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Vis labiau nusileidžia 

geležinė uždanga
Čekoslovakijoj gyventojai desperacijoj, didėja nusižudy
mų ir pamišimų skaičius

Praha. — Po penkiolikos mė
nesių Sovietų Rusijos invazijos, 
Čekoslovakija vis labiau patenka 
į griežtas diktatūros rankas, išti
kimas Maskvai. Keletas žurnalis
tu jau suimta, keliasdešimt iš
bėgo i Vakarus, kiti prarado dar
bus, kadangi rėmė buvusį prem
jerą Dubčeką. Kiti tūkstančiai 
spaudos žmonių tyliai sukandę 
dantis sėdi prie savo stalų, galvo
dami kaip pataikyti partijos lini
jai perdaug neįsijungiant į priešo 
propagandą.

Čekoslovakijos spauda buvo 
laisva šešetą mėnesių, bet reikė
jo beveik dvigubai daugiau laiko 
vėl viską pajungti partijos linijai. 
Buvo pakeitinėjami redaktoriai, 
grasoma bausmėmis ar baudžia
ma. Tokios kietos komunistinės 
sankcijos taikomos radijui ir tele
vizijai. Iš viso žurnalistų, kurie ( 
buvo priversti mesti darbą yra I 
apie 250. Dabar jie dirba kur' 
nors kaip paprasti darbininkai, 
bijodami ar už buvusius laisvus 
raštus nebus keliamos bylos.

Žinios dabar Čekoslovakijoj vėl 
nuobodžios kaip ir Maskvos lai
kraščiuose. Pasak Chieago “Dai
ly News” korespondento, viskas 
dabar nuobodu ir pilka ir žmo
nės meta skaityti ir klausyti.

Religijos srityje taip pat vėl 
spaudžiama, nors atleisti senie
ji pareigūnai ir paskirtas naujas 
kulto direktorius Hruza, kuris 
sakėsi negrįšiąs į kietesnius lai
kus. Gi padaryta laisvėjimo me
tu buvo daug.

Kas pasiekta religijoj laisvėjimo 
metu

Iš pareigų atleista kulto reika
lams direktorė Kadlecova ir du 
jos bendradarbiai dr. Hranica ir 
dr. Prokupec.Nauju direktorium 
paskirtas Karei Hruza, tas parei
gas ėjęs Novotny rėžimo metu. 
Kadlecovos valdymo metu Čekos
lovakijos katalikų bendruomenė 
išvystė nemažą veikimą. Pradė
ta viešai organizuoti įvairios re
liginės programos suaugusiems ir 
jaunimui. Pragos studentų drau
gija “Vigilia” atgaivino savo re
liginę programą rengdama kon
ferencijas su diskusijomis, šv. 
Rašto skaitymus šv. Tomo baž
nyčioje, ekskursijas į darbovietes 
ir ligonines. Viešos “gyvos teolo
gijos” konferencijos kiekvieną 
trečiadienį sutraukdavo didelį 
skaičių išsilavinusių katalikų ir 
ne katalikų klausytojų. Paskai
tas skaitė ne tik Čekoslovakijos 
teologai bet ir iš užsienio prof. 
Kari Rahner, K. Tilmann, F. Klos 
termann ir kiti. Taip pat dalyva
vo ir nekatalikai teologai bei fi
losofai kaip Hromadka, Soucek 
ir marksistas Gardansky. Pana
šūs paskaitų ciklai buvo rengia
mi ir Brno mieste. Sustiprintas 
taip pat ir religinis mokymas mo
kyklos bei universitetuose. Prahos 
teologijos fakultetas, kuris šiuo 
metu yra Litomerice mieste, 
papildytas šešiais naujais profe
soriais. Šio fakulteto surengtus

KALENDORIUS

Lapkričio 28 d.: šv. Sostemas, 
šv. Maura, Rimgaudas, Vakarė.

Lapkričio 29 d.: šv. Saturni- 
nas, šv. Iluminata, Daujotas, 
Vėla.

ORAS
Saulė teka 6:54, leidžias 4:22.
Chicagoje ir apylinkėse dali

nai debesuota, temperatūra a- 
pie 40 L

katechetinius kursus baigė 280 
studentų. Panašūs kursai buvo su
rengti ir Olomouc teologijos fa
kultete, kuris po 18 metų per
traukos vėl buvo atgaivintas. Su 
stiprintas ir Bratislavos katalikų 
teologijos fakulteto profesorių per 
sonalas ir imtąsi iniciatyvos į- 
kurti naują teologijos fakultetą 
rytinėj Slovakijoje, kuris aptar
nautų rytų apeigų katalikus vėl 
atsikūrusius ir susiorganizavu
sius praeitais metais.

Desperacijos pasekmės

Kaip iš katalikų buvusios veik
los matyti, kraštas visur ėjo lais
vėjimo kryptimi, kol visa tai 
Maskva sutrypė. Chieago "Sun 
Times” dienraštis skelbia, kad 
Čekoslovakijos gyventojai pateko 
į desperaciją ir todėl didėja pami
šimų ir nusižudymų skaičius. 
Nuo Sovietų invazijos 10 proc. 
pakilo prot. susirgimų ir 8 proc. 
nusižudymų. Tabako ir alkoho
lio sunaudojimas pakilo net 20 
proc. Studentai, kurie dalyvavo 
susideginusio studento Jan Pa- 
lach laidotuvėse persekiojami ir 
metami iš universitetų. Mokyk
los mokytojai privalo šnipinėti 
revizioniškai nusiteikusius studen 
tus.

Dienraštis pažymi, kad gele
žinė uždanga dar stipriau nusi
leidžia ant Čekoslovakijos ir kraš
tui ateina tamsus amžius.

ŽIAURUMUS VIETNAME 
BEAIŠKINANT

Kas yra karys ir civilis
WASHINGTON. — Spaudos 

sekr. Ronald Ziegler paskelbė, 
kad prez. Nixor patyręs apie 
žiaurumus Vietname, padarė žy 
gių, kad tokie atvejai Vietna
me nesikartotų Įvykiai tiriami 
ir bus sprendžiami pagal karo 
teismo nuostatus. Žiaurumai, 
esą, pažeidžią ne tik JAV kari
nę politiką, bet k’irir, ant visos 
JAV sąžinės. Paskelbta, kad 
žiaurumai Pinkville kaimelyje 
buvę dešimt mėnesių prieš da
bartiniam prezidentui ateinant 
į postą.

Kongresas buvo informuotas 
apie karo žiaurumus Vietname, 
ryšium su iškilusiais kaltini
mais, kad vadinamam Pinkville

Du Montagnardo kainų provincijos P. Vietname kariai — samdiniai, 
apsirišę galvas — saugodamiesi nuo šalčio, neša smėlio maišus ir 
taip padeda apsuptiems Bu Prang bazes kariams.

PENKTADIENIS, FRIDAY, L APKRITIS, NOVEMBER 28, 1969

Iš mėnulio laimingai sugrįžę drąsieji astronautai karantino kameroje. Iš k.: Oharles Conrad, Richard Gor- 
don ir Alan Bean. Karantine jie išbus 16 dienų

Vengrai nori ryšių 
su Vakarais

VIENA. — Veengrijos pre
kybos su užsieniu departamen
to galva, partijos laikraštyje pa 
skelbė, kad vietos ekonomijai 
būtų pakenkta, jeigu ji neieško
tų prekybos ryšių su Vakarų 
kraštais.

Rusai išradę, kaip 
pasislėpti nuo radaro

BELGIJA. — Žiniomis iš be1- 
gų karinių sluoksnių, sovietai 
išradę prietaisą likviduoti ra
daro sekimo punktus. Tai esąs 
skystis, kuris, purkštuvais iš
sklaidytas atmosferoje sudaro 
uždangą lėktuvams bei raketom 
pasislėpti nuo prieše radaro. To 
kiu būdu radaras “apankąs”. 
Nauja antiradarinė nriemonė 
neseniai išbandyta nėr sovietu 
manevrus Baltijos jūroje.

kaimelyje amerikiečiai nužudė 
109 civilius. Kalbama, kad to
kių žiaurumų buvę ir daugiau, 
tačiau yra liudijančių, kad kai
melyje žuvo tik vienas civilis. 
Tą įvykį jau anksčiau tyręs a- 
merikietis pulkininkas žuvo ko
voje.

“Chieago Daily News” dien
raščio korespondentas stato 
klausimą, kas gi yra civilis. A- 
merikiečiai preš vykdami į Viet
namą girdėjo, kad Pietų Viet
namo gyventojai draugiški ame
rikiečiams, tačiau amerikiečiai 
kariai patyrė, kad į juos šaudė 
ne tik uniformuoti, bet mote
rys, seniai ir net vaikai. Iš viso 
dažniausia negalima žinoti, kas

Darbinga mokslo ir kūrybos 
suvažiavimo pradžia

Padėkos diena Chicagai buvo 
turtinga gausiu mūsų jaunųjų 
mokslininkų ir kūrybingų kul
tūrininkų suplaukimu.

Jau išvakarėse, treečiadienio 
vakare, Midway Hcuse motelio 
salėje įvyko susipažinimo pobū
vis. Į jį atsilankė per 60 svečių 
iš toliau ir vietinių. Čia matėsi 
vysk. V. Brizgys, iš Romos at
vykusieji prek L. Ta’nba ir prof. 
tėv. dr. A. Liuima, SJ, iš Wash- 
ingtono atvažiavę J. Blekaitis, 
Pr. Baltakis, L. Dambriunas, 
iš Clevelando dr. Nasvytis, iš 
Philadelphijos dr. V. Klemas ir 
daug kitų. Atvyko ir visa grupė 
mūsų studentijos. Visi džiaugėsi 
galėdami pasidalinti mintimis, 
drauge pasivaišinti ir susitikti 
ilgiau nematytus r., ūsų mokslo 
ir kultūros atstovus. Dalyvavo 
ir marijonų namo viršininkas 
kun. A. Miciūnas. MIC.

Ypač džiaugėsi šio suvažiavi
mo organizatoriai prof. dr. A. 
Avižienis ir inž. Br. Nainys. 
Susitikę “Draugo” redaktorius, 
ne nuoširdžiai dėkoio už paro
dytą ypatingą padnkumą šiam 
suvažiavimui. Jie pasakojo, kad 
nenumatoma suvažiavimo pro
gramoj pasikeitimų, išskyrus 
tai, jog dėl ligos negalėjo at
vykti dr. M. Gimbutienė ir ją 
ketvirtadienio vakaro progra
moje buvo pakviestas pavaduoti 
dr. A. Kliorė iš Los Angeles.

Ketvirtadienį popiet buvo o- 
ficialiai atidarytas suvažiavi

yra tavo priešas. Tai amerikie
čiams labai sunku atskirti. Dėl 
viso to nežinojimo tiek daug žu
vo amerikiečių, kad civiliais pa
sitikėti kare negalima. Kai ku
riose vietose amerikiečiams ka
riams net draudžiama pirkti iš 
vietnamiečių gėrimai, nes vai
kai parduoda gėrimus su stiklo 
nuograužomis.

Pasitaiko ir tokių atvejų, kad 
reikiant išminuoti kelią buvo pa 
naudoti civiliai, kurie verčiami 
komunistų naktį tą kelią užmi
navo. Vargšai žmonės turėjo 
dirbti parą vieniem ir kitiem. 
Kartais amerikiečiams įsakoma 
užimti kokią vietovę, kurios dėl 
sąlygų negalima lengvai užimti, 
tada ta vietovė apšaudoma ir 
taip žūna civilių. Ne vienas ame
rikiečių karių pareiškė, kad 
Vietname karas yra toks sudė
tingas, kad saugant vieną civi
lio galvą prarandama dešimtys 
savųjų.

Kodėl amerikiečiai nesistebi
Pietų Vietnamo pareigūnai 

skelbia, jog jie suprantą, kodėl 
amerikiečiai jaudinasi, kad jų 
kariai žudę Pietų Vietnamo gy
ventojus, tačiau nesuprantą, ko
dėl Amerika nesijaudina kai 
Vietkongas kasdien žudo Pietų 
Vietnamo civilius, moteris ir

| vaikus.

mas. Atidarymo kalbą pasakė 
prof. A. Avižienis. Sekė simpo
ziumas “Mokslo išsivystymas o- 
kupuotoje Lietuvoje”. Čia kal
bėtojais buvo pakviesti prof. B. 
Mačiuika, prof. Pr. Zunde, is
torikas V. Trumpa, kalbininkas 
L. Dambriunas, rašytojas dr.
K. Ostrauskas, dr. V. Šaulys,
G. Procuta, inž. D. Šatas.

Vakariniame posėdy istorinį 
žvilgsnį į lietuvišką filosofiją 
metė dr. J. Girnius, o apie Mar
so tyrinėjimus pasakojo dr. A. 
Kliorė. Šiandien posėdžiai nuo 
10 vai. prasideda Midway House 
motely (5400 S. Cicero). Temos 
— lietuvių literatūra, Erdvių 
technologija. (J. Daugi.)

Kittie Harvey, 109 m., džiaugiasi, 
kad gavo bakalauro laipsnį Western 
kolegijoje, Oxford, Ohio. Dėl blogos 
sveikatos mokslą nutraukė 1878 m. 
ir dabar baigė.

Moters medžiokle 

Maskvoj

MASKVA. — Rusė moteris 
įbėgo į Prancūzijos ambasadą 
Maskvoje ir paprašė ją priglaus
ti. Ją įsivijęs čekistas traukė 
lauk, tačiau su prancūzų dip
lomato pagalba moteris buvo 
tam kartui išgelbėta, bet vėliau 
ji buvo išvežta į kitą miesto 
dalį, kur ją, policija suėmė. Dėl 
diplomatinio imuniteto pažeidi
mo prancūzai pareiškė žodinį 
protestą.

Amerika neįsivels 
į karus Azijoj

W:\SHINGTO\AS. — Vals
tybės sekretori ų Will;am Ro- 
gers paskelbė, kad Amerika nie
kada nebejsive.s , karą Azijoj, 
panašų į karą Vietname. Ii’ ka
riai nebebūsią siunčiami į Azi- 
ją-

• Šiaurės Vietnamo daliniai 
apšaudė amerikiečių bazę prie 
Kambodijos Sienos. Sudaužyta 
12 tankų, žuvo 1 ir sužeista 24 
amerikiečiai. Priešų nukauta 3 
asmenys.

• Amerikietis rašytojas Ha- 
rold Robbins už savo knygas 
jau uždirbo 40 mil. doler ių.

Kaina 10 c.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS 
KELIAI

Geresni negu visoj Sovietų Rusijoj ir jos užgrobtuose 
kraštuose

Vilniuje leidžiamo žurnalo 
“Mokslo ir gyvenimo” šių metų 
9-me numeryje pasakojama apie 
kelius ir jų raidą nuo gilios se
novės. Kalbama ir apie Lietuvos 
kelius praeity ir pateikiami duo
menys apie juos dabar.

Kietos dangos kelių Lietuvoj 
dabar esą 13,400 kilometrų, iš 
jų 5.135 kilometrai juodos dan
gos kelių, tai yra asfaltuotų. Ta
čiau tik 100 kilometrų yra per
skirtas atskirų krypčių greitkelis, 
kuris tik dabar baigiamas tvarky
ti. Kiti automobiliams skirtieji 
juodos dangos keliai turi tik 
dviejų juostų važiuojamąją dalį. 
Juostos neatskirtos linija, ir vai
ruotojai turi spręsti iš akies, ar 
savo puse važiuoja. Skiriamųjų 
linijų nėra dėl labai paprastos 
priežasties: vadinama didžioji pra 
monė dar nepajėgia pagaminti 
tiek daug dažų.

“Mūsų keliai”, sako, “dar turi 
nemaža ydų, kurios vis labiau 
ryškėja didėjant automobilių 
transporto eismui. Būdingas mū
sų respublikoje net ir daugelio 
patobulintų juodos dangos kelių 
trūkumas yra nepakankamas va
žiuojamosios dalies plotis, netin
kamas kelio planas ir profilis. 
Šių trūkumų pagrindinės priežas
tys yra tos, kad dauguma mūsų 
kelių tapo automobiliniai, toly
džio juos pertvarkant remontui 
skirtomis lėšomis. Kitas svarbus 
mūsų autokelių trūkumas yra 
tas, kad vietinės reikšmės keliai 
daugiausia turi prastas dangas... 
24,600 kilometrų vietinis kelių 
tinklas, kuris sudaro 72,7 proc. 
viso respublikos tinklo, iš esmės 
tėra mažai pritaikytas automobi
lių ir žemės ūkio mašinų eismui. 
Čia vyrauja grunto keliai (82.5 
proc. viso šių kelių tinklo), ku
rie sunkiai išvažiuojami rudenį 
ir pavasarį”.

Nepaisant to, Lietuvu galinti 
didžiuotis savo keliais: Lietuva tu 
rinti vieną tankiausių kietos dan
gos kelių tinklą “šalyje”, suprask 
— Sovietų Sąjungoj. Tik Estija

Remontuos bažnyčias

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų partijos organas 
“Rude Pravo” viename straips
nyje viešai pripažino, kad dau
gelis Čekoslovakijos katalikų 
bažnyčių ir kitų meniniai ver
tingų religinių pastatų yra labai 
apleisti ir reikalingi pagrindinio į 
remonto. Vien Prahoje, pastebi 
laikraštis du penktadaliai bažny 
tinių pastatų, turinčių didžią 
istorinę vertę, reikalingi sku
baus remonto. Per paskutinius 
penkerius metus bažnytinių pa
statų remontams išleista apie 
25 mil. čekų kronų, kas yra vi
sai nepakankama. Komunistų 
partijos susirūpinimas bažnyti
niais pastatais pagrįstas svetin? 
šalių turistų padidėjusiu lanky
mus!, norint jiems sudaryti ge
resnį įspūdį.

Italijos vienuolynai
ROMA. — Romoje įvyko '9-ji 

visuotinė Italijos vienuolynų va
dovų federacijos konferencija, ku 
rioje dalyvavo apie 300 įvairių 
Italijos vienuolynų viršininkų. 
Pagrindinė konferencijos darbų 
tema buvo:“Vienuolių artimo glo 
bos (karitatyvinė) veikla Bažny
čioje”. Italijos vienuolynų fede
racijai priklauso 4,700 atskirų vie 
nuolynų, kuriuose gyvena ir vei
kia apie 50,000 vienuolių.

Nr. 279

ir Gruzija šiuo požiūriu Lietu
vą dar pralenkiančios.

Straipsnis pailiustruotas vienos 
Vilniaus- Kauno greitkelio vietos 
nuotrauka. Kelias perskirtas ne 
visai siaura žalia juosta. Važiuo
jamieji keliai gal būt trijų vidu
tinio dydžio automobilių pločio, 
bet kai nėra skiriamųjų linijų, 
tai sunku spręsti, ar tai trijų, ar 
tik dviejų linijų keliai. Išilgai 
žygiuoja pora pėsčių...

Tyčia ar netyčia, bet straipsny
je Lietuva įrikiuota į Vakarų 
valstybių gretas tokiu posakiu: 
“Nors kol kas Tarybų Lietuvos 
automobilių tranportas palyginti 
su kitomis Vakarų valstybėmis 
mažiau išvystytas”.

(Elta)

Paryžiuje 40,000 sve
timšalių studentų

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
krikščionių studentų sąjunga 
nutarė plačiai supažindinti su 
krikščionybės idealais virš 40, 
000 svetimšalių studentų, stu
dijuojančių įvairiuose Paryžiaus 
universitetuos ir kituose moks
lo institutuose. Tuo tikslu prie 
Sorbonos universiteto įsteigė 
specialius svetimšalių studentų 
susitikimo namus, kuriuose nuo 
lat budi trys kacalikų kunigai, 
seserys vienuolės ir katalikai 
studentai.

Trumpai iš visur
'• Amerikos iždo sekr. David 

Kennedy veda pasitarimus Mek
sikos mieste, kaip sustabdyti iš 
Meksikos į Ameriką narkotikų 
įvežimą.

• Anglijoj, Prancūzijoj ir Ita
lijoj siaučia streikai.

'• Maniloje nuvirto į griovį 
autobusas. Nelaimėje žuvo 15 
ir sužeista 27 asmenys.

Sovietų Rusijos prez. Pod- 
garny pasveikino prez. Nixoną 
pavykus Apollo 12 kelionei į 
mėnulį.

Valstybės sekret. Rogers sūnus 
Douglas, 23 m., ir Nancy Hardin, 
21 m., agrikultūros sekretoriaus 
Clifford Hardin dukra, susižadėjo 
ir vestuvės įvyks Washingtone 
presbiterijonų bažnyčioje samsto 

31 d.
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PABAIGOS

Nors ir graudu ir skaudu, ta
čiau reikia skaitytis su galimybe, 
jog mūsų sportinė veikla gali ne
trukus baigtis. Ir tai gali įvykti 
dėl mūsų nerangumo bei neapsi
žiūrėjimo, arba — realybės neį
vertinimo. Jau kuris laikas mūsų 
sportinis aktyvumas sumažėjo li
gi minimumo (su mažomis išim
timis Toronte, Clevelande ir Chi 
cagoje). Atrodo, kad tas sporti
nis gyvenimas užgęso dėl mūsų 
neapdairumo. Nebeturime reikia
mo prieauglio. Tik krepšinis, tur 
būt, dar gali šiaip taip gyvuoti, 
tačiau kitose sporto šakose daug 
liūdniau. Ten atsiranda vos vie
nas kitas naujas vardas.

Galėtume ilgai dejuoti ir grau
džias ašaras lieti. Tačiau tai pa
dėties nepataisys. Reikia konkre
čių planų ir darbų. Sporto veik
lą išjudinti galėtų Lietuvių Bend
ruomenė ir jaunimo organizaci
jos. Tačiau ligšiol nei vieni, nei 
antri savo įsipareigojimų neįvyk
dė.

Jau nuo seniai nuolatos buvo 
kartojama, kad reikia sportine 
veikla daugiau susidomėti. Lietu
vių Bepdruomenė turi konkre
čių galimybių — pęr šeštadieni
nes mokyklas gali pasiekti ne tik 
patį jaunimą, bet ir jo tėvus. De
ja, tas nuolatinis siūlymas LB 
nedaug sudomino. Tiesa, jos cen
tro valdyboje buvo paskirtas spe
cialus žmogus “specialiems reika
lams” (kiek mums žinoma juo 
yra žinomas sporto veikėjas Po
vilas Žumbakis). Tačiau tas spe
cialus paskyrimas' jokių vaisių 
neatnešė. Šiandien; sportine mū
sų jaunimo veikla nesirūpina ne 
tik nė vienas LB centro valdy
bos žmogus, bet net asmuo “spe
cialiems reikalams”. Tad kyla 
klausimas: ar LB, paskirdama 
žmogų specialiems reikalams, te
norėjo tik nusiplauti rankas dėl 
sportinių įsipareigojimų, ar buvo 
norėta rimtai mūsų sportuojan
čiam jaunimui padėti? Jei esmė 
buvo tik “nusiplovime” — mes 
jį turime, tačiau, iei buvo rim
tai galvojama sportuojančiam 
jaunimui padėti, tai ar nebūtų 
buvę galima paskirti žmogų, ku
ris tuo reikalu rimtai rūpintųsi. 
Kiek mums žinoma, asmuo “spe
cialiems reikalams”, yra pasi
ėmęs kitus įsipareigojimus vieno
je jaunimo organizacijoje ir var
gu ar jis ir laiko besurastų savo 
ankstesnėms prisiimtoms parei- pat ir derliaus daug sunaikinta 
goms įvykdtyi. Nėra abejonės, ypač bananų. K. Kl.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Amerikos astronautai mėnulyje surado prieš 31 menesį Surveyor rake
tos ten nusiųstus mokslinio tyrimo įrengimus. Jų niekas ten nepasisa- 
vino. Atrodo, kad mėnulyje vagių nėra..

1969 m. lapkričio mėn. 30 dienę, 
sekmadienį, 4-tą vai. popiet

Clevelando* 'Grandinėlė'
OOOOOOtįOOOOppOtkOOOOOOObOOOObOOOOOOOOOOOOO^OOOOO-

(55 šokėjy ir muzikanty ansamblis)

ŠOKS MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI : 
Marginiuose, 2511 West 69th Street 

Telefonas PRospeet 8-4585,
«

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

Bilietų Kainos — 2, 3, 4 ir 5 dol.

Visi kviečiami atsilankyti ir pasigrožėti 
aukšto lygio spektakliu.

Margutis

PRADŽIA

kad “specialiems reikalams” skir 
to asmens vien tik šventinių 
pasveikinimų pasiuntimo sporti
niam judėjimui pagyvinti neuž
tenka. Tam reikia žmogaus, ku
ris noriai ir su entuziazmu už- 
megstų ryšius su lietuvių visuo
menės institucijomis, šeštadieni
nėmis mokyklomis, vietinėmis L 
B valdybomis. Tas asmuo taip 
pat turėtų išdirbti planus bend-: 
rai veiklai su lietuvių jaunimo 
organizacijomis, idant pastaro
sios pradėtų vykdyti intensyvią 
sporto programą bent jau vasa-į 
ros stovyklose. Žodžiu, konkre+ 
taus darbo “specialių uždavinių” 
asmeniui LB centro valdyboje tu
rėtų užtekti.

Negalima nepriekaištauti ir da 
bartinei sporto vadovybei. Ir jai 
tenka kaltės dalis dėl smunkan
čio sportinio aktyvumo. Matant, 
kad sportinis judėjimas pradeda 
išblėsti, yra būtina ieškoti naujų 
kelių ir priemonių veiklai atgai
vinti. Manding, jau prigyvenome 
laikus, kada sportinis sąjūdis tu
rėjo pakankamai jėgų pats save 
tvarkyti. Nesakau, kad nėra už
tektinai sportuojančio jaunimo. 
Ne. Šiandien sporto aikštėse jau 
nimo dar tebėra nemažai. Ko ne
paprastai trūksta, tai vadovų ir 
organizatorių, t.y. žmonių, ku
riuos sportiniam judėjimui turi 
duoti LB ir jaunimo organizaci
jos. Yra žinoma, kad mūsų vy
resniųjų tarpe, ypatingai kurie 
dirba su jaunimo organizacijom, 
dar vis tebėra šviesuolių, norin
čių pasiaukoti jaunimo labui.

Tikėkime, kad artimoje ateity
je .sporto vadovybė imsis inicia
tyvos susisiekti su LB ir pradės 
konkretų sportinės veiklos atgai
vinimą.

J. Šoliūnas

NEPAPRASTA ŽIEMA 
KOLUMBIJOJE

Kai kam keista, kad Kolum
bijoje gali būti žiema. Tai nė
ra tokia žiema, kaip ją supran
ta šiauriečiai, bet tai yra tik 
šalto lietaus periodas, kai daug 
lyja ir lietus pridaro daug nuos 
tolių. Upeliai tekėdami -nuo kal
nų dažnai nuneša ištisus kai
mus. Šį mėnesį jau priskaito- 
ma daugiau kaįp 70 žuvusių nuo 
takios baisios “žiemos”. (Taip

MŪSŲ KOLONIJOSE

Baltimore, Md.
Šiemet sukako 25 metai, kai! 

Baltimore je pradėjo veikti Bal
fo "64-tas skyrius. Steigiamasis
susirinkimas įvyko 1944 m. spa 
lio 30 d. Lietuvių svetainėje, su- j 
šauktas adv. Na'do Rastenio i
niciatyva. Pirmaisiais nariais 
įsirašė Marie Milunaitis (miru
si), Vincas J. Velžys (miręs), 
Anna Lukas, Marijona Remei
kienė, Nadas Rastenis, Julė 
Rastenienė, Stasys Butkus (mi
ręs), Eleonor Andrews, Lillian 
Baker, Kazys Stuparas, Šv. Al
fonso bažnyčia, kun. dr. L. J. 
Mendelis, Jonas A. Poznekas 
(miręs), Mary Volsky, Vincas 
Luiza, “Dainos” draugija, Jo
nas Krakauskas, Kostas Matu- 
liauskas (miręs) ir Teresė Ma- 
tuliauskienė (mirusi). Jie tad

Dr. Elena Armanienė, Baltimorės 
Balfo veikėja

ir laikomi skyriaus steigėjais.
Pirma Balfo 64-tojo skyriaus 

pirmininke išrinkta Julija Ras
teniene, vadovavusi nuo pat į- 
steigimo dienos iki 195O.X.1O. 
Po jos skyriui vadovavo Vincas 
Velžys, Cezaris Surdokas ir nuo 
1952.III.25 iki šiol vadovauja 
dr. Elena Armanienė. Be jos, 
dabartinei valdybai priklauso 
Vladas Bačianskas — vicepir
mininkas, Cezaris Surdokas — 
ižd., Genovaitė Radžiuvienė — 
sekr., Emilija Makauskaitė ir 
Antanas Sajauskas — valdybos 
nariai. Pažymėtini taip pat ir 
ankstyvesnėse valdybose ilgus 
metus ėję įvairias pareigas: E- 
miliia Railienė, Kostas Matu- 
liauskas, Adomas Lažaitis ir 
Juozas Kazakevičius (išvykęs į 
Kaliforniją).

Jš Baltimorės Balfo veikėjų 
plačiau yra pasireiškę adv. Na
das Rastenis, buvęs vienas iš 
pirmųjų direktorių ir centro va1 
dybos vicepirm.; dr. Elena Ar
manienė, Balfo direktorė, cent
ro v-bos vicepirm. ir Balfo tei
sinė patarėja; Cezaris Surdo
kas, buvęs Balfo direktorius ir 
1982 m. Baltimorėje įvykusio 
Balfo seimo pirmininkas.

Nuo pat pirmųjų dienų sky
rius ėmėsi energingai organizuo 
ti rūbų ir pinigines rinkliavas, 
vakarus, koncertus, paskaitas, 
filmų demonstravimus,, kurių 
pelnas ėjo tremtinių šalpai. Per 
tuos 25 metus skyrius surinko

ir pasiuntė centro valdybai 30, 
000 dolerių pinigais ir daugiau 
kaip 25,000 svarų rūbų.

Pradėius tremtiniams iš Eu
ropos vykti j JAV, skyrius daug 
dirbo, kad galėtu kaip galima
daugiau garantijų parūpinti, 
Šioie srityje labiausiai pasidar
bavo ir daugiausia tremtinių 
atsiėmė Emilija Rail’enė, Ma
rijona Jokūbaitienė (mirtis), 
Mary Volsky, Ona Makauskie
nė, Emilija Makauskaitė, Ado
mas Lažaitis ir kiti.

Savo ketvirtadalio šimtmečio 
sukaktį 64-sis Balfo skyrius at
šventė spalio 25 dieną. Į minėji
mą atvyko Balfo reikalų vedė
jas kun. P. Geisčiūnas, savo į- 
domioje kalboje prisistatęs Bal
timorės lietuviškajai visuomenei 
ir šiltu žodžiu užmezgęs kon
taktą su Balfo rėmėjais. Cent
ro valdybos vardu jis pareiškė 
padėką prel. L. J. Mendeliui, 
dr. E. Armanienei, V. Bačians- 
kui, L. Baker, A. Budrienei, M. 
Bulotienei, Z. ir O. Gapšiams, 
P. Jarui, E. Juškauskaitei-Bush, 
A. Juškauskienei, E. Kundrotie- 
nei, W. F. Laukaičiui, A. Lažai- 
čiui, A. Lukas, E. Makauskai
tei, O. Makauskienei, B. Mede
liui, J. A. Paznekui, V. Pledui, 
G. Radžiuvienei, E. ir M. Ral
iams, J. Rastenienei, adv. N. 
Rasteniui, A. Sajauskui, K. Stui 
kiui, C. ir S. Surdokams, M. Šim

Adv. Nadas ir Julė Rasteniai — 
Baltimorės Balfo darbuotojai.

kui, V. Velžiui ir M. Volsky, 
iškviesdamas juos scenon ir pa
spausdamas viešai ranką. 1

Po to scenoje pasirodė K. Min 
daugo šešt. lit. mokyklos mo
kiniai; F. Marcinkus ir S. Erin
gytė ir įteikė kun. P. Geisčiū- 
nui simbolinę šešt' ' l ies mo
kyklos mokinių auką, kurią jie 
savo mokykloje suaukojo Bal
fui sukakties proga.

Baltimorės LB apylinkės val
dyba gražiai įvertino skyriaus 
sukaktį ir pagerbė žymiausią 
Baltimorės Balfo veikėją dr. E- 
leną Armanienę. Apylinkės pir
mininkas Julius Šilgalis viešai 
įteikė dr. E. Armanienei dova
ną — lietuviškų raštų staltiesę, 
kaip padėką už jos ilgų metų 
darbą Balfo šalpos dirvonuose.

Meninėje dalyje baltimorie- 
Čiai turėjo progos išgirsti nau
ją solistę Oną Pliuškonienę iš 
Philadelphijos ir mūsų mielą

KVIEČIA SUARTĖTI 
SU KRISTUMI

Popiežius Paulius VI-sis bend
roje audiencijoje kalbėjo tikin
tiesiems apie asmenišką bend
ravimą su 'Kristumi. Prisiminęs 
ką tik pasibaigusį pasaulio vys
kupų sinodą, 'kuris svarstė ikole- 
gijalinį vyskupų bendravimą 
Bažnyčioje, Paulius VIsis kvie
tė tikinčiuosius dar labiau suar
tėti su Kristumi komunijoje. 
Šventoji komunija — tai Kris
taus gyvenimas mūsų sieloje. Ji 
pripildo visą gyvenimą ir pakei
čia visą mūsų asmenybę. Pats 
Kristus salio Evangelijoje: “Pa
silikite mano meilėje!” (Tai reiš 
kia, pabrėžė Popiežius, jei mes 
norime atnaujinti Bažnyčios gy
venimą, pirmiausia turime at
naujinti mūsų santykius su 
Kristumi dažnai priimdami šv- 
Komuniją, kuri yra viso dvasi
nio ir antgamtinio gyvenimo 
centras... Kitos audiencijos me
tu Šventasis Tėvas atskirai pa
sveikino pranciškonų ikonventu- 
alų teologijos studentus atvyku
sius iš Zagrebo Jugoslavijoje 
ir maldininkų grupę iš Čekoslo
vakijos. Čekoslovakijos maldi
ninkų atvykimas — pareiškė 
Paulius VI-sis — liudija jų išti
kimybę katalikų Bažnyčiai, ti
kėjimui ir tiems dvasiniams bei 
moraliniams idealams, kuriais 
taip pasižymi čekoslovakų tau
ta.

PRADĖS GRIAUTI 1,000 
KAMBARIŲ VIEŠBUTĮ

Šiomis dienomis bus pradėta 
griauti 1,000 kambarių Edgewa- 
tetr Beach viešbutis, 5439 Sheri- 
dan roiad. Jo vietoje išdigs apart 
mentinių namų kompleksas, ku
rio statyba, kainuosianti 70 mil. 
dolerių, bus galutinai baigta 
1974 m.

operos solistę Juzę Augaitytę, 
taip pat iš Philadelphijos. Pro
gramą paįvairino tautinių šo
kių grupė “Kalvelis” ir solo šo
kėjas Vytautas Karalius. Meni
nę dalį pravedė jaunimo atsto
vas moksleivis Linas Surdokas.

Po programos įvyko smagus 
ir jaukus pasilinksminimas.

Spalio 26 d. šv. Alfonso baž
nyčioje atlaikytos pamaldos už 
gyvus ir mirusius Balfo veikė
jus bei rėmėjus. Šv. Mišias at
laikė ir lietuvišką pamokslą pa-' 
sakė kun. M. Jarašiūnas. An
gliškai pamokslą pasakė kle
bonas prel. L. J. Mendelis. Ant
roji rinkliava (174 dol.) baž
nyčioje buvo skirta Balfui. Prel. 
L. J. Mendelis patsai dar paau
kojo 100 dol. ir abi sumas įtei
kė Balfo reikalų vedėjui kun. 
P. Geisčiūnui.

Tokiu būdu baltimoriečiai 
šventiškai užbaigė ilgą Ba’fo 
veiklos laikotarpį ir tuo pačiu 
pradėjo antrąjį šimtmečio ket
virtadalį. Virbelis

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimo, 
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 YVest 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24341 VVest 71st Street

Vai.: pirm .P ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkių 1-S, treč. Ir šešt. tik 
susitarus. V
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotu straipsniu nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimu 
turinį neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
praSymus.
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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 p orėm 8
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 

ketv. 1—4 ir 7—9; /antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALU Bfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologine Cliirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai, vak. Šeštad. nuo 1 iki 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. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. 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.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. 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
Kakdlen 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South YVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. 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. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. 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 vai. 
Valandos pagal susitarimą

Platinkite “Drauge”.

M metų 
9.00 
8.00 
9.50

3 mėn 
5.00
4.50
5.50

mėn
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais ~ 
o: 30 — 12:00

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7 Ist Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

5159 South Damen Avenue
Valandos tiik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. 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 S v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Cliirurgija
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 AKINIUS

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

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 YV. 71st Street

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. YVĄ 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 YV. 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 7 Ist Street

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

Trečiad. ir šeštad uždaryta 

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. lr 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
Vak: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 8-8 v. v.; ketvirt. 8-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Okinavos grąžinimas ir

SVETIMŲ ŽEMIŲ GROBIKAI
LIETUVIŲ KATALIKU SUSIVIENIJIMAS

Chicagos lietuviams priklauso susivienijimo ateitis

PINIGU INVESTAVIMAS
Pelnas iš investavimo ir rizika nuostoliais

Pereitą savaitę Washingto- 
ne lankėsi Japonijos ministe
ris pirmininkas Eisaku Šato ir 
trimis atvejais Baltuosiuose 
rūmuose tarėsi su JAV-bių pre 
zidentu R. Nixonu Okinavos 
salos grąžinimo Japonijai klau 
Simais. Savaitės gale paskelb
tas komunikatas sako, kad a- 
foi šalys principiškai susitarė 
ir Amerika pažadėjo ligi 1972 
metų grąžinti Japonijai salą. 
Liko neaptarti tik techniški 
bei ekonomiški klausimai ir į- 
vairios smulkmenos .Neatro
do, kad jos, abiem kraštam 
rodant gerą valią, sukeltų nau
jų sunkumų.

JAV-bės Okinavos saloje 
buvo įruošusios galinga karo 
bazę ir joje laikė atominius 
ginklus, o taip pat ir plačiai 
Žinomus B-52 bombonešius 
tiems ginklams vežti.

Atominės bombos, nors apie 
jų Okinavoje laikymą ir ne
buvo iš JAV pusės viešai skel
biama, buvo labai nemielos Ja
ponijai: jos visada priminė jai 
baisiuosius 1945 metus, kai 
rugpiūčio 6 ir 9 dienomis ame
rikiečiai numetė ant Japonjois 
miestų Hirošimos ir Nagasaki 
dvi atomines bombas, .kurios 
privedė prie greitos Japonijos 
kapituliacijos.

Derybose sunkiausias klausi
mas buvo ne JAV pasitrauki
mas iš Okinavos ir ne jų ka
rinės bazės Okinavoje paliki
mas, bet Japonijos leidimas A- 
merikai toje karinėje bazėje 
laikyti atominius ginklus. Čia 
abi pusės parodė gerą valią: 
Japonija sutiko ir toliau leisti 
Amerikai Okinavoje pasilaiky
ti karinę bazę, o Amerika su
tiko išvežti iš salos atominius 
ginklus. Tačiau sutarta, kad, 
kilus rimtam pavojui, Ameri
kai vėl būtų leista Okinavos 
saloje atominius ginklus laiky
ti.

*
Teritoriškai Okinava — ma

žas objektas. Tai vulkaniškos 
kilmės sala, apimanti 467 kv. 
mylių plotą su apie 550,000 gy
ventojų — japonų, kinų ir ai- 
nų tautybės. Iki XIX amžiaus 
antros pusės Okinavos gyven
tojai pripažino Kinijos suve
renumą, bet turėjo ir savival
dą. 1879 m. salą prisijungė 
Japonija ir joje įruošė stiprią 
karinę bazę 1945 m. balandžio 
1 d. į Okinavą išsikėlė ame
rikiečių karinės pajėgos. Ta
čiau japonai smarkiai gynėsi. 
Kautynės truko 82 dienas, bu
vo labai nuostolingos abiems 
pusėms ir laikomos vienomis 
iš didžiausių II pas. karo kau
tynių. Imdami salą amerikie
čiai neteko 12,281 kareivio, ja
ponai net 110,071. 1945.VI.21 
sala galutinai atiteko ameri
kiečiams, kurie čia tuojau at
statė aerodromus ir iš jų bom
bardavo Japonijos miestus. 
Tai buvo labai paranku, nes 
Okinavą nuo Japonijos krantų 
teskiria apie 300 mylių tarpas.

Bazės Okinavoje daug pa

Spaudoj ii gyvenime
GAIŠTAS OKUPANTŲ ŪKYJE

Okupantai į Lietuvą atnešė 
savo prievartą ir netvarką. Ne 
nuostabu, kad jie vengia turistų 
leisti į provinciją — nenori at
skleisti savo įvestos netvarkos.

Bet apie tai prasmunka liūd
nos žinios jų pačių spaudoje. Štai, 
“Tiesa” nr. 255 lapkr. 1 d skelbia:

“Dažnai prarandame nemaža 
brangaus laiko. Pavyzdžiui, paim 
kime kad ir stambią sostinės or
ganizaciją — Vilniaus statybos 
trestą Nr. 1. “Orgtechstatybos” 
tresto tyrimai parodė, kad jo pos
kyriuose stinga apgalvotos vado
vavimo statybai sistemos. Vado
vavimo pobūdis stichiškas. Nesu
darinėjami savaitiniai, paros pla
nai, linijiniai darbuotojai tiksliai 
nežino savo užduočių.

5-6 proc. darbo laiko objek

dėjo Amerikai kovoje prieš Ja
poniją. 1945.VHI.10 Japonija 
pareiškė kapituliuojanti, o IX. 
2 d. viename Amerikos karo 
laive buvo pasirašytas kapi
tuliacijos aktas. 1951.IX.9 tai
kos sutartimi Japonijai grąžin
tas valstybinis suverenumas, 
tačiau ta pačia sutartimi Ame
rikai buvo leista laikyti kari
nes bazes. Pati Okinavos sala 
perėjo JAV administracijos ži
nion.

Reikia pagirti Amerikos pre
zidentą ir krašto vadovybę, 
kad šis kraštas geruoju nau
jomis derybomis be rimtesnio 
spaudimo iš japonų pusės at
sisakė svetimos žemės ir per
leido salą kraštui, kuriam ji 
iš senovės laikų priklausė. Tai 
labai retas įvykis, kad didžioji 
valstybė užleidžia be karo veik 
smų tam tikrą teritoriją. Atro
do, dėl šio fakto JAV prezi
dentas turėtų būti bent jau 
Japonijoje ir savame krašte 
labai gerbiamas.

¥
Okinavos salos grąžinimo 

proga mes prisimename ir So
vietų Sąjungą. Ši šalis, tik ka
ro pabaigoje simboliškai įsijun 
gusi į kovos veiksmus prieš 
Japoniją ir praktiškai su ja 
rimčiau nekariavusi, Jaltos su
tartimi gavo iš Japonijos žy
miai didesnį teritorinį karo 
grobį kaip JAV-bės. Rusijai 
buvo priskirta visa Kurilų sa
lų g'rupė — apie 1000 didesnių 
salų ir salelių. Jų ekonominė 
reikšmė, tiesa, menka, tačiau 
strateginė reikšmė labai dide
lė. Šios salos visiškai arti pri
eina prie Japonijos pagrindi
nių salų. Iš jų rusai gali vieš
patauti Ochotsko jūroje ir kon 
troliuoti Japoniją. Tuo pačiu 
laiku rusai užėmė ir pietinę 
Sachalino salos dalį (šiaurinę 
buvo anksčiau prisijungę). Sa
chalino sala, turtinga akmens 
anglimi ir nafta, sustiprino to
limųjų rytų gynima ir sudarė 
Japonijai didelį pavojų šiaurė
je iš rusų pusės.

Amerika geravališkai suti
ko grąžinti tai, kas priklausė 
japonams. O kaip gi su rusų 
karo grobiu ? Argi jis taip pat 
neturėtų būti sugrąžintas Ja
ponijai? Šio klausimo, deja, 
niekas šiuo metu nekelia. Dėl 
šios neteisybės net patys ja
ponai, keliais atvejais demon
stravę prieš amerikiečius dėl 
Okinavos grąžinimo, tyli.

Pokario metais ir anksčiau 
rusai turi prisigrobę daugelį 
svetimų žemių, jų tarpe ir Pa
baltijo kraštus, pavertę juos 
sovietinėmis kolonijomis ar 
dar blogesnį statusą jiems su
teikę.

Okinavos salos grąžinimas 
— gera proga iškelti aikštėn 
JAV-bių garbingą elgesį, prieš 
jį pastatant Sovietų niekšybę. 
Šia kryptimi mūsų vadovau
jantieji veiksniai, organizaci
jos ir paskiri asmenys turėtų 
ir veikti. b. kv.

tuose prarandama dėl to, kad lai
ku neapsirūpinama medžiagomis 
ir gaminiais. Meistrų ir darbų 
vykdytojų darbo nuostoliai dėl 
tų pačių priežasčių siekia net 25 
- 30 procentų. Treste įsteigta ga
mybinio -technologinio komplek
tavimo valdyba, o statybos val
dybos sandėliai ne likviduoti, 
ir materialiniai — techniniai iš
tekliai išsklaidyti po daugelį šių 
sandėlių. Susidarė tokia padėtis, 
kad praktiškai egzistuoja dvi sta
tybų aprūpinimo sistemos: cen
tralizuota ir decentralizuota. Ka
dangi tiekimas apkritai labai su
dėtingas, tokia padėtis dar labiau 
viską supainioja.

Panašūs trūkumai būdingi ir 
kai kurioms kitoms statybinėms 
organizacijoms”.

Dėl tos netvarkos į statybas

Šį savaitgalį kaip ir beveik 
kiekvieną Chicagos lietuviai tu
ri daug kultūrinių parengimų, 
socialinių pramogų ir nesuskai
čiuojamų šeimyniškų subuvimų. 
Jie visi svarbūs, naudingi ir rei
kalingi. Pastebime, kad ateinan
tį sekmadienį, lapkričio 30 d., 
Lietuvos Vyčių salėje įvyksta 
mažiausiai garsinamas Lietuvių 
R. K. susivienijimo tradicinis 
metinis banketas, į kurį, kad ir 
ne tos organizacijos nariai, tu
rėtų atkreipti dėmesį ir priskai 
tyti jį prie svarbesnių šio veik
los sezono įvykių.

Pažymėtina, kad ši Lietuvių 
katalikų fratemalinės apdrau
dos organizacija šį mėnesį (lap
kričio 22 d.) minėjo 83 metus 
savo įsikūrmo nes ji savo gy
vavimo bei veikimo amžių pra
dėjo 1886 m. Plymouth, Pa. Mū
sų Amerikos lietuvių gyvenimo 
sąlygomis tai vis tik yra daug 
metų. Juo labiau, kad ši orga
nizacija veikė be jokių pertrau
kų ir pastoviai tarnavo ne tik 
savo narių, bet visos mūsų vi
suomenės gerovei.

Chicagos lietuvių nuopelnai
Nors LRKSA įsisteigė Penn

sylvanijoj, nors ten yra jos cent 
rinė būstinė, nore ten yra dau
giausia organizacijos narių, ta
čiau ir čikagiečiams ji nėra sve
tima. Pirmiausia čikagiečiai tei
sėtai gali savintis, kad jie buvo 
Lietuvių katalikų susivienijimo 
iniciatoriai, nes Chicagoje ir jos 
apylinkėse kilo mintis jį orga
nizuoti. Ta mintis buvo iškelta 
jau 1881 m. Čikagietis dr. Ka- 
sakauskas pirmasis pasiūlė stei 
gti savą susivienijimą, kad už
bėgtų už akių lenkų viliojimui 
į lenkiškas organizacijas.'Pasiū
lymui pritarė kun. Valentinas 
Čižauskas, kuris tuo metu dar
bavosi South Bend, Ind. Šią min 
tį bei pasiūlymą realizuojant, 
pirmieji konkretūs žygiai buvo 
padaryti vienoje seniausių lie
tuvių parapijų — Plymouth, 
Pa., kur klebonavo kun. A. Var- 
nagiris, tapęs pirmu šios orga
nizacijos centriniu pirmininku.

Chicagos lietuviai ir daugiau 
pretenzijų gali turėti prie LRK 
S A. Jo veikla buvo glaudžiai su
rišta su Chicagoj einančiu dien
raščiu, seniais.a savaitraščiu 
“Draugu”, kuris tarnavo jam, 
kaip organas, nuo 1909 iki 1917

siunčiami žmonės išbėgioja. Pvz. 
pernai iš 700 asmenų, pasiųstų 
dirbti į statybos ministerijos or
ganizacijas, metų gale tebuvo be
likę mažiau kaip 40 procentų.

J. Žvilb.

MIGRANTU SIELOVADINIS I 
APTARNAVIMAS

VI SKYRIUS. VIENUOLIAI IR VIENUOLĖS
Sielų gerui reikalaujant ir stokojant diecezinių ku

nigų ir vienuolijos, kurios nėra pasišventusios grynai 
kontempliatyviam gyvenimui, gali būti vyskupų pakvies 
tos prisidėti prie įvairių pastoracijos darbų, atsižvel
giant tačiau į kiekvieno vienuolinio instituto charak
terį; vienuolijų vyresnieji pagal išgales turėtų prisidė
ti prie pastoracinių darbų, prisiimdami nors laikinai 
aptarnauti parapijas 76).

52. Bendruomeninio gyvenimo institutai dažnai 
turi vienuolių iš įvairių kraštų, su įvairiu auklėjimu. 
Jie gali atlikti kunigo ar pagelbininko pareigas, dėl jų 
ypatingo paruošimo paprastai ir jų perkėlimas iš vie
nos vietos į kitą yra lengvesnis. Dėl šių motyvų vie
nuoliai gali suteikti labai didelę pagalbą imigrantus 
aptarnaujant.

53. 1) Šiuo tikslu labai svarbu turėti mintyje tuos 
institutus, kurie įžadais įsipareigoja darbuotis imigran
tų tarpe, kaip pvz. Šv. Karolio Misijų kongregacija, 
Seserys Skalabrinietės, Kristaus draugija lenkų emig
rantų, Šv. Povilo draugija maltiečių emigrantų labui 
77).

2) Kiti institutai, kad ir neturį šio ypatingo tiks
lo apaštalauti emigrantų tarpe, visada girtinai pasielgs, 
pasišvęsdami šios žmonių grupės dvasiniam labui, pri
siimdami darbus, kurie geriau atitinka jų charakterį 
ir tikslą.

3) Jeigu kuris nors vietos ordinaras nori patarna
vimą imigrantams patikėti kuriam nors vienuoliniam I

L. ŠIMUTIS

metų. Beveik visi šio mūsų laik
raščio redaktoriai buvo ne tik 
eiliniai nariai, bet beveik visais 
laikais vaidino vadovaujantį 
vaidmenį. Kun. Antanas Kau
pas, pirmasis “Draugo” redak
torius (1909 — 1913), buvo 
susivienijimo pirmininkas. Po jo 
atvykęs redaguoti šį laikraštį 
kun. Fabijonas Kemėšis, labai 
veiksmingai buvo įsijungęs or
ganizacijos veiklon. Jis buvo 
vienas svarbesniųjų jos ugdyto- 
ir visiems išeiviams, nes šokis 
vesti sumanytoju. Net ir Lietu
von išvykęs profesoriauti Dot
nuvos žemės ūkio akademijoj, 
jis pasiliko organizacijos nariu. 
Ilgametis “Draugo” spaustuvės 
darbininkas Antanas Sutkus bu 
vo labai uolus kuopų organi
zatorius. Jis ir apskritį suor
ganizavo. 1932 — 1934 m. bu
vo organizacijos centrinis pir
mininkas. Po jo man, taip pat 
esant šio dienraščio redakcijoj, 
teko perimti pirmininkavimą 
(1934 m.),
Čikagiškiai centrinėj vadovybėj

Centrinėj vadovybėj yra dar- 
bavęsi šie žymūs čikagiškiai vei
kėjai: Paulius Molis-Mulevičius, 
Antanina Nausėdienė, Izidorius 
Nausėda, kun. P. Serafinas, Jur 
gis Tumasonis, dr. A. Rakaus
kas (vėliau kunigas), Kazys

Japonijos ministeris pirmininkas Eisaku Šato atvykęs j JAV-bes ir 
tarėsi su prezidentu Nboonu Okinawoa salos grąžinimo reikalais.

Kleiva, Albina Poškienė, Anta
nas Rudis, šiuo metu čikagietis 
dr. Vladas Šimaitis yra centro 
iždo globėjas, o šiuos žodžius 
rašantis — pirmininkas. Be to, 
daug čikagiečių veikėjų yra tar 
navę ir tarnauja įvairiose kon
stitucinėse organizacijos komi
sijose, rūpesti >gai atlikdami sa
vo pareigas.

Prie čikagiečių suvaidinto ir 
vaidinamo vaidmens LRKSA gy 
venime tenka pridėti dar vieną 
svarbų reikalą. Šiemet įvyku
siame seime Waterbury, Conn., 
buvo sudaryta komisija iš trijų 
asmenų padėti centro direktorių 
tarybai studijuoti ir planuėti to
limesnę organizacijos veiklą, pri 
taikant ją prie besikeičiančios 
ekonominės krašto padėties ir 
naujų apdraudos reikalavimų. 
Ton komisijon išrinkti visi • či
kagiečiai: inž. Antanas Rudis, 
buvęs LRKSA direktorius, kun. 
Petras Cinikas, MIC, “Draugo” 
administratorius, “Garso” an
gliškojo skyriaus redaktorius, 
žurnalistas Ignas Sakalas, ilga
metis LRKSA veikėjas, 100-sios 
kuopos sekretorius, buvęs ap
skrities pirmininkas ir vadova
vęs keliems organizacijos sei
mams.

Dabartiniai mūsų rūpesčiai

Iš šių kelių pastabų bus aiš
ku, kad čikagiečiai ligšiol nesto
vėjo nuošaliai šios organizaci
jos veikloje, bet joje aktyviai

institutui, laikantis Kanonų taisyklių, turėtų pasirašy
ti sutartį su to instituto vyresnybe 78) ir reikalą su
tvarkyti su vyskupų konferencija ar su jų įstaigomis, 
kurios emigrantų kilmės kraštuose organizuoja emi
grantų dvasinį aptarnavimą.

4) Kalbant net ir apie institutus, kurių specifinis 
tikslas yra tarnauti emigrantams, visi jų darbai, vi
sokia iniciatyva emigrantų naudai priklausys vietos or
dinarų jurisdikcijai, nepažeidžiant instituto vyresnybės 
teisių į savo vienuolių gyvenimą. Dvasinio patarnavi
mo pareigų atlikimo būdus tvarko instituto vyresnie
ji kartu su vietos ordinaru. 79)

5) Jeigu imigrantų patarnavimas pavestas tik vie
nam kunigui vienuoliui, tai ir tuo atveju yra būtina 
turėti jo vyresniųjų sutikimą ir pasirašytą sutartį, pa
gal kurią jį saistys visi nuostatai išvardinti Nr. 36, 
išskyrus tik tai, kas liečia jį, kaip vienuolį.

54. 1) Yra daug darbų imigrantų globai ir lab
darai. Šioje srityje dera labai vertinti ir rekomenduo
ti moterų vienuolinių institutų teikiamą pagalbą, ypa
tingai tų, kurios šią sritį yra pasirinkusios sau speci
finiu tikslu. Jų teisių ir jų charakterio ribose reikia 
stengtis jų vaisingesnei veiklai, kad tokiems institu
tams nestokotų dvasinės paramos ir reikalingų me
džiaginių priemonių.

2) Reikia linkėti, kad moterų vienuolynuose ši 
apaštalavimo sritis būtų geriau pažinta ir vystoma.

55. 1) Pagal Vatikano II susirinkimo dvasią vys
kupai ir vienuolijų vyresnieji turėtų drąsinti nuolatinį 
bendradarbiavimą ir brolišką santaiką tarp vyrų ir mo
terų vienuolijų, tarp kunigų ir pasauliečių katalikų, 
tarp diecezinių ir tarpdiecezinių draugijų 80).

2) Kas liečia apaštalavimą tarp imigrantų ir kitų 
tikinčiųjų, visi vienuoliai-ės turi klausyti vietos ordi
naro 81).

3) Taigi, kas tiesiogiai ar netiesiogiai liečia vienuo

ADOLFAS BALIUNAS

Prof. J. Kuprionis “Drauge” 
kelia teisingą mintį, kad lietu
viai Amerikoje neturi pasiten
kinti tik darbo pajamomis, bet 
taip pat turi mėginti gauti pa
jamų ir iš kapitalo, pelningai 
investuodami turimas santau
pas. Jis net papasakoja, kaip 
jam pavyko per trumpą laiką 
iš vieno tūkstančio dolerių pa
daryti penkis tūkstančius. Dėl 
šio J. Kuprionio papasakoto 
lengvo uždarbio čia noriu pa
daryti kelias pastabas, kad skai 
tytojai iš jo pavyzdžio nebūtų 
klaidinami lengvais uždarbiais 
iš investuotų santaupų.

dalyvavo. Pennsylvanijos ir ki
tų valstijų lietuvių veikla žy
miai yra susmulkėjusi ir vis 
dar smulkėja. Ji mažėja ir mūsų 
tautiečių skaičiumi. Tai gana 
stipriai atsiliepia ir į LRKSA 
veiklą. Chicagos lietuviai savo 
skaičiais, savo organizuotumu ir 
visokeriopa veikla sudaro gali
mybes ilgiausiai išlikti tautiš
kai gyvi ir veiklūs. Todėl atei
tyje Lietuvių susivienijimo gy
venime turės dar ryškesnį ir 
svarbesnį, o gal ir gyvybinį vaid 
menį.

Reikia manyti, kad ši proble
ma bent trumpai bus iškelta 
sekmadienį įvykstančio banke
to programoje. Ta pačia proga 
bus atkreiptas dėmesys ir į 1972 
metų šios organizacijos 65-jį 
seimą Ohicagoje, kuriam aps
kritis ir jo rūpestingi veikėjai 
jau iš anksto pradeda rengtis. 
Tam seimui reikės taip pasiruoš 
ti, kad susivienijimo kuopos 
Chicagoje ir apylinkėse pasiro
dytų gyvos savo veikla ir pa
jėgios pritraukti organizacijon 
didesnius naujų narių skaičius, 
nuo kurių pareis organizacijos 
ateities užtikrinimas ir dides
nis patarnavimas artimui ne tik 
savųjų narių apdraudai bei šal
pai, bet ir visos išeivijos tauti
nėms, religinėms ir kultūrinėms 
vertybėms palaikyti ir joms ug
dyti.

Trumpai kalbant, nuo Chica
gos lietuvių labai daug priklau
sys, ar ši seniausia tarpparapi- 
nė Amerikos lietuvių organiza
cija, stipri savo turtu, garbin
ga savo veikla visose išeivijos 
gyvenimo srityse, daug pasitar 
navusi ir tebetarnaujanti mūsų 
sąjūdžiams tautinei egzistenci
jai ir Lietuvos išlaisvinimui, dar 
i’gai galės pasilikti ne tik to
kiame tarpsnyje, kokiame da
bar yra, bet ir daryti ryškesnę 
pažangą, siekdama savo kilnių 
tikslų.

linės bendruomenės namo organizavimą, visa bus da
roma vienuoliams susitarus su vietos ordinaru ir ki
tomis institucijomis, skirtomis imigracijos reikalams, 
tarpininkaujant kompetentingiems vyresniesiems 82).

VII SKYRIUS. PASAULIEČIŲ DALYVAVIMAS

Pasauliečiai turi prisiimti kaip savo uždavinį pa
saulinio gyvenimo sričių atnaujinimą. Apšviesti Evan
gelijos šviesa, vadovaujami Bažnyčios dvasios, skatina
mi krikščioniškos artimo meilės jie privalo šioje sri
tyje veikti tikslingai. Būdami valstybės piliečiai jie tu
ri bendradarbiauti su kitais piliečiais, kiekvienas pagal 
savą kompetenciją prisiimdami jiems tenkančią atsa
komybę ir visur bei visame siekdami Dievo karalys
tės teisingumo 83).

Tarpe mūsų laiko ženklų ypatingai reikia pabrėž
ti visada augantį ir nenugalimą visų žmonių solida
rumo jausmą, kurį pasauliečių apaštalavimas turi vys
tyti ir perdirbti į nuoširdų ir veiksmingą brolybės troš
kimą. Pasauliečiai turi būti sąmoningi taip pat ir tarp
tautinės plotmės doktrinaliniuose ir praktiškuose klau
simuose ir atsakymuose, kurie iškyla aikštėn, ypatin
gai, kas liečia tautas, siekiančias pažangos. 84)fe

76) Christus Dominus, no. 35.
77) Ecclesiae sanctae, I, no. 4.
78) Christus Dominus, I, no. 35,Ecclesiae sanctae, I, no. 30-31.
79) Ecclesiae sanctae, I, no. 29, 2.
80) Christus Dominus, no. 35. Apostolicam actuositatem, no.

23. Ecclesiae sanctae, no. 28.
81) Christus Dominus, no. 33-35. Ecclesiae sanctae, no. 25-26.
82) Christus Dominus, no. 35, 5-6. Ecclesiae sanctae, I, nr.

24, 30, 36 ir 39.
83) Apostolicam actuositatem, no. 7.
84) Ten pat, no. 7.

(Bus daugiau)

Taupymo bendrovės ir bankai 
Šiandien jau bereikalo kalba

ma apie pinigų laikymą kojinė
se. Lietuvių dauguma seniai jau 
savo atliekamus pinigus laiko 
taupymo bendrovėse ar ban
kuose, kur jų pinigų saugumas 
garantuotas federalinės val
džios ir kur mokami valdžios 
apriboti procentai nuo 4 ligi
5’/i per metus, priklausomai nuo 
sumos dydžio ir laiko. Tai yra 
vienas iš patikimiausių ir išban
dytų pinigų taupymo ir investa
vimo būdų, kai turima reikalas 
su sumomis, ne didesnėmis kaip 
15,000 dolerių.

JAV obligacijos
Kas turi didesnių piniginių 

santaupų, bankui tarpininkau
jant, gali saugiai investuoti pi
nigus į JAV iždo obligacijas 
(U.S. Securities), perkant bo
nus, notas ir iždo pasižadėjimus, 
už kuriuos šiuo metu mokama 
nuo 6 ligi 7% per metus, pri
klausomai nuo iždo obligacijų 
rūšies ir termino. Taip pat sau
giai galima investuoti pinigus 
į federalinės valdžios agentūrų 
išleidžiamus paskolų lakštus. 
Plačiai yra žinomos Federal Na
tional Mortgage Assn., Export - 
Import Bank, Federal Home 
Loan Bank, Farm Home Admi- 
nistration ir kitų paskolos lakš 
tai, už kuriuos mokama šiuo me 
tu taip pat nuo 6 ligi 7% per 
metus. Šie lakštai yra ilgater- 
mininiai ir trumpalaikiai.

Pinigų investavimas į JAV 
iždo obligacijas ir taip pat į 
federalinės valdžios agentūrų pa 
skolos lakštus yra pilnai val
džios garantuotas ir yra plačiai 
naudojamas, kaip įvairių finan
sinių institucijų taip pat ir pa
vienių asmenų stambesnėms su
moms laikyti.

Akcijos — šėrai

Visai kitos rūšies yra pinigų 
investavimas į privačių biznio 
bendrovių akcijas - šėrus. Čia 
perkant akcijas tenkt rizikuo
ti. Akcijų kainos nepastovios. 
Jų kainos nuolat keičiasi, — 
kartais kyla, kartais krenta. 
Akcijų kainų kilimo ir jų kriti
mo niekas negali pramatyti, nes 
tie kainų svyravimai pareina 
nuo labai daug priežasčių. Kai 
akcijų kainos kyla jų savinin
kas gali pelnyti, tačiau, kai kai
nos krenta, gali turėti žymių 
nuostolių, o kartais net netek
ti visų į šėrus investuotų pi
nigų, kai įmonę ištinka bankro
tas. Žinoma, bendrovių akcijos

(Nukelta į 4 pusi.)
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SEIMININKAS, KURĮ APLANKO 
IK1 1,500 SVEČIU PER DIENA

Nuolatos besišypsąs džentel
menas, gražiabalsis pamoksli
ninkas kun. Jonas Borevičius, 
SJ, Chicagos Jaunimo centro 
direktoriaus postą perėmė 1968 
m. vasarą. Taigi tuos rūmus 
jis tvarko jau antrus metus. 
Gruodžio 7 d. jis sukvies visus 
Jaunimo centro rėmėjus į didžiu 
lę metinę šių rūmų vakarienę 
ir bus gražios progos po rink
tinės meninės programos pasi
kalbėti, pasidalinti įspūdžiais.

Bet kiekvienas didesnės įstai
gos administratorius ar vadovas 
turi savų rūpesčių, savų proble
mų. Tomis temomis panorau pa
daryti viešą pasikalbėjimą ir su 
JC direktorium. Bandžiau jį pa
gauti rytais, kai esu laisvas, 
kai JC tuščias ir galima ramiai 
pasikalbėti. Bet jau kelintas ry
tas, kai kun. J. Borevičiaus nė
ra JC. Pasirodo, kad važinėja 
į imigracijos teismą. Gink Die
ve, ne jam byla iškelta. Jis tik 
padeda vienam tautiečiui, ku
riam gresia deportacija iš šio 
krašto. Kaip matome, pasitaiko 
ir tokių įvykių.

Pirmadienio vėlų vakarą, lie
tui purkščiant, vėl sustoju prie 
JC. Laikrodžio rodyklė sukasi 
apie 10 vai. Kun. J. Borevičius, 
tarsi šv. Petras su raktais ran
kose iš rūmų išleidžia paskuti
nius interesantus ir kietai už
rakina didžiąsias duris.

— Retas malonumas, taip 
anksti baigti visuomeninį darbą 
Jaunimo c-re, — patenkintas 
taria direktorius, nes labai daž
nais atvejais darbas rūmuose 
nusitęsia iki vidurnakčio, o sa
vaitgaliais dar ilgiau.

Korespondentui įdomu suži
noti, kokių nuotaikų vedinas 
kun. J. Borevičius perėmė JC 
direktoriaus vietą, ką jam pa- 

. vyko per metus su viršum pa
daryti, su kokia viltimi jis žvel 
gia į ateitį?

— Kai lietuvių jėzuitų vado
vybė man pavedė JC direkto
riaus pareigas, paskyrimą priė
miau mielai, nes tikėjau ir te
betikiu, kad lietuvių jėzuitų dar 
bo arenoje Jaunimo centras y- 
ra svarbus postas. Bet kartu ir 
sunkus, kuriam reikia daug glo
bos ir rūpesčio. Perimdamas pa 
reigas buvau pasiryžęs sėkmin
gai pradėtą jėzuitų misiją ir to
liau tęsti — JC pastogėje glo
boti visus lietuvius be jokios 
išimties. Norėdamas tarnauti 
visai visuomenei, ieškojau ge
riausių formų. Stengiausi įves
ti tikslumą, tvarką, švarą, nes 
žmonės kaip savo namuose jau
čiasi tik tada kai jie tvarkingi 
ir jaukūs. Gal šios mano pas
tangos pradžioje kai kam atro
dė ir griežtos, bet tai dariau 
tik visuomenės bendram labui. 
Joks naujas šeimininkas ar va
dovas pradžioje jokių didelių 
pakeitimų nedaro, o tik viską 
stebi. Mano ateities noras, kad 
JC veidas būtų šviesesnis ir gra 
žesnis.

— Po metų stebėjimo ko no
rėčiau ateinančiais metais? Dau 
giau dėmesio skirti jaunimui. 
Ta tema esu kalbėjęs su Chica
gos aukšt. lit. mokyklos peda
gogais ir kėlęs mintį, kad jauni
mui reikia duoti ne tik teoreti
nių mokslo žinių, bet ir auklė
jimo. Mokykla yra ne tik moks
lo įstaiga, bet ir auklėjimo in
stitucija. Tą mintį kėliau ir 
skautų vadams. Praktiniai da
lykai yra gražūs ir reikalingi, 
bet organizacija turi atkreipti 
dėmesį ir į auklėjimą. Pvz. JC 
dažnai vyksta jaunimo šokiai 
su triukšmingais garsiakalbiais, 
būgnais, blyksčiojančia akimi ir 
Coca-Cola. O mano nuomone, 
tie šokiai turėtų būti ne tik jau
natviški, modernūs, bet ir kul
tūringi. Todėl mano pageidavi
mas būtų, kad, tėvų komitetui 
ar kam kitam rengiant šokius 
jaunimui, iš tų pačių jaunuolių 
būtų sudarytos komisijos, ku

rios šalia šokių paruoštų ir kul
tūrines programas ir, kad tos 
jaunimo pramogos praeitų kul
tūringesne nuotaika, nes kito
kiu atveju JC neatlieka savo pa 
skirties.

— Toms visoms galimybėms 
atsivers naujos perspektyvos 
naujuose, padidintuose rūmuo
se. Bet prie to eiti jau laikas 
dabar. Todėl artimiausiu laiku 
tuo reikalu bus kviečiamas pla
tesnis jaunimo organizacijų ir 
pedagogų atstovų pasitarimas. 
Šia pačia proga noriu pabrėžti, 
kad JC pasidarė pasibaisėtinai 
ankštas, kad pradėtas praplėti
mo darbas yra neišvengiama 
būtinybė. Kiekvieną sekmadienį 
iki pietų JC reikia sutalpinti iki 
1,500 jaunimo ir suaugusiųjų. 
Dažnu atveju, užleidęs savo ka
binetą, skaityklą ir kitus kam
pus, dar nepajėgiu visų sutal
pinti. To akivaizdoje noriu pa
kviesti visus atkreipti dėmesį 
į naujosios statybos būtinumą, 
nes be visuomenės paramos nu
kentėtų visas mūsų užsimotas

Mėgėjų grupė atlieka programą Worcesterio gv. Kazimiero liet. par. 
deimantiniam jubiliejuj. Nuotr. Vyt. Maželio

TOLUMU SIMFONIJA
Alytaus gimnazijai renkantis 

V. KAVALIŪNAS

Kun. J. Borevičius, S.J.

lietuviškas visuomeninis reika
las.

Korespondentui parūpo klau
simas, kaip JC verčiasi finansi
niai, šiuo metu užmirštant sta
tybos fondą, kuris yra kun. J. 
Kubiliaus žinioje.

— Prieš perimant JC, — tę
sė kun. J. Borevičius, — sezo
nas buvo baigtas su 3,000 dol. 
deficitu. Todėl teko susirūpinti, 
kad deficito išvengus ateinan
čiam sezone, ypač turint planą 
JC matyti šviesesnį ir tvarkin- 
gesnį. Čia buvo ir yra būtinas 
plačiosios visuomenės bendra
darbiavimas. Didelė parama JC 
išlaikymui yra metinės vaka
rienės, pradėtos kun. J. Kubi
liaus. Gausiems svečiams, susi- 
renkantiems į tradicines JC va- 

, karienes, rengėjai kaip tik dė
kingumo ženklan stengiasi duo
ti rinktines menines programas 
ir sudaryti gražią nuotaiką vai
šių prasme. Tokia metinė vaka
rienė bus gruodžio 7 d., sekma
dienį, 5 vai. p. p. Jaunimo cent
re. Ji šiais metais išskirtinai 
svarbi, kada jau pradėti naujo
sios statybos darbai.

Laikrodžio rodyklė jau artė
ja prie pusiaunakčio. Dar daug 
būtų kalbos apie JC rūpesčius, 
būtų galima skelbti eilę statis
tinių davinių ir įvairųi epizodų. 
Bet kai kiekvienas padorus žmo 
gus jau miega, ar aš galiu il
giau trukdyti vienuolį?

Pabaigai dar vienas klausi
mas: kas atliks JC metinės va
karienės programą ir kas di
rektoriui padeda ją ruošti?

_ . Programą atliks aktoriai
Stasė Kielaitė ir Jonas Kelečius, 
dainininkių trio, susidedantis iš 
M. Momkienės, G. Mažeikienės 
ir J. Bobinienės, taip pat vieną 
rinktinį taut. šokį pašoks Jau
nimo centro ansamblio mergai
tės, vad. J. Brazdienės. Progra
mą praves jaunosios kartos dra 
mos studentė Karilė Baltrušai
tytė, o vakarienę padeda ruoš

Alytus... Miškas, Nemunas, 
gimnazija...

Atsiskleidžia ir atgyja laiko 
ir erdvės tolumos. Girdi jas ir 
matai. Ir jauti — jos aidi tavo 
būties gelmių virpesiais. Sugrįš 
ta toli nubėgusių pavasario die
nų garsai ir spalvos — saulėlei
džiais nušviestų aukštumų spin
dėjimas ir žalių vakaro šešėlių 
tyla, iš kurios kyla lakštingalų 
giesmė, susiliejanti su mėnulė- 
tų naktų ilgesiu.

Sustoji ir klausai. Girdi pra
eities žingsnius ir išnykusiuo
se keliuose matai savo pėdsa
kus. Iš jų kyla vidinės muzi
kos aidai, ir atsiskleidžia tavo 
būties gelipių peisažas.

Sugrįžta dvasios, virpesių pa
žadinti prisiminimai. Iš tolumų 
atbėga gatvės, ir jų grindinio 
akmenyse tu girdi savo žings
nius. Ir miško takas, kuris nie-

Pinigų investavimas
ruA -i

(Atkelta iš 3 psl.)
yra nevienodos. Vienos daugiau 
rizikingos, kitos mažiau. Todėl 
norint investuoti pinigus į .akci
jas reikia su jomis labai gerai 
susipažinti. Labai netikras rei
kalas pirkti akcijas pagal pa
šalinių žmonių patarimus. Pa
šaliniai patarėjai. įskaitant net 
ir akcijų brokerius, už galimus 
nuostolius neatsako. Visus nuo
stolius neša pats akcijų savimn- 
kas.

Čia noriu tik keliais žodžiais 
išsitarti dėl akcijų pirkimo. Pir
ma, pradedančiam akcijomis 
verstis patariama o'.rkti tik tas 
akcijas, kurios yra registruotos 
ir kasdien kotiruojamos New 
Yorko, American ar Midwest 
Stock Ebcchange biržose. Mat, 
akcijos, kurios prileistos prie tų 
biržų skelbiamų s įrašų, turi a- 
titikti tam tikrus reikalavimus.

ti žinomos mūsų visuomeninin- 
kės B. Briedienė, V. Balukienė,
B. Čiurienė, O. Gradinskienė,
M. Momkienė, A. Remienė ir 
dr. V. Tumasionienė.

Prieš pakildamas išeiti, žvilgs 
niu perbėgu JC direktoriaus sta 
lą. Ant jo pastebiu garbės raš
tą su įrašu “Už ypatingai nuo
širdų lietuvių skautų rėmimą...’’ 
Taip, tik vakarykščiai JC direk
torius kun. J. Borevičius iš
kilmingoje “Lituanicos” tunto 
skautų sueigoje, kur buvo pa
minėtas tunto dvidešimtmetis, 
Brolijos apdovanotas skautų or- 
denu “Už nuopelnus”.

Taip gražiai jaunimas įverti
na jo rūpesčius ir pastangas, 
toks tai reikšmingas postas to 
žmogaus, kuris vadovauja Jau
nimo centrui- VI. Rmjs

kad neišnyko, jei pirmą kartą 
tu juo ėjai ne vienas. Ir mažas 
namo žiburėlis, spinduliuojąs 
vidine šilima ir šviesa, kuri nie
kad neužgeso tavo kelių ir kryž
kelių vingiuose. Kiek kartų, 
kiek daug kartų, būdamas toli, 
tu praėjai pro jį Seirijų, Simno, 
Birutės, Malūno ar Lelijų gat
ve!

Vidinėje tyloje sugrįžta žo
džiai — tie, kuriuose tu pasa
kei, ir tie, kurie tau buvo pa
sakyti. Ne, tu jų niekad ir ne
buvai užmiršęs. Tu visada juos 
girdėjai, žiūrėdamas į miško ta
ko pėdsakus. Kokie jie gilūs. Ir 
kokia garsų, spalvų ir dvasios 
virpesių poezija juose atsisklei
džia.

Keliai ir kryžkelės. Už laiko 
ir erdvės horizonto išnyko ir 
Nemunas, ( ir miškas, ir aukš
tas geležinkelio pylimas. Tačiau

Tokių biržoje prileistų ir koti
ruojamų akcijų kainos kasdien 
skelbiamos biržų biuleteniuose. 
Dalis akcijų dar skelbiama taip 
vadinamame “Over the Countrr 
Market”. Tai dažniausiai mažės 
nės vertės akcijos, kurios dėl 
kai kurių priežasčių negali būti 
kotiruojamos reguliarioje bir
žoje. Šias akcijas perkant reikia 
turėti dar didesnio atsargumo. 
Perkant visas aukščiau minė
tas vadinamas “listed” (regist
ruotas) akcijas, žinoma, visuo
met imamasi rizikos pelnyti ar 
turėti nuostolių, tačiau bent jas 
perkant galime iš kasdien skel
biamų biuletenių žinoti jų tos 
dienos rinkos kainą.

Visai nepatartina pradedan
čiam verstis akci į mis pirkti 
privačiai parduodamas, neregi st 
ruotas, biržų biuleteniuose ne
skelbiamas akcijas Tokių akci
jų pirkimas surisiąs su didžiau
sia rizika, nes nėra galimybės 
patikrinti jų tikros vertė i ir kai 
nos. Tokios akcijos gali būti 
platinamos tik tarp šeimos na
rių, gerų pažįstamų irba šiaip 
gerai biznį žinančių asmenų. Jų 
kainą nustato jų pardavėjas. 
Pirkdamas tokios rūšies akci
jas pirkėjas nežino, kiek ji iš 
tikrųjų verta ir ar pirkęs galės 
ją parduoti kam ir už kokią 
kainą. Todėl jokiu būdu nepa
tartina investuoti pinigų į to
kios rūšies akciias, nors jų par
davėjai ir žadėtų penkeriopą 
pelną.

Labai gaila, kad prof. J. Kup- 
rionis, kviesdamas lietuvius 
siekti pelno iš turimų santaupų, 
nesuminėjo visų patikimų pini
gų investavimo būdų ir nenuro
dė biržose nekotiruojamų akci
jų pirkimo rizikos pavojus.

DR. GIEDRĖ NATKEVIČICTĖ 
MATIENĖ

Jaunesniosios kartos atstovė 
dr. Matienė Padėkos dienos sa- 
vaitgaJį atvyksta j Chicagą da
lyvauti mokslo ir kūrybos sim
poziume.

Dr. Giedrė Natikeivičiūtė-Ma- 
tienė gimė 1940 m. Alytuje Lie 
tuvoje. Mokslus pradėjo ir bai
gė jau JAV. Gimnaziją baigė 
Clevelande, Ohio 1957 m. Kent 
State universitete studijavo bio 
logiją ir 1961 metais gavo ba
kalauro laipsnį.

Tolimesnėms studijoms pasi
rinko odontologiją ir ją baigė 
Case Westei-n Reserve universi
tete 1964 metais gaudama dan 
tų medicinos daktaro laipsnį. 
Šiuometu ši jauna daktarė turi 
savo kabinetą Independence, 
Ohio, ir verčiasi praktika.

Dr. Giedrė Matienė nenutolo 
ir nuo lietuviškos veiklos. Ji ak 
tyriai reiškėsi Clevelando akade 
mikų skautų tarpe, studentų są 
jungoje, Clevelando skaučių tun 
te, eidama adjutantės, skautų

Dr. Giedrė Matienė

sąjungos sekretorės ir ASS cen 
tro vaidybos sekretorės parei
gas. Daktarei linkėtina, kad da 
lį savo gyvenimo ir ateityje skir 
tų lietuviškajai veiklai ir toliau 
taip gražiai dirbdama su mūsų 
priaugančiu jaunimu. (j-j-j

tylos ir vienatvės valandomis 
tu vis girdėjai pušyną ošiant. 
Ir takas, kuriuo tada ėjai, vis 
sugrįždavo. Koks jis prasmin
gas vidiniais savo aidesiais! Ir 
egzistenciškai dramatiškas ne 
išnykstančių tavo pėdsakų gilu
mu!

Iš jų kyla nutolusių dienų sim 
fonija, ir atsiskleidžia ir sugrįž
ta praeitis. Tu ją girdi artėjant. 
Tu jau matai tvenkinį, beržus 
ir seną tiltą. Ir žodžiai, kuriuos 
tu pasakei, kai pamatei, kad 
dienos bėga:

Ar atmeni, kai mes
Baltų beržų žaliam pavėsy 
Tyliai stovėjom dviese, 
Žiūrėdami į žydrias tvenkinio

/gelmes ?
Efemeridas pralėkdamas spar- 

/nu
Sudrumstė vandens paviršių — 
Ir žydruma išnyko.
Gal tu jau užmiršai?
Gal tau tai nieko,
Bet aš dienom tom gyvenu — 
Ir jų aš niekad neužmiršiu.

O gal tu žodžių tų nepasakei ? 
Gal tik norėjai pasakyti ? Bet tu 
juos lyg ir girdi aidint savo bū
ties gelmėse, kuriose atsisklei
džia kelias, ošiąs gyvu praeities 
pušynų kvapu.

Kelias, kuriuo tu išėjai į laiko 
ir erdvės tolumas, ir tiltas, ku
rio, gal būt, nebuvo ir ant kurio 
tu niekad nestovėjai. Bet tu jį 
matai. Jis sujungs tavo būties 
virpesius su neišnykusių žings
nių aidėjimais tolumų simfoni
joje, kuri vis garsiau pasigirsta, 
artėjant Alytaus gimnazijos su
važiavimui.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

MOŠŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

BAIGIASI BALFO VAJUS
New Yorko Balfo vajaus mė- 

nesis baigėsi lapkričio 15 d., 
bet pats vajus dar nėra galuti
nai užbaigtas, nes norima duo
ti progos visiems geros valios 
New Yorko lietuviams prisidė
ti savo auka prie vargstančių 
tautiečių šalpos. Lapkričio 15 
d. Maspetho lietuvių parapijos 
salėje buvo suruoštas gražiai 
pavykęs vajaus koncertas. At
rodo, kad koncerto pelnas su
darys gan nemažą sumą (apys
kaita dar nesudaryta) vajaus 
metu surinktų aukų tarpe. At
skirai pažymėtinas laimėjimų 
paskirstymas: New Yorko mo
terų organizacijos surinko arti 
400 įvairiausių laimėjimų, ku
riuos per koncertą išleidus, pa
siliko visai apčiuopiama suma 
— 336 dol. O Ba.fo kasdieninėj 
praktikoj tai reiškia 3 gerus 
siuntinius vargstantiems mūsų 
broliams Lietuvoje ar Sibire.

KONCERTAS - MINĖJIMAS

Persekiojamos Bažnyčios Lie
tuvoje minėjimas čia pat — 
gruodžio 7 d., sekmadienį, 4 v. 
p. p., Franklin K. Lane mokyk
los salėje, kuri yra Jamaica 
Avė. ir Dexter Court, Brooklyn,
N. Y.

Koncertą - minėjimą rengia 
Liet. Kat. Religinė Šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros Draugija. 
Prisiminsime žuvusius ir gyvus 
brolius, seseris lietuvius paverg 
toje Lietuvoje ir Sibiro taigose. 
Mes, laisvėje gyveną lietuviai, 
turime susiburti ir užtarti juos 
bei priminti sau ir kitiems, kad 
neužmirštame jų.

Be to, bus koncertas, kuri at
liks solistė Daiva Mongirdaitė, 
solistas ir smuikininkas kun. 
Vincas Valkavičius, New Yorko 
Lietuvių Vyrų choras, dirigen
tas muzikas Vytautas Strolia 
ir pianistas Vytenis Vasyliūnas. 
Išgirsime lietuviškų giesmių; 
dainų solo, duetų, trio, choro 
pynę, o taip pat solo smuiku 
ir fortepionu. Tai bus dainų, gie 
smių ir muzikos šventė.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIU
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai Ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš- — 
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai. ,

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

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

Ku tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais b- ketvirtadieniais nuo # lkl 9<SD. Kitom dienom nuo 
> lkl 0 vai. vak Sekmadieniais nuo 12 lkl B v. v.

--- %
BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldytu 
rugių, Pyragaičius be druskos ir 

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

3339 S. Lituanica Av., Chicago, Iii. 60608, CL 4-6376

Kadangi, šis koncertas rengia
mas tokiu svarbiu tikslu, pato
giu laiku, sekmadienį, todėl lau
kiama skaitlingai dalyvių. Įė
jimo auka $3, $2 suaugusiems 
ir 50 jaunimui. Iš gauto pelno 
bus paremti tie, kurie aukoja
si, persekiojami, kenčia dėl Die 
vo ir Tėvynės meilės sunkiose 
gyvenimo sąlygose Tėvynėje. 
Norimą,kčid kuo daugiausiai 
dalyvautų.

Rengėjai: LKRŠ, LKMKD

— Katė senyn — nagai aš
tryn. (Aukštaičių patarlė).

Marty Keeps 
His Eye 
On the Bali
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Marty' fs fightfng to fead a norma! 
lite, That can be tough going when 
you are one of the 250,000 children 
with birįįi jiefects born every year 
in oųr country.
The March of Dimes !s fighting 
too — to prevent birth defects 
thro.ygh Research, education, 
patient and community Services. 
Help us keep Marty in the game.

*

prevent birth defects
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Lietuviai mokslininkai, jau 

nimas ir Marąuette parko lie

tuviai visus jus kviečia.

LINKSMAVAKARIS MARQUETTE PARKO PARAP. SALĖJE 
ŠI ŠEŠTADIENI, 8 VAL. VAKAROSIDABRINIO MIŠKO” ŠOKIAI M. P. Liet. Bendruomenes 

Valdyba

GRANDINĖLĖ VĖL CHICAGOJ
“...Ir prie savęs, ir nuo savęs, 
It aplinkui savęs”...

Kadrilius 
(iš lietuvių tautosakos)

Sekmadienį, lapkričio 30 d.. 
atvažiuoja Chicagon ir kadri
lius, ir pakeltkojis, ir lenciūgė
lis, ir šakalinis ir... daug dar 
kitų tryptinių. Tai šaunioji Cle
velando Grandinėlė, žadanti vėl 
po ilgesnės pertraukos lietuvių 
sostinėje patrinksėti, lietuviška 
jaunatve mus nušiaušti.

CleveHndas atveža mums lie
tuvišką tautosaką; šviežią, švie
sią, giedrią, prikeltą iš senų 
senovės, šios dienos jaunimo 
suprastą ir pamiltą. Kadangi šo 
kis — tai judesys, išreiškiąs 
nuotaiką, mintis, jausmus, jis 
bus suprastas visų, nepaisant, 
<ad tai seniausia meno forma.

Anksčiau, o ką jau bekalbėti 
apie gilesnę senovę, didžiausia 
pramoga lietuviui būdavo susi
rinkti būryn ir bendrauti dai
nų, žaidimų bei šokių forma. 
Kitų pramog'ų, kaip mes dabar 
turime — kino teatrų, televi
zijų ir t. t., žinia, anais laikais 
nebuvo, tad norom nenorom tek 
davo save ir kitus linksminti, 
o neretai ir kartu liūdėti. Iš to
kių susibūrimų kilo mūsų žavios 
dainos, pasakos, išsivystė apei
gos, žaidimai ir šokiai.

Prisiminkime, koks lėtas bu
vo gyvenimas ir susisiekimas 
net šio šimtmečio pradžioje, o 
miškų bei pelkių apsupti Lietu
vos gyventojai, užėjus dargano
tam rudeniui ar speiguotai žie
mai, tik didelio reikalo spiria
mi išsiruošdavo kelionėn, šiaip 
sėdėdavo savo trobelėse, jokiu 
žinių iš toliau negirdėdami, jo
kių praeivių nematydami. Ilgus, 
apytamsius vakarus praleisda
vo vien tik savo tarpe bendrau
dami.

Grandinėlės vadovas Liudas 
Sagys tokį bendravimą giliai 
pajuto, nes jo šokėjai nėra au
tomatiški judesio atlikėjai, bet 
tikra prasme savo tarpe bend
raujantieji žaidimo žaidėjai. Mū 
sų gi liaudies šokiai anksčiau 
sunkiai skyrėsi nuo žaidimų, 
nes visi buvo grupiniai, išsivys
tę iš vaikščiojančių ratelių, ly
dimų dainų. Tik daug vėliau 
prigijo iš kitų tautų paskolinti 
poriniai šokiai, kurie tik chore
ografų dėka tapo patraukliais.

Tuo tarpu mūsų liaudies gru
piniai šokiai yra kur kas įdomės 
ni, nes juose randame daug pan 
tomimos, simbolizmo, asmens, 
gyvulio, daikto, darbo, nuotai
kos atvaizdavimo. Turime ir ne
mažai komiškumo: pašiepiami 
desperatiški našliai, senberniai. 
Na, o vaidybos su kaupu rasime 
visur, kur pasipainioja piršlys.

Apeiginių šokių ne daug te
išliko. Nors buvo šokama ir 
per šermenis, ir per laidotuves, 
kaip teigia mūsų etnografai, 
deja, amžių dulkių nuo jų nie
kas nenupūtė. Visa mūsų tau
tosaka dažniausiai sukasi apie 
mergelę ir bernelį, tad vestuvi
nių temų ir šokyje yra apstu 
ir nemaža jų iki šiai dienai gy
vuoja. Ir Clevelando mergelės 
ir berneliai juos mums parodys. 
O tų mergelių ir bernelių bus 
visas pusšimtis: 40 šokėjų ir 10 
muzikantų, tiesa, dar jų “prie
das” — penki vadovai.

Grandinėlė, gyvuojanti nuo 
1953 m. tapo, mūsų sąlygomis 
vertinant, profesionalų grupe, 
nors iš šokio duonos nevalgan- 
čia. Ji nuolat yra kviečiama į 
įvairius miestus gastrolėms, o 
dabar net gavusi kvietimą iš 
Pietų Amerikos. Kolumbijos 
švietimo ministerija yra kitiem

metam ją užangažavusi. Ne tik 
mūsų, bet ir amerikiečių spau
doje terandame tik geriausius 
Grandinėlės įvertinimus, neme
luotą susižavėjimą ir mūsų 
džiaugsmui — Lietuvos vardo 
paminėjimą. Rimtas, kruopštus 
ir dėmesingas darbas buvo di
džia prasme naudingas ne vien 
Clevelando jaunimo grupei, bet 
ir visiems išeiviams, nes šokis 
labiausiai pasiekia mases, ku
rios mažiausiai apie mus žino.

Grandinėlės šokėjai — moks
leiviai tarp 17 ir 23 metų am
žiaus, savo negausius laisvalai
kius paskyrę repeticijoms. Kū
no treniruotės be abejo jie 
nedaug tegauna, nes sąlygų ir 
laiko tam nebeužtenka, tačiau 
jaunystė išperka visus techniš
kus trūkumus, o tie trūkumai 
labiau priartina prie liaudies, 
kuri taip pat jokiu baletų fech- 
tuočių bei specialių gimnastikų 
neturėjo.

Įvairios tautos, ypač sovietų, 
propagandos sumetimais iš tau
tinių šokių padaro tkrą cirki
nę akrobatiką, nieko bendro ne
turinčią su liaudiškumu, todėl 
Liudo Sagio surastas vidurkis: 
choreografuoti, pritaikyti sce
nai, apšlifuoti, bet palikti na
tūralūs jaunatviškam atspin
džiui šokiai yra, mūsų many
mu, geriausias, nors ir sąlygij 
padiktuotas, sprendimas.

Visada gyvas ir žvalus Mar
gutis kiekvienu savo parengimu 
mus nustebina: arba išveda vi
sus parapiečius į Orchestra 
Hali, į operos rūmus, arba at
veža šiaip sunkiau pasiekiamas 
ir, deja, Chicagoje mažiaū ži
nomas menines jėgas kaip pia
nistę Aldoną Kepalditę, šokė
ją Birutę Nagienę su torontie- 
čių grupe, anksčiau dar mums 
“miglotą” Darių Lapinską, o 
dabar — Grandipėlę kuri šį sek
madienį 4 vai. p. p. Marijos 
aukštesniojoje mokykloje duos 
tik vieną savo koncertą.

Tikimės kad Grandinėlė mū
sų o mes jos neapvilsime.

Dalia Bylaltienė

Adv. A. Mileris, Worcesterio Šv. Kazįmiero par. 75-rių metų jubilie
jaus proga kalba visuomenei, šalia — vietos vyskupas.

Nuotr. Vyt. Maželio

MUSU KOLONIJOSE
* Worcester, Mass.

TRADICINIAI LB PIETŪS
Lapkričio 16 (sekmadienį) 

Maironio parke LB vietos apy
linkės valdybos iniciatyva su
rengti tradiciniai pietūs, i ku
riuos gausiai atsilankė bendruo 
menininku ir jiems priiaučian- 
čių lietuvių. Atvyko svečių dau
giau, negu tikėiosi rengėjai. Pie 
tūs ir meninė programa praė
jo sklandžiai ir kultūringai.

Susirinkusius pradžioje pa
sveikino valdybos pirm. Pr. Sta 
nebs ir prie garbės stalo pa
kvietė Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun. J. Jutkevičiu, ku
ris Lietuvhj Bendruomenės ta
rybos vicepirmininką? ir vi-tos 
apylinkės garbės narys, Auš
ros Vartų parap. kleboną kun. 
Alfonsą Volungi, kun J. Baka- 
ną, Massachnsetto atstovą Ch. 
Tagminą su ponia. Liet. Vetera
nų posto vadą Keraitį (Kari- 
tis) su poma M. ir J. Watkin- 
sus, Matulevičius, J. Pipirą, J. 
Krasinską ir A. Minerj. Pietų 
programai vadovavo valdybos 
sekretorius VI, Židžiūnas Stalą 
palaimino kun. J. Jutkevičius.

Worcestervje Ihlmyhė 
dar tvirta

Pasistiprinus buvo keletas 
trumpų kalbų. Pirmiausia kal
bėjo LB vietos apylinkės ir Wor 
cesterio lietuvių organizacijų 
Tarybos pirm. Pr' Stanelis. Jis 
nurodė, kad nežiūrint kai kurių 
nusiskundimų, Worcesteryje lie
tuvių yra dar tvirta. Jis paėmė 
pavyzdį iš Šv. Kazimiero para
pijos paskutinio sekmadienio 10 
vai. pamaldų, kurios ne tik bu
vo laikomos lietuvių kalba, bet 
jose buvo daug ir lietuviško tu
rinio: šv. mišios pradėtos lietu
vių tradicine giesme “Pulkim 
ant kelių”, prieš aukojimą ku
nigas atkalbėjo maldą už tė
vynę, per aukojimą vargoninin
kas A. Mateika giedojo so’o 
giesmę, kurioje prašoma Aukš
čiausiojo Kūrėjo grąžinti bro
lius tremtinius į tėvynę, ir pa

baigoje “Štai užbaigėm auką 
gausią”.

Worcesteryje gražiai veikia 
jaunimo organizacijos: vyčiai 
ateitininkai ir skautai, didelis 
lietuvybės židinys Maironio par 
kas, Lietuvių klubas ir kitos 
prganizacijos. Lietuvių Bend
ruomenės svarbiausia užduotis 
— išlaikyti esamą lietuvišką 
padėtį.

Kun. J. Jutkevičius patvir ino 
kalbėjusio žodžius, bet siekiant 
tobulybės, galima padėtį dar ir 
pagerinti, tad ragino daryti vi
sa, kad ne tik būtų išlaikyta 
esama padėtis, bet siekti ir pa
gerėjimo.

Massachusetts atstovas Ch. 
Tagminas pabrėžė, kad iis vi
są laiką dirbo su lietuviais, sa
ve skaitė ir skaito lietuviu ir 
nori dirbti su lietuviais.

Pagerbti mokyto jai
Pr. Stanelis įteikė LB atsiųs

tus pagerbimo lakštus šiems mo 
kytojams: mokyklos vedėjui J. 
Bakšiui, kun. J. Steponaičiui, 
Pr. Pauliukoniui, J. Dabriiienei, 
muz. V. Burduliui, Br. Sviklie-

Saunų Anglijos lietuvių klubo literatūros vakarą Chicagoje prisiminus. 
Aktorė Elena Blandytė skaito ištrauką iš rašyt. R. Spalio “Alma 
mater” knygos, kai kurias vietas išdainuodama. Prie pianino Da-
nute Matulionytė.

nei. LB pagerbimo yra užsitar
navęs ir praeitais metais miręs 
Br. Glodas.

Meninė programa
Pirmiausia mažoji dainininkė 

Rūta Pauliukonytė (8 m ) pa
dainavo “Prašom, prašom pa
klausyti”, “Ant kalno karklai 
siūbavo”, “Kaip aras pašautas 
ia blaškomas vėjo”. Nesant salė 
je pianino, akordeonu jai pri
tarė jos sesutė Eglė. Saulės 
Staškaitės vedama mažesnių 
LB šokėjų grupė pašoko kal
velį, rugučius ir malūną, o vy
resnioji grupė — kepurinę

Leopoldas Jokubauskas p i- 
skaitė jo paties vykusiai para
šytas satyras “Žemaičio odisė
ją” ir “Amerikos gatvė”.

Po programos vyko laimėji
mai ponių padovanotų pyragų 
ir gėrimų: židžiūnienės — šam
pano bonka, Maironio parko — 
degtinės bonka, Garsienės, Kli
mavičienės, M. Dabriiienės, Po- 
dolskienės, Grybauskienės, Pa- 
jedienės, Matonienės ir J. Ta
mašausko — pyragai.

Pabaigoie V. židžiūnas padė
kojo šeimininkėm: A. Kauše- 
vičienei, židžiūnienei, Garsienei
M. Dabriiienei, Podolskicoei, 
Gailiūnienei ir Sau'ytei. Taipgi 
ir jaunoms padavėjoms: Gada- 
lauskaitei, Ki’dišytei, Klimavi
čiūtei, Ramunei ir Reginai Pa- 
dolskytėms. Prie kasos visą lai
ką buvo valdybos kasininkas 
V. Dabrila.

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

Pagerbti Jakučiai
Pietų metu buvo pagerbti so

listo K. R. Yakučio tėvai, kurie 
švenčia 50 metų vedybų jubi
liejų. Jų vyr. sūnus Antanas 
yra inžinierius, dukrelė Katry- 
na muzikė, kuri dažnai akom
panuoja broliui Kaziui. Ponai 
Jakučiai yra susipratę lietuviai 
ir uoliai remia lietuviškus dar
bus Pr.

Grand Rapids, Mich.

MOTERŲ REKOLEKCIJOS

• Liet. katalikių moterų s-gos 
54 k. aktyvi veikėja Elzbieta 
Paurazienė suorganizavo vienos 
dienos moterų rekolekcijas. Jom 
pravesti pakviestas iš Chicagos 
jėzuitas tėvas J. Vaišnys. Pa
našios rekolekcijos organizuoja
mos Detroite jau 16 metų.

Rekolekcijose šiemet dalyva
vo 47 lietuvės moterys. Buvo 
atlaikytos šv. Mišios lietuviš
kai, kurių metu buvo giedamo? 
lietuviškos giesmės ir priimta 
Šv. Sakramentas duonos ir vy
no pavidalais.

Ateityje panašias rekolekci
jas būtų galima organizuoti sek 
madieniais ar šeštadieniais, ga-

Nuotr. V. Noreikos

lėtų dalyvauti dirbančos ir jau
nos motinos.

•Rekolekcijos įvyko Mount 
Mary vienuolyne, kurio soduose 
yra Kryžiaus Kelių stotys. Re- 
kolektantės, vad. tėvo J. Vaiš- 
nio, apėjo Kryžiaus Kelius. Už
baigiant svetimoje aplinkoje 
skambėjo Marija, Marija, Išgel
bėk nuo priešo baisaus!...

IŠ GRAND RAPIDS 
LIETUVIŲ GYVENIMO

— Kun. Juozas Valevičius - 
Valis, kilęs iš Kampinui km., 
Lukšių parap., Lietuvoi dirbęs 
įvairiose parapijose, dabar gy
vena Grand Rapids, Mich., lie
tuvių parapijos klebonijoje. Tu
rėjo didelę operaciją. Neteko 
trijų ketvirtadalių sveikatos. 
Jo tėviškė buvo viena pavyz
dingiausių ūkių Lukšiniuose.

— Lietuvių fondo nare tapo 
42-ji Moterų s-gos kp. Jos pir
mininkė M. Medelinskienė po 33- 
čio seimo sušaukė susirinkimą

PARD U ODA M 1 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western TeL GR 6-442 i
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\psimoka skelbtis DRAUGE 
tes jis plačiausiai skaitomas lie- 

' uvių dienraštis Gi skelbimų' kai
•** visiems prieinamos

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiii

ir pranešė, kad iš seimo apys
kaitos liko 9 dol. Čia pat susi
rinkimo dalyvės sudėjo 21 dol. 
ir nubalsavo įstoti į Lietuvių 
fondo, eiles. Suruošdamos senų 
daiktų išpardavimą papildė tu
rėtas sumas ir sudarė šimti
nę. Pasidarbavo 42 kp. pirmi
ninkė M. Medelinskienė, Stefa
nija Krygerienė, M. Žičkienė, D

Mes jaunieji mokslininkai
SVEIKINAME

Mokslo ir Kultūros Simpoziumo
DALYVIUS - PASKAITININKUS 

ne tik linkėdami geriausios sėkmės, bet kartu 
ir pasižadėdami sekti Jūsų pėdomis.

Gaudami iš ALIUS Chicagos skyriaus pirmininko 
premijas bei garbės pažymėjimus, kartu buvome įs
pėti nesikelti į puikybę.

Ne puikybės vedimi sujudome. Visų pirma nori* 
me išreikšti pasigėrėjimą jumis ir paskatinti tolimes
niems darbams. Nebandome ir lygintis su jumis, se
nieji mokslininkai, šiandien, bet žinome kad jums bus 
lengviau nuvokiant kad mes turime ryžtą ir pasiti
kėjimą jus pavaduoti rytoj!

BRIZGYS ROMUALDAS 
BRIZGYS VINCAS 
BUTĖNAS EUGENIJUS 
KASNIONAS MARIUS 
MACIŪNAS ROBERTAS

MAŽEIKAITE SIGUTE 
MAŽEIKA ARŪNAS 
PUPELYTE LAIMA 
OKSAS DANIELIUS 
RAZMA EDIS

Chicago, 11, 26, ’69

LITHUANIAN
B A K E R Y
- 2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434 
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

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

Jazavitskienė, Vaivadienė, O. 
Puplisienė ir Uršulė Astrienė.

-— Marija ir Ignas Kušlikiai 
dalyvavo jaučio kepime Daina
voj su dviem sūnais — Bene
diktu ir Algirdu (muzikos mo
kyklos mokiniais) ir savo dukre 
le Aldona (gimnazijos mokyt? 
ja).



B DRAUGAS,, penktadienis, 1960 m. lapkričio m. 28 d. PARDAVIMUI

X Parduodama pilna lietuviš
ka enciklopedija. Skambinti po 
6 v. v. tel. 922-5507.
Pardavimui: valgomojo komplek
tas, berniuko miegamojo komplek
tas, šaldytuvas. “Turąuoise” (mė
lyna) spalvos: 3 kėdės, lempa ir 
paveikslas. Skambint 434-8441 ar
ba 323-1198

CLASSIFIED GUIDE
DfiMESIO! REAL ESI AI E IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Gausus ir turtingas valgiais lietuvių stalas tarptautinės maisto paro
dos metu Racine, Wisc. Čia matome jo ruošėjas. Iš k.: T. Vilipienė. St. 
Petrušaitienė, Br. MataStienė, Ida Tamulėniene, Br. Kuliavienė, M. Sta- 
naitytė ir Ir. Garvinskaitė.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo diena gra
žiai prisiminta praėjusį sekma
dienį Lietuvos karių veteranų Į 
“Ramovės” Chicagos skyriaus I 
rūpesčiu.

Tą dieną tėvų jėzuitų ikoply- j 
čioje, mūsų visuomenei gausiai, 
dalyvaujant, šv. Mišias atlaikė I 
ir pamokslą pasakė kun. J. Bo-; 
revičius. Pamokslo metu jis ilš-i 
kėlė Lietuvos kario aukos pras 
mę ir nurodė kai kuriuos kelius, 
kuriais lietuvis dabar turi eiti. 
Pamaldų metu gražiai giedojo 
solistas Aėgis Grigas, muzikei 
Bumeikytei akompanuojant.

Pasibaigus pamaldoms daly
viai susirinko prie Laisvės kovų 
paminklo. Čia, P. Šeštakauskui 
vadovaujant, buvo pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę ka
riai, kovotojai, partizanai. Au
kuro ugnį uždegė M. Babickie- į 
nė ir pik. Dabulesvičius. Trumpą 
žodį taręs J. Jasaitis nurodė rei 
kalą išeiviams visada atsigręž
ti paliktos savo tėviškės link. 
Prie paminklo vainiką padėjo 
A. Jučkevičius, (birutininkių Tu
mienės ir Kulikauskienės lydi
mas. Sugiedota “Marija, Mari
ja” giesmė. Iškilmėse dalyvavę 
Amerikos legiono Dariaus - Gi
rėno posto vyrai šautuvų ugni
mi tris kartus saliutavo kovoje 
žuvusius, nukankintus ir miru
sius Lietuvos karius.

Minėjimo akademinė dalis vy
ko Jaunime centro didžiojoje 
salėje. Ją atidarė “Ramovės” 
Chicagos skyriaus pirm. A. Juš 
kevičius. Solistui A. Grigui va
dovaujant, muzikei Burneikytei 
akompanuojant, sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai.

Gen. konsulas dr. P. Daužvar
dis sveikino minėjimo dalyvius, 
pabrėždamas, kad mūsų kariuo 
menės (šventė yra drauge ir lais 
vės gynimo diena. Ginti laisvę

kiekvieno lietuvio pareiga. Lie
tuvai esant nelaisvėje, sve
tur įgyvenantieji lietuviai turi 
galimais būdais už Lietuvos lais 
vę kovoti, kelti aikštėn lietuvių 
tautos kančias ar išvystyti pla
ningą kovos strategiją.

Gen. S. Dirmantas ilgokai už
trukusioje paskaitoje apžvelgė 
mūsų tautos ir jos ginkluotų 
pajėgų istorinį kelią, iškėlė mū
sų ikaro moikyklos reikšmę, ku
rios net keturios laidos apie 
500 karininkų aktyviai dalyva
vo laisvės kovose.

Programos pabaigoje buvo 
parodytas ramovėnų filmas “Iš 
dabarties į praeitį”. Žiūrovai 
turėjo progos bent ekrane iš
vysti Lietuvos buv. kariuomenės 
darnias gretas, jos žygį į Vil
nių, eilę svarbių mūsų tautos 
gyvenimo momentų. (bk)

— Badas yra geriausias virė
jas, druska — gardžiausias prie 
skonis, vanduo sveikiausias gė
rimas (Iš senoviškos išminties).

— Keturvalakiškių mįslė: 
Kad ir suplylšęs, kad ir pasenęs, 
o darbą paliepus atlieka. (Tar
ka).

CONTRACTORS

{REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,H H MEDICINOS IR y g KITOKĮ PASTATAU

J >457 West 69tti Straeft J TeL HE 4-7482 i

MISCELLANEOUS
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RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieniniu lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

MIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII«

10% — 20% — 30% pigiau mokčsit 
už apdraudu nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr OR 6-4339
(imuti'itiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiimt'

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — > WA 5-8068

nC'eaMMI
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J, RUDIS — Teh CL 4-1060

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atotnmų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

AGENTŪRA 
Namų. gyvybės, 

automobiliu,
sveikatos. blz
nio.
Patogiom Išai
mokSjlmo HS
lygon.

BACEVIČIUS
Kedzie Avė.. PR 8-2233

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymai

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

_ ,. , . . . . Išnuom. 4 kamb. butas su šilima ir
^Varkl”gaS' telSlnga* 1F. ?IeitaS karštu vandeniu. Skambint darbo 

dienomis po 6 v. v, šeštad. ir 
sekm. visą dieną. WA 5-5686

HELP VVANTED — VYRAI

T AU .OR FULL TI ME
Expertence in Men’s Cliothing pre
ferred, būt not essential. We vvlll 

train. Many company benefits. Apply 
ln person 9:30 a. m. to 9:30 p. m.
ROBERT HALL CLOTHES
Houtes 45 & 83 Mųndeletn, BĮ. 

PHONE — 566-5360
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

REAL ESTATE

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 lr Kedzie. $75,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockvvell. 
$18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame (vairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP.
General Contractors 

585-5285

GENERAL 
LA BORE RS

GRINDERS AN MACHINE 
OPERATORS NEEDED

Some experien.ee helpful. Excel- 
lent working conditions.

JOMAC ROLLER COMPANY 
2250 Western Avenue 

Park Forest, Illinois

Atdara sekmad, nuo 1 iki 4 vąl.
6806 S. ARTESIAN AVĖ. 

$16,800 už puikų 5 kamb namą. Ga
zu apšild. Tuojau galima užimti.

JANIS REALTY
6614 So. Pulaski — Tel. 581-2787

EXPERIENCED

WAREHOUSE
MAN

For large company. Excellent ben
efits and working conditions.

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr-conditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVeetem. Chicago U. IU.

SS i” "" " i J2' ! 1111111111111111111

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie 

šiems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikelianti per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS
Brolių Gnmų pasakų rinkinys, kuriame ir Pelenė, ir Sniego 

Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! 

niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl.. 
kaina' $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Siudbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 48 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polnttng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

IIIMIHIIIIIIIMIIIIIIIIIM

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis
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“liuSTisnTrnEfuvį^
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis Jvalrlų prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dšl du
jų. Dirbu Chloagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H 8. Auna Avė., Lyona, 
Illinois. Telef. 447-8806.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 po 7 kainb, tvirtas mūras, alu- 

minum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,509.

Trys geri butai lr švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Calltor- , 
nla. ImokStl 6,000.

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

8 kamb. gražus mūras, 1 % vonios, : 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. ĮmokSklt $6,000.

514 kamb. labai tvarkingas namas 
lr 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, Jmokštl $4,000.

3}£ butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. ImokStl $12,000.

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

štai 4 butu 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. 69th St. RE 7-7200

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

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

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai Ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 ksmb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

5% kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. $27,500.

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

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

ljjį 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 tr Aibany. 2 maš. garažais 
$19,5*0.

11 butų, 10 metų, S-Jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 lr California. $152,500

SI p. tinkamas statybai sklypas 
urte 72 lr Maplewood S >0,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

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

Remkite “Draugę”.

REAL E STATE
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SALES ■ H0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Aembers of MU
A L E X ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, HL TeL OL 6-2233 
Parimę šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti ) mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniinHiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3U09 W. 63rd STREET TEL 471-0321

DfiMESIO! Apply - 
MR. COPA

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, 1LLINOTS

PROGOS — OPPORTUNmES~

Parduodamas RESTORANAS 
Geroj vietoj.

Turi greit parduoti.
1902 VVest 47th Street

PHONE — 247-9617

HELP VVANTED — MOTERYS

Accounts Payable

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

Mr. Sapoznik 

243-1600

EXECUTIVE SECRETARY 
in sales

WERNER . KENNELLY CO.
PERSHING RD at WABASH 

Por Interview Call 
W. P. SALMON. Vice Presldent Sales

943-7711

HELP VVANTED — VYRAI

GEN’L FACTORY
Are you a family man lioioklng for 
steady work, pverttme & top pay? 
Come in & see us.'

Ist «& 2nd Shifts 
5 Jį day — 50 hr. week 

lAcellent Company Benefits

APOLLO METALS, INC.
6650 S. Oak Park Avė.

An Eąual opportunity employer

PAPER CONVERTER
Experienced. Air cond. Plant. Profit. 
Sharing. 5 day vveeik Filme vvorking 
oonditloms.

SEE BEG. PROKOF

CUSHING & COMPANY 
2737 N. Karlov Avė.

FORT DEARBORN PAPER 
COMPANY 

PHONE — 376-0355

EXPERIENGED PORTER
VVanted for restaurant — Free 
meals, good conditions. Apply:

McDONALDS 
6900 VVest Ogden Avenue, 

________ Berwyn, Illinois________

WAREHOUSE MEN 
& GLASS CUTTER 

Excell't vvorking conditions. 
Experienced or will train

CADILLAC GLASS 
COMPANY 

M0 6-9800 Mr. Scott

JANITORS
We have jobs open

N O W .
Good pay, many bene

fits. For appointment,

Call 561-4197
Career Opportunities

SKILLED VVELDERS AND 
TRUCK BODY

MECHANICS
Top pay plūs overtime. Health and 
accident insurance. Company fully 
paid pension fund.

PARAMOUNT TRUCK BODY 
COMPANY

2108 VV. Fulton — Tel. 666-6444 
Ask for MR. PHILLIPS

EXPERIENCED
DRIVERS
TRACTOR & TRAILER

CITY VV O R K 
Mušt be 24 years or older.

APPLY IN PERSON

SMITH’S TRANSFER CORP. 
4300 W. 72nd Street

An eąual opportunity employer

Excellent Openings ln Indiana

ELECTRICIANS AND 
MILLVVRIGHTS

Average Hourly Rate $4.65 Per Hour

Large gray iron foundry, located in Southern Indiana, seeks quali- 
fied electricians and millwrights. Fine community with excel. school 
and recreational facilities. Close to excellent camping, fi&hing and 
hunting areas.

VVRITE R. NICHALSON

GOLDEN FOUNDRY CO.
Columbus, Indiana 47201
An Eąual Opportunity EmDloyer

HELP VVANTED — MOTERYS

COMPTOMETER OPER.,OPER., SVVITCHBOARD 
C A S H I E R

SOME EXPERIENCE DESIRABLE
Free life and Hospitalization insurance. Pension plan — paid holi- 
days.Liberal vacation plan.

Phone for intervievv Appointment — Mr. Heraty 829-3000
LLOYD J. HARISS PIE COMPANY
1751 VVest Hubbard Street, Chicago, Illinois

experien.ee


Brocktono litn. moki. VII skyr. mokiniai. Iš d.: Saulius Eiva, Audrius 
Šukys, Alvydas Monkus, stovi mok. E. Ribokienė, Genė Plonytė, 
Vida Čepkauskaitė, Roma šukytė ir Regina Svirskyte.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass.
INŽ. KAPECKAS APIE GARO 

KATILUS
Lapkričio mėn. Kultūrinio subat 

vakario susirinkime prelegentu 
buvo inž. Lionginas Kapeckas, 
iš Hartford, Conn. Jo paskaitos 
tema buvo — aukšto spaudimo 
garo katilai. Paprasta kalba inž. 
Kapeckas supažindino apie elek
tros Jėgainių aukšto spaudimo 
garo katilus. Katilai, kurių aukš
tis siekia net po keliolika aukštų, 
Kam Jie reikalingi, kaip veikia?

APVOGĖ POVILAVIČIŲ
Lapkričio 11 d. apie 6 vai. va

karo vagys įsilaužė į mūsų dai
nininko Benedikto Povilavičiaus 
butą ir išsivežė visus jo rūbus, 
spalvuotą televiziją, radio, sidab-\ 
rinius indus ir peilius bei šaku
tes bei visa kita, palikdami tik 
baldus.

Brockton, Mass.
LIETUVIŠKOSIOS 

MOKYKLOS veikla
Brocktono lit. šeštadieninė 

mokykla šeimos ir švietimo me

tais darbą pradėjo rugsėjo m. 
13 d. pamaldomis Šv. Kazimie
ro liet. parap. bažnyčioje. Šv. 
Mišias lietuvių kalba atnašavo 
kun. Vincas Valkavičius. Pamok 
slo metu, be kitų minčių, jis pa
sakė: “Nenusiminkite, kad jū
sų mokykla maža. Juk Kristus 
turėjo tik 12 apaštalų, o kiek 
daug jo mokiniai padarė”. Pats 
kun. V. Valkavičius yra gimęs 
ir užaugęs Amerikoje, gražiai 
kalba lietuviškai, vadovauja lie
tuvių parapijos chorui, ( moko 
dainavimo dalykų liet. mokyk- į 
loję, remia lietuvišką veiklą ir 
ja domisi. Mokyklos kapelionas 
kun. Mykolas Vembrė dėsto ti
kybą. Šiemet dirba mokyto ios: 
Valerija Skcbeikienė tarp ne
kalbančių lietuviškai, Irena Ei- 
vienė, Rimantė Butkevičiutė, 
Elzbieta Ribokienė (mokyklos 
vedėja).

Dėka veiklaus tėvų komiteto 
pirm. Stasio Eivos, vicepirm. 
Liudos Šukienės ir ižd. Danos 
Alksninienės, mokykla mokyto
jais ir mokiniais padidėjo.

Pamokos vyksta šeštadieniais 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk 
los patalpose. Mokytojai, tėvai 
ir mokiniai dėkingi parap. klebo 
nui kun. J. Petrauskui, parap. 
mokyklos vedėjai seselei Rūtai 
ir kitoms Nukryžiuotojo sese
lėms mokytojoms.

Lietuviškai mokyklai paremti 
š. m. lapkričio 15 d. tėvų kom. 
suruošė vakarienę su programa, 
dovanų paskirstymu, šokiais .

Programą išpildė muz. Jul. 
Gaidelio vedamas Bostono vy
rų oktetas. Dainos gražios, me
lodingos, kelios net negirdėtos, 
skambiai ir jautriai atliktos. 
Svečius, tarsi, iš ankštos San
daros salės į platybes nukėlė. 
Plojimų audra reiškė gilią pa
dėką vadovui ir dainininkams, 
šaukė, prašė dar, dar! Šaunie
ji vyrai “bisui” nepagailėjo.

Vakaro programą sumaniai 
pravedė S. Eiva. Vakarienės 
naštą nešė L. Šukienė ir D. Alks 
niniepė, pasikvietusios būrį dar 
bšeių mamų .Maloniai svečius 
prie gėlėmis išpuoštų stalų vai
šino jaunos buv. ir esamos lit. 
mokyklos mokinės — D. Eivai
tė, I. činčytė, R. Svirskytė, R. 
Šukytė ir Vida Čepkauskaitė, 
jaunoms ponioms vadovaujant.

Gausi loterija pradžiugino ei
lę svečių, šokiai jaunus ir “vi
duramžius’’ išjudino.

Vakarienė - pobūvis praėjo

A-j-A

CHICAGOS ŽINIOS
DAUGIAU JUODŲJŲ, MA

ŽIAU BALTŲJŲ 
MOKSLEIVIŲ

Chicagos Išvietimo taryba, su
dariusi metinį surašinėjimą, 
randa, kad viešosiose mokyklo
se negrų moksleivių skaičius 
padidėjo, o baltųjų sumažėjo. 
Rasta., kad negrų yra 53.9 proc., 
o baltųjų 45.3 proc. Moksleivių 
iš viso yra 580,292. Negrai su
daro tiktai 34 proc. visų moky
tojų. Iš 479 mokyklų vedėjų, 
tiktai 33 yra negrai.

GRIUVO STADIONO 
BALKONE

Ledo rutulio rungtynių metu 
Chioagos stadione, dėl žiūrovų 
spūsties lūžo balkono turėklai 
ir keliolika asmenų griuvo ant 
(priešakyje Sėdinčių. Sužeista 
13-ka asmenų. Jų tarpe minimi 
Gerald ir Viktorija Jankai, 
2803 S. Lowe avė., ir Danielė 
Vožonenis, 3531 S. Lowe avė.

HIPPOPOTAMO MĖSA
Smaguriautojai gali parizi- 

kuoti ir pabandyti suvalgyti 
hippopotamo mėsos, kuri Chica 
goję gaunama Marshail Field 
ir Stop anid Shop krautuvėse 
miesto centre.
ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI

Chicagos simfonijos orkes
tras lapkr. 28 ir 29 d. duoda 
šią programą: įves’o Tlhree 
{Pliaces in New England. Dvora- 
ko Koncertą violončelei ir Beet
hoveno Simfoniją nr. 8. Solistė 
violončeliste Jacąueline du Pre; 
diriguoja Georg Solti.
LIKVIDUOTŲ KORPORACIJŲ

PAREIGŪNAI SKOLINGI i
Illinois valstijos prokuroras 

William Scott apygardos teisme 
užvedė bylą prieš 14-fkos likvi-, 
duotų korporacijų pareigūnus, 
'kurie sau pasilaikė apie $600,- 
000 iš surinktų pardavimo mo
kesčių. Scott teigia, kad tie pa
reigūnai negali išsisukti iš at
sakomybės prisidengdami 'kor
poracine skraiste.
STATYBOS UNIJOS NESUTA
RIA SU NEGRŲ KOALICIJA

Pasitarimai ir derybos tarp 
statybininkų unijų ir negrų 
bendruomeninės veiklos koalici
jos pateko akligatvėn. Negrai 
reikalauja ,kad unijos tuojau 
pradėtų treniruoti 4,000 negrų 
statybos darbams. Unijos teigia, 
kad tokia programa vieneriems 
metams kainuotų 40 mil. dole
rių, gi jos neturinčios tokių 
pinigų. •— ,

ANNA NIEDVARES
YANAUSKAITĖ

Pagal pirmą vyrų Katauskas
Gyveno 109 W. 109th Street.

Mirė lapkr. 25 d. 1969,12:45 
vai. popiet, sulaukus 73 m. amž.

GlmS Ltetuvode. Kilo iš Pa
nevėžio apskritos,

Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Anne Niedvares, 2 sū
nūs: Richard Niedvares ir A.1- 
phonse Katauskas, marti Alice, 
3 anūkai Anlta, Anthony lr 
Alyce Sue Katauskas, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo ir brolis.

Priklausė šv. Onos dr-jai ir 
Idealių Moterų klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyč., 10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės jvyks penktad., 
lapkr. 28 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta i Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
ti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -J- A.
ANTANINA VASIUKEVIČIENE

DĖDINAITE

Mirė 1959 m. lapkričio mėn. 27 dieną Čikagoje ir buvo 
palaidota lietuvių gv. Kazimiero kapinėse.

Gimusi Lietuvoje, Vaitiekupių kaime, Sintautų vaisė., ša
kių apskrityje.

Čikagoje išgyvenusi devynis metus, mirė sulaukusi 79 me
tų amžiaus.

Š. m. lapkričio mėn. 30 d., sekmadienyje, 8:30 vai. ryto 
Jos atminčiai bus laikomos Tėvų jėzuitų koplyčioje, šv. Mišios.

Maloniai kviečiame už Velionės Sielą kartu pasimelsti gi
minines, draugus ir pažįstamus.

A. J. Vasiukevičiai 
J. V. Vasiukevičiai 
M. A. Gintneriai

A. V. Paikevičiai 
A. A. Vasoniai

“J* .A

JONAS VIŠTARTAS
Gyv. 160 Hendrbc St., Brooklyn, Nevv York

Mirė 1969 m. lapkr. 25 dieną, N. Y. Infirmary ligoninėje. 
Gimė 1900 m. birželio 20 d., Lietuvoje. Zarasuose.
Paliko žmona Stasė, dukra Angelė ir žentas Vytautas žas- 

čerinskai, 2 vaikaičiai: Ričiukas ir Tomukas ir kiti giminės.
Kūnas pašarvotas šalinskų koplyčioje. Laidojamas lapkričio 

29 dieną, 9 valandą ryto.

Nuliūdę: Žmona ir duktė su šeima

jaukioje ir pakilioje nuotaikoje, čių lietuvišką židinį paremti bu- 
Gaila, kad Sandaros salė nega- vo daug daugiau, kaip kad 
Įėjo kita tiek sutalpinti, o norin sutalpino. E. R.

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, mielą 
kolegą

ALFONSĄ PUTNĄ
IR ŠEIMĄ, 

nuoširdžiai užjaučiame.

L Agronomu S-ga

Mylimam tėvui
A. -f- A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
brangius JANINĄ ir JONĄ ŠALNUS, GENĘ ir KAZĮ 
ŠUKIUS, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Liucija ir Antanas PetrikCniai

Brangiai motinai
A + A

MARIJAI KR,AUCHŪNIENEI mirus, 
mielus VIKTORĄ ir MARIJĄ KRAUCHŪNUS jų liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

GRAŽINA IR JONAS STANKŪNAI 
LIUCIJA IR ANTANAS PiETRIKONIAI 
ELZBIETA LAUČIENE 
ANTANAS LAUCEVIČIUS

i

A. -f A.
ALBINUI KRIŠČIŪNUI 

mirus Philadelphijoje, jo žmonai JANINAI ir ŠEIMAI, 
Lietuvoje seseriai ir broliams ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

U s y šeima

PONIAI JANINAI ŠALNIENEI 
IR ŠEIMAI,

jos tėvui

A. f A. VINCUI DOMEIKAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

V.'ktoras ir Birutė Raulinaičiai

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

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

3.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIU ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00 

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
',,i,ii»i»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI|I||I|IIIIII|IIIIII|||||I|II|II|III||||||III,i„„|,|||||||||

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti
innidiHiiiiniiiinmniiiiiiiiiiniiiiiiiiini
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos.

Tune-up Ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampa* 58tb Street 
Tel. — PRospeet 8-9533 

'•Minui, iihiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Gėlės
I VestuvSms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 \V. G3rd Street. Ohicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. lapkričio m. 28 d.

A. -Į- A.
MORTAI KLEINAITIENEI

po ilgos ir sunkios ligos mirus, jos vyrą JONĄ, dūkta- 
ris ir visus kitus artimuosius bai gimints gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame!

East Saint Louis, Illinois ir apylinkių 
lietuviai

stiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii miiiiiieiimiiiiiiitiiiiiiiiiiĮĮ
IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU !

1 PETER TROOST 
I MONUMENT 
| COMPANY
= 6440 S. Pulaski Road,
| Chicago, III. 60629

= ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager

| Tel.: 585-0242 ; 585-0243
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(IiAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street TeL REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Plaoe Tel. Virginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-3461
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X 'Sol. Dalia Kučėnienė ir 
komp. Darius Lapinskas iš
skrenda į Clevelandą, kur šį 
šeštadienį, lapkričio 29 d. kon
certuos Balfo rengiamam vaka
re, o sekmadienį D. Kučėnienė 
kartu su choru giedos solo par

X Skirmuuto Radvilos laišką. 
apie reikalą TV pranešimams * 
dėmutis su JAV politika išspaus 1 
dino Chicagos dienraštis “Sun- 
Times”.

X Ieškomi “Židinio” 1927 m. 
7—8, 9 ir 10 numeriai, kurie 
yra reikalingi mukopijavimui 
vieno rašinio. Kas juos turėtų, 
labai prašomi paskolinti Pašau

X Dr. Bronius Nemiekas, po
litinių mokslų profesorius ir 
Vlillco vicepirmininkas dalyvau
ja lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume, vykstančiame Chi
cagoje, atstovaudamas Vil
kui.

X Lietuvių profesorių drau
gijos formalus posėdis įvyks, 
kaip anksčiau buvo skelbta, sim 
poziumo baigoj, sekmadienį, 
lapkričio 3C d., 3 vai. Jaunimo 
centre. Pirmininkas ir vaidybos 
nariai kviečia atvykusius kole
gas — narius juos kontaktuoti 
visomis susidariusiomis progo
mis, pradedant susipažinimo va 
karu. Neformaliam pasitarimui 
kviečia susirinkti Jaunimo cen
tre ketvirtadienį 6 vai. 30 min. 
(patalpa bus nurodyta skelbi
mų stulpe prie įėjimo),

X Studentų ateitininkų Chi
cagos draugovė kviečia visus 
narius ir atvykusius iš (kitur 
studentus ateitininkus į kavutę, 
kuri vyks Naručių namuose, 
6441 S. Wadhtenaw Avė. šian
dien (penktadienį) nuo 5 iki 8 
vai. vak.

tijas lietuviškų pamaldų metu lietwių ljm;hyvuii 562o So.
bažnyčioje. Į Chicagą grįžta ki
tos savaitės vidury.

X Dr. VL Šimaitis, Liet. 
Kat. susivienijimo Amerikoj 
centro tarybos narys, neseniai 
grįžęs jš tos organizaci jos vyk
domosios tarybos susirinkimo, 
sekmadienį, lapkr. 30 d., Vy
čių salėj Chicagoj gyvenan
tiems susivieni jimo nariams pa
pasakos, kas jų laukia ateinan 
čiads metais. Kurie domisi, pra 
šomi atsilankyti į Chicago aps
krities suruoštą pobūvį. Pra
džia 3 vai. po pietų,

X Studentų ateitininkų 
Korp! Šatrijos išvyka buvo 
praėjusį šeštadienį. Aplankyta 
dail. Adolfo Valeškos meno 
studija, esanti Chicagos mies
to centre. Studija plačiai žino
ma ir amerikiečių meno pasau
lyje, laimėjusi įvairius konkur
sus, ypač išsiskirianti savo vi-

Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

X Lariat Motei savininkai, 
Fallon, Nevadia, už kalėdines 
korteles prisiuntė 5 dol. auką. 
Dėkojame.

X šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Seserų rėmėjų 2 skr. iš 
Brighton Park rengia parengi
mą su daugybe dovanų lapkri
čio 30 d. sekmadienį, 2 vai. po 
piet Uršulės Garlevičienės na
muose, 4437 So. Artesian avė. 
Kviečiame gausiai atsilankyti.

X Aldona Daukienė, pasek
dama savo mamytės kilnumą, 
radijo 'bangom renka Balfui au

Ben ir Donna Žiliai ir Donnos motina Uršulė Rastenienė

PAGERBĖ VEIKLIĄ AMERIKOS 
LIETUVĘ

madienį pagerbta Gold Coast Inn 
patalpose. Gausiai susirinkus sve

ikas. A. a. (Sofija Barkienė, pirf£jarnS) pagerbimo banketą atida
anosios Balfo Chicagos apskr. 
v-tbos pirmininkė, tūkstančius 
kartų yra kalbėjusi per radiją 
Balfo reikalu, ką dabar daro 
jos duktė Aldona Daukienė, 
Balfo direktorė, ir net mažoji

Gabi, energinga, veikli Ameri-| ir maldą sukalbėjo kun. J. Kuzins 
kos lietuvė Donna Žilis buvo sek-1 kas. Pabaigoje svečiai turėjo ma

lonumo pasiklausyti solistės Alvi- 
nos Giedraitienės dainų, pianu 
palydint Antanui Giedraičiui.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LITUANISTIKOiS

INSUITUTAS
ja šv. Mišias atnašavo Šv. Jur
gio par. bažnyčioje ir palaimi- 

Prieš porą savaičių Lituanis- nimą suteikė kun. dr. A. Bal-
tikos instituto pirmininku (buvo 
išrinktas dr. V. Maciūnas, val
dybos nariais — dr. A. Plateris 
ir A. Vaičiulaitis. Lapkričio 28 
d., penktadienį, Balzeko muzie
juje įvyks Lituanistikos institu 
to iždo tarybos narių, narių rė
mėjų ir Chicagoje gyvenančių 
tikrųjų narių pasitarimas, ku
riame dalyvaus ir naujas insti
tuto pirmininkas.

Lituanistikos institutą 1952 
m. suorganizavo Lietuvos pro
fesorių draugija Amerikoje, 
kaip mokslo darbų centrą, kurio

tinis. J Ibanketą pasveikinti bu
vo atvykęs ir kun. dr. J. Priims 
kis.

Šmaižių sutuoktuvės buvo p 
vykusios jau besitraukiant nuo 
bolševikų Naumiestyje, Žemai
tijoje. Vokietijoje daugiausia 
gyveno Schweinfurte. Ghicagon 
atvyko 1949 m. Salomėjos Smai 
žienės tėvas a. a. D. Jurjonas 
buvo prekybininkas. Jis drauge 
su Petru šmaižiu ir kitais Kau 
ne turėjo statybos medžiagų 
bendrovę.

Šmaižių sūnus Saulius, bai-
tikslas yra skatinti, organizuo- g-ęg De La Šalie mokyklą, ir 
ti ir remti tyrinėjimo darbus, duktė Silvija, baigusi Marijos 
susijusius su Lietuva bei jos aukšt. mokyklą, jau dirba. Dar 
kultūra, kaip lietuvių kalba ir dvi dukros — dvynukės Rasa 
literatūra, tautosaka, Lietuvos įr Vida _  mokosi Šv. Jurgio

tražmiais darbais. Studentams anūkė Sofija, kas rytą per ra- 
tad visą vitražų vystymosi isto diją prabildama plonu balseliu: 
riją ten pat studijoje išdėstė “Visi, maži ir dideli, aukokime 
dail. Bronė Jameikienė. ISiu tech Balfui”. Iki šiol į radijo stotį 
nilflkuoju vitražų gaminimo dar 7159 So. Maplewood St., atsiun 
bu supažindino pats dail. Adol- tė Balfui aukų 400,00 dol.

X Kun. B. Sugintas, žinomas fas Valežjka, pademonstruoda- x Pagyvenusių lietuvių na
mas tai gyvais pavyzdžiais ir, mams paramai Alvudo vaikų te 
žodžiais pristatydamas dar ir! atro suaugusiųjų padalinio sta- 
visą šiandieninio religinio meno tomą IS. Čiurlionienės operetė 
situaciją. Tai buvo tikrai nau- “Kuprotas oželis” Išį sekmadie- 

x C. Motuzas, žymus filate- dingą ir nuotaikinga šatrijiečių nį, lapkričio 30 d., 6:30 v. v. 
listas, Lietuvių filatelistų New studentų iškyla. M3irquette Parke Švč. M. Gimi-

X Akademinio skautų sąjū- mo parapijos salėje. Užkandas 
džio akivaizdinis suvažiavimas ir filmai vaJkiam® ir suaugu- 

cago. ISfustojęs pas savo bičiulį įvyksta lapkr. 29 d., šeštadienį, siems nuo 4 v. p.p. Visi kviečia 
S. Ivanauską, 7334 So. Fran- Visi posėdžiai vyks Midway mį geriausiom seneliams pagal- 
cisco Avė. (Svečias lanko Ketu- House patalpose, Comtf. Room Ikon.
vių muziejus ir kitas kultūri- A., 5400 So. Cicero Avė. Re- X Alytiškiai, jei kas žinot 
np3 įstaigas.

X Chicagos Anglijos lietu
vių klubas ne tik atkvietė iš 
Anglijos rašytojus kun. J. Kuz 
micką ir VI. Šlaitą, ne tik su
rengė turiningą literatūros va
karą, bet ir parėmė spaudą,
“Draugo” leidimui paaukodami 
$40 ir lietuviškąja spauda besi 
rūpinantiems tėvams marijo
nams (kurie taip ,pat pas save 
buvo apgyvendinę klubo pa
kviestą rašytoją kun. J. Kuz
micką) paskyrė $50. Auką įtei
kė klubo vadovybės nariai L.
Venckus ir J. Šidllauskas, spau
dai pridėdami dar įr savo as
meniškas aukas. Tėvai marijo
nai ir “Draugas” (klubui ir jo 
vadovybei nuoširdžiai dėkingi

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja dore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine.
Tel. FI 6-1234. Albinas turi 
daug metų asmeniško patyrimo 
su akcijomis ir jums sąžiningai 
patars investavime vertybėse.

visuomenės veikėjas ir gerų pa
stangų rėmėjas, gavęs kalėdines 
(kartečes, atsiuntė 6 dol. auką. 
Ačiū.

Yorlk biuletenio redaktoriaus 
padėjėjas, yra atvykęs į Ohi-

gistracija ir pradžia — 9 vai. likimą «ir adresą Alytuje gyve- 
ryto. nus'o Česlovo - Vaclovo As-

X P. Maldeikis, padedamas trausko, g?m. 1911 m., praneš-

rė Marija Paukštienė, pasveikin
dama svečius ir vakaro vedėju 
pakviesdama kun. dr. J. Prunskį.

Skanią vakarienę bebaigiant 
pirmasis sveikinimo žodį tarė 
vysk. V. Brizgys, primindamas, 
kad apleistoje dirvoje auga pikt
žolės, o kultivuojamoje gali išaug
ti gėlės. Veikli visuomeninkė yra 
tokių gėlių augintoja savo aplin
koje. Gen. kons. dr. Daužvardžio 
ir savo vardu sveikino J. Dauž- 
vardienė, pasigėrėdama lietu
viams taip naudinga D. Žilis 
vi&ikla, jos gražiai suredaguota 
auksinio jubiliejaus knyga.

Moterų s-gos 75 kuopos dva
sios vadas kun. dr. J. Velutis ir 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 
kapelionas V. Mikolaitis sveiki 
ao savo vardu ir perskaitė svei
kinimus raštu, o juos buvo at
siuntę: prel. Pr. Juras, L. Šimu- ( 
tis, dr. St. Biežis su žmona, Pa
saulio liet kat. organizacinio 
kom. pirm. K. Kleiva, Moterų s- ( 
gos centro vai. pirm. Ant. M. j 
Wackell, buvusi pirm. E. Paura 
zienė, buvusi centro pirm. J- Me

Donna Žilis savo kalboje nuo
širdžiai visiems padėkojo, pasi
džiaugė jubiliejine knyga. Iš jos mal 
kalbos buvo jaučiamas jos visuo
meninis išsilavinimas.

Šį jaukų pagerbimo pokylį su
rengė komisija, susidedanti iš 
M. Paukštienės, B. Cicėnienės,
S. Bartkaitės, M. Mineiko, A. Do- 
likas, J. įPukelienės.

J. Zvilb.

istorija ir geografija, lietuvių 
spauda ir bibliografija, Ameri
kos lietuvių kultūros istorija ir 
Ikiti kultūrinio gyvenimo reiški- 

susiję su lietuvių tauta
praeityje ir dabartyje. Pirmiau 
šia remia tuos darbus, kurių 
Lietuvoje dėl rusų okupacijos 
neįmanoma vykdyti, 
darbus, kurių Lietuvoje dėl ru
sų okupacijos neįmanoma vyk
dyti.

Jungtinėmis Lituanistikos in-

JĄV LB čentro valdybos pirmininkas inž. Bronius Nainys, vienas 
mokslo iir kūrybos iniciatorių ir rengėjų. Nuotr. A. Gulbinsko

par. mokykloje, šmaižių šeima 
nuo pat atvažiavimo skaito 
“Draugą”. Kor.

NAUJA SAVANORIŲ KŪRĖJŲ 
VALDYBA

Lapkr. 16 d. įvykęs visuoti
nis metinis LKKjSIS-gos Chica
gos skyriaus marių susirinki
mas, išrinko naują skyriaus 
valdybą: Balzaras, Leonas — 
pirmininkas. Adresas 5936 So. 
Wolcott Avė. Chgo, BĮ. 60632, 
telef. 471-1552; valdybos na
riai: Adolfas Juodka — kasi
ninkas. Konst. Petrauskas sek 
retorius.

Be to nutarta skyrių nuo 
16. XI. iš. m. pavadinti: Lietu
vos kariuomenės kūrėjų — sa
vanorių DLK Vytauto Didžiojo 
skyriumi.

Visus raštus skyriui,' prašo
ma siųsti sekretoriaus adresu: 
K. Petrauskas, 4429 S. Talman 
Avė. Chicago, BU. 60632.

V. čižiūno, G. Ivažkienės ift. 'rite Draugo administracijai.. dįnįSj’ vicep.M .Žemaitis, Šv. Pran
Petersonienės, A. Rinktino ir J. Jam yra svarbių žinių.
Tamulio, redaguoja “švietimo x Anna Morkūnas, Walling- 
Gaires”, praplėstas į lietuviš- f ori h, Conn.,- parėmė mūsų 
kojo ugdymo žurnalą. Leidžia dienraštį 5 dol. auka. Ačiū. 
JAV LB švietimo taryba. į x E. Samienė, Chicago, UI. 
Straipsnius ir lietuviškojo švie dėkodama už korteles pridėjo 6 
timo kroniką siųsti red. P. Mal dol. spaudai paremti. Ačiū 
deiūriui, 1836 So. 49tih Court,
Cicero, Illinois, 60650.

X V. Sirtautas, Detroit, 
Mich., užsakė didesnį kiekį ka
lėdinių kortelių ir pridėjo 7 
dol. spaudai paremti. Ačiū.

X A. Čepulis, Philadęlphia, 
Pa., už kalėdines korteles pri
siuntė 6 dol. auką. Ačiū.

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

X. Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite 
— Gifts *Intemational - Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 St. Chicago, BĮ. 60629. Tel. 
471-1424. Gražiausia dovana 
mažiesiems B. Pukelevičiūtės 
nauja valkų pasakų plokštelė 
“Antrieji žirginėliai”. Taip pat 
pakartota ir pirmieji “Žirginė
liai”. Abi plokštelės Stereo—po 
$5.00 ir persiuntimo išlaidos. 
Nauja A. šabaniausko 12 šokių 
plokštelė $5.00. Plokštelių są
rašą siunčiame nemokamai.

(sk.)
X Reikalinga lietuvė valkų 

auklė. Atskiras kambarys ir 
maistas plius alga. Namų ruo
šos nei virimo nereikia. Gali'bū
ti tik gimnaziją baigus ar vy
resnio amžiaus moteris. (Skam
bint — Mrs. Vebeliūnas. tel. 
455-4300, (ak.) į

X šiandien, 7 vai. vak. Čiur
lionio Galerijoje atidaroma Aly
taus gimnazijos buv. mokinių 

Gradinsko ’ paroda. (pr.)
X Bilietai į Grandinėlės 

spektaklį baigiami išparduoti. 
Margutis dėkoja už parodytą 
dėmesį. Grandinėlė šoks atei
nantį sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Marijos aukštesniosios mokyk
los auditorijoje. Spektaklio pra- 

x Dovanų centras ant 71-os džia 4 vai. p. p, punktualiai, 
ir Campbell 'kampo atidarytas
sekmad. nuo 11 vai. iki 5 v. v., 
kitom dienom nuo 9 iki 9 v. v.

x Ligi Kalėdų
TV, hi fi stereo, radijų, patefo
nų, magnetofonų ir plokštelių 
krautuvė atd. ir sekim. 11—4. 
Pirmad. ir ketv. ligi 9 v. v., 
kitomis dienomis ligi 6 v. v. 
2512 W. 47 IStt., FR 6-1998.

(šk.) i

x
(pr.)

AM radijo dovanai, kai
Karvelio prekybos namai, 2501 
W. 7lst St., tel. 471-1424.

(sk.)
X Alytaus Gimnazijos pen

kiasdešimtmečiui minėti suva
žiavimo programa, lapkr. 29 d.
1. Registracija - Jaunimo centre

1 vai. p. p.
2. Mišios — T. T. Jėzuitų kop

lyčioje 2 vai. p. p.
3. Iškilmės prie paminklo Jau

nimo centro sodelyje 3 v. v.
4. Akademija — Jaunimo centre

4 vai. vak.
5. Banketas — Jaunimo centre

6 vai. vak.
Jaunimo centro adresas — 

5620 So. Claremont Avė. Chi
cago, III. 60636, Tel. PR 8-7227.

(pr.)
X Mike Bajorūno likerių 

prekyba persikėlė į naujas pa
talpas — 2500 VV. 69 St. šį 
penktad. ir šeštad., lapktr. 28 ir 
29 d. d. bus grand opening — 
atidarymas. Visi klientai prašo
mi atsilankyti.

Mike ir Genė Bajorūnai 
lak.)

pirksit Zenith spalvotą TV Ka
lėdinės sveik, kortelės, liet. 
plokštelės, įvairios dovanos, ra
dijai, stereo fono magnetofonai. 
Ko tik reik — tai pas Balį Braz
džionį užeik, 2646 W. 71st. St. 
PR 8-5374. Krautuvė atidaryta 
ir sekmadieniais nuo 9 v. r. iki 
3 popiet. (šk.)

ciškaus seserys, Giedros korp. 
pirm. V. Kleivienė. Buvo taip 
pat gauti sveikinimai ir dovanos 
iš daugiau kaip 30 kitų Moterų 
s-gos kuopų. Be to - į banketą 
buvo atvykusios ir perdavė sveiki
nimus artimesnių skyrių vadovy
bės ir centro valdybos narės ar
čiau gyvenančios J. Rotsko, M. 
Panavas, N. Satunas, S. Bart
kus, A. Slazas ir kt.

Programos vedėjas kun. J. 
Prunskis taip pat iššaukė visą 
eilę garbingų svečių ir kitų orga
nizacijų atstovų, atvykusių į pa
gerbimo banketą. Jų tarpe buvo: 
kun. J. Kardauskas, buvusi “Mot. 
Dirvos” red. S. Sakalienė, Mari
jonų rėm. pirm. A. Snarskienė, 
praneiškiečių rėm. pirm. S. Klatt, 
Vyčių sekretorės L. ir Alb. Kodis 
ir daugybė kitų. Buvo pasveikin
ta ir rinkimus į konst. konven
ciją laimėjęs J. Rachunas.

Svečias buvo perstatytas Don
nos vyras Ben, jų sūnūs Dovydas, 
Gregorius, Benediktas, Andrius 
ir Christoforas, jos motina Mot. 
s-gos garbės narė Urš. Rastenie
nė, Donnos brolio šeima: Dan, 
Barbora ir Kay Rastenis. Kalifor
nijoje gyvenanti Donnos sesers 
šeima — Juozapas Karpus su 
žmona atsiuntė dovanų dailų 
Marijos bareljefą.

Banketą užbaigiant sveikino

_  Jauniems žmonėms atro
do, kad pinigai yra svarbiausias 
dalykas. Pasenę jie tuomi galu
tinai įsitikina. Oscar Wilde.

IŠARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

stituto ir Kultūros fondo pa
stangomis buvo išleistas trijų 
tomų veikalas “Aleksandry- 
nas”, kurį parengė instituto na 

Philadelphijos įr apylinikės riai prof. V. ir M. Biržiškos. Vė-
a teiti įlinkų sendraugių susirin- bau buvo išleistas Lietuvių ins- 
kimas įvyksta gruodžio 13 d. 7 tituto Metraščio I knyga. Šiuo 
vai. vak. Juzaičių hute. Visi metu rengiama Metraščio II-ji 
kviečiama dalyvauti. knyga. J. Daina

_  Argentinos ambasadoriaus Į
kviečiami, Lietuvos atstovas J. 
ir O. Kajeckai 1969 m. lapkri
čio 10 d. dalyvavo Lisner salė
je argentiniečių orchestro Ba- 
riloche koncerte. Po .koncerto 
jie dalyvavo Argentinos amba
sadoriaus priėmime Argentinos 
ambasadoje.

ATŠVENTĖ SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Salomėja (Jurjonaitė) ir Pet 
ras šmaižiai lapkr. 16 d. atšven 
tė sidabrinę savo vedybinio gy
venimo sukaktį. Jų pasveikinti 
į Gold Coast ibap’.cetų salę, Chi
cagoje, buvo susirinkę giminės 
ir artimieji. Vaišes pravedė dr.

J. Rajeckas — Lietuvos k. Kirvaitis. Buvo perskaitytos
atstovas 1969 m. lapkričio 17 d. 
pareiškė užuojautą Gvianos am 
basadoriui, mirus Gvianos ge
neraliniam gubernatoriui.

sveikinimo telegramos: iš Lietu 
vos, toliau — nuo Šmaižių šei
mos iš Winnipego. Raštu svei
kimo dr. Bobelis su Išeima, dr.

— Ponios W. P. Rogers kvie Povilaitis su žmona, brolio dūk 
čiarna O. Kajeckienė š. m. lap- ra iš Toronto. Jubiliatų intenci- 
kričio 20 d. dalyvavo jos suruoš ----------------------------------------

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Liėr 
tuvoje.

Atskiru skyriumi — "Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Halotnėja ir Petras šmaižiai

toje savo rezidencijoje arbatė
lėje.

— Lietuvos atstovas J. ir O. 
Kajeckai, 1969 m. lapkr. 24 d. 
dalyvavo Congo ambasadoriaus 
Bomboko suruoštame priėmime 
Congo valstybės šventės proga.

— IO. ir J. Rajeckai dalyva
vo valstybės sekretoriaus Wil- 
iiarn Rogers suruoštuose pietuo 
se 1969 m. lapkr. 25 d. Valsty
bės departamente diplomatinių 
misijų šefų ir jų žmonų garbei.

— Latvijos atstovo iniciaty
va 1969 m. lapkričio 25 d. įvy
ko Baltijos valstybių diplomati-' 
nių atstovų JAV-se pasitari
mas Washingtone. Ta proga jie 
pasiinformavo ir pasitarė eina
maisiais reafcadiais.

LIKERIŲ KRAUTUVĖ DEGĖ
Gaisras sudarė apie $100,000 

nuostolių Golden likerių krau
tuvėje prie Circle ir Hariem 

| gatvių, Forest Banke,

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam

asmeniui:

Vardas, pavardė ..............................

Numeris ir gatvė............................

Miestas ir valstybė........... ..............

Zip Code.............

S'unčiu ........ prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ...................

Parašas

4.


