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TRUMPAI

Rusai žygiavo Raud. 
aikštėje...

Maršalas Grečk» prieš JAV 
“imperializmą’'

MASKVA. — Spalio revoliu
cijos 52-ji sukaktis Maskvoje 
vakar atžymėta tradiciniu kari
niu paradu Raud. aikštėje. Kal
bėjo gynybos ministeris, mar
šalas A. Grečko. Šj kartą, iškė
lęs kariuomenės ir gynybos 
reikšmę, jis, paliesdamas ir pa
vojus Sovietų Sąjungai, puolė 
JAV-bes, kur^ “vadovaujantie
ji sluoksniai ir toliau vykdo ag
resijos žygius ir. pirmoje eilė
je, Vietname”. Pernai parade 
metu kalbėjęs tas pats Grečko 
JAV nebuvo skyręs nė vieno 
žodžio.

Prahos režimas
atšaukė paradą...

Pabūgo demonstracijų, nerengė 
pavvla

PRAHA. — Naujajam reži
mui pabūgus galimu išsišokimų 
ir prieš sovietini okupantą, nu
kreiptų nuotaikų, vakar Pra
hoje atšauktas numatytas ka
riuomenės paiadia. Jis turėjo 
įvykti rusų Spalio rezoliucijos 
sukakties proga. Paradas bu
vo atšauktas ir ptrnai.

Režimas, vis dėlto, tą progą 
panaudojo plėšt j gyvesnei, so
vietų - čekų tariamos “draugys
tės” vardan, propagandai gy
ventojų tarpe. Pirma kartą, po 
invazijos, Čekoslovakijoje buvę 
paskelbtas,, “Sovietų - Čekoslo
vakijos draugiškumo mėnuo”. 
Vyriausybė paskelbė atsišauki
mus, kuriuose buvo teisinama 
invazija.

Maskva glosto Bonną
Tačiau pateikia dvi svarbias 

sąlygas
MASKVA. — “Izviestija”, vy 

riausybės organas, lapkričio 2 
d. pareiškė pasitenkinimą dėl 
W. Brandto vyriausybės, Bon
noje, paskelbtų “naujų bruožų” 
ir ypač užsienio politikos baruo
se.

Tačiau, pasak dienraščio, 
“normalūs, geri santykiai tarp 
Maskvos ir Bonnos” tegalėtų 
būti galimi, jei Bonnos vyriau
sybė vykdytų dvi sąlygas, bū
tent, pasirašytų atominio var
žymo sutartį ir pritartų sovie
tų keliamam planui “Europoje 
įvesti kolektyvinio saugumo sis
temą”. Esą, kaip nurodoma, ne 
tik Sovietų Sąjunga, bet ir kiti 
“socialistinės bendrijos” nariai, 
norų užmegsti “normalius, ge
rus” santykius su Fed. Vokie
tija.

• Jaunuolis — į laisvę. Vak. 
Berlyno policija paskelbė: 16 m. 
jaunuolis užvakar naktį, nuga
lėjęs “mirties ruožo” pavojus, 
pabėgo į laisvę Vak. Berlyne.

Julius Hoffman, jau antras mėnuo 
ryžtingai ir kietai vykdąs teisėjo 
pareigas Chicagoje, čia vykstančio 
je vad., “8 sąmokslo dalyvių” by
loje

Komunizmas ir arabai — Maskvai 
rūpi raustis, kelti sąmyšį

Nasser - jau “Hitleris..
Nasseris laikomas “karo 

kurstytoju”
TEL AVTV, Izraelis. — Egip

to prezidentas A. G. Nasser sa
vo kalboje buvo pažymėjęs, kad 
jo kraštui neliko kitos išeities, 
kaip vesti “likiminį karą” prieš 
Izraelį. Jis kalbėjo ir apie, rei
kalui esant, “kraujo jūrą”.

Izraelio politikai Nasserio 
kalbą laiko “kurstančia karą”, 
gi patį prezidentą palygino su 
A. Hitleriu. A. Eban, užsienio 
reikalų ministeris, nurodė, kad 
Nasseris “atskleidęs savo kau
kę”. Izraely manoma, kad po 
šios kalbos diplomatinės pas
tangos konfliktui baigti būsian
čios dar labiau apsunkintos. 

Rusas apie JAV spaudą
Ką pareiškė rusas Zasurski Stan- 

forde, Kalif.
Palo Alto, Kalif. — Sovietų žur 

nalistikos departmento Maskvos 
universitete dekanas J. N. Zasurs
ki, viešėdamas Stanfordo uni
versitete, Kalifornijoje, pareiškė, 
kad nei komunistai, nei kapita
listai nesugeba savo spaudoje 
neigiamai bei tinkamai įvertinti 
savo visuomenės negerovių ar 
vertybių. Jo nuomone, “mes ti
kime kai kuriomis marksizmo - 
leninizmo vertybėmis ir mūsų 
spaudoje nėra reiškiamos mintys, 
priešingos komunizmui”.

Skelbimų davėjai lemia Ame
rikoje...

Rusas JAV' studentams toliau 
dėstė, kad į JAV laikraštininkus 
veikia skelbimų davėjai ir dėl 
to amerikinė spauda negalinti 
laisvai kritikuoti kapitalizmo... 
Žinoma, jis teigė, “ne kiekvienas 
skelbimų davėjas aiškina, kaip 
rašyti, tačiau tie skelbimų davė
jai lemia kritikos ribas ir tuos 
klausimus, kuriuos spaudoje ga
lima arba... negalima paliesti... 
Dėl to JAV spauda teturi tiek 
laisvės, kiek jai leidžia skelbimų 
davėjai”.

‘Mes ir jūs kritikuojame vyriau
sybę”

Rusas nurodė, kad “Amerikos 
laikraščiai atstovauja tuos, kurie 
yra savininkais”. Jis teigė, kad ru
sai gali kritikuoti rusų įmones 
ar ūkius, nes jie priklausą “visai 
liaudžiai”, tačiau, ar amerikie
čiai sugebėtų “griežtai kritikuo
ti Fordo ar Rand įmones”? jis 
klausė.

Pagaliau, jis teigė, kad rusai 
ir amerikiečiai sugeba kritikuoti 
vyriausybę ir šiuo atveju jis ypa
tingai išskyrė N.Y. Times atsto
vą, James Reston.

Rusas, dekanas fakulteto su 
2,600 studentų, į New Yorką bu
vo atvykęs spalio 8 d., lankėsi 
Ann Arbor, Mich., Minneapolis, 
Minn., Palo Alto, Kalif., dar 
Washingtone ir Philadelphijoje 
ir spalio 23 d. grįžo į Maskvą.

• Australijoj min. pirminin
ku ir toliau lieka John G. Gor- 
ton.

LAISVOS TAUTOS DVASIA
Tautos valia nenusilenkti okupantui atsispindi Čekoslovakijos intelektualų kreipimę- 
si į laisvąjį pasaulį \

Roma. — Italų spauda paskel
bė Čekoslovakijos intelektualų to- 
tokį kreipimąsi į laisvojo pasaulio 
žmones, kuriame atsispindi visos 
tautos valia nenusilenkti prie
vartai ir išlaikyti laisvą bei kū
rybingą tautos dvasią.

Pasmerkė rusų invaziją
Mes griežtai smerkiame tai, 

kas įvyko prieš vienerius metus, 
kai karinė invazija po kojomis 
pamynė tarptautinę teisę, išnie
kino socializmo vardą ir sunai
kino prasidėjusio atsinaujinimo 
apraiškas. Mes negalime sutikti 
su tais, kurie nuolatinėmis nuo
laidomis pataikauja įsibrovė
liams... Mes smerkiame cenzūrą, 
kuri mus paverčia phsigailėjimo 
verta tauta, neturinčia teisės dis
kutuoti savo tarpe ir laisvai 
kreiptis į visas pasaulio tautas... 
Cenzūros įvedimas mūsų krašto 
laikrodį pasuko visu šimtmečiu 
atgal...

“Mes priklausome kraštui ir 
tautai”

Mes nepripažįstame komunis
tų partijai valstybinio valdymo 
teisės... Yra absurdas pri
klausymą partijai statyti aukš
čiau už priklausymą kraštui ir 
tautai... Mes esame giliai įsitiki
nę, kad komunistų partija teisę 
valdyti kraštą gali įsigyti, tik

Priešo puolimai 

P. Vietname pagyvėjo

Bomba pritvirtinama Vietname

Rudens ofenzyvos ženklai

SAIGCNAS. — Sąjungininkų 
karinė vadovybė spėja, kad prie 
šas, dar praėjusį pirmadienį, 
bus pradėjęs didžiąją rudens 
ofenzyvą. Jis, po kelių mėnesių 
pertraukos, vakar puolė, su iki 
100 vyrų, P. Vietnamo polici
jos būstines pačiame Saigone, 
kinų kvartale. Komunistai pa
naudojo granatas ir kulkosvai
džius. Nukauti trys puolikai, žu
vo vienas Saigono policininkas, 
buvo ir sužeistų.

Priešas, nuo antradienio, ra
ketomis kasdien apšaudo JAV 
ir jų sąjungininkų bazes. Va
kar komunistai apšaudė 68 JA 
Valstybių ir sąjungininkų vie
toves ir bazes. Daugiau nuosto
lių patyrė pietų vietnamiečiai, 
tačiau žuvo ir keli JAV kariai.

• Aukso kasykloje, P. Afri
koje, įvykus sprogimui, žuvo 
66 darbininkai. Per 30 buvo su
žeista.

laimėdama tautos pasitikėjimą ir 
įvykdydama tai, ko tauta reika
lauja... Nekomunistai, kurie su
daro tautos daugumą, negali bū
ti verčiami priimti sąlygas, į ku
rias neturi galimybės daryti įta
kos... Mes gerbiame tuos komu
nistus, kurie mėgino komunistų 
partiją pastatyti ant laisvės pa
grindo ir taip komunizmui su
teikti humanišką veidą...”

Priespauda nenuslopins 
■' dvasinės tautos laisvės

“Svetimųjų įsikišimas į Čekos-

Čekai prisimena komunistų nužu
dytą, buv. prezidento Masaryko 
sūnų Masaryką.

Vėl masiniai kapai
ties Hue ’

Vis daugiau ir daugiau 
masinių kapų

HUE, P. Vietnamas. — Pa
aiškėjo šiurpūs dalykai: pen
kias dienas prieš prez. Nixono 
kalbą (kurioje jis priminė, kaip 
elgiasi komunistai, sugrįžę į sri
tis, iš kurių amerikiečiai pasi
traukia), to paties miesto Hue 
apylinkėse rasta dar visa eilė 
masinių kapų, kuriuose suvers
ta iki 600 komunistų žiauriai 
išžudytų civilinių vietnamiečių 
gyventojų.

Pasibaigus 22 dienų kauty
nėms ties Hue, buvo skelbiama 
apie 3,500 civilinių gyventojų 
dingimą. Šių metų kovo mėn. 
buvo rasta 20 masinių kapų ir 
juose — 1,200 nužudytų gy
ventojų lavonų.

Tai dar labiau išryškina prez. 
Nixono įspėjimą; neskubėti, a- 
titraukiant dalinius.

KALENDORIUS

Šiandien, lapkričio 8 d.: šv. 
Gotfrid, šv. Sopatra, Svirbu- 
tas, Domą.

Ryt, lapkričio 9 d.: šv. Teo
doras, šv. Eustolija, Aušautas, 
Miglė.

Poryt, lapkričio 10 d : šv. An
drius, šv. Trifona, Vaišilgas, 
Nirmeda.

ORAS

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

Saulė teka 6:31, leidžias 4:37.

lovakijos vidaus reikalus”, — ra
šo toliau Čekoslovakijos intelek
tualai savo manifeste, — “su
griovė Čekoslovakijos ūkinį gyve
nimą... Esame įsitikinę, kad dar
bininkai ir tarnautojai turi dėti 
visas pastangas krašto ūkiui at
statyti, bet žinome, kad yra ne
įmanoma dirbti nepajėgių ir pri
mestų viršininkų vadovybėje... 
Reikalaujame, kad būtų išlaiky
tos profesinių sąjungų teisės ir 
laisvės, kaip jos yra nustatytos 
Pasaulinės Federacijos statu
tais...”

Baigdami savo manifestą, Če
koslovakijos intelektualai pabrė
žia, kad panaudos visas legalias 
priemones kovai už tautos tei
ses, nes yra įsitikinę, kad jokia 
priespauda negali užslopinti dva
sinės tautos laisvės ir jos kūrybi
nio veržlumo!

VVashingtone
Estas — ryšininkas Washingtone

VVashington. — Ilmar Heineru 
paskirtas informacijos ryšių koor
dinatoriumi tarp valstybės depar
tamento ir Amerikos veikiančių 
reikšmingiausių organizacijų. 
Ilmar Heineru yra estas, į Ameri
ką atvykęs 1949 m. ir 1959 m. 
tapęs piliečiu. Jis yra buvęs Mi
chigano valstijos senatoriaus 
Robert P. Griffin administraci
nės įstaigos vedėju, o paskutinių 
prezidentinių rinkimų metu Hei
neru buvo “United Citizens for 
Nixon-Agnew” komiteto direk
toriumi. Jam teks palaikyti ry
šius su įvairių tautybių pagrin
dinėmis organizacijomis. Jis yra 
baigęs politinius mokslus Michi
gano universitete su aukščiau- 
gano universitete su aukščiau
siu agyrimo lapsniu “magna 
eum Įaudė”.

“Draugo” 1 psl.
redaktorius Vyt. Alseika nuo 
lapkričio 10 d. na.sitraukia 
iš “Draugo” redakcijos kolek
tyvo ir šio puslapio redak
toriaus pareigų. Jis lapkričio 
18 d. persikelia gyventi į New 
Yorką. V. Alseika, 1 pusi. 
“Drauge” redagavęs nuo 1967 
metų rugsėjo 4 d., nenutrauks 
ryšių su “Draugu” ir pažadėjo 
rašyti politiniais, kultūriniais 
bei New Yorko su apylinkėmis, 
lietuvių veiklos klausimais.

Libija prieš JAV bazę
Sutartis su Libija buvo 

pasirašyta 1954 m.
TRIPOLI, Libija. — Naujoji 

krašto “revoliucinė vyriausybė” 
spalio 30 d., įteikusi notą JAV 
ambasadoriui J. Palmer parei
kalavo, kad amerikiečiai pasi
trauktų iš JAV aviacijos ba
zės Wheelus.

Bazė buvo įsteigta 1954 m. 
pasirašius su tuometine Libijos 
vyriausybe atitinkamą sutartį.

Libija taip pat kreipėsi į bri
tus pasiūlydama tartis dėl bri
tų dalinių Libijoje atitraukimo. 
Smulkūs britų daliniai yra EI 
Adem ir Tobruke ir pagal pasi
rašytą 20 metų gynybos sutar
tį jie krašte turėtų pasilikti ligi 
1973 m.

• Italijos gyventojų 48.6% 
negalėjo 1968 m. sutaupyti nei 
vienos lyros — tai patirta ap
klausinėjimų keliu. Kai kuriose 
krašto pietinėse bei vidurio sri
tyse 53% gyventojų neturi jo
kių sutaupų.

Pasitarimai Kaire: Egipto prezidentas A. G. Nasser, tarpininkavęs Li
bano krizėje. Čia jis kalbasi su Al Fatah, arabų partizanų organizacijos 
vadu Yassir Arafat.

SMURTO GRĖSMĖ 
VVASHINGTONE

Siekiama neleisti demonstrantams žygiuoti arčiau Baltų
jų Rūmų — Paaiškėjo, "protestų žygiuose" dalyvausiant 
ir kraštutiniesiems gaivalams, smurto šalininkams

Neleis demonstrantams žygiuo
ti, rinktis ties Baltaisiais 

Rūmais
VVASHINGTON. — Ryšium 

su lapkričio 13 -15 dienomis 
numatytomis, prieš karą nukrei 
ptomis eisenomis, demonstra
cijomis sostinėje — Washing- 
tone, teisingumo žinybos parei
gūnai rodo susirūpinimo gali
mais smurto išpuoliais. Sostinės 
įstaigos patyrė, kad vad. “tai
kos sąjūdžio” krastutinieji gai
valai pasiryžę veikti demonstran 
tus, tai g'i gali vesti prie nepa
geidaujamų reiškinių.

Vyriausybės sluoksniai sie
kia, kad demonstrantai nežy
giuotų ypatingai prie Baltųjų 
Rūmų, ten nesibūriuotų ir ne
keltų triukšmo. Patyrimas liūdi 
ja, jog • pačiam prezidentui bei 
kitiems aukštiems pareigūnams 
nuolat giesia pavojus jų gyvy
bėms.

Dėl to šiuo metu tebevyksta 
demonstrantų (vad. moratoriu
mo protestų) vadų ir teisingu
mo žinybos pasitarimai dėl lei
dimų žyt u mkams judėti VVasl- 
ingtono gatvėmis. Kraštutinieji 
visais atvejais teigia: “Ar 
mums leis priartėti prie Balt. 
Rūmų, ar neleis, mes visvien 
žygiuosime...”

“Politika nevykdoma 
gatvėse...

Pavojus krašto laisvei — 
paklusti mažumai

VVASHINGTON. — Prez. Ni- 
xonas savo kalboje pažymėjo, 
jog jo negalės paveikti gatvėse 
rengiamos demonstracijos. Jis 
kalbėjo: “Aš nebūčiau ištiki
mas savo priesaikti, jei leisčiau 
šio krašto politinę kryptį dik
tuoti mažumai ir jei ji savo 
pažiūras siektų kraštui primes
ti, gatvėse rengdama vis gau-

barinis lėktuvas pakyla P. Vietname

Policija, gvardija ir net kariai 
bus pasiruošę •••

Paaiškėjus, kad demonstraci 
jose VVashingtone numato daly
vauti ir SDS organizacijos 
VVeatherman grupė, tai dar la
biau sukėlė tvarkos dabotojų 
nuogąstavimus dėl galinčių kil
ti smurto apraiškų sostinėje.

Įvairiems smurto reiškiniams 
sutrukdyti, šalia policijos, be 
to, ir tautinės gvardijos 1.200 
vyrų, numatoma, reikalui esant, 
panaudoti ir netoli VVashingto- 
no ribų esančius kariuomenės 
dalinius.

Patikslinimas
“Draugo” 261 nr., 1 psl. ži

nioje “Laikas prabilti tylinčiai 
daugumai” (ji Redakcijai bu
vo perduota telefonu iš Wash- 
ingtono, DC), klaidingai pažy
mėta, kad VVilliam Sullivan, kai 
bėjęs VVashingtone, esąs “FBI 
vicedirektorius”. Iš tikrųjų, am
basadorius VVilliam H. Sullivan 
yra valst. departamento pasek- 
retoriaus asistentas rytų Azijos 
ir Pacifiko klausimais.

* “Apollo 12” žygio “skai
čiavimas”, prieš pakilimą, pra
dėtas vakar. Erdvėlaivis, su 
trim astronautais, Conradu (į- 
gulos vadu), Gordonu ir Beam, 
turėtų pakilti kitos savaitės 
penktadieni, lapkričio 14 d.

sesnes demonstracijas.
Per beveik 200 metų šio kraš

to politiką vykdė, konstitucija 
pasiremdami, Kongreso ir Balt. 
Rūmų vadai, visų gyventojų iš
rinkti. Jei triukšmingoji mažu
ma, nepaisant, kaip karštai jų 
keliamas klausimas, primeta 
daugumos valiai bei išminčiai 
priešingas pažiūras, tai toks 
kraštas, atstovaująs laisvą bend 
riją, nebeturi jokios ateities’?.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 8 d.

Philadelphijos sendraugių ateitininkų susirinkime ekumenizmo temo
mis kalba kun. K. Sakalauskas. Už stalo — prezidiumas — Edmundas 
Binkis ir Virginija Mikčnienė. Nuotr. K. Cikoto

SAS SUVAŽIAVIMO SUSITARIMAI 
IR SVEIKINIMAI

SAS suvažiavimas įvykęs lap
kričio 1-2 d. Dainavoje, siūlo se
kančias gaires visos sąjungos me
tinei veiklai:

Šiais jubiliejiniais Ateitininkų 
metais visos studentų sąrangos ir 
paskirų draugovių bei narių didy
sis rūpestis tebūna pilnutinis as
menybės kūrimas, t.y. savęs for
mavimas at-kų dvasioje kaip ide
alaus studento, kataliko, lietuvio, 
inteligento, visuomenininko, ku
ris yra nuoširdžiai atviras dabar
čiai ir ateičiai.

Turint minty šią bendrą kryp
tį ir šį siekimą, SAS suvažiavi
mas siūlo naujai SAS valdybai 
parūpinti kiekvienam sąjungos 
nariui atskirų draugovių pateik
tus projektų planus. Visus drau
govių valdybos ir atskirus narius 
raginime tuos planus kruopščiai 
išstudijuoti ir pritaikyti prie savo 
metinės veiklos.
Susijungus mintimis - 

mūsų ateitis
švies ir

SAS suvažiavimas sveikina:

popiežių Paulių VI, prez. Ri
ehard Nixoną, kard. Samorę, 
Pax Romaną, Batuną,, VLIKą, 
J. Tautas, PLB, JAV LB, KLB, 
Juozą Rajecką, lietuvių diplo
matinį atstovą, ir lietuvių diplo
matinę tarnybą, lietuvišką spau
dą: Draugą, Dirvą, Tėviškės Ži
burius. Darbininką, Ateitininkų 
federaciją ASS ir MAS, St. Ma- 
ry’s Vilią Nursing Home, vysk. V. 
Brizgį, prel. Mykolą Krupavičių, 
SAS narius, kovojusius bei kovo
jančius prieš komunizmą Vietna
me.

SAS suvažiavimas ypatingą pa
dėką nori pareikšti: kun. Gedi
minui Kijauskui, Eligijui Sužiedė 
liui, Povilui Žumbakui, kun. prof. 
Stasiui Ylai, inž. Antanui Saba
lui, dr. Vytautui Vygantui ir 
kun. Vytautui Bagdanavičiui 
SAS suvažiavimo rengėjai 
dėkoja šeimininkėm Razgaitie- 
nei ir Juodenienei.

B. Balčiūnaitė SAS valdybos
sekretorė.

Prašvitus antro ryto saulei, 
pilni gerų pasiryžimų atstovai 
vienu atsikvėpimu priėmė visą 
eilę nutarimų, sveikinimų,, rezo
liucijų ir tobulybės metinę te
mą. Galantiškai New Yorko kan
didatų sąstatui atsistatydinus, 
(naujoji Kontrolės komisija), at
stovai vienbalsiai priėmė Cle
velandą antriems metams vado
vauti Studentų ateitininkų sąjun
gai. Linkiu CV ir SAS mažiau 
miglotų naktų (o, gal ir tų ret
karčiais reikia —tik, jei Daina
voje) ir daug šypsenom šviečian
čių rytų.

Marija Smilgaitė

KELIAVOM PO PASAULf

Sekmadieni, spalio 26 d., Korp! 
Giedra su World Gift atstovės 
Carol Stanek,, pagalba, Chi
cagoje suruošė įvairių, iš viso pa
saulio importuotų namams reik
menų ir papuošimų parodėlę. Ši 
parodėlė, į kurią atsilankė gau
sus būrys giedrininkių ir jų vieš
nių, įvyko p. Kleivienės, Korp! 
Giedros pirmininkės, namuose.

Parodėlė buvo ypatingai įdo
mi tuo, kad p. Stanek ne tik pa
rodė susirinkusioms įvairių kraš
tų, pvz. Indijos, Afrikos, Anglijos, 
Meksikos ir kt. meniškai išdirb
tus namams papuošimus, bet 
taip pat ir paaiškino iš ko ir 
kaip jie padaryti, bei papasakojo 
ryšium su jais esamas legendas 
ir tradicijas. Bekalbėdamas, p. 
Stanek taip pat pademonstravo, 
kaip galima tuos įvairius užsie
nio gaminius panaudoti įvai
riems praktiškiems tikslams, o 
taip pat ir grynai buto papuoši
mui. Po demonstracijų, norin- 
čiosios galėjo kai ką iš parodė
lės nusipirkti.

Po parodėlės, p. Kleivienė pa
vaišino dalyves skaniai paruoš
tais pietums. Giedrininkės ir jų 
viešnios vaišinosi, apžiūrėjo pa
rodėlę, dalinosi įspūdžiais ir, va
karui atėjus, linksmoje nuotaiko
je pamažu išsiskirstė namų link.

D. Valatkaitytė

Šioje nuotraukoje Harry Seigano (su baltu ženkleliu) daly
vauja vieno iš savo klientų gimimo dienos iškilmėse. Visi daly
vaujantieji asmenys yra jo klientai ir vienas iš jų švenčia savo 
gimimo dieną. Atnešę šią nuotrauką j H. Seigan’o krautuvę 4640 
So Ashland Avė. ir atspėję kuriais ėmetais ta nuotrauka yra da
rytai, gaus nemokamai marškinius ir kaklaraišį.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ 
ŠIŲ DIENŲ ŠVIESOJE

nu LITmiA'U' WORI,D-WlJD1t DAI IV 
i 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUd)ow 5-9500 £

S Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily ~ 
S excopt Sundavs. days after Christmas and Easter bv the Lithuanian £

Catholic Press Societv £

= Subscription. $17 00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per = 
year outside Cook County. $18.00 foreign countries = 

3 mėn. 1 mėn. •Prenumerata;
Cook County, Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metanu
$17.00
$15.00
$18.00

metų
9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

VIENAS ĮSPŪDIS IŠ SAS SUVAŽIAVIMO

Kelionė Dainavon — apsi-džius surinkti ugniavietei).
niaukusi, neišbrendamų ūkanų 
naktis. Atvykus, pamažėl lašno
ja, šaltoka, lenda nakties- .> '.bai
dyklės iš' pakrūmių.' Visur neap
sakomai- glūdi tamsuma. Šiurpu. 
Sudrebi, bet eini tolyn. Nuaidi 
žingsniai vieškelyje — greitai 
apsisuki, žiūrėdamas ar kas nese
ka. Gerai. Niekas, tik jauti tam
sumos šmėklą, prisišliejusią prie 
kūno. Alsuoja- kalnuose miškai 
Vėjumi. Limpa drėgme. Staiga 
atsigręži į baltuosius rūmus — ir 
žvilgsnis seka žvaigždėtą šviesą, 
kuri vos vos atsispindi vandeni
niame Spyglio veide. Nesimato 
šalia migloje mieganti pakrantė. 
Tamsuma supa, liūliuoja, mig
do. Užmigti negali. Tylumą per
skrodžia rėžiantys žingsniai, o kai 
sustoji, pralėkdamas miškų alsa
vimas apsupa. Grįžti į rūmų 
spindinčią šviesą.

Dainos, registracija, sveikini
mai, susipažinimai, dar ir atpa- 
žiftimai — pirmoji suvažiavimo 
naktis. Jau vėlu, bet dar vis ren
kasi. studentai iš Kanados ir A- 
merikos vietovių. Ir akimirkoje - 
jati rytas — dar rašomom mašinė
lėm tuksenant, kortom, rankraš- 
čiaihs',; ir Scrabble pramogom 
uoliai bevykstant. Tos minėtos 
dairios pavirto giesmėmis Šv. Mi
šių fhetu ii net pasibaigus Mi
šiolu girdėjom “Težydi vėliai 
Lietuva...” Vakare vėl grįžo dai
nės į savo originalų pavidalą, 
pridedant spontaniškas polkas, ir 
improvizacijas “Dviejų gaidelių” 
su paįvairinimais.

Žinoma, SAS suvažiavimas ne
buvo vien tik miškas, pasken
dęs ūkanose, linksmos dainos ar 
karšta rūmų ugniavietė. Tam 
pasiruošimo nereikia -me

Patys studentai atkėlė šį suva
žiavimą iš vasaros stovyklos, kad 
tinkamai pasiruoštų' gvildenti 
savo ateitiriinkišką veiklą rude
nį.

Prasidėjo gražūs valdybų- vai- , 
dybų, komisijų-komisijų ir drau- 
govių-draugovių pranešimai. Pa
sireiškia Nevv Yorkas, Torontas, 
Clevelandas, Montrealis, Chica
ga, Detroitas, bet gal įspūdingiau 
šiai pasirodė Philadelphia, Wor- 
cester ir Racine,Kenocha, kur tik 
šiemet atgaivino ar įsteigė stu
dentų ateitininkų draugovės. 
Paskaitoje E. Sužiedėlis įrodė pra
eities ir ateities susidūrimą da
bartyje, kurioje veikiame, dirba
me ir kuriame. Taip pritaikytas 
šių m. ypatingas studentų užsian 
gažavimas, po įvairių pasiūlymų 
ir diskusijų, yra pilnutinio as
mens ugdymas — studentas, ka
talikas, lietuvis, inteligentas, vi
suomenininkas, nuoširdžiai at
viras dabarčiai ir ateičiai— Į 
šių dienų ateitininkas.

Jei studentai jau būtų pilnu | 
žodžiu ateitininkai — tobuli, be | 
priekaištų, tai tokių užsiangaža- j 
vimų nereikėtų. Todėl, šeštadie- j 
nio naktį, išvargusiems daininin- 
kams-atstovams susėdus, prasidė
jo sausiausia suvažiavimo dalis, 
būtent rezidencijos, nutari
mai, įstatų patikrinimas. Čia ir 
išlindo pirmos suvažiavimo šmėk 
los, užsilikusios ne tik iš praeitos 
nakties šiltos vasaros sto
vyklos, kurios greitai din
go nakties ūkanose. (Gal ir 
ne taip greitai dingo.) Mirė mig
loje ne baisioji šmėkla, bet ka
žin kažkur užkliuvusi logika, Juk 
Vėlinių naktį net šmėklos gali 
nešti siūlymus dėl šventos ra
mybės.

'Š-

PJnladęlphŲpję^. Kt&tąųg. .VąJd.oyp, 
minėjime, dainuoja Violeta Ben- 
džiutė. Nuotr. K. Cikoto

Šiais metais Kristaus Karaliaus 
šventė išsiskyrė iš visų buvusių 
šia proga minėjimų. Prasidėjo, 
kaip ir daugel kitų sekmadieni
nių programų šv. Mišiomis, dar 
oficialiau paspalvintomis <ateiti- 
kų vėliavomis, ateitininkų him
nu ir naujesnių giesmių išpildy
mu. Tačiau čia visi prilyginimai 
baigiasi. Po 11 vai. koncelebruo- 
tų šv. Mišių ir trumputės per
traukos, gražus ateitininkų būrys 
ir dar keli susidomėję asmenys 
vėl grįžo koplyčion programos an 
trajai daliai. Tenai pirmučiau
siai pamatė ties altorių jaunus ki
tataučius su visais savo instrumen 
tais besiruošiant muzikaliniam 
pristatymui. Tada svečiams bu
vo papasakota Sibiro Marijos pa
veikslo istorija ir įteikta Sibiro 
lietuvaičių maldaknygė. Po to du 
vyrai ir trylika jaunų moterų, 
paaiškinę savo dainų prasmę, 
kaip jie išgyvena Dievą kasdie
niniame gyvenime, padainavo 
kartu ir atskirai, dar ir mokslei
viams ateitininkams įsiterpiant 
su lietuvių liaudies dainomis. Pro 
gramai pasibaigus ir plojimo ai
dui nutilus daugumas susirinko 
kavutei ateitininkų ramovėje Jau
nimo centre. Ta proga susipažino
me su svečiais,'"kartu pasidalin
dami įspūdžiais.

Tie jauni žmonės yra Chica
gos Focolare (ital. židinys) sąjū
džio atstovai, įvairių tautų kata
likai, susibūrę įgyvendinti krikš- 

I čioniškus principus, skelbiant 
Dievą jų gyvenimo svarbiausiu 
tikslu. Tas sąjūdis prasidėjo Itali
joje antrojo karo metu, plėtėsi 
per visą Europą ir kitus pasaulio 
kraštus neseniai pasiekiant Ame
riką. Chicagos Focolare centras 
yrą 5001 S. Greenvvood, tel, .285- 
2746. Pąs Ateitininkus atvyko, 
šupras'darili mus kaip savo idėjos 
draugus — “Visa atnaujinti Kris- 
tuje .

Atsiliepimai į jų atvykimą ir į

visą Kristaus Karaliaus šventės 
programą gana įvairūs, ne tik 
kad vieniems patiko, o kitiems 
nepatiko, bet kad ir visų trijų są
jungų nariai dalyvavo. Jaunesnie
ji užsiminė... “Man patiko; pro
grama įdomi, kitoniška — daug 
draugiško jausmo... Pagaliau tu
rėjome programą pritaikytą ne 
tik senimui, bet ir jaunimui. Mes 
susirinkome su kitais ir pasilink
sminome, padainavome ir pasi
kalbėjome”. O vyresnieji ir stu
dentai- kitaip “Čia penkiolika 
žmonių susirinko, užsidegę krikš
čioniška meile ir bendru darbu. 
Mes dažnai kaip individai pasi- 
reiškiame, o būrelyje, organiza
cijoje, net dviese taip dirban
čių neužtinkame... Paralelė atei
tininkų organizacijai pas kita
taučius... Mes tik pripuolamai pa
žįstame Dievą, jie karšti... Pri
mena seselių šypseną... Kodėl 
mes ne tiek užsidegę?”

Kadangi katalikiškumo klausi
mas yra laiks nuo laiko diskutuo
jamas ateitininkų tarpe, tai šiais 
metais tik pristatymo būdas pasi
keitė — paįvairinimos senos te
mos. Pabudino Dievo klausimą 
ne naujomis enciklikomis ir apei
gomis, bet su plojimu bažnyčio
je, kitataučių atsilankymu lietu
vių tarpe, katalikų atsilankymu 
ateitiniųkų tarpe.

Marija Smilgaitė

IŠ PHILADELPHIJOS ATEITI
NINKU SENDRAUGIU 

VEIKLOS

Po vasaros atostogų spalio 12 
d. Philadelphijos ateitininkai 
sendraugiai turėjo savo pirmą su
sirinkimą pas K. ir B.Gasparėnus. 
Susirinkimas buvo labai gausus ir 
darbingas. Pirmininkavo E. Bin
kis, sekretoriavo V. Mikčnienė. 
Paskaitą apie ekumenizmą ir ka
talikų bažnyčios atsinaujinimą 
skaitė kun. K. Sakalauskas, se-1

s • Redakcija straipsnius tai 
— so savo nuožiūra. Nesunau 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita 
S rus. Redakcija už skelbimų 
£ turinj neatsako. Skelbimu 
£ kainos prisiunčiamos gavus 
B prašymus
^11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  iiuiitiiiniitmi i»»i?

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

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

nas ateitininkas, baigęs šv. Kazi
miero kolegiją Romoje, dabarti
niu laiku gražiai besidarbuojan
tis šv. Andriejaus parapijoje Phi- 
ladelphijoje.

Jo paskaita buvo įdomi, doku
mentuota, kruopščiai paruoš
ta ir lietė katalikų Bažnyčios ir 
rytų ortodoksų bažnyčios santy
kius. Po paskaitos iškilo įdomios 
ir gyvos diskusijos, kuriose daly
vavo beveik visi dalyviai.

Susirinkime dalyvavo ir pasi
kalbėjimus gražiomis mintimis 
papildė kun. dr. K. .Širvaitis ir 
kun. H. Šulcas, salezietis iš Ro
mos. Apsvarstyti Kristaus Kara
liaus minėjimo, AS centro val
dybos rinkimų ir kiti einamieji 
reikalai.

Po susirinkimo šeimininkai vi
sus gražiai pavaišino. Ilgai pasi
šnekučiuota prie degančio ži-

(Nukelta j i pšl.)

imported

WINES

From the Land of the Bible 
To Grace Your Table

SINGE 1882

THE MOST PRIZED IMPORTED 

WINES, BRANDIES, LIQUEURS 

ANO CHAMPAGNES.

VODKA AND GIN 

TABLE UTINES, DESSERT UTINES 

VERMOUTHS, CHAMPAGNES 

BRANDIES, UTISHNIAK 

SLIVOVITZ

NON-ALCOHOLIC GRAPE JUICE

PORTUGESE ROSE WINE
G I N i A L (Crock)

These produets are available at your 
neighborhood liąuor store.

JUBILIEJINIS MEDALIS PASAULINIAME LEIDINYJE

Lietuviv Fondo išleistas Lietuvos valstybės 50 metų atkūrimo su
kakčiai paminėti jubiliejinis medalis yra atspaustas pasauliniame 
numizmatikų leidinyje "NUMISMATIC ISSUES OF THE FRANKLIN 
MINT 1969 EDITION (Covering the Years 1965—1968). Leidinys 
turi 206 psl. Jame atspausta šimtai įvairių kraštų monetų-medalių 
nuotraukų, tarp kurių ir Lietuvos jubiliejine moneta - medalis pui
kiai atrodo ir gražiai representuoja mūsų tėvynę plačiame pasaulyje. 
Minėtame leidinyje medalio vertė pažymėta $15.00. Kalėdų švenčių 
ir kitomis progomis šis medalis yra gražiausia ir prasmingiausia 
dovana, primenanti mūsų tėvynės svarbiausius ir reikšmingiausius 
istorinius tarpsnius. Medalis — ypač puiki dovana mūsų jaunimui

Medalio kaina su dėžute $12.50, be dėžutės $10 00 Užsakant paštu 
pridėti 50 c. .pašto Išlaidoms. Medalį galima, gauti LF būstinėje 6648 
S. Maplevvood Avė., Chicago, UI. 60629, telef. 778-2858.

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

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

Standard Federal pays 514% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or mere. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook'account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, paid ųuarterly.
Savings in by lhe 10th earn from the lst.

TANDARD
Savings-and Loan Association of Chicago

Assete ever tw,soo,oeo.oo - heservM aritf Surpha čver SltMOZM.M (more than tw!ee the lase! ractutoneRteJ 
Federal Charter •» Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ Vi 7-1140
-HOURS: Mon., Thura. 9 A.M.-6 P.M.e Tusę., Fri.9 A.Mr-4 P.M. • 8at. 9 A.M.-U Noon e Wed.*No Susinau TrenHoted



Klausimai ir atsakymai 
»

APIE PARAPIJŲ GYVYBĘ
Rūpestis lietuviškomis pa

rapijomis ir lietuviška sielova
da pirmiausia priklauso para
pijų vadovams. Bet taip pat 
yra susirūpinę ir nuoširdūs 
parapiečiai, kurie nori, kad lie
tuviškas parapijos gyvenimas 
būtų pratęstas kiek galima 
Ilgiau ir apimtų platesnius lie
tuvių sluoksnius. Po visą Jung 
tinių Amerikos Valstybių plo
tą išsimėčiusių lietuviškų pa
rapijų gyvenimas būtų padri
kas, jeigu jo nejungtų bend
ras reikalas ir bendri rūpes
čiai. Šiam reikalui yra jau ge
rokai prieš pusšimtį metų su
kurta Lietuvių Kunigų vieny
bė, kurios tikslas yra kaip tik 
apjungti parapinę veiklą.

Kunigų vienybės nauja val
dyba išleido anketą su klau
simais apie parapijų vidaus gy 
venimą ir lietuviškumą. Čia 
paliečiama parapijų istorinė 
praeitis, jos aukščiausias pa
kilimas ir tautiniu požiūriu 
sumenkėjimas. Čia klausiama, 
kiek senųjų lietuvių ir našiųjų 
ateivių priklauso parapijai ir 
kaip jie yra įsijungę į para
pinį gyvenimą. Tai tie gyvybi
niai klausimai, į kuriuos vie
naip ar kitaip atsakius gali 
paaiškėti dabartinis lietuviš
kos ar tik buvusios lietuviškos 
parapijos pobūdis.

Tačiau čia kreipiamas dėme
sys ir į Vatikano II susirinki
mo nutartus parėdymus para
pijų organizavimo požiūriu. 
Pagal Vatikano n susirinki
mo nuostatų ir nutarimų dva
sią parapija jau nebėra tik va
dovų — kunigų institucija, ku 
riai parapiečiai tik administ
raciniu atžvilgiu prikląuso. Rei 
kia atsakyti, ar parapija yra 
susitvarkiusi šių naujų nuo
statų dvasia ir ar pasauliečiai 
aktyviai reiškiasi parapijos 
administravime bei religiniam 
gyvenime, taigi, ar jau yra pa
rapijos tarybos, kurios turėtų 
padėti kunigams valdyti pa
rapijas, pagyvinti sielovadą ir 
parapiją padaryti viena krikš
čioniška šeima.

*
Jei Amerikos gyvenimas 

daugeliu atžvilgių gana mo
dernus, tai reikia pripažinti, 
kad sielovada tebėra labai kon
servatyvi ir pasyvi. Tik nedau 
gelis vyskupijų yra išleidusios 
potvarkius, kaip turėtų būti 
sudarytos parapijų tarybos. 
Nedidelis skaičius parapijų to
kioms taryboms sudaryti yra 
pritaikiusios Vatikano H nuo
status. Daugelyje vietų dar 
nėra net katalikiškų mokyk
lų sudarytų tarybų, kurios pa
gelbėtų spręsti finansinius ir 
administracinius mokyklų rei
kalus. Kas daugelyje Euro
pos tautų katalikų jau išmė
ginta čia dar tik pradedama 
ir ieškoma kelių surasti ge
riausius sprendimus iš parapi
jų sudaryti krikščioniškas šei
mas, iš mokyklų — katalikų 
auklėjimo įstaigas.

Juo sunkiau tai padaryti lie
tuvių parapijoms, kurios jau 
nebėra pilna prasme lietuviš
kos, o dvikalbės. Šis klausimas 
rūpi ne tik klebonams ar jų 
pagelbininkams, bet ir kata
likiškai visuomenei, priklausan 
čiai parapijoms. Į šį klausimą 
neatsakys ir ši Kunigų vieny
bės valdybos anketa. Viena, 
tai tėra tik registracija, kurią

Spaudoj ir gyvenime

KOLONISTŲ IŠAUKŠTINIMAS 
LIETUVOJE

Rusai kolonistai dabartinės o- 
kupacijos metu turi išskirtinai pa
lankias sąlygas ir dar jie vis pa
gerbiami visokiais išaukštini
mais. Štai, “Tiesa” nr. 249 spalio 
25 d. skelbia, kacTnūsipelniusios 
meno veikėjos garbės vardas su
teikiamas Lietuvos Valstybinės 
konservatori j os docentei Mariam

turės atlikti patys kunigai, 
antra, kai kurie klausimą! sa
vo turiniu neatitinka tikrovės. 
Jau tik mažai parapiių teturi 
tokias pamaldas, kurios ypa
tingai buvo palaikomos prieš 
liturgines reformas.

Tačiau negalime priešintis 
ir tokiems klausimams, kurie 
primena pakeistas pamaldas, 
nes kai kur dar laikomasi vi
siškai priešsusirinkiminės tvar 
kos. Bet labai svarbūs yra 
klausimai, kokia kalba ir kiek 
yra lietuviškų pamaldų, kiek 
tas lietuviškas pamaldas pa
tys lietuviai lanko. Ir atsaky
mas, atrodo, tautiniu požiūriu 
tegalės būti gana liūdnokas. 
Dar vis daugelis nepakanka
mai įsisąmonina, kad priklau
symas parapijai ir joje akty
vus dalyvavimas — ne tik pa
maldų lankymas — yra para
pinio gyvenimo gyvybės žy
mė.

*
Reikia stebėtis anketos ne

paprastai kruopščiu paruoši
mu. Iš jos matyti aiškus vaiz
das, ko nori Kunigų vienybė 
ir kam pritaria visa katalikų 
visuomenė. Bet šiek tiek ga
lima abejoti jos pasisekimu, 
kai pasitikima tik tiesiogiai dir 
bangiųjų parapijose atsaky
mais. Juk atsakyti į šią anke
tą išsamiai reiktų apklausi
nėti beveik visus savo para- 
piečius. Bet kas panorės tai 
padaryti? Gal būtų buvę ge
riau, kad paskirti ar pakviesti 
paskiri asmenys apeitų savo 
apylinkės lietuviškas parapi
jas ir surinktų bent apytik
rius duomenis, tiek apie para
pijos gyvenimą, tiek apie pa
rapines mokyklas. Tai būtų 
tikresnis ir saugesnis kelias, 
kad rezultatai bus arčiau tie
sos.

Kitas klausimas, kaip sure
gistruoti tuos lietuvius kata
likus, kurie gyvena toli nuo 
lietuviškų parapijų, kurie, 
nors teisiškai savai parapijai 
priklauso, yra įsijungę į vie
tos parapijų gyvenimą, nes tai 
verčia gyvenimo aplinkybės, 
norint leisti vaikus į parapines 
mokyklas, gauti kitus bažny
tinius patarnavimus. O tokių 
šeimų, ypač iš jaunesniųjų, (y- 
ra jau gana daug. Pagaliau 
negalima apleisti ir tų, kurie 
priklauso tik vietinėms para
pijoms, nes jiems nėra įma
noma lietuviškai parapijai net 
juridiškai priklausyti dėl nuo
tolių ar kitų nepatogumų. Ir 
šių skaičius yra nemažas, nors 
jų dar nereiktų iš lietuviško 
gyvenimo išjungti. Taigi net 
ir į visus anketos klausimus 
pilnai atsakius, dar neturėsi
me tikrojo lietuvių katalikų 
skaičiaus, gyvenančio šiame 
krašte.

Tačiau šiam užmojui — su
registruoti bent aktyvius ka
talikus ir lietuviškas pamal
das .reikia visa širdimi pri
tarti. Tik reiktų tai praplėsti 
jungtinėmis pastangomis ir 
mėginti išsiaiškinti tikrą lietu
vių pajėgumą, kad visi galėtų 
aktyviai prisidėti prie lietuviš
kos sielovados pagyvinimo, 
prie lietuviškų parapijų akty
vesnio moralinio ir materiali
nio rėmimo. Į šį darbą reiktų 
įjungti ne tik kunigus, bet ir 
uolesnius pasauliečius, kurie 
galėtų surasti net ir užmirš
tas sielas. Pr. Gr.

Azizbekovai; nusipelniusio inži
nieriaus garbės vardas suteikia
mas mechaninės gamyklos vyr. 
inžinieriui Vladimirui Novopol- 
skiui ir Piotrui Perešivanui; nu- 
supelniusio pramonės darbuotojo 
mechaninės gamyklos di rėkte 
riaus pavaduotojui Andrejui Čiu- 
važevui. Garbės rastais apdova-

ALB Detroito apylinkės lituanistinė mokykla šių metų spalio 12 d. iškilmingai užbaigė PLB švietimo tarybos 
paskelbtų varžybų pirmąjį tarpsnį. Užbaigtuvių iškilmėse mažieji mokyklos šokėjai šoka tautinį šokį “Vė
darą.” ___ Nuotr. K. Sragausko

Į švietimo ir šeimos metus žvelgiant
Reikia ypatingai rūpintis lietuviškomis mokyklomis 

JONAS JASAITISLietuvių švietimo ir šeimos 
vardu pavadintieji metai artėja 
į pabaigą. Prie metų skaičiaus 
tradicija tapęs pavadinimo pri
dėjimas rodo reikšmės iškėlimą 
įvykio, reikalo ar nuopelnus tu
rinčio asmens.

Lietuvių švietimo ir šeimos rei
kalai labai svarbūs ir net gyvy
biniai, svetimuose kraštuose esan
čiai tautos daliai siekiant tauti
nę gyvybę išlaikyti:. Todėl šių 
metų pavadinimas lietuvių švie
timo ir šeimos metais buvo pri
minimas, kad daugiau rūpintu- 
mėmės lietuviškuoju švietimu, o 
taip pat ir lietuviška šeima ir 
pilnutinio lietuviškumo joje iš
laikymu.

Tautinės gyvybės išlaikymui 
Švietimas ir šeima neatskiriamai 
surišti. Daugiau dėmesio ski
riant šeimai, negalima atjungti 
švietimo. Ir atvirwkščiaL Nesant 
tautinio susipratimo šeimose ne
būtų ir lietuvių švietimo.

Skelbiant lietuvių švietimo ir 
šeimos metus buvo laukta, kad 
bus sudarytas tam tikras judėji
mas, ypatingai skiriamas nuo lie
tuvybės besitolinančioms šei
moms ir net asmenims susigrą
žinti į savąją bendruomenę. Taip 
pat buvo laukta ir pačios ben
druomenės sustiprinimo, nes šei
ma yra pirminė bendruomeninė 
jungtis ir bendruomenės pagrin
das.

Lietuvių šeimos klausimas
Žvelgiant atgal matome, kad 

Maironio ir Donelaičio vardais 
vadintiems metams Maironiui

noti mechaninės gamyklos dar
buotojai: Aleksandr Belov, Zinai
da Brodova, Galina Denisevič, 
Anelija Jablokova, Ivan Ruden- 
ko, Ivan Sulženko.

Visi šie kolonistai turi riebius 
darbus Lietuvoje. Rusai, grįžkite 
namol J. Žvilb.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA RŪGYTĖ

Susipratę švėkšniškiai, nepatenkinti rusų priespau
da, po 1795 metų padalinimo aktyviai dalyvavo 1830 
metų sukilime ir minimi to sukilimo istorijoje. Jie nu
ginklavo rusų pasienio sargybą 1831 m. kovo 28 dieną, 
suorganizavo kariuomenės dalinį, kuris priklausė Ra
seinių apskričiui ir kuriam vadovavo rašytojas Stanevi
čius. Po mūšio su rusais prie Gargždų buvo nustumti į 
Švėkšną, kur atvyko ir veikliausias sukilimo vadas gene
rolas Rolandas. Sukilėliai stovyklaudavo prie miestelio 
už dvaro pievų Parakaunyčioje, gaudami visokeriopą 
paramą iš švėkšniškių iki sukilimo numalšinimo.

Knygnešiai

Žiaurus lietuviškos spaudos draudimas 1864 metais 
palietė ir Švėkšną. Švėkšnos parapija, Klaipėdos krašto 
kaimynė, vos 3 kilometrai nuo pasienio, kur Prūsuose 
spausdinamos lietuviškos knygos, tuo naudojosi. Klebo
nas Staškauskas palaikė artimus ryšius su švėkšniškiais 
kaimiečiais. Jis matė lietuviškos spaudos trūkumą.

1886 metais klebonas Staškauskas susitiko Kaune ką 
tik baigusį medicinos mokslus Maskvoje daktarą Juoza
pą Rugį ir prikalbėjo važiuoti apsigyventi Švėkšnoje ir 
organizuoti knygnešius kaimuose. Dr. J. Rugys atvyko ir

ir Donelaičiui skyrėme daugiau 
dėmesio, nei šiais metais šeimai.
Jeigu ir nepadaryta, tai buvo mė
ginta padaryti ir buvo garsiai 
kalbėta bei rašyta apie jų raštų 
išleidimą, kūrybos įskaitymą į 
plokšteles ir pan. Jų vardai daž
nai mirgėjo spaudos puslapiuose 
ir jų prisiminimui buvo rengti 
minėjimai.

Susitelkti prie minėjimo ar iš
kėlimo asmens ir jo kūrybos ar 
veiklos yra daug lengviau, nei 
apimti visumą. Lietuviškos šei
mos klausimą gvildenant liečia
ma visa lietuvių bendruomenė - 
svetimuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių tautinio išsilaikymo atei
tis.

Visumai apimti reikia daugiau 
darbo, organizuotumo ir jėgų 
santaikos, ko kaip tik stokojame, 
keldami lietuviškos šeimos klau
simus. Neužtenka paskelbti me
tų pavadinimą, reikia įdėti dar-, . , ,. , , ... . , . . ,
bo ir pastangų, kad paskelbimas j į.mokyklų lankytojų skai mo į™”'
rastų atgarsį ir būtų reikšmingas.

Dar galima pasvarstyti
Metams baigiantis norėčiau

pasiūlyti, kad mūsų bendruome
ninės institucijos pasvarstytų, ar 
neverta būtų pakartotinai išleis
ti ir net nemokamai, kaip buvo 
anksčiau padaryta, paskleisti L. 
Dambriūno brošiūrą Lietuviš
kas auklėjimas šeimoje. Šią bro
šiūrą papildžius žiniomis apie 
Lietuvių bendruomenę, ji būtų 
labai naudinga kiekvienai šeimai 
ir tuo pačiu patarnautų bendruo
menės idėjos išryškinimui ir su
pažindintų su bendruomenine 
organizacine santvarka.

Apylinkių valdybos rinkdamos 
solidarumo įnašus brošiūrą galė
tų kiekvienai šeimai įteikti.

Taip pat būtų pravartu pakar
toti V. Čižiūno Tautinį auklėji
mą šeimoje. Šios vertingos kny

gos laida išsibaigusi.
Tai būtų nedidelės, bet vertin

gos dovanos lietuvių šeimai. Nie
ko naujo neturint pravartu kar
toti senus vertingus dalykus.

Dėl mokinių skaičiaus
Paskelbtas didesnio mokinių 

skaičiaus į lietuviškas mokyklas 
sutelkimo vajus Chicagoje neda
vė žymesnių rezultatų.

Chicagoje, o taip pat ir Cicero' £ gyvenimu. Tai gali padaryti
veikia dvejopos lietuviškos mo- *kt“ ^evas- *** tai. ^7^; 
kyklos: šeštadieninės ir lituanis- fcl Uktal. mums Padedant, 
tinės klasės kasdieninėse parapi- Mes prisidedame įnešdami į ti- 
nėse mokyklose. Paskelbtas moki- kePm4 savąją da’į bendrai 
nių telkimo vajus tegalėjo liesti žmogiškąją ir specifiškai tautiš-
tik šeštadienines mokyklas. Li
tuanistinėse klasėse mokinių skai
čius priklauso nuo mokyklą lan
kančių lietuviukų skaičiaus. Pa
didėjus mokinių skaičiui mokyk
loje, padidėja ir lituanistinėse 
klasėse. Ir atvirkščiai.

Susidaryti pilnesniam dides
nio mokinių skaičiui sutelkti pra
vesto vajaus vaizdui ir pažvelgti

čių Chicagoje ir apylinkėse pa- gių žymių. Tikėjimas, sakytu- 
deda šie i? mokyklų vedėjų gau- mei, įvelkamas į tautinį rūbą, 
ti skaičiai. ' 11 —--------

Mokykla mokinių skaičius mokslo metais
1968-9 1969-70

Vaikų nameliai 42 30
Bridgeporto — šeštadieninė 29 28
Brighton Parko — parapinė 165 136
Chicagos aukštesnioji — šeštadieninė 153 165
Cicero aukštesnioji — šeštadieninė 51 56
Cicero — parapinė 119 115
Dariaus - Girėno — šeštadieninė 110 118
Donelaičio aukšt. ir pradžios — šešt. 430 444
Lemonto aukšt. ir pradžios — šešt. 48 58
Marąuette Parko — parapinė 339 331
Melrose Parko — šeštadieninė 27 25
Roselando — šeštadieninė 16 16

Viso: 1,529 1,522
(Nukelta j 5 pusL)

suorganizavo knygnešius, kurie didelius knygų kiekius 
pergabendavo per sieną platinimui į tolimesnes apylin
kes.

Tai buvo pavojingas darbas, — ne vienas knyg
nešys nukentėjo, pvz. Tadas Lomsargis iš Varniškių, 
knygnešys, buvo tremiamas į Sibirą ir tik užtariant gra
fui Adomui Plateliui, nusiųstas į Ukrainą, kur buvo 
Platerienės dvare užvaizdą.

Švėkšnoje buvo suorganizuota ir garsi draugija “Ar
tojas”, kurios steigėjas ir pirmininkas buvo dr. J. Ru
gys ir kuriai priklausė nemaža ūkininkų, dėdami savo 
šimtines, pvz. Teodoras Balsys, J. Rupšys, Jenčauskas ir ki 
ti. Draugija buvo įsteigta priešintis rusų kolonizacijai, 
supirkinėti dvarus ir pardavinėti žemę lietuviams ma
žažemiams ir bežemiams. Leidimą tokiai draugijai steig
ti gavo daktaras Rugys užtariant grafui Adomui Plate- 
riui, kuris buvo aukštas pareigūnas prie caro dvaro, ir 
ministeriui pirmininkui Stolypinui, asmeniniam dr. Ru
gio draugui, kuris turėjo gretimoje nuo Švėkšnos parapi
joje - Pajūryje didelius dvarus. “Artojo” draugija mu 
pirko ir pardavė lietuviams tūkstančius hektarų.

Po 1905 metų revoliucijos Rusijoje, lietuviai gavo 
daugiau laisvės ir leidimą steigti draugijas, švėkšniškiai 
tuo pasinaudojo, ir buvo įkurtas “Ūkininkų ratelis”, 
“Labdarybės draugija”, kuri rūpinosi senelių prieglauda, 
atkurta “Blaivybės draugija”, “Švėkšnos vartotojų koope
ratyvas”. 1907 metais jau pastatyti pirmi vaidinimai Šv. 
Agnietė ir Šventoji Genovaitė senelių namų salėje.

Švėkšniškių ūkinė gerovė, draugijinis gyvenimas ir 
lietuviškos knygos kėlė kultūrą ir tautinį susipratimą.

, Rimties valandėlei'

Tikėjimas ir tautybė, pareiš
kė Simas Sužiedėlis Ateitininkų 
suvažiavime Toronte 1957 m. 
lapkričio 10 d., dvi mūsų gyve
nimo atramos, dieviškoje tvar
koje sudaro harmoniją, kaip ir

MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

visa, kas išeina iš Dievo rankų, vam krašte ir savo tautoje, 
Tik patys žmonės gali įnešti ir( Už nepaprastai pavojingą ti
įneša netvarkos, kai tikėjimą ir 
tautybę išskiria ir sustato vie
ną prieš antrą. Vieni taria, kad 
tikėjimas gali apsieiti ir be tau
tinio pagrindo; kiti teigia, kad 
tauta gali išsiversti ir be tikėji
mo. Abi tos kraštutinės pažiū
ros nėra mūsų dienų, bet mūsų 
tremties dienom gana dažnai 
girdime jas kartojant. Mums 
kartais sakoma, kad visų pir
ma reikia būti geru kataliku, 
nedaug paisant savo tautybės. 
Iš kitos pusės norima mums 
įkalbėti, kad pirmiausiai svarbu 
būti lietuviu, nedaug besirūpi
nant savo tikėjimu. Jei kas tas 
dvi kraštutines pažiūras nutęs
tų iki galo, tai pirmoji atvestų 
į nutautinimą, antroji — į nure- 
liginimą. Nei vienas, nei ant
ras dalykas nėra geras. Vadina
si, turi būti kokia nors klaida, 
jei prieiname klaidingą pabaigą. 
Klaida yra ta, kad tikėjimo ir 
tautybės negalima ir nereikia 
skirti ir statyti vieną prieš ant
rą, o reikia tinkamai suderinti.

Tikėjimo uždavinys, tariant 
VI. Solovjovo žodžiais, yra “at
naujinti mūsų gyvenimą, jį pa
švęsti ir sujungti su dieviškuo-

kąją. Dievą mes garbiname kaip 
žmonės kurios nors tautos, nėra 
žmonių šalia tautų. Yra tiktai 
perėjimas iš vienos į kitą. Dėl to 
tas pačias katal. Bažnyčios tie
sas priimame individualia mąs
tysena gimtąja kalba. Kiekviena 
tauta į Dievo garbinimą įpina 
savo spalvą: apgaubia savo pa
pročiais, išgražina savo gyveni-

Ir tai privedė prie 1919 metais progimnazijos steigimo 
Švėkšnoje, o ne kuriame kitame šio Žemaičių krašto 
miestelyje.

Švėkšnos mokyklos

Švėkšnoje pirma parapinė mokykla buvo įsteigta 
klebono Voitkevičiaus katechetinio pobūdžio 1719 m. 
Taigi jau praėjo 250 metų. Laikui bėgant atsirado ir 
daugiau mokyklų. Kada rusų buvo uždrausta lietuviš
ka spauda 1864 metais ir mokoma tik rusų kalba, kaip 
ir visoje Lietuvoje, Švėkšnos parapijoje “daraktoriai” 
mokė kaimuose iš lietuviškų elementorių, kuriais aps
čiai aprūpindavo švėkšniškius knygnešiai. Vaikai bu
vo mokomi lietuviškai, o suaugę turėjo knygynėlius kai
muose, kur turėjo lietuviškų knygų ir laikraščių.

1869 metais Švėkšnoje buvo pastatyti mūro namai, 
kur rusų buvo įkurta rusiška dviklasė mokykla, — tai
gi prieš šimtą metų, — kurioje mokėsi ir mūsų žy
mieji švėkšniškiai, kaip nepriklausomybės signatarai 
prelatas Kazimieras Šaulys, dr. Jurgis Šaulys, prof. Ka
zimieras Oželis, Jokūbas Stanišauskis, buvęs susisieki
mo miništeris ir Sibiro kankinys, gamtininkas Daukša, 
Juozapas Rupšys, matematikas, buv. viceministeris Pet
ras Kerpė, Štuthofo kankinys, ir daugelis kitų.

Po 1905 metų revoliucijos buvo duotas leidimas 
steigti prie parapijų ir lietuviškas mokyklas. Tuo pasi
naudojo prel. Julius Maciejauskas, su pagalba lietuvių 
amerikiečių švėkšniškių pastatė medinę mokyklą, ku
ri 1906 metais pradėjo veikti. Joje mokytojavo Veiverių 
mokytojų seminariją baigęs mokytoj'as Jonas Kaunas.

(Bus daugiau).

kurio negalima nuimti, nepa 
žeidus vieno arba antro, nes 
tarpusavy tvirtai suauga. Su
auga dar nuo jaunystės, dėl to 
ir paaugę žmonės meldžiasi taip, 
kaip buvo įpratę jaunystėje, sa-

kėjimo ir tautinės laisvės per
sekiojimą Lietuvoje mes esame 
linkę ka’tinti tik ateistinio bol
ševikinio marksizmo apsėstą 
rusų tautą ir tik į ją mes esame 
užsimoję mesti savo akmenį. 
Tačiau yra labai galimas daly
kas, kad Kristus, kaip anuo me
tu, susirūpinęs tyli ir rašo pirš
tu žemėje, o atsitiesęs mums 
sako: “Kas iš jūsų be nuodė
mės, tegul pirmas meta į ją ak
menį” (Jon. 8,7).

Apie tikinčiųjų atsakomybę 
už ateizmo, ypač rusų marksis
tinio, atsiradimą, pasisekimą ir 
persekiojimus labai aiškiai kal
ba Vatikano antrasis visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas: “Deja, 
patys tikintieji dažnai bent iš 
dalies yra atsakingi už šitokią

' padėtį... Tikintieji gali daug pri
sidėti prie ateizmo atsiradimo. 
Kiek jie apsileidžia tikėjimo 
pažinime, ar skleidžia k’aidin- 
gas pažiūras, arba turi trūkumų 
savo religiniame, doriniame bei 
socialiniame gyvenime, tiek rei
kia sakyti, kad jie veikiau pa
slepia, negu atskleidžia tikrąjį 
Dievo ir religijos veidą” (Kon
stitucija apie Bažnyčią dabar- 
ies pasauly, nr. 19).

Mes, lietuviai ir krikščionys, 
— taikliai pastebi a. a. vysk. P. 
Brazys, — taip pat nesame vi
sai be jokios kaltės už komunis
tinį persekiojimą Lietuvoje ir 
už jo pasisekimą pasaulyje. Lie
tuviai, kurie kūrė religinę tuš
tumą laisvoje tėvynėje ir tebe
kuria ją tremte, yra marksisti
nio ateizmo kviesliai užimti lais
vai vietai. Lietuviai, kurie šian
dien atsisakė viešai protestuoti 
prieš religinės laisvės persekio
jimą Lietuvoje tik dėl to, kad 
patys netiki, tampa nesąmo
ningais persekiotojų sąjunginin
kais tremtyje, nes laisvė yra ne
daloma. Lietuviai krikščionys, 
kurie tragiškai nesugebėjome ir 
nesugebame įtikinamai pristaty
ti ir vykdyti Kristaus išganymo 
evangeliją ypač socialiniame gy
venime, atkeliame vartus komu
nistinio išganymo skelbėjams ir 
todėl nesame be kaltės ( Plg. 
Vyskupas Pranas Brazys, gyve
nimas ir darbai, 1969 m. 36 
pei.).

Šią rimties valandėlę baigiu 
to paties vyskupo žodžiais:

Bažnyčia atsispirs prieš ko
munizmą ne tada, kada turės 
daug kunigų ir jie bus susipra
tę ir gerai atliks pareigas, bet 
kada visi katalikai bus savo 
vietoje, eis savo pareigas, bus 
sąmoningi, ir bus tikri Bažny
čios nariai su pilna atsakomybe 
(ten pat, 24 psl.). K. Br.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 8 d.

ld ATEiTININKŲ GYVENIMO
(Atkelta iš 2 psl.)

dinio, padiskutuota.
Visi skirstydamiesi pageidavo 

daugiau tokių kultūrinių susi
rinkimų.

KRISTAUS VALDOVO
ŠVENTĖ PHILADELPHIJOJE
Philadelphijoje spalio 26 d. 

buvo gražiai paminėta Kristaus 
Valdovo šventė. Šventės išvaka
rėse per L.B. radiją pritaikytą 
programėlę perdavė moksleiviai 
ateitininkai.

Šventės dieną Šv. Andriejaus 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos, kuriose su trimis vėliavo
mis dalyvavo studentai ir mok
sleiviai ateitininkai.

Po pamaldų parapijos salėje į- 
vyko minėjimas. Pritaikytą šven
tei paskaitą skaitė kun. K. Saka
lauskas, klausytojams paliko gra
žų ir prasmingą įspūdį.

Meninę dalį atliko Violeta 
Bendžiūtė ir Virginija Mikėnie-

MMIIMiniMIIIH
PARDUODAMI

U MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHVVEST FURNITURE COl 

<200 S. VVestern TeL GR 6-4421
MiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi plietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

nė V. Bendžiūtė padainavo: 1) 
Danutės ariją iš operos “Mary
tė”, muz. Račiūno,2) Oi greičiau, 
greičiau... Šimkus ir 3) Šauksmas, 
muz. Budriūno. Solistę pianinu 
palydėjo V. Mikėnienė. Toliau 
V. Mikėnienė paskaitė Vyt. Ma
černio -“Aš pažinau karalių Ta
vyje” ir fragmentą iš B. Brazdžio
nio poezijos, “Viešpatie”. Jos 
dailųjį žodį gitara palydėjo Da
nutė Juzaitytė.

Abi menininkės V. Bendžiūtė ir 
V. Mikėnienė susilaukė užtamau 
to auditorijos pritarimo ir nuo
širdžių aplodismentų, o iš jaunu
čių ateitininkų po puokštę gė
lių.

Minėjimo programa praėjo pa
kilioj ir rimtoj nuotaikoj. Po pro
gramos pasivaišino bendrais pus
ryčiais. Salė buvo pilna svečių. 
Jų tarpe matėsi atvykusių net 
iš toliau. Minėjimą rengė ateiti
ninkai sendraugiai. Kor.

MISCELLANEOUS

iiiiiiiniiiiiiiiiiHiiimiiiuiiiiittimiiiiiiira
GENERAL MOTORS & FORD 

MECHANIKAI ir “body man” pa
taisys jūsų automobilį prieinama 
kaina. Priima ir “insurance” — 
draudimo taisymo darbus. 847-7060 
iiiiiiiiiiiiuihiiiniiiiihioniiiihiiiiiMhiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl^
ON

RADIO PROGRAMA

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT MISCELLANEOUS DĖMESIO!

Išnuomojamas miegamas kambarys 
dirbančiai moteriai. 
Skambint 776-6174

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2025 VV. 63 PR 8-0032 

Nelaukit užslregtstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av, 
Chieago, UI. 63632. Tel. Y A 7-5980

Išnuomojamas 6 kambarių buflas 
Brighton Parke. 

Skambinkit 927-3281
Išnuomoju kambarį 

rimtai dirbančiai moteriai. 
Skambinkit 436-2394.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

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.

67-ta ir Keeler
Gražus, labai moderniškas 4 kamb. 
mūras, liuksus beržinės spintelės 
virtuvėj, 2 dideli miegamieji, liuk
susiniai kilimai, pilnas rūsys, Cyc- 
lone tvora, alumin. langai ir siete
liai, l}/2 maš. garažas, mažas įmo- 
kėjimaa, jūsų laimė. Gaukite vi
sas informacijas iš profesionalo. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU Kn.T7V.US IR BALDUS 
i. RUDIS — Tek CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu,
sveikatos. biz
nio.
Patogios Išsl-
mokėjimo SB-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-223S

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis 
Disertacija, už kurią Vienos Uni

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

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

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

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

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

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

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

HELP VVANTED — VYRAI

RECEIVING, 
SHIPPING AND

PACKING
*
U. S. P. — Bondable 

START $*2.3O PER HR. 

RAIŠE 30 DAYS 
Permanent

Tel — CE 6-1491 after 12

HELP VVANTED - VYRAI

VYRAI IR MOTERYS

Beveik naujas 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $76,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke, 
a po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell.
$18,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
a. Notary Public

2787 W. 48rd St. — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge

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

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

R kamb. gražus mūras, 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. ĮmokSklt $6,000.
m kamb. labai tvarkingas namas 

Ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
•v. Ritos, įmokėti $4,000.

314 butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti $12,000.

R kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir Californla. 
įmokėti $6,000.

8-jų butu mūras — 6 Ir 6 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
įmokėti.

fttal 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,400.

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

„Seniausia Lietuvių Radio Pro- 
j ama Naujoj Anglijoj, iš stotie* 

VVLYN, 1360 bangos, veikla sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
oo pietų, perduodama, vėliausių
raulinių žinių santrauka ir ko

mentarai muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas i. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0480. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Drangas*’.

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

2047 W. 67th Place — WA 8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
923 ĮVEST S4th PLACE 

Telef FRontler 6-188?

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu Daujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. ISvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
*027 H 8. Anna Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8806.

REAL ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES - MANAGEMENT

Msatbers of U L.B
ALEK ŠATAS - REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, OL TeL OL 6-22SS 
Tarime įimtas namų Clceroje, Scrvryne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarinlnoee priemleečinoee. Prašome užšokti | mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti U katalogo.
iiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas 

3DB9 W. 63rd STREET TEL 47I-D32I

HUBBARD HIGH
6 kamb. mūr. “Octagon” bunga
lovv, 3 maš. mūr. garažas, 50 pėdų 
sklypas. Alumin, langai ir sieteliai. 
Kilimai ir užtraukiamos užuolai
dos: Balione, valgomajame ir mie
gamuose kamb. Gazu apšild. Nau
jas stogas ir rinos. Tuojau galima 
užimti. Savininkas — 925-14A8 ar
ba RE 5-5219.

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr 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

P A R E N T S
We presently have openings for 
ąualified young people between 1 
and 16 yra of age who are capable 
of dolng profesaional modeling work.

Contact Mr. A. Henderson
UNTVERSAL PRODUOTIONS 

421-2455 463-2389

MAIL CLERKS
Full Time Openings 

Excellent salaries and a 
I comprehensive benefit program

Linda Apostle Ext. 3678

BAXTER
Laboratories, Ine. 
6301 Lincoln Avenue 

Morton Grove, III.

965*4700 267*6900
An Eąual Opportunity Employer

MAN VVANTED FOR 
Light Assembly Work
SHOULD HAVE MACHINE 

SHOP EXPERIENCE

Gali Mr. Olson 282-8000

JANITORS
Excellent working, conditions in 

modern building. Permanent jobs, no 
lay offs. Houirs 5:00 pm to 1:30 am 
or midnight to 8:30 am. Liberal bene
fits. Prefer someone with experlence 
but not necessary.

THE PRUDENTIAL INS. 
00. 0F AMERICA 

Prudential Building
(Closed Tuesday, Nov. 11) 
Employment ofc. 3rd Floor 
9:00-3:30 Mon.-Fri.

An Eąual Opportunity Employer

MACHINISTS
Class A

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

W. H. Hutchinson 
& Son

1031 N. Cicero Avenue

WABEHOUSE WORK 
Steady, excell. pav, all co. 
benefits including insur., pension 
plan.
OHIO MEDICAL PRODUCTS 

3100 S. Homan, LA 3-6292

STASYS SULA
% INTFRCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93S5O

Namu tel. (218) 479-8618, West L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mos didžiausias pasauly aerodromas

3 BUTAI
Nuostabi “hargain” kaina. 2-jų 
aukštų mūras apie 8 metų senumo. 
Du dideli butai po 5J/£ kamb., po 
3 dvigubus miegamus, plūs 4 kamb. 
“garden apartment”. “Built-in” or
kaitė ir krosnis, 2 maš. garažas.. 
Arti Harlem Avė., į pietus nuo 
55-tps. Kitur gyvenantis savininkas 
parduoda už $44,900. Užmirškite 
apie mažą įmokėjimą. Kreipkitės 
į Miracle Man. Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-85DD

6601 S. VVestern Avė. Biznio Na
mas. Apačioje biznio patalpa ir 2 
kamb.; viršuj 2 butai po 5 kamb. 
3 maš. garažas. Kaina $50,000. Sa
vininkas duos paskolą. Kreiptis į 
sav. tel. 238-3698.

Parduodamas 6 butų apartmentinis 
namas.

1843 W. 54 St.
Skambint 533-5241

Ant 59 g-vės netoli Pulaski savi
ninkas parduoda 8 butų, 2-jų metų 
apartmeptinį namą. Tel. 585 5285,

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekarnubslu, vamzdžius. Da
žome IS lauko. Taisome mūrą '*tuck- 
polntlng“. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% —- 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

820854 VVest 95th Street 
Chieago, Illinois

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
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Marąuette Pke. Mūr. S butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Brighton Pke, Mflr. namas — 5 
kamb. butas lr taverna. Labai geras 
biznis. $82,500.

Marąuette Pke. Mflr. 6 kamb. bun- 1 
galow. Naujas Šildymas. Garažas. : 
$17,900.

Prie Homae tr 73-ėlos. Mūr. 6 
kamb. bungalovv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairias pataisymas

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

B kamb. mūr. bungalow prie 71 
lr Roekvvell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

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

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

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

1% aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 6 ir 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, 816.900.

B kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maž. garažas 
819,690.

11 butų, 10 metų, t-jų aukštų mfl.r 
prie 71 Ir California, 8162,900.

SI p tinkamas statybai sUvpM 
prte 7f ir Ma.nl«eww! 9.10,690

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. Tlsfc fits^ TeL 085-6015

CONTRACTORS

V B REZIDENCINIAI,

KIHKOMERCINIA1, =

B g MEDICINOS IR 1

B g KITOKĮ PASTATAIJL
M57 VVest 60th Street 

TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apSUdymo 
pečius lr alr-ooudltlonlng — 5 
naujus tr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING a SHEET METAI/ 
4444 S. VVestern, Ohlcago 9, Hl. 

Telefonas VI 7-3447

t“ |
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

1

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gal. Free delivery
5622 Sd. Racine, 434-1113

WAITRESSES
Experlenced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.

BUS BOYS
FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Restaurant
253 Rand Road

Mt. Prospect, IU., Tel. 253-3300

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEAD? AND DEPENDABLE 

Start at $3.50 per hour 
PHONE: 337-4100

MECHANIC 
Experienced iri truck repair. 
Union pay and benefits. lst 
and 2nd shifts open. Steady 
work. Call — 225-0418.

Skelbkites “Drauge”,

PHARMACIST
Hoapital with 550 beda and ex- 

pendinfe pharmacy has openings with 
managerial reaponslbilritles for ex- 
perienced appllcanta. Excellent ben
efits program. Salary negotiable. 
Make applicatiO'n thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
HAMMOND, INDIANA

HELP VVANTED — MOTERYS

WAITRESSES
Tray Service •

For private luncheon club in Loop
Part Time 3 Hours —

11:20 a. m. - 2:20 p. m. 
TOP PAY11

5 Days per Week. No Saturdays or 
Sundays.

Uniforma and Lunch Furnished 
PAID VACATION & HOLIDAYS 

EXCELLENT TRANSPORTATION 
CLARK ST. BUS & SUBWAY

Tel. CE 6-3103

Perskaitę ‘ Draugą", duokite ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED—-MOTERYS

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONS:

Typing General Office experience, shorthand, -or willingness to 
acąulre techmiąue preferred. Age open. Satlsfac.tory income, Paid Blue 
Cnoiss-Blue Shield, Paid Vacation, 5 Day Week, 37% hours. Small office, 
air-conditiomed. modern electrical office eąuipment and facilities. 

Excellent elevated and bus transportatton. Central Location. 
PHONE OR APPLY TO RUTH O’BRIEN

WRAP- ON COMPANY, INC.
341 W, SUPERIOR ST- PHONE — 822-0450

Reikalinga
Vidutinio
MOTERIS

amžiaus

Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

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

WAITRESSES & MAIDS
Own transportation preferable.

Call 325-2900. Ask for Manager.
RAMADA INN 

300 So. Frontage Rd., Hinsdale, III. 

niiELF^YANTEir^VYKAF’

AUTOM. SCREW MACHINE

MAN
To sėt up & operate.

B.&S. — Skokie. Illinois 
Tel. — 677-0270

Į 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 8-3333

JANITORS
Liberal Benefit Program 
MEALS BEL0W GOST

Hospital and Life Insurance 
programa available. 

Retirement, annuity, hospital diseount, 
educational dlscount.

CHICAGO AVE. BUS 
STOPS AT HOSPITAL DOOR 
APPLY PERSONNEL DEPT.

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

PASSAVANT HOSPITAL 
322 E. Huron, Chieago, IU

Remkit tuos biznierius, kurie 

{skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

FULL TIME — DAY AND AFTERNOON SHIFTS
ASSEMBLERS

Apply in person or call personnel Department — 345-9000
AMPHENOL CONNECTOR DIVISION

BINKER-ROMO CORPORATION 
“A Good Place lo Work«

2801 South 25th Avenue Broadview, Illinois
A n Eąual Opportunity Employer

HELP WANTED -- VYRAI

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS 
ln VERONA, WISCONSIN for

TRUCK MECHANICS
Experienced Only

50 hour guaranteed work week with overtime after 40. Top wages, vacation 
plan, paid holidays, health insurance and uniforms.

Write, apply or call
VERONA INTERNATIONAL 

TRUCK SALES & SER.
6121 Nesbit Rd., VERONA, Wisconsių 

Phone 608-845-6533
Contact: ALTON LUST

Iii
SENIOR

SYSTEMS ANALYSTS

Reąuired by the Universitety of Alberta for the Department of Adnunistra- 
tive Data Processing. The department’s funation is to provide a totai In
formation system for univęrsity ądminlstration encompassing student ne- 
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 appiications.

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 applieants please 
apply by confidential resume including salary expectation to:

THE UNIVERSITY OF ALBERTA
Personnel Office, Administrative Building

89 Avė. & 114 St., Edmonton, Alberta, Canada



ELENĄ KUČIŪNIENĘ 

PRISIMENANT
Štai jau mėnuo, kai netekome ' kai aplankęs.

taurios lietuvės a. a. Elenos Ku
čiūnienės. Ta proga keletas ne
krologinių eilučių.

Taip pat neužmirštama jos 
slaugė Seattle buvo Alisa La- 
patinskienė, kuri ilgas valan
das pašventė prie ligonės lo
vos. Jos vyras Vyt. Lapatins- 
kas tuo tarpu globojo ir palai
kė A. Kučiūnų, kuriam teko 
sunki našta ir tikrai reikėjo ar-.

Elena Kučiūnienė gimė Rygo
je kaip jauniausia gausioje Vy
čių šeimoje: Antanina, Marija,
Emilija ir Elena ir sūnus Alber
tas. Elena augo Šiauliuose, vė-i
liau Kaune mokėsi “Sau’ės” gim ■ lmo iau8°- 
nazijoje. 1935 m. ištekėio už j Pagarba ir padėka tektų iš- 
mums gerai paž’stamo Aleksan-, reikšti ir universiteto ligoninei 
dro Kučiūno, muziko, dabar pro Seattle, kur viską darė, kad tik 
fesoriaus ir operos dirigento. . Elena pasveiktų ir, kad mažiau 
Per paskutinį karą ir tuojau po būtų šeimai finansinių sunku- 
jo ji su savo vyru ir sūnumi mų. Paminėtini su pagarba ir 
Jurgiu gyveno Vokietijoje: Ere kiti Seattle ir apylinkės lietu- 
sdene, Innsbrucke, Tuebingene. viai, kurie ją ligoje lankė ir su
1949 m. Kučiūnų šeimą sutin
kame Chicagoje. 1966 m. ru
denį vyras išvyksta profeso
riauti Washingtono u-te Seatt
le, vėliau ten vyksta ir velionė, 
nors ne visai sveika. Ji mirė 
1969 m. spalio 8 d. 7 vai. ryto, 
Washingtono u-to ligoninėje. 
Laidoti nutarta Santa Monica, 
Californijoje, nes ten pastoviai 
gyvena velionės 2 seserys — 
Antanina Lukšienė ir Marija 
Ahninienė. Spalio 12 d. vakare 
Hamrock laidotuvių namuose, 
Los Angeles, su velione buvo 
giminių ir Los Angeles lietu
viškos visuomenės atsisveikini
mas, o spalio 13 d. ji buvo pa
laidota Holy Cross gražiose ka
pinėse. Laidotuvių apeigas su

Ą vietos lietuvių klebono leidimu 
atliko iš Chicagos atvykę kuni
gai: Bruno Markaitis ir Felik
sas Gureckas. Šeimos pageida
vimu laidotuvės buvo kuklios — 
tylios lietuviškos šv. Mišios ir 
kun. Br. Markaičio pamokslas ir 
vargonų muzika. Laidotuvėse 
dalyvavo gražus būrys giminių, 
šeimos draugų ir Los Angeles 
lietuvių. Velionė ilsisi prie pat

C’ šv. Marijos statulos ant gra
žaus kalnelio, nuo kurio maty
ti okeano platybės. Privačių pa
minklų šiose kapinėse nėra — 
tik paminklinės lentelės žemė
je.

A. a. E. Kučiūnienės ligos is
torija gana ilga ir įvairi: jau 
1966 m. pavasarį ji pasijuto blo
gai, gydėsi namuose, trumpai 

t gulėjo Chicagos Central Com-

nliiniaiifii in<3 licn opVp fnin t l Valdyba a. a. Elenai Kučiūnienei 1965 m. pirmininkaujant Lietuvos dukterims. Iš kairės į dešinę: A. 
* i v x • P Pa Vepštienė, S. Toltušienė, M. Tijūnėlienė, J. Daužvardienė, a. a. Elena Kučiūnienė, tuo metu pirmininkė,

Los Angeles lietuviai, jų para- N Vengrienė ir A. Urbutienė. —, _ _ Nuotr. V. Noreikos
pija, radijas, spauda ir visuo
menė, kurie ją mirusią gražiai 
pagerbė.

munity ir šv Kryžiaus ligoni- kuri Prudencija BNSkienū
nėse, o gana ilgai pasirgo Bill-___:_j__ _ ,__ ...... v,
ings ligoninėje, iš kurios išėjo
kiek pasveikusi ir nutarė važiuo 
ti,pas: vyrą-į: Seattle;.. .

Kol ji sirgo Chicagoje, ją glo 
bojo iš Kanados atvykusi se
suo Emilija 'Gruodienė' vėliau 
sesuo iš Santa Monicos Anta
nina Lukšienė. Ją, kaip savo 
pirmininkę, globojo ir Lietuvos 
Dukterų draugija, tuo metu va
dovaujama Birutės Briedienės, 
didelės velionės draugės. Chi
cagoje didelė paspirtis ligonės | 
šeimai buvo solistas St. Baras, 
visa opera (bei daug privačių 
prietelių ir moterų klubų.

Tiek Chicagoje, tiek vėliau 
Seattle, liga buvo pilna staig
menų: čia kartais visai nusilp- 
nėdavo, čia netikėtai pagerėda
vo, čia vėl nesuprantamai atkris 
davo. Tik noras gyventi ir ne
aprašoma kantrybė ją taip il
gai palaikė: 4 metus sunkios, 
nemalonios ligos. Nors buvo su
keltas visas medicinos mokslo 
menas ir ant jos viskas, kas 
galima., išmėginta ir Mayo klini
kų specialisto konsultacijos 
griebtasi, jos sveikata palaips
niui mažėjo, kol galutinai 
užgeso tą lemtingą spalio 8 d. 
rytą. Tą pačią dieną Chicagos 
lietuvių radijas su širdgėla mi
nėjo mielos tautietės netekimą.

Seattle jos ligos metu didžiau 
sias ir kantriausias jos globė
jas buvo jos vyras A. Kučiū
nas. Jis parodė jai didžiausią 
meilę ir pasišventimą. Sūnus 
Jurgis taip pat, dažnai buvo prie 
ligonės lovos Chicagoje, o kai 
ji išvyko į (Sleattle, ojife su šei
ma persikėlė į Vokietiją,-jis kas 
savaitę jai rašydavo laiškus ir 
buvo ją kalėtą kartų asme&iš-

E. Kučiūnienė, kaip visuome
nininke, gal pirmą kartą pasi
reiškė Dresdene, Vokietijoje, be 
gelbėdama lietuvius pabėgėlius. 
Chicagoj nuo 1960 m. ją matom 
Lietuvos Dukterų draugijos są
rašuose, vėliau jau valdyboje, 
o nuo 1965 m. ji buvo išrinkta 
tos dr-jos pirmininke. Ji taip, 
pat buvo Pabaltijo Moterų ta
ryboje, Moterų klubų federaci
jos Chicagoje ji buvo vicepir
mininkė. Ji aktyviai rėmė Bal
fą, vajaus metu vaikščiodama 
iš namo į namą, rinkdama au
kas. Žinodamas jos palankumą 
labdarybei, vyras prašė vietoje 
gėlių aukoti Lietuvos dukterims 
ar Balfui. Tokių aukų gauta ir 
Lietuvos dukterys yra šeimai 
r visuomenei labai dėkingos.

Velionė, manyčiau, ne tiek 
išryškėjo savo nuveiktais vi
suomeniniais darbais, kiek savo 
vidine asmenybe, savo pasišven
timu, jautrumu bei kantrybe 
santykiuose su artimu. Savo 
paprastumu ji buvo mums ne 
tiek žymi, kiek sava.

Šį sekmadienį, lapkričio 9 d. 
10 vai. ryto čikagiečiai turėsi
me progą paminėti velionę mal
doje tėvų marijonų koplyčioje 
(prie “Draugo”). Kun. J. Vaš
kas, MIC, velionės draugas ir 
gerbėjas, laikys šv. Mišias, per

pagiedos, o kapu. kun. F. Gu
reckas pasakys pamokslėlį, .šis 
ramus dvasingas jos prisimini
mas, tikimės, jai bus pats tin
kamiausias. K.F.G.

lose mokinių skaičius žymiai padi 
dės,

Dabar neturi reikšmės priežas 
tys, dėl ko mokinių skaičius ne- 
padidėjo, — kad nebuvo pakan-

blėsta lietuviškumo ugnelė ir dėl 
to vaikų į lietuviškas mokyklas 
neleidžia? Metai buvo skirti tai 
ugnelei įžiebti, ją degančią pa
laikyti. Ir tam reikėjo dėti dau
giau pastangų, daugiau darbo. 

Dar nevėlu
Mokslo metai jau prasidėjo, 

bet tiems, kurie lietuviškos mo
kyklos lankyti nepradėjo, mokyk
los durys dar atdaros. Dar ne
vėlu pradėti lankyti kiekvieną 
veikiančią šeštadieninę lietuviš
ką mokyklą. Jų turime pakanka
mai.

Pvz. Chicagoje Dariaus — Gi
rėno mokykloje vietos būtų bent 
dvigubam mokinių skaičiui. O į 
Chicagos aukštesniąją, kuri tu
ri bene geriausias patalpas ir 
lietuviškos mokyklos aplinką, rei
kia pažvelgti atskirai.

Šiais metais į Chicagos aukš
tesniąją lit. mokyklą atėjo 42 nau 
ji mokiniai iš šių mokyklų: Brig- 
htono Parko parap. 4 mokiniai, 
Dariaus — Girėno šeštadieninės 
8 mokiniai, Donelaičio šešt. 4, 
Marąuette Parko parap. 21, Ro
selando šešt. 3, Šv. Antano gim
nazijos 2. IŠ viso 42 mokiniai.

Į Chicagos aukštesniąją mokyk
lą atėjo mažiau mokinių, negu 51

A. -f- A.
LAWF,ENCE ASTRAUSKAS

Gyveno 8015 So. Eitis Avė.
Mirė lapkr. o d., 1000, 12:55 vai. popiet, sulaukęs 70 m. amž.
Gfane Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward, marti Eva, anū

kas Edward Jr. fa- kiti giminės, draugai fa- pažįstami.
Kūnas pavanotas Mažetkos-Evans koplyč., 6845 S. AVcstern Av.
Ląfalotlvės įvyks pirmad., lajiki-. 10 d. iŠ koplyčios 0 vai. ryto 

bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, ku
rine įvyks gedulingos pamaldos už velionies siela- Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiera kapines.

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

Nuliūdę: SŪNUS, MARTI IR ANŪKAS.
Laidotuvių direktorius Mažeika -, Evans. Tei. RE 7-8600.

6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

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

A. -f- A.
MALVINA MITCHELL

J A N K U T ®
GyVeno 9030 S. 84th Court, HiGkory Hills, Illinois. Daugelį 

metų gyv. Chicagoje, Marąuette Parko apyl.
Mirė lapkr. T d., 1969, 3:30 vaJ. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Papilės parapijos, 

Latvilės kaimo.
Amerikoje išgyveno 66 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Syivia, sūnus Edmund, 

marti Sarah, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo 
našlė a. a. Petro.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 S. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 10 d. iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus 'dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Duktė, sūnus ir martL
Laidotuvių direktorius Mažeika Evans. Tel. RE 7-8600

Į ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METUS vienintelis kasdien veikiantis lie-
(Atkelta iš 3 pusi.) i baigė Marąuette Parko ir Brig- l??'4 pikams skirtas 
.y. • jv. . u T> i j- iii 30 vaikų darželis išsilaikyti ne-Skaičiai nedžiuginą. O buvo hton Prako pradines mokyklas gaK. Reikia skubios paramos> nes 

laukta, kad lietuvių švietimo ir: (1969 m. pavasaryje Brighton j įr geimos metais
šeimos metais lietuvių mokyk- Parke baigė 24 mok^

kų darželis turi spręsti klausimą 
— užsidaryti ar atidaryti duris 
ne lietuvių vaikams.

ąuette Parke 31). O kur dar kitų 
mokyklų baigusieji?

Dviejų mokyklų daviniai rodo, 
kad didelė dalis baigusiųjų pra-

Lietuvių švietimo ir šeimosdines mokyklas nelanko aukstes- 
kamai' pastangų ir organizuotu- ni°si°s- Užtat drįstu pasiūlyti, metai baigiasi. Atliktais darbais 
mo, ar kad turinčių mokyklinio kad Chicagos miesto apylinkių ir pasiektais laimėjimais švieti- 
amžiaus vaikus tėvų širdyse jau valdybos raštu ar asmeniškai pa

ragintų tuos tėvus, kurie pradinę 
mokyklą baigusius vaikus į aukš

mui ir šeimai pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti negalime. Tai kelia 
rūpestį dėl ateities. Ir šis rūpes-

tesniąją neleidžia, juos leisti, tis tenebūna praeinantis, bet 
Vien Chicagoje turime dvi aukš- nuolatinis, verčiąs realiai žvelgti
tesniąsias šeštadienines lietuvių 
mokyklas: Chicagos aukštesnią
ją ir Donelaičio.

Atskirai reikia minėti ir Ame
rikos Lietuvių Montessori drau-

į savo bendruomenę ir skatinąs 
dirbti ir telkti jėgas lietuvių švie
timui, lietuviškai šeimai ir savo 
bendruomenei. Tai ir bus tikras 
šeimos ir švietimo metų laimė-

gijos vaikų namelius. Tai bene jirnas,

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar clmborija {graviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano 
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

I5
perannum

6 or 12
MONTH
$5,000
or MOREPassbook Savings 

Accounts

Paid Quarterly
Coinputcd and Paid 

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

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

t ual

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

VIrginia 7-7747

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU

I PETER TROOST 
MONUMENT
COMPANY

| 6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

1 ČESLOVAS VITKAUSKAS 

District Manager
| Tel.: 585-0242 ; 585-0243

DRAUGAS,- šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 8 d.

MIN. LOZORAIČIO LAIŠKAS 
PRANCŪZŲ LAIKRAŠČIUI

Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis yra pasiuntęs Pran 
cūzijoj e leidžiamo laikraščio 
Nice Matin redaktoriui tokio 
turinio laišką:

Perskaitęs Tamstų laikrašty
je p. p. Gosset korespondenci
ją apie jų kelionę į sovietų oku
puotąją Lietuvą, dėkoju Tams
tai ir Tamstos bendradarbiams 
už susidomėjimą mano kraštu. 
Aš negaliu tačiau praleisti ty
lomis šio korespondencijos pos
mo: “Išbuvusi 20 metų Pilsuds
kio Lenkijos provincija ir pa 
kėlusi 4 metų nacių okupaciją, 
Lietuva dar kartą nulenkė nu
garkaulį ir pateko į geležinę 
Stalino Rusijos globą...”

Šie išvedžiojiami yra reika
lingi vieno atitaisymo ir vienos 
pastabos. Pirma, Lietuva nėra 
buvusi Pilsudskio Lenkijos pro

vincija. Lietuvos valstybė, ku
rios įsteigimas siekia XHI-jo 
šimtmečio, buvo atstatyta 1918 
metų vasario 16 dieną. Nuo to 
laiko ir ligi 1940 metų birže
lio mėnesio, tai yra ligi sovietų 
įsiveržimo ir okupacijos, Lietu
vos Respublika buvo nepriklau
soma. Aš tariuos galįs tai pa
liudyti, nes man teko būti Lie
tuvos užsienio ministerių 1934
— 1938 metais.

Dėl nugarkaulio lenkimo aš 
pastebiu, kad reikia naudoti ma 
žiau “spahdngą” ir tikslesnę — 
moraliniu, politiniu bei teisiniu 
atžvilgiu — terminologiją, api
būdinant užpulto ir okupuoto 
krašto padėtį. Tokia terminolo
gija privalo būti taikoma tiek 
Lietuvai, tiek pavyzdžiui kal
bant apie Belgijos padėtį 1940
— 1945 metais.

Pranešu giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad Kaune, Lietuvoje, mirė žurnalis-

S . 1 A ’tas
A. + A.

PETRAS KEŽINAITIS
Liūdi: sesuo Kazimiera Gešfauticne su šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
STANISLOVAS KUKŠTA

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekame 1968 m., lap
kričio 9 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkr. mėn. 9 d. 
8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Stanislovo Kukštos sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnus ir duktė su šeimomis

Brangiai motinai, močiutei ir uošvei
A. -j- A.

ELENAI VISOCKIENEI mirus, 
jos dukrą p. L. BULIKIENĘ ir jos šeimą širdingai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Birutė, Anicetas, Dalia 
Marius ir krikšto sūnus 
Voldemaras šadauskai

PADĖKA
Mūsų mylimam ir neužmirštamam vyrui, tėveliui, uošviui ir 

seneliui
A. -Į- A.

PULKININKUI PETRUI GENIUI
Iškeliavus amžinybėn, Jam buvo parodyta didelė pagarba ir meilė, 
o mums pasilikusiems nuoširdi užuojauta.

Didžią padėką reiškiame kan. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą, taipogi dėkojame 
kun. Kučinskui ir kun. Yerkes už maldas koplyčioje.

Dėkojame p. Matiukui ir varg. Baltrušaičiui už giesmes ir išpil
dymą Chopeno gedulingą maršą bažnyčioje.

Dėkojame Lietuvos gen. konsului Daužvardžiui ir Poniai už at
silankymą koplyčioje.

Dėkojame gen. M. Rėklaičiui už pravedimą atsisveikinimo apei
gų koplyčioje bei įteikimą tautinės vėliavos, taipogi dėkojame ra- 
movėnams, kūr. savanoriams už pasakytus atsisveikinimo žodžius, 
nuoširdžiai dėkojame visiems, visiems dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse.

Dėkojame visiems už užprašytas šv. Mišias, maldas, aukas Liet. 
Fondui, už atsiųstas gėles, išreiškusrems užuojautą žodžiu, spaudoje 
bei laiškais.

Ypatinga padėka dr. V. Tumasoniui už medicinišką ir Visą įma
nomą pagalbą laike ilgos sunkios ligos.

Taip pat dėkojame pulk. K. Ališauskui už parašytą nekrologą 
“Drauge“.

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Petkui už rūpestingą patar
navimą.

Jums visiems iš širdies tariame ačiū.
Giliai liūdinti: žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas jį 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.

MSWWBg»?
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X Draugo kalėdiniai atviru
kai išsiuntinėti visiems skaity
tojams. Jie yra dailūs, spalvoti, 
15-os skirtingų rūšių. Šia ir 
artėjančių švenčių proga skai
tytojai prašomi paremti mūsų 
dienraštį pinigine auka. Prenu
meratoriai, kurte negali atvi
rukais pasinaudoti, prašomi 
“Draugui” jų nebegrąžinti, o per 
duoti juos savo kaimynams ar 
pažįstamiems.

X Pietvakarių dailiojo meno 
tarybos antrasis pristatymas 
kūrybinio bendravimo cikle j- 
vyfks šį sekmadienį, lapkričio 9 
d., Queen of Peace mokyklos au 
ditorijoje, 7669 Linder, Oak 
Lawn, 3 vai. p.p. Šiame prista
tyme dalyvaus žymusis filmų 
menininkas, Tom Palazzoio, ku
rio tema pavadinta “The Art 
of Film Making”. Jis duos pa
skaitą apie filmų darymą, jų re
dagavimą ir paruošimą, ir paro
dys ištraukų iš savųjų filmų, 
kuriais yra laimėjęs premijų ne 
vien Chicagoje, bet ir kituose 
Amerikos bei Europos miestuo
se. Visi susidomėję filmų dary
mu ir jų paruošimu, ypatingai 
jaunimas, kviečiami aktyviai 
dalyvauti-

X Lietusių Fondo vajaus tra
dicinė vakarienė Chicagoje. Va
karienė įvyks 1970 balandžio 
5 d. Personality Lodge, puikio
je ir erdvioje salėje 4740 So. Ci
cero Avė. Vakarienei prašo
me registruotis, stailiukus užsi
sakyti ir pinigus įmokėti L.F. 
būstinėje, 6643 ISO. Maplewood, 
Chicago, III. 60629 Tel. 778-2858 
arba pas vietos lietuvių L.F. v- 
k-to pirm. bei įgaliotinį. Vaka- 
.rienės išlaidos ir aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių, (pr.)

X g. m. lapkr. 6 d. vakare į 
Lietuvių Fondo būstinę atsilan
kė čikagietė Pranė Petrulienė, 
lydima LF nario — tūkstanti
ninko, žinomo aktyvaus visuo
menininko ir gerų darbų suma
nytojo bei rėmėjo, Juliaus Pa- 
kalkos. P. Petrulienė įteikė LF 
$500.00, įrašydama ir įamžin
dama Fonde savo vyrą a. a. ltn- 
Kazimierą Petrulį, jo 2-jų me
tų mirties sukakties proga (mi
rė 1967. XI. 7) LF adresas: 6643 
So. Maplevvood Avė., Chicago, 
UI. 60629, tel. 778-2858 (pr.)

X Juozas Žičkus atšventė 60 
-tų metų gimtadienį spalio 28 
d. Dalyvavo artimi draugai, 
dukros, žentai ir anūkai. Linki
me jam daug laimės ir gero il
go gyvenimo.

X Lietuvių Studentų S-gos 
19tas visuotinis suvažiavimas 
įvykis lapkr. 27—28—29 d. d., 
Midvvay Exit Inn, 58tih St. ir 
Cicero Avė., Chicagoje. (pr.)

X Dovanų siuntinius { Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 fak I

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 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. Lack 476-5963, P. Žumbakį 
737-5926. Bilietus bus galima 
įsigyti ir prie įėjimo, š (ak.)

X Pranas Razminas, literatū- 
ros kritikas ir mokytojas, iš pa
vergtos Lietuvos gavo liūdną ži
nią, kad ten spalio 15 d. marė 
jo tėvas a. a Pranas Razminas, 
sulaukęs 97 metų amžiaus.

X Dr. V. Dubinskas, žinomas 
visuomenės veikėjas ir lietuviš
kų reikalų rėmėjas, prisiuntė 
“'Draugui” 10 doi. auką. Dėko
jame.

X B- (Sebastijonas, Anglijos 
lietuvių klubo vicepirmininkas, 
aktyvias dirba besiruošiant ated 
nančiam literatūros vakarui.

X Juozapas Dolik šv. Cathe
rine ligoninėje spalio 17 d. sėk
mingai pergyveno širdies opera 
ciją. Dalbar Juozapas grįžo į na
mus ir eina geryn ir stipryn. 
Juozapas Dolik ir jo žmona An
na ir visa šeima yra visiems 
dėkingi už maldas, Ikad opera
cija pasisektų. Dolik yra laido
tuvių direktoriai, Mt- Green- 
vvood, 3032 W. UI St., turį gra 
žią, modemišką koplyčią. Dolik 
yra stambūs gerų darbų rėmė
jai.

x Chicagos universitete no
rima įvesti lietuvių kalbos kur
są. Tuo reikalu vedami pasitari 
mai su universiteto vadovybės 
žmonėmis. Spalio 31 d toks pa
sitarimas įvyko dr. G. Baluko 
rezidencijoje. Dalyvavo Chica
gos universiteto slavistikos — 
baltistikos vadovas prof. dr. E. 
Stankevičius, Lietuvių fondo 
vadovai dr. G. Balukas, dr- A. 
Razma, A. Rėklaitis, Pedagogi
nio lituanistikos instituto atsto
vas Kl. Girvilas ir spaudos at
stovas red. kun. J. Prunskis. 
Universitetas žiūri palankiai į 
šį reikalą. Pasiekta konkrečių 
sutarimų kas liečia dėstytoją ir 
lėšas. Dr Balukes su ponia posė 
džio dalyviams iškėlė gausias 
vaišes. Prof. Stankevičius džiau
gėsi, kad lietuviai gražiai įsikū
rę. Sekantis Chicagos universi
teto vadovybės ir lietuvių visuo 
menės atstovų pasitarimas į- 
vyks lapkr. 14 d. univers. patal
pose. Chicagos universitetas yra 
vienas iš pirmaujančių JAV-se 
ir lietuvių ka’bos dėstymas ja
me būtų didelis laimėjimas.

X Juozapas Zakaras grįžo iš 
ligoninės ir baigia namuose 
sveikti gydytojo ir žmonos Na
talijos priežiūroje.

X Frances Ivanauskienė, žino 
ma visuomenės veikėja, šv. Kry 
žiaus ligoninėje sėkmingai per
gyveno sunkią nugaros opera
ciją ir sveiksta: kamb. 342. Iva
nauskienė yra Moterų sąjungos 
67 kp. pirmininkė, stambi ge
rų darbų rėmėja. Ivanauskai 
yra amžini nariai visų vienuoly
nų.

X Tadas Rūta giedojo Kris
taus Karaliaus šventės minėji
me, suruoštame ateitininkų 
Chicagoje. šeštadienio numery 
po kliše buvo išspausdinta ne
tiksli pavardė. ISiunčiančius nuo 
traukas mūsų laikraščiui prašo
me visada aiškiai parašyti var
dus ir pavardes žmonių, esančių 
nuotraukoj. (Be to nuotrauka 
neturi prasmės, o bandant tų 
žmonių vardus atspėti, visada 
įvyks klaidų.

X Studentės Laima Nainy tė 
ir Laima Underytė sutiko tvar
kyti aprūpinimą nakvynėmis at
vykstančių į jubiliejinį ateitinin 
kų kongresą Chicagoje 1970 m. 
Bus stengiamasi visą atvykstan
tį jaunimą apgyvendinti lietuvių 
šeimose.

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

tskelb )

X Nešiojamas stereo FM ra
dijas. 4 garsiakalbiai. Penke
rius bangos. 18 įvairių kontro
lių. Veikia namų elektra arba 
baterijomis. Tikrai nepaprastas 
radijas. Gradinskas, 2512 W. 
47 St, FR 6-1998. (sk.)

Dalyviai posėdžio, siekiant įvesti lietuvių kalbos dėstymą Chicagos universitete. Iš kairės: A. Rėklaitis, dr, 
A. Razma. dr. G. Balukas, prof. dr. E. Stankievičius,- kun. dr. J. Prunskis, Kl. Girvilas.

/f ARTI IR TOL!
J A VALSTYBĖSE

— Detroito Lietuviškų Melo
dijų radijo programa pasiekia 
vis tolimesnių apylinkių lietu
vius, nes radijo stotis WMZK 
—FM (radijo banga 98) dešim
teriopai sustiprinta, — jos ga
lingumas iš 5,000 pakeltas iki 
50,000 watų. Minėta banga lie
tuviškos radijo valandos būna 
du kart savaitėje: antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 8 
iki 9 vai. vaikare. Radijo sto
čiai, gi ypatingai lietuviškos va 
landos vedėjui, būtų įdomu ir 
net naudinga patirti, kaip toli 
lietuviai šios lietuviškos progra
mos klausosi. Todėl ne tik Mi
chigano valstijos tolimesnių vie 
tų klausytojai, 'bet taip pat On- 
tarįo provincijos, Ohio, India
nos ir Illinois valstijų lietuviai 
atsiliepkite ir parašykite radi
jo valandos vedėjui. Radijo va
landos vedėjas duos jums at
sakymą radijo bangomis. Laiš
kus siųsti šios radijo valandos 
vedėjui ir redaktoriui Rapolui 
Valatkai, 17696 Warwick, De
troit, Mich. 48219.

— Minint Jungtinių Tautų or
ganizacijos dvidešimt keturių 
metų gyvavimo sukaktį spalio 
25 d., globojant JAV prezidentui 
ir poniai Nixon, valstybės sek
retorius ir ponia Rogers, kartu 
su Jungt. Tautų koncerto ir pie
tų pirmininku bei ponia William
F. May, suruošė koncertą ir pie 
tus diplomatinių misijų šefų 
JAV-se ir jų žmonų garbei Wa- 
shington Hilton viešbutyje.

Lietuvos atstovas ir O. Ka- 
jeckienė buvo pakviesti į tas iš
kilmes ir jose dalyvavo. Spalio 
28 d. protokolo 'šefo Bmil Mos- 
bacher, jr., kvietimu Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas ir dr. S. A. 
Bačkis dalyvavo Informacinia
me priėmime valstybės departa
mente. To priėmimo metu dip
lomatinio korpuso kviestieji sve 
čiai buvo supažindinti su proto
kolo skyriaus pareigūnais ir jų 
darbų sritimis.

_  Baltimore, Maryland, kon
certas solistų Vaclovo Verikai- 
čio (Kanada) ir Irenos Stankū
naitės (New Jersey) įvyks lap
kričio 15 d. 7:30 v. Lietuvių 
svetainėje, 851 Hollins Str. 
Akompanuos Elena Juškauskai- 
tė - Bush ir Juozas Stankūnas. 
Įėjimas suaugusiems $3. studen 
tams $1.50. šeštadieninė mokyk 
la ir tautinių šokių grupės už į- 
ėjimą nemoka- Gros Lekavičiaus 
orkestras. Koncertą rengia LB 
Baltimorės apylinkės valdyba.

rinkti naują vadą. State senato
riui James Soper pasiūlius, vien 
balsiai, dalyvaujant 78 iš 80 
precinktų kapitonų, Jolhm F. Kim 
bark buvo išrinktas nauju par
tijos vadu, taip vadinamu Re- 
publican Committeeman.

John F. Kimfbark pirmą kar
tą buvo išrinktas į miesto val
dybą 1948 metais, kaip miesto 
assessor — mokesčių tvarkyto
jas. Šiame poste išbuvo net 16 
metų, 1964 metais buvo išrink
tas į miesto sekretoriaus postą, 
perrinktas vėl 1968 metais. Po
nas Kimbarkas taipogi buvo vie 
nas iš pirmųjų respublikonų par 
tijos organizatorių Cicero mies 
te.

Naujos J. Kimbarko pareigos 
partijos vadovybėj, yra ypatin
gai svarbios, ypač kai Cicero 
apylinkėj balsuojama maždaug 
penki prieš vieną už respubliko
nus. John F. Kimbark ves visą 
politinę veiklą Cicero apylinkėj, 
dalyvaus kandidatų parinkime 
apskrities rinkimams ir turės 
stiprų balsą valstybės politinėj 
veikloj-

Sveikinimai plaukia mūsų tau 
tiečiuį tiek iš vietinių ir apskri
ties, tiėk iš valstybės respubli
konų politikų, įskaitant mūsų 
gubernatorių Richard B. Ogil
vie. Cicero lietuviai jungiasi prie 
šių sveikinimų ir linki savo tau 
trečiui geriausios sėkmės politi
nėj veikloje. A. M.

JAUKI ZANAVYKŲ 
DERLIAUS ŠVENTĖS SUEIGA

Šakių Apskrities klubas už
versdamas savo 32-jų veiklos 
metų lapą spalio 25 d. Lietuvių 
Vyčių salėje Chicagoje buvo su 
rengęs tikrai didelę ir įspūdin
gą derliaus šventės vakarienę, 
kurioje dalyvavo 200 svečių. 
Gausių ir skoningų valgių sta
lus puošė rudenio gėlės ir bran 
džios javų varpos.

Vakarienę atatinkamu žodžiu 
atidarė klubo pirm. Adomas 

: Didžbalis. Derliaus šventę Žana 
■ vytkijoje ir čia Chicagoje trum
pais bruožais apibrėžė J. Janu-

Lietuvių Radijo Forumo programoje kalbėjo Illinois valstijos sekreto- Jaitis. Derliaus šventės proga 
rius Paul Powell, kuris čia matomas centre (su akiniais). Jo kairėje yra & y i ikf •+ 'i.A •
sanitarinio skyriaus virldninkas John Egan, o kitoje pusėje Antanas J. V ™cas Suopys klubui Įteik e sim 
Rudis, šios programos leidėjas. Šalia jų stovi Roy Bellavia, WXRT j dovaną, meniniu atžvil-
pranešėjaa Igiu, vertingas medžio dirbinio be

DIDŽ. BRITANIJOJ
_  Dr.-Karolis Lederis, šiuo

metu dirbąs Bristolio universi
tete kaip farmakologijos profe
sorius, išvažiuoja profesoriauti 
į Albertą Kanadoje, kur dėstys 
farmakologijos dalyką Calgario 
medicinos mokykloje. 1963 m. 
Bristolyje jis buvo sudaręs gy
dytojų grupę vėžio ligai tirti.

— A. Padvoiskis, Mancheste- 
rio liet. kultūrinio būrelio narys, 
suorganizavo Lietuvos natūrali
nės istorijos — augmenijos ir 
gyvūnijos parodą, suteikdąmas 
600 vienetų, dažniausia natūra
laus didumo' spalvotų paveikslų 
rinkinį. Rinkinys muziejuje iš
statytas parodai ir yra gausiai 
lankomas.

— Pavergtųjų tautų savaitė 
vienu ar kitu būdu minima be
veik visose kolonijose, kuriose

CHICAGOJE IR APYLINKĖM
CICERO MIESTO POLITINĖ 

VALDŽIA LIETUVIO 
RANKOSE

Jau seniai Cicero lietuviai di
džiavosi turėdami savo miesto 
valdžioje lietuvį, 'rinktą miesto

pareigūną John F Kimibarką. 
Labai mažas skaičius lietuviškų 
kolonijų Amerikoje tur būt, ga
li panašiai pasigirti. Ypač kad 
J. Kimbarkas visad randa laiko 
lietuviškiems reikalams. Jis yra 
garbes rėmėjas Cicero lituanis
tinių mokyklų, Lietuvių namų 
savininkų draugijos pirminin
kas, aktyvus lietuvių respubli
konų veiklos rėmėjas ir visuo
met pasiruošęs patarnauti tau
tiečiams miesto reikaluose lietu 
vių įkalba. Ugus metus Cicero 
politiniai veiklai vadovavusiam 
Joseph S. Kral mirus, Cicero 
miesto partijos darbuotojai, pre 
cinktų kapitonai, susirinko išsi-

gyvena lietuviai. Šiuo reikalu 
palaikomas glaudus ryšys su (ki
tomis tautybėmis.

VOKIETIJOJ
_  Vyskupas Antanas Deks

nys šią savaitę lankėsi Memmin- 
gene (Vokietijoje) pas lietuvius. 
Ateinantį pirmadienį grįžta į 
Romą porai savaičių. Po poros 
savaičių jis atvyksta į šiaurinę 
Vokietiją, pakviestas kun. Šar
kos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Kauno mieste, kaip prane

ša “švyturys”, šiuo metu esan
čios tik 5687 lengvosios privati-[ 
nės mašinos. Vilniuje jų esą dar 
mažiau — 4701.

— Rugsėjo 25 d- nuo širdies i 
smūgio pavergtoje Lietuvoje 
mirė kun. P. Drumžlys, Truska- Į 
vos klebonas. Palaidotas Trus 
Ikavoje.

DEGĖ SENA MOKYKLA
Gaisras padarė apie $35,000 

nuostolių senoje Charles Ham- 
mond mokykloje, 2819 W. 21 
place. Mokykla statyta 1880 m.
IŠPIRKTAS SŪNUS RASTAS 

NUŽUDYTAS
Buvusio Chicagos verslininko 

Richard Dolain sūnus Patrick, 
18 metų, buvo pagrobtas (Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, kur 
tėvas yra Swift kompanijos 
viceprezidentas. Tėvas išpirko

kviečių varpąs, kurios kiekvie
nam priminė anais laikais buvu 
sius gausius derlius zanavykų 
žemėje. Reikia pasidžiaugti, kad 
šioje mūsų vakarienėje dalyva
vo ir gausus jaunimo būrys, ku 
ris vėliau ypatingai grakščiai 
sukosi šokių sūkuriuose, gro
jant A. Ramonio šokių orkes
trui. Vakarienėje atsinaujino 
senos ar užsimezgė naujos pa
žintys.

Šioje mūsų derliaus šventės 
vakarienėje įvairiose tarnybose 
energingai darbavosi — A. Didž 
balis, K. Repšienė, O. Didžbalie 
nė, J. Kažukauskas, J. ir D. 
Vizgirdai iš Aurora, UI., J. Ska
nia, J. Staška, K. Krikščiūnas, 
D. Ketvirtis, A. Vasiukevičienė, 
O, Braniškienė, M. (Sideravičie- 
nė, A. Ramonienė, Adela Stan
ikus, M. Meižis, K. Jankauskas, 
J. Vasiukevioius, S. ir M. Luko
ševičiai, A. Račiūnienė iš Mel- 
rose Parlk, UI. ir kt.

Klubo administracija yra la
bai dėkinga visiems dirbusiems, 
dovaną įteikusiam V. Suopiui ir 
visiems atsilankiusiems. Turė
dami tokią nuoširdžią ir gausią 
jūsų paramą Iklubas tvirtais 
žingsniais žingsniuos ir savo 
33-siais veiklos metais.

Ta proga primenama, kad Ša
kių Apskr. klubo visuotinis — 
metinis narių susirinkimą? įvyks 
gruodžio 7 d. 3 vai. p.p. Vyčių 
salėje. Bus išrinkta nauja val
dyba ,ir kontrolės, parengimų 
komisijos sekantiems metams, 
taipgi ir nuspręsti patys svar
bieji klubo reikalai, kurie tik 
aptariami metiniame narių su
sirinkime. Po susirinlkdmo bus 
kavutė ir zanavykiškas pobūvis.

Jonas Janulaitis

BE

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnuhe 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NUKMAN BURšTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489* 

Kalbame lietuviškai

TRADICINIS OPEROS 
BALIUS

Lapkričio men. 15-tą dieną
PERSONALITY LODGE SALĖJE 

4740 South Cicero Avenue

Programą išpildys OPEROS CHORAS

Šokiams gros L. BICHNEVIČIAUS orkestras.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE. 2511 VVest 69th St. 
Telef. — PBospect 8-4585

Vietas rezervuoti pas STEFANIJĄ LAŽAUSKIENĘ, 
Telef. — 582-9391 

STALAI — 10 ŽMONIŲ
AUTOMOBILIAMS PASTATYMO AIKŠTĖ

sūnų, sumokėdamas grobikams 
$12,500 Po trijų dienų jaunuo
lis rastas nužudytas. Spėjama, 
kad jau buvo miręs prieš išmo
kėjimą.
MĖNULIS NEINKORPORUO

TOJE ZONOJE
Mokslo ir pramonės muzieju

je išstatyta keletas aJkmenėlių 
atvežtų iš mėnulio. Juos saugo 
ne Chicagos policija, bet Cooik 
apskrities šerifo policija. Užklau 
sus Ikodėl taip yra, atsakyta, 
kad akmenėliai yra iš neinkor- 
poruoto rajono. Cook apskrityje 
šerifo policija prižiūri tokias 
neinkorporuotas vietoves.

IŠDEGĖ RESTORANAS
Gaisras padarė $250,000 nuo

stolių De Marš restoranui, kny 
gynui ir maisto krautuvei pasta 
te po vienu stogu 118 E. 154 st., 
Harvey priemiestyje. Ugniage
siai iš Riverdale ir South Hol- 
land gelbėjo vietiniams.

50 IŠBĖGO Iš VIEŠBUČIO
Cigaretės sukeltas gaisras 

išvarė apie 50 asmenų iš 19-kos 
aukštų Lake Shore Drive vieš
bučio, 181 E. Lake Shore Dri
ve. Trys asmenys buvo sužeisti. 
Devintame aukšte padaryta apie 
$4,000 nuostolių.

JONO XXIH INSTITUTAS 
Chicagoje organizuojamas

naujas Popiežiaus Jono XXIH 
vardu tarptautinis institutas, 
kuris rūpinsis socialinio teisin
gumo klausimais. Jis sieks įgy
vendinti popiežiaus Jono enci
klikos Pacem in Terris nurody 
mus.
VĖL APŠVIETĖ DANGORAIŽĮ

Metinis paukščių išskridimas 
į pietus jau baigėsi ir vėl dabar 
jau apšviesta 100 aukštų John 
Hancock dangoraižio viršūnė. 
Apšvietimas buvo nutrauktas 
rūgs. 4 d., kai pastebėta, kad 
daug įvairių rūšių paukščių už- 
simušdavo, kai įsterisdavo j apa 
kinančias šviesas.
AUTOMOBILIŲ LENTELĖS
Illinois valstijos sekretorius 

Paul Powell praneša., kad nusi
kalstų įstatymui kas prieš gruo
džio 1 d. užkabintų ant automo
bilio 1970 metų lenteles.


