, respublikonų ar demokra
tų partijos lyderis, gubernato
rius, o gal net ir JAV prezi
dentas. Kokia garbė ir kokia 
laimė! Jaunas, 19 metų berniu
kas gražus, simpatiškas ir pa
kankamai gabus. Vieną dieną 
ar vakarą jis nori kalbėtis su 
tėvais. Sūnus dažnai kalbėdavo 
su tėvais, bet dabar nori kalbė
ti jau kitaip — iškilmingai. 
Kas yra? Jis nutaręs apleisti 
universitetą, jau turįs susira
dęs darbą. Turįs ir mergaitę, 
norįs ją vesti; nusisamdęs bu
tą, tik labai paprastą, nes ne
turįs iš ko, teuždirbąs vos 1.75 
dol. per valandą. Tėvams tie da
lykai yra labai skaudūs ir vi
siškai nesuprantami. Tikrumoje 
tie dalykai yra • ir berniukui 
skaudūs, tik jis viską slėps ir 
viską aiškins pagal 3avo filoso
fiją, kad jis galįs būti laimingas 
ir be diplomo...

Kodėl jauni žmonės nenori 
mokytis?

Ne vienas tarytum kaip ir 
juokais pasako: I hate the 
school. Kodėl? Atsimenu ką 
Lietuvoje tėvelis sakydavo gim
nazistui: sūneli, jei nenori mo
kytis, žiūrėk, kad turiu tau na
mie plūgą, akėčias ir dalgį. Tė
velis net nesutikdavo, kad jo sū
nelis kartotų tą pačią klasę. Vai 
kas galvodavo: geriau moky
siąs, kaip kad eisiąs prie plū
go-

Amerikoje visi kaltina gerbū
vį. Vaikai nepripranta prie rim
to darbo. Mokytis yra rimtas 
darbas. Vaikai per daug išsi
blaško sportu, TV, visokiais ma
lonumais, viską nori lengvai 
gauti. Išnyko iš jo gyvenimo nu
galėti save. Be to, jaunas žmo
gus negalvoja, kad žmogaus gy 
venimas yra ne tik tarnyba Die
vui, bet ir tarnyba žmonijai. 
Jeigu turi mokslą, atsiveria nau 
jos galimybės tarnauti žmoni
jai, tėvynei. Jauni žmonės daž
nai negalvoja, kad Amerika y- 
ra diplomų kraštas. Jeigu turi 
diplomą — Master’s degree ar 
ypatingai Ph. D., tu esi kitoks 
žmogus, visiškai kitaip tave ver 
tina, tuojau gausi tarnybą su 
aukštu pradiniu atlyginimu.

Studentavimas
Yra ir kitos rūšies studentų. 

Tai tie kurie iš tikro nesimoko, 
ibet pasilieka universitete tiek 
ilgai, kiek gali. Pasilieka, kad

MOŠŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

KULTŪRINĖ POPIETĖ
LB apylinkės valdyba ruošia 

kultūrinę popietę sekmadienį, 
lapkričio 9 d., 3:30 v. p.p. lietu-

mos bus rodomas filmas “Mar
gutis”, kurio turinys skirtas A. 
Vanagaičio įkurto Margučio 30- 
ties įmetu sukakčiai paminėti.

Vėliau bus paskirta 100 ats
kirų laimėjimų. Svečiai galės pa
sivaišinti kavute ir pyragaičiais.

yuj parapijos mokyklos salėje ploklSteUu muzika.
(Grand Rap.ds M.oh 1433 įmokamas. Visi vfeti-
H^ulton Avė., N. W.). tolime(mi apylinkių lie-

Po vietines menrnės progua-| twiai su STe&ls kviečiami da- 
lyvauti šioje popietėje.nereikėtų eiti į kariuomenę, kad. 

palaikytų studentų streikus, pa 
remtų riaušininkus ar kovoto
jus prieš Vietnamo karą. Jie, 
kaip studentai, nuvysta (amer. 
sako Fade away).

Be abejo, jie stengiasi rasti 
motyvų pateisinimui savojo 
“aš”. Jie klausia, kodėl Ameri
ka turi siųsti savo kariuome
nę į svetimus kraštus; kodėl 
siųsdama pinigus į Pietų Ame
riką turi palaikyti jų diktato
rius; kodėl padedama nepri'bren 
dusioms tautoms svetur, o ne
padeda daugiau savo krašto 
negrams, indėnams. Jie atsisa
ko eiti į kariuomenę, nes neno
rį lieti š. vietnamiečių kraujo.
Tokiu būdu nuvytęs studentas 
virsta apaštalu, kankiniu, šven 
tuoju, pasaulio atnaujintoju, 
žmonijos teisėju...
Žmogus 19, 29. 39 ir 49 metų 
*" amžiaus : -

Mokslininkai saiko, kad žmo
gus įvairiais savo gyvenimo lai
kotarpiais sau stato labai rim
tus klausimus ir vis kitaip juosi yARGniFNIAI 
riša. Jis klausia savęs; Vo° oŽ ’kas aš
esu, ką gero iki šiol padariau, 
ar aš patenkintas tais darbais, 
kuriuos iki šiol padariau, kuo 
aš noriu būti ąteityje, ar, ąš ga
liu ką nors gėrėsnio pasiekti,- 
19 metų amžiaus studentas daž
nai .sako: visi tį&, kūfif: yra dau 
giau kaip 25 m. amžiaus, mūsų 
nesupranta, todėl jų galima ir 
neklausyti. Bet kada jie patys 
turės 29 metus amžiaus, jie iš 
naujo pergalvos savo filosofiją, 
savo gyvenimo tikslą. Jis sa
kys : buvau universitete, galė
jau jį baigti, bet nebaigiau; ga
lėjau gauti diplomą, bet to ne
gavau, jaunas apsivedžiau, su 
moteryste neišėjo taip, kaip ma 
niau. Kad jauni daugiau žino
tų, o seni daugiau galėtų, pasau
lis būtų žymiai geresnis.

Valdyba

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —-3.00
II tom; — 2.50 

III tqm. — 3.00

VICTOR HUGO
I tom. — 3.50

II tom. — 2.00 
! ; III tom. — 3.00

IV tom. — 3.50 
. Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

Gaunama DRAUGE, 4545 West
6Srd St., Chicago, III. 60629

Illinois Stato toventojaj prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčiu.

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai P 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00 4

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1283 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 2.50

Adlai Stevenson III, 39 m. siekia 
nos^oavtao į lUūiois po>

j 14 ' -~į

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J.PRAEITĮ, K Žukas
. ‘ ries ra * f r l: flV? r. 1■M, .-.~.gfiup "u kaiSo^^sli^i- * * "*'■

3.00
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Ar Senosios Kurtos Palikimas Yra 

Vertintinas ?

Ar garbe Dievui ir pagarba žmogui 
turi pasilikti mūsų tradicijose ?

Atvykite pareikšti savo nuomonę ir 

išgirsti kitų.

Šį sekmadienį, lapkričio men. 9 dienų, 2 vai. popiet INN MOTION svetainėje/ 5820 So. Kedzie Avenue 

šaukiamas lietuviškos visuomenes susirinkimas svarbiais

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ REIKALAIS
Išklausykite Bendruomenės Komiteto pranešimo ir dalyvaukite tolimes- Visus kviečia:

nės veiklios svarstymuose. Patogus susisiekimas autobusais, daug vietos au- ALB ČIKAGOS APYGARDOS KOMITETAS PASAULIEČIŲ TEISĖMS
tcmobiliams. Įėjimas laisvas. APSAUGOTI ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖSE

>
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MAJORCA TRAUKIA TURISTUS
Sala, kurioje gyveno, mirė ir palaidotas Chopinas 

DR. JULIUS SIMAITIS
Šios vasaros atostogas pra

leidome romantiškoje Ispanijos 
saloje Majorcoje (isp. Mallor- 
ca).I.š Madrido pakilome Iberi- 
jos lėktuvu ją pasiekti. /

Sala yra 96 km. ilgio ir 62 
km. pločio. Ji yra viena didžiau
sių salų, sudarančių Bate arų ar
chipelagą. Viduržemio jūroj. Jis 
yra Andalūzijos kalnų tęsinys. 
Be Majorcos, salynui priklauso: 
Minorca, Cofbrera, Ibiza, For- 
mentera ir daugybė kitų smul
kių uolėtų salelių. Didesnės sa
los viena nuo kitos atskirtos 
40 - 80 km. pločio sąsiauriais. 
Majorca yra tirščiausiai apgy
vendinta. salą — joje gyvena 
daugiau kaip 400,'006 žmonių, 
t. y. 80% viso salyno gyven
tojų.

(Lėktuvas nusileido netoli Ma
jorcos sostinės Paima de Mal
lorca. Miestą įkūrė Metelius Ba- 
learius 123 m. prieš Kr., apgy
vendindamas jame 3,000 ispanų 
ir romėnų kolonistų. Dabar mie
ste gyvena apie 100,000 gyven
tojų. Paima yra ne tik sostinė, 
bet ir didžiausias Balearų salų 
uostas. Kai kurių manymu, yra 
tai vienas iš gražiausių Vidurže
mio mips tų. Savo gražia gamta, 
saulėtų ir švelniu klimatu jis 
sutraukia daugybę vasarotojų. 
Susisiekimas su miestu labai pa
togus.

Painios miestan
Miestas pastatytas ant molė

tos aukštumos, savotiškai gra
žus. Kaip kalvos, taip ir dau
gumas pastatų molinės spalvos. 
Juos supa palmių, kedrų, alyvų,
apelsinų sodai ir rožėmis apso-L J L2

CLEVELANDO
ŽINIOS

PAGERBS PREZIDENTĄ 
A. STULGINSKĮ

Gavus žinią iš Lietuvos, kad 
rugsėjo 22 d. Kaune mirė buvęs 
antras nepriklausomos Lietuvos 
prez. Aleksandras Stulginskis, pas 
kutinis buvęs gyvas prezidentas, 
Clevelando lietuvių krikščionių 
demokratų skyriaus valdybos ini-, 
ciatyva buvo sukviesta vietos or
ganizacijų atstovai spalio 24 d. 
vakare Sv. Jurgio parapijos salė
je pasitarimui apie bendrą vi
suomeninį velionio prezidento 
atminties pagerbimą.

Susirinkimą atidaręs skyriaus 
pirm. P. Tamulionis, supažindi
nęs dalyvius su reikalu, toliau 
pasitarimą vesti atidavė pakvies
tiems — pirm. P. Razgaičiui, 
sekretoriui P. Mikšiui.

Dalyvavo apie 20 atstovų, ki
ti davė pasižadėjimus įsijungti 
vėliau. Aptarta minėjimas reng
ti su akademija, kaip istorinio 
tautos asmens ir žymaus visuo
menininko. Kviečiama į komite
tą ir tų organizacijų atstovus 
kurių dar nebuvo atsilankę.

Sutiko visi dalyviai būti komi-i 
teto nariais ir darbuotis, išrink-1 
darni į prezidiumą Praną Razgai-1 
tį, K. S. Karpių, Oną Jokubaitie-| 
nę, Vytautą Puškorių, Joną Dau
gėlą.

Akademija numatyta rengti : 
sekmadienį viduryje gruodžio ■ 
mėnesio, tikra diena bus paskel
ta. 'Į’aipgi sužinosite kas bus pa
grindiniu kalbėtoju ar kalbėto
jais. Meilinę dalį numatyta su
rengti savo vietinio talento talka.1

Minėjimo dieną bus specialios 
pamaldos abiejose mūsų bažny
čiose. Pati akademija numatyta 
pravesti naujos parapijos salėje,

dintos aikštelės. Skaidrus mėly
nas Viduržemio jūros vanduo 
skalauia miesto krantus. Pačioj 
kalvos viršūnėj stovi Palmos 
miesto įžymybė — didinga goti
kos bebokštė katedra. Ji buvo 
pradėta statyti 1230 m., o buvo 
užbaigta tik 1601 m. Mieste ma
tėme daug naujos statybos. Pa
ėmę taksį vykome gražia pajū
rio promenada į “Araxa” vieš
butį. Kelias puikus, apsodintas 
vešliomis palmėmis, o tarp jų, 
eželėse, žydėjo įvairių spalvų gė 
lės. Metėsi į akis gražūs vieš
bučiai su baseinais. Čia ant pa
togių atlošiamų kėdžių, spalvotų 
lietsargių pavėsyje, vasarotojai 
leido savo nerūpestingas dienas. 
“Araxa” viešbutis yra moder
nios statybos, su balkonais ir 
plaukymo baseinu. Aplink jį au
ga žalumynai, kaktusai, prūde 
žydi rausvos spalvos vandens 
lelijos, plaukioja auksinės žu
vytės. Kitame prūdo gale ba
nanų medis stiepiasi iki antro 
aukšto balkonų.

Mieste didelis judėūmas, yra 
pavyzdinga švara. Gyventojai 
— katalonams artimos tarmės 
ispanai, kuriuos ilgai valdė mau
rai, todėl maurų fizinės savy-, 
bės ir papročiai paliko juose 
žymes. Žmonės daugiausiai ver
čiasi vynuogių, apėlsinų, citrinų 
alyvų, kukurūzų, gyvulių augi
nimu ir žvejyba. Mieste teko 
sutikti vokiečių: jie arba jų tė
vai čia atvyko bėgdami nuo Hit
lerio persekiojimų. Daugumas 
jų čia pastoviai įsikūrę. Jie turi 
ir vokišką radijo valandėlę.

Senamiesčio pastatai yra iš
likę iš XIII - XVIII šimtmečio. 
Apžiūrėjome baroko stiliaus 
vyskupų rūmus, ligoninę, mies
to rotušę ir universiteto rūmus, 
kurie yra Barcelonog universi
teto skyrius. Paima garsi savo 
perlais, aukso, sidabro ir odos 
išdirbiniais. Matydamas languo
se daugybę perlų ir jų skirtin
gas kainas, paklausiau šalia sto
vinčios žmonelės: “Kodėl yra 
toks didelis kainų skirtumas?” 
Ji man paaiškino: “Tikri Ma
jorcos perlai vadinasi “Majori- 
ca pearls” (čia reikia atkreipti 
dėmesį į “i”), turi savo nume
rį ir tarptautinę garantiją. Kiti 
gi, kurie vadinasi “Majorųue”, 
“Majorca” arba “Mallorca” y- 
ra dirbtiniai, todėl jų kainos že
mos. Nežinodamas gali lengvai 
apsigauti”.

Pasukome į užmiestį, kur ant 
Belver kalvos matėme buvusių 
karalių rūmus (Castello de Bel
ver). Rūmai statyti XIII š. ir 
yra gerai išsilaikę.

Cartujos vienuolynas
Kitą dieną apžiūrėjome Voll- 

demosos ir Soller slėnius. Jie 
garsūs savo turtingais vynuogy 
nais, alyvų, citrinų, apelsinų ir 
kitų vaismedžių sodais. Pato
gus turizmo autobusas su anglie 
kai kalbančiu gidu 9 vai. ryto 
privažiavo prie mūsų viešbu
čio. Kelionėje užtrukome iki 6 
vai. vakaro. Kelionė, įskaitant 
ir pietus, vienam asmeniui kai
nuoja 310 pesetas (70 pesetų — 
1 dol.).

Važiavome siaurais vingiuo
tais keliais, išvestais per katerr 
ir sustiprintais akmeninėmtn 
sienomis, kylančiomis kam pi
ramidės aukštyn ir aukštyn. 
Žiūrėdami į jas, mes pagalvoio- 
me, kokį milžinišką darbą atli
ko šios salos gyventojai. Grožė
jomės puikiais gamtos reginiais 
ir 1000 eauuaoo aJjvų ake

Prez. Nixon gavo pastiprinimus, kai rinkimuose respublikonai laimėjo 
du gubernatorių postus. Po laimėjimo dukra sveikina naująjį New 
Jersey gubernatorių VVilliam CahilI, apačioj Insatyti su žmona naujasis 
Virginijos gubernatorius Linwood Holton

džiais, kurie vis dar neša vai
sius. Gidas pranešė, kad esame 
Alfabijos vietovėje. Iš čia per 
Deya važiavome į Puerto de 
Soller uostą. Jis randasi 35 km. 
atstume nuo Palmos miesto. 
Puerto de Soller pajūryje buvo 
numatyta pasimaudyti ir papie
tauti. Mums į jį įvažiuojant, 
saulutė pasislėpė už debesų, o- 
ras staiga atšalo ir mūsų pir
masis planas atpuolė. Liko tik 
papietauti ir apžiūrėti kalnų 
papėdėj gulintį 1 km. ilgumo 
uostą. Uosto pakraščiu eina 
traukinėlis, kuris yra vieninte
lė susisiekimo priemonė su Pai
ma. Iš Puerto de Soller pasuko
me Valldemosos link. Tš tolo pa
matėme Cartujos vienuolyną, 
kuriam garsus kompozitorius 
Chopin’as kūrė preliudijas ir 
mazurkas.

Chopinas Majorcoje

Fryderyk Franciszek Chopin 
gimė 1810 m. Lenkijoj. Jo tė
vas Nicolas Chopin buvo pran
cūzas, gimęs mažame Prancū
zijos kaimely, Lotaringijos pro
vincijos centre. Būdamas 18 m. 
amžiaus, Nicolas Chopin išvyko 
į Lenkiją, kur vedė Justine 
Krzyzanowska, mergaitę iš gar
sios lenkų šeimos. Tėvai visam 
amžiui liko gyventi Lenkijoj. 
Sakoma, kad Chopino tėvas 
niekados neminėjo sūnui savo 
prancūziškos kilmės, nors ir tu
rėjo giminių Prancūzijoj. Fry
deryk Chopin’as nuo pat ma
žens rodė didelius muz:kos ga
bumus ir tapo pasaulio gar
senybe.

Mirė Paryžiuje 1849.X.17 d. 
džiovos pakirstas. Jo kūnas ilsi
si Paryžiaus Pere Lachaisp ka
pinėse, tarp italų kompoz’.toriv 
Vincenzo (Bellini (1801 — 1835) 
ir Luigi Cherubini (1760 — 
1842). Molėtoj kapiniu duobėj 
buvo rūnestingai išbarstyta sau 
jelė Lenkijos žemės, kurią Cho- 
pinui išvykstant iš Lenkijos pa- 
dovanoio io draugai. Jis ją visą 
savo amžių saugote kaip didžiau 
šią relikviją. Genijaus širdis, 
jam pageidaujant, grąžinta į 
Lenkiją ir laikoma Varšuvoj, 
Sv. Kryžiau^ bažnyčios urnoj.

1838.XI.8 Chopinas, džiovos 
ir nepasisekusios meilės pakirs
tas, atplaukė į Pa’mos uostą. 
“Aš esu Palmoj, apsuptoj pal
mių, kaktusų, kedrų, alyvų, a- 
pelsinų, citrinų, figų ir kitais 
medžiais. Viskas, kas auga bo
tanikos sode, čia auga. Žalsvai 
melsvas dangus, emeraldo kal
nai ir dangiškas oras. Saulė švie 
čia visą dieną, žmonės vaikšto 
lengvai apsirengę, lyg būtų dar 
vasara ir yra šilta. Gitaros ir 
dainos skamba be galo”. Kiek 
vėliau jis apsigyveno Cortuja 
vienuolyne.

Vienuolynas buvo pradėtas 
statyti 1399 m., karaliaus Mar
tin Humane valdymo metu. Jo 
statyba buvo vykdoma kelius 
šimtmečius.

Vienuolynas stovi ant aukš
tos kalvos, nusileidžiančios į Vi
duržemio jūrą. Jį sūpa gražūs 
sodai ir labai tvarkingai vienuo
lių prižiūrimos kapinaitės. Sto
ros mūro sienos, platūs korido
riai su nišomis ir tamsokos cė- 
lės, priglaudė džiova sergantį 
virtuozą.

Tuo laiku vienuolynas buvo 
valdžios žinioje. Chopinas jį ra
do tuščią ir apleistą. Stori dul
kių klodai gulėjo ant grindų ir 
dar nesunaikintų baldų. Bažny
čios ornamentų gabalai išmėty
ti. Ant altoriaus dar tebestovė
jo vazonai su nuvytusiomis gė

Paskutinė Juozo Bačiūno vasara. Dainavoje susitikę PLB pirm. St. 
Barzdukas, Bačiūnus, J. Račiūnas ir JAV LB: cirri. JiįfcB. -ff-i ihys.

Nųritr. g.

lėmis ir- žvakidės su - pusiau su
degusiomis žvakėmis. Chopinas 
užėmė tris erdvias vienuolyno 
cėles. Jų sienos — 3 pėdų sto
rumo. Tvirtos ąžuolinės durys 
skiria viena nuo kitos. Vienuo
lyne Chopinas rado seną išgve
rusį Majorcos daibo pianiną, to
dėl jis tuoj užsisakė iš Pary
žiaus “Pleyel” pianiną, kuris dėl 
didelių Ispanijoj muitų suvar
žymų jam buvo pristatvtas tik 
sausio mėn. 1839 m. Gyvenda
mas niūriame vienuolyne, apsup 
tas gražios gamtos, Cbop’nas 
kūrė nemirštamus muzikos kū
rinius. Į juos jis įpynė dvasių 
dūsavimus (Chopinas sakydavo 
jų esą pilnas vienuolynas), iš
tremtųjų vienuolių rūbu šlamė
jimą, jų religinius laidojimus, 
saulėtas Valldemosos dienas, 
vaikų palangėse krykštavimus, 
paukščių čiulbėjimus, “jotas” 
ir “faudagas”, palydimas gita
rų ir smuikų.

Chopino muziejus
Cėlės, kuriose Chopinas gy

veno, dabar paverstos jo vardo 
muziejumi. Ant sienų kaba jo 
ir jo tėvų portretai. Chopinas 
aukštas, lieknas ir elegantiškos 
išvaizdos. Neveltui Lisztas bu
vo jį praminęs princu. Jo kū
rinių originalai ir lenkų kalba 
draugams rašyti laiškai, kaba 
ant sienų arba yra sudėti po 
stiklais. Beveik vidury kamba
rio stovi pianinas, o ant jo guli 
dvi gyvos gėlytės (raudonas ir 
baltas gvazdikas — lenkų tauti
nės spalvos). Jos kasdieną kei
čiamos. Ant sienos, priešais pia
niną, kaba lenkų erelis ir jų 
tautinė vėliava. Gaila, kad ne 
daug išliko Chopino kasdieninių 
vartojimo daikte, nes tame šimt 
metyje Ispanijoj džiova buvo 
laikoma tokia baisia Uga, kaip Į 
ir maras. Todėl visi jo daiktai.1 
buvo sudeginti. Pianino ųiekas, 
nenorėjo pirkti, nės‘bijojo ap-į 
sikrėsti džiova. Laimei, atsira- j 
do vienas Valldemosos gyvento
jas, kuris rizikavo jį nupirkti 
už labai žemą kainą. Vėliau jis i 
pianiną padovanojo Chopino | 
muziejui.

Muziejuj matėme ir daugiau 
įvairių eksponatų, jų tarpe ra
šytojos A. Lucie Aurora Duoto. 
Gyvendama Validemosoj ji pa
rašė novelę “Spiridion”. E jos 
raštų į lietuvių kalbą yra iš
verstas “Baisusis milžinas. . 
Apžiūrėjome ir vienuolyno vais 
tinėlę, kuri palikta tokia, kokia 
ji buvo 1835 m. Buteliukai su 
nublukusiais vaistų parašais 
tvarkingai sustatyti. Gailėjo
mės, kad tais laikais nebuvo tų 
vaistų, kuriais dabar yra gydo
ma džiova. Chopino gyvenimas 
būtų buvęs prailgintas.

Išėjus iš vienuolyno dar il
gai akyse stovėjo amžiams nu
tilęs pianinas, kurio klavišais 
daugiau kaip prieš šimtmetį bė
giojo grakščios Chopino rankos, 
išduodamos nemirštančius gar
sus.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brooklyn, N. Y.

KRISTAUS KARALIAUS* 

MINflJIMAS

Kristaus Valdovo garbei šv~n 
tę kasmet New Yorko A L K. 
federacijos apskritis minėdavo 
pamaldomis bažnyčiose ir me
nine programa kurios nors pa
rapijos salėje. Šiemet Kristaus 
Valdovo šventės minėjimas bu
vo bažnyčiose ir 4 vai. p. p. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
su religiniu koncertu, į kuri at
silankė daug žmonių. Religinio 
koncerto metu matėsi buvęs 
parapijos klebonas kun. J. A- 
leksiūnas, kun. N. Pakalnis, 
kun. A. Račkauskas, kun. L. 
Budreckas, kun. J. Pakalniškis 
ir kun. Vyt. Pikturna. Koncer
tą pradėjo dvasios vadas kun. 
Vyt. Pikturna kalba, kurioje, a- 
pibūdino šios šventės kilmę, jos 
prasmę ir reikšmę žmonijos gy
venimui. Po jo ka’bos sekė reli
ginės muzikos ir giesmių koncer 
tas, kuriame dalyvavo solistas 
St. Citvaras, vargonų virtuozas, 
buvęs Kauno Karmelitų bažny
čios vargonininkas, Vacį. Ro
manas ir gražiabalsis Apreiš
kimo parapijos choras. “Fuga” 
Pu’kim ant kelių — J. Žilevi
čiaus ir Fantaziją — J. S. Bach, 
vargonais atliko muz. Vacį. Ro
manas. Veni Jesu —< L L. Che
rubini, Avė Maria — F SchiP 
bert, Pieta Sigmore :— A. Stra- 
della, Panis Angelicus — C. 
Franck ir Kad širdį tau skaus
mas — J. Naujabo sugiedojo

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
’engvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jai, 
niems. Išleido Lietuviškos Kny- ' 
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kama 
$2.50.
Illinois State gvyentojal prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldytų • 
rugių, Pyragaičius be druskos ir

cukraus. jRaF

Kas valgo Bruno duoną,
Visad žydi kaip aguona!

3339 S. Lituanica A v., Chicago, III. 60608, CL 4-6376
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-72S2
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

!lMnHinilllll!HIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII9lllllllllllllllllllinil!IIIIIIUII»l|!IM

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. UEPONIS

Pirmadieniais' lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
■‘krftkl 0 vai: vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

.......... ..  ........ .........

solistas St. Citvaras, akompa
nuojant muz. Va;’.. Romanui. 
Avė Maria — M. Regcr, vargo
nais atliko muz. Vacį Romanas 
O Kristau Visagali — kun. B. 
Andruškos, SJ, Laudate Domi- 
iium — F. X. Witt, O. Kristau. 
Fasaulio Valdove, — K. Kavec
ko, Garbė Dievui aukštybėse — 
kun. G. Šukio, iš lietuviukų mi
šių Taikos KaraUenės garbei 
ir Malda už tėvynę — A. Ka- 
čanausko, pagiedojo Apreiški
mo parapiios choras, kuriam di
rigavo muzikas Alg. Ka.čanaus- 
kas, o vargonais paly Tėjo muz 
Vacį. Ramonas.

Choralas — J. S. Bach ir Toc- 
cata — M. Reger atliko vargo
nais muz. Vacį, Romanas

Po koncerto palaiminimą Švč. 
Sakramentu davė kun. klebonas 
J. Aleksiūnas. Koncerias buvo 
labai puikiai atliktas ir sužavė
jo klausytojus, kurie maldin
gai susikaupę atidžia, jo klau
sėsi. S. K. Lukas

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA II dai. $10.00

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

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

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



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 7 d.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

ŠLOVĖ, DIALOGAS, 
SIMPOZIUMAS

Yra sakoma, kad iš didelio raš
to išeina iš krašto. Imkim kad 
ir žodį - šlovė, tai yra mūsų kal- 
bęje šlykšti šunvotė. Šiandien 
Lietuvoje vartojama tik šlovė, 
jei kur garbė ir pasirodo tai tik 
šlovės vedama- garbės ir Šlovė. 
Jei Lietuvoje garbės ir nebėra, tai 
okupanto nuopelnas, bet okupan
tas toks jau yra, kad viską ža
lotų. Bet kaip pateisinti, kai čia 
Amerikoje atisiranda iš mūsų 
pačių, kurie bruka į mūsų kal
bą kokius tai svetimus žodžius, 
tuo prisidėdami prie mūsų kal
bos susinimo. Čia vis dažniau bru 
karnas dialogas, vietoj- pasitari
mas pasikalbėjimas, pasiaiškini
mas. Prieš keletą metų pradėjo 
įsigalėti prašmatnusis - simpo
ziumas. Jį dažnai būtų galima 
pakeisti susirinkimu, minėjimu, 
suvažiavimu ir tt. A.K.

IR PO 50 METŲ NERAŠYKI
ME NESĄMONIŲ

enciklopediją. Aš tuos duomenis 
gavau iš Lietuvos kariuomenės 
štabo informacijos skyriaus. Tuos 
duomenis gavau ne 1939 m., 
bet 1940 metų pavasarį. Taigi da
viniai yra naujesni, negu L.E.

Iš tų duomenų matome, kad J. 
Jurevičius parašė nesąmonių, ne 
aš.

J. Vaičeliūnas

Angie Brooks, Jungtinių Tautų 
žios sesijos pirmininkė. Ji yra iš 
Liberijos, buvusi krašto prokuroro 
padėjėja.

Tokiu pavadinimu J. Jurevi
čius daro man primetimą, kad aš 
parašęs nesąmonių savo straip
snelyje. — Tai buvo prieš 50 
metų (Draugas 1969.VIII.18).
Jis š.m, rugpiūčio 29 d. Dirvoje 
dėl Baltaragio sušaudymo rašo: 
“Per trumpas ir visai nevykęs 
aprašymas”. Pasakysiu, kad apie 
komunistus plačiai rašyti neno
riu. Tegu rašo tie, kuriems tai 
patinka. Konstatavau faktą, kad' 
komunistas Baltaragis, kilęs iš 
Meškalaukio kaimo, buvo su
šaudytas. Tai kokia čia nesąmo
nė?

Toliau jis rašo: “Esu gimęs ir 
augęs tame pačiame kaime, 
kaip ir Kazimieras Baltaragis 
(Vaičeliūnas rašo J. Baltaragis)”, 
Čia tai netiesa, bet tą netiesą pa
rašė ne Vaičeliūnas, bet p. Jure
vičius. J. Baltaragio niekas nesu- 
šaudė. Jis gyveno Austakavos 
dvare, o ne Meškalaukio kaime. 
Reikia p. Jurevičiui atidžiau skai
tyti laikraštį.

Taip pat man primeta, kad 
aš, esą, neteisingai pasakiau, kad 
tik krikščionys demokratai ėjo su 
savo tauta žemės reformos rei
kalu. Kairieji buvo pasisakę prieš 
žemės reformą, tautininkai net 
norėjo, kad dvarininkams bū
tų palikta po 300 hektarų. Jis pa
taria man tuo reikalu pasiskaity
ti L.E., ~ kur aprašyti Lietuvos 
seimų nutarimai žemės refor
mos reikalu. Atrodo, kad J. Jure
vičius straipsnius rašo tik iš 
enciklopedijų. Ne viskas yra 
enciklopedijose surašyta. Tau
tininkų valdymo laikais norma
lių seimų nebuvo, nebuvo ir nor
malių sprendimų žemės reformos 
reikalu. Mano duomenys buvo pa 
imti iš Darbininko 1965.X.8. Nr 
67, 3 psl.

Kaip tautininkai rėmė dvari
ninkus pasako ir pats žemės re
formos sumanytojas ir vykdyto
jas prel. M. Krupavičius (Drau
gas 1968.VI.8. Šeštad. pried.). 
Jis rašė: “Caro Nikalojaus II lai
ke Marijampolėje. Kalvarijos 
pulke tarnavo karin. Skomskis, 
kurs tarp Marijampolės ir Kal
varijos turėjo Karalenkos dvare
lį. Nors jis su mūsų kaimiečiais 
ir uniformuotas kalbėdavo lietu
viškai, bet, atsikūrus Lietuvai, jis 
dvarelį pardavė, litus iškeitė į 
zlotus ir gal galvojo išvykti į Len
kiją. Zlotai žlugo, o jis į Lenki
ją neišvyko. Mūsų žemės refor
mos vykdytojas kun. M. Krupa
vičius jam žemės nedavė, o 
vėliau prez. Smetona jam žemės 
davė kur tai prie Žaliosios, Vilka
viškio apkr....” Tas rodo, kad ir 
be enciklopedijų galima gauti da
vinių apie tautininkų darbus. Jei 
krikščionys demokratai žemės 
reformą vykdė, tai tautininkų 
valdymo laikais buvo dvarinin
kų, kurie turėjo ne po 300, bet 
400-600 hektarų žemės, 
į;Toliau jis sako:- “Trečia ne
tiesa, kai J. Vaičeliūnas rašo, kad 
Liętųvoje laisvės laikais komunis
tų partijoje tebuvo apie 2000 na
rių, kurių tik 25 proc. lietuvių. 
Ir vėl jis man pataria žiūrėti į

PAŠALINTI Iš KOMUNISTŲ 
PARTIJOS

Čekoslovakijos komunistų par 
tijos valymo akcija, kaip oficia
liai praneša Prahos radijas, pa
lietė ir žymiausius Čekoslovaki
jos sporto atstovus: Iš parti
jos pašalinta garsioji sportinin
kė Vera Caslavska, pasaulinėje 
sporto olimpijadoje Meksikoje 
laimėjusi keturis aukso meda
lius, Tokio olimpijadoj pasižymė
jęs Emai. Zatopek ir geriausias 
Čekoslovakijos slidžių sporto 
atstovas Jiri Raska. Visi jie kal
tinami pataikę artimus santy
kiais su Vakarų sporto pasauliu 
ir 1968 metais pasirašę 2.000 
žodžių manifestą reikalaujantį 
demokratinių laisvių Čekoslova
kijos gyventojams.

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
kainuoja 10.00 dol.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

CLASSIFIED GUIDE
PARDAVIMUI HELP WANTED — VYRAI

MISCELLANEOUS
l.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Naniu, gyvybės.

automobilio, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokėjimo s»- 
lygos.

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

•įSSSs;::;:::':*.. ... .........----------- .............

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke.
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
{steigia prieš 48 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrą ,‘tuck- 
polntlcg”. Pilnai apsidraudė. Visas
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

3208% West 85th Street 
Cltlcago, Illinois 

TeL GA 4-8654 lr GR 6-4380

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas miegamas kambarys 
dirbančiai moteriai. 
Skambint 776-6174

MISCELLANEOUS

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

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
I atliekame įvairius pataisymus 
i PETRAUSKAS BUILDERS CORP 

General Contractors 
585-5285

Lvarkingaa, teisingas u grei Las 
patarnavimas visais Real Estate 
reiKalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai Tvar 
Komi pilietybės dokumentai, pildo 
uu income Tax ir atliekami Kitokį 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Pardavimui

14 SECTIONAL 

BOOK CASES 

Spintelės knygoms, su stiklu 

Skambinkit 776-5162

HELP WANTED — MOTERYS

SPEAK LITHUANIAN?
We have 2 openings for gals 

who can speak Lithuanian. Nice 
Office — Lots of Variety — An- plan-

MACHINISTS
Class A

Setup and operate all types of 
machine tools. Steady work in 
clean, modern shop. lst, 2nd and 
3rd shifts. Excellent employeo ben
efits. Contact:

W. H. Hutchinson 

8C Son
1031 N. Cicero Avenue

WAREHOUSE WORK
Stėady, excell. pav, all co. 
benefits including insur., pension

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, į 

į besidominčiam Lietuvos istorija ar Bevelk naujus 4 moderniu butu
ios vietovėmis. Rnvga. didelio for- ' mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. į 

aag d- »onn 59 lr Kedzie. $75,000.mato 446 psl. Kaina tik $3 00. : Maisto krautuve - Brighton Parke. ' 
I 2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

‘DRAUGE”. i Šildymas. Garažas 1 butas su baldais,
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$13,600.

Galima įsigyti

swer Phone. We’ll hire giri friends. 
Start $400. No fee

C 0 R N ELL
4059 So. Archer Tel. 254-5166

VVAITRESSES
Tray Service

For private luneheon du b in Loop

2:20 p. m.

OHIO MEDICAL PRODUCTS 
3100 S. Homan, I-A 3-6292

AUTOM. SCREW MACHINE
MAN

To sėt up & operate.
B. & S. — Skokie. Illinois 

Tek — 677-0270

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0.
i —

E REZIDENCINIAI,H E KOMERCINIAI,H MEDICINOS IRI = KITOKĮ PASTATAI =
3M57 West 69th Straet 

TeL HE 4-7482 I

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67th Place — VVA 8063

RADIO PROGRAMA

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

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

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 

Kiekvienam naudinga
2 butu mūras, 2 auto garažas, Ge

ležinė tvora, platus lotas. Marq. pr. 
$20,200.

4 butu mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmokėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras, 1H vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. Įmokėki! $6,000. ,

5Į£ kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama. Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangoB, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama, vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda -
Steponas J. Minkus Biznio reika- Sv. Ritos, įmokėti $4,ooo 
U. kreiptis j: Ittltlc Hortrt, - j „»» &
gėlių bei dovano krautuvė, 502 E.1 ouette pke. Įmokėti $12,000.
X j _ . 6 kamb. mūras, 2-ju auto garažas,

1% vonios. Arti 71 lr California. 
Įmokėti $5,000.

Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
nemušti* ‘Draugas”.

MOVING
Ipdmustae perkraustymaa 

įvairiu statumu

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 
Telet FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Brighton Parke parduodamas 3-jų 
butų po 4 kamb. ir Marąuette Par
ke 2 po 6 kamb. gerai išlaikyti mū
ro namai. Dėl informacijos skam
binti — 778-2236.

2-jų butu mūras — 6 ir 6 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ųuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

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

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas lr taverna. Dabai geras 
biznis. $32,500.

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

Prie lloinnn lr 73-«Mos. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

Part Time 3 Hours —
11:20 a. m.
TOP PAY1!

5 Days per Week. Nio Saturdays or 
Sundays.

Uniforma and Lunch Furnished 
PAID VACATION & HOLIDAYS 

EXCELLENT TRANSPORTATION 
CLARK ST. BUS & SUBWAY

Tel. CE 6-3103

Reikalinga

Vidutinio amžiaus

MOTERIS
Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinrašėio darbui.

BRIGHTON SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

IMMEDIATE OPENING

BOOKKEEPER
EXPERIENCED 
Knotvledge Of NCR Helpful

Excellent Transportation — Bel
mont And Clark Area. Pleasant 
Working Conditions. Good Starting 
Salary; Age Open.

TEL. — LA 5-0846

VVAITRESSES & MAIDS
Own transportation preferable.

Call 325-2900. Ask for Manager.
RAMADA INN 

300 So. Frontage Rd., Ilinsdale, III.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ

Kun. St. Yla
Joje rasite maldas bet kokia 

gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Galę dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

į Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš,). Puiįęį dovana, gaunama 
Drauge.

' X :'Xf
Illinois gyventojai prie knygos 

kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. VVestern, CJhicago B, IU.

TelSffSMM VI 7-3447

HUBBARD HIGH
6 kamb. mūr. “Octagon” bunga- 
low, 3 maš. mūr. garažas, 50 pėdų 
sklypas. Alumin. langai ir sieteliai. 
Kilimai ir užtraukiamos užuolai
dos: salione, valgomajame ir mie
gamuose kamb. Gazu apšild. Nau
jas stogas ir rinos. Tuojau galima 
užimti. Savininkas — 925-1418 ar
ba RE 5-5219.

Remkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
lr Rockwell Galima tuoj užimti. 
$18,600.

(t kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

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

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

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

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19,590.

11 butų, tO metų, 2-jų aukštų mfl.i 
namas prie 71 ir California. $152,*00

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st Str., Tel. 925-6015

VYRAI IR MOTERYS

P A B E N T S
We presently have openings for 
ąualified young people betvveen 1 
and 16 yrs of age who are capable 
of doing professional modeling vvork.

Contact Mr. A. Henderson
UNIVERSAL PBODUCTIONS 

421-2455 463-2389

KITCHEN HELP 
COOK

Full Time, Six Days, Good Salary

COOK’S HELPER
Full Or Part Time

SZABO FOOD SERVICE
TRINITY COLLEGE 

2045 Half Day Rd., Deerfield, III. 
Tel. — 945-7080

MECHANIC 
Experienced in truck repair. 
Union pay and benefits. lst 
and 2nd shifts open. Steady 
work. Call — 225-0418.
GEN’L FACTORY PLATER OR 
HELPER. Exper'd in job shop 
plating. Willing to work overtime. 
Hospital’n, pd. vacation & holidays.
PRECISION PLATING CO. INC. 

Mr. Peters — Tel. JU 3-3333

JANITORS
Liberal Benefit Program
MEALS BEL0W COST

Hospital and Life Insurance 
programa available. 

Retirement, annuity, hospital dilscount, 
educational dbjco-unL
CHICAGO AVĖ. BUS 

STOPS AT HOSPITAL DOOR 
APPLY PERSONNEL DEPT.

9: A.M. to 4:P.M.

PASSAVANT HOSPITAL 
322 E. Huron, Chicago, I1L

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEADY AND DEPENDABLE 

Start at $3.50 per hour 
PHONE: 337-4100

Skelbkitės “Drauge”.

Perskaitę ‘ Draugą", duo 
kitę h kitiems pasiskaityti.

HELP W A N T E D — MOTERYS

FULL TIME — DAY AND AFTERNOON SHIFTS

ASSEMBLERS
Apply in person or call personnel Department — 845-9000

AMPHENOL CONNECTOR DIVISION
BINKER - ROMO CORPORATION 

“A Good Place To Work”
2801 South 25th Avenue Broadview, Illinois

 A'n Eąual Opportunity Employer

REA L ESTATE
HELP VVANTED _ VYRAI

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

SENIOR

SYSTEMS ANALYSTS

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

Members of M L.?

ALEK ŠATAS — REALTOR
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL TeL OL 6-22SS 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Part 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti 1 mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
imiiiimiiiiiiiimimiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii*

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

Reąuired by the Universiteity of Alberta for the Department of Administra
tive Data Processing. The department’s funotion is to provide a totai In
formation system for university administration encompassing studen t re- 
cords, financial reports and campus planning and development.

Successful candidates will have:
At least three years’ experience in the analysis and design Of 
financial and administrative systems;
A University degree, a C.A., or eąuivalent;
Skili in preparing written reports;
And desire to assume responsibility in systems planning and 
development of Computer and manual applications.

Preference will be given to those candidates who also have a knowledge 
of Computer programming and I.B.M. 360 capabilities.
These challenging career opportunities offer competitive salaries com
mensurate with experience and ąualifications. Interested applicants please 
apply by confidential resume including salary expectation to:

THE UNIVERSITY OE ALBERTA
Perooohel Office, Administrative Building 

89 Avė. & 114 St., Edmonton, Alberta, Canada
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Broliai Sharkos Geraldas, Jurgis ir Gregorijus atidarė trečią reątoraną 1 West Roosevelt Rd., Vilią Park, III., 
kuris veikia kasdien nuo 12 vai. dienos iki 12 vai. nakties. Savo išvaizda ir vidaus įrengimais sudaro vidur
amžio pilies įspūdį.

Šalis, kurioje prekių trūksta
Kelionė į mėnulį ir tualetinis popieris

Dažnas iš dabar jau gana dau
gelio Amerikoj paviešėti iš Lietu
vos atvykstančių svečių yra smal
sūs pasižiūrėti čionykštės televi
zijos, ypač spalvinės- Neatgraso 
net nesuprantama kalba. Pasiro
do, kad viena iš populiariausių 

> atrakcijų jiems — čionykščiams 
žiūrovams iki gyvo kaulo įgrisę 
skelbimai. Žinoma, turbūt, jie į- 
domūs tik iš pradžių. Įdomi, sa
ko, jiems net ir kvailiausia skel
bimo “fabula”, kadangi tai dide
lis kontrastas prieš Vilniaus ar 
Maskvos rodomas programas, ku
rios daugiausia labai rimtos, “idė
jiškos”, oficialios, taigi ir įkyriai 
nuobodžios. Iš kitos pusės, dide
lė naujiena, kad čia taip uoliai 
siūlo visokias prekes, tik pirk, 
pirk... Lietuvoj dabar prekė nesi
vaiko pirkėjo, pirkėjas jos turi ieš
koti ir pamatęs vejasi.

Lietuvoj (kaip ir Rusijoj) da
bar žodis “pirkti” jau beveik iš
brauktas iš žodyno: niekas ne
klausia, kur pirkai ar kiek mokė
jai, o tiktai klausia, kur ir kaip 
gavai. Užtat čia matomi prekių 

- gyrimai ir siūlymai atrodo, kaip
kažkas “ne iš šio pasaulio”.

Petraičių šeimos idilija

Bet yra ir Vilniaus televizijos 
programoj prošvaisčių. Patrauk
liausia iš jų - “Petraičių šeima”, 
šiek tiek satyriškai kasdienybės 
vaizdeliai, rodomi dviejų -trijų 
savaičių protarpiais. Štai rašė apie 
tai Švyturio bendradarbis šių me
tų rugpiūčio mėnesį:

“Mano kaimynas pardavė bi
lietus į teatrą. (Atseit, nutarė 
neit į spektaklį, kaip buvo keti
nęs. E.) Kolūkio pirmininkas ra
gino greičiau užbaigti susirinki- 

$mą... Pusė cecho (fabriko sky
riaus. E.) nesusirinko į ekskursi

ją.. Mat, tą vakarą per televiziją 
buvo rodoma ‘Petraičių šeima’. 
Iš ryto troleibuse vėl girdi Kons
tancijos ir Petro (Petraičių. E.) 
vaido aptarimą. Furoras! Petrai
čiai peraugo paprastos laidos rė
mus. Jie iš tiesų populiarūs, žmo
nėms patinka. Apie tai kalba ir 
Petraičių adresu siunčiamų laiš
kų krūvos”.

Kodėl ta “Petraičių šeima” to
kia populiari, gali paaiškinti, sa
kysim, ir toks tik vieno epizodo 
trumpas atpasakojimas. Atvyko 
į Vilnių paviešėti pagyvenęs a- 
merikonas. Petraičio uošvė prisi
mena jį, kaip, prieš jam išvyks
tant, tam pačiam chore giedojo. 
Artimesnių giminių už Petraičio 
uošvę, taigi, tas svečias neturi. 
Todėl uošvė prigrasė Petraitį, 
kad kaip tik įmanys gražiau jį 
globotų: vilioja dovanos, o gal 
ir geras užrašėlis testamente...

Petraitis ir globoja. Kadangi 
Petraičiai gyvena “dar naujame; 
gal tik perpai statytame name 
tai išeidami su amerikonu 
miesto apžiurinėt, vos fšėję pro 
duris neišvengiamai patenka 
maždaug kaip į pirmojo pasauli-

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJJA 
EUROPOJE

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 7 d.

nio kąro apkasus: statybininkai 
paliko suraustą kiemą, tai taip 
gyventojai ir kapstosi per tuos 
“apkasus” į gatvę. Amerikono ir 
ypač jo blizgančių batų gelbėji
mas iš tos molynės ir grėsmingų 
lentgalių Petraičiui devynis pra
kaitus išvarė. Tas kliūtis nugalė
ję, vaikšto ir gėrisi miestu. Bet 
prie Šv. Onos bažnyčios ameriko
nas tampa nebeatidus stebėtojas, 
ir jo kojos ima vietoje nervingai 
trypti... Petraitis greit sumeta, 
koks reikalas, griebia amerikoną 
už rankos ir pabėgom tempia į 
viešą patogumų vietą. Įleidžia, 
o pats pareigingai stovi, laukia. 
Tik, štai, prasiveria durelės, iš
lenda amerikono ranka, ir pirštai 
juda, aiškiai reikšdami skubaus 
pareikalavimo ženklą...

Žiūrovai, apgulę “žydriuosius 
ekranus” (spaudos išpopuliarin
tas malonybinis televizijos var
das), visame krašte vienu metu 
nusikvatojai Visiems aišku, kad- 
popierio gi nėral Aišku ir Petrai
čiui, ir jis tik, skubiai ir veltui 
apsidairęs, tik čiupt, čiupt į ki
šenes, išsitraukia piniginę, ver-| 
čia, verčia, verčia dokumente-. 
liūs, ištraukia vieną, matyt, ne! 
taip gyvybiškai’ svarbų, išlygina 
ant delno, nupučia ir paduoda 
į ranką, kuri tuojau dingsta. Po 
kiek laiko atsidaro durelės ir iš
eina amerikonas purtydamas 
priekin atkištas šlapias rankas 
nusiplovė, o nėra kuo nusišluos- 
tyt... Petraitis skubiai meta žvilg
snį į vieną, į kitą šalį, bet greit 
susizgrimba, kad veltui tas dai
rymasis, ir čiumpa, traukia nuo 
kaklo savo šalių, — prašom, 
rankšluostis!

“Nekeliaklupščiauti” prieš 
svetimtaučius

Deja, toks epizodas žiūrovams 
buvęs vienas iš įdomiausių. Sti
presnių beveik neatsimena, o silp
nesnių tai dažnai pasitaiko. Ta
čiau, sako, nors ir kvailas juokas, 
vis įdomiau, negu nesiliaunanti 
sunkioji artilerija. Reikšminga, 
kad šis, čia papasakotasis epizo
das, gerai vertinamas ne dėl tos 
pačios priežasties plačiuosiuose 
žiūrovų sluogsniuose ir viršūnė
se. Pavyzdžiui, Švytury rašo, kad 
“Keliaklupsčiavimo prieš gimi
naičius iš užjūrio” pasmerkimas, 
kai paprasti žiūrovai visų pirma 
džiūgavo, kad, štai, mūsų televi
zija išdrįso pasijuokti iš tokios 
keistenybės, kaip — į mėnulį a-

merikonus vejamės, o tualetinio 
popieriaus neturim...

Atrodo, kad viršūnės uždės sa
vo leteną ir tokiam pasišvaisty
mui televizijoj. Švyturio kritikas 
jau zirzia, kad Petraičių juoke 
liai dažnai pigūs, lėkšti, tai ar 
ne geriau būtų “nagrinėti buiti
nes, o kartais ir socialines proble
mas”... Kitaip sakant, gana juo
kaut, reikia auklėti žiūrovą, aiš
ku, lenininėj dvasioj. Tad ne
nuostabu, kad iš to auklėjimo 
valandėlei ištrukusiems net ir a- 
merikiniai “commercials” labai 
įdomu. (ELTA)

iSįpalio 28 d. formaliai sukako 
dveji metai, kai “Labdaros” stei 
gėjai, Stuttgarte, priėmė d-jos 
įstatus. Tačiau kiekviena pra
džia suniki. — Pusmetį užsitęsė 
įregistravimas. O jeį laikyti, 
kad galutiną tikslą ji pasiekė 
tik 1968 m. birželio 18 d., kai 
vokiečių teismas pripažino jai 
teisę naudotis mokesčių lengva
tomis, tai, praktiškai, ji veikia 
vos kiek daugiau vienerių me
tų.

Jos vadovavimui visa siela 
atsidavusiojo pirm. J. Glemžos 
sumanumu, ji per tą trumpą 
laiką pradeda reikštis jau, kaip 
vienintelė lietuvių šelpimo drau 
gija visoje Europoje. Draugijos 
adresas “Labdara” 7 ISttuttgart. 
Bad Oannstatt, Steinholdenstr. 
147. Pelnas suteiktas dovanų 
dalinimu. J komisiją įėjo Z. Glem 
žienė, M. Lėmanienė ir apylin
kės pirminmlkas K. Simanaus- 
kas. Bilietai buvo platinami 
Šveicarijoje per p. Liindėrienę ir 
Belgijoje per p. Spies.

Kaip ir buvo laukta, daugiau 
šia bilietų pavyko išplatinti Vo

kietijoje. Didžiausiu pasiauko
jimu platinime pasižymėjo “Lalo 
daros” iždininkė p. LucLenė, 
sekr. iKrasnauelkienė ir p. Balys 
Kaveckas, Bonm apyl. pirm. D.k 
šaltis, Memmingeno apyl. pirm. 
kun. dr. C. Žalalis, netoli šimto, 
Darmstadto apyl. pirm. Lip- 
sohis ir Mainzo apyl. pirm. Ma 
tulaitis.

Vertingesnių fantų gauta iš 
p. Bartusevičienės, tėvo A. Ber 
natonio, ats. mjr. Černiaus, A. 
Grinienės, Krašto valdybos, 
Motgobienės, St. Motuzo ir kun. 
K. Senkaus. Numatoma sušelp
ti pirmiausia du doktoratui be
sirengiančius akademikus, ku
rie ligi šiol patys turėjo užsi
dirbti lėšų mokslui tęsti ir dėl 
to užtęsė doktorato darbus ligi, 
paskutinio termino. Dovanas 
Skirstant bent 10C0 nauų asme
nų praktikoje patyrė apie d-jos 
tikslus. Lauktina, kad fantų 
laimėjimas paskatins naujus 
žmones stoti d-jon. Aš jaučiuos 
nusivylęs, nes prieš metus siųs
damas spaudai pirmąjį prane
šimą apie d-jos įsikūrimą, reiš

Mielai
VALEI UDRAITEI-OSTEIKIENEI 

SU ŠEIMA,
jos mylimai Mamytei mirus, reiškiame 
nuoširdžiu užuojautą.

Vera, Jonas ir Linas Skeiriai 
Gediminas ir Janina Skeiriai

kimu vilties, kad ji susilauks remia Baltą, kuriam pavesta vi-
visų užsieniuose gerai susitvar- sam pasauly šalpa _  Red.).
kiusių tautiečių paramos. (Jie P. Gudelis.

( A. + A.
IRENAI POŽELIENEI

mirus ,
jos vyrą VYTAUTU ir dukras nuoširdžiai užjaučiame.

E. ir A Lapinskai 
E. ir Al. Gaškai
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IŠSIRINKITE DABAR

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY

MOKĖKITE VĖLIAU

| 6440 S. Pulaski Road,
| Chicago, III. 60629
= ČESLOVAS VITKAUSKAS 

District Manager

Ę Tel.: 585-0242; 585-0243
Tiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Jeffrey Fouąuet. 8 m., berniukas 
dingo jau prieš keletą mėnesių. Jis 
yra vaikas Betty Fouąuet, kuri su 
vyru suimta todėl, kad paliko ant 
autostrados savo ketvertų metų 
dukrelę. Dabar Californijos poli
cija ieško liudininkų, kas ištiko šį 
8 m. jų sūnelį.

A. A.
STASYS

GAIDAMAVIČIUS
Gyveno 4430 S. Talman ave.
Mirė lapkr. 4 d., 1969, su

laukęs 51 m. amžiaus.
Gim5 Lietuvoje. Kilo iŠ Za

rasu apskrit., Salukos miesto.
Amerikode ISgyveno 5 m.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje. 4348 S. Ca- 
lifomia Ave.

Laidotuvės Jvy.ks šeštad., lap
kričio 8 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas J Liet. Tau
tines kapines.

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

Nuliūdę: Giminės ir draugai.
Laidotuvitų direktorius Petras 

Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

A. -f- A. JUSTINUI MARKŪNUI 
mirus,

mūsų geradarei p. EMILIJAI MARKŪNIENEI, dukroms 
IRENAI ir LILLIAN ir sūnui R AIMUNDUI reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

Irena ir Gedas Bliūdžiai

A -L A

PULK. PETRUI GENIUI mirus,
jo mylimai žmonai ir dukroms su šeimomis gilią už
uojautą reiškia

Krikšto dukra Vaidilutė ir 
Dr. Aurelia Bartkus

PENKERIŲ META MIRTIES 
SUKAKTIS

Birutė Stuikienė - Avižiūtė
Jau suėjo penkeri metai, kai negai

lestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą motiną, dukrą ir seserį, kurios 
netekome 1964 m. lapkr. 8 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailetlngas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, lapkr. 
9 d., 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Birutės sielą.

Nuliūdę: Duktė Liuda, sūnus Ramias, tėvas Vincas Avižius, 
motina Anelė, sesuo Teresė Merkelienė, broliai Algirdas, Kęs
tutis, Vitas, Antanas ir Rclmas.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas jj užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankaboe, Transmisijos,

Tnne-up lr Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospect 8-9533
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GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

tr kitokioms Dragoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GPILNYCIA
*443 W. OSrd Street, Chicago, minei*

Tel. PR 8-0S3S — PR 8-0834

RTCMKTTF, “DRATlGĄ”

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 Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVE REpubUc 7-8600

EUDEIK SS
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublie 7-1213 
2814 W. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Ave. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. IJO,anka Ave. Tel. YArds 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Ave., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 7 d.

X L.K.D. sąjungos konferen 
cija posėdžiavo dvi dienas (lap
kričio 1 ir 2 d.) Detroite. Tary
bos nariai buvo suvažiavę iš 
Clevelando, New Yorko, Chica
gos ir kitų vietų. Iš Chicagos 
konferencijoje dalyvavo kan. V. 
Zaikarauskas, dr. K. Šidlauskas, 
dr. VI. Šimaitis ir Antanas Rep
šys. Kan. V. Zakarauskas atna
šavo šv. Mišias ir pasakė Vėli
nių dienai atitinkamą pamokslą. 
Konferencijos posėdžiai vyko 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos salėje. Centro komitetas 
ruošia konferencijos darbų (ko
munikatą, kuris bus paskelbtas 
spaudoje.

X Kun. Mykolas Urbanavi
čius, marijonas, spalio 30 d. su
laukė aštuoniasdešimtų amžiaus 
metų. Į marijonų vienuolyną į- 
stojo 1915 m. sausio 24 d. Di
delis mėgėjas istorijos ir tais 
klausimais yra rašęs spaudoje. 
Šiuo metu gyvena Marijonų se
minarijos rūmuose, Clarendon 
Hills, Iii. Sukakties proga susi
laukė daug sveikinimų. Jo ger
bėjai net iš Caliifomijos atsiun
tė gėlių.

X šv. Kazimiero segelių rė
mėjų 6-tas sk. Brighton Parke 
stropiai ruošiasi parengimui, 
kuris įvyks šį sekmadienį, lapkr. 
9 d., 1 vai. p.p. Garlavičienės 
namuose, 4431 So. Artesian. 
Rengėjos deda daug pastangų, 
'kad pramoga pasisektų ir kvie
čia ne tik narius, bet ir svečius 
atsilankyti. Tikimės, kad kiek
vienas turės laimės grįžti į na
mus su dovanėle. Visi bus pa
vaišinti kavute ir kitais skanė
siais.

X A. a. Stasys Gaidamavi
čius lapkr. 4 d., būdamas darbe, 
staigiai mirė. Buvo skubiai nu
vežtas į Qook Country ligoninę, 
bet medic/niška pagalba jau' ne 
bepągelfeėjo. Velionis buvo 51 
metų amžiaus, prieš keletą metų 
iš Argentinos persikėlęs į Chi
cagą ir apsigyvenęs Brighton 
Parke.

X L.D.K. Birutės dr. C. Chi
cagos sk. valdyba lapkr. 22 d.
8 v. v. Jaunimo centre rengia 
tradicinį koncertą — balių. Kon
certe dalyvauja sol. Janina Dai
nienė, aktorė Elena Blandytė, 
ir muz. Ida Petkus. Šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras. 
Veiks birutininkių suaukotas 
bufetas. Pelnas Skiriamas Sibi
ro Fondui ir kultūriniams rei
kalams. Visuomenė prašoma 
gausiai atsilankyti ir paremti 
birutininkių pastangas. Staliu
kus prašome užsisakyti pas V. 
Kulikauskienę, tėl. RE 5-5118.

(pr.) ;
X Tauragės Klubo metinis 

banketas įvyks lapkr. 15 d., 7 
v. v., Marąuette salėje, 6908 S. 
Westem Avė. Dėl vietų rezer
vavimo bilietus galima įsigyti 
skambinant tel. GR 6-8417 arba 
476-4228. (pr.)

X Kristalas, sidabras, porce- 
lanas, meniški odos ir medžio 
dirbiniai, aukso, gintaro, kult. 
perlų ir kt. papuošalai, vyrams 
ir moterims šveicariški laikro
dėliai ir daugybė (kit. dovanoms 
prekių. Pasirinkimas visada di
delis, kainos, kur galima, nupi
gintos. Terra, 3237 West 63rd 
(St., tek 434-4660. (sk.)

X Vienintelį lietuvį J. V. Ra- 
chūną Con -Con rinkimuose pa
remti komitetas rengia “Cocktail 
Party”, sekmadienį, lapkričio
9 d., 5—8 vai. Gold Coast Inn, 
71 street & Maplevvood. Dėl in
formacijos ir bilietų galima 
kreiptis pas J. Bacevičių, 6455 
So. Kedzie, C. Oksą 779-0362 
J. Laok 476-5963, P. Žumbakį 
737-5026. Bilietus bus galima 
įuįati tr jįira& jė^too. & (aUi

X Kan. Paulius P. Juknevi
čius persikėlė į naują bu
tą: 4441 S. Artesian Avė., tel. 
847-7909.

X Birutė Kožicienė pasikvie
tė visus Chicagos Akademikus 
skautus paviešėti pas ją po nau 
jų narių pakėlimo laužo, kuris 
įvyks šio šeštadienio vakare Li- 
fcertyville, UI.

X Moterų sąjungos 49 kp.
ruošia įvairių laimėjimų popie
tę šį sekmadienį, lapkričio 9 
d. 2 vai. p.p. Onos Radauskie
nės rezidencijoje, 6223 ISo. Al
bany. Prie žaidimų stalelių bus 
svečiai pavaišinti įvairiais už
kandžiais ir tortu. Kaip praei
tyje, taip ir dabar kuopos są
jungietės užtikrina smagų ke
lių valandų susiėjimą, tikima 
kad bus dovanų visiems.

X Adomas Jankauskas su
žeistas. Po automobilio nelaimės 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Karo aviacijos pik. Itn. E. 
Milauckas, kilęs iš Cicero, III., 
šiomis dienomis pakeltas į pul
kininko laipsnį. Motina ir sesuo 
džiaugiasi sūnaus ir brolio pasi
sekimu tarnyboje. Pik. E. Mi
lauckas taip greit kyla tarny
boje savo sumanumo, darbštu
mo ir sąžiningumo dėka, tik 3 
metus ištarnavo pik. Itn. laips
nyje. Apie jį kiek plačiau pa
rašyta buvo 1966 m. “Karyje” 
Nr. 10.

Dr. J. Jerome (dešinėj) sveikina 
Ed Gogel po to, kai buvo paskelb
ta, kad jis išrinktas Balzeko Li*etu- 
vių kultūros muziejaus bičiulių di
rektorium. Jis aktyviai veikia ir 
Vynuogių augintojų draugijoj.

X Bilietus užsisakę į Chica
gos Lietuvių Operos balių atsi
imti paskutinė diena yra — pir
madienis lapkr. 10 d. — Margi
niuose 2511 W. 69 St., tel. PR 
8-4585. Taip pat pranešame, kad 
dar yra laisvų stalų, todėl ma
loniai kviečiame visuomenę da
lyvauti šiame baliuje ir kartu 
paremti lietuvių operą. (pr )

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

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

X Cicero Jūrų Šaulių Kuopa
“Klaipėda”, lapkr. 8 d. šeštad., 
rengia savo tradicinį “švyturio” 
balių, B. Pakšto svetainėje, 
3800 S. Califbmia. Bus įvairi 
programa, dovanos, vakarienė 
ir kiti paįvairinimai. Pradžia 
7:30 v. v. Šokiams gros B. Pakš
to orkestras. Įėjimas su vaka
riene 5 dol. Dėl vietų kreiptis į 
S. Bernatavičių tel. 863-2703. 

Cicero Jūrų šaulių K-pa 
“Klaipėda”

(pr.)
X Reikalinga lietuvė moteris 

prižiūrėti 2 vaikus, truputis viri
mo, ir lengvas namų ruošos dar
bas. Gali gyventi vietoje. Auro
ra, Rl. Amžius nesvarbu. Skam
binkit Collect 312 — 892-0752.

(skelb.)

X Lietuvių ProfesdriŲ drau
gija Amerikoje (L.P.D.A.) lai
kas nuo laiko vis yra klausia
ma — kas gaili būtį šios draugi
jos nariais. Nors dr. K. Gudai
tis tą klausimą jau buvo spau
doje aiškinęs, bet vėl skelbia
me, kad į L.P.D.A. gali įstoti 
be amžiaus ir pasaulėžiūros skir 
turno visi lietuviai ar kilę iš 
Lietuvos asmenys dirbę ar dir
bą akademinių mokymo, mokslo 
ar tyrimo darbą laisvos Lie
tuvos ar kitų demokratinių 
kraštų universitetuose ar atitin
kamo lygio aukštojo mokslo ar, 
meno įstaigose, nepaisant jų 
akademinių laipsnių, eitų ar ei- : 
namųjų pareigų. Pageidaująs 1 
įstoti asmuo gali iš valdybos 
gauti draugijos įstatus, kitokią 
informaciją ir anketą. Pagei
daujama esamų LPDA narių 
rekomendacija. LPDA valdybos 
adresas: St. Dirmantas. 6616 
S. Washtenaw, Chicago, Rl., 
60629.

X Aldona Zailskaitė, nese
niai baigusi Illinois universite
tą, sutiko tvarkyti registraciją 
atvykstančių į jubiliejinį ateiti
ninkų kongresą Chicagoje, rug
sėjo 4—6 dieųomis, 1970 m.

X Albina ir Vytautas Toni
kai turi motelį — tSapphire Sea 
Motor Lodge ant jūros kranto, 
AIA, 700 Ocean Drive Juno 
Beach, North Palm Beach, Flo
rida 33403, tel. 305 _ 844-3388, 
20 minučių nuo Palm Beach ae
rodromo. Kviečia lietuvius atos

Chicagos meras Richard Daley lietuvių paviljone tautybių parodos metu 
Navy Pier Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

IS ARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

— Walter Paulauskas, Lo- 
wedl, Mass., po trijų savaičių 
grįžo iš ligoninės namo. Džiau
giasi, kad jo sūnus Edmundas 
Romoje, studijuojąs kunigų se
minarijoj, gavo subdiakono 
šventimus.

VOKIETIJOJ
| —Vysk. A. Deksnys Memmin
gene. Kristaus Valdovo šventė
je vysk. A. Deksnys lankėsi Va- 

, sario 16 gimnazijoje ir suteikė 
i pirmą kartą 30-čiai vaikučių 
j Sutvirtinimo sakramentą. Atli-

togų, pasimaudyti Atlanto van- i™"5 Pastoracinius reika- 
denyne ir ramioj vietoj pailsėti.1 ^ls Woeriflibofene, lapkričio 

(sk) 2 aplankė Memmingene ir ait-

X Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks lap
kričio 9 d. 3 v. p.p. Jaunimo 
centre. Narės prašomos dalyvau 
ti, nes bus renkama nauja val
dyba.

X LVS Ramovės Chicagos 
skyriaus ramovėnų susirinkimas 
įvyks lapkričio 9 d., sekmadienį, 
12 v. Jaunimo centre.

X Už a. a. Marijos Tamošiū
nienės sielą, 6 mėnesių mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos lapkr. 9 d., 9 v. r. 
tėvų jėzuitų koplyčioje.

Mišias laikys provinciolas 
kun. G. Kijauskas, ISJ. Pažįsta
mi ir draugai kviečiami daly
vauti. (pr.)

X Už a. a. Onos Mlntautie- 
nės sielą, 14 metų jos mirties 
sukakčiai prisiminti, šv. Mišios 
bus atlaikytos lapkr. 9 d., 11 
vai., T. Jėzuitų koplyčioje. Pra
šome artimuosius velionę prisi
minti savo maldose. (pr.)

X Melrose Parko LB ir Litu
anistinės mokyklos vakaras — 
balius įvyksta lapkričio mėn. 29 
d. 7:30 vai. vakare Eagles Hali, 
147 Broadway avė, Melrose 
Park, Illinois. Meninę programą 
išpildys solistas Valentinas Lio- 
rentas, pianistas Alvydas Va
saitis ir baleto šokėja Cyntia 
Tranauskaitė. šokiams gros Liu
bomiro Biknevičiaus orkestras. 
Staliukus dar galima rezervuo
ti pas kultūros vadovą Antaną 
Stankevičių 1207 N. 16th Avė., 
Melrose Park, IUinois 60160. 
Telefonas FI 4-8653. Skambinti 
po 5 vai. p.p. (Staliukai po 10 
asmenų. Auka — pakvietimas
6.5 dol. asmeniui. (Studentams—
4.5 dol. Namuose gamintas 
maistas.

Rengimo komitetas 
(pr.)

Alvudo ruošiamiems pa yvenusių lie
tuvių namams Marija Bosienė pagami- 
po tor.tą, pirm. Antanas Stakėnas skel
bia laimingąjį numerį — Marąuette 
Parke, kultūriniam vai armūry

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

ir vienuolius-es. Antroje stoty
je buvo palaimintas naujas ant
kapis, pastatytas Kazimierai 
Černiauskui ir pasimelsta už tė
vus, senelius ir prosenelius. Tre 
čioji stotis buvo prie muz. Mo
tiejaus Budriūno kapo. Vysku
pas pašventino Iką tik pastatytą 
buvusiam “Dainos” choro vedė
jui paminklą, prisimenant taip 
pat Lietuvoje mirusį brolį An
taną bei visus brolius, sesutes, 
gimines, artimuosius, bičiulius 
ir geradarius. Ketvirtoji ir penk 
toji stotis buvo pasirinktos prie 
bendro kapinių kryžiaus, kur 
vyskupas padėkojo visiems už 
skaitlingą dalyvavimą ir- papra
šė sugiedoti Marija, Marija. Šio 
se pamaldose dalyvavo ir kitų

MELROSE PARKO 
KOLONIJOJE

Balfo Melrose Parik ir apylin 
kių 117 sk. vykdo piniginį vajų 
lapkričio mėnesį, prie kurio pri 
klauso: Bellwood, Broadvievv, 
Hillside, Maywood, Franklin 
Park, Stone Park, Schiller Park, 
Westchester ir kt. Aukas siųs
kite iždininkei A. Repšienei, 
1016 Linden St., Bellwood, Rl., 
60104, tel.: 544-3880. Informuo 
kitės apie aukas pas pirminin
ką J. Urbelį, tel.: FI 4-9033. 
Dar aukas galima įduoti ir val
dybos nariams: K. Jukneliui, Z. 
Sinkevičienei ir kum. St. Santa
rai. Kad aukos būtų paimtos iš 
namų, skambinkite nurodytais 
telefonais.

Padėkos dienos, Kūčių lr Ka
lėdų švenčių proga, skirkime au
ką pasaulyje vargstančiam lie
tuviui. Šelpdami sesę ir brolį 
lietuvį, tuo pačiu kovojame ir 
už Lietuvos laisvę. Visų šelpia
mųjų vardu už aukas nuoširdžiai 
dėkojame ir linkime linksmų 
švenčių. Nepamirškime, kad šie 
met minime Balfo sidabrinį ju
biliejų, taį yra 25 metų sukak
tį! Tebūna ir mūsų auka su- 
kaiktinė — jubiliejinė.

Valdyba

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
JAUNIMO CENTRE

L. V. Sl-igos “Ramovė” sky
riaus Chicagoje ir ponios bira- 
tininkės spalio 26 d. Jaunimo

religijų tautiečiai, parodydami centre surengė pobūvį — Ikavu- 
ekumeninę dvasią. Atsisveikinęs tę “Kario” žurnalui paremti, 
su lietuviais, vyskupas išvyko į Kavutę atidarė “Ramovės” sky- 
Romą. (klž.) riaus pirm. And. Juškevičius,

1 pasveikindamas susirinkusius, 
primindamas “Kario” reikšmę 

/j ir palinkėdamas jaukios nuotai-

laikė iškilmingas pamaldas už 
mirusiuosius. Per šv. Mišias 
skautai ir mergaitės tautiniuose 
drabužiuose stovėjo prie vėliai- 
vos. Po pamaldų visi susirinko 
į IšU Ulriko prieglaudos salę, 
kur parapijos klebonas dr. Jo
nas Petraitis pasveikino gany
toją visų lietuvių vardu. Atsa
kydamas vyskupas linkėjo vi
siems išlikti ištikimiems ne vien 
religijai, bet ir lietuvybei. Pasi
džiaugė, kad Memmingene dar 
veikia vargo mokykla, kuri per 
tikrą vargą gali palaikyti lietu
vybę svetimoje šalyje. Pasidžiau 
gė taip pat ir dėl skautų pasi
rodymo, nes kiekviena organi
zacija auklėjanti jaunimą. Visus 
pasveikino skautiškai ir palin
kėjo būta ištikimais savo ide
alams. Vyskupas apsilankė vie
tos kapinėse, kur atliko, pagal 
lietuvišką apedgyną, Vėlinių pa
maldas. Pirmoje stotyje, prie a. 
a. kun. ):t. Lisausko kapo buvo 
pasimelsta ir už vysk. Pranciš
kų Brazį, už kankinius kunigus

Vysk. A. Deksnys Romuvoje drau
ge su dalimi vaikučių, priėmusių 
iš jo rankų Sutvirtinimo sakra
mentą.

dail. Jurgio Juodžio paveikslo 
“Moderni amazonė” laimės trau 
kimą. Laimė nusišypsojo Bro
niui Draugeliui, vienam iš “Ka
rio” Skaitytojų. Taip pat kavu
tės dalyviams burtų keliu buvo 
paskirtos dovanos: du tortai ir 
radijo aparatas, padovanoti lie
tuvių prekybininkų: Marąuette 
Delicatessen — Žvinienės, Brigh 
ton Bakery — Mackevičių ir Ba 
lys Radijo TV — B. Brazdžio
nio.

Į pabaigą visos programos 
Lietuviai Televizijoje vedėjas 
T. šlutas pademonstravo L. V. 
S-gos “Ramovės” centro v-.bos 
pastangomis sudarytą garsinį 
filmą “Iš dabarties į praeitį”. 
Filmas savo puikumu ne tik, 
Ikad nustebino kavutės dalyvius, 
bet kartu sužavėjo ir sugraudi
no. Ramovėnų, birutininkių, 
skautų, šaulių ir savanorių trem 
ties gyvenimo vaizdais kiekvie
nas tapo grąžintas į mūsų pra
eitį, į Lietuvos istoriją, kartu 
su mūsų garbingąja kariuome
ne atliko žygį į Vilnių, vėliau 
vaizdais pergyveno žiauriąsias 
bolševikų ir vokiečių okupacijas, 
pamatė karo baisybes. Žiūrovui 
išspaudė ašaras filmo žodžiai, 
muzika ir pamatyti vaizdai.

Kavutė praėjo jaukioje ir dar
nioje nuotaikoje. Pasižymėjo 
dalyvių gausumu ir jų dosnu
mu “Kariui”, didžiausią auką 
žurnalui “Karys” paskyrė Jau
nimo centras, per jo direktorių 
kun. J. Borevičių — 50 dol. ir 
rengėjų pateikta vertinga pro
grama. kl-kis

“KRIVŪLES” VEIKLA

Buv. Lietuvos Policijos tar
nautojų sąjungos “Krivūlė” na-

kos. “Kario”, atstovas Chicago-1 riai su Šeimomis ir artimaisiais 
je J. Stanį liūnas savo trumpu žo spalio 5 d. Angelų Sargų šventės 
džiu prašė būti dosniais — “Kar proga, Jaunimo centro koply- 
riui”. Meninę programą prave- ■ čioje suruošė pamaldas, paminė * 
dė Ed. Vengianskas, o ją atliko , ti lietuvos .policijos tradicinę 
akompanuojant muz. J. Byans-’ šventę ir pasimelsti už žuvusių 
kui L. Nakutytė, padainavusi 'bei mirusių kolegų sielas. Pamal
si. Šimkaus “Kur bakūžė sa-idas atlaikė ir pasakė tai dienai 
manota”, Zamecnik _ “Puiki' pritaikytą pamokslą kun. B. Su- 
dainelė” ir Strauso “Mano kar-1 gintas.
žygis”. Išpildymas palydėtas | pamaldų “Krivūlės” nariai 

Jaunimo centre sukvietė metinį 
susirinkimą. ISlusirinikimą atidarė

gausiais susirinkusiųjų ploji
mais. Po to J. Stankūnas paro
dė trumpą filmą iš pereitų metų 
tokios pat kavutės ir pravedė

DVI DIENAS PLŪDURIAVO 
1 EŽERE

ilgametis Krivūlės pirmininkas 
Povilas Dirkis, po trumpos kai- 0 
bos, buvo pagerbti žuvusieji ko
legos 1 minutės susikaupimu, po 
to sekė, valdybos ir revizijos

CHICAGOS ŽINIOS
LAVONŲ DEGYKLA

R. Paika su žmona, 2745 W. 
38 st., ir su dviem draugais 
ežere plūduriavo 40 valandų 
23 pėdų valtyje, kuriai sugedo 
motoras. Vėjas pagaliau nunešė

dhard Daley palaiminimo ir pa-, į pakrantę prie New Buffalo, 
Į ramos siekiant tapti kandidatais Mičh. Pakraščio sargybos laivai 

ir helikopteriai jų ieškojo ežero■Pritrūkstant vietos laidoji- j JAV-ių kongreso atstovų rū
mams Puodžiaus dirvoje prie mus. Abu yra negrai demokra- 
Otak Forest ligoninės, Cook ap- įgj (Metoalfe norį atstovauti pir- 
skrities taryba išleis $17,129 la- ’ mą, gi Collins 6-tą kongresinius 
vonų degyklos (krematoriumo) j distriktus. Rinkimai taus 1970 m. 
įrengimui prie Cook apskrities lapkr. mėnesį.
ligoninės, kur kasmet susidaro '
apie 500 lavonų, kurių niekas 
neatsišaukia.

OŽKA PRAPUOLĖ 
KANALIZACIJOJE

Ožka iššoko iš sunkvežimio 
prie Wacker ir Randolph gatvių 
miesto centre, nėrė į Chicagos 
upę, ir gaudoma ugniagesių bei 
gyvulių globos draugijos tarnau 
tojų pagaliau įplaukė į kanali
zacijos tunelį ir dingo.

LAIMĖJO $25,000 FERMI 
PREMIJĄ

Walter Zinn, pionierius ato
minės energijos srityje ir buvęs 
Chicagos universiteto fizikas, 
laimėjo 1969 m. Enrico Fermi 
premiją. Jam paskirta $25,000. 
Zinn 1946-56 metais buvo Ar- 
gonne atominės laboratorijos 
prie Lemonto direktorius.

PAŠTAS NEVEIKS 
VETERANŲ DIENĄ

Chicagos pašto viršininkas 
praneša, kad Veteranų dienos 
šventėje, lapkr. 11 d., paštas ne
veiks ir laiškai, laikraščiai ir 
ryšuliai nebus išiiešiojami į na
mus ir verslo įstaigas.

BRANGUS ŽIEDAS
Filmų aktorius Richard Bur- 

ton savo žmonai aktorei Liz 
Taylor nupirko 69.42 karato 
deimantinį žiedą. Už jį užmokė
jo daugiau milijono dolerių. Iki 
šeštadienio šį žiedą galima pa
matyti Cartier juvelyrų krau
tuvėje, John Hancock dangorai
žyje, miesto centre.

Chicagos pusėje.

PASKUTINIAI TRAUKINIAI 
IŠ GRAND CENTRAL 

STOTIES

Baltimore & Ohio ir Chesa- 
peake & Ohio geležinkelių kelei
viniai traukiniai šeštadienį pa
skutinį' kartą naudosis Grand 
Central stoties patalpomis. Po 
79 metų traukinių kursavimas 
bus perkeltas į North Westem 
stotį.

komisijos pranešimas. Po trum
pų diskusijų, senai valdybai at
sistatydinus, pusiau slaptu bal
savimu buvo išrinkta nauja vai 
dyba. Spalio 31 d. nauja valdy
ba sušaukė pirmą posėdį ir pa
siskirstė pareigomis: pirm. Na
cius Kazys, 7255 So. Maplewood 
Str. Chicago, Hl. Tel. HE 6-2238. 
Vicepirm. Strinka Stasys, sekr. 
Pocius Valerijonas, 1020 W. 
20th pi. tel. 226-6462, kalsinin. 
Barančiukas Antanas, parengi
mų vadovas, Balsevičius Povi-0 
las, kandidatas, Stasiūnas Sta< 
sys. Naujoji valdyba pasižadė
jo su energija tęsti “Krivūlės” 
užbrėžtus tikslus. St.

— Amerikoj per metus išlei
džiama apie 8,000 romanų; jų 
apie pusė liečia seksą.

NEGRAI POLITIKAI PRAŠO 
MERO PARAMOS

KEPĖJAI GRĮŽO Į DARBĄ
»
Apie 3,500 kepėjų unijos dar

bininkų, po dvejų mėnesių strei 
ko, grįžo į darbą į vieną pasau
lyje didžiausių kepyklų, Natio
nal Biscuit kompaniją, 7300 S.

Aldenmanaį Ralph Metcalfe ■ Kedzi°. Pasirašyta dvejų metų 
(3-čias vvardas) ir George Col-1 sutartis, teikianti darbininkams Lietuvių Foto archyvo vakare meninės programos klausosi: iš kairės 

i dešinę;. K Ęradūn’enS, N. Baronitiiė, A. Baronas, J. Janušaitis K.
Į. Lioį’tuįUJii ir £. Potr^tį?. Nuotr. V. NorūkoeNuotr. M, Nągįojttiae įr lįįtų,


