
19235 BEAVERLAND ST. 
DETROIT, MICH. 48219

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

f IJetuvos \
nacionalini l
M Mažvydo /c v ' y

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, OJJNOIF 60629

TELEPHONE LUdlow 6-9500

VOL. LUI Price 10 c. TREČIADIENIS, WEDNESDA Y, LAPKRIČIO, NOVEMBER 12, 1969 Kaina 10 e. Nr. 266

MILŽINIŠKOS “TYLINCIOSIOS 
AMERIKIEČIU DAUGUMOS“ 

DEMONSTRACIJOS
Amerikiečiai veteranų dienos proga išreiškė savo kraštui, 
savo prezidentui ir savo kariams meilę

WASHINGTONAS. — Wash- 
ingtone ir visoje Amerikoje va
kar vyko veteranų dienos pa
radai, milijonai žmonių ir tūks
tančiai kalbėtojų išreiški savo 
pritarimą prezidentui, išreiškė 
meilę savo kraštui ir savo ka
riams, kovojusiem ir kritusiom 
už laisvę.

Chicagoje penkiolika vetera
nų organizacijų dalyvavo mil
žiniškame parade, penkiolika 
patrankų šūvių pagerbta žuvu
sieji už laisvę. Eiseną stebėjo 
šimtai tūkstančių žmonių.

Keletas kongreso narių ir se
natorių Veteranų dienos proga 
padarė pareiškimus, ypač prieš 
tuos, kurie nori atitraukti ka
rius iš Vietnamo ir padaryti 
negarbingą taiką. Kongr. Eligio 
De La Garza (D., Tex.) pareiš
kė, kad veteranų diena yra die
na, kada vardai tų, kurie mirė 
už laisvę turi būti skaitomi su 
pagarba, o ne apžė^ių ir ne- 
sipraususių asmenų, pi1 nu ne
apykantos ir pagnežos. Kongr 
narys Donald Lukens (D., O- 
hio) pareiškė, kad komunistų 
įtaka vis daugiau ir daugiau 
matyti demonstrantų už taiką 
tarpe. Manoma, kad komunistai 
dar daugiau infiltruos savo na
rių, besiruošdami savo .demon
stracijoms šį savaitgali.

Washingtone Arlingtono ka
pinėse ant nežinomo kareivio ka 
po padėtas vainikas. Vis'im kraš 
te Amerikos suvienijimo ir ty-

Sen. Fulbright 
nepatenkintas laiškais

WASH1NGTONAS. — Sena
torius Wil’iam Fu’bright esąs 
labai nepatenkintas, kad gau
na gausių laiškų, kuriuose ji 
vadina Amerikos išdaviku. Se
natorius pyksta ir sakąs, kad 
tai vyksta todėl, jog viceprez. 
Agnew pareiškė, kad visi ko- 
voją prieš vyriausybės politiką 
yra diktuojami Amerikos prie
šų. Gausybės piktų prieš sena
torių laiškų paveiktas šen. Ful- 
bright teigia, kad nuo buvusio 
šen. McCarthy laikų jis nebuvo 
gavęs tiek daug piktų laiškų. 
Tie laiškai esą politinio keršto 
pilni. Kaip žinoma, šen. Ful
bright skelbia, kad šis Vietna
mo karas esąs tik prez. Nixo- 
no karas. Senatorius matąs kra 
šte keliamas tendencijas prieš 
liberalus senatorius ir todėl jų 
perrinkimas galįs būti sunkes
nis.

Vokietijoj teisiamas 
rusų šnipas

OOLOGNE, Vokietija. — 
Heins Suetterlin, 45 m., Bonnos 
fotografas, teisinasi ,kad jis ne
kaltas šnipinėjimu. Jis kaltina
mas, kad rusams perdavęs 3, 
000 slaptų dokumentų foto nuo
traukų, kurias pavogusi jc žmo
na, sekretoriavusi V. Vokieti
jos užsienio reikalų ministeri
joje. Prokuroras skelbia, kad 
komunistų KGB jam pavedė 
surasti merginą, kuri dirba mi
nisterijoje ir ją vesti, todėl jis 
ir vedęs Leonore Heinz, kuri 
parsinešdavusi iš įstaigos raš
tus ir juos Suetterlin nufoto
grafuodavo.

liosios Amerikos komitetai kvie 
tė kraštą būti vieningam ir ne
leisti suskaldomam, ko labai no
ri komunistai.

Washingtone mitinge kalbė
tojai pabrėžė, kad tylinčioji dau 
guma nebus daugiau tylioji dau
guma, o šaukianti už teisingą 
taiką dauguma, ką liudija visoje 
Amerikoje vykstančios mūši} 
karius remiančios demonstraci
jos.

Prez. Nixon su žmona lankė 
sužeistuosius karius.

Maskva išvarė 
kanadietį žurnalistę

Rašęs apie skurdą
MASKVA. — Aaron Einfark, 

26 m., “Toronto Telegram” laik
raščio korespondentui, pasaky
ta išvykti iš Maskvos per tris 
dienas. Jam tai įsakė Soviete] 
Sąjungos spaudos direktorius 
Feodor Simonov. Žurnalistas iš
varomas todėl, kad nuolat pa
žeidęs Maskvos taikomus nuo
status užsienio žurnabstam. Jis 
jau buvęs anksčiau įspėtas, ta
čiau vėliau išvarytas, kadangi 
parašė apie sunkų komunistinio 
krašto žmonių gyvenimą ir ne
pavykusias pastangas pagerinti 
gyvenimą. Tai jau trečias žur
nalistas ištremtas iš Maskvos 
13 mėnesių laikotarpyje. Toron
to laikraštis pirmame pus’apy 
paskelbė, kad žurnalistas paša
lintas, nes kėlė Sovietų Sąjun
gos skurdą, nepritarė Čckos’o 
vakijos okupacijai ir kėlė balsą 
prieš intelcktua’ų kalinimą.

Raudoniesiems
nepavyko

SAIGONAS. — Šiaurės Viet
namo reguliari kariuomenė no
rėjo užimti Pietų Vietnamo lai
komą bazę prie Kambodijos sie
nos, tačiau puolimai nepavyko.

Ruoša prieš naują žygį į mėnulį: Charles Conrad skraido su mėnulyje- nu
tūpti prietaisu Texas valst., Ellington aviacijos bazėje. “Apollo 12” skridimas 
pradedamas lapkričio 14 d.

Sužeisti Pietų Vietnamo kariai, kovoje su komunistų agresorium, ga
benami j helikopterį Bu Prang vietovėj, netoli Kambodijos sienos.

BALTŲ DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE

“Draugo” korespondentas Bonnoje
Svarstė emigracijos klausimus 
Baltų Draugijos Vokietijoje šių

metų suvažiavimas spalio mėn. 
įvyko Lueneburgo mieste. Buvo 
Įdomus Draugijos vicepirmininko 
dr. A. Geručio pranešimas apie 
JAV lietuvius. Emigracijos klau
simus svarstę, vokiečių paskaiti
ninkai pabrėžė dirbtinos, net 
prievartinės asmiliacijos žalą, tiek 
patiems išeiviams, tiek ir juos 
priėmusiam kraštui. Gimtojo 
krašto kalbos bei tradicijų puose
lėjimas, tai vienintelis teisingas 
kelias- tarnyba paruošti emigran
tus lojaliais piliečiais. Štai kodėl 
Vak. Vokietija iš esmės atsisakė 
“vokietinimo” krypties. Tautybė 
laikoma žmogaus teisių dalimi, 
švietimo ir emigrantų kultūros 
reikalai yra finansiškai remiami.

Baltijos jūros karinė reikšmė
Įdomesnią paskaitą, apie Bal

tijos jūros karinę reikšmę, skaitė

vokiečių kontradmirolas E. We- 
gener. Išdėstęs rusų jūrų strate
ginę padėtį, paskaitininkas pripa
žino, kad sovietai jau nuo seniai 
iš ginamosios, perėjo į puolamą
ją strategiją. Jų vis augantis lai
vynas, savo sudėtimi ir apginkla
vimu netrukus bus ir didesnis ir 
moderniškesnis už vakariečių pa
jėgas.

Sovietai galėtų įsivyrauti Baltijos 
jūroje...

Konflikto atveju sovietai ban
dytų savo žinion paimti Danijos 
sąsiaurius (abu “beitus”). Jei tai 
jiems pavyktų, tai jie virstų Bal
tijos jūros valdovais ir jie galėtų 
didelę dalį sausumos kariuome
nės atitraukti kitiems tikslams. 
Be to, iš pagrindų pasikeistų Šve
dijos ir Norvegijos padėtis. Klau
simas, ar pakanka pasipriešini
mo iš vakariečių jūros pajėgų. 
Tačiau, jūros seklumos ties są
siauriais yra tiek pavojingos ir 
lengvai įžiūrimos, kad priešo po
vandeniniai laivai vargiai liktų 
nepastebėti. Be to, ir desantiniai, 
išlipę kariai, būtų susekti ir lai
ku sunaikinti.

Per mažai lėšų Vakarų 
gynybai

Vis dėlto, nėra jauku, kai Va
karuose pastebima ryžto stoka ir 
karinis nepajėgumas bei silpnu
mas. Reikia daugiau lėšų skirti 
gynybai. Vyriausybės vis daugiau 
dėmesio skiria geram gyvenimui 
ir neboja būtinų įsipareigojimų.

Štai, pagal NATO nuostatus, 
tos santarvės nariai įpareigoti 
skirti gynybos reikalams 10 proc. 
tautinių pajamų. Vak. Vokietija 
turėtų askirti 60 milijardų (bili
jonų) markių, tuo tarpu ji skiria 
vos 18 milijardų per metus. Pa
našiai ir su kitais kraštais (Nor
vegija 4„4 Danija -3,5 proc.). 
Tačiau bendrajai padėčiai būdin
ga ir tai, kad ir sovietai jaučia 
vis diėjančius sunkumus. Admi
rolas patarė: šalia didesnių gyny
bos pastangų, reikia išlaikyti ir 
šaltą kraują, vb.

• Jungtinių Tautų maiste ii 
agrikultūros organizacija Ro
moje skelbia, kad už 1.4 mil. 
dolerių vertės gaminių bus pa
siųsta Alžirijos gyventojams, 
nukentėjusiems jiuo potvynio.

Kom. Kinija stiprinasi 

Rusijos pasienyje
Sovietų Rusijos ir kom. Kinijos pasitarimuose nepadaryta 
jokios pažangos

HONG KONG. — Nepaisant, 
kad Sov. Rusija ir kom. Kini
ja tariasi dėl sienų klausimų, 
Kinija ruošiasi galimam Sovie
tų Rusijos puolimui, jeigu tie 
pasitarimai nutrūktų. Komunis
tinės Kinijos armijos vadovybė 
įsakė kariams būti drausmin- 
gesniems, būti budresniems, 
prieš galimą staigią priešo ata
ką. Kaip vyksta pasitarimai ne 
daug skelbiama, tačiau pirmo
sios žinios paskelbtos vietos 
laikraštyje “Ta Kung Pao”, ku
riame rašoma, kad pasitarimai 
neina sklandžiai ir nėra pasiek
ta jokio progreso.

Kiniečiai įspėja
Pranešama, kad kiniečiai nuo 

lat stiprina sienas ir gabena 
prie jos specialistus. Daroma iš
vada, kad kiniečiai yra pasiren
gę atremti galimą Sov Rusijos 
prasiveržimą šiaurvakarių fron
te. Kinijos ypatingai geri da
liniai stovi netoli sienos, kurie 
įsiveržus rusams galėtų išvys
tyti priešpuolį. Geriausi Kinijos 
daliniai stovi 100 mylių užnu
gary nuo galimų prasiveržimo 
vietų. Kol Kinija tebėra žmo
nių skaičium gausesnė ir silpnės 
nė techniškame pasiruošime, 
kol Rusija turi daug didesnę 
persvarą ore ir žemėje, kinai 
mano, kad jie galės lengvaisiais 
ginklais laimėti prieš įsiveržu-

Libijos gynybos ministeris pulk. EI Havaz sveikinasi su Libano gen. 
Dustani, kai arabų karinės vadovybės susitiko pasitarimui Kaire. 
Irako gynybos1 min. gen. Takriti stebi besisveikinančius.

Solženycinas jau 
galutinai pašalintas

Kūrėjas nenorėjęs tarnauti 
partijai

MASKVA. — Aleksander Sol- 
ženycin, kuris buvo išmestas iš 
Riazanės, savo gyvenamos vie
tos, rašytojų sąjungos, dabar 
pašalintas iš visos Sovietų Ru
sijos rašytojų sąjungos, kaip 
praneša “Chicago Tribūne” ko
respondentas Frank Starr. Ši 
žinia sukrėtė Sov. Rusijos in
telektualus, kurie dar vis ban
dė ko nors laisvesnio tikėtis iš 
diktatūrinio režimo. Šis pašali
nimas reiškia, kad Solženycinas 
yra jau galutinai paskirtas su
naikinimui, nes esą jis kaltina
mas ne todėl, kad juodai vaizda 
vęs komunistinį rojų, bet kad 
neprotestavęs kam vakariečiai 
išspausdino jo romanus. Kiek
vienas menininkas, kuris nori 
išvykti iš Sov. Rusijos ir kuris 
nori išspausdinti savo kūrinius, 
turi gauti kompartijos leidimus 
ir kiekviena jo knyga ar asme
niškas pasirodymas turi taraau 
ti komunizmo statybai. Prane
šama, kad rašytojo tokia laiky
sena buvo blogas pavyzdys jau

slus rusus. Šalia pergabenimo 
pirmaeilių karių grupių Kini
jos Rusijos sienos link, čia vyks 
ta nuolatiniai įsistiprinimai ir 
pasiruošimas transportui ir vi
sam kitam kas reikalinga ko
voje. Komunistinė Kinija bijo
jo, kad Sovietų Rusija nepul
tų anksčiau, dar prieš pasita
rimams neprasidėjus. Esą bu
vo bijoma, kad rusai nesmog
tų į Kinijos atominius centrus 
Sinkiange. Kaip iš “Ta Kung 
Pao” laikraščio matyti, Sovietų 
Rusija pasitarime laikosi dik
tavimo politikos ir manoma, 
kad tos žinios tikros, nes to 
laikraščio redaktorius Fei Yi- 
ming lankėsi Pekine ir yra arti
mas Chou En - lai draugas. To
kių žinių paskelbimu manoma 
norima Kinijai sukelti pasauly
je simpatijų. Kinų radijas iš 
Honan provincijos pranešė, kad 
priešas stengiasi sukelti naują 
karą ir jėga nuversti vyriausy
bę. Radijas pabrėžė, kad Kinija 
nebijo nei pasitarimų nei karo, 
tačiau ji turi sustiprinti budru
mą. Buvo skelbiama, kad kai 
kas mano, kad taikos metu ne
reikia budrumo, bet esą toks 
budrumas reikalingas, nes kiek
vienu metu gali Kinija būti už
pulta amerikiečių ar rusų. Tai
kos metas, galįs vienu metu tap
ti karo metu.

niesiems rašytojams. Autorius 
bandęs gintis, bet jo kalba po 10 
minučių buvo nutraukta, jis at
metė visus kaltinimus.

Bombos New Yorke
NEW YORK. — Nevv Yorke 

išsprogdintos bombos trijuose 
didžiausiuos pastatuose, 50, 60 
ir 70 aukštų. Nuostoliai nedide
Ii.

Sprogdinimus įvykdė kovoją 
prieš karą teroristai ir teigia, 
kad jie tokius sprogdinimus vyk 
dysią ir toliau.

• Maskva skelbia, kad Sov. 
Rusijoj 80% jaunimo nusikalti
mų padarą alkoholio įtakoje.

KALENDORIUS

Lapkričio 12 d.: šv. Marty
nas, šv. Sopėta, Astikas, Nau- 
ma.

Lapkričio 13 d.; šv. Orestas, 
šv. Liucija, Kastytis, Dubūnė.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse apsi
niaukę, temperatūra apie 40 L

Prašo padėti
Sov. Rusijos žydams

JUNGTINES TAUTOS. — Iz
raelis kreipėsi į Jungtinių Tautų 
sekretorių U Thant padėti žy
dams emigruoti iš Sov. Rusi
jos. Izraelio kreipimesi prašo
ma padėti Sov. Rusijos žydams 
gyventi kaip jie nori ir padėti 
jiems išvykti iš Rusijos. Tai pa
reiškė Izraelio ambasadorius J. 
Tautose Yosef Tekoah. Sovietų 
Rusijoj žydų gyvenimas esąs 
didžiausia žydų tragedija nuo 
H-jo pas. karo pradžios. Amba
sadorius perskaitė laišką, pasi
rašytą 18 Gruzijoj gyvenančių 
šeimų. Jie negavę išvažiavimui 
vizos. Taip pat daugelis priva
čių žydų organizacijų kreipėsi 
į Jungtines Tautas, kad padė
tų Sov. Rusijos žydams, kurių 
ten yra 3,5 mil., bet Tekoah 
kreipimasis buvo pirmas oficia
lus žingsnis.

Kasmet miršta 
milijonas

ROMA. — Prieš savaitę laiko 
iš Biafros misijų grįžusio į Ro
mą maristų vienuolio brolio Li- 
gabue iniciatyva Romos katali
kų jaunimas pradėjo maisto, 
vaistų, vartotų rūbų ir kitų au
kų rinkimo akciją Biafros ken
čiantiems gyventojams padėti. 
Surinktos aukos bus skubiai spe 
cialiu “Romos lėktuvu’’ pasiųs
tos į Biafrą. Spaudos konferen
cijoje brolis Ligabue gausiems 
žurnalistams nurodė, kad Biaf- 
roje šiuo metu kas mėnuo nuo 
karo veiksmų ir alkio žūsta apie 
80,000 asmenų. Tuo būdu 12 mi
lijonų Biafros tauta kasmet ne
tenka apie milijoną žmonių, ku
rių tarpe daugiausiai vaikų, mo
terų ir senelių.

Izraelis sunaikino 
sovietinius arabų

įrengimus

TEL AVTV, Izraelis. — Izra
elio lėktuvai esą sunaikinę visą 
arabų antiraketinę sistemą prie 
Sueso kanalo, visame 103 mylių 
ruože. Tai padaryta nuolatiniai 
puolant trijų mėnesių laikotar
pyje. Visa ta sistema buvo įruoš 
ta rusų, kurie į arabų kraštus 
gabeno jau nuo 1967 m. įtaisus 
ir antiraketines raketas. Šiomis 
dienomis Egipto lėktuvai puolė 
Izraelį, tačiau didesnių nuosto
lių Izraelio įrengimams nepa
daryta. Skelbiama, kad vakar 
kovose numušta po porą arabų 
ir žydų lėktuvų.

Rinkimai ir riaušės

MANILA. — Philipinuose be
renkant prezidentą įvyko įvai
rių riaušių. Dabartinis prezi
dentas Ferdinand Mareos krei
pėsi į gyventojus ramybės, nes 
riaušėse jau žuvo 13 ir sužeista 
keliasdešimt žmonių. Manoma, 
kad didele dauguma preziden
tu bus perrinktas Mareos.

Trumpai iš visur
• V. Vokietijoj dirba 1,400, 

000 svetimšalių darbininkų, ta
čiau dar trūksta 883,000 darbi
ninkų.

• Padėkos diena Amerikoje 
pradėta švęsti 1792 m., ją pa
skelbė prez. Washington, prisi
minti 1621 m. derlių Plymouthe.

• Amerikoje vyno parduoda
ma nuo 1950 m. tris kartus dau
giau. Kiekvienas suaugęs per 
metus išgeria vieną ir tris ket
virčius galiono vyno.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVfi

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 
Telef. — 476 - 7089

Aušros tunto vadija tunto dvidešimtmetį švenčiant.

LITUANICOS ORO SKAUTŲ IŠKILMĖS

Lituanica šiais metais yra su
kaktuvių ženkle: vasarą Rako ą- 
žuolyne įvyko tunto jubiliejinė 
stovykla Lituanica XX, o atein. 
sekmadienį švenčiama šio di
džiausio brolijos tunto dvidešimt 
mėtį. Didžiųjų iškilmių įkaršty
je beveik ir nepastebėjome dar 
vieno su Lituanica artimai su
rišto įvykio: Dariaus—Girėno o- 
ro skautų draugovės iškilmingos 
sueigos.

Oro skautai Lituanicoje gyvuo
ja beveik nuo pat tunto įsikūri
mo. Veikla buvo nutrūkus, kai 
dėdė Šamas pradėjo brolius šauk
ti karinėn tarnybon, bet tunti- 
ninko K. Cijūnėlio pastangomis, 
1962 metais oreiviai buvo atkur
ti ir vėl išvystė sparčią veiklą. 
Vadovų gerai prižiūrimi ir ne
nuilstančio instruktoriaus, brolio
J. Gierštiko talkinami, oreiviai į- 
gijo bagažą žinių apie orą, lėk
tuvus ir kitokias mandrybes, o 
sekančiais metais su savo mo
deliais jau išėjo ir į laukus. Po 
keleto “avarijų” modeliai skri
do vis geriau ir aukščiau.

Tobulėjo bei plėtėsi ir draugo
vės veikla: sueigos, darbai, sto
vyklos įžodžiai.

Praėjusį sekmadienį Jaunimo 
centre įvyko metinis veiklos ap
vainikavimas — iškilminga su
eiga ir įžodis.

Išsitempusi 16 oro brolių ri
kiuotė, o eilės priekyje gretomis 
rikiuojasi tunto vėliava ir septyn- 
pėdis propeleris. Oreiviškasis sim

TARP SAULĖTEKIO IR LAUŽO

Pavasario džiaugsmą dainuoju
Lyg paukštelė skambia

krūtine...
Tebeskamba širdy švelnios, la

kios dainos žodžiai, kurią v.s. I. 
Radzevičiūtė išmokė mus dr. .D. 
Kesiūnaitės vardo draugininkių 
kursuose, įvykusiuose 1969.IX.13- 
14 d. Breckaville Rescervatrow, 
Ahro. Dainavome ją ten, daina
vom grįždamos autobuse.

Lygiai nenuobodūs, įdomūs ir 
patraukliai pravesti buvo draugi
ninkių kursai, kuriuos paruošė ir 
vedė Vid. r. vadeivė s. fil. Biru
tė Kožičienė, įdėjusi s.fil. Biru- 
daug darbo, širdies ir skautiškos 
šilumos.

Miško gilumoje, dviejuose se
nuose pastatuose, tarsi sename, 
užmirštame dvare, buvo sutel
kta tiek daug energijos skautiško 
ryžto ir kūrybos. Autobuso šofe
ris po kelionės, pamargintais 
nuotykėliais, atvežė mus į miš
ką ir sustojo. Laimė, kad tame 
miške, naktį, su “liktarna” prie 
pat kelio, kaip buvo kupletuose 
apdainuota, autobuso seniai lau
kė stovyklos viršininkė klevelan- 
dietė fil. Stefa Gedgaudienė. 
Tai ji parūpino šią poilsiu dvel-

Prieš dvejus metus tuntininko pareigas 
perduodamas ps. Modestas Jakaitis per
duoda ir valdžios ženklą — švilpuką s. 
Jonui Paroniui, kuris darbingą kaden
ciją baigdamas, šį “galios” simbolį atei
nančioje .tunto sueigoje, lapkričio 16 d., 
perduos naujam Lituanicos tunto tun- 

tininkui. Nuotr. J. Gierštiko

bolis ypač įdomus tuo, kad šis 
propeleris yra buvęs naudotas 
viename lakūno Dariaus skraidy
tų lėktuvų.

Suskamba adjutanto si. R. Da
mijonaičio komanda ir įsakymai. 
Jie byloja, kad ir vėl aštuonetas 
brolių šiandien pasiruošę įžo
džiui: A. Liepas, J. Grabauskas, 
R. Juškus, R. Vanagas, R. Kirk
lys, A. Šilas, A. Raučaitis ir R. 
Račiūnas.

Po įsakymų vėl saliutas, ir 
skautų bei svečių susikaupimą 
lydi. įžodžio žodžiai: “Brangin
damas savo garbę...”

Dariaus — Girėno d-kas s. J. 
Šalčiūnas kviečia sueigos svečius 
brolijos vyr. skautininką ir Litu- 
ąnicos tuntininką, užrišti nau
jiesiems broliams kakląryšius, o 
po šios ceremonijos tėveliai už
mezga dar ir tėvynės ilgesio 
mazgelį. Seka trumpai žodeliai, 
kuriais naujuosius brolius ir se
nuosius oreivius sveikina vyr. 
skautininkas V. Vijeikis, Lituani
cos tuntininkas J. Paronis ir bro
lijos oro skautų skyriaus vedėjas 
J. Gierštikas.

Sueigos pabaigai ir maloni 
staigmena: oreiviai pasveikina 
savo draugininką Juozą Šalčiūną, 
prieš keletą dienų atšventusį 44- 
tą gimtadienį.

Tradicinė vakarinė giesmė su
kvietė į ratą skautus bei tėvelius, 
sujungtos rankos užtikrina toli- 

, mesnį mūsų lietuviško darbo ry- 
| šį. Dalyvis

kenčią vietą su smilkstančiais ug- 
niakuriais, kvepiančiais medžjais 
ir pasislėpusiu upeliuku, prisi
glaudusiu upeliuku, prisiglaudu
sią prie didelio kalno, pro ku
rio žalią kepurių po poros valan
dų jau tekėjo rudeniška, švelni 
saulė.

Nors daugelis buvo beveik ne
miegojusios, bet, po mankštos,

S ne tik nuostabu, bet ir smagu 
■ buvo praustis lauke, pasidėjus ki- 
bir kibiriuką ant nugriuvusio rąs
to ir rudens šliukštelėjimas į iš- 
baidant apsimiegojusius miško 
sutvėrimėlius. Šiltas maistas, ga
mintas Clevelande, “skrido” sto
vyklon, nes pastatuose nebuvo 
galimybių jam pagaminti. Ir vi
sa tai Clevelando A.S. Šatrijos 
Raganos dr-vės, kuriai pirminin
kauja t.n. D. Orantaitė, rūpesčiu 
priimant ir globojant kursantes. 
Stovykloje akademikėms -skau
tėms talkino Neringos tunto 
skautės ir vyr. skautės, o maisto 
gaminime - Clevelando židinie- 
tės,- kurių nuostabusis “stalelis” 
grįžtančioms čikagietėms net ir 
lietuviška “zuikio pyrago” įdėjo.

Vakare, prieš tylą, stabtelėjus 
prie melsvuma žėrinčio, gęstan
čio laužo, susimąsčius nustebai: 
kiek daug galima nuveikti per 
vieną saulėtą, skautišką dieną 1 
Kiek prisiminta, pakartota, iš
mokta, kiek sugestijų ir žinių per
teikta jaunai vadovei, būsian
čiai draugininkės ar bet kuriose 
kitose pareigose ateityje. Geros 
programos išplanavimas, lekto
rių pasiruošimas ir širdingas šei
mininkių globojimas neleido pa
justi nuovargio, davė progos kiek
vienai kursantai išklausyti, daly
vauti ir pasisakyti. Sektorių turė
jome iš Chicagos ir Clevelando.

Be pateiktų užrašams knygu
čių, turėjome ir pagelbinį kon
spektą, kuris vid. r. vadeivės rū
pesčių buvo lektorių iš anksto pa
ruoštos ir ps. fil. D. Dundzilie- 
nės pastangomis atspausdintas. 
Be pagrindinių praktiškųjų ži
nių, kaip L.S.S. santvarkos (s. fil.

paukštyčių ir skaučių sueigų me
tu pagamintus darbelius ir šnek
telėti su viena kita rečiau susitin
kama sese, tarp kurių matėsi ir 
Atlanto rajono vadeivė s. Lilė 
Milukienė.

Pietaujant tyliai įslinko ir kal
no papėdėje sustojo čikagiškis au
tobusas. Prie “senojo dvaro”, ap
link skrajojančių Šatrijos “ra- 
ganosėlių” ir kursančių nuotai
kos jis visai netiko ir atrodė kaip 
įsibrovėlis.

Paskutiniame vėliavų nuleidi
me, pagerbus vėliavas ir iš mūsų 
tarpo pasitraukusią dr. D. Kesiū 
naitę, vieną iš pirmųjų skauty
bės kūrėjų Lietuvoje ir jos atkū
rėjų išeivijoje, tikėjosi jos žo
džiais: “Kiekviena veltui nepra
leista diena, kiekvienas gerai at
liktas darbas turtina asmenybę 
ir įgalina mūsų šūkį Dievui, Tė
vynei ir Artimui būti gyvu ir tik
ru kasdieniame gyvenime”. Per
žvelgdama jaunus veidus vėliavų 
fone, tikėjai ir tų žodžių tęstinu
mu.

.Išsiskiriant Vid. raj. vadievė s. 
fil. B. Kožičienė apdovanojo lek
tores tėvynės gintaro sagutėmis, 
o clevelando skautininkių dr-vė 
- visos kursų dalyvės melsvuis, su 
rūtele, vidury, kaklaraiščių žie
dais. Be to, visos gavo ir gražų, 
p. K. Veselkos gaminta kursų 
ženkliuką, kurio piešinio projek
tą konkursiniu būdu laimėjo Ga
bijos dr-vės vyr. si. Gražina Ma
leckaitė.

Šiandien, vartant gražiai įriš
tą Šatrijos Raganos akademikių 
skaučių dovanotą brošiūrą, ku
rioje, be puikių sugestijų suei
goms, iškyloms ir stovykloms, 
randame Lietuvos himno, H. 
Nagio “Broliui”, A. Baranausko 
“Anykščių Šilelio”, V. Kudirkos” 
Varpo, Lajboras ir Ne tas yra 
didis’ ne tik lietuvių kalba bet ir 
Nado Rastenio išverstas anglų 
kalbon eiles, prisiminus dr. D. 
Kesiūnaitės vardo kursus, pakar
totinai tiki sesių akademikių mot- 
to šūkiu — Idėjos, jei didžios — 
nemiršta kaip žmonės.

Ir. Šerelienė

AKADEMINĖS SKAUTIJOS 
ŠVENTĖ

ASS Chicagos skyrius mini sa
vo 20 m. veiklos sukaktį. Šven
tės programa: 12 vai. ryto Tė
vų jėzuitų koplyčioje bus Šv. Mi
šios, kurias už mirusius ir gyvus 
ASS narius atnašaus ASS kape
lionas tėvasj. Kubilius. Po pamal
dų bus pusryčiai Jaunimo centre. 
Po jų vykstama į Šv. Kazimiero

B. Kožičienė), vėliavos ceremo
nialas (ps. A. Tamašiūnaitė), 
tunto ir dr-vių knygų vedimai bei 
tunto vadijos pasitarimai (s. D. 
s. D. Eidukienė), kasos knygų ve
dimas (ps. fil. D. Dundzilienė), 
dr. M. Žilinskienės paskaitoje 
“Lietuvybės išlaikymas per skau- 
tybę” pajutome vėl išryškintą 
skambų lietuviškąjį žodį, o s. A. 
Martienės pravestoj laužų pasi
rodymų programoje pamatėme 
spalvingai ir gyvai pavaizduotą 
mūsų tautosakos grožį insceni
zuojant net tokią dainą kaip 
“Mėnuo saulužę vedė”.

įdėmiai buvo sekamos pavyzdi
nės sueigos, kurias vedė s. J. Mi- 
kutaitienė - jaun. skautėms, o E. 
Šalčiūnienė - skautėms, o vyr. 
skautėms — s. A. Mulionienė. 
Gaila tik, kad visos vyko tuo pa
čiu metu ir buvo galima daly
vauti tik vienoje iš jų. Daug idė
jų būsima draugininke galėjo pa
sisavinti iš paukštyčių sueigos, 
kurioje dalyvavo ir pavyzdinius 
du balius čia pat darė visos 
“paukštytės” -vadovės, o atvež
tiniai paukštyčių padaryti darbe
liai užpildė net du stalus. Mazgą 
ir pionerijos žinias kursantėms 
pavyzdžiais perdavė s. E. Šalčiū
nienė. Visos dalyvaujančios mie
lai, kartu su vadove, rišo maz
gus ir iš lazdelių “kūrė” būsi
mus vartus, suolus, tvoreles.

Tą pačią dieną dar išklausė
me p. A. AugustinaviČienės pas
kaitos “Moderni moralė”, sukė- 
lusios įdomias diskusijas sesių tar
pe ir s. N. Kersnauskaitės paskai
tos, kurios žodžiai, kartu su Neh- 
ru “Lėk per gyvenimą pasikin
kius žvaigždes”, rado raktą į jau
nųjų vadovių širdis. Sveikintina 
mintis- skelbtas S. Rūkienės kny
gos “Vergijos kryžkeliuose”, kon
kursas, kuriuo rūpinasi Clevelan
do skautininkių d-vė. Išsamiai 
-aruošti konkursiniai klausimų 
lapai reikalavo rašinėlio pobū
džio atsakymų. Komisija, pers
kaitė rašinius trys sesės lai
mėjo: Dalia Stelmokaitė (Kerna
vės t.), Ramutę Plioplytė (Auš
ros Vartų t.) ir Rasa Totoraitytė 
(Kernavės t.) Jas apdovanojo pi
niginėmis premijomis.

Ir visa tai įvyko tarp saulėte
kio ir laužo, kurį vakare, visos 
susitelkusios būrin, gyvai prave
dė v.sl. V. Ruibytė.

Sekmadienio rytą, kai pakeltos 
vėliavos visu išdidumu vėl suple
vėsavo dangaus mėlynume, ke
turios sesės, sugrįžusios su iškly
dusia daina, stovėjo rikiuotėje 
jau pasipuošusios mėlynais kak- 
raiščiais. Tai “Gabijos” d-vės 
Loreta Plepytė, Ramutė Plioply- i 
tė, Aud’roriė Šuopytė ir Nijolė! 
Viščiūtė, šioje stovykloje davu
sios vyresniosios skautės įžodį.

.Šv. Mišios po plačiomis ąžuo
lo šakomis, prie. lietuviško kry
žiaus, sukurto puošimų darbus 
įvykdžiusios komisijos, vadovau
jamos fil. M. Kišienės, apglobė1 
visas jaukia namų šiluma. Jas 
aukojo ir jautriu pamokslu į mus 
kalbėjo prel. J. Končius.

Po pamaldų vienoj stovyklos 
vietoj vykstant skautininkių suei
gai, kitoj — kursų dalyvės, pasi- 
skirsčiusios mažais būreliais, dis
kutavo kursų programą ir reiškė 
savo nuomones bei pageidavi
mus. Subendrinti pasisakymai bu 

, vo perduoti Vid. raj. vadeivei s. 
fil? B. Kožicienei, kuri juos vi
soms sesėms perskaitė, duodama 
paaiškinimus ir atsakymus į pa
klausimus, leisdama galutines iš
vadas dalyvėms susidaryti pavie
niui.

Prieš pietus buvo laiko dar ap
žiūrėti s. L. Jankūnienės, darbe
lių lektorės, išdėliotus visokiausių 
rankdarbių pavyzdžius ir audi
mui paruoštas juostas staklėse,

EapTnes, kur bus aplankyti ten 
palaidotų ASS narių kapai. 5 vai. 
po p. iškilminga sueiga - vaka
rienė Golden Age restorane, 4545 
W. 95 th Str. Programos metu: 
kun. J. Kubiliaus paskaita. Meni 
nę programą išpildys moterų 
trio, vad. Alice Stephens, pias- 
nistas Alvydas Vasaitis. Bus šo
kiai.

Visi ASS nariai, jų šeimų na
riai ir artimieji kviečiami daly
vauti. Apie tai prašomi praneš
ti telef.: Onai Virginijai Bobinai- 
tei - OL 2 -2316, filisteriai pra
neša A. Dirvoniui -239-2179.

LITUANICOS TUNTO 
DĖMESIUI

Lituanicos tuntas savo veiklos 
dvidešimtmečio sukaktį minės iš
kilmingoje sueigoje lapkričio 16 
d. 11 v. r. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Visi buvę Lituanicos 
tunto vadovai, skautai, tėvai ir 
visuomenė yra maloniai kviečia
mi šioje sueigoje dalyvauti.

Tunto skautai Jaunimo centre 
renkasi 10:3: v. r. Tėveliai pra
šomi skautus laiku sueigon at
vežti.

IŠKYLA IR LAUŽAS

Chicagos akademikų skautų- 
čių išvyka į Libertville, III. pe
reito šeštadienio vakarą gražiai 
pasisekė.

Filisterės B. Kožicienės ir jos 
vyro daktaro sodyboje buvo su
ruoštas jaukus laužas, kurio me
tu vyko pakėlimai ir naujų na
rių priėmimas. Maloni šeiminin
kė skautininke B. Kožičienė sve
čius skaniai pavaišino. Išvykoje 
dalyvavo apie 50 jaunųjų akade
mikų skautų.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street 
/ai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v 
ak. Šeštadieniai. 10—1 vai. Trečia 
ilonj uždaryta Ligoniai priimami «n
■Įtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Re®, telef. IVAlbrook 5-5070

Rezld. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

VKUftERIJA IR MOTERV EIGOS
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

1449 So. Pulaski Road (Cniuford 
Medlcal Building) Tel. LE 5-6446

Priima ligonius pagal susltarima 
ei neatsiliepia, skambint) 174-801'

0R. C. K. BOBELIS
‘nkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0583 - Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos tr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak 
SeStadienials 2—4 vai.

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
uVDVTOJAS IR CHIRURGAS

Z484 M esi 1 įsi Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-*, 
antr., penktan i-ft. treč. it šešt. tik
•nfiritM.ro »

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.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo B lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
• lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl B v. v.
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dotų straipsnių nesaugo, juos 
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rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M.BUDRYS
ALERGIJ A

2751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadte- 
tials 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimu

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

TeL — GR 6-2400

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

BPECIALYBfl — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarima

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

Akušerija lr moterų ligos , 
Ginekologine Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 
VAIKU LIGOS 

2656 Mest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai lr nuo B lkl 8 v.v.
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
iešt. nuo 9 lkl 12 vai.: ar na susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad antrad ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—1 vai. lr 8—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenae 

Pirmad., antrad . ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl l vai. p. p. Ir nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rea. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarima

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

OR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv,. 6—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vaL 
Valandos pagal susltarima

Platinkite “Draugą”.

mėn
5.00
4.50
5.50

I mėn 
2.00 
1 75 
2.25

• Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12.00

dirba kasdien 
Šeštadieniais

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

“contaet lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-769)

5159 So. Damen Avenae
Valandos tik pagal susltarima 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenae

VaL, pirmad., antrad., ketvlrtad. ii 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

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

Vizitai pagal susitarimų

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovelhU] 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 TV. 7 Ist Street. 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečiad. uždaryto 

Rezld. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59tli St.
Tel PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 
’penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Streef

Priiminėja ligonius tik slsltarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta 

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6648 So. Aibany Avenae 
Va.l.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarima 

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
VaL: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarima

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So Pulaski Road 
VaL: pirmad.. antrad.. penktad. 1-4 
tr 6-8 v. v., ketvlrt. C * v. vakare 
Mtadlaalate 11-4 vai aootat
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Okupuotoje Lietuvoje

GIMIMŲ MAŽĖJIMAS

Dabar visame pasaulyje 
daug kalbama ir rašoma gy
ventojų didėjimo bei prieaug
lio klausimais. Žmonių skaičius 
pasaulyje nuolat auga. Net la- 
bai rimti valstybininkai ir e 
konomistai prisibijo, kad ne 
taip jau tolimoje ateityje pa
saulyje galį atsirasti daugiau 
burnų kaip įstengiama joms 
pagaminti maisto. Šiuo metu 
labai opus gyventojų prieaug
lio klausimas yra Indijoje, In
donezijoje, Japonijoje, Kinijo
je. Dauguma šių kraštų gyven 
tojų pertekliaus klausimą ty-

♦ liai sprendžia savo krašto vi
duje, bet komunistinė Kinija, 
atrodo, ruošiasi jį spręsti ak
tyvesniu būdu, reikalaudama 
Sovietų Sąjungos grąžinti 
prieš šimtmetį atplėštas Kini
jos žemes, kurios šiuo metu 
jai labai reikalingos gyventojų 
prieaugliui sutalpinti.

* *
Gyventojų problemos jąudi-

• na ir lietuvius iš kitos pusės. 
Šiuo metu lietuviai, kuriems 
rūpi savos tautos išlaikymas, 
yra susidomėję faktu, kad pas 
taruoju metu Lietuvos gyven
tojų natūralus prieauglis ėmė 
palaipsniui beveik dėsningai 
mažėti. 1950 m. kiekvienam 
1000 krašto gyventojų priau
go 11,6 žmonių; 1956 m. prie
auglis siekė 12,0; 1957 m. 12, 
3; 1958 m. 14,6; 1960 m. 14,7. 
Nuo 1960 m., kai mirimų ly
gis beveik stabilizavosi, gimi
mų skaičius ėmė mažėti. Jei 
1950 m. kiekvienam gyvento
jų tūkstančiui teko 26,6 gi
mimų, tai 1966 m. tebuvo 18 
gimimų. Tais pačiais metais 
natūralus gyventojų prieaug
lis tesiekė 10,1. Pastovus gi- 
mimų mažėjimas vyksta nuo

▼ 1959 m., ką vaizdžiai rodo šie 
duomenys: 1958 m. kiekvie
nam 1000-čiui gyventojų teko 
22,8 gimimų, 1959 m. — 22,7, 
1960 m. 22,5, 1961 m. — 22,2, 
1962 m. — 20,8, 1963 m. — 
19,7, 1964 m. — 19,1, 1965 m. 
— 18,1, 1966 m. — 18?

*
Dar aiškiau gimimų mažė- 

jimą rodo specialus gimimų 
koefientas, parodąs, kiek gi
mimų tenka kiekvienam 1000- 
čiui 15 - 49 m. amžiaus mote
rų. 1926 — 1929 m., taigi ne
priklausomybės laikais, tūks
tančiui 15 - 49 metų moterų, 
Lietuvos statistikos biuro duo
menimis, teko 103,7 gimimai, 
1959 m. — 83,1, o 1966 m. tik 
68,4. Jei gyventojų prieauglis 
tolydžio mažės, ateinančiais 
metais Lietuvos gyventojų 
skaičius, pasiekęs 3,4 milijono, 
2000 metais pakils tik ligi 3, 
850,000, taigi nesieks ir 4 mil. 
žinoma, rusai pasistengs šią 
“tuštumą” užpildyti savais ko- 
lonistais, ką jau ne nuo šian-

“ dien daro.
*

Gimimų mažėjimo problema 
mūsų tėvynėje yra tiek aktu
ali, kad ją atsargiai nagrinė
ja ir kai kurie okupuotosios 
Lietuvos laikraščiai, šiuo kiau 
simu įdomus A. Merčaičio gy
ventojų prieauglio reikalu ra
šinys, paskelbtas “Problemų” 
Nr. 1. Autorius, kad ir ne vi
siškai pilnai ir sėkmingai, ban 
do surasti priežastis, dėl ku
rių gyventojų prieauglis ma
žėja.

Jis nurodo, kad viena iš prie 
žasčių yra vis didėjantis mo
terų įtraukimas į gamybą. 
Kaip žinome, okupantai ir Lie- 
tuvoje “sulygino” moteris su 
vyrais. Dabar Lietuvos mote
rys dirba prie statybos, kon
strukcijos, plytų nešiojimo, ke 
lių taisymo, cemento maišymo 
ir kitų labai sunkių fiziniam 
organizmui nepakeliamų dar
bų. Sovietų moterys yra trak
torių, sunkvežimių, autobusų 
vairuotojos. Kolchozuose ir 
sovchozuose didelė dalis jų tu
ri aptarnauti gausų karvių,

kiaulių, avių lr kitų gyvulių 
kiekį, o parėjusios namo dar 
atlikti namų ruošos darbus 
ir išdirbti žemės sklypeli, ku
ris joms teikia pragyvenimą. 
Lietuvos moterys praktiškai 
dirba ne 5 dienas savaitėj, bet 
visas 7, ir ne 40, bet 80 va
landų. Štai kodėl, anot A. Mer 
čaičio, “moterų įtraukimas į 
gamybą... yra svarbus gimimų 
reguliatorius; moters dalyva
vimas visuomeniškai naudin
game darbe riboja motinys
tę”.

*

Nevienodas gimimų skaičius 
yra kaimuose ir miestuose. 
Kaimuose gyvenančios mote
rys yra lyg kiek mažiau nuo 
darbovietės priklausomos. Jos 
dažnai dirba tik sodybiniuose 
sklypeliuose, netoli namų, tai
gi draug gali ir vaikus prižiū
rėti. Kai miestuose, gimus kū
dikiui, moteris priversta daž
niausia darbą mesti, tai kai
muose tas sklypelis — “pri- 
vatiško ūkio liekana” moterį 
mažiau varžo. Štai kodėl gimi
mų lygis kaimuose aukštesnis. 
1966 m. kiekvienam 1000-čiui 
15 - 49 m. amžiaus moterų bu
vo gimusių: miestuose 60,3, 
kaimuose 76,9.

*
Skirtingas ir vaikų skaičius 

šeimose. Miestuose šeimos ma- 
žsnės ir dažniausiai ribojasi
1-2 vaikais. Nepriklausomy
bės metais (1938) pirmagimiai 
ir antragimiai sudarė 66,4 
proc. visų gimimų, o okupuo
toje Lietuvoje 1950 m. — 65,3 
proc., 1966 m. gi jau 85,9 proc. 
visų gimimų. Nepriklausomy
bės metais šeimas kurdavo 
daugiau jaunos moterys. 1939 
m. iki 20 m. susituokusių mo
terų buvo 18,8 proc. visų ve
dybų, bet 1950 m. — nukrito 
ligi 14,3, o 1966 m. net ligi 
13,2 proc. Pastaraisiais me
tais tokių santuokų tebūna 11 
proc.

*
Didelė okup. Lietuvos gy

ventojų dalis visiškai nekuria 
šeimų. 1959 m. gyventojų su
rašymo duomenimis 20-24 m. 
amžiaus vyrų grupėje nesusi
tuokusių buvo net 80,6 proc., 
25 - 29 m. grupėje — 37,3 
proc., 30 - 34 m. grupėje 17,5 
proc. Praktiškai žinoma, kad, 
jeigu merginos ligi 30 m. am
žiaus neišteka, šią amžiaus ri
bą prašokus, joms ištekėti ga
limybė mažesnė.

Ištuokų skaičius Lietuvoje 
nuolat auga. Jos ypač padi
dėjo po 1966 m., kai ištuokti 
buvo leista liaudies teismams. 
Ypač auga jaunų šeimų ištuo
kos.

*

Gyventojų mažėjimo priešas 
tys įvairios, bet svarbiausia 
jų — butų stoka. Kaimuose, 
kur kol kas daugiau erdvės, 
mažiau rusų kolonistų ir dau
giau butų, mažiau jaučiamas 
ir gimimų mažėjimas. Žymiai 
blogiau miestuose, kur žmo
nės gyvena susikimšę ir kur 
naujai kuriamos šeimos metų 
metais laukia butų. Tiesa, ne
mažai pastatoma naujų butų, 
bet dauguma jų tenka rusams 
kolonistams, kurie nebe natū
raliu būdu “sustiprina” Lie
tuvos gyventojų prieauglį.

Okupuotosios Lietuvos spau 
da nurodo, kad “bus pereita 
prie paprastos, o gal ir susiau 
rintos gyventojų reprodukci
jos” (Problemos Nr. 1), ir dis
kutuoja net tokios “buržuazi
nės atgyvenos” kaip santuokų 
biurų steigimą. Tačiau mums 
išrodo, kad vargiai tokia pro
paganda ką padėtų. Lietuvos 
gyventojų natūralaus prieaug
lio nuolatinis mažėjimas glū
di Lietuvai primestoje socia
linėje sistemoje ir jos negero
vėse. b. kv.

Tautybių atstovų susirinkime spalio 29—31 dienomis Washingtone. Iš kairės į dešinę: viceprezidentas 
Spiro T. Agnew, prezidentas Richard M. Nixon ir tautybių grupės pirmininkas vengras Laszlo C. Pa 
sztor.

Prezidentas Nixonas nekapituliavo
Riaušininkai ir demonstrantai nepatenkinti

Įvykdytas krašte tariamasis 
moratoriumas -protestas prieš 
Vietnamo karą spalio 15 d. spau
dos, televizijos, radijo komenta
torių ir naivesnių politikų buvo 
vertinamas, kad turėsiąs įtakos 
prezidentui. Bet jis savo lapkri
čio 3 d. kalboje į tautą nekapitu
liavo. Kai viceprezidentas /Ag- 
new spalio 19 d. New Orleans 
respublikonų susirinkime demon
struotojus ir jų vadus pavadino 
“neturinčiais nusistatymo sno
bais”, jau buvo aišku, kad prezi
dentas Nixonas savo žodyje į tau- j 
tą nepadarys staigmenų ar sensa-' 
cijų, nekapituliuos prieš pro-' 
testuotojus ir nepadarys žingsnio, 
tartum JAV užsienio politika for
muoti priklauso gatvės triukš
mautojams, o ne prezidentui.

Reikia sutikti su NYT. komen
tatoriumi J. Reston, kuris pripa
žino, kad prezidentas Nixonas 
per 9 valdymo mėnesius vis pa- 
brėždavęs kompromisą? santūru
mą, tautos vieningumo reikalą. 
Tačiau lapkričio 3 d. kalboje 
kreipdamasis į Vietnamo karo 
kritikus, jau nubrėžė aiškią ribą. 
Nors prezidentas kalboje nepava
dino, kaip viceprezidentas Ag- 
new spalio 30 d. Harrisburge ka
ro kritikus palaikė komunistais, 
spekuliuojančiais politikais, bet 
jis davė suprasti, kad jo minčiai 
pritaria ir jos laikysis. “Būkime 
vieningi taikos siekdami. Būki
me vieningi prieš pralaimėjimą. 
Turime suprasti, kad Š. Vietna
mas negali nugalėti ar pažemin
ti JAV. Tai gali įvykdyti patys 
amerikiečiai”.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA RŪGYTE

1944 metais rugpiūčio mėnesį Kaunas ir Vilnius bu
vo jau bolševikų okupuoti. Švėkšnos gimnazijos rūmai 
buvo užimti vokiečių ligoninės, perkeltos iš Vendebo 
Latvijoje. Kilo klausimas rugpiūčio vidury, ar atidaryti 
Švėkšnos gimnaziją, ar pradėti mokslo metus, nes, be 
švėkšniškių mokinių, dar prisidėjo ir mokinių, subėgu
sių iš kitur.

Švėkšnos gimnazijas mokytojų taryba nutarė moks
lo metus pradėti, remdamasi tuo, kad nedidelis mies
telis prie vokiečių sienos, tolimas užfrontis, frontas su
stojęs prie Šiaulių, todėl mažas pavojus bombardavi
mams. Mokytojų ir tėvų entuziazmas buvo didelis, kad 
dar veiks bent viena lietuviška gimnazija.

Vokiečių valdžia, direktorės prašoma, davė leidimą 
mokslą pradėti ir atidavė vokiečių pradžios mokyklos 
namus, kur buvo patalpintos pirmos 4 klasės, o kitoms 
7 klasėms buvo gautos patalpos miestelyje. Sušauktas vi
suotinis mokinių tėvų susirinkimas priėmė vienbalsiai 
pateiktą gimnazijos išlaikymo sąmatą, buvo išrinktas 
tėvų komitetas tvarkyti ūkiniam reikalam. Gimnazija 
veikė iki spalio 10 dienos, kada frontas prie Šiaulių bu
vo pralaužtas ir Švėkšna spalio 12 dieną buvo okupuo
ta.

Mano žinios apie Švėkšnos gimnaziją tuo nesibai
gia, nors ir apleidau gimtąjį kraštą spalio 10 dieną. 
Šiandien Švėkšnos vidurinės mokyklos direktoriumi yra

K. TAUTKUS

Tylinčioji dauguma

Nixono kalba kėlė didelį dė
mesį visame pasaulyje, neišsky
rus nė komunistinio, bet prezi
dentas pirmoje eilėje prašė kraš
to gyventojų remti jį, jo vyriau
sybę ir vadovybę. Tie, kurie lau
kė sensacijų, staigmenų ar “nau
jų” planų nusivylė. Prezidentas 
aiškiai, logiškai ir santūriai nu
rodė vyriausybės pastangas baigti 
karą, priminė ir sąlygas, kurios 
privertė JAV siųsti dalinius į P. 
Vietnamą. Jis aiškiai paminėjo, 
kad krašto vyriausybė siekia vi
siškai ištraukti karines pajėgas 
iš Vietnamo, neatsižvelgiant į 
Paryžiaus taikos pasitarimus.

Kad priešas nepasinaudotų sa
vo naudai, prezidentas nenurodė 
tikslaus atitraukimo laiko, bet 
pabrėžė, kad tai priklausys nuo 
priešo veiksmų fronte. Pasisakęs, 
kad jis dar prieš prezidento pa
reigų perėmimą ir perėmęs dė
jo visas pastangas baigti karą gar
binga taika, bet jo kreipimasis į 
S Sąjungą, Š. Vietnamą liko be 
pasėkų. Net ir jo asmeninį laišką 
Hanojaus diktatoriui Ho Chi 
Minh bei kitus veiksmus Š. Viet
namo prezidentas ir vyriausybė 
atmetė. Išvardinęs visas siektas 
taikos ir karo baigimo pastan
gas, prez. Nixonas kreipėsi į “ty- 
linčiąją visuomenės daugumą”, 
prašydamas remti jo pastangas 
taikos kryptimi.

Po kalbos tą patį vakarą pra
sidėjo “tylinčios daugumos” re

akcija-telefonais ir telegramomis 
pritarimas prezidento taikos kryp 
čiai ir pastangoms baigti Vietna
mo karą teisinga, garbinga ir pas
tovia taika. Visame krąšte jau 
organizuojasi įvairiais vardais są
jūdžiai prieš įgrisusias demon
stracijas. Įvairios atsargos karių 
organizacijos ruošiasi skelbti 
solidarumo ir pasitikėjimo Nixo- 
nui dienas. Tautinės gvardijos 
vadas gen. W. Vilsonas kreipėsi 
į pusę milijonų narių, kad jie 
pradėtų protestuoti prieš karo 
triukšmautojus. Karių veteranų 
sąjunga prašo darbo unija, baž
nyčių ir kitų organizacijų skel
bimais spaudoje ir kitais būdais 
reikšti solidarumą vyriausybei ir 
jos taikos planams. “Amerikos le
gijono” pareigūnai ir vadovau
jantieji asmenys skelbia, kad 
jau atėjo laikas ir diena pabus
ti “tyliančiajai daugumai” ir pra
dėti veikti, pranešti “Hanojui 
apie krašto susiskaldymą”. Visi 
sąjūdžiai nusistatę veiksmus pra
dėti lapkričio 10 dieną.

Kalbos atgarsiai krašte

Nixono kraštui tartas žodis 
(X1.3) turi atgarsių gyventojų, 
politikų ir spaudos tarpe. Jo kal
ba palankiai vertinama ir dau
gumos užsienio kraštų. Pripa
žįstama, kad kalboje nebuvo staig 
menų, didelių posūkių atskleidi
mo, nes atgarsiai yra tokie, ko
kių dauguma tikėjosi. Nixono 
krypties rėmėjai jį rems ir toliau. 
Tie, kurie Nixono politiką puo
lė, ją puls ir toliau, kritikos ne
atsisakys, nevengs gausesnių de
monstracijų. Prezidento kalbos

Černiauskas, kurio žmona anais laikais buvo 5, 6, 7 kl. 
mokinė, o dabar mokytoja Iliara Rimkutė-Černiauskie- 
nė.

1944 m. spalio 12 dieną, kai bolševikai okupavo 
Švėkšną iš 403 mokinių liko 323 mokiniai vienuolikoje 
klasių. Tas skaičius mokinių su mažais svyravimais iš
silaikė iki 1950 metų, kada buvo padaryta mokyklų re
forma ir prie gimnazijos buvo priskirti aukštesni pra
džios mokyklos skyriai. Tada, 1950-51 mokslo metais, 
mokinių skaičius pakilo iki 686. Tas skaičius su ma
žais svyravimais išsilaikė iki dabar ir 1968-69 mokslo 
metais mokykloje mokėsi 642 mokiniai.

Švėkšnos gimnazija išleido iki 1944 metų 231 abi
turientą, o nuo 1945 metų iki 1968 metų 681 abiturien
tą — iš viso 912 abiturientų. Didžiausia laida — abi
turientų 1968 metais — 52 abiturientai.

Klasių skaičius gimnazijoje nuo 1943 metų iki 19- 
49 metų buvo 11. Nuo mokyklų reformos pakilo iki 22, 
o 1969 metais iki 23 klasių. Mokytojų tuo pačių laiku 
iš 22 pakilo iki 34. 1959 metais atidarytas mokiniams 
internatas-bendrabutis buvusioj klebonijoj.

Švėkšnos gimnazijoje nebesutilpo toks skaičius kla
sių ir šiuo metu gimnazija veikia trijuose pastatuose. 
Dėstomi tie patys dalykai, kaip ir Lietuvos nepriklauso
mybės laikais, be tikybos, pridedant astronomiją, brai
žybą, iš svetimų kalbų — anglų kalbą. Organizacijo
se dalyvauja visi gimnazijos mokiniai: spaliukai, pionie
riai, komjaunuoliai... Mokinių būreliai veikia kaip ir 
nepriklausomybės laikais. Mokykloje veikia trys chorai.

Švėkšnos gimnazijos direktoriai yra buvę šie as
menys: kun. Antanas Šarka (1919 IX — 1922. III. 12 d.), 
Stasys Rakauskis (1922. III — 1927. VIII), Petras Sū

EL FATA LAIMĖJO
Libanas padarė nuolaidas, bet Izraelis graso

GEDIMINAS GALVA

Lapkričio 2 d. buvo paskelbtas 
EI Fata vado Yaser Arafato susi
tarimas su Libano kariuomenės 
vadu gen. Emile Bustani. Pasita
rimų pradžioje dalyvavo Egipto 
užsienio reikalų ministeris Maha- 
mis Radas ir krašto apsaugos mi
nisteris Mahommed Fawzi. E- 
gipto prezidentas Nasseris darė 
žygius nutraukti arabų tarpusa
vio kovas ir palenkti Libaną įsi
leisti EI Fata organizacijos kovo
tojus. Kairo pasitarimuose E. Bu
stani buvo priverstas daryti nuo 
laidas. Libaną palaužė vidaus po
litinis sunkmetis. Dalis vadų ir 
krašto mahometonų dauguma 
pritarė arabų kovotojų įsileidi
mui į kraštą kovoti prieš Izraelį.

Kariniai susidūrimai pasienyje 
įtempė santykius krašte ir kėlė 
nerimą užsienyje. Nasseris pasi
naudojo laikina įtampa sukviesti 
ginčo šalių pasitarimą Libanui 
palenkti.

. Libano nuolaidos

Libanas buvo priverstas įsileis
ti EI Fata organizacijos narius 
vesti kovai prieš Izraelį. Jo su-

mintims tą patį vakarą ir ry
tojaus dieną pritarė tūkstančiai 
“tylinčios daugumos” visuome
nės.

Visi kritikai ir Nixono politi
kos šalininkai pripažino, kad 
prezidentas nepasakė “nieko nau
jo”. Atsiliepė pirmaujantis kriti
kas šen. Fulbrightas ir buv. vice
prezidentas Humphrey. Abudu 
prezidento kalba ir jo “taikos pla
nais” buvo nepatenkinti. Tačiau 
šen. Fulbrightas vis tik susi
laikė, kaip senato užsienio poli
tikos komiteto pirmininkas, pra
dėti “viešus” Vietname politikos 
apklausinėjimus. Senato ir at
stovų rūmuose kalbos atgarsiai 
sutikti santūriau. Atstovų rūmų 
50 demokratų ir 50 respublikonų 
priėmė rezoliuciją, kuria remia 
Nixono taikos krypties planą. 
Protestuotojų vadai ir morato
riumo koordinatoriai, kaip Sum 
Brown ir David Hawk, nepaten
kinti ir prezidento kalbą pavadi
no “karo kalba” ir pasižadėjo, 
kad pakartotinos demonstracijos 
prieš Vietnamo karą lapkričio 
13-15 d. bus gausesnės dalyviais. 
Bet New Yorko šen. Javits res
publikonas “laiminęs spalio 15 
d. moratoriumą, atsisakė rem
ti lapkričio 13-15 d. karnavalą — 
Washingtone, nes jo nuomone 
demonstracijos gali būti ne tai
kingos. Nixono pasakymas, kad 
“Kraštas” (JAV) negali būti di
delis, jei apvilia savo sąjunginin
kus ir apleidžia savo draugus”, 
esą, galįs pakurstyti studentus 
“radikalus ir jaunuomenės ekstre 
mistus” protestus paversti mušty
nių lauku su aukomis. Jis tam ne
pritariąs.

džius (1927. IX — 1931. VIII), Pranas Samulionis 
(1931. IX. — 1939. VIII), Stasys Rudys (1939. IX. — 
1940. VIII), Jonas Dargis (1940. IX — 1942. VIII), 
Alicija Rūgytė (1942. IX. — 1944. X. 10), Jonas Kriau
čiūnas (1944.X. — 1945. VIII), Pranas Gailiūnas (1945. 
IX. — 1949. III), Petras Butrimas (1949. IV — 1954. 
VIII), Albinas Strungys (1954. IX — 1964. VIII) ir 
Alfonsas Černiauskas (1964.IX.19).

Švėkšnos gimnazija į šį tolimą Žemaičių kampelį 
yra įnešusi nemažą indėlį. Nedidelis miestelis, maža 
pramogų — visi gimnazijos ruošiami parengimai vi
suomenės su džiaugsmu sutinkami. Ypatingai iškil
mingai švenčiamos abiturientų išleistuvės. Džiaugiasi 
abiturientai, jų tėvai, visuomenė įr mokytojai.

Ne tik nepriklausomybės laikais, bet ir dabar lap
kričio 2 visa gimnazija eina į kapines su vainikais, ku
riuos padeda ant kapų buvusio direktoriaus kun. An
tano Šarkos, Domininko Endzelio, daktaro Juozapo Ru
gio, o mirus Chicagoje buvusiam keturis metus Švėkš
nos gimnazijos mokytojui ą. a. inž. Jonui Rugiui ant 
jo tėvo kapo jo vardu, dalyvaujant visai gimnazijai, 
buvo padėtas vainikas.

Žemaičių vyskupai Paliulionis ii Cirtautas, kuris 
buvo kilęs iš gretimų Aisėnų, atvažiuodavo vasaroti į 
Švėkšną pas Aleksandrą Platerį. Rusų general-bubema 
torius Sviatopolk-Mirskis, ministeris pirm. Stolypi- 
nas viešėdavo Švėkšnoje pas Platerius ir pas prel. Ma- 
ciejauską dar prieš pirmą pasaulinį karą. Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona su žmona dalyvavo 1928 me
tų Švėkšnos gimnazijos pašventinimo iškilmėse. Klai
pėdos krašto gubernatorius kiekvienų iškilmių proga 
lankydavo Švėkšną.

(Bus daugiau)

[Verenumas esąs nepažeistas. Or- 
i ganizacijos nariai negali kištis į 
krašto yidaus su Libano kariuo
menės vadovybe.

EI Fata organizacijai nelen
gva bus susitarti su Libano kari
ne vadovybe. Libanas iš praeities 
žino, kad EI Fata kovotojų už
puolimui gali būti priežastis iš
šaukti Izraelio atkirčiui.

Šiuo susitarimu Libanas turėjo 
sekti Jordanijos pavyzdžiu. Kara
lius Huseinas pradžioje teigė, kad 
EI Fata organizacija veikianti be 
jo žinios ir pritarimo. Jis bandė 
minėtą organizaciją iš krašto iš
stumti, bet nepavyko. Šiuo metu 
karaliaus lemtį apsprendžia EI 
Fata, o ne karaliaus organizaci
jos kariniai veiksmai.

Libanas ir Jordanija yra savisto 
vios valstybės, bet jų suverenu
mas apkarpytas.

Izraelio grasinimai

Po susitarimo Izraelis sausumo
je arabų apsuptas iš visų pusių. 
Jis neapgalvotais žygiais, pakar
totinais kaimyno puolimais, o y- 
pač prekybinio orinio laivyno 
sunaikinimu Beirute pastūmėjo 
Libaną prieš savo valią pritarti 
EI Fata organizacijos reikalavi
mams.

Susitarimas Kaire ypač sujau
dino Izraelį. Jeruzalės šaltiniai ė- 
mė ne tik įspėti Libaną, bet jam 
grasyti. Užpuolikai iš Libano bū
sią arabų gyventojų. Užimtoje Li
bano pasienio srityje Izraelio ka
riai gins kraštą nuo EI Fata už
puolimų. Libano užpuolimas bū
siąs žymiai lengvesnis, nes netruk 
dančios jokios gamtinės kliūtys 
žygiui atlikti.

Lapkričio 4 d. Izraelio vyriau
sybė įspėjo Libaną, kad ryšium 
su arabų kovotojų užpuolimais 
būsįą daromi kariniai atkirčiai. 
Viešame pareiškime nurodoma, 
kad Izraelis negalėsiąs pakęsti jo 
šiaurinės srities užpuldinėjimų, 
kurie numatyti Kairo susitarime.

EI Fata organizacijos pajėga
Arabų kovotojų organizacija žy

miai sustiprėjo. Prieš metus a- 
rabų duomenimis arabų kovotojų 
buvę 27,000. Šių metų rudenį jų 
skaičius siekiąs 50,000. Tarkime, 
kad šis skaičius yra perdėtas, ta
čiau vargu tikėtina Izraelio teigi
mui, kad arabų kovotojų Jordani
joje, Sirijoje ir Libane tik 7.500.

EI Fata ir kitų arabų kovotojų 
organizacijų kovotojai gerai pa
ruošiami ir apginkluojami. Yaser 
Arafato teigimu Palestinos arabų 
jaunuolių tik dalis tepriimama 
į kovos organizacijas.

Arabų kovotojų apginklavimas 
žymiai pagerintas. Jie naudoja ne 
tik šautuvus, bet ir lengvąsias pa
trankas bei raketas.

(Nukelta į 4 pusi.)
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ALYTAUS GIMNAZIJA-DZŪKIJOS 
ŠVIETIMO ŽIDINYS
Minint jos įsteigimo 50-metį 

DR. JULIUS VIDZGIRIS

DELEGATŲ RINKIMAI Į ILLINOIS 
KONSTITUCIJOS KONVENCIJĄ

Mokyklos sukaktis visuomet 
yra reikšmingas visuomeninis 
įvykis jau vien dėl to, kad tai 
yra vienos didelės šeimos šven
tė.

Didelę šeimą iš tikrųjų sudaro 
toji daugybė įvairaus amžiaus, 
padėties ir likimo asmenų, ku
rie bent pakilioje šventės nuo
taikoje pasijunta artimi vieni 
kitiems, sujungti bendro ryšio 
su mokykla, kurią jie laiko sa
va. Ji yra sava tiems, kurie 
šiandien joje dirba ir mokosi, 
ir visiems kitiems, bet kada pra
eityje vienaip ar kitaip su ja 
susijusiems, nepaisant, kur jie 
daibar bebūtų ar ką beveiktų.

Ne tik mokytojai, tarnauto
jai ir mokiniai, bet ir jų tėvai 
bei artimieji, net visi tos pa
čios apylinkės ar krašto gyven
tojai turi lygią teisę savąją mo
kyklą laikyti didžiulės šeimos 
židiniu, vertu jų pagarbos ir 
meilės jausmų.

Visa tai galioja Alytaus gim
nazijai, kuriai šį rudenį sukako 
50 metų nuo jos įsteigimo.

Ištisą eilę metų ji buvo vie
nintelė vidurinio mokslo įstai
ga stambiausiame Dzūkijos mie 
ste ir visoje Alytaus apskrity
je, kurioje gyveno arti pusant
ro šimto tūkstančių gyventojų 
su pačiu didžiausiu vidutiniu na
tūraliniu prieaugliu nepriklau
somoje Lietuvoje.

Norint pilnai suprasti Aly
taus gimnazijos vaidmenį, rei
kia jį vertinti tautinės kultū
ros istorijos perspektyvoje.

' Okupacijos ir nutautimo 
padaryta žala

Penkiasdešimtmetis, kaip toks, 
yra labai kukli sukaktis, jeigu 
ją palyginsime su Europos švie 
timo tradicija, kuri siekia vidur
amžius. Ir pačioje Lietuvoje pir
mosios mokyklos atsirado tuo
jau po to, kai krikščionybės 
šviesa pasiekė kraštą. Deja, 
lietuviškojo švietimo tęstinumą 
nutraukė dvi nelaimingos isto
rinės priežastys.

Viena jų buvo kultūrinio nu
tautimo priežastis: senosios Lie 
tuvos aukštuomenė tesirūpino 
vien didžiosios valstybės rei
kalais, nebrangino savo gimto
sios kalbos, ją paliko paniekin- 
tajai liaudžiai ir mokyklas pa
vertė svetimos kultūros židi
niais.

Kita priežastis, dėl kurios nu
trūko mūsiškė švietimo tradici
ja, buvo politinė nalisvė, tiks
liau tariant, carinės Rusijos o- 
kupacija ir jos nuožmiai vyk

doma rusinimo politika. Ypač 
skaudžiai iš pamatų buvo su
krėstas ir užslopintas Lietuvos 
švietimas, uždarius Vilniaus u-

EL FATA LAIMĖJO 
(Atkelta iš 3 pusi.)

Arabų finansinė parama
Saudi Arabija teikia didžiausią 

arabų kovotojų finansinę para
mą — 3 mil. dol. per metus Pa
lestinos arabų kovotojų organiza
cijoms remti. Neseniai Y. Arafas 
susitarė su Libijos vyriausybe kas
met teikti Palestinos organizaci
joms ketvirtį milijono dolerių. 
Palestinos arabai, dirbą arabų 
kraštuose, apsidėjo 7 proc. mokes
čių kovotojams remti. Kai ku
riuose arabų viešbučiuose svečiai 
turi mokėti 5 proc. mokesčių Pa
lestinos reikalams. Didžioji pa
ramos dalis teikiama iš parduo
damos naftos pajamų.

Sovietai tik pastaruoju metu 
ėmė atvirai girti Palestinos arabus 
kovotojus. Jie ginklus gauna iš So
vietų ir Čekoslovakijos.

Mažasis Kairo susitarimas gali 
sukelti naują drumsti ir įtampą 
Artimuose Rytuose.

niversitetą, vieną pažangiausių 
to meto Europos švietimo cent
rų.

Nauja, gryna lietuviška švie
timo sistema pradėjo vystytis 
tik šio amžiaus pradžioje, griež 
tai pasikeitus istoriniams rė
mams. Tautinis atgimimas su
grąžino lietuvių kalbai jai pri
klausančią vietą visuomenėje, 
o valstybinės nepriklausomybės 
sąjūdis ryžtingai kūrė reikalin
gas sąlygas kultūriniam atgi
musios tautos' idealui siekti.

Tai nebuvo joks atsitiktinu
mas, bet istorįškai dėsningas 
reiškinys, kad tautiškai atgi
musios Lietuvos švietimo sis
tema visu ūgiu ėmė stiebtis tik 
tada, kai buvo atstatyta nepri
klausoma valstybė.

Likiminis pasikeitimas
Alytaus gimnazija, pradėjusi 

savo darbą 1919 m. rugsėjo 1 
Į d., buvo viena pirmųjų naujau
siųjų laikų tipo Lietuvos vidu
rinė mokykla. Ir ta prasme ji 
buvo tiesioginė išdava bei liudi
ninkė tos likiminės kaitos, kuri 
įvyko tautos kultūrinėje ir poli
tinėje buityje.

Praeityje kiek didesnį vaid
menį pietinės Lietuvos švietime 
turėjo Merkinė, kurioje savo 
mokyklas turėjo jėzuitai ir do
mininkonai. Alytus neturėjo jo
kios švietimo tradicijos. Iš caro 
laikų jis paveldėjo tik dvi pra
dines mokyklas — po vieną a- 
biejose Nemuno vingio pusėse.

Nedidelis tai buvo miestas. 
Nors miesto teises buvo gavęs 
dar XVI-me šimtmetyje, bet 
vėliau, karų ir marų nusiaub
tas, sunyko ir nebeatsigavo. Jis 
pradėjo augti tik paskutinia
me XIX-jo šimtm. dešimtmety 
kai caro valdžią Alytų pavertė 
trečiosios eilės tvirtove. Nutie
sus plentus į Kalvariją, Seinus, 
Daugus, o ypač geležinkelio li
niją Varėna - Alytus - Suvalkai 
Gardinas, susidarė stambus su
sisiekimo mazgas, patogios są
lygos prekybai.

Visa tai išėjo daugiau į nau
dą kairėje Nemuno pusėje esan
čiam Alytui II-jam, kuris grei
tai išsiplėtė ir gerokai pralen
kė ligi tol vyravusį Alytų I-jį 
Vilniaus pusėje.

Didžiojo karo metu miestas 
perdaug nenukentėjo, bet nete
ko didelės dalies gyventojų. To
lesniam jo augimui smarkiai pa
kenkė Vilniaus krašto okupaci
ja, kuri sukliudė Alytui išvys
tyti natūralaus tarpininko vaid
menį tarp Kauno ir Vilniaus iš 
vienos pusės ir Suvalkų bei Gar 
dino — iš kitos. Akla demar
kacijos linija dviejose vietose 
perkirto geležinkelio liniją ir 
padarė ją nereikšminga. Ta-

Vieno ūkininko Oregone višta pradėjo dėti nenormaliai didelius kiaušinius, ligi 3,5 colių ilgumo. Vidu
ryje matome normalų kiaušinį iš kraštų — neseniai padėtus.

Alytaus gimnazijos sukakčiai paminėti komitetas. Iš kairės į deš. (sėdi) — kun. dr. Ignas Urbonas, Irena 
Kairytė, Elena Juknevičienė ir kun. J. Borevičius; (stovi) — dr. Gediminas Balukas, dail. Antanas Petriko 
nis, inž. Aleksas Jankūnas, Stasys Grigaravičius, dail. Jurgis Daugvila, Kazys Jonaitis ir Julius Karsas.

čiau Alytus tapo apskrities ad
ministraciniu centru. 1923 m. 
visuotinio gyventojų surašymo 
metu jame jau gyveno daugiau 
kaip 6 tūkst. žmonių, o nepri
klausomojo laikotarpio pabaigo 
je pasiekė 10 tūkst.

Alytaus švietimo įstaigos
Alytui tapus stambiausiu Dzū 

kijos miestu, jame susispietė ir 
švietimo įstaigos. Tais pačiais 
1919-siais metais, kai Alytaus 
gimnazija pradėjo savo pirmuo
sius žingsnius, įsisteigė ir žy
dų progimnazija, kuri gyvavo 
iki 1940 m. Ją uždarė bolševi
kai. 1927 m. čia buvo įsteigta 
Aukštesnioji miškininkystės mo 
kykla, kuri 1939 m. buvo iškel
ta į Vilnių. 1929 m. buvo ati
daryta Žemesnioji žemės ūkio 
mokykla. Nuo 1938 m. veikia 
vidurinė amatų mokykla. 1941 
m. gale įsteigta Alytaus moky
tojų seminarija.

Prieš penkiasdešimtmetį bu
vo kultūrinė dykuma. Gimnazi
jos švietėjiška veikla pažadino 
ją iš amžių snaudulio, atiden
gė joje ir išlaisvino ilgai slopin
tą begalinę dzūkų krašto ener
giją šviestis.

Mokiniai ir mokytojai
Straipsnio rėmuose neįmano

ma išsamiau nušviesti tai, ką 
Alytaus gimnazija iki šiol da
vė dzūkų kraštui ir visai Lie
tuvai. Tai padarys istorikai. Te
būna man leista auksinio jubi
liejaus proga suminėti kai ku
rių buvusiųjų mokytojų ir mo
kinių pavardes. Tai nepilnas ir 
netobulas sąrašas, bet ir toks 
gali būti naudingas Alytaus gim 
nazijos vaidmeniui išryškinti.

Alytuje tebegyvena pedago
gas Kazys Klimavičius, pirma
sis ketuririasės vedėjas, jai va
dovavęs 1919 - 23 m. Kitas stei
gėjas — pedagogas Adomas Ba- 
lynas buvo taip pat kilęs nuo 
Alytaus, pasižymėjęs gimtojo 
kaimo švietėjas, tautotyrinin- 
kas, Lietuvių mokslo draugijos 
narys. Netolimas jo kaimynas, 
taip pat vienas pirmųjų moky
tojų, Gavelis 1948 m. bolševikų 
ištremtas į Sibirą.

Iš senesniųjų dar gyvų mo
kytojų reikia paminėti matema
tiką S. Totorių, vadovavusį 1940

- 41 m. gimnazijai, čia dirbo 
tiek mokinių, tiek visuomenės 
labai gerbiami už jų didelį hu
manizmą mokytojai gamtinin
kai — Kairys ir Narijauskas. 
Mokytojavo čia Karolis Dinei
ka, pasižymėjęs fizinės kultū
ros ugdytojas Lietuvoje.

Visas miestas pažino -spal
vingą bohemiškai nusiteikusio 
keramiko dailininko ir mokyto
jo Vytauto Brazdžiaus asmeny
bę. 1929 m. jis įsteigė Alytaus 
kraštotyros muziejų, kuriuo pa
skiau daug rūpinosi insp. Jonas 
Miškinis.

Mokyt. J. Žekevičius skatino 
mokinius domėtis tautosaka ir 
išleido jų surinktas dzūkų po
ringes.

Gimnazijoje dirbo muzikai 
Stasys Navickas ir Juozas Nei7 
montas, abu kompozitoriai.

Iš mokytojų rašytojų minėti
ni: Kazys Bradūnas, Br. Bui- 
vydaitė- Mičiulienė, Stp. Povila
vičius - Vykintas, J. Žekevičius, 
teatro istorikas doic. V. Maknys 
-'Maknickas, religiniu raštų au
torius kun. Piius Kirvelaitis. 
Taip pat iki bolševikų arešto — 
gen. T. Daukantas.-iiDaugelis buvusių Alytaus 
gimnazijos mokinių pasiekė 
aukštąjį mokslą ir sėkmingai 
reiškiasi įvairiose gyvenimo sri
tyse. Juos visus dar sunkiau su
minėti.

Iš dvasininko pašaukimą pasi
rinkusiųjų minėtini: kun. J. Bo
revičius, kun. V. Delinikaitis, 
Kolumbijos univ. prof. kun. dr. 
Vyt. Mankeliūnas, kun. dr. Ig. 
Urbonas, prel. dr. L. Tulaba, 
popiežiškosios lietuvių šv. Ka
zimiero kolegiios Romoje ilga
metis rektorius, ir prel. Jonas 
Buikus.

Mediko keliu pasuko fiziolo
gas B. Padegimas, medicinos 
daktarai Ged. Balukas, Ant. 
Dulskas, Am. Grušnys, Danie
lius Degesys, J. Mikelionis, K. 
Milius, J. Makštutis ir kt.

Meno pasaulyje tarptautinio 
garso pasiekė Paryžiuje gyve
nantis tapytojas V. Kasiulis, 
dail. A. Petrikonis, J. Daugvila,
L. Židonytė.

Rašytojij ir publicistų eiles 
papildė šie buv. Alytaus gimna
zijos mokiniai: O. B. Audronė,
D. Aukselytė, B. Bazevičius, J.

Butėnas, Pr. Daugininkaitis, A. 
Graževičius - Gražiūnas, A. Jo
nynas, A. Maldonis, C. Surdo- 
kas, Ig. Urbonas, V. Volertas. 

Kovose už laisvę

Atskirai reikėtų paminėti gim 
nazijos indėlį kovose už Lietu
vos laisvę bei ryšius su rezis
tencija. Deja, čia ir medžiaga 
dar nesurinkta, ir tai, kas jau 
žinoma, ne laikas skelbti. So
vietų - vokiečių karo pradžioje 
aukščiausią auką atidavė moky 
tojas ats. Įeit. Benj. Meškelis 
ir 1941 m. laidos abiturientas 
Ražaitis, pokario metais — mo
kytojas lituanistas Ig. Griškevi
čius ir buvęs mokinys Alb. Per
minąs, pulk. “Kazimieraičio” - 
Vitkaus adjutantas, pasižymė
jęs pietų Lietuvos partizanų va
das. Prieš karą Alytuje dirbusi 
mokytoja Br. Stosiūnienė poka
rio metais priklausė LLA “Že
maičių” apygardos štabo vado
vybei. Daugelio vardai paaiš
kės tik tada, kai bus parašyta 
ir paskelbta “Dainavos” apy
gardos “Dzūkų”, “Geležinio Vil
ko”, “Merkio’’ ir “Šarūno” rink 
tinių istorija.

Ir su lietuviškuoju gyveni
mu išeivijoje Alytaus gimnazi
ją sieja tamprios gijos. PLB 
priekyje šiandien stovi buv. di
rektorius St. Barzdukaš. Bend
ruomeninėje veikloje veikliai 
reiškiasi E. Juknevičienė, A. 
Vakselis; mokiniai: Lietuvių 
fondo vienas iniciatorių dr. G. 
Balukas, kun. J. Borevičius, SJ, 
Vliko tarybos narys dr. A. Skė
rys, kun. dr. Ig. Urbonas, inž. 
V. Volertas.

Vasario 16-sios gimnazijoje 
šiuo metu dirba trys buvę Aly
taus gimnazijos mokytojai: di
rektorius V. Natkevičius, ma
tematikas S. Antanaitis ir S. 
Povilavičius - Vykintas. Kol sun 
ki liga sukaustė, čia dirbo ir ka
pelionas kun. dr. J. Navickas.

Čia pateiktas pavardžių są
rašas, be abejo, labai sprago- 
tas, bet jo pakanka įrodymui, 
kad Alytaus gimnazija, sutel
kusi ir išugdžiusi savo židinyje 
tokias kūrybiškas asmenybes, 
atliko reikšmingą kultūrinį vaid 
menį.

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

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

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

Gaunama “Drauge.’ 
$2.50.

Kama

Illinois State gvyentodai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.

asm

ADV. CHARLES P. KAL
Yra reikalinga pertaisyti Illi

nois konstituciją ir p*'taikyti 
prie 20 šimtmečio. Ilitnois kon
stitucija .uaždaug remiasi ir 
pritaikyta prie JAV konstitu
cijos. Dabartinė Illinois pertai
syta konstitucija buvo priimta 
1870 m. gegunės 13 d. Origina
li Illinois konstitucija buvo pri
imta I8-18 m. rugpiūčio 26 d 
ir pertaisyta konstitucija 1848 
m. balau ri-’o 1 d. Tai yra arti 
152 metai nuo pirmoj.Illinois 
konstitucijos, kuri buvo paruoš 
ta, pasirašyta ir patvirtinta 82 
delegatų. Tie konstitucijos ren
gėjai buvo tu ’aikų žinovai ir 
praktikai politikai.

Per tą eilę metų Illinois kon
stitucija veikė atsakingai Illi
nois gyventojams. Jos rengėjai 
matė, kad ateityje išaugs dideli 
didmiesčiai, todėl suvaržė di
delių mtstų valdininkus, kad 
neišnaudotų Illinois gyventoj'ų 
Vienas pavyzdys. Suvaržymai 
tvarkant valstybės taksus, par
davimo taksus, asmeninės nuo
savybės ir nuosavybės parda
vimo taksus. Miestą’ neturi tei
sės pakeiti taksų be valstijos 
legisiatūros užtvirtinimo. Viena 
iš svarbiausių konstitucijos ga
rantijų yra, kad valstijos iždi
ninkas ir visi miestų iždininkai 
bei policijų vadai yri renkami 
vienam terminui — . metams 
ir jie nemkami kitą trminą.

Delegatų į Illinois konstituci
jos kon/enciją rinkimai įvyks 
lapkričio 18 d. visoje Illinois 
valstijoj. Renkama maždaug 
po du delegatus kiekvieno sena
toriaus- distrikto. Šių delegatų 
rinkimo šūkis, kad jie turi būti 
nepartiniai Bet mes turime dvi 
galingas partijas — respubli
konų ir demokratų. Ir abi parti
jos vienaip kalba, o kitaip vei
kia. Todėl didžiuma šių delegatų 
gali būti išrinkti vienos ar ant
ros partijos ir jų tikslas, kad 
konstitucija leistų jiems vadi-, 
namą “home rule”. Tai būtų 
naudinga didesniems miestams, 
bet būtų pragaištinga Illinois 
piliečiams. Bus išrinkti ir keli 
nepartiniai delegatai, bet jų bus 
mažuma. Ta mažuma neturės 
pakankamai politinės jėgos, kad 
konstitucija būtų pritaikyti vi

•i
DABARTINES LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNAS
Sudarė J. Balčikonis, K. Kor

sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintėlis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

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

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

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

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1683 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai h.r ■

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

suomenei, o ne vienai ar antrai 
politinei partijai.
Mums visiems yra svarbiau pa 

taisyti ir priimti Illinois kon
stituciją mūsų ir mūsų vaikų 
gerovei, kad konstitucijos pri
imti principai būtų pritaikyti 
lygiai ir teisingai, o ne pcliti- N 
nėms ar organizacinėms gru
pėms.

Didžiulės partijos “neparti
nio” žodį labai laisvai vartoja. 
Remdamiesi tuo žodžiu, turėtų 
balsuoti už tokius kandidatus, 
kurie yra tikrai nepriklausomi 
nė vienai partijai. Šis konstitu
cijos pataisymas yra svarbiau
sias iš visų, nes po’itinė, ekono- 
minė ir-kultūrinė pažanga yra ~ 
kitokia, negu buvo praeity.

Kiekvienas Illinois pilietis tu
ri atlikti savo politinį uždavinį.
Jo balsavimas lapkričio 18 d. 
arba sustiprins, arba susilpnins 
Illinois konstituciją. Nebalsavi- 
mas sustiprins tik partijų tiks
lus.

VYSKUPAS UŽĖMĖ SOSTĄ

Buvęs Chicagoje vyskupas 
augziliaras John Miay popiežiaus 
Pauliaus VI paskirtas Mobile, 
Ala., vyskupu. Jis pradėjo tą 
vyskupiją valdyti gruodžio 10 
d. Jį įvesdins apaštališkas dele
gatas arkivysk. Luigi Raimon- 
di.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

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

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25^,

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M DOSTOJEVSKIS

u I tom. —3.00
II tom. — 2.50 * 

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
"1 ?? r;• tv tom- —350

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

Gaunama DRAUGE, 4545 Weet
63rd St., Chicago, III. 60629

Illinois State gyventojai prie kalnoe 
turi pridėti 5% mokesčių.

2.50

3.00

5.00



LIETUVIAI CALIFORNI JO JE
LIETUVOS KONSULATO 

30 METŲ SUKAKTIS

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 12 d. S

Spalio mėn. 26 d., Ambassa- 
dor viešbutyje, Los Angeles, iškil
mingais pietumis buvo paminėta 
Lietuvos Konsulato įsteigimo 30 
metų sukaktis. Konsulatas buvo 
įsteigtas 1939 m. rugpiūčio mėn.
7 d. Jo įsteigimas buvo pavestas 
dr. Juliui J. Bielskiui, kuris dar ir 
šiandien ta įstaiga rūpinasi. JAV 
valdžia 1966 m. sausio mėn. 5 
d. išdavė atitinkamą pažymėjimą 
Kons. dr. Bielskiui pripažįstantį 
jo pakėlimą į Generalinius Kon- . 
sulus. Taigi Los Angeles lietuviai , 
turėjo progą atžymėti dvi sukak-' 
tis: konsulato įsteigimo ir jo stei-1 
gėjo 30 metų nenuilstamo darbo 
pripažinimą. Tad ir nenuostabu, 
jog gauti sveikinimai šia proga1 
buvo daugiau asmeniško pobū
džio, padėka Gen. Kons. dr. Biel
skiui už atliktą darbą Lietuvos 
valstybės tarnyboje. Į sukaktuvi
nius pietus buvo pakviesti aukš
tieji miesto valdžios pareigūnai, 
konsularinio korpuso nariai, 
spaudos atstovai ir visa lietuviš
ka visuomenė. Dalyvavo Turki
jos, Kinijos, Brazilijos, Čilės ir Es 
tijos diplomatiniai atstovai, mies 
to burmistro įgaliotinis (Miss Kit 
ty CurtiJc —burmistro įstaigos 
administracinė koordinuotoja) ir 
buvęs paskutinis JAV ministeris 
Lietuvai dr. Owen J. C. Norem.

Pietūs pradėti invokaciją, ku
rią perskaitė Sv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. prel. Jonas 
Kučingis. Meninėje dalyje solistė 
H. Swaggart, akomponuojant R. 
Plummer, padainavo lietuviškai 
4 daineles, kurios buvo publikos 
šiltai priimtos, įpatingai viena, 
skirta asmeniškai p. p. Bielskiams. 
Sveikinimai, kurie turėjo pridė
tus vertimus į anglų kalbą, buvo 
perskaityti, o visi kiti — tik su
minėti sveikinusių organizacijų 
ir jų primininkų vardai. Tarp 
sveikinusių žodžiu buvo miesto 
burmistro įgaliotinė, kuri įteikė 
dr. Bielskiui miesto vardu dovanė 
lę, A. Devenienė — kalbėjusi 
ALTos ir Santa Monica klubo 
vardu, inž. V. Vidugiris — ALIAS 
Los Angeles Skyriaus vardu, ir 
O. Žadvydas — Juozo Dauman
to šaulių kuopos vardu, įteikda
mas Lietuvos šaulių s-gos tremty
je apdovanojimo pažymėjimą ir 
Šaulių žvaigždės ordiną. Iš toliau 
gautų sveikinimų buvo paminėti 
vyskupo V. Brizgio, kons. Šimu
čio iš New York., kons. Žmuidzino 
iš Toronto, Kanados, ir Wa- 
shington pasiuntinybės charge 
d’affairs p. J. Kajecko.

Programa baigta gen. kons. dr. 
J. Bielskio trumpa ir gražia kalba.

VĖL POLITINIU STUDIJŲ 
SAVAITGALIS

Šių metų pradžioje Lietuvių 
Fronto bičiulių Los Angeles sam
būris buvo suorganizavęs poli
tinių studijų savaitgalį, kuris 
susilaukė daug dėmesio ir ko
mentarų ne tik Californijos, bet 
ir visos Amerikos lietuvių spau
doje ir visuomenėje. Panašus 
savaitgalis organizuojamas 19- 
70 m. sausio 31 ir vasario 1 sa
vaitgalyje tame pačiame Stat
ler Hilton viešbutyje, kaip ir pra
ėjusiais metais.

Praėjusį kartą paskaitininkai ir 
temų referentai žvelgė į mūsų 
pačių visuomenę, lietuviškas or
ganizacijas ir laisvinimo veiks
mus, nagrinėdami mūsuose glū
dintį kovos už laisvę potencialą; 
artėjančiose studijose planuoja
ma labiau koncentruotai pažiū
rėti į platesnį pasaulį (Jungtines 
Tautas, pasaulio politikos kon
junktūrinius svyravimus ir į 'pa
čią Rusiją) ir panagrinėti, kokios 
galimybės gali susidaryti lietuvių 
tautos išsilaisvinimui ir kokios 
taktikos turėtų imtis mūsų laisvi
nimo institucijos.

Jaunesniosios ir vidurinės kar
tos rolei laisvinimo kovoje ap
spręsti planuojamas šios kartos 
dalyvių simpoziumas.

Numatoma, kad poltinių stu
dijų savaitgalyje dalyvaus prof. 
dr. Vytautas Vardys ir dr. Vytau
tas Vygantas.

Plečiant organizacine baze, į

Pareiškęs padėką visiems susirin 
kusiems už dalyvavimą šiuose pie 
tuose ir prisiųstus sveikinimus, 
dr. Bielskis trumpai prisiminė tas 
pirmąsias sunkias dienas Sovietų 
Rusijai okupavus Lietuvą, kada 
komunistai reikalavb perduoti į- 
staigą — konsulatą ir archyvus 
artimiausiai Sovietų įstaigai. Dr. 
Bielskio pasipiktinimas ir visiškas 
dėmesio nekreipimas į šiuos rei
kalavimus susirinkusiųjų buvo 
karštais plojimais priimtas. Šios 
sukakties minėjimas taip pat yra 
ir proga padėkoti JAV ir kitoms 
mums draugingoms tautoms, už 
jų griežtą atsiliepimą, smerkiantį 
Sovietų įsiveržimą ir okupavimą 
Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos 
valstybių, ir leidimą mūsų konsu 
latams ir toliau veikti. Tokie mi
nėjimai ir šventės turėtų daugiau

tautų laisvės. Pavęrgtų žmonių ir 
tautų įsitikinimas yrą, jog. tik gra 
žinimas žmogaus teisių ir laisvas 
tautų apsisprendimas ,yra, vienin 
teli būdai atsiekti tikros taikos at
statymui. Programa baigta Ame
rikos ir Lietuvos himnais, gie
dant solistui R. Dabšiurir piani 
nu akomponuojant komp. Br. 
Budriūnui, pritariant visiems da
lyviams.

Minėjimas buvo rengtas ALTos 
Los Angeles skyriaus, bendradar
biaujant Gen. kons. dr. Biels
kiui. Pietų metu programą pra
vedė ALT’o skyriaus pirm. inž. 
V. Čekanauskas. Apie šį minėji
mą buvo pranešta visai didžiajai 
Los Angeles spaudai, didesnių a- 
pylinkių laikraščiams, žinių a- 
gentūroms ir televizijai.

Gen. konsulas dr. J. Bielskis 
Lietuvių konsulato sukaktis Los An
geles buvo paminėta spalio 26 d. Pla
čiau apie tai “Draugą”, lapkričio 5 d.

Nuotr. J. Kanto

ateinantį politinių studijų savait
galį kviečiami jungtis kai kurie 
kiti organizuoti vienetai.- šiito 
metu tuo reikalu vedami pasita
rimai.

AKTUALUS “Į LAISVĘ” 
NUMERIS

“Sekančiais metais Lietuvos 
okupantas organizuos laisvojo pa 
šaulio lietuvių ekskursijas į pa
vergtą Lietuvą” — rašoma nau
jausiame “Į Laisvę” žurnalo nu
meryje. “J Laisvę” redaguoja los- 
angelietis Leonardas Valiukas.

1969 m. spalio mėnesio “Į
Laisvę” numeris atskleidžia slap- j Game”. Arimantas yra architek- 
tuosius rusų planus tolimesniam 1 to Edmundo ir rašytojos Alės Ar- 
lietuvių išeivijos skaldymui. Ša-1 bų sūnus.
lia visos eilės straipsnių, šis žur- bų sūnus. J. Kj.

Los Angeles, spalio 19 d., šv. Kazimiero parapijos bazare stovi iš kai
rės: V. Jasiulionis, O. Jasiulionienė, A. Jasiulionytė ir parapijos klebo
nas prelatas J. Kučingis. Aldona Jasiulionytė š. m. spalio 5 d. atvyko 
iš Lietuvos į Los Angeles savo tėvų aplankyti. Nuotr. L. Briedžio

Amerikos įvairių tautybių grupių direktoriatas. Iš kairės — Virginia T. Ruddy, Vera A. Bowhan, tau
tybių direktcrius Laszio Pasztor ir respublikonų pirmininkas Rogers Morton.

stiprinti mūsų norą ir nusistaty-' ---------------'----------------------------------------------------- ------------ *----------------------------------------------------
mą tęsti tą kovą dėl žmogaus iri ' ,'dfk

BOSTONO ŽINIOS

LOUISE DAY HICKS

L.D. Hicks pagarsėjo ne tik 
Bostone, bet visoje Amerikoje.
Tai labai išsilavinusi moteris. Ir šį kartą rinkimus laimėjo tuo parapijos bažnyčioje, So. Bosto- 

pačiu šūkiu, kad vaikai turi mo- ne. į į vhį mįnėjimas per lietu
ms vietos mokyklose, reikia vių radijo vaIandą; 3 vaL p.p. 
svarinti baisias miesto gatves ir Lietuvių piliečių Ulubo n.ro auk. 
apsaugoti žmones nuo piešimų, štQ auditorijoj iškilmingas minė

Pirmiausia ji baigė humanitari
nius, o vėliau teisės mosklus. Ta
čiau pagarsėjo būdama Bostono 
mokyklų komiteto pirmininke.
Ten ji pasisakė ir kovojo prieš 
vežiojimą vaikų iš vieno rajo- 
no- į kito rajono mokyklas. Tas 
ją ir išgarsino. Ji gavo daug gra
sinimų - net mirtimi, bet atsisa
kė policijos apsaugos, o nusipir- j Straipsnyje “Patriotizmas ver- 
ko revolverį. Kandidatavo į Bos- Į čiamas nusikaltimu” rašėme a- 
tono merus, ir rinkimus pralai- į pie M.I.T. problemas. Jos nesibai-
mėjo tik keliais šimtais balsų. 
Šiais metais L.D. Hicks kandi
datavo į miesto tarybą (City 
Counčil). Čia ji gavo 76,117 bal
sų. Per praeitus rinkimus meras

nalas paliečia ir kai kuriuos 
Los Angeles lietuvių gyvenimo į- 
Vykius.

LIETUVIŠKA KŪRYBA 
AMERIKIEČIAMS

nė kolegija Fullertone turėjo per 
visą savaitę išdėstytą visą virtinę 
įdomių įvykių, k. t, paskaitų, pa
rodų, mokslo atsiekimų ir moky
mo priemonių demonstravimų, 
koncertų, dramos spektaklių ir 
kt. Lapkričio 2 (sekmadienį) tų
įvykių eilėje savo kūrybą skaitė universiteto statybos čia juodieji 

studentai reikalavo, kad kontrak- 
torius priimtų daugiau negrųtos kolegijos palyginamosios lite

ratūros profesorė, poetė dr. Elena 
Tumienė.

Auditorijoje esantiems lietu
viams buvo miela, kad progra
mos vedėjas dr. E. Tumienę pri
statė kaip “lietuvių poetę”, o ji 
pati trumpoje introduckijoje pri
minė, kad skaitomi eilėraščiai 
versti iš lietuvių kalbos. Taip pat 
labai miela, kad iš, visų vakaro 
dalyvių mūsų poetė susilaukė iš 
auditorijos gausiausiai katučių.

ARIMANTAS ARBAS 
TELEVIZIJOJE

Pirmametis studentas Ariman
tas Arbas lapkričio 19 d. 2:30 vai. 
p. p. pasirodys 5 kanalo pramo
ginėje programoje “Dating

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Veteranų s-gos “Ra- 
, i movė” Bostono skyrius rengia

White gavo mažiau balsų negu Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
ji dabar. Sekantis po jos kandi- gj m sukakties minėjimą, šių 
datas negras Atkins gavo 47,364, metų lapkričio 23 d, sekmadienį: 
o visi kiti dar po mažiau balsų. 1Q va] pamaldos gv> Petro

žudymų, padaryti Bostoną gražiu 
miestu, kad būtų miela jame gy
venti.

M.I.T.

gia. Lapkričio 4 d. visi raudoni 
karingieji studentai, kviesdami 
net iš kitur, ruošėsi užimti tas 
garsias instrumentų laboratori
jas. Universiteto prezidentas ga
vo teismo nutarimą, kad negali 
būti demonstracijų. Policija bu
vo paruošta. Demonstravo tik 
gatvėse apie 5O0-6OO studentų ir 
pašaliečių. Demonstracijos prie
šaky nešė didelę komunistinę 
šiaurės Vietnamo vėliavą ir dai- 

1 navo apie komunistų laimėjimą.
Minėdamas 10 metų gyvavi-' Tai nėja demonstrantai prieš ka- 

mo sukaktį, Californijos valstybi- rą’ 0 demonstruoja uz komumz-
mą. Sekančią dieną vėl su ta pa
čia vėliava apie 150 asmenų žy
giavo tų laboratorijų link. Poli
cija sulaikė ir išvaikė demon
strantus. Tačiau demonstrantai 
žada nenurimti. Tą pačią dieną 
buvo demonstracijos prie Tufts

darbininkų. Prie gubematūros 
žygiavo kelios dešimtys studentų, 
reikalaudami, kad būtų pašalin
tas M. universiteto prezidentas. 
Šios dienos ryte, kai aš rašau 
šias žinutes, keli autobusai poli
cijos apsupo Tufts universiteto 
pastatus. Taip yra neramiam Bos 
tone.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

STUDENTAI IR MOKSLEI
VIAI NEPRALEISKITE 

PROGOS

Dažnai girdime nusiskundimų 
iš dabar studijuojančių ir baigu
sių aukštuosius mokslus, kad lais
vos Lietuvos universitetų profeso
riai, mokytojai esą kitos galvose
nos, taip pat ir vyresnės kartos 
atstovai. Reikalaujate savos ge
neracijos intelektualų.

Štai jūsų reikalavimams atviros 
durys. Tik nepraleiskite progosl 
Padėkos savaitgalį, lapkričio 26- 
30 dienomis, Jaunimo centre Chi 
cagoje, suvažiuoja daugelis jaunų
profesorių iš įvairių universitetų ,
moksliniams pranešimams ir dis- 4 dolerių Illinois
kusijoms, oficialiai pavadintas -
mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
Kadangi Padėkos dienos savait
galį studentai grįžta į namus, tad 
Jums, studentai, gera proga ten 
dalyvauti, prie diskusijų prisidėti
įr savo generacijos profesorius į nai 96 proc. ligonių buvo ne ma- 
pažinti. Be to, ten aktyviai da- šonai,

j imas. Kalbės aktyvus amerikie
čių politikoje ir prieškomunisti- 
nėje veikloje Liet. B-nės prezidiu
mo narys V. Bražėnas iš Water- 
town, Conn., tema: Pasaulio po
litinė ir karinė situacija ir Lietu
va.

Meninėje dalyje: Skautės su
vaidins literatūrinį muzikinį 
vaizdelį “Prie partizano kapo”: 
Bostono vyrų oktetas, vedamas 
kom. J. Gaidelio, pasirodys Ka
riuomenės šventėje su nauja dai
nų programa.

Lietuvių organizacijos pamal
dose ir minėjime dalyvauja su 
vėliavomis. Po minėjimo šokiai 
ir vaišės.

TRUMPAI
— Mažlietuvis Albertas Puška- 

palaitis po operacijos grįžo į na
mus.

— Antanas Andriulionis ju
drusis Balfo ir kitų organizacijų 
veikėjas, sirguliuoja savo na
muose.

KULTŪRINIS SUBATVA- 
KARIS

Kultūrinis subatvakaris įvyksta 
lapkr. 15 d. 7:30 vai. vakare Tau
tinės są-gos namuose, 484 E. 4th 
Str. So. Bostone. Inžinierius Lion
ginas Kapeckas kalbės apie elek
tros jėgainių aukšto spaudimo 
garo katilus.

Tai ne pirmą kartą tokia pas
kaita. Yra buvę iš elektros, geolo
gijos, žemės ūkio ir kitų sričių. Vi 
sos jos buvo įdomios ir nespecia- 
listam. Tikima, kad ir ši bus pa
naši. Visi kviečiami atsilankyti.

lyvaus ir mūsų veteranai moksli
ninkai, kur bus mums visiems 
proga vienus su kitais palyginti.

Po paskaitų ir diskusijų vaka
rais bus bendri pietūs ir kitos 
pramogos, kur lietuvių profesū
ra galės ir artimiau užmegsti san
tykius su studijuojančiu lietuvių 
jaunimu. Studijuojančio jauni
mo tėvai turėtų jau dabar pasirū
pinti visais reikiamais bilietais, 
kad jų jaunimas, grįžęs iš uni
versitetų ir gimnazijų, galėtų ak
tyviai dalyvauti šiame puikiame 
lietuvių intelektualų suvažiavi
me Chicagoje. Tad, jaunime, iki 
pasimatymo Jaunimo centre.

Dr. A. Razma

4 MILIJONAI LIGONINEI
Turtuolis W. Clemeait Stone

Masonic medicinos centrui 
ligoninei, 836 Wefllington avė. 
Ligoninė, turinti 620 lovų, pra
plės pastatą, pristatydama kitą 
sparną, kuriame bus dar 560 lo
vų. Pareigūnai giriasi, (kad per-

AUKOS 
Lietuvių Kankinių 
Koplyčiai Romoje

George Baranauskas . . $1,000.00
Kun. Jonas Bakanas . . • $500.00
Ona Ivinskaitė-Ivins . . • $100.00
Domininkas Varnas . . $100.00

(atminčiai savo sesers Vero
nikos bolševikų Petrograde 
sušaudytos).

Antanina Markuncene • • • $100.00
(atminčiai sūnų kunigo Ado
mo ir Prano)

Emilija (Bitinaitė) M'.kolaus-
kienė...................................$100.00
(atminčiai Juliaus M'.kolaus- 
ko)

Vaclovą ir Jonas Bagdanavi- 
čiai .... . $100.00
(įamžinimui L'etuvos vardo ir 
jos kankinių atminimą lietu 
viškoje Šv. Petro Bazilikos 
koplyčioje Romoje, kartu į- 
amžinti ir a. a. sūnų, jūrų ka
pitoną Vytautą Bagdanavi- 
čių).

Marija Jokubaitytė .... $100.00 
(atminčiai tėvelių Antaninos 
ir Baltramiejaus Jokūbaičių 
ir a. a. brolio Prano Jokūbai
čio).

Bruno Jasevičius .... $50.00 
(atminčiai mirusios motinos 
Onos).

Romas, Algird Šatas . . $50.00
(atminčiai Lietuvos Laisvės 
kovotojo inž. Bagdono Kont
rimo, kurį sovietinė NKVp 
nužudė Sachalino mirties sto
vykloje) .

$50.00Sofija Bražionienė 
(atminčiai vyro Igno 
žionio).

Dr. Ona Mironaitė .
(atminčiai brolio Vlado mi
rusio S'bire).

Dr. J. Monstavičienė . . $50.00 
(atminčiai vyro Dionizo 
Monstavičiaus).

Bronius ir Antanina Plokčšiai 55.00 
(Australija)

Vincas Šarka....................$50.00
(atminčiai nukankintų Sibiro 
tremtyje Jadvygos Balčiaus- 
kaitės ir Vigelmo Jankaus
kų, Stefanijos Šarkaitės ir 
Kazimiero Žygel'ų ir jų vai
kų Danutės ir Eimučio Žy
gelių).

Robert ir Marie Butkus . $50.00
(atm'nčia! kun. J. Juode'kos, 
Domininko, Kazimiero But
kų, Mar e Rose ir William 
G. Breisacker).

Jonas ir Nem’ra Šumskiai . $50.00
(atminčiai Antano žuvusio 
partizano, tėvų ir sesers žu
vusių S'bire).

Elena ir Povilas Mikšiai . . $75.00
seniau aukojo $25.00)

N.N. (per kun. J. Pragulbic- 
ką) . . ......................... $40.00

Bra-

$50.00

KELIAS J ALTORIAUS 
GARBĘ

1 J. VAIŠNORA, MIC

Į Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai- 
1 čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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•i?polo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA STATANT........................... $5.0(1
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA $7.01'
s atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų

laikotarpi. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygot 
kainos tur’ pridėti 5 proc. mokesčiams.

A. Z. Dobilas....................$50.00
A. J. Ir V. L. Vasaičiai . . $25.00
Kun. Vladas Budreckis . . $25.00 
Kun. John Lukšys .... $25 00 
Mary Baierevich .... $30.00

(atminčiai dukters Nellie ir 
sūnaus John).

1 Kun. C. Petrauskas . . . $p 00
Vladas Gražulis .... $11.07

(Australija)
Anicetas Šlapelis .... $10.00
P. Žilys . . . • . . . . $10.00
Anelė Gerkienė.........................$10.00
Katryna Segienė .... $5.00
A. V. Šulaičiai.......................... $5.00
Marija Svikliūtė .... $5.00
Domas Kaniauskas vieną angį, svarą
Izabelė Bartaš'us .... $5000

(atminčiai vyro Kaz'miero ir 
jo šeimos).

Į Grasilda Drev'nsk'enė . . $10.00 
(per kun. M. Vembr;)-

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL COMMITTEE

2701 W. 68th Street 
Chicago III. 0002!)

ŠOKE .4«wr 3MM

DE PROFUNDIS 
Kantata

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

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

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

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

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5 00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
kainuoja 10.00 dol.

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

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

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIU POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . $7.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA II dal. $10.00

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

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

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



trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 12 d.
— I6 DRAUGAS,

Alvudo vaikų teatras užkviestas į Cievelandą su “Kuprotu oželiu.” Pirm ■
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GENERAL MOTORS & FORD 
MECHANIKAI ir “body man’’ pa
taisys jūsų automobilį, sutaupysite 
pinigų. Priima “insurance” draudi
mo taisymo darbus. Tel. 847-7060. j
lli,u.iiiiiiiiiiuwii.iui»iiiiiiiidi:HilliliiiiiiiiliiiiiliiiiihiUiiiiiullillilllllllii:i<illlllilllllllllllllllllllllli

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR ItENT

Išnuomojamus 6 kambarių butas 
Brighton Parke. 

Skambinkit 927-3281

BUTAI rinktimamb nuomininkams. 
Best Agencv. 2025 VV. 03 l’R 8-0032

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me- I 
tus. Savininkai kreipkitSs dėl pa
tarnavimo nemokamai.

K E A L E s T A I E

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED - VYRAI

VYRAI IR MOTERYS

WAITRESSES
Experienced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.

BUS BO YS
FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Restauranf
253 Rand Road

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

išvykstant rengiamasi ketvirtam pastatymui saviems. Motina — Aldona 
Ankienė ir kaimo muzikantas Eleonora Kivenaitė. Vaidinimas įvyks 
Marąuette parko parapijoj salėje lapkr. 30 d., sekmadienio vakare.

Nuotrauka M. Nagio

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Bevelk naujas 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75.000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$13,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2787 W. 43rd St — CL 4-2390

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

CHICAGOJt IR APYLINKEI
GIMNAZIJOS MINĖJIMAS tą, susisiekimą, gėles, paukščius, 

i pasakas, žymius žmones ir kt.
Alytaus gimnazijos buvęs di- Visi, filatelijos mene daugiau

APDRAUDŲ

J. B A C E
6455 So. Kedzie

rektorius ir PLB pirmininkas 
Stasys Barzdukas, Chicagoje 
lapkričio 29 d. Alytaus gimna
zijos sukaktuvinio suvažiavimo 
akademijoje, skaitys paskaitą: 
“Alytaus gimnazijos penldasde- , 
šimtmetis”. Iš Clevelando, Ohio į 
į suvažiavimą atvyksta ir P. Al-I 
bina Barzdukienė.

Alytaus gimnazijos įkūrimo 
suikakties paminėti, iš užsienio 
ir įvairių JAV valstijų, į Chi
cagą atvyksta, šios mokyklos 
buvę mokiniai ir mokytojai. 
Prel. L. Tulaba — Roma, Itali
ja, dr. A. Grušnys —Larned, 
Kansas, J. Stelmokas — Lans- 
downe, Pa., V. Zenkus — W. 
Bridgewater, Ma., kun. V. Alėk- 
sionis — Selz. N. D., S. Jonai
tis _  Granville, Ohio, kun. I.
Urbonas _  Gary, Ind., dr. A.
Milius — Flosamoor, III., ir V. 
Kavaliūnas, M. Vitkauskienė, N. 
Bielinienė, iŠ Cleveland, Ohio.

Suvažiavimui rengti komiteto 
darbą palengvins kiekvienas, 
kuris užpildęs registracijos la
pelį laiku grąžins nurodytu adre
su. K.

CICERO FILATELISTŲ 
PARODA

Lapkričio 1—2 dienomis Šv. 
Antano parapijos salėje buvo 
paroda. Dvylika Cicero ir viena 
Melrose Parlk jaunųjų lietuviu-

ar mažiau pažengę, taip pat bu
vo apdovanoti.

Parodą globojo DB Cicero 
apylinkės valdyba. Kaip tam 
tikrą vertingą ir originalų lietu
viškojo gyvenimo reiškinį, pa
rodą rėmė lietuvių visuomenė. 
Čia jaunimas rado vertingą ir 
prasmingą laisvalaikio užsiėmi
mą. Cicero pastoviai veikia jau
nų filatelistų būrelis. K.
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PARDUODAMI 
1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
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RADIO PROGRAMA

lentaUBih Lietuvių nau, , 
ramn Naujoj Anglijoj. iš stotie? 

VLYN, 1360 bangos veikia Bėk- 
padieniais uuo 1:00 iki 1:30 vai 

po pietų. perduodama. vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika dainos ir Mag 

! dutės pasaka. Programą veda —
J Steponas J. Minkus. Biznio reika

lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 £. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ii 
įienra&tib “Draugas”.

AGENTŪRA 
Namu, gyvybė*.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl-
mokėjlmo sąlygos.
V I A I U S
Avė., PR 8-22SS

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

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

Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING G0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus Taiso
ne arba dedame naujus kaminus, rt 

nas. nutekamuosius vamzdžius Da 
tome tš lauko. Taisome mūrų “tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

Kiekvienam naudinga

2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge
ležinė tvora, platus lotas. Marų. pr. 
$20,200.

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

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

5 H kamb. labai tvarkingas namas 
Ir 2 auto garažas, gazo šiid. Prie 
šv. Ritos, Įmokėti $4,000.

3Vį butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir California. 
Įmokėti $5,000.

2-Jų butų mūras — 6 ir 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po K kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Parduodamas 6 butų apartmentinis 
namas.

1843 W. 54 St.
Skambint 532-5241

3208<^ VVest 95th Street 
Chicago, Illinois

Tel. OA 4-8654 lr GR 0-4338
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Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

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

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

Prie Homan Ir 73-ėlos. Mūr. 6 
kamb. bungalow. 10 metų senumo 
Reikia apžiūrėti $20,900.

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

PRANAS GARŠVA

Marijonų vienuolijos 50-tie? 
metų sukakčiai atžymėti išleista . 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame- ; 
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi- • 
daro pilnas vaizdas, kokį darbą , 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa-! 
gauna ir visa istorija atsistoja Į 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridėti

Reikalinga

Vidutinio amžiaus

MOTERIS
Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

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

EKPERIENCED PURCHASING 
CLERK

For large Company. Lite typing & 
miscellaneous office duties. Good 
conditions and company benefits.

Cail Mr. Tom Lillig — 378-7800

We Have Severai 
Openings For

• SWBD. RECEPTIONIST

• T Y P I S T
experienced vvith statistical 

typing

• NCR BOOKKEEPER

Apply in person

CHASE SUPPLY 
COMPANY

940 W. 122nd Street 
Phone — 785-0500

HELP W ANTED*"—VYRaF

GEN’L FACTORY PLATER OR 
HELPER. Exper’d in job shop 
plating. Willing to work overtime. 
Hospital’n, pd. vacation & holidays.
PRECISION PLATING CO. INC. 

Mr. Peters — Tel. JU 3-3333

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

S0 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

MAN VVANTED FOR 
Light Assembly Work

SHOULD HAVE MACHINE 
SHOP EXPERIENCE

Call Mr. Olson 282-8000

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEADY AND DEPENDABLE

Start at $3.50 per hour 
PHONE: 337-4100

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

REAL ESTATE

RECEIVING 

SH I P PING 

& PACKING
U.P.S. — BondaUe

Start $2.30 per hour 
Raiše 30 days

Permanent

Tel. CE 6-1491 after 12

ASSISTANT VVOOD SHOP

FOREMAN
If you have the ąualifications to 

movė up to as&istant foreman after 
short time on the job, Have to be 
able to set-up and run band savv, 
trim savv, router, shaper & planer.

Good vvages and fringe benefits.
Apply in person to Mr. Prince.

SANDEL MANUFACTURING CO. 
3618 So. Loomis Place 
CHICAGO, ILLINOIS

- An eąual opportunity employer —

PHARMACIST 
- REG.

Hospital vvith 550 beds and ex- 
pending pharmaey has openings wlth 
managerial responsibilities for ex- 
perienced applicants. Excellent ben
efits program. Salary negotiable. 
Make appllcatlop thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
HAMMOND, INDIANA

“JOBS VVITH SECURITY!” 
START IMMEDIATELY

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND SETUP MEN
for Multi Spindle Machine

Experience preferred, but will train. 
Excellent opportunity for vvilllng 
vvorkers. Good starting rate. fringe 
benefits. Steady employment.

Call Mr. Kamminga 
378-2050 for appointment.

MAN
.For general factory vvork.

Plant located in Clearing Indust- 
rial district. 40 hour week. $2.78 
per hour.

PHONE 767-1930
PIRKITE APSAUGOS BONUS

Perskaitę * Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — MOTERYS

kų rodė savo pašto ženklų rin
kinius. Juos papildė suaugusie
ji: P. Baužys, K. Vabalaitis, J. 
Kreivėnas ir pirmąkart jau į 
suaugusius išėjęs vertingas fila 
telistas iš Melrose Park koloni
jos — Raimundas Lapas. Jau 
trečios ateivių kartos Edvardas 
Mikutis dar- nepamiršo protėvių 
krašto ir čia parodė didelį lie
tuviškų medalių rinkinį. Pupe
lių šeima parodė savo giminai
čio, Lietuvoje plačiai žinomo 
menininko V. Miknevičiaus ke
ramikos darbų rinkinį, o taip 
pat ir kan. P. Juknevičiaus gin
taro kolekciją. D. Remys iš sa
vo rinkinio parodė vokų su šių 
dienų žymiųjų pasaulio žmonių 
autografais. Dar pridėjus DP 
spaudos skyrių ir ketvertą paš
to ženklų prekybininkų, turėsi
me vaizdą parodos, kurią aplan 
kė keli Išimtai lietuvių ir kitatu- 
čių.

Jury komisija (Ignas Saka
las ir Liudas Kairys iš Chica
gos, Jonas Grigaliūnas iš Cleve
lando — visi trys plačiai žino
mi lietuviai filatelistai) įvertino 
jauniklių rinkinius. Didžiąją pre
miją paskyrė Petrui Kisieliui, 
kuris pašto ženklais išdėstė Lie
tuvos istoriją. Kiti Violeta Va- 
balaitytė, Arūnas Vabalaitis, 
Rimas Baužys, Milda Vaitkevi
čiūtė, Felicija Radvilaitė, Alek
sas Jankūnas, Vytautas ir Ar
vydas Vaitkevičiai, Daiva Mar-. 
bėdytė, Irena Kate&ytė ir Vikto
ras Radvilas rodė Lietuvos paš
to ženklus, o taip pat pašto žen
kluose astronautus .erdvę, spon-

CONTRACTORS

J REZIDENCINIAI,
EĮVbkomerciniai,M 3 MEDICINOS IR y | KITOKĮ PASTATAU

J 2457 VVest 69th Street 
J TelHE 4-7482

I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS 

2501 VV. 68 St. 
2008 VV. 08 St. 
3333 S. Halsted
Didelis
Priimam

EX PRESS
Tel. VVA 5-2737 
Tel. VVA 5-2787

Tel. 254-3320
įvairių prekių pasirinkimas, 

užsakymus automobiliams.
E. Ir Y. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 Wcst 63rd Street

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. OR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltis

Heating Contractor
! įrengiu naujus ir perstatau se

nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus

■ dirbti mieste bet užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr sa-

[ žiningal. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. \Vwtrrn, Chicago 0, III.

iniiiUHiiiiiiihiiiiiiiiiiiimBANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-eonditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

imillllllllllllllllllliUNIIIHIO

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

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

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalow. prie 72 lr California 
$24.700.

l$š aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 5 lr 4 kamb butai 37 p 
sklypas. Dvigubas garažas. $18,900.

5 kamb.. 20 metų mūr. rezid enelj.i 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19,6*0.

11 butų, 10 metų. l-Ju aukštų mū 
namas prie 71 lr California $152,*00

31 p tinkamas statybai sklypas 
prie 72 Ir Maplevvnnd t 10 sno

LEONAS RFAL ESTATE
INCOMF TAV NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st Str., Tel. 925-6015

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP
General Contractora 

585-5285

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE
'iiiiiiiiiiimiiiimmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmi

KosfASB——s 

Tel. PR 8-2781

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

Skelbkitės “Drauge”.

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

2047 W. 671 h Place — WA 8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge"

SALES MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UI Tel OL 6-22SS 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

8009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONS:

Typing General Office experience, shorthand, or vrillingnese to 
acąuire techntąue preferred. .Age open. Satisfactory Income. Paid Blue 
Cross-Blue Shield, Paid Vacation, 5 Day VVeek, 87% hours. Small Office, 
air-conditioned, modern electrical Office eąuipment and facilities. 

Excelląnt elevated and bus transportatlon. Central Location. 
PHONE OR APPLY TO RUTH O’BRIEN

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

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 To VVork”
2801 South 25th Avenue Broadvievv, Illinois

An Eąual Opportunity Employer

D e M E S I O 1
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

GIA MŪSŲ ŽEMĖ
A.,Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiin

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.

į B
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Argentinos kariuomenės leitenantas Juan Girai da išliko sveikas, kai 
nukrito nuo žirgo jam sugriuvus. Varžybose New Yorke jis pasirodė 
kaip vienas geriausių žaidėjų.

MASU KOLONIJOSE

CHICAGOS ŽINIOS

dienomis paskirtas tos kongre
gacijos Ohilės provincijos pro- 
vinciolu.

KLIERIKŲ REGISTRACIJA
Jaunuoliai mclksleiviai, dabar 

lanką 8-tą skyrių, ir norį tapti 
kunigais, galės lapkr. 22 d. re
gistruotis Quigley pradedamose 
seminarijose. Quigley North 
yra 103 E. Chestnut st., o Qui- 
gley South yra 7740 S. Western 
avė.

New Britain, Conn.

CH(®0 METINIS VAKARAS

Šv. Andriejaus parapijos cho
ras po trumpų vasaros atosto
gų vėl susirinko tęsti savo dar
bą ir kiekvieną penktadienio 
vakarą renkasi repeticijoms. 
Mokosi ne tik bažnytinius da
lykus ir gieda kiekvieną sek
madieni per 11 vai. Mišias. Turi 
ir didelį dainų repertuarą, šis 
choras drauge yra ir vienintelė 
lietuvių stipriausia meninė or
ganizacija New Britaine, kuria 
remiamasi visom progom, tau
tinė švenčių ar parapijos pa
rengimų metu. Choro vedėjas 
muz. Jonas Beinoris visą savo 
laiką pašvenčia muzikai, nenu
ilstamai dirba ilgas valandas ir 
savo darbštumu išjudina bei į- 
traukia ir kitus į šį darbą.

Choras jau užsiregistravęs 
dalyvauti sekančioje dainų šven 
tėję ir po Naujų metų pradės 
repetuoti tai šventei skirtą Kan
tatą.

Kiekvienais metais choras su
rengia pasilinksminimo vakarą 
su įvairia dainų programa ir šo
kiais.

Šiais metais toks vakaras ren 
giamas lapkričio 29 d. 8 vai. v. 
Lietuvių svetainėje, 352 Park 
St. New Britain. Bus įvairi ir 
linksma dviejų dalių programa. 
Pirmoji lietuviška dalis pavaiz
duos Lietuvos subatvakarį. Ant 
roji — angliška dalis susidės iš 
valsų pynės. Programą išpildys 
mišrus choras, vyrų oktetas ir 
moterų sekstetas. Bus vaišės, 
dovanų paskirstymas ir kitos 
pramogos. Visi vietiniai ir apy
linkių dainos mėgėjai kviečia
mi atvykti ir pasilinksminti.

Įėjimo auka tik 2 dol. Kvieti
mai gaunami pas visus choro 
narius.

PARAPIJOS VAKARIENE

Spalio 19 d. klebono kun. A. 
Edvardo Gradecko iniciatyva 
buvo surengta parapijos vaka
rienė. Pats klebonas E. Gra- 
deckas prisiėmė visas šeiminin
ko pareigas. Darbščiosios šei
mininkės taip pat dirbo nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vaka
ro. Visas vargas ir darbas bu
vo apvainikuotas gražiais rezul
tatais. Salė buvo pripildyta žiū
rovais, kurių buvo daugiau 400. 
Atsilankė ir gerbiamas svečias 

1

New Britaino meras Paul J. 
Manafort, taręs gražų ir nuošir
dų žodį.

Svečius linksminti buvo pa
kviestas naujai susiorganizavęs 
moterų sekstetas, pasirodęs pir
mą kartą, atlikdamas dvi lietu
viškas ir tris angliškas dainas. 
Svečiai jį šiltai sutiko. Sekstetą 
sudaro: Elžbieta Liudžiuvienė, 
Aldona Stasiukevičienė, Geral- 
dine Ganzer, Nina Stasaitienė. 
Dorothy Gužauckaitė, Martha 
Langford; vedėjas muz. J. Bei
noris.

VAŠKŲ CHORAS
Pereitais metais muz. Jono 

Beinorio rūpesčiu atgaivintas 
vaikų choras per žiema stropiai 
dirbo, o pavasarį įvykusiame 
parapijos koncerte par xlė sa
vo darbo vaisius, puikia’ išni’- 
dydamas lietuviškas ir angliš
kas dainas. Choristai ne tik dai 
navo, bet ir kiekvieną sekmadie
nį bažnyčioje 9:30 vai. giedo
jo Mišių metu.

Šį rudenį vėl susirinko visi 
ir tęsia savo pradėtą darbą to
liau. Kadangi šiemet susidarė 
dar didesnis skaičius vaikų, jie 
buvo padalinti į dvi grupes, vie
na nuo 8 iki 14 metų amžiaus, 
o kita nuo 5 iki 7 metų. Dabar 
abi grupės kiekvieną šeštadienį 
susirenka į repeticijas.
LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

L. B. valdyba visuomet dėjo 
pastangas išlaikyti šeštadieni
nę mokyklą. Deja ir šiais me
tais, nesusidarius pakankamam 
skaičiui vaikų norinčių lankyti 
lituanistines pamokas, mokyk
la negalėjo pradėti darbo. Bet 
LB valdyba vistiek tebesirūpi
na šiuo reikalu, kad kaip nors 
suburtų vaikučius į bendrą ra
telį, nors atskiromis progomis. 
Taipgi buvo nutarta suruošti 
vaikams Kalėdų eglutę, kuri bus 
savaitgalį po Naujų metų.

Nina Stasaitienė

BRANGIOS PYPKES
Tab ak ininkas Jack lSchwartz 

savo krautuvėje South Dearbom 
gatvėje, miesto centre, turi pa
rodoje išstatęs septynias pyp
kes, kurios kainuoja $10,000.

KAS STATYS GARAŽĄ
Apskaičiuota, kad prie Mc- 

Oormick salės pastatytas garu 
žas autopaobilių pastatymui kas 
met atneštų $1,400,000 pelno. 
Laukiama, kad kas nors inves
tuotų 10 mil. dolerių tokio ga
ražo pastatymui.

ŠOKO NUO TILTO
Chicagietis Thomas Baker šo 

ko 220 pėdų nuo Golden Gate 
tilto į mares San Francisco. gite 
buklingai jis išliko gyvas. Tai 
tik penktas atvejis, ikad nuo til
to šokęs asmuo nežuvo.

RUOŠIASI ŽIEMAI
Morton druskos kompanija par 
davė Chicagos miestui 90,000 
tonų druskos, kuri šią žiemą bus 
naudojama miesto gatvėse. Už 
kiekvieną toną sumokėta $8.25.

POEZIJA TELEFONU
Poezijos mėgėjai dabar gali 

telefonu išgirsti Aillen Ginsburg, 
John Cage, William Burroughs 
ir 27 kitų poetų kūrinius. Bell 
telefonų kompanija siūlo tokį 
patarnavimą. Reikia Skambinti 
944-3640.

SPRAU’MINIS NUKRITO 
EŽERAN

Privatus Mack Tructe bendro 
vės dviejų motorų Learjet 
sprausminis lėktuvas, skridęs iš 
AJlentovvn, Pa., nukrito Michi
gan ežere prie Racine, Wis. Žu
vo septyni asmenys.

GENEROLAS MIRĖ
Generolas Robert Wood, dir

bęs 40 metų prie Sears Roebuck 
kampanijos, mirė sulaukęs 90 
m. amžiaus. Jis palaidotas perei 
tą šeštadienį Chicagoje.

UŽDARO GOLFO AIKŠTES
Cook apskrities miškų rezer

vatas lapkr. 16 d. uždaro septy
nias golfo aikštes. Golfo mėgė
jams mažai teliko laiko prieš se
zono užbaigą.

PRAŠO $250,000 UŽ 
NUŽUDYTĄ SŪNŲ

Oa|k Parko gyventoja Floren
ce Edyburn teismo keliu prašo 
$250,000 atpildo iš trijų jaunuo
lių beisbolo lazda primulšusių ir 
nužudžiusių jos sūnų. Jaunuolių 
teismas dar tefoevyfesta.

PROFESORIUS
PROVINCIOLAS

De Paul universiteto chemi
jos departamento dekanas kuni
gas profesorius Robert Schwa- 
ne, vienuolis vincentietis, šiomis
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Anglijos karalienės vyras princas 
Pilypas skundžiasi, kad neužtenka 
valdžios skiriamos 1,1 mil. dolerių 
duoklės karališkiems rūmams iš
laikyti. Jis siūlo mesti žaidus polo 
žaidimą, kas sutaupytų kiek lėšų.

Vienose P. Afrikos kasyklose įvyko nelaimė, kurios metu 62 anglia
kasiai žuvo. Žemėlapyje matome nelaimės vietą.

A. j- A.
VERA POCIUS

Gyveno 6824 S. Mapletrood Avė. Mirė lapkr. 10 d. 1969, 4:50 
vai. popiet, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert IVaich, marti Dale, 

2 seserys Ijietuvoje su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pakis
ta mi.

Kūnas pašarvotas Mažeika- Kvans koplyė., 6845 S. VVestern Avė. 
Inidotuvės įvyks ketv., lapkr. 13 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta j ftvč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: STNTK TR MARTI.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

apdaužytas, bet ji liko nesužeisi 
ta.Spėjama, Ikad briedis atklydo' 
iš apylinkės miškų.

SLAUGE KAPITONE 
IŠTEKĖJO UŽ BEKOJO 

SERŽANTO

JAV-ių kariuomenės kapitonė 
slaugė Nancy Dunker iš Midlo- 
thian priemiesčio ištekėjo už 
bekojo seržanto Albert Niren- 
stein. Jie susitiko Valley Forge 
ligoninėje, kur jai telko jj slau
gyti-

LĖKTUVAI TERŠIA ORĄ
SUVAŽINĖJO 309 SVARŲ Illinois valstijos prokuroras 

BRIEDĮ Willliam Scott ruošiasi iškelti
Odile Dennis iš Chicago Heights ; bylą prieš 27 lėktuvų linijas ap- I j 
suvažinėjo 300 svarų briedį, ku- j tarnaujančias Chicagą. Jis tei- 
ris pateko po jos automobilio gia, kad sprausminiai lėktuvai 
Orr road. Automobilis gerokai žymiai teršia miesto orą.

Mokyklos Vedėjui
PRANUI RAZMINUI,

giliai užuojautą reiškia ir drauge liūdi mirus 
jo tėvui Lietuvoje.

Marąuette Parko Lituanistinės mokyklos 
Mokytojų Taryba

A. -j“ A.
PETRUI KEŽINAIČIUI 

Lietuvoje mitrus, jo sesutes: STASĘ, KAZIMIERA, 
SABINJJ, KLEOPATRA su šeimomis ir artimuosius gi
mines liūdinčius nuoširdžiai užjaučia

Domicėlė Kriaučiūnienė 
Julius Piaušinaitis

Pranešame giminėms ir draugams, kad š. m. lapkričio 
men. 10 dieną Lietuvoje, Kybartuose mirė įmūsų mylimas tė
vas ir senelis

A. -Į- A. JUOZAS ZUBRICKAS
Paliko nuliūdime Amerikoje: dukterį VIKTORIJĄ DĖDI- 

NIENĘ su šeima, Nevv Yorke; sūnų VYTĄ ZUBRICKĄ su 
šeima, Detroite; Sūnų ZINARDĄ su šeima Lietuvoje, ir kitus 
gimines.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad mūsų mylima mamytė

ONA ŠATRAITIENĖ
mirė 1969 m. lapkričio mėn. 9 dieną, Vilkaviš
ky, Lietuvoje.

Paliko liūdintys:
sūnus Albinas šatraitis su šeima, 
duktė Anelė Jurgelaitienė su šeima, 
Lietuvoje sūnus Vincas šatraitis ir 
dukterys Eugenija Dambrauskienė ir 
Vitalija Drinkienė su šeimomis.

inmmiimunnninnniiiiiRimiiiBnniiiniiiiiiminiinniffiuiiiiniiiniiii___

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam -kas' JJ užsisako 

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

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

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

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabom, Transmisijos,

Tune-np ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampa. 58th Street 
Tel. — PRospeet 8-9533

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms

GUŽAUSKŲ
Beverly Hills Gėlinyčia

2443.W. 63rd Street. Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-08S3 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAGKAW1GZ)

2424 W. 69tb Street Tel. REpublic 7-121S
2314 W. 23rd Place Tek Virginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tek YA 7-1138-1139PETRAS MELIONAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tek YArds 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Ilk Tel. OL 2-100S

RKMKTTE “DRAUGĄ”

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 12 d.

PADĖKA
Mūsų mylimam ir neužmirtamiam vyrui, tėveliui, uošviui 

ir seneliui,
A. -j- A.

JUSTINUI MARKŪNUI
iškeliavus amžinybėn, jam buvo parcdjTa didelė pagarba ir 
meilė, o mums pasaukusiems, nuo irdi užuojauta. Dėkojame 
kun. kleb. P. Fuessel už atlaikymą šv. Mišių, gražų pamokslą, 
lankymą koplyčioje, palydėjimą į kapus. Dėkojame kun. dr. A. 
Juškai, ir kun. dr. M. Kirkilui už asistavimą laike šv. Mišių, 
lankymą ligoninėje ir koplyčioje, suteikimą paskutinių sakra
mentų, palydėjimą į kapus ir pareiškus užuojautą spaudoje. 
Dėkojame kun. dr. A- Juškai už tartus žodžius bažnyčioje. Dė
kojame kun. A. Miciūnui, MIC., už lankymą koplyčioje ir už šv. 
Mišių auką. Dėkojame kun. S. Santarai už lankymą koplyčioje, 
šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapus. Dėkojame kun. dr. F. 
Gureckui už atlaikymą pamaldų prie kapo ir šv. Mišių auką. 
Dėkojame kun. P. Patlabai už maldas ir prisiųstą užuojautą. 
Dėkojame kun. Z. Ramanauskui ir kun. dr. A. Baltiniui už 
užuojautą ir maldas. Dėkojame kun. Sugintu! už lankymą ko
plyčioje ir kapuose. Dėkojame Balfo Apskrities valdybai ir 
nariams už užuojautą per spaudą ir asmeniškai. Dėkojame vi
siems už šv. Mišių aukas, puikias gėles, laiškais prisiųstas au
kas su užuojauta, visiems pareiškus užuojautą per spaudą, šir
dingai dėkojame grabo nešėjams.

Dėkojame mano mielai pusseserei Izabelei Shuttlevvorth 
atskridusiai iš Arizonos. Neįmanoma visų išvardinti, tad dėko
jame visiems giminėms, draugams ir prieteliams, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šių laidotuvių. Jums visiems iš širdies 
tariame ačiū.

Giliai liūdinti: žmona, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8600

MAŽEIKA LEVAMS
FUNERAL HOME

M
M

EUDEIK SS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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



DRAUGAS, trečiadienis,-1969 m. lapkričio m. 12 d. į x Lietuvos -gen. konsulas dr.
„ — i. ' ■■■■'.'■■■..'■«—- ------ p. Daužvardis, inž. Valdas Adam

1 kus, Antanas Kučys, pik. lt. Jo- 
X Doma Šleževičienė, pagerb- nas Ljorentas, Mečislovas Mac-

dama prieš 30 m. mirusio savo kevičiuSj Juozas skorubskas, 
vyro min. pirm. Mykolo Šleže- dr Vanda Sruogienė> Antanas 
vičiaus atminimą, pasirūpino, SugintaSi dr. Kazys Sįdlauskas 
kad už jo sielą (būtų pamaldos ir gmuij^tys įeina gar-
Sv. Kryžiaus bažnyčioje, Jėzui- komitetan Mykolo Sleževi- 

| tą koplyčioje, Šv. Kazimiero J £įaUs mirties 30 metų sukakties 
koleg. Romoje (gregorinės), j minėjimui rengti ateinantį sek- 

X Laikraštis “Cicero Life” Damaske (Sirijoje), Jeruzalėje j madienį, lapkričio 16 d., 4 vai.

Žvaigždute
__W J Toiaicrtsn T.iotnvin Kfnlrvfnin R-fny C’hipuP'ns K’kvrinuaĮsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

Bedeguoja J. Plačas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

įsidėjo rašytojo A. Barono nuo- (Palestinoje), Lietuvoje, Len-
trauką, pažymėdamas, kad jo kijoje ir dar ritose vietose, iš gaiėj. Minėjime kalbės dr. P. 
išverstas fie,an O’Garos eilėraš- viso bus atnašauta 10 šv. mišių. p)3Užvardi3 inž. A. Novickis iš 

X Studentų ateitininkų Korp! New Yorkotis “Reąuiem” buvo išspausdin
tas “didžiausiame lietuvių laik
raštyje “Draugas”. Taip pat 
“Life” pažymi, kad eilėraščio 
vertimą atliko tarptautinio gar
so autorius; suminėta ir Baro
no anglų kalba išleistoji knyga 
“FootbrLdges and Abysses”.

X Veronika Mičiūnienė, kun. 
Ant. Miciūno, MIC, marijonų 
namo prie “Draugo” viršininko, 
motina, sunkiau susirgo ir pa
guldyta į Šv. Kryžiaus ligoninę. 

x Solistė Ona Blandytė-Ja
meikienė džiaugiasi sulaukusi siems studentams šatrijie
pirmojo įpėdinio. Naujagimis 
pakrikštytas Vido vardu. Tai 
p. Stefanijos Šiandienės 12-asis 
anūkas. Inž. Sauliaus Jameikio 
šeima įsikūrė Palm Beach Flo
ridoje. Saulius dirba United 
Aircraft firmoje.

X Akademikų skautų sąjū
džio Chicagos skyriaus metinė 
šventė įvyks sekmadienį, lapkri
čio 16 d. Tą dieną 12 vai. bus 
Šv. Mišios Tėvų Jėzuitų Ikoply- 
čioje. Po mišių bus pusryčiai ir 
mirusių A.SjSi. narių kapų lan
kymas. 5 vai. p. p. įvyks iškil
minga vakarienė “Golden Age” 
restorane, 4545 W. 95th st.

Vakaro metu paskaitą skai
tys ikun. J. Kubilius. Meninę pro
gramos dalį išpildys moterų trio, 
vadovaujamas Alice Stephens 
ir pianistas senj. Alvydas Va- 
saitis.

X Julija Budreckienė staiga 
susirgo ir buvo paguldyta Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Ji guli 537 
kambaryje. Jaučiasi geriau, bet 
iš ligoninės dar negali vykti į
namus. Tiriama toliau jos svei- v*n*n*<V organizacija lapkričio 
kata 2 d. turėjo savo metinį pobūvį

| parapijos salėje. Jį pravedė 
X Chicagos lietuvių opera pįrm. j. Skeivys. (Slveikino kleb. 

ruošia naują Verdi operos “Li-1 preiĮ. y. Cernauskas, 13 wardo 
kimo galios” pastatymą ateinan- addermonas Fr. Savickas, J. La- 
čių metų balndžio 18, 19, 25 ir nigan ir daug kitų. Dalyvavo 
26 dienomis Marijos aukštesnio- , apie 300 SVečių. Pobūvis pavy

ko gerai. Kasmet namų savinin
kai stipriau organizuojasi ir ge-

sios mokyklos auditorijoje.
X A. a. muz. Juozo Bertulio

(kantata “Sugrįžimo giesmė”, 
pasirodys savo pilnumoje LB 
Chicagos apygardos valdybos 
ruošiamam koncerte, kuris įvyks 
lapkričio 23 d., 2 vai. po pietų 
Gage Parko Fieldhouse salėje, 
2415 W. 55 st., prie Westem 
Avė. kampo.

X Chicagos Senasis Britani
jos Lietuvių klubas praneša, 
kad į įvykstantį lapkričio 15 d. 
7:30 v. v. B. Pakšto salėje tra
dicinį metinį linksmavakarį kvie
timai jau išplatinta ir prie įėji
mo nebus parduodama,. (pr.)

X Lietuvių 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, staliukus užsi
sakyti ir pinigus įmokėti L.F. 
būstinėje, 6643 So. Maplevvood, 
Chicago, UI. 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 L.D.K. Birutės dr. C. Chi
cagos sk. valdyba lapkr. 22 d. 
8 v. v. Jaunimo centre rengia 
tradicinį koncertą — balių. Kon
certe dalyvauja sol. Janina ŠaJ
nienė, aktorė Elena Blandytė, 
ir muz. Ida Petkus. Šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras. 
Veiks birutininkių suaukotas 
bufetas. Pelnas skiriamas Sibi
ro Fondui ir kultūriniams rei
kalams. Visuomenė prašoma 
gausiai atsilankyti ir paremti 
birutininkių pastangas. Staliu
kus pralšome užsisakyti pas V. 
Kulikauskienę, tel. RE 5-5118.

(pi.)

____ _ ___ , adv. G. Gedvilą.Šatrijos tradicinė metinė Sven-į Ram^ėa 
tė įvyks šį penktadienį (lap- meninę dalį Jėjimas yisiems 
kričio 14 d.) 7 vai. vak. Jauni- yas Aukos trenkamos, 
mo centre, Chicagoje. Naujieji į
Ikorporantai duos 'šatrijietišką x Lietuvių Prekybos rūmų 
pasižadėjimą ir gaus korporaci- susirinkimas įvy.csta lapkričio 
jos spalvas, šventė bus paįvai- 12 d. Dariaus - Girėno salėje, 
rinta muzikinę ir literatūrine 8.30 vai. v. Nariai ir svečiai tu- 
jaunųjų šatrijiečių programa, rės progos pasiklausyti J. C. 
pasivaišinta kava. šatrijietiškos Fnancik paskaitą tema: “Socia- 
šeimos svečiu tą vakarą bus iš teisė ir atsakomybė . Tars
Anglijos Amerikon atvykęs poe
tas Vladas šlaitas. Vyresnie-

čiams šventėje dalyvavimas bū
tinas.

X Danutės Kantautaitės, gyv. 
3950 So. Rockweli st., Brighton 
Parke, ir A. Petkausko, gyv. 
Cicero, III., sutuoktuvės įvyks
lapkričio 29 d., 5:30 vai. val.ca-.VęS orkestrui ir “Birutės” cho
ro, Šv. Kryžiaus bažnyčioje, ruįĮ akompanuos kantatai “Su- 
4557 iSo. Wood st., Town of , grįžimo Giesmė” ir Vyčių choro ' 
Lake kolonijoje, o vaišės bus, pasirodymui lapkričio 23 d. 
ten pat 7 vai. vakaro, parapijos ruošiamam LB Chicagos, apy- 
salėje. Jaunoji yra kilusi iš Kud. gardos valdybos lituanistinių 
Naumiesčio, Kubilėlių kaimo, Į mokyklų koncerto metu.
Bubi. vaisė., šakių apskr. (

X Jungtinis lituanistinių mo-
kyklų koncertas įvyksta lapkri
čio 23 d. 2 vai. po pietų Gage
Parnko salėje _  Fieldhouse —
2415 W. 55 st. Išpildys muz. J. 
Bertulio kantatą “Sugrižimo 
giesmę”. Chorą sudaro Brighton 
Parko, Cicero ir Dariaus - Girė
no mokyklos bei Vyčių choras, 
muz. Fausto Strolios vadovau
jamas. Akompanuoja muz. J. 
Byanskas, solistė Genovaitė Ma
žeikienė.

X Marąuette Parko namų sa-

riau pasirodo savųjų ir svetim
taučių tarpe.

X Grandinėlė šoks lapkr. 30 
d., 4 vai. popiet Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos auditorijo
je. Bilietai gaunami Margutyje, 
2422 W. Marąuette Rd. ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. (pr.)

X Geriausių šveicarų firmų 
laikrodžiai vyrams ir moterims 
paprsti ir aulkisniai. Pasirinki
mas didelis, įkainos nupigintos, 
išsimokėjimo sąlygos geros. 
Taip pat Speidel laikrodžiams 
apyrankės. Terra, 3237 West 
63rd St., tel. 434-4660. (Sk.)

X Parduodu mokiniams la
biausiai rekomenduojamas enci
klopedijas — World Book. Dėl 
informacijų skambinti 434-5715.

(sk.)
X Stereo FM trejų bangų 

radijas, magnetine galvute pa
tefonas, 10 garsiakalbių — tai 
naujas Grundig hi fi stereo. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St., FR
6-1998.

DEDIKACIJOS ŠVENTE 
ARTĖJA

kartą susirinksIstoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti 
šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai specia
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:
LITHUANIAN MAKTYRS’ CHAPEL, 2701 W. 68th St. 

Chlcago, III. 60629.

p. p. Jaunimo centro didžiojoj

žodį J. Rachunas, kaip kandi 
datas į 27 distriktą, o W. Rasl'.c 
-Rasčiauskas parodys spalvotą 
filmą. Pageidaujami nauji na
riai į sąjungą.

X Muz. Jonas Byanskas, čia 
gimęs lietuvis muzikas, vetera
nas, visą savo gyvenimą sielo
jęsis muzikos reikalais, vadova

Rengiantis pagerbti kultūrininką 
Povilą Dirkj — Alvudo kultūrinių 
parengimų paskaitininką, prisimin
tinas šis jo aštuon olilcmečio vaiz
das jam esant enedicincs studentu 
Kievo universitete, 1911 m.

X Tradicinę Lietuvos kariuo
menės dieną mūsų jaunimas 
prisimins Chicagos lietuviška 
dvasia, išpildydamas mirusio 
muz. Juozo Bertulio kantatą 
“Sugrįžimo giesmė” lapkričio 
23 dieną Gage Parko mokyklos 
didžiojoje salėje.

X “Draugo” kalėdines korte
les gavę skaitytojai pradėjo 
mums už jas dėkoti ir ta proga 
prisiunčia aukų. Visiems nuošir 
džiai dėkojame ir (kartu prime
name, kad prenumeratoriai, ku
rie negali jų panaudoti, prašomi 
jų mums nebegrąžinti ir perduo
ti savo kaimynams bei pažįsta
miems. Kortelių gavėjai nėra 
būtinai įpareigojami už jas atsi
lyginti, tačiau visiems, kurie ta 
proga prisimins savo dienraštį 
ir Išivenčių proga palengvins jo 
vargus, būsime nuoširdžiai dė
kingi.

Vienas iš rudens darbų. 
Gylytė, III sk. mokinė.

Piešė Rita

JEI AŠ BŪČIAU AMERIKOS 
PREZIDENTO ŽMONA

Jeigu aš būčiau Amerikos 
prezidento žmona, tai Ameriko
je būtų daug pasikeitimų. Pir
mas dalykas sumažinčiau mais
to kainas ir visi žmonės tada 
būtų sveikesni. Antras dalykas 
kad visos moterys — motinos 
neturėtų eiti į darbą, tik būtų 
namuose su savo mažais vaikais.

Trečias dalykas, pakeičiau al
gas vyrams, kad jie lengvai ga
lėtų uždirbti pragyvenimą šei
moms. Ketvirtas dalykas, visus 
hipius išvaryčiau iš Amerikos. 
Įsakyčiau, kad visi žmonės pa
laikytų švarą Amerikoje. Penk
tas dalykas, ką aš norėčiau pa
daryti — visus narkotikus ir 
kenksmingus gėrimus uždraus
čiau naudoti. Tuomet būtų ra
mybė Amerikoje. Aš padary
čiau dar daug daugiau, jei alš 
būčiau prezidento žmona. Tad 
prašau, ikai aš užaugsiu, išrinki
te mano vytą prezidentu.

Asta Baškauskaitė, 
VII skyrius, Brockton

JEIGU Aš BŪČIAU 
AMERIKOS PREZIDENTAS
Jeigu aš būčiau Amerikos pre

zidentas, aš iš visų reikalų, pir
miausia padaryčiau Lietuvą lais 
vą. Aš siųsčiau visą devintą pės 
liniukų diviziją į Lietuvą, to
dėl, kad mano vyriausias brolis 
Gediminas yra devintoj pėstinin
kų divizijoj. Kai Lietuva bus 
laisva, tada alš visas kitas pa
vergtas valstybes išlaisvinčiau. 
Kai jau visos valstybės būtų iš
laisvintos, aš padaryčiau tvarką 
Amerikoj. Aš pasakyčiau žmo
nėms, kad išmestų visas plačias 
kelnes ir visus trumpus sijo
nus. Tada Amerika atrodytų 
tvarkinga. Tiesa, dar būtinai
turėčiau sutvarkyti hipius. Aš ga saulutėi šildant. Mano daine- 
pasakyčiau jiems, kad už savai- lė juos pažadina. Kaip jie nuste

bo pamatę mane tokį skirtingą,

ŽVIRBLIS PEŠTUKAS

niniiiiinnniiiim^

’O tu, žvirbli,
Tu peštuke,
Ką tu čia velki?

Savo draugui 
Prisimynęs,
Kuprą kam peši?

Ar erdvės yr 
Tau per maža, 
Krūmų ir miškų ?

Ar tau maisto 
Neužtenka,
Duonos — vabalų?

O jau riksmas,
O jau triukšmas 
Žvirblių ten kitų!

Kad net visas 
Krūmas juda, 
Ligi pat šaknų.

Ir taip 'man j 
Juos bežižūrint, 
Katinas tik drygt!

Ir pačiupęs
Vieną žžvirblį,
Tuoj pradėjo ryt’.

M, Merkevičius

tės visi hipiai turi būti padorūs, 
tvarkingi, ir nusikirpę plaukus, 
kitaip jie bus paimti dešimčiai 
metų į kalėjimą. O kai tie reika
lai būtų sutvarkyti, aš visus spe
cialius dokumen tus įdėčiau į ra
ketą, nusiųsčiau į mėnulį ir ten 
užkasėjau.

Vytenis A. Senuta, 
11 metų, Brocktonas

LAISVĖ BRANGIAUSIA

Dideliame name gyveno labai 
turtingi žmonės. Jie turėjo gra
žią ir linksmą dukrytę. Vieną 
dieną ji nubėgo į sodą. Žaisda
ma su sviediniu, staiga pamatė 
tarp krūmų mažą paukštelį. 
Mergytė atsargiai paėmė paukš
telį ir parsinešė namo.

Jos tėveliai leido jai auginti 
paukštelį- Nupiriko gražų, žiban
tį narvelį. Įleido paukštelį į nar
vą, davė skanių kruopų. Pasta
tė mažą stiklinę su vandeniu ir 
uždarė narvelį.

Kadangi paukštelis nemokėjo 
Skraidyti, tai jis lesė kruopas, 
gėrė vandenį ir gražiai augo. 
Paaugęs pradėjo skraidyti po 
narvelį. Mergytė labai džiaugė
si, kad paukštelis jau užaugo. 
Bet paukšteliui pagaliau atsibo
do būti uždarytam narvelyje. 
Jis nenorėjo lesti, buvo liūdnas 
ir snapeliu vis kramtė narvelio 
vielas. Jis buvo persilpnas, kad 
perkąstų vielą. Mergytei pagai
lo paukštelio. Ji atidarė narve
lio dureles ir paukštelis links
mas išskrido į kambarį. Buvo 
atviras langas. Paukštelis links
mai sučirškė, suplasnojo spar
nais ir išskrido į laisvę, nes 
laisvė yra brangesnė už auksi
nį narvelį.

Asta Grinytė, V kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 1 
1969 m.

LAPUKŲ ŽAIDIMAS

Vakaras. Pro langą žiba 
žvaigždutės. Taip gera gulėti 
šiltoje lovelėje. Kažkas lyg su
šlamėjo. Langas, sienos, mano 
visa lovelė pradėjo suktis smar
kiau ir smarkiau. Staiga viskas 
sustojo. Juntu, kad esu labai 
maža ir lengva. Pažiūriu į save 
ir matau, kad pasidariau gra
žus, ružavas lapukas. Tai dabar 
galėsiu ir su vėjeliu skraidyti! 
Laiminga pradėjau šokti ir dai
nuoti. Netoliese, žiūriu, kas tai 
marguoja. Pribėgu artyn. Gi dau 
gybė įvairiaspalvių lapukų mie-

dainuojantį ir šokantį lapuką.
Visi jie sušuko: “Vėjeli, ateik ir 
smarkiau papūsk, kad ir mes 
galėtume šokti su ružavuoju 
lapuku!” Man daug smagiau pa- lutės spinduliai žadina
sidarė. Vėjelis išklausė jų prašy kviesdami laukan, 
mą. Išpūtęs savo storuosius Viktutė Gylytė,
žandus, stipriai papūtė. Vienas V sk. mokinė

Ifiukii ir ^ilta namuose. 
J I sk. mok.

Piešė Juozas Kižys, Marąuette Parko lit m-los

NUOTYKIS WAI3AG0JE

Vieną dieną Wasagoje, prie 
kranto, bangos buvo labai dide
lės. Mano pusbrolis, jo draugas 
ir aš važiavome laivu pasivaži
nėti

Mūsų laivą labai kratė. Ban
gos pramušė laive skylę. Mes 
tada greitai apsisukom plaukti 
atgal į namus. Mes buvome apie 
5 mylių atstume nuo -kranto. 
Plaukiant atgal mūsų laivas du 
kartus pavirto ant šono. Trečią 
kartą laivas visai ant šono ap
sivertė ir aš iškritau iš laivo. 
Aš laikiausi už laivo krašto. 
Mes plaukėme apie du blokus ir 
tada mano pusbrolis sustojo 
irkluoti. Aš negalėjau ilgiau iš
silaikyti. Pliumpt ir palindau 
po vandeniu. Kai atgal į pavir
šių savo galvą iškišau, tada 
pradėjau lipti į laivą. Grįžę dvi 
valandas pamiegojome. Aš savo
tėvams dar nepasakiau apie tą lybėje, kuri vadinasi jo vairiu.
įvykį.

Algis Mickus,
Dariaus - Girėno mokykla, 

VI Skyrius.

VAIRUOTOJAS
Automobilio vairuotojas W. 

Schultz iš Nortonville, Kansas, 
buvo neatsargus ir mėgdavo di
dėliu greičiu važiuoti. Vieną 
kartą jo mašina pašėko į viršų 
82 pėdas ir įlėkė pro langą į 
antro aukšto kambarį.

"Baltuosiuose Rūmuose” Piešė Asta Baškauskaitė, Brockton, Mass.

po kito, žali, raudoni ir geltoni BROLIUKO (SAPNAS 
lapukai sukilo. Pradėjo šokti ir 1 Vieną rytą mama mus žadino 
dainuoti. Net ir peštukai lapu-'^tis į mokyklą. Kada mamytė 
kai pamiršo savo barnius, kote- žadino broliuką, jis miegodamas 
“ k—'l- x_n._ 'paganė; “Palauk”. Jis dar visliais susikabinę šoko ratelyje. 
Ir vėjeliui patiko mūsų links
mas žaidimas. Jis pradėjo pūsti 
vis stipriau ir stipriau, o mes
bešokdami sukomės vis greičiau I skrendu su astronautais.” Pa-
ir greičiau..

Atmerkiu akutes, šviesūs sau- 
mane

GALVOSŪKIAI

Kaip vadinasi gražiausias 
Lietuvos kurortas prie Baltijos 
jūros? (3 taškai)

n
Šioje patarlėje trūksta vieno 

penkių raidžių žodžio. Įrašykite 
jį: “Ne vienu kirčiu 5 nukerta
mas.” (5 taškai).

Atsiuntė V. Jogaitė. 
m

Ar banginis yra žuvis?
(5 taškai)

IV vyresniems
Yra šokiai, kurie vadinasi 

Big Apple, the Lamlbeth Walk, 
the Charleston ir daug kitų. Vie
nas šokis prasideda žodžiu r 
“black”. Parašykite jo pilną 
pavadinimą. (10 taškų).

V
Eimon Bolivar buvo garsus 

revoliucionierius vienoje vals-

Kuriame kontinente yra ta vals
tybė ir kaip vadinasi?

(5 taškai)
GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
1) Du. Klaipėda ir šventosios 

uostas.
2) a) laikrodis

b) ateitis
c) kvėpavimas

3) Nėra
4) .Albert Einstein
5) Nuo Vilniaus iki Šiaulių 

253 km. Nuo Vilniaus ik 
Klaipėdos 487 km.

neatsikėlė. Mama antrą kartą 
žadino. Broliukas sako: “Pa-, 
lauk, aš dabar neturiu laiko, aš

budęs apsidairė. Nebuvo nei ra
ketos, nei astronautų.

Gintarė Kižytė, Marąuette 
Parko Lit. Mokyklos UI sk. mok.

VASAROS ATOSTOGOS 
Mes važiavom į Kanadą ir

Wisconsin. Kanadoje matėm 
Niagara Falls. Mūsų tėtė darė 
daug nuotraukų. Iš Kanados 
važiavom į Wisconsin. Ten mes 
žuvavom. Aš pagavau tris 
žuvis. Pirmą kartą skridau ma
žu lėktuvu, arkliais jojom, laivu 
plaukėm. Man patiko žaisti su 
draugais ir maudytis. Man labai 
patiko mūsų atostogos.

Viktoras Jakaitis, 
Lemonto “Maironio” mok. IV 
sk. mok.

VARTAI
— Berniuk, man pasakyk, ar 

aiš galiu eiti pro šiuos vartus? 
_  sako stora moteris.

— Aš manau, kad galit, ne
seniai aš mačiau pro juos pra
važiavo didelis sunkvežimis, — 
atsakė berniukas.

I


