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SOVIETAMS NEPAVYKO 
PAVYT! AMERIKOS

Sovietinis darbininkas daug blogiau gyvena už kapitalis
tinį

ASTRONAUTAI PASUKA 

ŽEMES LINK
Parveža uolienų ir Surveyor 3-čio televizijos aparatus

NEW YORKAS. — Sovietų 
Rusijos Chruščiovas 1961 m. 
spalio mėnesį pasakė, kad So
vietų Rusija pralenks Ameri
ką ligi 1970 m. Taigi, ligi tol 
nebėra daug laiko ir įdomu, 
kiek gi Sovietų Rusija pasivijo 
Ameriką. Tačiau, kaip skelbia 
“U.S. News & World Report” 
žurnalas, Sovietijos gyventojas 
toli gražu daug sunkiau ir il
giau dirba, negu aamerikietis, 
daug blogiau rengiasi ir valgo, 
ir daug mažiau uždirba. Visi šie 
teigimai paremti “Laisvosios 
Europos radijo” pareigūno 
Keith Bush tyrimais.

Darbas ir duona
Pagal duomenis, Sovietų Ru

sijos šeima savo 50% biudžeto 
skiria maistui, kai amerikiečiai 
tam reikalui skiria tik 17%. 
Nepaisant aukštų kainų, Rusi
jos ir jos pavergtųjų tautų gy
ventojo valgis yra nepalygina
mai skurdesnis, negu Ameri
kos eilinio gyventojo. Sovietinis 
gyventojas maitinasi daugiau
sia duona ir bulvėmis. 1957 m. 
Chruščiovas pasigyrė, kad per 
metus oovietų Rusija pasivys 
Ameriką pieno ir sviesto gamy
boje, tačiau praėjus jau dvyli
kai metų, rusas už kvortą pie
no privalo dirbti penketą kartų 
ilgiau, negu amerikietis, aštuo
netą karti} turi ilgiau dirbti, ne
gu amerikietis už svarą svies
to ir net devynetą kartų i’giau 
už tuziną kiaušinių.

Rūbai ir mėsa
1957 m. Chruščiovas pareiš

kė, kad 1960 ar 1961 m. pasi
vys mėsos gamyboje Ameriką. 
Tačiau Sovietijos gyventojas pri 
valo 4 kartus ilgiau dirbti, negu 
amerikietis už svarą jautienos. 
Drabužiai Sovietijoje yra labai 
brangūs. Ten reikia beveik dvy
liką valandų dirbti už medvil
nės baltinius, gi vidutinis Ame
rikos darbininkas tai gali nusi
pirkti už valandos darbą. No
rint nusipirkti kostiumą Sovie
tų Rusijoj reikia dirbti net 15 
kartų ilgiau nei Amerikoje, gi 
už batus reikia dirbti ilgiau 11 
kartų.

Automašinos ir nuomos
Norįs įsigyti automašiną ru

sas turi paskirti por s metų ir 
8 mėnesių visą uždarbį ir dar 
mašinos turi laukti bent trejetą 
metų. Už automašina sovieti
nio rojaus pilietis turi dirbti aš
tuonetą kartų ilgiau, negu ame
rikietis.

Butai tačiau Sovietijoje yra 
pigesni, negu Amerikoje ir už 
450 kvadratinių pėdų plotą ru
sas turi dirbti 11 valandų gi 
amerikietis 38 valandas, tačiau 
retas rusas gali naudoti dides
nį plotą. Dėl statybinės techni
kos nesugebėjimų ir atsilikimų, 
sovietinis gyventojas turi nau
dotis labai mažu plotu ir daž
nai bendra virtuve. Sovietijoje
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ir šilčiau. Temperatūra dau
giau 30 1.

žmogui skirta tik devyni kvad
ratiniai metrai, apie 87 pėdos.

Nebegalvoja apie lenktynes
Kalbant apie lenktynes, So

vietų Rusija pirmoji paleido sa
telitą, tačiau dėl savo techniš
ko nesugebėjimo toli atsiliko 
nuo Amerikos. Taigi ne tik ne
pavijo Amerikos, bet ir ten, kur 
buvo pralenkusi, atsiliko, kai 
Amerika užsimojo pasiekti mė
nulį.

Už muilo gabaliuką amerikie
tis dirba 2 minutes, sovietinis 
gyventojas 5, už skalbiamą ma
šiną amerikietis 53 vai. rusas 
204, šaldytuvas Amerikoje kai
nuoja 32 darbo vai., o Maskvoj 
343. Norėdamas įsigyti batus 
rusas dirba visą savaitę, 49 vai., 
amerikietis gi 4 su puse valan
dos. Nepaisant kainų, visi So
vietų Rusijos gaminiai yra daug 
mažesnės kokybės nei laisvojo 
pasaulio. Šios kainos palygintos 
Maskvoj ir New Yorke 1969 m. 
balandžio mėnesį. Jos gali kiek 
dabar pasikeisti, tačiau iš es
mės niekas daug nepasikeitė ir 
Maskva jau nieko nekalba ir 
negalvoja apie lenktynes su lais Į 
vuoju pąsauliu nei žemėje nei 
erdvėse.

Dingę amerikiečiai

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas skelbia, kad 
162 amerikiečių yra dingę Lao
se nuo 1961 m. Kaip skelbia
ma amerikiečiai ten nėra akty
viai įsijungę į karinius veiks
mus.

Prezidento Nixon politikos ir viceprez. Agnew kalbos prieš televizij'os ne
objektyvumą rėmėjai išleido plakatėlius, kuriuos prie mašinų čia lipdo Det
roito gyventojas Logan. Plakatėliuose išreiškiamas vyriausybei pritarimas.

KAS ILGINA KARĄ 

VIETNAME
Washingtonas. — Amerikietis 

žinomas žurnalistas Dayid Law 
rence išspausdino “U S. News 
and World Report”žurnale straip 
snį, “Kas prailgina karą”, kuria
me iškelia visą eilę įdomių mo
mentų. Nepaisant, kad Amerika 
padarė daug gerų taikos pasiūly
mų, tačiau Hanoi jais nesidomi, 
nes Amerikoje nuolat ir nuolat 
kalbama, kad reikia baigti karas 
Vietname, Visos tos kalbos Ha
noi leidžia galvoti, kad vieną 
dieną Amerika iš Vietnamo pa
sitrauks, tada Siaurės Vietnamas 
galės užimti Pietų Vietnamą ir 
įvesti ten komunistinę valdžią. 
Hanoi galvoja, kad Siaurės Viet
namo bombardavimo sustabdy
mas buvo ne kas kitas, kaip Ame
rikos visuomenės spaudimo rezul
tatas. Žurnalistas pastebi, kad jei 
kristų Vietnamas, komunizmo 
pavojus labai padidėtų Azijoj, Eu 
ropoj ir Lotynų Amerikoj, nes ta
da būtų parodyta, kad laisvasis 
pasaulis negali tautiį apginti.

. . ... etų Vietnamo pabėgėlė verkia, kai ją tikrina amerikietis n 
pabėgėlių nuo komunistų stovykloj netoli Due Lup, Pietų Vietname.murina ameriKieus meaiKž

Kada tironija 

triumfuoja

ROMA. — Plačiai skaitomas 
Romos dienraštis “11 Tempo" 
savo vedamajame “Kada tiro
nija triumfuoja” ’apkričio 12 d. 
ryškiai pabrėžia komunistų po
litikos dviveidiškumą. Norėda
mi išlaikyti savo imperiją nuo 
Baltijos kraštų iki Kinijos sie
nos — rašo “H Tempo” — ko
munistai veidmainiškai paneigia 
savo pavergtų tautų laisvo ap
sisprendimo teises, bet akiplėšiš 
kai už jas kovoja Vakarų pa
saulyje. Sovietų komunistams 
yra neteisėti laisvės troškimai 
Prahoje, Budapešte ar Bukareš
te, bet teisėtas revoliucinis ko
munistų sąjūdis, partizaniniai 
karai bei žudynės Pietų Viet
name, Korėjoje ar Afrikos tau
tose...

• Anglijos min. pirm. Harold 
Wilson lankysis Amerikoje sau
sio 27 - 28 d.

Taiką garantuoti} vieningas lai
kymasis

Įvairios nuolatinės kalbos, kad 
reikia baigti karą Viethame, tą 
karą ilgina, rašo žurnalistas. Įvai
rios taikos demonstracijos ir įvai
rios taikos grupės karą ilgina. 
Politikų išsireiškimai kritikuo
jant karą taip pat tą karą ilgina. 
Karas tikrai būtų greičiau baig
tas jei visa Amerika vieningai rem 
tų vyriausybę. Jeigu visa Ameri
ka susivienytų, tada karas Viet
name tikrai būtų labai greit baig
tas. Ir jeigu visi remtų, Amerika 1 
galėtų nustatyti net datą, kada 
turi įvykti taika. Gi jei priešas 
jos nesilaikytų, tada būtų gali
ma jam keršinti su didelėm kari
nėm jėgom. Jeigu nebūtų Ameri
koje tokių naivių grupių palai
kančių Hanoi ir įvairių protes
tuotojų, taika Vietname būtų 
pasiekta daug greičiau ir taip bū
tų išvengta III-jo Pasaulinio ka
ro. Tokios yra to žinomo žur- 

' nalisto prielaidos.

Jokios pažangos Kinijos

ir Sov. Rusijos
pasitarimuose

MASKVA. — Kom Kinijos 
ir Sovietų Rusijos pasitarimai 
Pekine patekę į akligatvį, dėl, 
kom. Kinijos nesukalbamumo 
Vasily Kuznecov, užsienio reika
lų ministerio pavaduotojas, pra 
neša, kad nepadaryta jokio pro
greso nuo pasitarimų pradžios

• spalio 20 d. Visą mėnesį nepa
daryta jokios pažangos. Komu
nistiniai kraštai yra kieti de
rybininkai ir dažnai su vakarie
čiais jie laimi, tačiau čia susidū
rė dviejų komunistinių režimų 
atstovai, todėl derybos dar kie
tesnės. Nepaisant nepasisekimo, 
Kuznecovas dar pasilieka Peki
ne, manydamas, kad gal pavyks

i pralaužti ledus.
Kinija ruošiasi karui

Keliautojai skelbia, kad ko
munistinė Kinija ruošiasi ka
rui. Telkiamos grūdų atsargos, 
pramonės rajonuose kasamos 
slėptuvės ir apkasai, fabrikų 
stogai stiprinami, į pasienį siun 
čiami technikai, išmontuojama 
Sinkiango provincijoj esančios 
atominių ginklų bazės. Keliau
tojai sako, kad net autobusai 
apmaskuoti šakomis.

Pašalino už eileraštį

PRAHA. — Čekoslovakijoj 
pašalintas iš redaktoriaus pos
to didžiausio vaikų laikraštėlio 
redaktorius, kadangi išspausdi
no eilėraštį, kuris skleidžiąs an
tirusiškas nuotaikas.

• Ūmoje, Peru, bus išstatyti 
parodoj mėnulio akmenys, par
vežti Apollo 11 vyrų.

Nuotraukoje, darytoje iš Apollo 12 matyt,i kaip į menulį leidžiasi nuo 
pagrindinio erdvėlaivio atsiskyręs Intrepid, kuriame sėdi astronautai

HOUSTON, Tex. — Ameri
kiečiai astronautai vakar rytą 
pakilo nuo mėnulio Intrepid 
prietaisu. Jie beveik ketvertą 
valandų skriejo mėnu’io orbito
je, kol susijungė su pagrindiniu 
erdvėlaiviu Yankeę Clipper. A- 
bu mėnulyje buvę astronautai 
Conrad ir Bean tiksliai pakilo 
nuo mėnulio, palikdami ten In
trepid kylamąją pakopą. 12.2 
vai. p. p. Intrepid susijungė su 
pagrindiniu erdvėlaiviu, vairuo
jamu astronauto Richard Gor- 
don. Po maždaug pusantros va
landos abu astronautai įšliaužė 
į pagrindinį erdvėlaivį. Po to 
Intrepid buvo atskirtas nuo 
Yankee Clipper ir pasiųstas mė
nulio link, kur jis dideliu greičiu 
sudužo 4:15 vai. p. p. Apie pusę 
penkių visi astronautai pradėjo 
septynerių valandų poilsį.

Daugiau nei para mėnulyje
Du astronautai išbuvo dau

giau nei parą mėnulyje, rinko 
uolienas ir tikrino Surveyor 3 
dalis, kuris nuo saulės esą pa
keitęs spalvą. Astronautai Con
rad ir Bean visą laiką buvo la
bai geros nuotaikos ir, kaip skel 
bia spauda, juos turėjo “moti
na” (Houston sekimo įstaiga) 
drausti, kad šie eitų į kabiną, 
nes jie sakė galį mėnulyje vaikš 
čioti ir ilgiau. Gaila, kad buvo 
sugedusi televizija, tačiau ji bū
tų buvusi galima pataisyti, bet 
vyrai neturėjo tokios paprastos 
priemonės, kaip atsuktuvo.

Astronautai savo laivą kelio
nėn į žemę pasuks šiandien, lap
kričio 21 d., 3 vai. p. p. Prieš 
tai jie skrisdami apie mėnulį 
fotografavo įvairias mėnulio vie

Sprogimai

Laive

ALIASKA. — Amerikos tank 
laivyje “Atlantic Engineer”, 
659 pėdų ilgio laive, įvyko spro
gimas, keletas įgulos narių su
žeista. Laivas buvo 200 mylių 
nuo Aliaskos miesto Kodiak.

Ir fabrike
CHARLESTOWN, Ind. — A- 

municijos įmonėje įvyko spro
gimas. Sužeista šeši asmenys. 
Keturi iš jų nugabenti į ligoni
nę, kiti du aptvarstyti vietoje. 
Įmonė priklauso vyriausybei, ta 
čiau valdoma Olin b-vės.

tas, kuriose turės nusileisti A- 
pollo 13 ateinančių metų kovo 
mėnesį. Nusileis žemėje pirma
dienį, lapkričio 24 d. 3 vai. p. p.

Mėnulyje iš Surveyor 3 išė
mė dvi televizijos kameras, ku
rios siuntė nuotraukas į žemę, 
ir jas pergabeno į erdvėlaivį, 
įdėję į specialų maišą. Abu vy
rai sakosi, kad jiems mėnulyje 
dirbti ir vaikščioti buvę daug 
lengviau negu jie buvo prati
nami panašiose sąlygose dirbti 
žemėje.

Pasaulis džiaugiasi
Britanijos erdvių specialis

tas Bernard Loveli teigia, kad 
Apollo 12 misija ir jos tikslu
mas buvo stebinantys. Jis žur
nalistams pareiškė, kad Sovie
tų raketa susprogo ir nemano-

Astronauto Conrad žmona Jane džiau
giasi, Nassau Bay, Tex., kad viskas ligi 
Šiol gerai vyko.

Daugiau žuvusių 
Vietname

SAIGONAS. — Praėjusios sa
vaitės amerikiečių karių žuvu
sių skaičius Vietname buvo di
džiausias poros mėnesių laiko
tarpyje. Amerikiečių karių žu
vo 135. Iš viso aktyvumas di
dėja ir skelbiama, kad poros 
savaičių laikotarpyje, kuris bai
gėsi praėjusį šeštadienį, nukau
ta 5,331 komunistų vyras ir žu
vo 674 Pietų Vietnamo kariai. 
Suimtas komunistų karininkas

Pietų Vietnamo kariai paėmė 
į nelaisvę Šiaurės Vietnamo ka
rininką Bu Prang rajone. Tai 
jau antras karininkas paimtas 
į nelaisvę. Netoli bazės rasta 
32 komunistų karių lavonai, ku 
riuos nukovė B-52 bombonešių 
puolimai. Iš sugautų karininkų 

I paaiškėjo, kad Hanoi ragina gy 
ventojus nuversti Saigono vy
riausybę ir visur iškelti ame
rikiečių demonstracijas, skel
biant, kad pergalė jau netoli.

TRUMPAI■t

• Austrijos katalikų švietimo 
rūmuose “Bildungshaus” Vieno
je neseniai įvyko tarptautini0 
moralinės teologijos ir sociali
nės etikos specialistų kongre
sas, kuris nagrinėjo temą “Ben
dradarbiavimo galimybės tarp 
krikščionių ir ateistų”. Kongre
se dalyvavo daugiau negu yO 
įvairių Rytų ir Vakarų Europos 
kraštų moralinės teologijos ir 
socialinių mokslų profesorių, do
centų ir ekspertų.

• Vengrijos Komunistų laik
raštis “Nepszabadsag” paskel
bė straipsnį, kuriame rašo, kad 
pavojingas komunistų kairysis 
sparnas, nes gina partiją, nau
dodamas žiauriausius metodus.

ma, kad jie greitu laiku ką nors 
galės panašaus kaip amerikie
čiai pasiekti. Britanijos gyven
tojai stebėjo televizijas ir buvo 
nusivylę, kai sugedo televizijos 
siųstuvas mėnulyje.

Sovietų Rusija savo gyvento
jus labai mažai teinformavo, ta 
čiau vėliau, po 7 valandų, rodė 
7 minutes per televiziją. Kada 
milijonai klausės žinių apie ast
ronautų išsikėlimą mėnulyje, 
sovietai davė baleto muziką.

Šv. Tėvas pasiuntė preziden
tui Nixonui sveikinimo telegra
mą, kurioje išreiškė džiaugsmą 
dėl pasisekusio antro žygio žmo 
nijos labui.

Prancūzijos visos radijo ir a- 
bi televizijos stotys nutraukė sa 
vo programas ir rodė astronau
tų nusileidimą.

Milijonai lenkų taip pat ste
bėjo televizijoj vyrų nusileidi
mą mėnulyje ir girdėjo astro
nautų pasikeitimo balsus su 
Houstono sekimo stot’mi.

Japonijoj taip pat viskas bu
vo perduota per televiziją ir te
levizijos sugedimas taip pat nu
vylė milijonus japonų.

Egipte taip pat amerikiečių nu 
sileidimas mėnulyje iš pirmos 
vietos išstūmė karo su Izraeliu 
žinias.

Vysk. Deksnys 
Paryžiuje

PARYŽIUS. — Vakarų Eu
ropos vyskupas dr. Antanas 
Deksnys, iylinas kun. Kl. Ža- 
lalio, Paryžiuje lapkričio 18 - 19 
d. dalyvavo tarptautiniame Eu
ropos Išeivių sielovados direk
torių suvažiavime .

Pasitraukė JAV taikos 
delegacijos galva

Greitu laiku nenumatomas 
naujas

PARYŽIUS. — JAV taikos 
delegacijos galva Paryžiuje Ca- 
bot Lodge pasitraukė iš savo 
pareigų, nes norįs laiką sunau
doti savo asmeniškiems reika
lams, kadangi su Hanoi delega
tais taiko3 klapsimais negalima 
buvo ilgą Laiką susitarti ir vis 
tebuvo tik laiko gaišinimas. Wa- 
shingtono spaudos sekretorius 
Zeigler paskelbė, kad nenuma
toma, kad kas nors būtų pa
kirtas Lodge vieton ir toliau 
Paryžiuje bebu3 tik mažesni pa 
reigūnai, klausytis, ar ko nors 
Hanoi nepasiūlys naujo.

Saigono ir Danango vyskupai 
Pietų Vietname pradėjo plačią 
akciją taikai Vietname įgyven
dinti. Pietų Vietnamo vyskupai 
atskiru raštu kraipėsi į keturias 
delegacijas Paryžiaus taikos 
konferencijoje iškeldami naujus 
pasiūlymus taikai Vietname į- 
gyvendinti, tačiau Hanoi tais 
pąsiūlymai3 taip pat nesidomė
jo.

IŠ VISUR
• Sov. Rusijos maršalas Greč 

ko lapkričio 19 d. išvyko iš Ku
bos, kur viešėjo visą savaitę.

• Jugoslavijoj siaučia saus
ra ir dėlto sutrukdytas hidroele 
ktrinių veikimas ir todėl gyven
tojams sumažinamas elektros 
tiekimas.

• Suomija ir Rumunija pasi
rašė technikos ir komercijos sri 
tyje bendradarbiavimo penkerių 
metų sukaktį.

• Argentinoje sprogo dvi 
bombos netoli vidaus reikalų 
min. Francisco Imar, kuris ste
bėjo karinį paradą La Platoj. 
Niekas nesužeistas.

• Jugoslavijoj žemės drebėji
mas sukrėtė Banja Luką mies
tą.
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NEPAPRASTI PASIRUOŠIMAI 
OLIMPIADAI

Kaip žinoma, 1972 m. rugpiū
čio 26 d. Vokietijoje, Muenchene 
įvyks tarptautinė olimpia
da ir truks 16 dienų. Šiai Olimpia 
dai vokiečiai ruošiasi nepapras
ta sparta ir vokišku tikslumu ir 
gal didingumu. Vakarų Vokie
tijai ypač svarbu pasirodyti pa
saulio jaunimui ir spaudai, jog 
jie nebe naciai, dėl kurių išdaigų 
turi kentėti ir vis būti puolimo 
tiek spaudose, radijo ar televizijos 
programose. Ypač tais puolimais 
pasižymi amerikiečiai, nes čia 
dominuoja vadinami liberalai, 
bet labai ružavai dažyti.

Olimpiadai stadijonas užims 
914.940 kv. pėdų tai yra vienu 
trečdaliu didesnis kaip Astrodo- 
mas Houstone, Stadijonas planuo 
jųj-nas apdengti permatomu sto
gu. Tai būtų 80.000 vietų pagrin
diniam olimpiados stądijonui, 12, 
000 vietų atletų salei ir 8000 vie
tų plaukimo stadijonui, įskaitant 
pagrindinį įėjimą. Vokiečiaj nori 
pasirodyti savo išradingumų. 
Net amerikiečiai yra susidomėję 
ątadįjono apdengimų.

Olimpiados konstrukcijos kor
poracijos direktorius Carl Męrtz 
sako, jog stadijono palapinis sto
gas yra galimas. Šis stogas remsis 
ant stulpų, kurie betgi bus už sta
dijono ribų. Todėl žiūrovam, fo
tografams ir visiems kitiems sta- 
dijone nieks netrukdys, kolonų ar 
stulpų aikštėse nebus.

Svečiams ir sportininkams nu
gabenti į stadijoną jau rengiamas 
12 mylių ilgumo požeminis trau
kinys, kuris kelionę iš mięstq 
(Muencheno) širdies į stadijopą. 
atliks per 11 minučių? Muenche
no širdį sudaro Marjanplatž - 
miesto rotušės aikštė ir Hof- 
brau Haus - alaus gėrimo vy
riausia būstinė.

Prie pagrindinio stadijono jau 
prieš porą metų baigti kasimo 
darbai boksininkų stadijonui su 
7000 vietų. Taip pat užbaigti ka
simo darbai plaukiojimo basei
nui. Sportinių žaidėjų apgyvendi
nimui statomi specialūs kaimai. 
Varžybininkų numatoma turėti 
9000 asmenų - geras miestelis vie
nų tik žaidėjų - rungtiniautojų. 
Taip pat rengiamos patalpos spau 
dos, radijo ir televizijos žurnalis
tams, kurių numatoma apie 
4000. Kiekvienam jų planuojamas 
atskiras kambarys su telefonu jr 
spalvota televizija. Įruošiamas 
spaudos veiklos centras, kuriame

bus rašomosios mašinėlės visų 
tautų žurnalistams, foto labora
torijos. Pagalbiniai spaudos cen
trai bus prie paskirų rūšių stadi— 
jonų.

Karo metų griuvėsiai jau nu
valyti ir apželdinta žolė. Visas 
plotas bus paverstas gražiu žaliu 
parku, kuriame bus susodinta 
12000 medžių ir krūmų. Ir nie
kur nebūsią užrašų - “Nemin
džiokite žolės”.

Visas projektas esąs priežiūro
je organizacinio olimpiados ko
miteto prezidento Willie Daume.

Ta proga norėtųsi priminti ar 
atkreipti dėmesį, kad mūsų di
dieji veiksniai nerengtų tuo me
tu jokių didesnių sąskrydžių ar 
suvažiavimų, nes reikia spėti, 
kad į Vokietiją daug jaunimo ir 
senimo vyks pasižvalgyti ir da
lyvauti olimpiadoje bent žiūro
vais ir bavariško alučio ragauto
jais.

A.M.

ŠACHMATAI

— Čekoslovakijos didmeisteris 
Lubemil Kovalek (dabar Vak. 
Vokietijoje, pasitraukęs po 
Dubčeko kritimo) laimėjo didįjį 
Chicagos Continental šachmatų 
turnyrą, sugriebdama® 1000 
dol. prizą. Jis surinko 5,5 tš. iš 
6 galimų, sužaidęs lygiomis su 
didmeisteriu R. Byrne. Pastara
sis pasidalijo antrą vietai su C. 
Brasket ir latvių Karklįnš, visi 
po 5 taškus. Su 4,’5^'tąško liko 
Australijos Žvaigždį Waftėr Braw 
nėj neseniai laimėjęs’'rohinį Pa- 
cifiko turnyrą Si'iTgh'ptarė' ir pui
kiai pasirodęs tar^t'aiutiirfam San 
Juano turnyre, kiirihWfė/-pasidali- 
jo antrą vietą suaJAV 'didmeiste
riu Bisguieriu irJugoriffyijDs -Parį 
ma. Mūsų meisteris Poviibs Taut- ! 
vaišąs laimėjo 4 tš. ir K. Ramas - 
2,5 tš, Tautvaišas sukirto . Chi
cagos žymiausi jaunuolį Chells- 
tromą (jis įveikė š.m. JAV p-bėse 
meisterius DeFotis, Verberį ir 
Karklinšą), Gelbartą, š.m. Wam 
sley Cup laimėtoją ir porą kitų. 
Prarado taškus prieš australą 
Bravvne ir C. Brasket, lošdamas 
juodais. Partijos su Brawne bu
vo patekęs į blogą padėtį, paau
kojo pėstininką ir sugebėjo užpai- 
niotij žaidimas gavosi su abipu-; 
siais šansais.

Toliau Tautvaišas susigundė

Chicagos studentų ateitininkų draugoves lapkričio 15 d. susirinkimo 
vienas kampelių. Klausomasi tėvo. J. Kubiliaus. S. J. įspūdžių iš lanky
mosi pas hipius. Nuotrauka Laimos Nainytės

, ti papildomą mačą, kad išaiškin
tų du, patenkančius į tarpzoni- 
nes kitų metų pirmenybes.

— Boston Sunday Globė, lap
kričio 16 d., apžvelgdamas MET 
lygos “Championship Division” 
varžovus: Harwardo Universitel— 
tą, M.I.T. ir kitus, gražiai įver- 

t tino lietuvių komandą ir josios 
bosą Kazį Merkį, kuris komandai 
vadovauja nuo 1949 metų. Tais 

į metais lygos lyderiais buvę Taut- 
) vaišas ir Merkis. Šiais metais lie
tuviai gali pateikti netikėtumų, 
kai į komandą sugrįžo Algis Ma
kaitis. Lietuvos Garbės Konsulas 
A. Shallna ta proga sveikino mū
sų šachmatininkus, linkėdamas 

j gražios sėkmės reprezentuoti lie- 
Į tuvių vardą.

Kazys Merkis
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9.00
8.00
9.50
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5.00
4.50
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men
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1.75
2.25
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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laimėti kvalitetą, išstatydamas 
savo karalių puolimo galimu
mams, Bravvne išnaudojo padė
tį, nors ir buvo patekęs į stiprų 
zeitnot’ą. Britų Chess magazino 
korespondentas šią įdomiai su
žaistą partiją pasiuntė tam žur
nalui paskelbti.
Rezervinėj grupėj Jasaitis ir Kar- 

puška surinko po 4 -2 tš., Jonai
tis (jaunuolis iš Wisconsin valsti
jos) 3,5-2,5.

— Su M.I.T. lygiomis. Bosto
no Met lygos “Championship Di- 
vision” rungtynėse Lithuanian 
at M.I.T., mūsų vyrams pavyko 
atsilaikyti prieš lygos vicečempio
nus. Rungtynės ųžbaigtos2,5-2,5. 
Po tašką laimėję Algis Makaitis 
ir Kazys Merkis. Pustaškį uždir
bo talkininkas lativis Juris Ozols 
Taigi, mūsų vyrai daro neblogą 
pradžią Bostono MET lygos var
žybose. Aną savaitę su Harvvardo 
universitetu sulošė lygiomis, da
bar su M.I.T. Lietuvių II, A kl. 
varžybose po laimėjimo prieš 
Harvard C.C., pr, penktadienį, 
pralaimėjo prieš Bostono Uni
versitetą.

— Chicagos šachmatininkai su 
sicementavo į Lietuvių šachma
tų klubą (pirm. V. Karpuška). 
Norėtųsi, kad klubas pasidarytų

stipriu šachmatų vienetu ir kuo 
greičiau išeitų į viešas šachma
tų varžybas Chicagos padangė
je lietuvio vardu. Vyrams linki
me ryžto ir sėkmės.

— Toronto Aušros šachmati
ninkai pralaimėjo pirmąsias ly
gos rungtynes prieš Vikings 2-4. 
Tašką pelnijo .Mačiulaitis, po 
pustaškį Ramanauskas ir Abro
maitis.

— Northeastern Universite
to komanda, Bostono tarpklubi- 
nėse, įveikė Lietuvių II, santykiu 
3-2 Rungtynės vyko So. Bostono 
LPD klube. Mūsų komandai taš
kus pelnijo Kęstutis Makaitis ir 
Bronius Skrabulis.

Lapkričio 21 Met lygos pirmū
nai - Boylstono Š. klubas atvyks
ta į So. Bostono LPD.-ją rungtis 
su Lietuvių I. Boylstono klubas 
įveikė Harvardo universitetą ir 
Cambridge komandas. Lietuvių 
I iki šiol sužaidė su Harvardo 
universitetu ir M.I.T. Abejos rung 
tynės baigėsi lygiomis.

— Zoninį turnyrą Vienoje, lai
mėjo vokietis W. Uhlmann, su
rinkęs 15,5 iš 21 galimo. Vengras 
Portiš, jugoslavas Ivkov, švedas 
Andersen ir čekas Smelkal pasi
dalijo antrą vietą. Jie turės sužais-

MALTOS UŽ TAIKĄ

Švenčiausios Mergelės Mari
jos Vardo šventėje, didžiausioje 
Vienos miesto salėje ‘IStadthal- 
le” įvyko įspūdingos tarptauti
nės Rožančiaus Brolijos ilšikil- 
mės melsti pasauliui taikos ir 
visų krikščionių vienybės. Iškil
mėse dalyvavo daugiau negu 
25.000 rožančiaus atgailos žy
gio brolijos narių iš įvairių Aus 
trijos, Vokietijos, Šveicarijos ir 
net Čekoslovakijos, Lenkijos bei 
Jugoslavijos, kraštų. Iš viso ši 
Rožančiaus brolija, įkurta 1947 
metais pranciškonų kunigo Pet
ro Pavliček, šiuo metu 77 pasau
lio kraštuose turi daugiau ne
gu 1,600,000 narių, kurie kas
dien meldžiasi už pasaulio tai
ką ir Bažnyčios vienybę.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčmS
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

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

AČIŪ UŽ PAGALBĄ NERINGOS 
STOVYKLAI

Šis ruduo tikrai turtingas, ne tik 
spalvingumu, bet kultūriniame gyveni
me derlingu deriniu.

Ko galima atsiekti bendru darbu, 
bendra talka, mums visiems tikrai aiš
ku, nes turime tvirtų įrodymų.

Taip neseniai Hartforde praskriejo 
solistės Lilijos Šukytės vientisas, dar
nus koncertas, kuris savitu naujumu 
patobulino mūsų visų mintyse nešio
jamus meho ir dainos grožio rinkinius. 
Solistei Lilijai Šukytei liksime nuolatos 
dėkingos, o Hartfordo Skaučių Šatrijos 
Vietininkijai ir ponių komitetui pakar
totinai dėkosime ir prisiminsime, kad 
rado laiko ir noro Neringos Jaunimo 
stovyklos vajų pakreipti kultūrinėn pu
sėn. Nemažiau įvertiname ir dėkojame 
tiems, kurie kitokiu būdu stengėsi as
meniškai, kuo nors talkinti rengian
tis šiam iškiliam koncertui.

Kiekvieną kartą patyrę grožį, išgyve
nę, pasidalinę su kitais negalime už
versti lapo su paprastu įrašu: — Buvo 
gražu, ir nueiti savu keliu. Yra tik 
vienas kelias, kuriuo atrieda ir mes iš- 
riedam savo lietuviška veikla.

Vos spėjo greitasis laiko rodytojas 
apsukti rankenas atskubėjo lapkritis, 
lietingas, bet lietuje prižadantis daug 
naujumo. Ir vėl sujudo Hartfordas, su
judo ir Bostonas su plačia apylinke. 
Sujudo, subruzdo ir tuoj atsiradę ko
mitetai pradėjo veikti. Hartfordo Mo- 
terj Klubas su energinga pirmininke 
p. A. Ustjanauskiene ir Bostone susi- 
spietęs plačios apimties komitetas su 
p. -Stelmoku pradėjo judėjimą iš pa-

‘ vasario pakviestai GRANDINĖLEI.
Nauju siūlu tapo perausta mūsų 

gyvenimo juosta. Ratas sukasi, .talkon 
telkiasi vis daugiau ir daugiau asmenų. 
Aštuntą lapkričio įrieda Hartfordan au
tobusu 51 Grandinėlės šokėjai su savo 
orkestru ir šokio meno vadovais p.p. 
Liudu ir Aleksandra Sagiais, bei kitais 
taikintojais.

Tikrai džiugu, kad jaunimas ateina tal
kon jaunimo stovyklai. Užtai mūsų 
ypatinga padėka ir tenka GRANDINĖ
LEI. Jie išsiruošė kelionėn visi links
mi, pilni ryžto ir entuziazmo, pilni vil
ties. Tikrai jautėme, kad GRANDI
NĖLĖ yra tampriąi susijungusi. Šis dvi
gubas savaitgalio pasirodymas buvo jų 
pirmutinis bandymas. Jaunystės ryž
tingumu visko galima , i. Jų tiks
las nukrypo pagalbos link. Atvyko savu 
šokio meno talentu pasidalinti, leist ki
tiems pasidžiaugti, naujai išgyventi. Ir 
visa tai veltui. Dar gi pietaudami Put
name savo tarpe surinko Neringai 
$115.00 auką. Šviesi ir giedri mūsų 
ateitisl

— Ramybės ir džiaugsmo nešėjais, 
— pavadino Grandinėlės šokėjus kun. 
S. Yla savo reikšimingame sekmadienio 
pamoksle. Kaip teisingai suskambo šie 
žodžiai. Naujais akiračiais atsivėrė pla
tybės. Stebėdami GRANDINĖLĖS dar
bą, užsidegimą neabejotinai galime plė
toti savo lietuviškos ateities akiratį.

Savo skryniose nerandame pakan- 
mai svarių žodžių padėkoti visai 
GRANDINĖLEI su jos puikiais orkes- 
trantininikais, vadovais, už suteiktą 
naują džiaugsmą. Tikime, kad savitu 
grožiu ilgai suksis grakščios GRANDI
NĖLĖS šokėjos, ir klumpės nenudils, 
kol bus kur ir kam trepsėti.

Visiems komitetams Hartforde ir 
Bostone dėkojame už tokį artimą 
bendradarbiavimą, visiems bilietų pla
tintojams mokėjusiems savitu būdu at
kreipti dėmesin šį šokio koncertą. Tik
rai norėtume visus suburti ir kartu pa
dėkoti, tačiau tas neįmanoma. Todėl 
leiskite nors iš tolo pamoti visiems iš 
karto ir atskirai, blezdingėlės šokio 
nuoširdumu ir padėka.

Bendras darbas sujungė mus visus. 
Juo mes skiname ir platiname tą vie
nintelį lietuviškumo kelią.

Nuoširdžiai dėkingos visiems,

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
ROTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi pne jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi---- NERVU IR

EMOCINĖS LIGOS
■ t ' . ' ; . . ,1 .j. • , , *, ' i

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

61S2 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezld. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo '12" lkl 3 vai. lr nuo 5’ iki 8
vai, vak. šeštad, nuo 1 lkl 4 vai. 

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

GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. V., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

“Tylinčioji amerikiečių dauguma” vis aktyviau ima remti prezidento 
R. Nixono politiką. Pottstown Mercury laikraštis Pennsylvanijoje pa
skelbė tokių savo apylinkės rėmėjų vardinį sąrašą, kuris apima iš
tisus 5 puslapius, kurių kiekviename yra 8 skiltys, o kiekvienoje 
pkiltyje po 200 pavardžių.

LITHUANIAN
B A K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

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

"" 1 1 —— i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdieni io—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: Pil 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p, p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDEKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

Ų56 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vąl. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEimlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv. 5—8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1‘—4 vali 
Valaųdos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 REZ, PR 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos
2454 VVest 7 Ist Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9-1—11 ryto ir 4—8 v. y. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact Ienses”.
Vai. pagal susiturimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

spec: Vidaus ligos 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narnų 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660
D R. L RINGUS

RENTGENOLOGAS ,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. ’’ antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(Hy appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIŪS

15542 'So. Cicero, Oak Forest, Dl. 
Kabineto tel. 687-2020 

Namų tel. 839-1071
Vizitai ' pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovelhiU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr cliirurglja 
Ofisas 2750 VV. 7 Ist Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. 'vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Seikmad. ir trečiad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rėz. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223 

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
chirurgas
2454 VVest 71st Street 

Priiminėju ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad uždaryta 

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenne

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR .6-0446, rez. HE 4-3150
DR, F. C. VVINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road

Skelbkitės “Drauge”, Platinkite “Draugę”. Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v: vakare- 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet



Solženycino išmetimas —

KREMLIAUS KULTŪRINĖ 

PRIEVARTA .

BENDRIJOS ŽEMES ŪKIS
Prancūzijos ir Vokietijos nuomonių skirtumas

“Niekas negali užtvenkti ke
lio tiesai, ir tiesos laimėjimą 
paremdamas aš esu pasiruošęs 
net mirti”, pasakė Aleksand
ras Solženycinas. Tai žodžiai 
vieno iš talentingiausių Rusi
jos rašytojų, kuris su tokia 
drąsa ir ryžtu veda kovą prieš 
raudonosios tironijos priespau 
dą, būdamas pats kiekvieną 
minutę pasiekiamas Kremliaus 
diktatūros budelių.

Maskvos satrapai laisvesnės 
minties, nors ir ištartos kūry- 
binigiausio savo tautos vyro, 
nemėgsta. Solženycinas buvo 
išmestas iš Sovietų Rašytojų 
sąjungos. Pirmasis sprendimas 
buvo padarytas 120 mylių nuo 
Maskvos esančiame Riazanės 
mieste, kur gyvena Solženyci
nas ir kur jį iš narių tarpo 
išmetė vietinis Rašytojų drau
gijos skyrius. Svarstant jo 
klausimą, jo kaltintojas V. Ma- 
tuškin, o panašiai ir kiti pri
sipažino, kad jie nebuvo skai
tę Vakaruose išleistų Solženy
cino raštų: “The First Circle” 
ir “Cancer Ward”. Taigi spren 
dimą jie darė aklai, neturėję 
galimybės ištirti raštų, dėl ku
rtų Soilženydinas apkaltintas 
ir išmestas.

*
Kai Solženyciną paklausė, 

kodėl jis savo raštus spausdi
na užsieny, rašytojas labai su
maniai atsakė: “Pirma atsa
kykite, kodėl mano raštų ne
spausdina čia. Aš esu pasiruo
šęs ne tik būti išmestas iš 
Rašytojų sąjungos, bet ir mir
ti. Nubalsuokite. Jūs esate 
daugumoje. Bet nepamirškite, 
kad literatūros istorija domė
sis šios dienos posėdžiu”.

Domėsis ne tik literatūros 
istorija, bet domisi visas lais
vasis pasaulis, stebėdamasis, 
kaip bukakakčiai oportunistai, 
sėdėdami valdžios viršūnėse, 
torturuoja kūrybingą žmogų, 
kurio vienintelis nusikaltimas 
laisvę ir žmogaus teises gyni
mas. Solženycinas turėjo ryž
to pareikšti: “Mes negalime 
visą laiką tylėti apie Stalino 
nusikaltimus. Tai nusikaltimai 
prieš milijonus ir jie šaukiasi 
būti išvelkami aikštėn. Nuduo
ti, kad jų nebuvo, yra sužaloti 
milijonus kitų”.

Riazanės Rašytojų dr-jos 
skyriaus sprendimą patvirtino 
centras Maskvoje, kurios įkvė
pimu ta kruvina skriauda ra
šytojui juk ir buvo padaryta. 
Solženycino išmetimas surištas 
su sunkiomis pasekmėmis. Jis 
nebegaus reikiamų paskolų, ne 
turės galimybių naudotis ra
šytojams rezervuotomis poilsio 
vietomis, neturės laisvės kur 
nori apsigyventi Sovietų Są
jungoje. Jo raštai nebus spaus 
dinami. Jis negalės užsidirbti 
pragyvenimo kaip intelektua
las. Maskvoje net kursuoja 
gandai, kad jis Sovietų įpro
čiu gali būti uždarytas į be
protnamį. šitokia naciška, fa
šistiška kultūrinė prievarta 
dabar viešpatauja Sovietų Są
jungoje. Šitokia priespauda 
ir tortūros yra naudojamos 
prieš kūrybingą, tiesą ir lais
vę mylintį žmogų. O Solženy
cinas galėtų dar daug duoti, 
nes tėra tik 51 m .amžiaus. 
Nors kentėjęs priverčiamųjų 
darbų stovykloje, bet nepa
laužtas nei dvasiškai, nei fiziš
kai.

Nepalaužė Solženycino nė 
šis naujas smūgis. Juk jis y- 
ra paskelbęs: “Kai žmogų api
plėšiate, atimdami viską, jis

KOVA PRIEŠ ALKĮ

Londono katalikų kunigų se
minarijų studentų iniciatyva 
spalio 24—25 dienomis Londo
no Trafalger aikštėje rengta 
“40 valandų viešo pasninko”

jau nebėra jūsų valdžioję. Jis 
vėl yra laisvas”.

*
Ir po šio išmetimo Solženy

cinas parašė lygiai drąsų laiš
ką savo engėjams — Sovietų 
Rašytojų sąjungai. To laiško 
nuorašas pasiekė laisvąjį pa
saulį. Pvz. svarbiausias jo min 
tis perspausdino “Chicago 
Sun - Time” lapkričio 15 d. nu
mery. Čia Solženycinas raudo
niesiems tironams tarė: “Jūsų 
bergždžioje atmosferoje įsi
viešpatavo neapykanta, net ir 
rasinė... O laikas atminti, kad 
mes visų pirma priklausome 
žmonijai. Žmonija atsiskyrė 
nuo gyvulių karalijos sugebė
jimu kalbėti. Natūraliai žmo
nės turi būti laisvi, o jeigu jie 
yra prispausti, jie atgal grąži
nami į gyvulius. Sąžininga ir 
pilnai laisva kalba — tai pir
moji bet kokios visuomenės 
sveikatingumo sąlyga. Ir tas, 
kuris nenori mūsų šaliai lais
vos kalbos, yra indiferentiškas 
tėvynei. Jis tegalvoja tik apie 
siaurus savo paties interesus. 
Tas, kuris nenori laisvos kal
bos savo tėvynei, nenori jos 
išgydyti nuo ligų, o tik jas 
paslėpti viduje, kad jos toliau 
ten būtų”.

Solženycinas priminė, kad jo 
išmetimas yra priešingas įsta
tymams; “Begėdiškai mindžio
dami savo pačių konstituciją, 
jūs išmėtėte mane man pačiam 
net nebūnant svarstyme; atli
kote tai su dideliu skubėjimu, 
net nė telegrama manęs ne- 
iškviesdami, net neduodami 
man keturių valandų laiko iš 
Riazanės atvykti (į Maskvą). 
Jūs atvirai parodėte, kad spren 
dimas buvo padarytas pirma, 
negu įvyko bylos svarstymas. 

‘Ar tai todėl, kad be manęs 
jums buvo lengviau išrasti nau 
jus kaltinimus? Ar jūs bijojo
te, kad reikės man duoti 10 
minučių savam atsakymui?... 
Nušluostykite dulkes nuo savo 
laikrodžių, jie atsilikę. Atskleis 
kitę savo sunkias ir brangias 
uždangas! Jūs nei nejaučiate, 
kad aušra jau švinta lauke... 
Jūs net nepastebite, kad jūs 
kliedite tų pusėje, apie kuriuos 
skelbiate, kad einate prieš 
juos. Šioje mūsų sergančiai 
bendruomenei kritiškos krizės 
valandoje jūs neįstengiate pa
siūlyti nieko konstruktyvaus, 
tik savo neapykantą ir savo 
budrumą sulaikyti”.

*
Pagaliau Solženycinas sumi

ni, kad dabar Rašytojų sąjun
ga jau savo įtarimų aki krei
pia į tokias literatūros figū
ras kaip Lydija Chukovskaja, 
Lev Kopelev. Jis primena Ra
šytojų sąjungos tragišką pra
eitį, kada jos skalikai užšacha- 
vo tokius šulus kaip Ana Ach- 
matova, Boris Pasternakas.

Perteikdami šiuos gilius Sol
ženycino protesto žodžius, mes 
drauge su viso pasaulio lais
vais žmonėmis reiškiame pa
sipiktinimą tokia brutalia So
vietų prievarta kultūriniame 
gyvenime ir reiškiame užuojau 
tą Solženycinui. Raudonoji dik
tatūra savo tironiškais meto
dais jau pralenkė caristinę 
priespaudą. Kremliaus gaulei
teriams galime pakartoti Sol
ženycino žodžius: “Ateina lai
kas, kada jūs norėsite ištrin
ti savo parašus iš šio sprendi
mo (Solženycino išmetimo)”. 
Jau dabar tais parašais raudo
nosios vergijos nešėjai ištrynė 
save iš kultūringųjų žmonių 
tarpo. J. Pr.

demonstracija akcija, norint at
kreipti pasaulio dėmesį į pasau
lyje viešpataujantį neturtą ir 
alkį. Londono seminaristų akci
ją remia Anglijos vyskupų kon 
ferencija ir anglikonų bei (kitų 
konfesijų atstovai.

Apie 16 proc. Ūkinėj Europos 
bendruomenei priklausančių 
valstybių ploto užima pramonė. 
Bendruomenės narių pramonės 
ir žemės ūkio pajungimas ne
vienodas. Beneluxo valstybėse 
pramonė užima 75 proc. ploto ir 
iš jos gyvena virš 90 proc. gy
ventojų. Federalinėje Vokietijoje 
pramonė teužima 30 proc., o 
Prancūzijoje 10 proc. ploto ir jo
je iš pramonės gyvena 30 pro
centų prancūzų.

Prancūzijoje žemės ūkiu ver
čiasi 40 proc., o Federalinėje Vo
kietijoje tik 6 proc. gyventojų. 
Skirtingas gyventojų verslais pa
siskirstymas, savitas pramonės ir 
žemės ūkio svoris vertė ir tebe- 
verčia abi valstybes vesti saviš
ką ūkio politiką.

Skirtinga žemės ūkio politika

Prancūzijos ūkio politika sie
kia remti savus ūkininkus, bend
rijoje varžyti žemės ūkio gaminių 
įvežimą ir išlaikyti kuo aukščiau 
sias žemės ūkio gaminių kainas.

Federalinės Vokietijos žemės 
ūkis yra nenašus. Vokiečiai ūki
ninkai gali verstis tik valstybės 
priemokomis. Jie patenkina tik 
dalį vidaus paklausų.

Vokietijos vyriausybė mažiau 
domisi bendrijos fondų panaudo 
jimu žemės ūkio gaminių išveži
mui skatinti. Kraštas žemės ūkio 
gaminius iš svetur įveža. Jo vy
riausybė siekia kuo pigiau sve
tur žemės ūkio gaminius pirkti iš 
kraštų, nepriklausančių bendri
jai.

Prancūzijos ir Vokietijos že
mės ūkio politikos tikslai priešin
gi. Juos suderinti ne lengva. Po 
aštrių ginčų ir net pavojingos į- 
tampos 1962 m. bendrijos kraš
tai pasirašė susitarimą, kuris lai
kinai patenkino abi šalis. Pran
cūzai buvo patenkinti muitų pa
kėlimu žemės ūkio gaminiams, 
įvežamiems iš kitų valstybių į 
bendrijos rinką. Vokiečiams bu
vo leista priemokomis skatinti sa 
vo krašto ūkininkus.

Susitarimas tik laikinai teiš- 
sprendė žemės ūkio klausimą. 
Bendrija turi skirti milžiniškas 
sumas ūkininkams primokėti už 
parduodamus žemės ūkio gami
nius. Šių metų bendrijos žemės 
ūkio fondas siekia net 2,5 bil, 
dol.

Nuomonių skirtumai
Prancūzijos užsienio reikalų 

ministeris Maurice Schumannas 
ir Federalinės Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Walter Scheel 
lapkričio 9 d. pokalbyje nesuta
rė £emės ūkio politikos klausi
mu. Ateityje jie numatę tęsti pa-

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

UI. SKYRIUS. VYSKUPŲ NACIONALINĖS 
KONFERENCIJOS

Vyskupų konferencijos, ypatingai nacionalinės, tu
ri atidžiai svarstyti svarbesnius klausimus, liečiančius 
šias žmonių kategorijas (t.y. emigrantus, tremtinius, 
pabėgėlius). Atitinkančiais metodais ir per atitinka
mas instancijas visų bendromis pastangomis konferen
cijos turi pasirūpinti tų žmonių dvasiniu aptarnavimu, 
sekdami Apaštalų Sosto nustatytas ir ateityje būsimas 
taisykles, jas pritaikydami laiko, vietos ir asmenų są
lygoms 35). “Kadangi yra daug emigrantų, turis
tų, tai vyskupų konferencijos yra prašomos pavesti vie
nam kunigui ar komisijai šių reikalų studiją ir tų 
žmonių dvasinį organizavimą 36).

“Kaip reikalauja pastoraciniai uždaviniai, kad kai 
kurie pastoraciniai reikalai būtų vadovaujami ir vys
tomi visų sutartinai, dera, kad kelių ar viso krašto 
vyskupijų kartu būtų įsteigtos kelios tarnybos, kurios 
gali būti patikėtos net vyskupams 37).

“Vyskupų konferencijoms priklauso steigti ir vysty
ti darbus, broliškai priimti ir pastoraciškai deramai ap
rūpinti tuos asmenis, kurie mokslo ar darbo tikslais 
palieka savo šalį ir vyksta svetur. Per tokius imigran
tus žmonės suartėja su tolimų kraštų žmonėmis ir 
seniai krikščioniškų kraštų žmonėms ši proga yra gera 
užmegsti kontaktus su kraštais, kurie dar nepažįsta 
Evangelijos ir meilės patarnavimu bei pagalba parody

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos kariuomenės Vilniuje 
belaukiant

Lietuvos sostinė karo meto audroje 

K. BARONAS

sitarimus, rasti bent laikiną 
sprendimą.

M. Schumannas, pokalbiui pa 
sibaigus, pareiškė spaudos atsto
vams, kad bendrijos pasitarime 
Haagojė laukia sunkus išbandy
mas, svarstant žemės ūkio ir Ang 
lijos įstojimo į bendriją reikalus,

Pranzūzijos ir Fed. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriai nesu 
tarė dėl pasitarimų pradžios su 
Anglija. Prancūzas skatino ne
vilkinti pasitarimų su Anglija ir 
kitais kraštais, norinčiais įstoti į 
bendriją, vokietis patarė bent 
šiuo metu pasitarimų datos ne
nustatyti. Federalinė Vokietija, 
besiruošdama deryboms su Len
kija ir Sovietais, vengia įsiparei
gojimų vakaruose.

Bendrijos komisijos siūlymai

Daugelis planų sukurta Euro
pos žemės našumui kelti. Mans- 
holtas siūlė per ateinantį dešimt
metį sumažinti ūkininkų skaičių 
nuo 10 mil. ligi 5 mil. o ūkių 
plotą padidinti. Šiam siūlymui 
įgyvendinti reiktų skirti bent 45 
bil. dol. Mansholto siūlymas že
mės ūkio našumui pakelti iki šio 
meto nesulaukė eilės svarstyti.

Pastaruoju metu bendrijos dar 
bus rikiuojanti komisija pateikė 
planą ūkiškai atsilikusioms sri
tims skatinti. Bendrijos komisija, 
pasirėmusi Romoje pasirašytos 
sutarties 235 str., neseniai pasiū
lė sudaryti fondą atsilikusių sri
čių ūkiui remti. Fondo lėšos bū- 
sinčios panaudotos žemės ūkiui 
skatinti ir atsilikusiose srityse pra

monės įmonėms kurti. Europos 
bankas kapitalui įdėti rūpinsis 
lėšų paskirstymu. Kiekviena 
bendrijai priklausanti valstybė 
sudarysianti komisijas atsiliku
sioms sritims ūkiškai spartinti. Vi 
sose valstybėse darbų vykdymą 
prižiūrėsianti bendrijos komisija.

Bendrijos komisijos planas ke
lia abejones. Plano apimtis ne
aptarta. Kapitalo sutelkimas pa
liktas atviru. Ar įdėtas kapitalas 
atsilikusiose srityse bus našus? 
Komisija net neparyškino, kiek 
reikės mokėti palūkanų už tei
kiamas paskolas. Kas dengs nuos 
tolius, jei planai nepasiteisins?

Gruodžio 1 ir 2 dienomis Ha- 
agoje įvyks bendrijos tarybos po 
sėdis. Jo metu turės būti išspręs
ta daugelis klausimų, kurie buvo 
iki šio meto atidėlioti. Bendrijos 
valstybių susitarimas žemės ū- 
kiui remti baigiasi šiais metais. 
Minėtais planais bandyta už a- 
kių užbėgti, kad išvengus didžių
jų valstybių aštrios savybės ko
vos. Bendrijos komisijos siūly
mas gal daugiausia galėtų patar
nauti Olandijos vyriausybės mil
žiniškos apimties darbams iš jū
ros atkovoti nemažus plotus, ku
riuose įkurdinami ūkininkai.

Ateinančiame bendrijos ta
rybos posėdyje turėtų būti palies 
ti ne tik bendrijos narių, bet ir 
visos Europos valstybių politinio 
glaudesnio bendravimo klausi
mai, kuriuos skirtingais sumeti
mais kelia Paryžius ir Maskva.

Instrumentinė lenta su įvairiais (mygtukais ir skalėmis Cape Kennedy, 
kurios dėka sekamas Apolio astronautų žygis. Viduryje matome ro
dyklę, kuri astronautams pakilus į viršų parode .mažus kai kuriuos 
elektros įrengimų sutrikimus — tada buvo spėjama, kad gal būt į 
raketą pataikė žaibas.

ti autentišką Kristaus veidą 38).
“Kad senų krikščioniškų kraštų vyskupai galėtų 

kaip reikiant pažinti misijų kraštų emigrantus ir jiems 
deramai pastoraciniu būdu padėti, jiems yra būtina 
bendradarbiauti su misijų kraštų vyskupais” 39).

22. 1 )Dera, kad kraštuose, į kuriuos atvyksta di
desnis emigrantų skaičius, vyskupai įsteigtų specialu

'vyskupų komisiją imigrantams. Komisija turėtų savo 
sekretorių, kuris eitų direktoriaus pareigas 40). Šiuo tiks
lu jis galėtų būti paskirtas nariu į aukštesniąją tarybą 
migracijos reikalams.

2) Labai dera, kad tokioje komisijoje dalyvautų 
vienuoliai-ės, ypatingai tų, apie kuriuos kalbama VI-jo 
skyriaus Nr. 53,1, ir pasauliečiai, išmaną migrantų rei
kalus.

3) Kituose kraštuose, kur migrantų skaičius nėra 
žymus, vyskupų konferencija tepaskiria nors vieną vys
kupe, kuris rūpintųsi migrantų dvasiniu patarnavimu.

23. Kad įgyvendinus šios srities Apaštalų Sosto 
patvarkymus ir Vatikano II susirinkimo nutarimus vys
kupų konferencijos, ar tai pačios, ar per nacionalinį 
direktorių ar kitokiu būdu, tepasirūpina:

1) rūpestingai sekti svarbesnes migracijos proble
mas ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, liečiančias vietas 
bei įvairius asmenis, imtis deramos pastoracinės inicia
tyvos padėti migrantams prisiderinti prie naujų gyveni
mo sąlygų, kad jie būtų deramai priimami tiek viso
je šalyje, tiek vietoje, kur jie atvyksta 41). Konferen
cijos teparodo ypatingą rūpestingumą ir nekrikščionių 
grupėms, kurios dažnai lieka be jokios dvasinės ir me
džiaginės paramos;

2) parinkti ir paruošti kunigus šiai ypatingos rū
šies tarnybai ir juos parekomenduoti kitų užinteresuo- 
tų kraštų vyskupams, kad pagal Nr. 36,2 jie būtų pri
imti kaip emigrantų kapelionai ar misionieriai;

3) jeigu tai būtų pravartu, steigti, emigrantams skir,

— Vienas vaikas nevaikščio
ja žemę, ale sienom, (šeduviš
kių patarlė).

1939 m. rugsėjo mėn. 17 d. 
sekmadienis. Valgome pusry
čius. Staiga bažnyčių varpų, dū
žius nuslopina virš dangaus pa
sirodžiusios lėktuvų eskadrilės. 
Nuo Trijų Kryžių kalno pasi 
girsta keli priešlėktuvinės arti
lerijos šūviai, bet vėl nurimsta. 
Savo konstrukcija lėktuvai škic 
tingi nuo anksčiau — rugsėjo 
mėn. 3 d. — virš Vilniaus ma
tytų vokiškų lėktuvų. Skirtingi 
jie ir nuo lenkiškų, nes ir moto
rų ūžesys yra kitoks. Kas jie 
tokie? Gai Lietuvos valstybės? 
Juk mieste plačiai kalbama, kad 
Vilnių greičiausiai užims Lietu
vos kariuomenė, nes vokiečiai 
Lietuvos vyriausybei daro di
delį spaudimą. Deja, paslaptis 
paaiškėja po pietų, kada atsu
kęs radijo aparatą, išgirstu pra
nešimą iš Minsko, kad raudo
noji armija peržengė Lenkijos 
sieną ir žygiuoja išvaduoti iš 
Lenkijos poniškos priespaudos 
ukrainiečių ir gudų mažumas.

Negali būti kalbos, kad Len
kijos jėgos įstengtų atlaikyti 
bolševikų armijas. Tik silpni 
KOP (Korpus Ochrony Pogra- 
nicza) daliniai saugo rytinę Vil
niaus krašto dalį, tad ir laukia 
ma Vilniaus užėmimo pirmadie
nį ar antradienį, nes Vilnių nuo 
Minsko skiria tik 220 km At
rodo, kad lenkai net" nemano 
ginti mūsų sostinę. Kariuome
nė, policija, aukšti valdžios pa
reigūnai, traukiasi Panerių, Kai 
varijos ir Ukmergės gatvėmis 
Lietuvos sienos pusėn.

Mėtosi lenkiškos uniformos
Jaunuoliškas smalsumas ne

leidžia išsėdėti namuose. Einu 
prie Katedros aikštės, prie Ža
liojo tilto, Gedimino gatve. Tuš
čios, neapšviestos ir nešvarios 
miesto gatvės, lietingas, ūkano
tas oras dar daugiau prisideda 
prie skurdžios miesto išvaizdos 
Vienur kitur mėtosi lenkiškos 
kariškos uniformos, sugedę dvi 
račiai ar vežimai. Iš valdiškų 
įstaigų kaminų rūksta dūmai, 
apmėtydami pagrindinės gat
vės šaligatvius, nesudegintų raš 
tų likučiais. Nesinori tikėti, kad 
taip liūdnai baigiasi Žečpospoli
tos “didingos” dienos mūsų sos
tinėj. Juk dar taip neseniai lėni 
kai siuntė ultimatumus: juk tik 
prieš metus laiko, lenkiška ka- 
riuomeAė “triumfališkai” žygia
vo nuo Lietuvos sienos Gedimi
no gatve.... O šiandieną — ji 
traukiasi į Lietuvą, matydama

tų kunigų instituciją ar nors pasirinkti institutus, se
minarijas, jeigu tokių yra, mokančias kunigus svetimų 
kalbų. Emigrantams jau tarnaują ar tam ruošiami ku
nigai turėtų reguliariai lankyti tokių institutų progra
mas ir stengtis juose susipažinti su naujais apaštala
vimo metodais, su aplinkos ekonomiškai socialinėmis 
ir civilizacijos sąlygomis;

4) raginti vienuolius ir pasauliečius šiuose migran
tų reikaluose padėti, kad pagal paruoštą planą jie ir 
dvasiškai ir socialiai paremtų emigrantų reikalus 42);

5) bendradarbiaujant su Š. kongregacija vyskupų 
reikalams organizuoti periodinius tarptautinius ar kon
tinentinius susivažiavimus koordinuoti ir aptarti geriau
sius migrantų pastoracinio patarnavimo būdus ir juos 
priderinti kiekvienam kraštui;

6) vystyti naudingais kontaktus su tautinėmis ar 
tarptautinėmis organizacijomis, su valstybinėmis insti
tucijomis ir organizacijomis, kad ir socialinėje srityje 
būtų apsaugotos emigrantų teisės, kad būtų deramai 
rūpinamasi jų profesiniu auklėjimu, kuris atitiktų da
bartinius reikalavimus 43);

7) kiekvieną metą pateikti Š. kongregacijai vysku
pų reikalams bendrą pranešimą, prie kurio būtų pri
jungti ir statistiniai daviniai, kad būtų galima supras
ti sunkumus, sugestijas, pageidavimus, kad būtų gali
ma lengviau į visa tai reaguoti.

35) Christus Dominus, II, no. 18.
36) Ecclesiae sanctae, no. 9.
37) Christus Dominus, III, no. 42.
38) Ad gentes, III, no. 42.
39) Ecclesiae sanctae, III, no. 23.
40) plg. išnašą 34.
41) Populorura progressio, no. 69.
42) plg. VI Ir VII skyriūs.
43) P. Pijus 12 yra įsteigęs migrantų reikalams komisiją, ku

rios būstinė yra Geneva. _
(Bus daugiau)

ten ramų uostą ir užuovėją nuo 
stiprios audros.

Nors pirmadienį Vilniuje pa
sirodė Slowo ir Kurjer Wilenski 
dienraščių extra leidiniai, skel
biantieji Hitlerio mirtį, vokie
čių ir rusų kariuomenių atsi
traukimą iš Lenkijos žemių, ta
čiau tomis “antimis” niekas ne
tikėjo. Kur tik ir ką tik galima 
nusipirkti — kiekvienas gyven
tojas stojo į eilę, mokėjo zlotus 
už įvairius menkniekius, kaip 
didžiausi milijonieriai. Pinigų 
kiekvienas turi pilnas kišenes, 
nes įstaigos, darbovietės išmo
kėjo avansus bent už šešis mė
nesius.

Bet vakare gatvės vėl ištuš 
tėjo. Uždegamos šviesos (pirmą 
kartą po aštuoniolikos dienų!), 
girdimi patrankų šūviai. Aišku, 
kad raudonoji armija artinasi 
prie mūsų sostinės. Vilniaus sa
vanoriai - gynėjai ieško ir ma
nęs. Turiu gerą slėptuvę, tad 
ir būnu joje beveik iki pat ry
to. Rūpestingoji mama randa 
mane užsnūdusį. Pasirodo, kad 
bolševikai jau važiuoja mano 
gyvenamoj gatvėj. Išeinu ir aš 
su kitais pažįstamais jų pasi
žiūrėti. Pasipylė sustojusiems 
kariams įvairūs klausimai: ar 
Sov. Sąjungoj yra to ir to, kiek 
kainuoja duona, mėsa, druska. 
Atsakymai eina greitai, kaip 
iš automato: visko pas mus y- 
ra! Net ir apelsinai gaminami 
fabrike. Nėra tik buržujų, dar
bininkai gerai aprūpinti, visi tu
ri darbą, pinigai. Tačiau bolše
vikiška propaganda mažai kas 
tiki. Esame trys lietuviškos šei
mos toj gatvėj, tad ir į mus 
kreipiasi pažįstami, klausdami 
ką galvoja Lietuva, ar neklau
som Kauno radijo, kodėl lietu
viai užleido savo sostinę tiems 
bedieviams ubagams....

Vilnius rusų rankose
Vilnius naujo okupanto ran 

koše. Mieste jaučiamas badas, 
sandėliai, įvairus sostinės tur
tas vežamas sunkvežimiais Sov. 
Sąjungon. Plačiai kalbama apie 
naktinius suėmimus ir vežamus 
žmones į Smolenską ir Minską. 
Gyventojai su baime žiūri į a- 
teitį. Kas bus toliau? Ar rusai 
taip laisvai šeimininkaus Vilniu
je? Net ir Lietuvos adresu pa
leidžiami pikti žodžiai už jos 
atsisakymą užimti Vilnių. Rei
kalas labai paprastas: lietuviai 
— lenkų broliai. Net ir tos pa-

(Nukelta į 4 pusi.)
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LIETUVIŲ FONDO PELNAS 

SKIRSTOMAS PLANINGAI

VYTAUTAS KUTKUS

Spalio 26 d. Chicagoje Jauni
mo centre įvyko Lietuvių fon
do pelno skirstymo komisijos 
ir' tarybos posėdžiai.

Pelno skirstymo komisijai 
Lietuvių fondo taryba šiemet 
pavedė paskirstyti 30,000 dol. 
Šiai komisijai ir posėdžiui pir
mininkavo dr. Jonas Valaitis, 
sekretoriavo agr. Antanas Šan
taras, o komisijos nariai — dr. 
Kazys Ambrozaitis, kun. Jonas 
Borevičius, Jonas Kavaliūnas ir 
inž. Vytautas Kutkus. Nors jau 
daug prašymų suplaukė, bet ko
misija, kaip ir praeityje, ne vien 
prašymais vadovaujasi. Todėl 
pačioje pradžioje nusistatė pel
no skirstymo gaires, kurios vi
sai panašios į pernykštes. Ko
misija nutarė apie 50% viso 
pelno ir šiais metais skirti lie
tuvių švietimo reikalams, apie 
25% Lietuvių fondo specialiems 
projektams vykdyti ir likusius 
25% įvairiems kitiems reika
lams, o jų tarpe ir prašymams 
patenkinti.

Kitam pelno skirstymo komi
sijos posėdžiui JAV LB švieti
mo tarybos pirm. Jonas Kava
liūnas pateiks švietimo reika
lams sąmatą. Tačiau jau šiame 
posėdyje jis minėjo, kad jam rei 
kės apie 16,000 dol., nes sąraše 
yra stipendijos Fordhamo uni
versitetui, studijų savaitė, pa
rama lituanistinėm mokyklom, 
vaizdinių priemonių paruoši
mas, jaunimo vasaros stovyk
los, mokyklinė vaikų spauda, 
vadovėlių ir pratimų paruoši
mas, leidiniai jaunimui, istori
nis Lietuvos žemėlapis, Šv. An
tano gimnazija, lituanistinių mo 
kyklų istorija ir kt.

Savo specialiu projektu per-

taėTUvrę kariuomenes
VILNIUJE BELAUKIANT

(Atkelta iš 3 pusi.) 
čios tikybos! O kas svarbiausia 
— jie turi lašinių ir duonos!

Deja, visas viltis išsklaido 
Gudijos švietimo komisaras Kli- 
mov sušauktame Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos sa
lėj susirinkime (Klimovas iš Vii 
niaus pasitraukė su žinoma Lie
tuvos teatro aktore Kulčicka, 
kuri, pasirodo, buvo bolševikų 
agentė), pareikšdamas, kad So
vietų Sąjunga niekuomet neuž
leis nei vienos pėdos žemės, ku 
rioj buvo pralietas nors vienas 
raudonarmiečio kraujo lašas. 
Šie žodžiai buvo kaip kardu nu
kirsti salėje šaukiantiems lietu- 
visiškai ir lenkiškai — mes no
rim Lietuvos!

Nuotaikoms keičiantis
Bet spalio mėn. pradžioj vėl 

pradedama kalbėti apie Vilniaus 
grąžinimą prie Lietuvos. Sako
ma, kad Londono radijas skelbė 
savo lenkiškuose pranešimuose 
apie lietuvių - sovietų pasitari
mus. Nuotaika mieste pagerėja. 
Lenkai malonia šypsena sveiki
na pažįstamus lietuvius ir net 
nusižeminę su jais kalbasi. Ži
nia apie Vilniaus grąžinimą Lie
tuvai patvirtinama Kauno radi
jo spalio 9 ar 16 dienomis. Vil
niaus krašto lietuviams tai di
džiausias visų svajonių išsipil 
dymas — vietos sulenkėjusiems 
gyventojams ir tūkstančiams 
atbėgėlių iš Lenkijos gilumos — 
materialinio klausimo išsprendi
mas, išvengimas Lukiškio kalė
jimo, išvežimo į Sov. Sąjungą.

Deja, ne visas Vilniaus kraš
tas grįžta prie Lietuvos. Tik ma 
ža jo dalelė. Iš lietuviškų sričių 
pasipila pabėgėliai į atgautas 
žemes — Gervėčių, Marcinko
nių, šverečiaus, Vydžių, Ašme
nos — vyrai ir moterys, palikę 
savo tėviškes, tik su maišais 
ant pečių, kepaliuku juodos duo 
nos, skuba prie motinos Lietu
vos.

eitais metais Lietuvių fondas 
įsipareigojo paremti prof. dr. 
Ivinskio trijų tomų Lietuvos is
torijos paruošimą. Nors šio pro 
jekto įgyvendinimas užtruks a- 
pie penkerius metus ir kainuos 
16,500 dol., neskaitant Lietuvos 
istorijos išleidimo, kuris perduo 
tas JAV LB centro valdybai, ta
čiau šiemet komisija jau svars
to, susirašinėja ir beveik nuta
rė paremti prof. dr. J. Puzino 
Lietuvos Proistorės apžvalg 3s 
paruošimą. Šis veikalas su iliust 
racijomis ir žemėlapiais bus a- 
pie 600 puslapių. Jo paruošimas 
užtruks apie pusantrų metų.

Taipgi specialių projektų rė
muose buvo pasiūlyta paremti 
dr. Juozo Girniaus lietuvių filo
sofijos istorijos paruošimą. Šis 
veikalas irgi būtų maždaug 600 
puslapių, o jo paruošimas truk
tų apie dvejus metus.

Tikrai bus sunku sutalpinti 
likusių 25% sumoje šiuos di
džiuosius prašymus: Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės valdy
bai — apie 5,000 dol., Pedago
giniam lituanistikos institutui
— 8,500 dol., Lietuvių Rašytojų 
draugijos premijai — 1,000 dol., 
lietuvių spaudai — 2,000 dol., 
dr. Tomo Remeikio sovietų o- 
kupacijop ir Lietuvos inkorpo
racijos dokumentinės medžia
gos paruošimui — 2,500 dol. ir 
taip toliau.

Kaip matome, daug gražių 
uždavinių prieš akis, tačiau jų 
visų įgyvendinimui ir šiemet 
Lietuvių fondo pelno neužteks. 
Tikėkimės, kad visi lietuviai 
Lietuvių fondo paskirtį galimai 
greičiau supras, įsijungs į jo ei
les, sukaups .milijopA dolerių, 
o tada ir pėinb paskirstymui 
kiekvienais metiis;fefts apie 60, 
000 - 70,000 dolerių. Paskutinis 
šais metais pelųo skirstymo ko
misijos posėdis bus .Padėkos die 
nps savaitgalį Chicagoje.

Lietuvių fondo tarybos posė
džiui pirmininkavo dr» Gedimi
nas Balukas. Valdybos vardu 
pranešimus padarė pirm. dr. 
Antanas Razma, vykd. vicep, 
A. Rėklaitis, Henrikas Daras 
ir inž. Viktoras Naudžius. Ir 
pareiškimų paaiškėjo, kad nuo 
birželio 4 d. iki spalio 24 d. į- 
stojo 67 nauji nariai su 13,847 
dol. bendra įnašų suma. Nuo 
pereito Lietuvių fondo suvažia
vimo sutelkta apie 78,000 dol. 
Šiuo metu pagrindinis Lietuvių 
fondo kapitalas yra 617,000 dol. 
51 centas. Apie 12,3% viso ka
pitalo laikoma grynais pinigais 
bankuose, apie 87,8% investuo
ta įvairiuose vertybių popieriuo 
se ir Šeruose. Nors šiemet rinka 
šėrams nėra palanki, tačiau Lie
tuvių fondas vistiek sugebėjo 
apie 30,000 dol. pelno paskirti 
Lietuvių fondo pelno skirstymd 
komisijai. Taigi nuo savo gy
vavimo pradžios Lietuvių fon
das jau paskyrė apie 100,000 
dol. įvairiems lietuviškiems rei
kalams.

Lietuvių fondo tarybos posė
dis patvirtino šias komisijas: 
investavimo — pirm. inž. Vik
toras Naudžius ir nariai — Hen 
rikas Daras ir dr. Viktoras Ši
maitis; informalcijos — pirm. 
agr. Antanas Šantaras ir nariai
— Pr. Garšva, dr. F Kaunas 
ir inž. V. Kutkus.

Kitas LF tarybos posėdis bus 
lapkričio 30 d. 10 vai. ryto Chi
cagoje Jaunimo centre.

Lietuvių fondo metinis narių 
suvažiavimas bus 1970 m. va
sario 28 d. 10 vai. ryto, o kovo 
1 d. Lietuvių fondo valdyba ruo 
šia Lilijos Šukytės koncertą, 
kuris bus Orchestra Hali Chica
goje.

— Pati ne rankovė — nebe- 
nuardysi. (Mažeikiškių patar
lė).

Atvyksta į mokslo ir kūrybos simpoziumą. Iš kairės į dešinę: dr. Vytautas Vardys, dr. Juozas Girnius, dr. Antanas Mus
teikis, dr.- Adolfas Damušis ir dr. Antanas Klimas. Nuotr. K. Ambrožaičio

DR. VACYS ŠAULYS -r APIE 
MEDICINĄ OK. LIETUVOJ

Technologijos pažanga mokslo ir 
kūrybos simpoziume

H. Bankaitis — tyrinėtojas ir pranešėjas

JUOZAS ŠLAJUS

Henrikas Bankaitis gimė 1932 
metais Kaune. Karo liepsnoms 
grėsmingai siautėjant ir bolše
vikų siaubui artėjant, dar vai
kystėje buvo priverstas apleisti 
savo tėviškę ir klysti į nežinią. 
Galutinai apsistojo JAV ir čia 
savo profesijoje sėkmingai žen
gia priekin. Detroite baigė aukš 
tesniąją mokyklą, o 1956 m. 
Detroito universitete gavo. che
miko bakalauro laipsnį ir diplo
mą. Šiuo laiku dirba Aerospace 
Engineer National Aeronautics 
and Space administration — 
Lewis Research Center. Užima
ma technologijos vystymo di
džiosioms kuro raketoms vieta. 
Anksčiau dvejus metus dirbo 
Wyandotte chemijos korporaci
joje, kaip tyrimų chemikas ir 
ketverius metus JAV aviacijoj, 
kaip astronautikos erdvės in
žinierius, Buvo deleguotas į šias 
mokslines konferencijas: Inter- 
agency Propulsion konfer., Me- 

fehani:al Behavior Gomfoustion 
groups, o' praėjusią vasarą pir
mininkavo Non - Destructive 
specialistų sesijai Chicagoje.

Yra gavęs įvertinimus už kieto 
kuro variklių projekto grupinį 
narių atžymėjimą ir už ypatin
gus technologijos išvystymus 
bei iniciatyvą išvystymuose.

Priklauso American chemikų 
draugijai ir yra jungtinės ar
mijos, laivyno ir oro pajėgų 
grupės tyrinėtojų pirmininkas, 
mijos

Moka lietuvių, anglų, vokie
čių ir rusų kalbas.

Priklauso Lietuvių inžinierių 
ir architektų s-gai. Aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Didžiąją dalį savo atliekamo 
laisvalaikio atiduoda lietuvybės 
išlaikymui, mokytojaudamas li
tuanistinėje mokykloje. H. Ban
kaitis dabar gyvena Clevelande 
su žmona Aldona (Dulyte) ir 
augina gražią lietuvišką šeimą: 
keturis sūnus ir keturias dukre
les (1, 5-13 metų amžiaus).

Henrikas Bankaitis mokslo 
ir kūrybos simpoziumo informa 
cijos ir erdvių technologijos se
sijoje kalbės tema: “Technolo
gijos vystymas didiesiems kie
to kuro varikliams”.

-eųuilibrated gas flows. Pagal 
pasikeitimo studentais programa 
buvo (1963-64 m.) Monterey, 
Meksikoje. Studijuodamas ten in
žineriją plėtė žinias savo spe
cialybėje.

Yra narys American Institute 
of Aeronauties ir The Society of 
the Sigma Xi (Scientific honora- 
ry).

Dabartiniu metu dirba Ohio 
valst. universitete tyrimų asisten
tu AAE, kartu ruošdamasis dak
taratui. Yra atspausdinęs pluoš
tą straipsnių Amerikos profesi
niuose žurnaluose.

Š. Lazdinis mena nutolęs ir nuo 
lietuviškos veiklos: aktyviai reiš
kiasi Liet. studentų sąjungose, 
Skautų akademikų ir Lietuvių ben 
druomenės veikloje.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo informacijos ir erdvių techno
logijos sesijoje kalbės tema: “Ter- 
mo dinamiškai neekvilibruotų 
reiškinių efektas aukštos energi
jos dujų srovėse”.

ŠEŠKAS ĮKANDO
Nežinomo praeivio saitu ve

damas šeškas įkando kolegijos 
studentę Shyrieie Putnam, 20 
m,, prie Michigan ir Ontario 
gatvių miesto centre. Ieškomas 
še šiko savininkas. Jei nebus su
rastas, mergaitei reikės pradė
ti imti skausmingų prieš, pasiu
timą įšvirkštimų seriją.

INŽ. DONATAS ŠATAS APIE 
TIKSLIUOSIUS MOKSLUS O. LIETUVOJ

Tiksliųjų mokslų raidą oku
puotoje Lietuvoje mokslo ir kū
rybos simpoziume apžvelgs jau
nesniosios kartos atstovas inž. Do 
natas Šatas.

Jis gimęs 1929 m. balandžio 
7 d. Vabalninko mieste. Pirmuo
sius mokslo žingsnius žengė ne
priklausomoje Lietuvoje, gimna-

Inž. Donatas Šatas

ziją baigti teko 1948 m. jau Ol- 
denburge, Vokietijoje, lietuvių 
stovykloje.

Atvykęs Amerikon, Illinois
Technologijos institute studija
vo chemijos inžineriją ir 1953 
metais gavo bakalauro laipsnį.

Šiuo metu dirba kaip produk
cijos techninis vadovas Whit- 
man Products Co. Jam priklau
so produkcijos priežiūra ir nau
jų gaminių tyrinėjimas.

Iš viso darbo pagrindinės sri
ties -polimierų technologijos yra 
parašęs visą eilę straipsnių, ž- 
patentavęs 16 naujų atradimų, 
rašęs apžvalgas anglų ir vokie
čių kalbomis apie Lietuvoje at
liekamus mokslinius darbus.

Įvairiomis temomis yra rašęs 
Metmenyse, Aiduose, Technikos 
žodyje ir kitur, kaip svečias daly
vavo Wayne State universiteto 
rengiamoje Polymer Conferences 
Detroite 1967 metais.

Inž. Donato Šato žodį apie tik
sliuosius mokslus okup. Lietuvo
je turėsime progos išgirsti lapkri
čio 27 d. Jaunimo centre.

... before she
? was boru

ŠARŪNAS LAZDINIS - MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUME

Šarūnas Lazdinis yra jaunosios 
kartos atstovas, sėkmingai kopiąs 
j mokslines aukštumas. Gimė 
1943 m. Švenčionyse. Aukštesnią
ją mokyklą baigė Clevelande ir 
1965 m. Case Institute of Tech
nologijoj gavo inžinieriaus baka- 
lįntro laipsnį. 1967 m. Ohio valst

ūnivers. studijuodamas aeronauti 
ką ir astronautiką įgijo magistro 
laipsnį, o ateinančiais metais 
tame pačiame universitete siekia 
daktaro laipsnį, imdamas tezę: 
Effect of free electrons on the 
transfer of vibration energy be- 
tween diatomic molecules in non

Her mother had good pra- 
natal care and both are 
doing nicely, thank you.
The March of Dimes wants 
every mother-to-be to know 
that prenatal care can re- 
duce birth defects—that the 
rubella (German measles) 
vaccine and the Rh vaccine 
can reduce birth defects.

Public health education is 
the answer. Help the March 
of Dimes carry on community

' health education programs.

t birth defects
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Sveikata -svarbiausias mo- 
i gaus turtas. Žmogaus sveikatos 
sargyboje budi kasdien modernė- 

I janti medicina. Ir eilinis žmogus, 
besirūpindamas savo sveikata, 
kasdien seka medicinos mokslo 
pažangą. Neretai stabtelėjame ir 
prie klausimo, kaip aukštai stovi 
medicina dabar okupuotoje Lie
tuvoje? I šį klausimą atsakys me
dicinos daktaras Vacys Šaulys 

I mokslo ir kūrybos simpoziume, 
lapkričio 27 d. Jaunimo centre, 
kai bus nagrinėjama “Mokslo iš
sivystymas Lietuvoje sovietinia
me periode”. Dr. V. Šaulys ap
žvelgs šių dienų medicinos pa
žangą, o gal ir regresą okupuo
toje Lietuvoje, kas, žinoma, kiek
vienam mūsų taip pat būtų įdo
mu išgirsti.

Dr. Vacys Šaulys, gimęs 1920 
m. Lietuvoje, Stemplių kaime, 
Švėkšnos valsč. Mokslus baigė 
neprilkl. Lietuvoje. Gimnaziją 
baigė Švėkšnoje 1939 m. ir Vy
tauto Didžiojo universiteto me
dicinos fakultetą jau karo metais 
1944 m.

Išvykęs iš Lietuvos dienas iš
naudojo tolimesnėms medicinos 
mokslo studijoms Tuebingene, 
Vokietijoje, apgynęs tezę: “Medi- 
kamentose Indikationen und Do- 
sen fuer den Verdaunngskanal” 
ir 1946 m. gavo medicinos dak
taro laipsnį.
Atvykęs Amerikon, įsigijo anes- 

tesiologijos specialybę 1951-52 
m. Research, Educational Hos-

pitals of University of Illinois, 
Chicagoje

Yra skaitęs iš medicinos sri
ties paskaitas ligoninių dakta
rams ir medicinos personalo semi 
ruošė. Taip pat talkina liet. gydy
tojų biuletenio redakcinėj kolegi
joje. Šiuo metu verčiasi anestesilo 
gijos praktika.

P. AMERIKA GINKLUOJASI
Vemezuelos prezidentas Cal- 

dera išreiškė susirūpinimą, kad 
kai Ikurie Pietų Amerikos knalš- 
tai pradėjo smarkiai ginkluotis. 
Jo manymu toks ginklavimąsi 
gali būti nukreiptas prieš kai
myninius kraštus ir gali iškalti 
teritorinių problemų. Baimė nė 
ra be pagrindo. Neseniai buvo 
pradėjęs kariauti Hondūras su 
Elalvadoru. Teritorinių ginčų tu 
ri ir Argentina su Čile. Taip 
pat jų gali atsirasti tarp Vene- 
zuelos ir Kolumbijos. Tokiu bū
du Rockefeįlerio planas gali bū
ti nepalankiai kai kurių Pietų 
Amerikos kraštų priimamas.

. a n- K. Kl.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius, dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 Wėst 63rd Street 

CHTOAfOO 29 ILLINOIS
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BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldyt,, 
rugių, Pyragaičius be druskos ir 

cukraus.
Kas valgo Bruno duoną,
Visad žydi kaip aguona! •

3339 S. Lituanica Av., Chic

SVAJONĖJE
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus viso

kioms progoms.

• Good Housekec-BUMUiK V .

Reikalaukite tikro, importuo
to, kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRAKUS — ATALANTA — TALA

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII
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

ČIA 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
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiliiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Sukaktuvinis mirties minėjimas
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Lapkričio 2 d Cleve’ando 
Skautininkų draugovės iniciaty
va buvo suruoštas a. a. dr. Do- 
mininkos Kesiūna.icės penkerhj 
metų mirties sukakties minėji
mas. šis aukšto lygio memoria 
linis vakaras dalyvių atmintyje 
ilgai išliks ne vien kaip pareigi
nis gyvųjų pagarbos išreiški
mas įnirusiems, bet ir kaip pra
džia bei konkretus įgyvendini
mas velionės darbų ir idealų.

Programai vadovavo ir iškil
mes trumpu žodžiu atidarė Cle
velando Skautininkių draugovės 
pirmininkė s. M. Švarcienė. S. 
Ad. Augustinavičienė, kuri sa
vo iškalbos talentu yra žinoma 
ne vien mūsų visuomenei, bet 
ir už jos ribų, gausiam velionės 
kolegų ir draugų būriui kalbė
jo apie a. a. s. D. Kesiūnaitės 
asmenj. Kalbėtoja, kurios gy
venimo filosofija, kaip ir velio
nės, pagrįsta krikščioniško ti
kėjimo pagrindais, mirtyje ne 
mato liūdesio, tik prisikėlimą, 
kuriame iškyla kilnusis žmogus, 
kada iš perspektyvos matomi jo 
darbai, per kuriuos velionės as
menybė išlieka gyvųjų tarpe.

A. a. dr. Kesiūnaitės profesi
jos kolega ir ilgametis paž'sta- 
mas dr. Henrikas Brazaitis, iš
ryškindamas velionės, kaip gy
dytojos, asmenybę, mylėjusios 
savo profesiją ir per ją įgyven
dinusios artimo meilės idealą, 
pabėrė žiupsnį prisiminimų.

Veikli organizatorė, gili pat
riotė, skautiškų idealų įgyven- 
dytoja, dr. Kesiūnaitė išeivijoje 
davė pagrindus skautiškai vie
nybei, sujungdama visame pa
saulyje išsklaidytas skautes ir 
apjungdama lietuvišką skautiš
ką akademinį jaunimą. Iš pri 
gimties sociali, gyvenimą ir žmo 
gų mylėjusi moteris, dr. Kesiū
naitė nesiriibojo skautiškos or
ganizacijos veikla, dalį savo lai
ko skirdama profesinėms orga
nizacijoms, ypatingai prisidėju
si prie stiprios ir lietuviškame 
kultūriniame gyvenime gyvai be 
sireiškiančios Ohio Lietuvių gy
dytojų draugijos steigimo.

'Dr. D. Kesiūnaitės idealams 
įgyvendinti s. S. Radzevičiūtė 
oficialiu aktu paskelbė dr. D. ! 
Kesiūnaitės vardo fondo steigi
mą, kurio tikslas bus kasmet 
paremti arba stipendijos rei
kalingą lietuvaitę studentę, ar
ba skirti piniginę premiją indi
vidualinei kūrybai bet kurioje 
meno šakoje. Pirmoji fondo do
vana atiteko Detroito Gabijos 
skaučių tunto vyresnių skaučių 
draugovei, pasivadinusiai dr. D. 
Kesiūnaitės vardu, vėliavos pa 
vidalu. Vėliava buvo iškilmin
gai įteikta tuntininkei Jūratei 
Tamulionytei įr vyr. skaučių 
draugovės atstovei.

Trumpą žodį tarusi L.S.S. vi
durio rajono vadeivė s. Birutė 
Kožicienė užbaigė oficialiąją da
lį.

Solistė Aldona Stempužienė,

palydima Ryto Babicko, padai
navo keletą be ub ai minėjimo 
nuotaikai pritaikytų dainų. Pub
likai ypatingai ši1 tai sutikus 
“Solveigos dainą”, solistė bu
vo priversta padainuoti virš pro 
gramos. Režisierius ir aktorius 
Petras Maželis su giliu įsijauti
mu perskaitė ištrauką iš Lazdy
nų Pelėdos “Motulė paviliojo”. 
Mykolaičio - Putino “Kyrie Elei- 
son” gili mintis ir grynosios po
ezijos grožis, P. Maželio skai
tymu subtiliai išrj škintas, pali
ko klausytojams gilų įspūdį.

Programai pasibaigus, Cleve
lando Skaučių akademikių drau
govė pavaišino svečius kava ir 
užkandžiais.

Paminėtina ,kad a. a. dr. Ke
siūnaitės pagerbimas buvo pra-

Tradicinė suvažiavimo premija -— tūkstantis dolerių buvo paskirta 
taut. šokių grupei “Grandinėlei”. Iš kairės 5 J. Kriaučiūnas, A. Baltru- 
kėnas senosios v bos pirmininkas (įteikia čekį.) grupes įkūrėjas ir 
vadovas L. Sagys ir grupės komiteto pirm. K. Razgaitis.

Nuotr. J. Garlos

PAGERBTAS A. MIKULSKIS

A. a. dr. Domininką Kesiūnaitė

dėtas bendru skautininkių dą- 
lyvavimu šv. Mišiose Ck-veląh 
do Sv. Jurgio parapijos bažny
čioje. Kun. .Ivanauskas pasjfčė 
jautrų pamokslą, Iškeldamas vfe 
lior.ts gyvenimo religinę pusę. 
Organizuotai nuvykusioS į ka
pines, skautininkės nuvežė gė
lių ir vainiką. Prie kapo kalbas 
pasakė s. fil. S. Gedgaudienė ir 
s. B. Kožicienė.

Viešnios iš tolimų vietovių, 
aukšto lygio meninės pajėgos, 
fondo įsteigimas ir vėliavos į- 
teikimas šį iškilmingą minėji
mą iškėlė aukščiau kasdieniško 
minėjimo.

Muz. Alfonsas Mikulskis užbai
gė šešiasdešimtuosius savo am
žiaus metus ir su džiaugsmu, ge
ra sveikata ir nuoširdžiausiais 
linkėjimais iš savo gausių drau
gų buvo palydėtas į naują gyve
nimo laikotarpi, kuris, visi tiki
me ir trokštame, bus kūrybingas 
ir ilgas.

Erdvi šv. Jurgio parapijos sa 
lė vos pajėgė sutalpinti arti pus
ketvirto šimto svečių, susirinku
sių į mielo sukaktuvininko šven
tę, kuri, deja, tik vieną kartą te- 
pasikartoja žmogaus gyvenime. 
Lapkričio 15 dieną Clevelando 
lietuviai su svečiais ir iš kitų mie 
stų pagerbė dirigentą, Čiurlionio 
ansamblio įkūrėją ir vadovą, vi
suomenininką ir kompozitorių įs
pūdingu koncertu-baliumi.

Visų susirinkusių veiduose gi 
spindėjo džiaugsmas, nes šventė
me gausių Mikulsko darbų der 
liaus šventę. Šis vakaras buvo 
tartum ir padėkos šventė kūrė
jui, kuris leido savo neeilinį tva
rinį turėti savo tarpe, jį pažinti 
iš arčiau, džiaugtis jo kūryba, jo 
polėkiais, ir kartu gyventi tomis 
nuotaikomis, kuriomis sukaktuvi 
pinkas mus dažnai užkrečia. 
Čiurlionio ansamblio valdybos 

pirm. VI. Plečkaitis trumpu žo
džiu atidarė minėjimą, pakvies
damas vadovauti Rengimo komi 
teto pirm. F. Eidimtą.

Prof. A. Augustinavičienė sti
lingu žodžiu perbėgo per sukak
tuvininko įdomų gyvenimą, la
biausiai išryškindama jo įnašą 
į lietuvių muzikinį gyvenimą. 
Muzikai — Dievo kalbai — Mi
kulskis atidavė savo gyvenimą, 
savo talentą, uoliai ugdė savo 
muzikinį pašaukimą. Jo judria
me gyvenime daugiausia savo jė
gų ir sielos yra atidavęs Čiurlio-

nio ansambliui, kuris greitai švęs 
savo trisdešimties metų sukaktį, 
kuris yra davęs tūkstantį kon
certų, kurie, anot prelegentės, 
kiekvieną kartą pabudindavo lie 
tuvius Lietuvos darbui. Per Čiur
lionio ansamblį dainavo pati Lie 
tuva.

PLB pirm. iSlt. Barzdukas svei 
kindamas PLB vardu dėkojo su
kaktuvininkui už jo bendruome
ninį įnašą.

Žodžiu sveikino Pr. Joga vysk. 
M. Valančiaus mokyklos vardu, 
Nagevičienė Birutiečių vardu, E. 
Stepas — Balfo, K. Žiedonis — 
LB antors apylinkės vardu, Dai
navos ansamblis, F. Eidimtas gi 
perdavė LB I-sios apylinkės ir 
Lietuvių Fondo sveikinimus, ap
skrities' auditorius R. Perk svei
kino Maestro ir kartu padėkojo 
lietuviams už jų paramą rinki
muose, Čiurlionio ansamblis, 
sveikindamas savo įkūrėją ir va
dovą įteikė gražų paveikslą. Įteik
tas adresas su visų organizacijų 
atstovų parašais. Gauta daugy
bė sveikinimų laikŠkais ir tele
gramomis. Visa salė triukšmin
gai sugiedojo ilgiausių metų Al
fonsui Mikulskiui pradėjusiam 
61-sius amžiaus metus.

ta nauja valdyba iš dr. E. Druk- 
tenio, dr. R. Gineičio, dr. A. Če- 
pulio, dr. D. Degėsio ir dr. J. 
Skrinskos.

Koncertinę baliaus dalį atliko 
sol. J. Krištolaitytė, akompanuo
jant G. Karsokienei.

Metinis balius buvo gausus ir 
nuotaikingas.

Komp. A. Mikulskis savo j’aut-, 
riame žody pabrėžė, kad Tėvy
nės Lietuvos meilė pašaukė jį 
darbams, jis kūrė, dirbo ir auko
josi tik tos ištikimos meilės ve
damas. Padėkojo visiems, kurie 
jo amžiaus bėgyj jam yra padėję 
ir kurie šį vakarą surengė jo pri
siminimą.

Koncertinėje daly Čiurlionio 
ansamblis davė nuotaikingą ba
liui pritaikintą programą. Čia 
klausytojai girdėjo Taurę iš Mas- 
cakni operos Cavalleria Rustica- 
na, Čigonų chorą iŠ Verdi ope
ros Traviata, Rožių žydėjimo dai
ną iš Mascagni operos Cavalle- 
ria Rusticana, Barcarolę iš Offen 
bacho operos Hoffmano pasakos, 
Rytmečio dainą ir valsą iš Gou- 
nod operos Faustas, Pabučiavimą 
(komp. Ardidi) chorui harmoni
zavo Al. Mikulskis ir bisui an
samblis išpildė Čigonų chorą iš 
Verdi operos Trubadūrai. Solis
tė Irena Grigaliūnaitė. Chormei
steris ir akomponiatorius Rytas j 
Babickas.

Gausi publika po koncerto dar 
ilgai šoko, grojant J. Pažemio or
kestrui ir nuotaikingai užbaigė 
vieno mūsų iškiliųjų Tautos sū
nų garbingos sukakties prisimini
mą. V.R.

BALFO 25 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Balfo 25 m. sukakties minėji
mas Clevelande įvyks tokia tvar
ka:

Lapkričio 29 d., šeštadienį, 10 
vai. ryto, — Jubiliejinis Balfo 
direktorių suvažiavimas, Pick 
Carter viešbutyje Spanish 
Room, East 9th ir Prospect 
Avė. Tos pačios dienos 6:30 vai, 
vakare Jubiliejinis banketas-kon 
certas, Naujos Parapijos salėje, 
18029 Neff Rd. Trumpą progra
mą išpildys solistė Dalia Kučė
nienė, muz. Darius Lapinskas ir 
clevelandietis jaunos kartos pia
nistas Vytautas Puškorius. 
programos šokiai, grojant J. Pa
žemio orkestrui.

Lapkričio 30 d., sekmadienį, 
šv. Mišios už mirusius BALFo 
darbuotojus, šv. Jurgio bažnyčio
je 10:30 vai. Atnašaus BALFo 
reikalų vedėjas, kun. Pr. Geis
čiūnas, solo giedos solistė Bronė 
Kazėnienė; šv. P. N. Pagalbos 
bažnyčioje (Neff Rd.) 10:00 vai. 
atnašaus BALFo pirmininkas ku 
nigas V. Martinlkus, solo giedos 
solistė Dalia Kučenienė.

Visuomenė maloniai kviečia 
ma dalyvauti ir prisidėti prie mi
nėjimo pasisekimo.

BALFo Clevelando skyriaus 
valdyba ir direktoriai

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 21 d.

AKADEMINĖS SKAUTUOS 
ŠVENTĖ

Akademinės skautijos Cleve
lando skyriaus metinė šventė 
švenčiama lapkričio 22 d., šeš-' 
tadienį, 7 vai. vak. Čiurlionio 
ansamblio namuose. Bus oficia-' 
lioji dalis, fil. dr. Vytauto Čer- j 
niaus paskaita ir linksmoji da
lis.

RUOŠIAMA MADŲ PARODA

Korporacijos Giedros rūpesčiu 
Clevelande ruošiama madų pa-: 
rodą, kuri įvyks gruodžio 7 d. 3 
vai. po p. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. ’ , .

Talentingos Clevelando Siuvė 
jos ir modelių kūrėjai ruošiasi 
parodyti naujausius ir įvairiau
sius moterų ir vaikų drabužius.

Rima Janonienė pristatys mo
derniškiausias plaukų bei perukų 
šukuosenas. P. Sagienės rūpes
čiu bus parodyta daugybė lietu 
vių tautinių drabužių.

Kviečiame visą lietuvių visuo
menę atsilankyti ir drauge sma
giai praleisti popietę. Bilietų ga
lima įsigyti Patrijoje, Baltic De., 
pas I. Bublienę ar Aldoną Malė
nienę. Al. M.

Medellino miesto Maria Luiz 
Rdiascos Volasąuez. Ji dalyvaus 
Miami Beach ruošiamam pasau
linės gražuolės konkurse. Ji ga
li laimėti ne tik gražuolės titu
lą, bet ir 60 tūkstančių dolerių, 
15 dienų kelionę j Japoniją ir 
taip piat daug brangenybių, ku
rių vertė sieks taip pat kelioli
ka tūkstančių dolerių. K. Kl.

KULTŪRINE PREMIJA GRANDINĖLEI
Ohio lietuvių gydytojų drau

gijos kultūrinė premija šiemet 
paskirta iškiliajai tautinių šokių 
grupei Grandinėlei, kuriai vado
vauja Liudas Sagys.

Ohio lietuviai gydytojai jau 
trylikti metai iš eilės skiria po 
vieną tūkstantį dolerių kokiai 
nors reikšmingai lietuviškai ins
titucijai ar iškiliam asmeniui.

Lietuviai gydytojai, paskirdami 
šią premiją įvertino Grandinėlės 
Šokėjus ir vadovus, kurie jau 
tiek metų netik džiugina lietu
viškus žiūrovus, bet gražiai ats
tovauja lietuvių šokį svetimųjų 
tarpe, puikiai reprezentuoja vi
sus lietuvius. Ši premija yra nuo-

Seserys Vyšniauskaitės stropiai ruošiasi “Giedros”
kuri bus gruodžio 7 d. Šv. Jurgio parap. salėje.

ruošiamai madų parodai,

širdį padėka šiai šauniai grupei, 
kuri nenuilstamai savo šokiu 
kalba už mus, kelia lietuvių var
dą, primena Lietuvos bylą.

.Ši tryliktoji premija Grandinė
lei atiteko, kaip tik tais metais, 
kai šis drausmingas vienetas tu
rėjo vieną iš savo intensyviau
sių sezonų, apskriedamas dide
lius Amerikos atstumus ir užbai
gdamas Chicagoj koncertu Padė
kos savaitgaly. I

Grandinėlei jau nebepakanka 
JAV scenų ir žiūrovų, ji žvelgia 
toliau į kitus kontinentus. Ji yra 
pakviesta • vykti j Kolumbiją. Jei 
lietuviai Grandinėlės misiją tei
singai supras ir įvertins, jai padė
dami netik moraliai, bet ir ma
terialiai, šis užsimojimas gali vir 
sti realybe. Lietuvių reprezenta
cinis šokių vienetas ateinančių 
metų birželio mėnesį nuskris į 
Pietų Ameriką ir ten suteiks mū
sų tautiečiams džiaugsmo ir lai
mės draugų mūsų pavergtai Tė
vynei.

Ohio lietuvių gydytojų draugi
jos metiniame baliuje, įvykusia
me lapkričio 15 Holiday Inn sa
lėje, draugijos pirm. dr. Adolfas 
Baltrukėnas įteikė premiją Gran
dinėlės valdybos pirm. K. Razgai- 
čiui, iškeldamas Grandinėlės rei 
kšmę ir vaidmenį mūsų gyveni
me.

Lietuviai gydytojai turėjo ir sa 
įvo darbo posėdį, kuriame išrink-

Kompozitorius ir visuomenės veikėjas 
apsupti, gesina sukaktuvinio pyrago

Alf. Mikulskis ir žmona, čiurlioniečių 
žvakutes pagerbimo šventėje.

KOLUMBIJA IŠSIRINKO 
GRAŽUOLĘ

Kolumbija, yra pasaulyje pa
sižymėjusį gražiomis moteri
mis. Prieš ikelioliką metų antijo- 
kietė Luz Marina, laimėjo pa
saulinės gražuolės vardą j šiais 
metais Kolumbija išrinko savo

BALFO 25 M. JUBILIEJAUS 
PAMINĖJIMO

rengėjai stipriai ruošiasi, kad 
jų Banketas - Koncertas sve
čiams būtų įdomus ir linksmas. 
Viršutinėje naujos parapijos sa
lėje prie švariai užklotų ir gėlė
mis papuoštų stalų bus šilta va
karienė. Programa kaip skel
biama bus aukštos kokylbės, 
bet trumpa. Trumpą žodį tars 
Centro P-kas kun. V. Martin
kus. Taip pat bus pagerbti il
gamečiai Balfo darbuotojai bei 
rėmėjai. s

Po programos šokiai baliui 
pritaikintam salės apšvietime 
grojant J. Pažemio orkestrui.

Jaunimas ir įkas negali daly
vauti bainikete, prašomi atvykti 
po 8 vai. vak. šokiams už rna- 
žiau negu pusę kainos.

Banketas įvyksta Iš. m. lakr. 
29 d., 6:30 vai. vak. Naujos 
parap. salėje. Dėl stalų bei bi
lietų grupėmis ar pavieniui 
skambinti visą dieną ir kasdie
ną tel. EX 1-1782 arba 261-3413 

(pr.)

1969 m. lapkričio men. 5U dieną,
sekmadienį, 4-tą vai. popiet

Clevelando 'Grandinėle
OOOOpOO<XK>0<><MX>0(X>0<H><X>0<K>eoo<K>0<XK){>00<X)0<><>(><KX>

gnh (55 šokėjų ir muzikantų ansamblis)

ŠOKS MARTJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS AUDITORIJOJE
1 .pnaloj . ■ /.i tė ■, ,

BILIETAI GAUNAMI : 
Marginiuose, 2511 West 69th Street 
.^Telefonas (PRbspect 8-4585,

Margučio raštinėje, 2422 W. Marąuette Rd. 
Telefonai — GR 6-2242 ir GR 6-2271

Bilietų Kainos -t- 2, 3, 4 ir 5 dol.

Visi kviečiami atsilankyti ir pasigrožėti 
aukšto lygio spektakliu.

Margutis

«lllllllllllllllllllll!ll!lllllllllflllllllllllllllllll!lllllllll«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIIIilllllB^

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
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western 
ar. lieponis

PR 8-5875

VISI Į BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS

Banketą-Koncertą
š. m. lapkričio 29 d. 6 vai. 30 min. 

gražioje N. Parapijos viršutinėje salėje 
TRUMPĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS:

Solistė DALIA KUČENIENĖ, muz. DARIUS LAPINSKAS 

ir jaunas pianistas VYT. PUŠKORIUS 

Šokiams gros J. PAŽEMIO orkestras.

Skyriaus Valdybę ir 
direktoriaį

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:R0. Ritom dienom nuo 
9 lkl S vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

HIIIIIIIIIIU

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tsfs pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeiti, 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 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

3.00

5.00



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 21 d.

LDK Birutės draugijos Chicagos skyriaus valdyba ir kontrolės ko
misija. Iš k. sėdi: B. Gustaitienė, L. Stasiūnienė, M. Babickienė. Stovi 
iš k.: J. Zitkuvienė, L. Dainauskienė, V. Genienė, V. Kulikauskienė, 
M. Jautakiene. Nuotr. V. Noreikos

$50.000 GERIEMS DARBAMS

— Mūsų draugijos kasa visai parengimams - Janina Žitkuvie- 
tuščia, tačiau mes per savo veik- nė. Revizijos komisija: pirminin- 
los 18 metų surinkome ir ge- kė -Vilė Genienė ir narės -Bronė 
riems darbams išleidome dau- Gustaitienė ir Liucija Stasiūnie- 
giau kaip 50,000 dolerių - vieno nė.
pokalbio metu dėstė L.D.K. Bi- Kad igtugtėjusį iždą pabi
rutės draugijos pirmininkė Mar- dgįUSj L.D. K. Birutės draugijos
ta Babickienė.

Tai netuščiažodžiavimas, tai 
tikrovė. Kaip paskiro žmogaus,

Centrinio skyriaus valdyba, lap
kričio mėn. 22 dieną 8 vai. vaka
ro, Jaunimo Centre ruošia tradi- 

t'aip ir organizacijų gyvenimą c’ni koncertą-balių. Meninėje 
tenka vertinti iš jų atliktų dar- programoje dalyvauja solistė Ja- 
bų. Mes turime daug veikiančių n'ną Šalnienė, atsakydama bet 
organizacijų, tačiau vienos ribo- kokio honoraro, muz. Ida Pet- 
jasi veikla savo ratelyje, suteik
damos lėšas ir jas laikydamos, 
bankuose, gi kitos organizacijos 
telkia lėšas ne tam, kad meti
niuose susirinkimuose didžiuotų
si turimu pelnu, bet kad savo į- 
našu gyvintų mūsų kultūrinį, vi
suomeninį ir politinį gyvenimą, 
kad ištiestų pagalbos ranką varg
stantiems, kad savo, kaip organi
zacijos, egzistenciją įamžintų fon 
duose ar įrašytų į lietuviškojo 
gyvenimo istorijos lapus.

Viena iš tokių gyvastingų drau 
giji# tenka laikyti L.D.K. Birutės 
draugiją, kuri buvo atkurta išei
vijoje 1951. X. 12 d. dvylikos pir
mųjų pradininkių.

Si* draugija metų eigoje augo 
narių skaičiumi ir jau 1955 me
tais įsteigė Sibiro Fondą, kurio 
tikslas šelpti karių, partizanų, 
grįžusių iš Sibiro varge esančias kus ir aktorė El^aBSidytė. Po
. eimas. koncerto nuotaikingi šokiai, ku-

Draugija augo ir savo padai - rįems gros Neo-Lithuanų orkes- 
niai.s_“ skyriais, kurie jsisteige- tras yejks pačių birutininkių su- 
atsikure dar Clevelande, Detroi- aukotas bufetas, gražios dovanos 

Angeles, ^ew Yorke.Ir jajmingiesjemSj kurių gražiausia
1956 metais veiklai suderinti Chi dailininkės Vandos Balukienės 
cagoje įvyko pirmas birutininkių pavejksias
įvažiavimas. . .. Šio gražaus parengimo visas

L. .K. Birutes draugijos Chi- skiriamas Sibiro fondui ir
cagos skyriaus veikla ypatingai mūsų kultūriniems reikalams, 
tenka džiaugtis ir aukštai ver- Gi daiktinės loterijos pajamos - 
tinti. Jeigu pasklaidysime sios
draugijos gyvavimą ir darbų kro
niką, joje rasime nuostabiai gra
žių atliktų, darbų. Per savo gyva
vimo laiką į Sibirą ir okupuotą 
Lietuvą yra išsiuntusi virš 150 
pagalbos reikalingiesiems siunti
nių. Draugijos parama džiaugia
si Punsko lietuviai. Daugiausia 
šelpiamos karių šeimos ir karo 
invalidai Amerikoje ir Vokietijo
je. Dėkingi draugijai: Vasario 
16-toji girpnazija, skautai, žurna
lai “Karys”, “Lituanus”, “Eglu
tė”, Altas, Jaunimo Centras, Pe
dagoginis Lit. Institutas, Putna
mo seselės, sportuojantis jauni
mas, Lietuvių foto archyvas ir ki
ti lietuviškieji sambūriai. Minė
tieji buvo paremti ne centais, bet 
stambiomis sumomis, vertingais 
siuntiniais arba darbo talka. O 
kai’ kilo mintis Jaunimo Centro 
sodelyje pastatyti paminklą Žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę, biru- 
tiilinkės vienos iš pirmųjų atsku
bėjo talkon su Visa tūkstantine.

Tai štai kur gražus kraitis į 
mūsų kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo aruodą, tai štai kur 
gyva ir išliekanti savo vertingais 
darbais organizacija. Šios draugi
jos keliais turėtų eiti ne viena lie
tuviškoji organizacija. Tik tada 
tokių organizacijų veikla bus is
torinė, išliekanti.

L.D. K. Birutės ( draugijai va
dovauja energinga, darbšti val
dyba: pirmininkė Marta Babic- 
kienė, vicepirmininkė Vanda Ku
likauskienė, sekretorė - Leokadi
ja- Dainauskienė, iždininkė - Ma
rija Jaut'aliienė, kultūriniems

Jaunimo Centro statybai
Darbščiosioms birutininkėms 

ir ateities metų slinktyje nepa
vargti ir dar daug našių grūdų 
suberti į mūsų kultūrinio, visuo
meninio bei šalpos darbo aruo
dą.

Jurgis Janušaitis

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOMOJAMAS kambarys mote
riai. Marquette Parke.

Skambint — 737-0943

D E M E S I O I

RADIO PROGRAMA

DĖMESIO!

AGENTŪRA 
Samy, gyvybė* 

automobilių.
sveikatos. bt>
nlo.
Patogios išal
mokėjimo sų-
lygos.

i. n c t v i e i u s
6466 So. Kedzie Avė., PR 8-2288 

------------------------------------------

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

2846 W. OOth St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 48 metua 

Dengtame visu rūsių stogus Taiso
me arba dedame naujua kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žeme li lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
'ik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

1O% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320816 West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4336

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

58 5 - 52 85

REAL ESTATE

• 5 kambarių mūr. bungalotv Ga
zu apšild., 2 maš. garažas. Savi 
ninkas,
Telef,

ĮSIGYKITE DABAR
MISCELLANEOUS

as. 6918 S. Campbell Avenue, ,
f. — 737-7746. Knygos:

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

Bevelk naujas 4 moderniu butų
mūras — 3 po 4 kamb. lr 7 kamb. 
69 Ir Kedzie. $75,000.

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

Šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 Ir Rockvvell 
$18,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tas 

Notary Public

Kiekvienam lietuviui būtinos

LIETUVIU POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS
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RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR tt-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls
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mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
2737 W. 43rd St. — CJL 4-2390 privalomas kiekvienai lietuviš

kai šeimai, kuri didžiuojasi sa-

<uiiiiiiiiiiuiiiiiii!iiiiimiiiiiiiH!iiiiiHi!miiiiHii!iiiiJui,uniiiiiiiiNniHiimi!!hiinhuiiii!iiiiiiiiiiiiiiBANGA
ANTOLOGIJA II dal. $10.00 Tv Kadi0( stereo, TV antenos, 

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos Alr-conditioners. Pard. ir taisymas, 
klubo leidiniuose surinkti pa- 2^49 VV\ 63.rd St.^ Tel. 434-042l 
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
baigiant Kaziu Almenu bei Al-1 cosmos express
girdu Landsbergiu '2501 w- 69 st- Tel. WA 5-2737girau i.anusoergiu. aoos w ## st Tet WA s_a78,

-. „ , . . . v ,. . 3333 s- Halsted Tel. 254-3320Sis gražus, kietais Viršeliais Didelis ivalriu prekių pasirinkimas
•..'..b:*.,,,. JUS,*,,-v,n Priimam užsakymus automobiliamsknygų rinkinys, apima didžiumą y. Žukauskai

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
.(rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais duo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0480. Ten pat gaunamos Ir 
dienraštis “Drangas”.

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

WiiiwiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiHiiiillllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiia HELP VV ANTED - VYRAI

Bendram fabriko darbui reikalin
gas

VYRAS
Clearing Industrial District — a- 
pyl. 40 vai. savaitė. $2.78 j vai.

Skambinkit 767-1980

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”.
Illinois gyventojai prie knygos Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Kiekvienam naudinga
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 

mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,600.

Trys geri butai ir švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Callfoir- 
nia. įmokėti 6,000.

2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge
ležine tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

8 kamb. gražus mūras, 1!4 vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. Įmokėkit $6,000.

5’/ž kamb. labai tvarkingas namas 
lr 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, jmoketi $4,000.

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

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
IH vonios. Arti 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

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

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. §9th St. RE 7-7200

DE PROFUNDIS 

Kantata
i

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var-

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
■ «*» ....-■fr*...........................

MOVING
gonų pritarimu. Kūrinys iSleistas SEBeNAS ^,4,,, lp
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67th Place — WA 8063

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS!

DOCK FOREMEN
Quit commuting 

Work close to your home.
VVe need 3 highly ųualified dock 
foremen. Top salary Excellent 
fringes, good place to work, stea
dy employment,

Call

WILS0N FREIGHT C0. 
1415 W 35th Street 

Chicago - Tel. — 376-4400
.u eųuai opportunity employer

VYRAI IR MOTERYS

AMERIKOS PAGALBA 
PIETŲ AMERIKAI

Pietų Amerikos kraštai yra 
nepaprastai įsiskolinę. Vien tiik 
pasauliniam Ibanikui jie skolingi 
14,700 mil. dolerių; ti|k nuošim
čiai siekia 2,000 milijonų.

Pietų kraštai 1961—1968 me
tais iš Amerikos pagal progreso 
planą, kurį įsteigė prezidentas 
Jolhn Kennedy, gavo 11,200 mi
lijonų dolerių. Nežiūrint šios 
pagalbos, kraštai vėl reikalingi 
naujų kreditų. Neseniai prez. 
Nuomas prašė kongreso padi
dinti šiems kraštams finansinę 
pagalbą. Kaid Amerikos ekono
minis gyvenimas dėl telkiamų1 
naujų paskolų užsieniui nenuken 
tetų, kongresas nesutiko Nixo- 
no planą paremti. Tačiau prez. 
Nixonas, patariamas David 
Rockefellerio, (brolio Nelsono 
Rodkefellerio) rado kitą išeitį. 
Pagal šį naują planą gavę iš 
Amerikos paskolas Pietų kraš
tai neturėtų sutartu laiku jū 
grąžinti, bet grąžintinas sumas 
galėtų sunaudoti savo reika
lams, K. Kl.

Your mother rneans weIL
Būt when your doctor 
nya you’re healthy, 

you can he sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a check.

American 
Cancer 
Society

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičlus galima perimti 
su 5%% 21,600.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43.000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas 
$17.900.

mm r e 11 t v
2517 W. 7lat St — BE 7-9515

i 6 H kamb. 9 metų mflr. spllt-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. $27,600.

« kamb. švarus mūr. bungalotv 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

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

1J4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19,660.

11 butų, 10 metų. I-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 lr California. $162,600

•1 p. tinkamas statybai sklypas 
oris 72 lr Maplevvood t 10,500.

LEONAS REAL ESTATE
fNCOMF TAX — NOTARIATAS 

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

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

I
Iš tos gyvenimo taisyklės ki

lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Apsimoka skelbtis DRAUGE. 
aeB jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

REAL ESTATE
iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiih

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of ML »
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-2283 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Pan 
ir kituose vakariniuose priemlesčiaoee. Prašome užsukti Į mūsų {staig. 
ir Išsirinkti ii katalogo.
........................................................................... .

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

MOVING
t ori raustas perki aust y man 

įvairių atstumti

A VILIMAS
823 MEST 34tb PLACE 

Telel FRontier 6-1882

C O N T R A C T O R S

VVAITRESSES
VVANTED

Morning Hours 
Five Or Six Days A Week 

ALSO
BARTENDER

Short Hours — 11 to 4. 
With Experience

ALSO
Female Banquet Mgr.

Contact RONALD SIKORA 
Apply In Person

H0WARD JOHNSON
9333 Skokie Boulevard 

SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. — 679-9445

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

MSI West 69th Stroet 
TeL HE 4-7482

1

HELP VVANTED — MOTERYS

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-conditionlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus | 
dirbti mieste bei užmiesčiuose.

' Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-
lz O TVt G i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAE

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. \Vestem, Chicago 9.

KOŠTAS BUTKŪS 

Tel. PR 8-2781

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

RESTORANUI REIKALINGA

VIRĖJA
Dirbti naktimis. Išmokysime. Par
vežame į namus. Reikalinga gyven
ti apylinkėje. Reikalinga nors kiek 
kalbėt angliškai.

SANTUCCI RESTAURANT 
6211 S. Cicero — PO 7-2244 

Accounts Payable

CLERK
To assist manager in accounts 
payable department — for large 
coametic company. Excellent con
ditions and company benefits.

Mr. Sapoznik 

243-1600

UIIIIIIIUilIUIIIllHUilll

C A S H I E R
POB PABK1NO FAC1LITY 

Days — Monday through Fri
day. Age open.

506 No. Rush Street 

Perskaitę * Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED - VYRAI

JOBS VVITH SECURITY 
Excellent Immediate Openings For

Machinists - Milling Machine & Lathe Opers.
JOURNEYMEN MACHINISTS

Richmond manufacturer reąuires men to vvork in close tolerances 
wlth a minimum of supervision. Kuli company benefits include air- 
conditioned shop, hospitalizatlon, pension, vacation and paid holidays. 
Congeniąl working conditions, Steady employment. VVrite, call or apply:

MOLINS MACHINE COMPANY, INC.
3901 Carolina Avė., Richmond, Vlrginia 23222 

PHONE — 649-9081
An eąual opportunity employer

Perskaitė l’raiiįjij. rtiioUti* kitiems pasiskaityti.



A. a. Vincas Domeika savo vaikų tarpe (viduryje) paskutiniuose savo gyve
nimo metuose. Iš kairės: sūnus Jonas iš Lietuvos atvykęs aplankyti savo tė
velio, dukra Genovaitė Šukienė, a. a. Vincas Domeika, dukrą Janina Sal- 
nienė ir-sūnus Pijus.

TAURŲ SUVALKIJOS ŠONŲ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

Rudens lapams krentant, ra
miame Round Lake Beach, Hl., 
kampelyje, dukters Janinos ir žen
to dr. Jono Šalnų namuose, lap
kričio mėn. 14 d. amžiams užge
so tauraus Suvalkijos sūnaus Vin 
co Domeikos gyvybė.

A.a, Vincas Domeika i šį pa
saulį atkeliavo prieš 82 metus, 
1887 m. gruodžio mėn. 25 d. gra
žiame Suvalkijos kampelyje, ne
toli Šešupės, Išdagų kaime, Sin
tautų valsč. Šakių apskr. Toje 
vietoje jis praleido savo gražiau
sio gyvenimo dalį, pavyzdingai

CHICAGOS ŽINIOS
LENKIŠKOS DEŠROS

VALGOMOS KONGRESO 
RESTORANE

Atstovų rūmų nario iš Chica
gos Jolhm Klųczynski dėka, kon 
gresiniukų Capitol restoranas 
kas ketvirtadienį mariams siūlo 
Chicagoje Slotkowskio gamina
mų lenikišlkų dešrų. Tuomi pa
tenkinti sėti. Ed. Muškis ir Ikon 
gresininkai Rostenlkowski, Der- 
winski, Pučinską ir kiti. 
NUMOVĖ MOTERIAI GALVA

Soiphie Bramner, 1623 W. Wil- 
som, pateko ipo ratais požeminio 
trauikinio, kuris jai nupiovė gal 
vą. Nelaimė įvyko prie Chica
go ave. stoties.

ŠVEDŲ FILMAS GAVO 
AUKSO MEDALĮ

Švedijoje gamintas filmas 
Eeny Meeny Miny Moe laimė
jo auksinį medalį kaipo geriau
sias besibaigiančiame penkta
me Chicagos tarptautiniame fil
mų festivalyje rodytas filmas. 
To filmo žvaigždė Per Oscars- 
son parinktas geriausiu artistu. 
Geriausia artiste parinkta Iz-1 
raelio filmo Siege žvaigždė — 
Gila Almagor.

KENNEDŽIŲ NUOSAVYBĖ 
IR LABDARA

Mirus Joseph Kennedy, nužu
dytų prez. John ir šen. Roibert 
bei dalbartinio šen. Edward tė
vui, Chicagos gyventojams įdo
mūs Kennedžio šeimos ryšiai 
su šiuo miestu. Tėvas 1945 m. 
nupirko antrą didžiausią Ame
rikoje dfisų pastatą, žinomą 
Mercthandise Mart miesto cen
tre, užmokėdamas 17 mil. dole
rių. Nuosavybė paskirstyta šei
mos narių tarpe. Kennedžių šei 
ma 1954 m. paskyrė 1.2 mil. 
dolerių atsilikusių vaikų mokyk
lai Palos Parke, netoli šv. Šei
mynėlės lietuviškos senelių prie
glaudos.

ADVOKATŲ ŠEIMA
Clyde ir Michele Kurlande- 

riai, būdami pirmamečiai stu
dentai, susitiko Northwestern 
universiteto teisių mokykloje. 
Baigiant antrus metus jie susi
žiedavo. Trečiuose metuose ap
sivedė. šiomis dienomis abu kar 
tu prisaikdinti advokatais galin 
čiais vesti bylas prie Illinois 
valstijos aukščiausio teismo 
Springfielde.

EŽERO LYGIS
Per paskutinį dešimtmetį Mi-, 

cihigan ežero lygis nebuvo taip 
pakilęs kaip buvo šio mėnesio 
pradžioje. Jis dabar siekia 579 
pėdas virš jūros lygio. Žinovai 
spėja, kad toks pakilimas pa
siliks dar 6 mėnesiams. Turį 
nuosavybes prie ežero pakraš
čio skundžiasi, kad pakilęs van 
duo sudaro daug nuostolių.

I vykioje. O 1949 m. brolio "Kn-
I tano, gyvenančio Amerikoje, pas- 
] tangornis Domeikų šeima pasie- 

1 kia Ameriką ir apsigyvena Ro-
chestpryje, N.Y.

Bet čia jų šeimą ištinka pir
mieji smūgiai. 1951 m. miršta 
žmona ir motįna Domeikienė A. 
a. Vincas Domeika skaudžiai iš
gyvena žmonos mįrtį, tačiau ge
rų vaikų dėką jo likusias gyveni
mo dienas skaidrina sūnaus Pi
jaus, dukrų ir žentų Genutės ir 
dr. Kazio Šukių, Janutės ir dr. Jo
no Šalnų šeimų rūpestinga glo
ba, pas kuriuos jis gyveno ir 
džiaugėsi savo vaikų gera širdi
mi.

Gi šiais metais a.a. Vincas 
Domeika buvo be galo laimin
gas, sulaukęs iš okupuotos Lietu
vos sūnaus Jono apsilankymo.

Ir dar taip neseniai, vienos vieš 
nagės dr. Jono ir Janinos Šalnų 
namuose dalinomės gražiais tė
vynės prisiminimais, dar a.a. 
Vincas šventai tikėjo į Lietuvos 
laisvės prisikėlimą ir su didele 
meile kalbėjo apie savąjį gimti
nės kampelį, vildamasis dar jį pa
matyti, Deją jo svajonės nebeiš
sipildo. Viešpaties keliai mums 
nežinomi ir dažnai jie pakrypsta 
kitą kryptimi staiga ir netikėtai.

Lapkričio mėn. 15 d. Chicago
je, John Evans koplyčioje susirin
ko a.a. Vinco Domeikos artimie

tvarkydamas stambų ūkį. Apie a. 
a. Vinco Domeikos šeimą ir jo 
gyvenimo būdą plačiai kalbėda
vo visa apylinkė. Jis buvo ramaus 
ir taikaus būdo, jis gerbė kitus ir 
pirmas skubėdavo padėti kitiems. 
Gimtąjį kampelį - savąją sodybą 
be galo brangino jr visą savo 
gražų gyvenimą skyrė, kad ūkis 
klestėtų, kad ir jaunajai nepri
klausomai Lietuvai būtų iš to kuo. 
daugiausia naudos. O suėjimuo-; 
se a.a. Vincas buvo nuoširdžiai Į 
atviras kalbose, viskuo besidomįs. j 
Jo gražioje sodyboje augo jo šei- Į 
mos Šaunus atžalynas: dvi dūk-; 
ros -Genutė ir Janutė ir du sūnūs 
-Pijus ir Jonas. Bet tėvų didis rū
pestis buvo savo vaikams užti
krinti gražią gyvenimo ateitį. Ir 
Domeikos savo atžalyną išmok
slino ir išleido į gražų gyveni-, 
mą.

Išgyvenusi baisųjį bolševikme
tį ir antrą kartą raudonajam 
siaubui artėjant, Domeikų šei
ma iškeliauja į nežinią, į tremtį, 
tik vienintelis sūnus Jonas pasi
lieka gimtoje žemėje,

Domeikus sutinkame karo au
drų metu Landshut tremtinių sto-

ji, pažįstamieji ir daug, daug Su
valkijos kampelio-sintautiečių pa 
skutinį kartą atsisveikinti. Velio
nio karstą supo daug gyvųjų gė
lių vainikų ir gėlių puokščių.

Kun. Y. Zakarauskas velionį 
atsisveikino rožiniu ir visi sugie
dojo Angelas Dievo.

Lapkričio mėn. 16 d.a.a. Vin
co Domeikos palaikai buvo iš
vežti į Rochester, N.Y. ir ten bus 
palaidotas šalia savo gyvenimo 
palydovės -žmonos.

Taurus Suvalkijos sūnau, Vin
cai, atlikęs ilgą šios žemės gyve
nimo kelionę, po daugelio išgy-

Brangiam tėvui, uošviui ir senoliui
A. 4- A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
mielus JANINĄ ir DR. JON£ ŠALNUS, GENOVAITĘ ir 
DR. KAZĮ ŠUKIUS, PIJŲ DOMEIKĄ (Rochester, N.Y.). 
DR. JONĄ DOMEIKA (Lietuvoje) ir jų šeimas giliai 
užjaučiame.

Kleopatra ir Juozas Leseokai

Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, mielą 
draugą

ALFONSĄ PUTNĄ
SU ŠEIMA, 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Antanina Rejeriai

A. + A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

brangiems draugams JANINAI ir JONUI ŠALNAMS, 
GENUTEI ir KAZIUI ŠUKIAMS bei jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Katrutė ir Romas Giniočiai 
Marija ir Kazys Mončiai

A. -j- A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

brangius draugus JANINA ir DR. JONĄ ŠALNUS, GE
NUTĘ IR DR. KAZĮ ŠUKIUS gilaus liūdesio valando
je nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Plikaičiy šeima

A. “j“ A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
mielą p. JANINA ŠALNIENĘ, dr. JONĄ ŠALNA bei jų 

šeimą giliai ir nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

D, ir S. šukeiiai

venimų, ilsėkis svetingoje
šio krašto žemėje.

Skaudaus liūdesio valandoje,
netekus mylimo tėvelio ir uošvio, 
dukrų Genutės ir dr. Kazio Šu
kių, Janutės ir dr. Jono Šalnų, sū
nų Pijaus ir okup. Lietuvoje Jo
no šeimas giliai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

TEOLOGINĖS komisijos 
SESIJA

Romoje vyksta pirmoji nau
josios , Popiežiaus paskirtos, te
ologinės komisijos darbų sesi
ja. Komisijos narys vyskupas 
Carlo Colombo, specialioje spau 
dos konferencijoje Vatikano 
spaudos Centre, painformavo

ąpaudoe atstovus apie komisijos 
įsteigimą, paskirtį ir uždavinius. 
Naujoji teologinė komisija yra 
oficiali bažnytinė institucija, pa 
dedanti Apaštalų Sostui ir Tikė
jimo doktrinos kongregacijai 
spręsti įvairius teologinius klau 
simus. Jos įsteigimas buyo nu
matytas Vatikano Il-me Susi
rinkime ir aptartas pirmąjame 
pasaulio vyskupų sinode. Teo
loginei komisijai priklauso 30 
įvairių pasaulio kraštų žymių 
teologų, atstovaujančių įvairias 
katalikų teologijos mokyklas.

Apie atliktus teologinės ko
misijos darbus bus paskelbtas 
oficialus pranešimas.

Mūsų mielą narę

SOL. JANINĄ ŠALNIENĘ
IR ŠEIMĄ

jos brangiam tėveliui A. A. VINCUI DOMEIKAI mi
rus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vilniaus Krašto Lietuviu S-gos 
Chicagos Skyrius

Brangiam tėveliui

A. -j- A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

jo dukras GENOVAITĘ ŠUKIENĘ, JANINA ŠALNIENĘ 
ir sūnus PIJŲ ir JONĄ bei jų šeimas giliai užjaučiame 
ir drauge liūdime.

Veronika ir Jurgis Janušaičiai

Brangiam tėvui

A.+A. VINCUI DOMEIKAI 
mirus,

velionies dukroms: p. JANINAI ŠALNIENEI ir p. GE
NOVAITEI ŠUKIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

Alė ir Adolfas Ruibiai

A. -f- A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

jo dukterims p. GENOVAITEI ŠUKIENEI ir p. JANINAI 
ŠALNIENEI ir sūnums PIJUI ir JONUI DOMEIKAMS ir 
jų šeimoms, skaudžioje liūdesio valandoje giliai už- 
jaučia

Ema ir Juozas Zubričkai

A. -f- A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

jo dukterims JANINAI ŠALNIENEI ir GENOVAITEI 
ŠUKIENEI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime.

Danutė ir Juozas Petkūnai

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiml„„l,|ll|||llll|ll|l!Į
| IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU !

1 PETER TROOST
MONUMENT
COMPANY

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

Į ČESLOVAS VITKAUSKAS 
5 District Manager

,llllll*ll,lllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||ll||||||||||||||||||||||l|||||||IIIIIIIIIIIIIIHI|X Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi, 
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

stabdžiai, Sankaboj Transmlsljoe,
Tnne-np Ir Motorų Remontas
5759 So TVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PBospect 8-9533

■iiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiniiHiiiiiH

GĖLĖS
VestuvSms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
8443 W. OSrd Street. Chicago, Illinois 

TeJ. PR 8-0ą.33 — FR 8-0884

STEP. C. LACK IR SONOS
(UACKAWIGZ)

2424 W. OOth Street Tek REpnblle 7-1218 
2314 W. 23rd Place_______ Tet VIrginia 7-6072

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Ave. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ave. Tet YArds 7-3401

1 RPIMKTTTn "nRATTGV

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 21 d.

DOMICĖLĖ CELIA WIZGIRD 
KLIMAS

Mirė lapkričio 19 d., 1969 m., 3:55 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Jurbarko pa

rap., Žindaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 66 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 seserys: Marijona 

Sirus su šeima, Ona Urbonas su šeima, Beatriče Klimas 
ir Margaret Davidonis, 2 broliai: Juozapas, brolienė Stel
la, ir Frank, brolienė Lillian, sūnėnai ir dukterėčios ir 
kiti giminės

Kūnas pašarvotas Lackawicz-Lack koplyčioje, 2424 
W. 69 St. Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 22 d. iš kop
lyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserys, broliai ir kiti giminės-
Dėl informacijos skambinkit tel. 927-3401.

HKA&EVANS

FUNERAL HOME
THREE

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MAI

2533
1410

sai

FUNERAL HOME
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Ist Street Tel. 476 2345
Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-00

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

* *
f, 0 KBPTEiniS

U‘ra i P t

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 Wesl lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI
Oovydas 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 Z-l 741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Ave., Cicerų, fll. Tel. OL 2-1008



DRAUGAS, penktadienis,s

X Rašyt. kun. Jonas Kuz- 
mickis - Gailius, dalyvavęs Gai- 
cagos Anglijos lietuvių draugi
jos surengtame literatūros va
kare su savo kūryba ir pabuvo
jęs Chicagoje bei aplankęs savo 
pažįstamus jurbarkiečius ir An
glijos lietuvius, lapkričio 20 d. 
lėktuvu išskrido į Rochesterį, 
kur diaa* žada pabūti apie mėne
sį laiko. Vėliau važiuos į Toron
to ir iš ten apie Kalėdas išskris 
atgal į Angliją.

x Daiva Valaitytė Belą Bar
toko kūrybai skirtame D. La
pinsko muzikos studijos moki
nių rečitalyje, pavadintame 
“Allegro (barbaro”, skambins 
“Lokio šokį”. Penktadienį (šian
dien) 8 vai. vak. Jaunimo cen
tre įvykstančiam B. Bartoko va 
kare jo dalykus dar atliks: D. 
ir G.- Antanaitytės, R. ir L. Šva^ 
baitės, J. ir R. Rasutytės, R. ir 
D. Garūnaitės, L. ir L. Nuneš
ta, R. Kaminskaitė, A. Šilas, J. 
Ba.rdauskaitė, L. Rekašiūtė, V. 
Mačiukevičiūtė, L. Zubrytė ir 
Radzevičiūtė.

X Istorinis žvilgsnis į lietu
višką filosofiją bus duodrimas 
dr. Juozo Girniaus ketvirtadie
nį, lapkričio 27 d., vakare 7:30 
vai. Jaunimo centre.

X Alicija Rūgytė rūpinsis 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
dalyvių ir svečių Jaunimo cen
tre pavaišinimu. Visiems bus 
suteikta proga už mažą atlygi
nimą užkąsti ketvirtadienį, lap
kričio 27 d., vakare 6 vai. p.p. 
ir sekmadienį, lapkričio 30 d-, 
prieš pabaigiamąjį .posėdį. Už
kandžių metu bus dar viena 
proga pabendrauti su mokslinių 
kais.

X Ar ateisi į susirinkimą,
kuriame įkalbės kun. J. Kubilius 
apie alkoholį ir narkotikus? 
Ateitininkai susibarsime gruo
džio 5 d. 7:30 vai. vak. Jauni
mo centro 230 kambaryje prie 
kavos puoduko.

X Vincas Urmanavičius, De
troit, Mieli, už kalėdines korte
les atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

x Gražiausia Kalėdų dovana 
vaikams — plokštelė “Antrieji žir
ginėliai”. Keturios naujos B. Pu- 
kelevičiūtėf pasakos: Kalėdų do
vana, Vasaros pasaka, Klementina 
ir Valentina, Rimas pas Kęstutį. 
Stereo. Pakartoti ir “Pirmieji žir
ginėliai”. Kaina — po $5.00 ir per
siuntimo išlaidos. Užsakymus siųs
ti: Gifts International — Karvelio 
Prekybos Namai, 2501 W. 71st St., 
Chicago. III 00020. fsk.l

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

X Albinas Rurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Foigan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
inus investavime vertybėse.

(sk.)
X L.D.K. Birutės dr. C. Chi

cagos sk. valdyba lapkr. 22 d. 
8 v. v. Jaunimo centre rengia 
tradicinį koncertą —- balių. Kon
certe dalyvauja sol. Janina Dai
nienė, aktorė Diena 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 
Ibirutinihkių pastangas. Staliu
kus prašome užsisakyti pas V. 
Kulikauskienę, tel. RE 5-5118.

(pr.)

X Vladas Išganaitis, šaulių 
sąjungos CV pirmininkas, lap
kričio 29 d. išvyksta į Torcntą, 
kur dalyvaus VI. Putvio šaulių 
kuopos 15 metų sukakties mi
nėjime ir turės pasitarimą su 
šaulių Kanados vadovybe.

X Antanas ir Bronė Jucė- 
nai, mūsų skaitytojai Middle- 
town, Conn., dėkodami už kalė
dines korteles, pridėjo 15 dol. 
auką “Draugui”. Labai ačiū.

X Roselande Balfo vajaus 
užbaigimo reikalu ir kitais šal
pos klausimais, ateinantį sekma
dienį, 11 vai. po lietuviškų pa
maldų Visų šventųjų parap. sa
lėje kviečiamais susirinkimas. 
Visi Balfo rėmėjai prašomi atsi
lankyti.

X Liolė Puodžiūnienė, gyve
nanti Melrose Parke, visuome- 
ninkė, nuoširdi Lietuvos vardo 
garsintoja pagamino gražią lie
tuvišką lėlę, kuri yra patalpin
ta Preskyterian — St. Luke’s 
ligoninėje tarpe kitų tautybių 
lėlių. Puodžiūnienei nuoširdus 
ačiū.

■ x (SLA Chicagos apskr. val
dybos ir kuopų atstovų susirin
kimas įvyksta lapkričio 23 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
6245 ®o. WeStera Avė. Kviečia
mi kuopų atstovai dalyvauti.

x J. Petronis, Philadęlphia^, 
Pa., atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 5 dol. auką už kalė
dines korteles. Ačiū.

X J. Ralys, IBryson City, N. 
C., mums rašo: “Su prenumera 
tos mokesčiu siunčiu ir 5 dol. 
kaip kalėdinę dovaną tikram ir 
nuoširdžiam Draugui”. Dėkoja
me.

X Geravališka auka už kalė
dines korteles ,— vienas iš būdų 
mūsų spaudą paremti. Aukojo: 
po 3 dol. — E. Mikalajūnas, T. 
Mišauskas, J. Palšis, V. Degu
tis, A. Jucius, . R. Sakalas, J. 
Šjrka, M. Giedraitytė; po 2 dol. 
— A. Gurtfkįs, Rd, Woyksna,r, 
E. Jakubauskas, A. Sereika, 
Vladas MaciejauSkas, Vyt. Suo
py®, Em. Radz, kun. A. Martis, 
A. Garka, 0.sJupšaitienė, S. Ju 
ras, J. J. Kvviateg, kun. L. Bud 
reokas, V. Užu'bahs, V. Kairai
tis, J, Derenčius, kun, J. Kinta, 
J. Janušauskas, Alice Lopec, J. 
Ciparis, Miairija Neleces, B. Svi
las, P. Giedrimas, N. Stelmo
kas, dr. J. Puzinas, I9t. Misiū
nas, K. Salys. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

X Juozas Kazokevičius, Omą 
ha, Nebr., pratęsdamas premu 
meratą pridėjo 6 dol. auką 
spaudai paremti. Laibai ačiū.

X LB Chicagos apygardos 
valdybos rengiamas koncertas 
a. a. muz. Juozui Bertuliui pa
gerbti, išpildiant jo parašytą 
kantatą “Sugrįžimo Giesmė”, 
įvyksta Lapkričio 23 d., 2 vai. 
po pietų, Gage Parko mokyk
los salėje, prie 55 ir Westem 
kampo. Programą išpildys Vy
čių choras ir sol. Gen. Mažei- 
ikienė. Ji dainuoja, laisvės kovo
tojos motinos partiją. (pr.)

x Dovanai {teikiam Zenith 
radijo AM aparatą—.kas iki Ka
lėdų pirks spalvotą TV su 2 me
tų lempos garantija. Liet. 
plokštelės, sveikinimo kortelės. 
Įvairūs Grundig — Telefunken 
radijai, fonografai, magnetofo
nų aparatai, dovaninės prekės. 
Jei ko tik reik — tai pas Balį 
Brazdžionį užeik, 2646 W. 71 
St., Chicago, IU. 60829, tel. PR 
8-5374. (sk.)

x šv. Kazimiero Lietuvių Ka
pinių reikalais autobusai išvyks 
į miesto centrą šeštadienio ry
tą 8:30 vai. nuo Dariaus ir Gi
rėno paminklo prie Marąuette 
Parko. Autobusai dar sustos 

I sekančiose vietose: California 
ir 45 g-vė 9 vai., Wood ir 47 
g-vė 9:15 vai., Halsted ir 35 
g-vė 9:30 vai., Westem ir Cer
mak Rd. 9:20 vai. Visi autobu
sai grįš iš miesto centro 12 vai. 
Visi kviečiami dalyvauti. Nau- 

! dekite taio pat ir nuosavą 
l transportaciją, (sk.)

Sol. N. Aukštuolienė dainuoja K. Donelaičio lit. mokyklos metinėje vakarie
nėje .lapkričio 8 d. Prie pianino — Gintra Narienė.

MOKYKLOS GEROVEI

Kr. Donelaičio lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvai mokyklos įsteigimo 
dešimtmečio sukaktį paminėjo 
iškilminga vakariene. Vakarie
nės tikslas — sutelkti lėšų mo
kyklos išlaikymui. O mokyklai 
jų reikia.

Gražią salę užpildė tėvai ir 
jų svečiai. Vakarienę pradėjo 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas Bernardas Vindašius. 
Vakarienės programai pravesti 
pakvietė dr. L. Kriaučeliūną.

Nepailskite reikšmingame 
darbe

Dr. L. Kriaučeliūnas, pradė
damas programą, sveikindamas 
mokytojus ir tėvus moky'kloš 
sukakties proga, pabrėžė: “Jū
sų daubai bus įrašyti aukso rai
dėmis į lietuvių išeivijos isto
riją”.

Tiesa, kad mokyklos sukaktis 
dar nedidelė, bet ir per trumpą 
laiką mokykla išaugo į vieną 
didžiausių lietuviškų mokyklų 
laisvajame pasaulyje. Todėl ir 
jos reikšmė mūsų tautiniam gy 
veniiimui labai didelė.

Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Daužvardis sveikini-

“ Donelaičio lit. mokyklos metinėje 
šventėje kalba Lietuvos gen. konsulas 
dr. Petras Daužvardis, šalia — pro
gramos vedėjas dr. Leonas Kriaučeliū
nas.

Nuotr. V. Noreikos

X Union Pier liet. namų sa
vininkų dr-ja, įvertindama mū
sų spaudos pastangas padėti 
mūsų organizacijoms, per P. 
Dimgailą prisiuntė 25 dol. au
ką “Draugui” stiprinti. Nuošir
džiai dėkojame.

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
teflif. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (sk.)

X Dėmesio! Liberty Tailoring 
and Cleaning Service (Adolfas 
Namajuška), 1403 S. 49 Court, 
Cicero, tel. 656-6978 pradėjo 
priimti užsakymus vyriškiems 
kostiumams, paltams ir kelnėms. 
Primieruotas (custom made) 
darbas atliekamas laike trijų 
savaičių. Medžiagų pavyzdžiai 
vietoje. Taip pat valo drabu
žius, kailius, užuolaidas (dra- es) 
ir kt. Daro visų rūšių drabužių 
pataisymus. Darbas (atliekamas 
greitai, gerai ir sąžiningai. Dar
bo valandos nuo 7 vai. ryto iki 
7 vai. vak. kasdien, išskvrus 

Į sekmadienius, (ak.)

mo žodyje iškėlė mokyklos reikš 
mę, nes “nubyrėjimas išeivijoje 
esančiųjų didelei tautai ne daug 
tereiškia, bet mažai tautai tai 
yra mirties liudijimo rašymas”. 
Konsulas skatino nepamesti ryž 
to ir noro dirbti ir ypatingai 
ragino stengtis ryžtą ir norą 
dirbti perduoti augančiajai kar
tai. Baigdamas konsulas išreiš
kė linkėjimus: “Nepailskite
reikšmingame darbe ir jūsų 
darbai tepasiekia, ko trokšta 
mūsų tauta”.

Kun. Ansas Trakūs, kurio va
dovaujamoje parapijoje Kr. Do
nelaičio mokykla pradžioje bu
vo prisiglaudusi, mokyklos iš
augimą palygino su išaugusia 
gėle ir priminė Kr. Donelaičio 
gimtinę, sakydamas: “Koks (di
delis džiaugsmas, kai saulė viso
kias gėles pavasarį prisikelti 
šaulkia, kaip Tolminkiemyje, 
taip ir Chieaigoje. Ir mūsų tau
tiniam gyvenimui iššaukta viena 
gėlė yra išaugusi ir sužydėjus) 
Kd. Donelaičio lietuviška mo
kykla.”

Nuo pat mokyklos įsteigimo 
nenuilstantis jos vedėjas ir vė
liau aukštesniosios mokyklos 
direktorius Julius Šilką trumpu 
žodžiu pasveikino susirinkusius 
tėvus ir svečius, padėkojo už 
nuoširdžiu paramą ir, prisimin
damas darbą mokykloje, išsita
rė, kad “per dešimtį metų kar
tu su mokykla teko vargti, 
džiaugtis ir didžiuotis.”

Reikia ištvermės

Meninėje programos dalyje 
gražiomis ir gerai išpildytomis 
dainomis susirinkusius žavėjo 
Natalija Aukštuolienė. Jai akom 
panavo Gintra Narienė. Akto
rius Leonas Barauskas padėklo 
mavo ištrauką iš Donelaičio 
Metų ir ypatingai gerai svečius 
nuteikusius apsakymus apie že
maičio stiprybę.

Šiuose apsakymuose ibuvo iš 
kelta ištvermė žemaičio, kuris 
buvęs tris dienas pakartas ir 
gailestingo žmogaus nuo kar
tuvių nuimtas, tepasakė, kad 
jeigu dar tris dienas (būtų reikė
ję kaboti, tai būtų galą gavęs. 
Be to, vabalai labai įkyriai lin
dę. Taigi ir lietuvybės išlaiky
mo darbe, ar nereikia tokios že
maitiškos ištvermėš? Tuomet ir 
mokyklos būtų pilnos mokinių 
ir jų išlaikymas nebūtų sunkus.

Atsilankiusieji buvo pavaišin
ti skania vakariene, pradžiugin
ti gražia programa ir dar gailėjo 
laimėti vertingų dovanų, kurias 
mokyklos naudai aukojo: dail. 
Ant. Petrikonis, Parama — Ja
nušaitis ir Mažeika, Liepai, Kos 
manienė, Kielos, Terra — Civins 
kas, Gintaras •— Lietuvninkai, 
Giečas ir Fumiture Center — J. 
Liepoms.

Rengėjai džiaugiasi gerai pa
vykusiu minėjimu — vaikariene. 
Gautas pelnas bus stipri para
ma mokyklai, šis vakaras paro
dė, ką reiškia geras organizuo
tumas ir darbas.

Donelaičio aukštesniajai ir 
žemesniajai mokyklai tegalima 
tik palinkėti sėkmės ir išver- 
mės, O kai (kitais metais kvies 
į metinę vakarienę, — ta pati 
salė jau paimta ir kitiems me
tams, _  vėl gausiai susirinki
me, tuo prisidėsime prie mo
kyklos išlaikymo. jos augimo ir 
klestėjimo. J. Alksnė I

PRISIMINTAS KANKINYS 
PREZIDENTAS

Lapkričio 16 d. Švč. M. Mari
jos parapijos bažnyčioje, Mar- 
ąuetto Parke, Chicagoje, buvo 
atlaikytos šv. Mišios už a. a. pre 
zidentą Aleksandrą Stulginskį, 
jo mirties proga. Šv. Mišias at
laikė ir pamoksią pasakė gražų 
vyS.t. Vincentas (Brizgys. Jam 
asistavo kan. V. Zakarauskas ir 
kun. J. Juozervi&us.

Vysk. V. Brizgys savo pa
mokslo pradžioje paminėjo, jog 
visos šv. Mišios už prezidento 
vėlę tik dabar gali (būti atlaiky
tos, nes anksčiau tas negalėjo 
būti įvykdyta dėl kitų įsiparei
gojimų. Pareiškė tikįs, jog ir 
anksčiau mes vieį jau buvom, 
už velionį pasimeldę.

Ganytojas trumpai iškėlė tau 
raus šventos atminties prez. A. 
Stulginskio parodytą pavyzdį. 
Jam teko sunkiausioji dalia iš 
visų trijų Lietuvos prezidentų 
— baisioji Sibiro tremtis. Pabrė
žė jo, kaip vieno iš pagrindinių 
valstybės kūrėjų, nuopelnus, čia 
prisiminė ir prezidento žmonos 
a. a. Onos Matulaitytės-Stulgins 
kienės dviejų brolių Matulaičių 
pasiaukojimą Lietuvos laisvės 
kovose 1918-1920 m. Vienas iš 
jų žuvo.

Vyškupas V. Brizgys, toliau 
kalbėdamas kreipė dėmesį į a. 
i. prof. A. (Stulginskio intelektu 
alinį pajėgumą. Jis buvo iritei- 
ektualas, kuris ir šiandien ati
tinka šios sąvokos reikalavi
mams.

žiu vietoj naktimis atsirasdavo 
nauji. Kas juos pastatydavo nie 
kas nežino. Dabar esą jau ven
giama juos liesti.

Šv. Mišių metu (giedojo šau- 
i nusis, muziko VI. Baltrušaičio 
I vadovaujamas choras. Vienu mo 
mentu gražiai pasireiškė įp so
listė.

Šv. Mišios — minėjimas baig
ta Tautos himnu.

V. Laurušonis.

(Tarp (kitko, kalbėtojas savo 
pamoksle prisiminė daugiau ša
lutinį vieną momentą iš Ok. Lie
tuvos: kryžių ir koplytėlių nai
kinimą pakelėje ir kitur, šitą 
darbą atliko piatys 'rusai. Iš to 
(kilo net įvairių pasakojimų apie 
nežemiškas (bausmes tiems nai
kintojams. Gi išnaikintųjų fcry-

Chicagoje 
ir apylinkėse

ĮDOMUS KONCERTAS

Tėvas J. Kubilius, S. J. Chicagos 
studentų ateitininkų draugovės su 
sirinkime lapkričio 15 d. kalba 
apie tai, ką jis matė ir patyrė a-1 

; merikiečių hipių kolonijoje.
Nuotr. Laimos Nainytės

Šį sekmadienį, lapk. 23 d., 3 
v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje įvyks 
ketvirtasis pristatymas kūrybi
nio 'bendravimo ciklo, ruošia
mas dailiojo meno tarybos. At
vyksta kūrybinių šakių šokėja, 
Shirley Mordine su savo trupe, 
susidedančia iš dešimties asme
nų.

Ši artistų trupė, suorganizuo
ta 1968 m., yra vienintelė savo 
rūšies eksperimentali kūrybi
nio (šokio teatre Chicagoje ir ti
kisi pasivadinti Chicago Dance 
Comapny.

Visi, ypatingai jaunimas, kvie 
čiami dalyvauti šiame pristaty
me. B.

ROSELANDO LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ VEIKLA

9-to Wardo lietuvių demokra,- 
tų (klubas turėjo gražų rudeninį 
pasilinksminimą, kuris įvyko 
ląpkr.; 9 d. Visų Šv. parapijos 
svetainėje ir sutraukė gražų

=R=e=

vimHiiiiiiniiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiuiiniiiiiM

(būrį narių ir svečių.
Jų buvo net iš Rockfordo,

Doltono ir kitų vietovių, dau
giau kaip 100 asmenų. Tik ne
simatė nė vieno politikieriaus, 
mat jiems ne rinkiminiai me- * 
tai...

Parengimo komisiją sudarė: 
pirm. Michalina Rutkausl.tienė, 
Al. (Spiečius ir J. Skeivys, ku
rie ir paruošė programą, pa- 
kviesdami Roselando 'lietuvių 
moterų chorą padainuoti lietu
viškų liaudies dainelių ir solo.

Publikos nuotaika ibuvo links 
ma ir smagi. Ateity tektų paim
ti stipresnę muziką, kas dar ge 
riau nuteiktų publikos dalyvius.

Parengimas davė ir pelno, iš * 
kurio švenčių proga bus skiria
mos dovanos mūsų spaudai ir 
radijui už jų daromus mūsų 
orgjj|zaicdjai patarnavimus.

Organizacijai ir parengimui 
vadovavo ilgametis ir patyręs 
klubo pirmininkas Juozas Skei
vys. Dalyvis

Šventųjų Mišių ir maldų 
NOVENA

ŠVČ. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTĖS PROGA
BUS

Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chicago, Illinois, 
nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 7 d., 1969

Savo globėjos Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios šventės pro
ga, marijonai atnašauja šv. M;šių ir maldų noveną, kurios metu 
ypatingu būdu prisimena savo bendradarbius ir geradarius.

Tačiau šioje šv. Maldų ir maldų novenoje dalyvauti kviečiami 
ir mūsų rėmėjai ir visuomenė.

Norinčius dalyvauti šiose maldosę, prašome pažymėti šiame 
lape pageidaujamas intencijas ir, su maža auka ar be jos, pasiųsti 
šiuo atresu: Marian Fathers, 6336 S. Kilboum Avė., Chicago, III. 
60629. :
□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už netikinčiųjų atsivertimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvės atgavimą.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas 

malones.
□ Padėka Marijai už globą.
□ Už misijas.
□ Už mūsų parapijas.
□ Už kunigų šventumą.
□ Už sielas skaistykloje.
O Už mirštančius.
□ Ypatinga intencija.
□ Už ypatingą mirusį ar 

mirusią.
□) Už pasveikimą man brangių 

asmenų. T
□ Už tėvą ir motiną.
□ Už vaikus.
D Už laimingas vaikų vedybas.
□ Už tylos Bažnyčią.
□ Už Šv. Tėvą.

O Už pašaukimus į dvasinį 
luomą.

Q Už mūsų jaunimą.
□ Už šeimos laimę.
□ Už pasaulio taiką.
□ Už Rusijos atsivertimą.
3 Už ark. Jurgio beatifikaciją.
□ Už karo pabaigą.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC 
Namo vyresnysis

Vardas, pavardė..................................................................
Gatvė .....................................................................................
Miestas ir Valstybė...................................................Auka

*


