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Daugiausia komunistų 

nužudė komunistai
Pirma nužudo, paskui išteisina ir "rehabilituoja" 

Mūsų spec. korespondentas Bonnoje

Suskaičiuota, kiek “Mažosios 
Tarybinės Enciklopedijos”' dvie
juose tomuose suminėta Lietuvos 
komunistų, žuvusių “asmenybės 
kulto” laikais. Skaičius kelis kar
tus didesnis už skaičių komunis
tų žuvusių per visą “kruvinąjį 
buržuazijos viešpatavimo” laiką 
nepriklausomoje Lietuvoje. Bet 
kasgi nori patikėti? Yra pagrin
do manyti, kad pats Aleksa-An- 
garietis buvo sušaudytas dvi sa
vaites prieš rusams užimant Lie
tuvą, kadangi pasisakė prieš to
ki Stalino smurtą. Bet kas tikės? 
O mūsiškiai sovietbiurokratai, 
nei paneigia nei patvirtina. Jie 
kaltina pačią auką —esą, drg. 
Angarietis pats ne vieną “dorą 
komunistą” padėjęs sulikviduoti.

Bet pamirštama panagrinėti, 
kas atsitiko su kitų tautų komu
nistais, didžiųjų valymų metu? 
Yra žinoma, kad Stalinas liepė 
1938 m. sulikviduoti visą Lenki
jos kompartiją. Kartu buvo likvi
duoti ir jos “autonominiai” uk
rainiečių ir gudų poskyriai.

Ukrainiečių komunistų 
likvidavimas

Pagal naujausią Ukrainos kom
partijos versiją, visas vakarinės 
Ukrainos “išlaisvinimas” 1939 
m. maždaug ir rėmėsi vietinių 
komunistų veikla. Sąmoningai gi 
pamirštama, kad komintemas 
Jau 1927-28 m. apkaltino drau
gus vakarinėj Ukrainoje “nacio
nalizmu”. Žinomas ir Kaganovi- 
čiaus pasisakymas 1927 m., kad 
jis nežinąs kurioj pusėj vakarų 
Ukrainos kompartija, karui kilus 
tarp Sovietų Sąjungos ir Len
kijos. Taip pat žinoma, Komin- 
temui uždraudus lenkų kompar
tijos visus padalinius, daugelis 
“lenkiškos” Ukrainos komunistų 
buvo atsiviliota į Rusiją ir nužu
dyta. Kas netiki, tegu paieško jų 
pavardžių “rehabilituotų” drau
gų sąrašuose.

Garsus vakarinės Ukrainos ko 
munistas Ivanenko buvo “repre
suotas” jau 1938 m., o kitas, Tur 
janskyj, 1940 m. keletą mėnesių 
prieš oficialiai įjungiant vakari
nę Ukrainą į Ukrainos SSR. Ki
tas, Ludwig Rosenberg-Čiomyj, 
nugalabintas 1939 m., kai iš len-

švedai nenori JAV
konsulato uždarymo

GOTEBURG, Švedija. — Šio 
uostamiesčio vadovybė yra ne
patenkinta, kad Amerika nuta
rė panaikinti šiame mieste sa
vo konsulatą. Miesto tarybos 
pirmininkas Hans Hansson tei
gia, kad konsulatas buvo įsteig
tas 1797 m. prez George Wash- 
ington, kada Švedija pripažino 
naują Amerikos vyriausybę. Ta 
rybos pirmininko nuomone kon
sulato panaik'. įimas yra Ame
rikos kerštas, kad Švedija su
teikia komuistiniam Vietnamui 
45 mil. dol. paramą.

KALENDORIUS

Gruodžio 2 d.: šv. Ipolitas, 
šv. Paulina, Sbirgaila, Skirman
tė.

Gruodžio 3 d.; šv. Pranciš
kus, šv. Aurelija, Aumantas, 
Vingira.

Saulė teka 6:58, leidžias 4:21.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse sau
lėta. Temperatūra mažiau 50 1.

kų kalėjimo ištrukęs jis vyko “pa
sveikinti išlaisvintoją” raud. ar
miją. NKVD taipogi vietoje lik
vidavo kalbininką Vasyl Pašnys- 
kyj, kurį išlaisvintojai sušaudyti 
išsivežė iš mokyklos. Ukrainiečių 
tyrinėtojai, benagrinėdami nau
jausią tuo klausimu literatūrą, 
nustatė kad medžiagos apie ko
munistų judėjimą vakarinėj, len 
kų okupacijoj, buvusioj Ukrainos 
daly, autoriai pasisėmė iš “ponų 
Lenkijos” saugumo archyvo.

Turbūt nieko nebus ir iš Lie
tuvos kompartijos istorijos kol ne 
pradės jos nagrinėti koks “liau
dies priešas”. Lietuvos KP vienin 
telė visoje Sąjungoje dar neturi 
savo “oficialios” istorijos. Tėra 
paskelbta “Apybraiža”, diskusijų 
sumetimais. Matyt, yra per daug 
kas slėpti. (vč b.)

Vos neįvyko naujas 
nesusipratimas

MY LAI, Vietnamas. — Ma
rinai apšaudė P. Vietnamo gru
pę, norėjusią atvykti j vadina
mą Pinkville kaimelį, kur esą 
1968 m. amerikiečiai nužudę ci
vilių. Nesusipratimas įvyko to
dėl, kad nieko apie tai kaimelį 
laiką marinai nebuvo informuo
ti. Vietnamiečiai vos nenuken
tėjo.

Gen. William Peers yra paskirtas 
ištirti kas gi iš tikrųjų įvyko Pie
tų Vietname, kur esą 1968 m. ame
rikiečiai nužudę Pinkville kaimelyje 
apie šimtą civilių.

Išvyksiąs kard. 
Mindszenty

LONDONAS. — Skelbiama, 
kad kard. Mindszenty, kuris JA 
Valstybių ambasadoj Budapešte 
gyveno nuo 1956 m., kai kruvi
noji Maskva žiauriai numalšino 
vengrų sukilimą, gal sutiksiąs 
palikti pasiuntinybės rūmus ir 
atvyksiąs į Ameriką.

Seniau jis to padaryti nesu
tiko, nes jautėsi negalįs palikti 
savo krašto ir tikinčiųjų, gi jei 
būtų palikęs JAV pasiuntinybę, 
komunistai jį vėl būtų suėmę. 
Kard. Mindszenty yra 77 metų 
amžiaus ir jo atkvietimu į JAV 
rūpinosi JAV šen. Hartke (D., 
Ind.), kuris dar šių metų pra
džioje lankėsi Vengrijoje, šis 
kvietimas tam tikra prasme kar 
dinolui priimtinas ir todėl, kad 
gyventi JAV ambasadoje ir A- 
merikoje statusas nesikeičia.

Komunistai žudo

VIENTIANE. — Komunisti
niai Pathet Lao sukilėliai nužu
dė ketvertą civilių ir britę gai
lestingąją seserį, 110 mylių nuo 
Vientiane, Laose.

i Tūkstančiai Maskvos 
gyventojų apžiūri 
menulio uolienas

Nori pamat f i1 kapitalistų 
laimėjimus

MASKVA. — Tūkstančiai So
vietų Rusijos gyventojų smal
siai žvelgė į Amerikos astronau
tų iš mėnulio parvežtas uolie
nas. Gyventojai masiškai ver
žėsi pažvugri j kapitalistinio 
pasaulio laimėjimus, besiveržda
mi išdauz.3 durų stiklus ir be
veik sulaužė pata’nas. kur bu
vo rodomas Apolio 11 kelionės 
filmas. Dienias Craig. JAV iš
silavinimui skirtų parodų direk
torius, sketb'a, - ’ jis buvo pri
verstas uždaryti duris į parodą, 
kad gulėjų sutvarkyti masiškai 
besiveržiančiu gyventojų pada
rytus nuostoliui. Craig teigia, 
kad 12,000 maskviečių apžiū
rėjo uolieną, kuri bus ’šstatyta 
dar 18 dienų ir po to nugabcn- 
metų laikotarpyje.

Dar prieš atidarymą tūkstan
čiai masiivie'hi susirinko prie 
durų ir 20 milicininkų nepajė
gė sutvar.cvti besiveržiančios m> 
nios. Žiūrj’ai veržėsi j filmo 
kambarį, ku** buvo demonstruo
jama kelionės į mėnulį filmas. 
Gyventojai, kuriems buvo nuo
lat kalbama, kad tik sovietinės 
šalies žmonės bus pirmieji mė
nulyje, turėjo progos įsitikinti 
laisvai ILnonstruoiamu ir ne
slepiamu kapitalistinių šalių pra 
našumu.

Kom. Kinija vėl stipriai
puola Maskvą

HONG KONG. — šeešių savai
čių propagandos tarp komunis
tinių Kinijos ir Sov. Rusiios kra 
štų sustabdymas baigėsi ir Ki
nija vėl pradėjo pulti Rusiią. 
kad ši ruošia agresiją. Kom Ki
nijos premjeras Chou En - lai 
skelbia, kad Sov. Rusija ir JAV 
norinčios pasidalinti pasaulį. 
Chou En-lai teigia, jog nepai
sant; kad Sov. Rusija ir JAV 
kalba apie taiką, jos ruošiasi 
agresiniams žygiams. Kaip ži
noma, komunistų pasitarimas 
prasidėjo spalio 20 d. Pekine, ta 
čiau nieko gero nepasiekta, gi 
dabar kinai vėl pradėjo Maskva 
vadinti agresore. Visi kom. Ki
nijos laikraščiai buvo pilni strai 
psnių prieš Sov. Rusiją, įskai
tant ir “Peoples Daily” dien
raštį.

POGRINDŽIO SPAUDA 
SOVIETŲ RUSIJOJ

Persekiojami koncentracijos stovyklos kalinių vaikai

Maskva. — Sovietų Rusijoje 
jokie laikraščiai neskelbia, kad 
krašte pasireiškia nepasitenkini
mo prieš komunistinę santvarką 
ir laisvės varžymus. Baimingos ir 
skurdžios žinios teskelbiamos ir 
apie tuos asmenis, kurie dėl to 
nusiteikimo prieš komunistinę 
diktatūrą buvo suimti. Nepaisant 
viso to, Sovietų Rusijoj tarp in
teligentų kursuoja laikraštėlis 
“Dabartinių įvykių kronika”, ku
ris yra ne daugiau 40 psl. dydžio. 
Už uždarų durų rusai skaito lai
kraštėlį ir jį persirašinėja. Tokio 
laikraštėlio nuo 1968 m. pasiro
dė 10 numerių. Paskutiniojo nu
merio viršelyje išspausdinta Jun
gtinių Tautų žmogaus teisių dek
laracija. Be šios deklaracijos pa
skelbtas rašyt. Solženycino atsa
kymas Rašytojų sąjungai, žinios 
apie suimtus tris Sovietų Rusijos 
karius ir kt. Taip pat laikraštė
lyje skelbia knygų sąrašą, kurios 
vertos paskaityti ir kurios yra 
draudžiamos, nepaisant ar Sov.

Pargabentoj iš menulio Apolio 12 astronautų nuotraukoj matyti Sur- 
veyor 3 robotas, kuris buvo nuleistas į mėnulį 1967 m. balandžio mė
nesį: Toliau viršuje matyti prietaisas, kuriuo astronautai Charles 
Conrad ir Alan Bean nusileido į mėnulį.

BREŽNEVAS APIE SKURDĄ 

AMERIKOJE
Esą tik kolchozai galį išgelbėti ūkį

MASKVA. — Čia lapkričio 
27 d. prasidėjo visos Sovietijos 
kolchozininkų atstovų suvažia
vimas. Pagal “Ne* York Ti
mes” dienraštį.j Sovietijoj 
yra 36,000 kolchozų. Buvo su
plaukę 4,500 delegatų. Suvažia
vimo metu Brežnevas pasakė 
kalbą, kurioje įrodo, kad tik kol 
chozai yra krašto ūk:c išgelbė
jimas :i kad kąpital’-itiniai kraš 
tai baigia prieiti p:ie bankro
to. Brežnevas r-reiškė.

“Buržuaziniai politikai ir pseu 
doteoretikai n«;,iliauin šmeižę 
kolūkinės santvarai.s, visaip gir 
darni privačią iniciatyvą. Bet 
kaip begudrautų buržuaziniai 
propagandistai, jie negali nuslėp 
ti bais.os ekspropr.nacijos, mili
jonų valstiečių ir ie/merių ūkių 
nuskurdinimo ir lusigyvenimo 
kapitalo šalyse.

Štai pateiksiu tik tik kai ku
riuos faktus. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose per- pastaruosius 
18 metų nuskurdo 2 milijonai

Rusijos ar kitų kraštų autorių. 

Neleidžia studijuoti

Laikraštėlyje yra žinių ir apie 
koncentracijos stovyklas ir kali-

Julius Daniel koncentracijos 
stovykloj.

Siniavski. Duodami ir koncentra 
cijos stovyklų adresai. Nuteistojo 
rašytojo Danieliaus sūnus Alek- 
sander, 20 m., negali įstot į jo
kį universitetą ir nebuvo priim
tas net į Tartų universitetą pa
vergtoj Estijoj, buvo išmestas iš 
Maskvos inžinerijos instituto, In
stituto direktorius Nikolai Syrel- 
chuk išreiškė nepasitenkinimą žy
dais, kaip Danielius, dirbančiais

; institute.
Stalino kulto atgaivinimas

“Kronikų” 10 numeryje skel
biama, kad norima Sov. Rusijoj 
rehabilituoti Staliną jo 90-tojo 
gimtadienio proga gruodžio 21 d.
Tam ruošiamasi ir jau bus iš

leidžiami Stalino raštų keturi to
mai. Pagal “Kronikas” du Stali
no paveikslai pasirodė Sovietų Ru 
sijos istorijos foto parodoj. Kadan 
gi vėl atgaivinamas kruvinojo 
Stalino kultas, “Kronika” skel
bia, kad Sovietų Rusijoj gyveni
mas bus dar tamsesnis.

600 tūkstančių, arba 46 procen
tai visų šalies fermerių ūkių. 
Vokietijos Federatyvinėje Res
publikoje maždaug per tą patį 
laiką, valstiečių ūkių skaičius 
sumažėjo beveik 600 tūkstančių, 
arba 26 procentai, Italijoje 1961 
— 1967 metais kasmet viduti
niškai nusigyvendavo 67 tūks
tančiai valstiečių ūkių. Papras
tai nusigyvenę fermeriai tampa 
samdiniais arba papildo bedar
bių armiją.

Ar tokio likimo mūsų vals
tietijai linki buržuaziniai propa
gandistai? Tarybinei valstietija, 
klausimas dėl kaimo vystymosi 
kelių seniai išspręstas, galuti
nai ir negrįžtama', išspręstas. 
Kito kelio mūsų valstieja neieš
ko ir jai jo nereikia’.

Žodžiu, kapitalistai baigia nu
sigyventi, tačiau čia prisiminti
nas amerikiečių žurnalistų tar
pe kursuojąs anekdotas, kur ko
munistiniame susrinkime, prane
šus, kad pasauly irigalČs kol
chozai, vienas gyventojas nusi
minęs paklausė, kur tada socia
listinės valstybės pirks kviečius. 
Kolchozininkų suvažiavime bu
vo pasakyta daugybė kalbų, ku
riose buvo nuolat kartojama, 
kad Leninas ūkį veda Į perga
les.

VLIKO SEIMO POSĖDŽIAI
Bus renkamas Vliko pirmininkas ir valdyba

New York. —Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto sei
mas 1969 metų posėdžių susiren 
ka šeštadienį, gruodžio 6 d. 10 
valandą, Nevv Yorker viešbutyje, 
Washingtono salėje. Nevv Yorker 
viešbutis yra 34-toje gatvėje prie 
8-tosios avenue.

Pirmajame posėdyje bus Vliko 
pirm. dr. J.K. Valiūno įžanginė 
kalba, seimo susitvarkymas (pre
zidiumo, komisijų sudarymas), 
sveikinimai ir apyskaitiniai pra
nešimai: Vliko tarybos —d'r. B. 
Radzivanas, valdybos—vicepirm. 
dr. B. Nemickas, Tautos Fondo 
— pirm. prel. J. Balkūnas, TF. 
Kanados atstovybės pirm. S. Ba- 
nelis ir TF valdybos vicepirmi
ninkas S. Lūšys.

Antrajame posėdyje, kuris į- 
vyks ten pat, kaip ir pirmasis po
sėdis, ir prasidės 2 vai. p.p., nu
matyti du pranešimai: Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininko V. 
Sidzikausko —Tarptautinė padė
tis ir Lietuvos laisvės byla, ir Vli
ko vicepirmininko J. Audėno — 
Vliko 1970 metų veiklos progra
ma. Po kiekvieno pranešimo nu
matytos diskusijos.

Trečias posėdis, toj pačioj sa
lėj ,bus sekmadienį, gruodžio 7 
dieną, 11 valandą. Šis posėdis 
skirtas 1968 metų Vliko finansi
nei apyskaitai tvirtinti, 1970 me
tų sąmatai priimti ir priimti vi
siems kitiems seimo nutarimams.

Prieš posėdį, 10 valandą, įvyks 
Vliko tarybos posėdis, kuriame 
bus renkamas Vliko pirmininkas 
ir Vliko valdyba ateinantiems
trejiems metams.

Priėmė vyskupą

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI privačioje audienci
joje priėmė Čekoslovakijos ka
talikų Hradec Kralove vyskupi
jos apaštalinį administratorių 
vyskupą Karei Otčenašek.

Nubaudė šnipą

KOELNAS. — Vakarų Vokie
tijos teismas nubaudė 7 m. ka
lėjimo Sovietų Rusijai šnipinė- 
jusį asmenį Heinz Sutteriin, 
kuris vedė merginą, dirbusią sek 
retore užsienio reikalų ministe
rijoj ir iš jos gavęs dokumen
tus nufotografuodavo ir perduo 
davo Maskvai.

Paleido amerikietį

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija paleido amerikietį Leon 
James, 26 m., kuris buvo suim
tas Berlyne 1968 m. rugsėjo 
mėnesį Rytų Berlyne. Jis bu
vęs suimtas, kad į Berlyną įžen
gė su pasu, priklausiusiu jo bro
liui.

Švedijos tnin. pirm. Olaf Palme sveikinasi su dviem JAV lakūnų žmo
nomis, kurios atvyko į Švediją prašyti, kad padėtų surasti jų vyrus, 
žuvusius Vietname. Kadangi švedai labai remia Vietnamo komu 
nistųs, manoma, kad padės surasti kas ištiko šių dvięjų moterų vyrus 
lakūnus Singleto ir Hartness.

Šeštadienį, gruodžio 6 d. 7:30 
v.v. New Yorker viešbučio Panel 
salėje bus iškilminga seimo daly
vių ir svečių vakarienė. Kalbės 
Lietuvos Generalinis konsulas 
Nevv Yorke Anicetas Simutis. Dai 
nuos J. Krištolaitytė-Daugėlienė.

Su giliu liūdesiu tenka pažymė
ti, kad' lygiai dvi savaitės prieš 
seimą staiga mirė šiame koncer
te dalyvauti mielai sutikęs pia
nistas Aleksas Mrozinskas. Kon
certo programoj dalyvaus pianis
tė Aldona Kepalaitė.

E).

Pašalino viršininką

VIENA. — Komunistai Čeko
slovakijoj vis labiau suspaudžia 
visur varžtus ir stengiasi, kad 
vietinė valdžia vis labiau paklus 
tų Maskvos okupacinei valdžiai. 
Šiuo metu pašalintas iš posto 
spaudos agentūros viršininkas 
Otakar Svercina. Ji3 yra Bon
noje buvęs korespondentas ir 
vokiečių įtartas šnipinėjimu, bet 
oficialių kaltinmųi jam nebuvo 
pateikta. Iš 4,500 Čekoslovaki
jos žurnalistų didelė dalis pra
rado darbą, išbėgo Į Vakarus 
ar yra įkalinti.

Žuvo 660
SEATLE. — Daugiau pen

kiasdešimt automašinų susidū
rė viena į kitą siaučiant rūkui 
netoli Seatle. Susidūrusių maši
nų eilė užbloKavj kelią. Žuvo 
keletas asmenų. Iš viso švenčių 
metu keliouse žuvo 660 žmonių. 
Praėjusiais metais žuvo 764.

Pasitrauksiąs Franko

MADRIDAS, Ispanija. — Pa
sklidę gandai, kad Ispanijos ge
neralisimas Franco pasitrauks 
iš krašto vadovo pareigų. Skel
biama, kad 77 metų amžiaus 
Franko galįs pasitraukti pusės 
metų alkiotarpyje.

TRUMPAI IS VISUR
*• Kairas skelbia, kad arabai 

persikėlę per Suezo kanalą nu
kovė 50 žydų karių.

'• Nevv Yorke sustreikavo pri
vačių šiukšlių išvežimo b-vių 
darbininkai, kuriuos galį parem 
ti ir miesto sanitarijos darbinin
kai. Privatūs šiukšliavežiai iš
veža kasdien 7,000 tonų šiukš
lių, o miesto — 10,000 tonų.

'• Molotovas, kaip skelbia 
“Chicago Time”, buvo pats kvai 
liausiąs (stupid) užsienio reik. 
ministeris Sovietų istorijoj. Da
bar yra pensininkas.

Berniukų miestas Nebras- 
koj įsteigtas 1917 m. gruodžio 
1 d.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PELNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS 1 SVEIKATĄ, 2319 West Garfleld BIv<L, Chicago, ŪL 80636
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DVASINE DOVANA —
PRASMINGIAUSIOJI

Į pasiruošimą “Kuproto oželio” pastatymui. Iš kairės: akt. A. Brinką, 
Jonas Narukžnas, Albertas Stoškus ir Jonė Bružienė: Nuotr. M. Nagio

Neišauklėtas žmogus yra už 
keturkojį nevisuomeniškesnis. 
Už tai visų pareiga rengti save ir 
savo jaunąją kartą kuo didesniam 
žmoniškumo išsiugdymui savy
je. Žmogaus sužmoginimas —ge
riausias auklėjimas. Padėkos Die
nos nuotaikomis gyvendami, pa 
siryžkime greičiau ir stipriau 
dvasia praturtėti ir tokiuo gėriu 
kitus praturtinti. ...

Trys keliai į žmoniškumą

Daug kelių žmogų veda į žmo
niškumą. Tik trys jų yra svar
biausi: 1. Tikra tėvų meilė. 2. 
Reikiamas vaiko drausminimas. 
3. Tinkamo savarankumo ugdy
mas. Anksčiau šioje vietoje apta
rėme pirmuosius du kelius -dabar 
prisiminkime trečiąjį: savaran
kumo vaike ugdymas. Vaikas tu
ri užaugti ne mamytės sūnelis - 
lepūnėlis, o normaliai tėvus my
lįs ir artimą gerbiąs žmogus. Vai
ko tinkamą savarankumą apspren 
džia sekantieji dalykai:

Vaikas negali būti prievar
taujamas. Jis automatiškai pajėgs 
apsispręsti savitai, kai jis bus to
kiam elgesiui priaugęs. Tik sutei
kime jam natūralias tokiam ap
sisprendimui galimybes: tinkama 
- kūrybišką aplinką. Čia ir yra 
visų mūsų svarbiausias darbas. 
O jo mes iki šiol net nė nepra
dėjome reikiamai. Tik pažiūrėki
me, kaip mes savus vaikus žlug-< 
dom, jų asmenybes menkiname. 
Štai lietuviškųjų mokyklų paren
gimas Gage Parko salėje. Vieta 
didelė, jauki. Moksleivių daugu
mas tautiškai pasipuošusių ir jų 
tėvų bei draugų pilna - prikims
ta. Salėj ir moterys rūko. Vaikai 
kukurūzu dripsnius barsto salėje, 
kaukši per programą, kalbasi tė-> 
vai ir vaikai, trukdydami klau-: 
santiems programos. Nešioja į 
salės vidurį per programą dažy
tą vandenį. Niekas nepasirūpino 
vaikams vaisių arbatos, skanjų- 
sveikų užkandžių, na ir bent per 
pertrauką -langų atidarymu -sa
lės išvėdinimu. Graudu, vai ryš-l 
kiaušiai deklamuojantis vaikas 
salėje be mikrofono paskęsta -jo 
kiek toliau sėdintieji negirdi. Ta
da tarp programos pildytojų ir 
žiūrovų nyksta kontaktas. Progra
ma pildoma ir klausoma tokiuo 
atveju be užsidegimo. Apie kū
rybišką aplinką tokiose sąlygo
se netenka kalbėti nors fotografai 
savo atlieka ir visi korespon
dentai visus liaupsina, nors pro
gramą rekorduojama, vis tai 
paviršutiniški dalykai.

Nežalokime vaiko - Jis vystysis 
reikiamai

Negalima vaiko versti elgtis sa
varankiai tol, kol jis dar nėra 
pribrendęs tokiam elgesiui. Kol 
dar vaikas laikosi įsikibęs į moti
nos1 sijoną, kol jis dar nepasiren-

— Jau pusantro tūkstančio ba
ravykų Alvudo pagyvenusių lietu
vių namų naudai prikepiau ir dar 
toliau senelius savo darbu remsiu 
— Marija Bosienė savo namuose.

Nuotrauka JI. Nagio

gęs skristi iš lizdo, tol vaiko ver
timas elgtis savarankiai jį bau
gins dėl jo elgesio pasėkų. Atsi
minkime, kad vaikas pats ims 
valgyti tada, kai jis pakankamai 
bus subrendęs. Tik mes suteiki
me jam sąlygas tokiam savęs pe
nėjimui. Jis pats pradės valgyt 
dėl to, kad bus jau tokiam dar
bui priaugęs, o ne todėl, kad bus 
raginamas ar verčiamas. Taigi, 
niekada neprievartaukime vaiko, 
o tik suteikime kūrybišką aplin
ką - jis pagal savo polinkius ir 
amžių įpras teisingai įr tvarkin
gai elgtis.

Štai dar vienas vaiko žalojimo 
pavyzdys: motina užsiėmusi vi
suomeniniais darbais, grįžta na
mo pas vaiką ir ima juo perdėtai 
rūpintis. Tas perdidelis vaiko glo
bojimas žaloja vaiką-jis auga le
pūnėliu. Tolia motina veda vai
ką mokyklon į jo ranką įsikibus. 
O vaikui reikia judėt, laisvai ran
kas skėčiot. Taip ir dar nesuskai
tomus kartų kitaip nepajėgi tin
kamai auklėti vaikus motina ža
loja vaiko asmenybę nuo mažens. 
Turėtų būti mažiau tokių moti
nų, kurios namuose “peklą” ke
lia, vyrą smuklėn girtauti varo - 
ir jokio tvarkymosi nepripažįsta. 
Tegul vyras tvarkosi, tegul dak
tarai vyrui padeda, o jos nė iš 
tolo neliečia —taip tūla nesubren 
dėlė, nors pražilusi, moteris elgia
si. Tai tik nuotrupos mūsų įvai
riojo savęs sirgdinimo ir savų 
vaikų asmenybės žalojimo. Su 
šia Padėkos diena ryžkimės svei
kesniu keliu žygiuoti ir savais dar 
bais tiesesnį kelią vaikams rodyti.

Neslopinkime vaiko dvasios 
apraiškų

Negalima slopinti vaiko sa
varankumo, o tai vaike reikia pa
kęsti visose priimtinose formose 
pasireiškiant, jei norime sveikos 
asmenybės vaiką užauginti. Ne
būtinai vaikas turi elgtis taip, 
kaip mes norime, svarbu, kad jis 
žmoniškai elgtųsi. Laisvė draus
mėje turi būti visada ir visur iš
laikoma. Nebijokime, kad vai
kas kiek susižeis savo kūną ari 
jausmus. Maži nesklandumai kū-Į 
nui ir protui yra geri dalykai vai-1 
kui vystant savarankumą. Vaikas 
turi pasvyruoti ir daug sykių par
griūti, kol jis išmoksta vaikščio
ti. Kiek paūgėjęs vaikas turi pa
tirti draugų pašaipos, jei jis ne
tvarkingai mokyklon apsirengia. 
Tegul vaikas kiek pavargsta, pa
šąla, ųšlampa, paalksta - jis 
bus žmoniškesnis. Pakeldamas 
vargus, tegul žmogus mokosi tik
ro žmoniškumo.

Saugokime vaiką neperdėtai nuo 
blogybių

iSulaikykime vaiką nuo vi
sų jo gyvybei pavojingų dalykų. 
Nesuteikim vaikui sąlygų apsi
spręsti ką daryti, kol dar vaikas 
nepajėgia apsispręsti pavojinguo
se dalykuose. Negalima, pvz. vai
kui leisti kristi nuo stogo ar iš 
medžio, kad vaikas pajustų tokio 
kritimo pasėkas. Tik mažas klai
das galima leisti padaryti, bet su
laikykime vaiką nuo pražūtin
gų dalykų, kaip blogos spaudos, 
paveikslų, draugu bei elgesių. 
Žmogaus žmoginimas yra sunki 
ir atsakinga specialybė- jai visi 
turime rengtis jau dabar. Nesi
rengdami nelaukime nieko geres
nio; jei nesistęngsirne, vis po se
novei senas klaidas darysime, tai 
tikrai vis didesnį nežmoniškumą 
savo aplinkoje patirsime. Geras 
žmogus mūsų tarpe savaime ne
atsiras: kruvinai prakaituoti tu
rime tokios gėrybės susilaukimui.

IŠVADA. Jei astronautai būtų 
nebebendradarbiavę ir klaidas 
darę, jie būtų savo užduoties ne- 
atliksi Mej Beatliskaj&fi saus iiž-

duoties save žmogindami ir ki
tam žmoniškėt padėdami. Dėl 
taip reikiamai neatliekamo darbo 
mes susilaukėme baisių dienų. 
Mums laiku nesitvarkant - mūsų 
dienos dar labiau sunkės. Tad vi
si šiandien pradėkime savą kie
mą šluoti: stenkimės žinovų tal
kinami savas asmenybes žmogin- 
ti ir, viską pametę, pradėkime kur 
ti savo aplinkoje kūrybiš
ką aplinką mūsų mažie
siems. Pirmiausia, nepamirški
me aprūpinti viskuo se
nelius. Tai bus mūsų vaikams 
žmoniškos veiklos pavyzdys ir se
nam rodytinos pagarbos savo 
veiksmais.

Taigi, jei norime dvasia svei
kesnių žmonių susilaukti ir ra
miai tiek dieną, tiek naktį jaustis 
ir švarią sąžinę senatvei sutaupy
ti, turime rimčiau pradėti sava 
ir savų vaikų asmenybe rūpintis: 
imkime ją tinkamai brandinti. 
Gana senių-vaikų mūsų tarpe, 
nors ir labai mokytų.

Pasiskaityti: Carl R. Rogers: On 
Becoming a Person, Houghton

MifSlin Co., Boston.

Padėkos dienoj dėkoja sveikatos 
skyriui

Didelis ačiū dr. Adomavičiui. 
Sekant vietos amerikiečių spaudą, 
aiškiai matosi, kad mes, lietuviai, 
esame daug anksčiau, pilniau ir 
plačiau painformuoti apie medi
cinos naujenybes. Tokie išsamūs 
ir platūs informaciniai straips
niai skaitančiam suteikia Medici
niškos kultūros. Europoje buvo
me pratę gauti išsamių nurody
mų iš gydytojo po vizito. Čia to 
nėra. Tad turėti platesnį akyra- 
tį ir apsišvietimą iš naujenybių

medicinos srityje yra labai nau
dinga.

Didelis ačiū d-rui Adomavi
čiui. K.Č., Grand Haven, Mi.

Ačiū šviesus skaitytojau -taip 
nedaug žmonių šiandien už gerą 
geru atisimoka. Žmonės mano, 
kad gėris jiems savaime, natūra
liai turi būti teikiamas be jokių 
pastangų, iš jų pusės. Žinoma, 
kad tai netiesa. Didelio ryžto ir 
daug pastangų padėjus, visur ir 
visada žmonės sulaukia ką nors 
gero. Už tai turėtų bent pildyti 
savo gyvenime šiame skyriuje iš
keltas šiandieninės medicinos 
naujenybes ir didelės mediciniš
kos patirties patarimus. Medici
niškuose reikaluose patarimų 
klausytina tik gydytojo paduoda
mų. Perdaug klaidingų praneši
mų mūsų spaudoj telpa medici
niškuose reikaluose bendradar
biaujant ne medikams. Tokie 
paskelbė, pvz., kad podagra pagy
doma, o ji tik sukontroliuojama- 
visą amžių nuo jos, kaip ir nuo 
cukraligės, reikia gydytis.

Ačiū Tamstai

f
TEISINGA PATARIMĄ 

ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI.

Sveikatos skyrius pagelbėjo

Didžiai Gerb. Daktare, pir
miausia norėčiau pareikšti Tamst, 
nuoširdžią padėką už Tamstos 
tokį didelį pasišventimą savo tau
tiečių gerovei j sveikatos srityje. 
Prieš kiek metų pasinaudojau 
Tamstos receptu dėl cerebro-ni- 
cin. Po suvartojimo trijų bonku-

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

DIABETINIS

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500 

IR GAMINIAI

čių po 100 kapsulių kiekvienoj, 
ausyse ūžimas beveik pranyko ir 
tuo reikalu nejaučiu problemos.

Dabar skaitau apie zinko sul
fatą, kaipo priemonę prieš sklero
zę. Jeigu tai būtų gera preventy- 
vinė priemonė prieš šią negero
vę, neturinti pašalinio veikimo, 
manau būtų gerai laiku pasinau
dojus. Dėl to prašyčiau Daktarą 
parašyti man receptą, šiems vais
tams už ką iš kalno dėkoju. Su 
tikra pagarba. Steponas Kuncevi
čius, 622 Azalia Drive, S. New 
Port Richey, Florida, 33552.

Didžiai Gerbiamas Kuncevi
čiau, malonu, kad' geru atsily
gini už gerą. Skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi, o mūsiškiai skęs- 
tantieji net gelbėjimosi lanką ša
lin sviedžia dėl nenusimanymo. 
Cinko sulfatas amerikiečių medi
ciniškos literatūros duomenimis 
yra naudingas žaizdoms gydyti. 
Sklerozė yra vidines žaizdas krau
jagyslėse iššaukianti liga. Prieš 
ją neturėjom veiksmingos prie
monės. Labai gerai, kad imi 
Tamsta šunis lakyti prieš eida
mas medžiot. Daugumas tik me
džioklės metu apie tokias parei
gas prisimena. Žinoma, tada esti 
visai kitokios pasėkos.

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 8-3220 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5078

Rezld. Telef. 230-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą ir Šlapumo Taką 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 6Srd Street 
Kampas 63-čios Ir Callfornla 

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

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

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. tr šešt. tik 
sunitams.

Hm patelefonuosime jūsų gydytojui

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

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

Chicago Savings
_ and Loan Associatioa

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

k Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS

Vacation Club *
College Bonus Savings * 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loan- * 
Christmas Club
Insnred Family Savings

TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS
Notary Public Service * Sėli & redeem
Free community rooms for * Two large free ] 
your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kit 
Cash checks and pay all * Travelers Check 
family bills with our spec’l * Sale Deposit Be 
money order checks

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr*, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
H O C R S Mon 12 P.M. to 8 PM, Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30
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Prenumerata; Metams metą
Cook County. niinola $17.00 9.00
Kitur JAV $15.00 8.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50
• Redakcija stiaipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimą 
turinj neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

3 men i men —
5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susltarlma: 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 CHIRURGfi
SPECIALYBE —- NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. ir nuo 6 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 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-os lr 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. IM tu i ko akinius lr 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 787-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstą, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, BL 

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

Vizitai pagal susltarlma

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

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

Tol. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KfUIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 6Srd Street
Valandos: pirmad., ketv. 6—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susltarlma

PIRKITE APSAUGOS BONUS

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovelblll 6-0017 

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

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

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 
_______ Rezld. tel. VVA 5-3090_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiad. tr I šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6648 South Albany Avenue 

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

ir kitu laiku pagal susltarlma

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad.. penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro. 
šeStadieniais fl'-l- vai. poolet



Šiurpūs įvykiai Vietname

ŽUDYNĖS IR AMERIKIEČIAI

Gyvenimą stebinčią publiką 
tiesiog supurtė, kai pirmuo
siuose dienraščių puslapiuose 
ėmė rodytis platūs aprašymai, 
kaip amerikiečiai My Lai vie
tovėje, Vietname, išžudę de
šimtis ar net šimtus civilių, net 
vaikų. Laikraščiai dėjo ir de
da smulkmeniškus tų žiauru
mų aprašymus, nuotraukas, 
plačiai apie tai kalba JAV ra
dijas, televizija. Tai kartoja 
viso pasaulio spauda ir vieto
mis net ruošiamos protesto de
monstracijos prieš amerikie
čius.

Nė vienas sveiko proto ir 
nesugadintos sąžinės žmogus 
nepritars nekaltų civilių, mo
terų, vaikų žudynėms. Tai su
silaukia visuotinio pasmerki
mo. Ieškant to priežasčių ir 
šaknų, galima prisiminti FBI 
paskelbtą statistiką, kad pa
čioje Amerikoje per 1938 m. 
buvo įvykdyta 13,650 žmogžu
dysčių. Nenuostabu, kad į žmo 
gžudyfoę palinkusių žmonių pa
teko ir į kariuomenę ir ten jie 
atliko savo juodą darbą, ypač 
kai iš civilių partizanų pusės 
įvykusieji nužudymai amerikie
čių karių ne vienam atpalaida
vo aistras ir užvirino kraują.

*
Tačiau, kai tik šie įvykiai 

iškilo aikštėn, JAV vyriausy
bė ir kariuomenės vadovybė, 
o ir pati visuomenė juos pa
smerkė, prieš juos pasisakė. I- 
mama ieškoti kaltininkų ir da
romi pasiruošimai atitinkamai 
juos nubausti. Šie visi baisūs 
įvykiai Vietname yra prieš a- 
merikiečių demokratinę siste
mą, prieš žmogaus laisvės ir 
saugumo pajautimą, jie pa
smerkti ir kaltininkai bus nu
bausti.

Kaip tas viskas skiriasi nuo 
įvykių su bolševikais. Buvo 
masiškai komunistų išžudyti 
darbininkai Panevėžy, baisios 
žudynės įvyko Pravieniškėse, 
Rainių miškely, ties Červene 
ir daugybėje kitų vietų. Ar 
nors kada komunistinė vyriau
sybė pravedė tardymus dėl tų 
nužudymų, ar ieškojo kaltinin
kų, ar stengėsi juos nubausti? 
Ne! Tuo Dūda raudonos’os vy
riausybės identifikuoja save su 
tais žudikais. Tokie nekaltų ci
vilių žmonių, net vaikų ir mo
terų žudymai išplaukia iš jų 
klasinių kovų sistemos ir jie 
tokias žudynes nuolat kartoja.

*
Reikia stebėtis ir amerikie

čių spauda bei kitomis komu
nikacijos priemonėmis. Patys 
amerikiečiai taip uoliai ėmė 
ieškoti detalių šių įvykių ap
rašymų spaudai, siūlyti tūks
tančius dolerių už nuotraukas 
tų įvykių Vietname. Bet ar ta 
pati spauda rodo nors dalį to 
dėmesio baisiems kasdien besi- 
kartojantiems žiaurumams iš 
komunistų pusės? Juk pačia
me Vietname komunistai kas

dien žudo patriotus Pietų Viet
namo mokytojus, valdininkus, 
kitus civilius, jų šeimas, mote
ris, vaikus. Tik trumpam lai
kui įsistiprinę Hue apylinkėse 
išžudė nebe šimtus, o tūkstan
čius žmonių, ir tų žiaurumų 
nuotraukų mes beveik nematė
me amerikiečių spaudoje. To
kie laikraščiai skubūs savuo
sius apspiaudyti, bet gana akli 
raudonųjų barbariškiems kru
vinos prievartos veiksmams.

Skelbiant apie žudynes My
Lai vietovėje, šie amerikiečių 
žiaurumai lyginami su nacių 
darbu Čekoslovakijos Lidiče 
kaime. Bet niekada nedaroma 
palyginimo su Katyno žudynė
mis, kur komunistai išžudė 
apie 14,000 lenkų karininkų. 
Tą labai teisingai savo veda
majame XI.30 priminė “Chi
cago Tribūne” kartu atkreip
damas dėmesį, kad šis faktas 
rodo, iš kokio (raudonojo) nu
sistatymo žmonių tie kaltini
mai amerikiečiams labiausiai 
pučiami.

*
Dėl tų žiaurumų My Lai vie

tovėje ir dar dėl vieno kito at
sitikimo norima apkaltinti vi
są Amerikos kraštą, visus a- 
merikiečius. Tačiau nutylima, 
kad amerikiečiai Vietname pa
statė dešimtis tūkstančių mo
kyklų, gyventojams patogių 
rinkų, tiltų, nutiesė kelius, iš
mūrijo bažnyčias, pagodas, sa
les, įrengė sanitarinius įtaisus, 
ligonines. Amerikos gydytojai 
ir slaugės ilgas savo poilsio 
valandas aukoja civiliams pa
tarnauti. Amerikiečiai kariai 
savus pinigus išleidžia, pirk
dami vaikams saldainius, žais
lelius. Daugelis amerikiečių ka 
rių prašo savo žmonas, kad iš 
kaimynų parinktų drabužių ir 
juos nusiųstų į Vietnamą, jog 
galėtų apdalinti neturtingiau
sius. Kiek daug amerikiečiai 
katalikai yra surinkę ir nusiun 
tę į Vietnamą drabužių, avaly
nės, medikamentų!

*
Visa eilė Vietnamo ir kitų 

Azijos kraštų studentų gavę 
amerikiečių stipendijas, eina 
mokslus Amerikoje, gilina sa
vo žiniją universitetuose, ligo
ninėse. Kaip teisingai tas pats 
“Tribūne” pažymi, Amerika 
deda rūpestingas pastangas 
vietnamiečius iš skurdžių ry
žių apgint Jų padaryti pažan
gią tautą, plečiančią savo pra
monę, švietimą, augančią kul
tūriniame gyvenime. Taigi, 
smerkiant kriminalistų nusikal 
timus ir baudžiant nusikaltė
lius, nereikia juodų šešėlių mes 
ti ant viso krašto ir visų žmo
nių, kurie net savo kraujo kai
na stengiasi išsaugoti Vietna
mą nuo žudančios diktatūrinės 
tironijos, išvedant kraštą į lais 
vų, kultūringų valstybių tarpą.

J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

BUVĘS KOMUNISTAS 
GINA KRIKŠČIONYBĘ

Žymus filipiniečių raudonųjų 
vadas Luis M. Taruc, kitados va
dovavęs partizanų puolimams 
prieš Filipinų vyriausybės dali
nius didžiojoje Luzono saloje, su
gautas ir uždarytas į kalėjimą, 
išbuvo ten 14 metų. Dabar jau 
išleistas laisvėn. Jis parašė kny
gą: “He Who Ridės the Tiger”, 
kurioje aiškina priežastis, kodėl 
jis yra nusivylęs komunizmu, 
kodėl jis grįžo į krikščionybę ir 
kodėl jis mano, kad krikščioniš
kosios demokratijos socializmo 
sistema yra geriausia.

Jis dabar toje knygoje skelbia, 
kad šitokia sisteĮma turi būti į- 
vesta taikiomis, demokratinėmis 
priemonėmis. Toliau jis aiškina, 
kad Filipinų vadinamieji huksai 
pradėjo kovą kaip socialistai, siek 
darni žemės reformos, tačiau 
Antrojo pasaulinio karo metu

Tarybinis juokas pro ašaras
Lengva pažadėti — sunku ištesėti

Sovietuose net šaipymasis iš 
savo santvarkos daromas pagal 
planą. Eiliniam stebėtojui teuž- 
kliūna tik maži nesklandumai. 
Apie juos dažniau užtinkame 
spaudoje.
Vilniaus restoranas daug žadėjo

A. Raginis, atsiminęs restora
no “Bangos” pažadus, rašo (Tie 
sa, X1.22 d., Ns 273):

“Praėjusį kartą “Pirkėjų klu
bas’’ redakciją kvietė pareikšti 
savo nuomonę apie kelias visuo 

meninio maitinimo įstaigas. No
riu pareikšti savo nuomonę a- 
pie Vilniaus restoraną “Banga”. 
Pamenu, kai šis restoranas bu
vo atidarytas, spaudoje rašė, 
kad "Banga” džiugins lankyto
jus lietuviškais patiekalais, ki
tais skaniais valgiais.

Praėjusį antradienį — lapkri
čio 18 dieną — teko “Bangoje” 
pietauti. Prisiminėm, kad buvo 
reklamuojama silkė su grybais.

— Geriau neimkit. Neskani. 
Lankytojai nevalgo, — pareiškė 
oficiantė.

— Norėtume vėdarų.
— Jūs ne pirmi prašot. Jau 

nėra.
— Gal galėtumėt baltos duo

nos?
— Nėra.
Gal alaus?
— Gal alau’’
— Neturim.
Pastatas gražus. Reklama — 

irgi. Bet juk visa tai, kaip sa
koma, tik priemonė tikslui pa
siekti. O pats tikslas — resto
rano gamyba — apvilia. Kodėl 
apie tai užmirštama? Gal tai ga 
li paaiškinti Vilniaus valgyklų 
trestas?”

Tarybiniai miražai
Miražas yra optinis reiškinys, 

kai dykumose matomi vaizdai, 
esą už akiračio. Dažniausiai ma
tomi norimi vaizdai. Trokštantis 
dažnai mato oazes, telkšantį 
vandenį.

Tarybinė santvarka pilna mi
ražų. Ne retai komunistų parti
ja svajones laiko tikrove. Mi
ražai kelia gyventojų nepasiten
kinimą, verčia valdančius ieško
ti kaltininko — atpirkimo ožio, 
nors didžiausia jų banda susi-

bar Taruc pašvenčia laiką rašy
mui ir vadovavimui krikščioniš
kojo socialinio sąjūdžio, kurį jis 
nori išplėsti apimant ir kitokių 
nusistatymų žmones, kurie tik ti
ki į moralines, dvasines ir huma
nitarines vertybes, vedančias į 
politines ir socialines reformas.

J. DaugL

JURGIS VĖTRA

telkusi Maskvoje. Aišku, jų ne
trūksta ir Lietuvoje.

“Valstiečių laikraštyje” XI.1 
d., Ns 131 rašoma apie tary
binius miražus;

“Kas tie miražai — visi ži
nom. Daug apie juos esame skai 
tę. Keliauja žmogus per dyku
mą, mato oazes, šulinius, priei
na arčiau — nieko nėra.

Sakysite, kam čia tie miražai. 
Pas mus jų nėra ir negali būti. 
Nieko panašaus. Yra. Ir dar ko
kių!

Pavyzdžiui, keliauji per Klai
pėdos rajono Dituvos tarybinį 
ūkį. Staiga matai naują 8 bu
tų gyvenamąjį namą, o prie jo 
ir šulinį. Jei esi ištroškęs, puo
liesi prie to šulinio. Deja, tai> ir 
yra tikras mūsiškis miražas. Šu
linyje vandens — nė lašo Čia 
jo buvo nebent tada, kai Klaipė 
dos statyoiįvikai perdavė minė
tą namą ūkiui.

Galima pasigirti, kad panašių 
miražų pasitaiko ne tik pajū
rio krašte. Tokį daiktą, kaip ra
šo mums skaitytojas M. Rubei- 
kis, turi ir Zarasų rajono Balt
riškių kaimo gyventojai. Prieš 
porą metų čia buvo pastatyta 
parduotuvė, o prie jos — ir šu
linys - miražas, į kurį dabar gali 
nors žirnius pilti. Tai Švenčionė
lių kaimo mechanizuotos kolo
nos dovana gyventojams.

Miražai dykumų žmonėms su
kelia didžiausią nusivylimą. Nie
kas nepagirs ir mūsų statybinių 
organizacijų, kurios gyvento
jams akis mulkina miražais”.

Žibalinė lempa nurungia 
elektros lemputę

Apie elektros lemputės varžy
bas su žibaline lempa skelbia 
“Valstiečių laikraštis” Ns 140, 
XI.22 laidoje:

“Būdamas mieste, kolūkietis 
prisipirko elektros lempučių ir 
švytėdamas gr/žu namo:

— Na, moč, žibalinę galėsi a- 
tiduoti į muziejų. Greitai elek
trikai mums srovę prijungs.

*
Lemputės buvo įsuktos į liz

dus. Prieš žibalinę lempą jos la
bai pūtėsi.

— Kokia čia tavo šviesa, se
nele. Ot, mes tai parodysim, ką 
galim!

Žibalinė lempa ramiai atsakė:
— Nesipūskite pirma laiko. 

Pažiūrėsim, kas iš ko pasijuoks.
Bėgo dienos, savaitės, mėne

siai. Kolūkietis su pačia akis 
pražiūrėjo, belaukdami elektri
kų. Lemputes dulkės apnešė 
Tik žibalinė lempa švietė visu 
savo išdidumu.

Sakysite, tai mūsų laikams 
nebūdinga pasaka. Gal būt. Bet 
ją labai mielai galėtų pasekti 
Zarasų rajono Bilaišių kaimo 
gyventojai. Čia gerieji pasakų 
karalaičiai — elektrikai iš Anyk 
ščių — dar kovo mėnesį dvyli
kai gyventojų privedė laidus, 
labai gražiais pažadais apdova
nojo. Bet kai išn/Ko — lyg už 
devynių girių prapuolė.”

Lietuvos gyventojai juokėsi 
ir šiandieną tebesijuokia iš ko
munistų partijos pasakų, nors 
jos jau įkyrėjo ligi kaulo.

Surveyor raketos 1967. IV.19 j mėnulį nuvežti tyrimo aparatai buvo 
Apollo 12 astronautų atrasti ir kai kurie jų grąžinti vėl į žemę.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Sąvoka Pats Indijos galvosenoje vaidina labai di
delį vaidmenį, dėlto prie jos mes turėsime progos dar 
ne kartą sugrįžti. Šį kartą mums rūpi Pats, kaip Mir
tis. Kaip matėm, epizodas yra užbaigiamas sakiniu, kad 
tas, kas pažįsta šią dievišką Mirtį, to kita mirtis nepa
sieks. Panašų sakinį mes sutinkame šv. Jono Apreiški
mo knygoje, kur sakoma, kad tiems, kurie viešpataus 
su Kristumi, “antroji mirtis neturės galios” (20,6). Nė-

MOKSLININKAS LIETUVIŲ ' 
VISUOMENĖJE

Forumas mokslo ir kūrybos suvažiavime

Juozas Prunskis

Arch. Arvydui Barzdukui va-ldentai, bet ir profesoriai. Iškilo 
dovaujant, lapkr. 29 d. pavaka- mokslininko moralės problema, 
riais įvyko forumas “Mokslinin-, Pvz. ar turi teisę prisidėt prie a-

' -K. .-r

tominių ginklų gamybos. Baigus 
paskaitą tenka diskutuoti šias 

moksli-

ko padėtis savoje visuomenėje”, 
įvadiniame žodyje A. Barzdu

kas priminė, kad lietuvis moksli- problemas. Pabudimas 
ninkas gyvena dvilypėje bendruo ninko sąžinės! 
menėje. Forumo tikslas —pa- Lenkauskas: Mums,
žvelgti į save per lietuviškos vi
suomenės veidrodį, bet čia ne
norima detalaus visų nuodėmių 
katalogavimo.

Amerikietiškame gyvenime

Western Reserve univ. med. 
prof. dr. JI. Lenkauskas: Mes ski 
riame apie trečdalį laiko reikš
tis amerikietiškoj visuomenėj, o 
du trečdalius lietuviškoje.

Dr. V. Vygantas: Iš dalies lai
kau save intelektualiu proletaru, 
esant ne mokslininko tarnyboje. 
Net ir amerikietiškame gyveni
me dalyvaujant teko turėti lietu 
viškas perspektyvas. Dalyvavi
mas vietinėje aplinkoje bus pras
mingas, kai lietuviškus interesus 
įstengsime suderinti su vietinė
mis problemomis.

Indianos univ. prof. dr. J. 
Smui’kštys: Daug mūsų jaunųjų 
mokslininkų savo disertacijas ra
šė lietuviškomis temomis. Ame
rikiečiuose tomis temomis rinka 
gana ribota, ir tą reikia turėt 
galvoj. Dėstant politinius moks
lus, būna progos priminti Lietu
vą, bet būtų nusižengiamą dėsty
tojo etikai dėstant kursą tik iš 
lietuviško punkto.

Northvvestem univ. prof. Z. 
Rekašius: Tarp 40-60 vai. sa
vaitėje dirbu. Dešimt valandų ki
tus mokau, kitomis pats mokau- 

| si, o likusias valandas skiriu lie
tuviškam interesui.

Inž. Br. Nainys: Visas mano 
amerikoniškas gyvenimas pasi
baigia su duona: dirbu tarnyboj, 
kiek reikia pragyvenimui. Išėjęs 
iš įstaigos jau nebesirūpinu tar
nybos reikalu, ir tai profesiškai 
nėra gerai. Likęs laikas —lietu
viškiems reikalams.

Dr. Lenkauskas: Nori būti gy
dytoju tas, kuris nori pasitamau 
ti žmogui. Pasitamavimas — 
platus. Basanavičius, Kudirka 
juk taipgi turi ryškius tuos po
linkius.

Politinės studentijos sūkurys

Šmulkštys: Dėstant politinius 
mokslus tame reikia dalyvauti. 
Per 20 m. amerikietis studentas 
labai pasikeitė.

Rekašius: Pasikeitė ne tik stu-

medi-
kams, paskaitose politinių reika
lų netenka minėti. Mums kyla 
filosofinė problema — ką mes 
darome su žmogumi. Mes iškul- 
tivuojame sveikiausius, geriau
sius gyvulius, o su žmogum — 
priešingai: gimsta silpnas, nevy- 
vykęs ir turi jį gydyti, gyve
nimą pratęsti ir pagalvoji, prie 
ko vedi žmonijos pajėgumą.

Vygantas: Jaunimo problema 
tik dabar į Ameriką atėjo. Pietų 
Amerikoje ir kituose besivystan
čiuose kraštuose ta problema 
anksčiau buvo iškilusi. Amerikos 
išsispecializavimas tų proble
mų iškilimą atidėjo.

Rekašius: Sovietuose, Kinijoje 
mokslininkuose taipgi iškyla 
naujos idėjos. Ne vien P. Ameri
koj, visur jaučiamas moralės pro 
blemų pagyvėjimas mokslų pa
saulyje.

Lietuviškas gyvenimas

Barzdukas: Lietuviškame gy
venime skundžiamasi, kad jauni 
mas apleidžia visuomeninius, 
kultūrinius savo tautos rūpes
čius. Lietuviškas gyvenimas da
rosi nebepajėgus lietuvio moksli
ninko dėmesį laimėt ir pritaikyt. 
Kokios priežastys.

Vygantas: Čia universitetus
baigusių karta egocentrinė. 
Trūksta talento pasipriešinti 
prieš įsigalėjusį konfromizmą. 
Visi bara portugalus, ispanus dėl 
diktatūros, bet tyli dėl rusų dik
tatūros. Ir mūsiškiai pasiduo
da tai įtakai, neišvystydamj savo 
individualių sprendimų.

Rekašius: Neišvengiama, kad, 
svetimoj aplinkoj gyvenant, da
lis nugravituoja kitur, nutautė
ją. Asmeniškai daug kam leng
viau išsijungt iš lietuviško gyve 
nimo. Šeima būt laimingesnė, 
gal ir pingas labiau prisitaiky
tų...

Lenkauskas: Likimas mano
pažįstamų šeimų, išslydusių iš 
lietuviškos orbitos, rodo, kad jos 
neįsijungę ir į amerikonišką vi
suomenę. Nei lietuviams naudin 
gos, nei amerikiečiams, žiūri tik 
savo lovio.

Nainys: Mūsų sava, lietuviška 
(Nukelta į 5 psl.).

laikančią save. Kad tokiu būdu dievybė galėtų išsilai 
kyti, ji kuria sau pasaulį, kaip pirmykštis ūkininkas 
kurta sau ūkį. Matyt, ši dievybės supratimo idėja žmo
nijoje kilo tada ir ten, kur žmogus pradėjo pereiti į 
intensyvesnį ūkininkavimą.

Kaip mes dabar dievybės supratimui esame linkę 
naudotis įvairiais mechaniniais ar matematiniais ter
minais, panašiai šių upanišadų kūrėjas pagalvojo apie 
dievybę pasinaudodamas ūkiškais terminais. Mums šian 
dien tai atrodo juokinga, bet tada tai atrodė modernu.

Tačiau ne viskas šiame epizode yra juokinga. Čia 
yra dalykų, turinčių gilios religinės prasmės. Jau mes 
atkreipėme dėmesį į tai, kad Mirtis kuria pasaulį ir 
žmones aukojimo būdu. Mircea Eliade yra išaiškinęs, 
kad aukojimas tautų tradicijose iš viso yra ne kas ki

rą aabejonės, kad apašt. Jono galvosenoje dvi mirtys įa, j^ajp simbolinis pasaulio sukūrimo atgaminimas. Au- 
turi savitą prasmę, kurios mes čia nenagrinėsime.Mums lojime Dievas ir žmogus susitinka tokiame akte, kuria- 
čia rūpi pasekti seno Indijos mąstytojo galvoseną apie! yj»a įduriamas pasaulis. Statyti aukurą reiškia grįž- 

kad žemė būtų atiduota nuosavy- dvi mirtis: vieną, kuri yra kartu ir dievybė, kitą, kuri y į jaikų pradžią. Dėlto ir Mirties pasaulio kūrimas 
bėn tiems, kurie ją dirba, kad yra atskiro žmogaus mirtis. Šios mirtys stovi viena prieš
ūkininkavimas būtų praveda- i kitą, kaip priešai. Tam, kas pažįsta pirmąją Mirtį, tam 
mas moksliniais būdais, kad būtų , antroji negalioja.
plečiamas ir švietimas bei kultu- j Mums kyla klausimas, kodėl upanišadų mąstyto- 
rinė veikta ir įvedama tvarka, jas pačią mirtį padarė dievybe, ir tai labai kūrybinga

buvo sublokšti su komunistais. 
Dabar Taruc išryškina reikalą,

kad platesni sluoksniai galėtų pa
sinaudoti poilsiu, rekreacija.

Knygoje Taruc sakosi, kad to
limesnį gyvenimą nori skirti at-

dievybe, kuriančia pasaulį. Visi upanišadų tyrinėtojai 
yra vienos nuomonės, kad tie mistiški filosofai, kurie 
surašė savo mąstymus upanišadose, nebuvo optimisti
nės nuotaikos žmonės. Jie buvo žmonės giliai nusivy-

siteisimui už jo padarytas nuos- lę politeizmu Indijos religiniame gyvenime, kuris yra
kaudas ir nuoširdžiam tarnavi
mui Dievui ir tėvynei. Jis atsiri
boja ir tų, kurie daro tik pajuo
ką iš krikščionybės.

Žurnale “Maryknoll”, lapkri
čio mėn. numery, išspausdintas 
pasikalbėjimas su tuo Taruc.

atstovaujamas Rigvedų giesmėse. Tai yra vienas gali
mas paaiškinimas, kodėl jie pačią mirtį pastatė žmo
nėms, kaip dievybę. Bet jie pastatė ją ne vien kaip nei
giamą veiksnį, bet kaip dinaminį, kuriantį veiksnį, pil
ną įtampos.

Šiam personažui geriau suprasti reikia bandyti įsi
jausti į indų galvoseną, kuriam valgymas ir gyvybė bu-

Čia jis. ragina kunigus pataikyti vo tampriai susiję dalykai. Panašiai badas ir mirtis bu- 
artimesnį ryšį su masėmis, dau- j vo jiems taip pat labai arti vienas kito. Jiems leng- 
giau bendrauti su Žmonėmis. Da-1 viau buvo ir dievybę suvokti, kaip valgymo būdu pa

aukojimu yra vertingas, norint susidaryti pilnesnę au
kos filosofiją.

Mes vakarų krikščionys turime priėjimą prie auko
jimo, kaip atsiteisimo už kaltę. Tai yra teisinga. Indi
jos žmogus kaltės filosofijos iš viso nemėgo. Tačiau jis 
turi labiau optimistinę aukos sampratą.

Jeigu į Kristaus vaidmenį mes žiūrime, kaip į at
kūrimą pasaulio iš naujo, keistas dalykas, mes čia pas
tebime kuone tuos pačius elementus, kaip šioje legen
doje. Čia yra ir auka, ir pasaulio atkūrimas ir mirtis. 
Kristus atkuria pasaulį irgi per mirtį, savo paties mirtį. 
Ir žmogui, kuris įsijungia į Kristaus pasaulio atkūri
mą, reikia taip pat pereiti per mirtį, simboliškai atlie
kamą krikšto apeigoje. Ir tai yra daroma tam, kad ki
ta mirtis jo nepasiektų.

DAINA — DIEVŲ KOVOS PRIEMONE
Dievų kovos yra plačiai žinomas faktas religijų is

torijoje. Ir Dzeusas užėmė Olimpą, nugalėjęs savo tėvą. 
Dievų kovos yra sutinkamos beveik visose mitologijo

se. Indijos upanišados tačiau yra įdomios tuo, kad čia 
dievų kovos vyksta dainavimo ginklu. Čia kovon yra 
išėjusios dvi dievų grupės: Devai ir Asūrai. Devai sam
do dainininkus, kad jie žodžio ir dainos pagalba nuga
lėtų Asūrus. Pirmiausiai jie pasamdo Kalbą. Tačiau kal
ba daugiau kalba už save, negu už Devus. Nepaisant 
to, Asūrai, bijodami, kad jie nebūtų nugalėti, šią dai
nininkę “paverčia blogiu. Tokiu blogiu, kuris sako tai, 
kas bloga.”

Devai tada pasamdo už juos dainuoti Kvapą. Asū
rai, pamatę, kad ir šis dainavimas gali būti pavojin
gas, perveria jį blogiu, kad jis kvepėtų blogai. Devai 
samdo dar už juos dainuoti Akį, Ausį, Protą ir Kvė
pavimą. Visus juos Asūrai įstengia pagadinti. Tačiau, 
kai jie pagadino kvėpavimą, tada “žemės kamuolys su
skilo, ištiktas akmens, ir taip jie pražuvo, išblaškyti į 
visas puses.” Tokiu būdu buvo nugalėti Asūrai ir iš
kilo Devai.

Šis pasakojimas yra daug senesnis už upanišadų 
filosofų laikus, kurie yra buvę 700-500 m.pr. Kr. Atro
do, kad šis padavimas atliepia vad. indoeuropiečių įsi
brovimą Indijon ir nugalėjimą senosios indų kultū
ros, kuri buvo miestietiška, turtinga ir sėsli. Daug įvai
rių komentarų upanišadininkai yna pridėję šiai legen 
dai, tačiau jie yra tokie suskilę, kad jų pati forma liu
dija. j°8 vieningas požiūris į šias dievų kovas dar nė
ra susidaręs.

Mes sustokime tik prie pačios giedotinės šių kovų 
formos. Yra žinoma, kad prieš prasidedant upanišadų 
filosofų laikams Indijoje reiškėsi stipri poetinė kultūra. 
Tai buvo Rigvedų laikai. Iki mūsų laikų yra išlikę dau
giau kaip tūkstantis užrašytų jų himnų. Šie himnai yra 
skirti pagarbinti atskiriems dievams. Upanišadų auto
riai į tuos senovės dievus jau, apskritai imant, netikėjo, 
tačiau ši poezija juos dar veikė. Nežinia, ar dainuoti
nės kovos epizodu jie norėjo išsakyti tą patį dievų miši
nį, kuris atsispindi vedose, ar jie turėjo galvoje ir senes
nį padavimą apie naujos religinės sistemos atsiradimą 
Indijoje.

(Bus daugiau).
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Ketvirtosios dainų šventes ruoša

*

1969 m. lapkričio 9 d. Vargo
nininkų bei ikitų Muzikų s-gos 
centro valdybos pirmininko 
muz. Vinco Marmaičio bute, Elir, 
zabeth, N. J., posėdžiavo IV- 
sioe Dainų šventės repertuaro 
komisija ir parinko suaugusių 
jungtiniam dhiorui dainas.

Posėdyje dalyvavo ir jam pir 
mininkavo IV-sios Dainų šven
tės repertuaro komisijos pirmi
ninkas muz. Petras Armonas ir 
nariai — muz. s-gos centro vai 
dybos garbės pirm. prof. Alek
sandras Aleksis, centro v-bos 
pirm. Vincą8 Mamaitis, c. v. n 
sekr. Mykolas Cibas ir kun. Bro 
niua Jurkšas. Be to, rep. kom. 
nutarimu posėdyje su sprendžia 
mojo balso teise dalyvavo sve
čiai muz. c. v. vicepirm. Juozas 
Stankūnas, c. v. I sekretor. Al
girdas Kačanauskas ir Bronius 
Jonušą8.

Posėdyje dalyvavusieji pasi
sakė vieningai, Ikad šventės re
pertuaras neturi būti apkrautas 
sudėtingomis, mažesniems cho
rams neįveikiamomis dainomis. 
Tokios krypties laikantis, po 
keletos valandų sukaupto darįbo 
buvo parinktas repertuaras iš 
šių dainų: Amerikos ir Lietuvos 
himnai, J. Bendoriaus — Mer
gužėle, lelijėle, J. Naujalio — 
Mialda už Tėvynę, A. Aleksio — 
Pirmyn į kovą, St. Šimkaus — 
Atsisveikinimas su giria, St. 
Gtadlevičiaua — Oi, toli, M. K. 
Čiurlionio — Oi, lekia, lekia, Br. 
Jonulšo — Einu per kiemą, J. 
Žilevičiaus — O, kad išauštų, 
J. Stankūno — Jaunystės mar
šas ir K. V. Banaičio — Nei vė

Eva Reuber-Staier, 20 m„ austrė 
buvo Londone karūnuota pasaulio 
grožio karaliene, n vieta teko a- 
merikietei.

HIGH RATES
CURRENT RATE

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenne, Chicago, Illinois 00682

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
I. LDEPONIS

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nno 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
C lkl « vai. vak. Sekmadieniais nuo 18 lkl 8 v. v.

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

jas pučia.
Be to, repertuiaran jau anks

čiau yra įtraukta Br. Budriūno 
kantata — Lietuvos šviesos ke
liu, kuri taip pat visiems cho
rams bus įveikiama ir iki šiol 
užsiregistravusiems šventėje 
dalyvauti chorams jau išsiunti
nėta.

Vaikų jungtinio choro dainos 
buvo parinktos kiek anksčiau. 
Buvo tikėtasi jas ilš spaustuvės 
gauti lapkričio 8 d., tačiau ne
tikėtai užgriuvę prieššventiniai 
darbai privertė spaustuvę reper 
tuaro atspausdinimą suvėluoti 
ir jis iš spaustuvės išeina tik 
lapkričio 21 d

Štai jį sudarančios dainos: 
Br. Budriūno — Mūsų Žemė - 
Lietuivta, J. Bertulio — Tėvynė 
šaukia, P. Strolios — šėrėm 
žirgus Gardine, V. Banaičio — 
Ant ežerėlio rymojau, F. ©tro
bos _ Partizano mirti8, J. Ka
zėno — Į mokyklėlę, J. Zda
niams — Su mokslu į rytojų, 
St. Sližio — Tėvelių kraštas.

(Suaugusių jungtinio choro re
pertuaro įgraviravimas jau ge
rokai pasistūmėjęs ir tikimasi, 
kad spaustuvėm bus atiduotas 
ne vėliau gruodžio 15 d. Taigi, 
jei spaustuvėje neužsigulės, Nau 
jiem8 metams bus atspausdintas 
Ta pačia proga kviečiu chorus 
galimai greičiau ir gausiau re
gistruotis, kad tuoj po Naujų 
metų galėtumėm repertuarą ga
limai gausesniam dainininkų 
būriai i išsiuntinėti. Adresas: 
Petras Armonas, 4538 So. Her
mitage Avė., Chicago, BĮ., 
60609.

— Kai nėra paskambočdų, nė 
ra ir paslūgočdų. (AriogaJiškių 
patarlė).

— Biednojo arklys greit pa
auga, bagotojo — duktė. (Sei- 
rijiškių patarlė).

— Teisybė visada slinlkte slen 
ka, o melagystė lėkte lekia. (Lie 
tuviška patarlė).

PARDAVIMUI

Nebrangiai parduodami geri var
toti daiktai — plunksninės pagal
vės, patalai, lovos užtiesalai, įvai
rūs papuošalai (karoliai, apyran
kės). Apyniai ir kt. Kreiptis rūsy 
(iš kiemo). 8150 S. Emerald Avė.
'iJiiiinniiHiifiinni'H'iiitiiiiiiiiiiiiiiHMiiiMniiiiiiHmiiniNiiHHffliniiimiiiiiiniiitiniHiiiiiiimii’’'

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
8200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

MISCELLANEOUS CLASSIFIED GUIDE
BANGA

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

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rndenas K. Šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRES8 

2501 W. 09 St. Tel. WA 5-273T
2608 W. 60 St. 
3383 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Dldella Jvalrių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joel Jnraltls

mtiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiB

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Ohlcaero, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4330
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldos ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8063

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

M O V I N G
Apdraustai perkranstymas 

(vairių atstumt?

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Marty Keeps

life. That can be tough golng when 
you are one of the 250,000 chlldren 
with blrth defects born every year 
In our country.
The March of Dlmes fs fightlng 
too— to prevent birth defects 
through research, education, 
patient and community Services.
Help us keep Marty in the game.

, prevent birth defertn

IFire /« ihe
MAlt f II

or įnyiEs

MAT: At-5 . PHOTO: P-S

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

DRAUGAS 
4545 VVest 63 rd Street

CHICAGO 20, ILUNO’B

DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Narni), Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu,
Patogios Išsimo
kė j lino sąlygos.

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

aas
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas ir taisymas
). MIGLINAS

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

Namą tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prie* 4* metus 

Dengiame visu rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 1* lauko. Taisome mūrų •‘tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr duju (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
ju. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atitekamas su lietu
višku sgžlntngumu.

ALBINAS BANYS
4027 K S. Anna Avė., Dyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

msessęsB»«HSB»o«B»o«s»»«a»o«s»o«»<MB»««»oeaK»sB»ss
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairina pataisymas 
PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 

General Contractors 
S85-5285

REA L ESTATE
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SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

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

Main offioe 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tei. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiHiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL 471 -0321

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleuood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 moderniu butu 
mūras — 3 po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
69 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 Rockwell. 
$13,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu

minum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,600.

Trys geri butai lr švarus ofisas, 
gražus dvieju aukštu mūras, gazu 
Šildymas, garažas apie 69 — Calltar- 
nla. įmokėti 6,000.

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

8 kamb. gražus mūras, 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatyktt. Imokėklt $6,000.

5*4 kamb. labai tvarkingas namas 
lr 2 auto garažas, gazo šlld. Prie 
šv. Ritos, jmokėti $4,000.

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

6 kamb. mūras, 2-Ju auto garažas, 
1H vonios. Arti 71 ir California. 
įmokėti $6,000.

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

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. tr bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčlus galima perimti 
su 6%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 18,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

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

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

5*4 kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,500.

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

A kamb. švarus mūr. bungalow 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

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

IK aukšto švarus med. prie 66 lr 
We8tern. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19.680.

11 butu, 10 metu, 2-jn aukštų mū.r 
namas prie 71 lr California. $162,800

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood 8 10.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkite “Draugę”.

CONTRACTORS

I REZIDENCINIAI, 
(KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAMIJ 2457 VVest 691h Street 

J TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oondltlonlng — 
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- 
lta.ma.1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Ohicago 9. BĮ.

f; ............ 9
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

rm" „i .r.v-.-».* • Bsasa

HELP VVANTED MOTERYS

PERSONNEL
CLERK

Interesting varied work. Mušt 
be able to type. High school grad- 
uate. Good starting salary. Many 
fringe benefits. Company cafetė- 
ria. Pleasant working conditions.

Call MR. GALLAGHER

762 - 70000

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

HELP VVANTED — MOTERYS

COMPTOMETER OPER., SWITCHBOARD OPER., 
CASHIER

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. HRRISS PIE COMPANY
1751 VVest Hubbard Street, Chicago, Illinois

D fi M E S I O 1

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenimą Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

Lv. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM. GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50
ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 

Sv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

l»UlllllIlllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||l||||||l|||llll!H(ll!lll||D«

HELP VVANTED - VYRAI

GENERAL 
LA BORE RS

GRINDERS AN MACHINE 
OPERATORS NEEDED

Some experience helpful. Excel- 
lent working conditions.

JOMAG ROLLER COMPANY 
2250 VVestern Avenue 

Park Forest, Illinois

EXPERIENCED

DRIVERS
TRACTOR & TRAILER

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

APPLY IN PERSON

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

An eąual opportunity empioyer

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

PAPER CONVERTER
Experienced. Air cond. Plant. Profit 
Sharing. 6 day weeik Pine working 
oomdltlions.

SEE BEG. PROKOF

CUSHING & COMPANY 
2737 N. Karlov Avė.

EXPERIENCED
SHIPPING CLERK

Wanted for large company. Good 
starting salary and fringe benefits. 

Apply in person —

TRACTOR SUPPLY COMPANY 
4747 No. Ravenswood Avė. 

Chicago, Illinois

HELP VVANTED — MOTERYS

Experienced Typist. 
Dictaphone Operator

For pleasant modern Loop offioe 
of European tour company. 

Fringe benefits including hospitali
zation and medical insurance.

Call ST 2-5868

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”



Balfo jubiliejinių pietų svečių tarpe matosi inž. V. Urbonas su žmona, 
kairėje dr. A. Damušis su žmona ir k.. Nuotr. K. Sragausko

MOKSLININKAS LIET. VISUOMENĖJE

(Atlkelta iš 3 pusi.)
veikla yra tokia kūgelinė, parapi 
nė. Kankina smulkmenos. Pora 
valandų grinčijamasi ar parengi 
mui virt kumpį, ar kept. Proble
ma pasidaro neišsprendžiama ir 
priimta —valgyt žalią.

Šmulkštys: Kai kurie, kaip Nai
nys, yra pilno laiko darbininkai 
lietuvių visuomenėj. Dėl to nu
kenčia profesija. Galima dažnai 
lituanistinėj srity padėti prasimu 
šus savo profesijoj. Yra dvigubas 
kelias ir turi gerų psuių ir vienas 
ir kitas.

gai įvėlė JAV į karą, kitų klai
dų padarė. Mums atrodo, kad su 
specialistais daugiausia galima 
pasiekti. Kokie būtų politinių 
mokslų specialistų patarimai — 
ką ir kaip daryti.

Šmulkštys: Politiniai mokslai 
iš visų visuomeninių mokslų pa
tys subjektyviausi. Medicina, 
technologija veikia su laboratori
jomis, kompiuteriais. Politiniai 
mokslai artėja prie filosofijos, o 
kas liečia mus pačius tokių nei 
specialistų neturime. Čia gali 
daug daugiau pasakyti prakti
kas Nainys, negu teoretikai Sa
baliūnas, Remeikis, Šmulkštys. 
Teoretikai, įtraukti į praktišką 
aspektą, dažniau bus mažiau pa
tikimi.

Ar mes skiriamės nuo 
vyresniosos kartos

Rekašius: Per 25 m. kaip lie
tuviška bendruomenė savo tiks 
luose išlikome fantastiškai vie
ningi, bet priemonių srityje pa
siekėme pagrindinių lūžių, ir gy-
venimas nuspręs, kas bus toliau'a ” okshn^'šudalro?'baTor'ū

Šmulkštys: Formalia, tikslai |uomo duoti ,onui Dabar t(e 
nepasikeite, bet daug vad. naujo

Visuomenės veikimo 
įprasminimas 

Nainys: Mums nereikia, kad ir

pa
tys turime drauge ir gaires for-sios kartos nartų yra oktų, ku- muhloti> ir dirbti. 

ne valstybines nepnklausomy-, §mulkgt^s: Nereikia litinių 
bes atgavimo tikslą nebelaiko mokslininkų laikyti politinės tei-tokiu svarbiu, pirma* planan iš- bės žinuonimis. Jų nuomonės> 
keldami tautos išlikimą. Gi vy- ( komentarai H būti naudinga. 
resmoji karta i tai žiuri ko ne, Vygantas: Politinių mokslų at-
■aip į is avimą. . Į stovai gali pasitarnauti pateikd'a-

Vygantas: Vakar jaunimu, bu mj irinius duornenis> konk. 
vo duotas klausimas: ^ ką sutik- rečius daviniuS( apklausi-
tum mirt? Iš 40 net 25 atsake - q gak dėl bend_
už tėvynę, uz laisvę. Vienas pa- A , . . iv.v , • radarbiavimo su kraštu — visisake —nežino uz ką. Bet jau- , ,, , . .x , . ,„t .v . kalba kaip is katedros, o nėranuolis dėl to, už ką pasiryžęs mir- . , . J , , .. , , iV, ■ j- surinktų duomenų, kokia visuo-„ moko nedaro. Koki pavyzd, mcnės nuomonė. 
teikiame jaunimu, mes, vidurinei Ar j stotisttoiai
karta? Pavyzdžio rodymas labai I , . . .
svarbus, šitokių ryškių pavys- duomenys duotų teisinga spren- 

□ - dimą ir turėtų lemiamos įtakos.džių mes neiškeliame spaudoje, 
o reikėtų.

Nainys: Mūsų principai, tiks
lai tie patys: valstybės atstaty-

Vygantas: Mes negalime kal
bėti visų vardu, neturėdami duo 
menų, kaip visuomenė mano.

mas, tautos išlikimas. Dėl nesu- Vyga”to mintis
------- ---------- ♦..u™. svarbl- Tai butū mokslininkų inajastarimo priemonėse, tunme 

jas palyginti, rasti išeitį.
Rekašius: Yra skirtumas tarp

šas į mūsų visuomeninį gyveni 
mą. Statistikos keičiasi ir jas tek-

mirt už tėvynę ir parašyt ant po atsar^*a’’ bet jos nau-
pieriaus, kad mirtų. Mes daugelį g 
atbaidėm nuo lietuvybės perdi- 
deliais žodžiais. Šiek tiek padir- j 
bęs, puti burbulus. Darydamiesi 
vyresni, imame patikėt vizijoms.
Kalbame apie kovą, jos tiek daug 
nevesdami.

.Vygantas: Ar mes psichologiš
kai ką galime padaryti, kad idea
listiškai nusiteikęs jaunimas ne
nusisuktų,, kai pradės savarankiš 
kia galvot?

Lenkauskas: Pavyzdžiai, o ne 
kalbos daugiausia lemia.

Diskusijos
Blinstrubas: Reiškiama min

tis, kad jaunimas neįleidžiamas. 
Faktai kiti: kada tik ateina jau
nuolis, mums akys nušvinta. Jau 
nimas visų laukiamas.

Dr. Remeikis: Kodėl įtampa 
tarp vyresnės ir vidurinės kartos. 
Vidurinė išaugo kitoj tradicijoj

— anglosaksų su ryškiu pragma 
tizmo atspalviu.

Procuta: Reikėtų pristatyti lie
tuvybę kaip humanizmo formą.

Kutkus: Nuomonių atsiklausi- 
mas svarbus, bet nežiūrint ko
kie būtų rezultatai, tas neturė
tų išmušti veiksnių iš objekty
viai parinkto kelio.

Nasvytis: Ar išeivis, atitrūkęs 
nuo tautos, turi mandatą kalbė
ti tautos vardu? Tik Lietuvos 
žmonių pasisakymas būtų reikš
mingas,. jei nebūtų okupacijos.

Bertašius: Ką mūsų profeso
riai daro su jų universitetuose 
esančiais studentais, kad juos į- 
trauktų į lietuvišką darbą? Jūs 
savo tėvų aukomis išvežti iš Lie 
tuvos, tėvų aukomis išmokyti, 
tai jauskite pareigą.

Lenkauskas: Ar jaunimas, at
einąs į veiksnius priimamas toks, 
koks jis yra?

Rekašius: Ne žodžiais kalbu 
apie lieuvybės išlaikymą, o kas 
šeštadienį vežu vaikus į lituanis
tinę mokyklą. Lietuvybės išlai
kyme svarbus Lietuvos pažini
mas.

Vygantas: Jei iš čia išeitume 
su įspūdžiu, kad esame rezigna
vę Lietuvos laisvės, atžvilgiu, bū
tų nesusipratimas.

Šmulkštys: Diskucijose daug 
kontroversijų, mažai konkrečių 
atsakymų. Nemalonu, kad neiš
girdom jauniausios kartos. Tarp 
mūsų yra rezistencinis ryšys, gal 
tik priemonės kiek skiriasi.

Išvada

Br. Nainys: Amerikietiškasis 
angažavimasis nekliudo lietuviš
kai veiklai, nors kliudo profesi
niams siekimams. Kliudo mums 
metodų skirtybė. Reikėtų juos su 
derinti. Reikia gerinti tarpusavę 
komunikacinę sistemą. Kliudo ir 
tam tikra įtampa. Kliūtis nusta
tėme. Suvokėme padėtį ir kliūtis 
šalinkim. Mokslininkas turi da
lyvauti lietuviškame švietime, a- 
teiti į lituanistines mokyklas, 
daugiau duoti kultūrinės kūry
bos srity, daugiau įnešti litu
anistikos į universitetų bibliote
kas, ugdyti lietuviškumą studen
tuose.

Jaunosios kartos įtaka 
politinėj srity

Šmulkštys: Veiklieji, praktiš
koj politikoj dalyvaujantieji dau 
igiausia nėra iš politinių moksli
ninkų. Veiksnių konstrukcija, 
kur vadai pasilieka, kol miršta, 
daugelį jaunesnių atstumia. L. 
Bendruomenė daugiau negu ki
tas veiksnys iškilo iš realesnio 
gyvenimo.

Rekašius: Jei šiandien Vlikas 
atsistatydintų ir pasiūlytų iš 
mokslininkų suvažiavimo narių 
sudaryt vadovybę, trūktų kandi
datų...

Vygantas: Politika - kompro
misų menas. Viduriniosios kar
dos atžvilgiu tie kompromisai ne
buvo pakankamai. Nėra gyveni
mo sankcijų, kurios šiuo metu 
verstų siekti kompromiso.

Lenkauskas: Šmulkštys pasa
kė, kad Kennedžio sutelkti poli- 
,tiniu mokslų specialistai klaidin

MŪSŲ KOLONIJOSE

New York. N. Y.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
MOKSLE AKADEMIJOS 

SUSIRINKIMAS
Lapkričio 8 d. New Rochellc, 

New Yorke, dr. K. Valiūno re
zidencijoje įvyko Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos New 
Yorko židinio susirinkimas. Vai 
dybos pirmininkas dr. D. Jasai
tis pasveikino dalyvavusius na
rius bei atsilankiusius svečius: 
vysk. V. Brizgį ir prel. L. Tula- 
bą iš Romos. Buvo pristatyta 
nauja 1969-70 metų LKMA New 
Yorko židinio valdyba: pirm. 
dr. D. Jasaitis, vicepirm. dr. A. 
Šlepetytė-Janačienė, sekr. dr. 
V. Vygantas.

Kalbėti pakviestas Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas. Jis

pasidalino rūpesčiais ryšium su 
lietuvišiko radijo programos at
gaivinimu Madride — pasakojo 
apie leidimo gavimą iš Ispanijos 
valdžios, vadovo, pranešėjų ir 
medžiagos parinkimą. Vliko pir
mininkas taip pat nagrinėjo lie- 
tuvų atstovų ir darbuotojų pa
dėtį Šveicarijoj ir Vokietijoj, 
Vliko atstovybės reikalingumą 
ir sritis, kuriose reikėtų sustip
rinti veiklą ir ryšius su vieti
niais valdžios pareigūnais. Bu
vo paliestas ir Vasario 16 gim
nazijos studentų klausimas.

Dr. D. Jasaitis kalbėjo apie 
ateities planus — naujų narių 
pritraukimą, susirinkimų, pas
kaitų ir simpoziumų sustiprini
mą. Dr. V. Vygantas paminėjo 
kelius, kuriais galima būtų pra
plėsti LKMA leidinių platinimą 
ir pristatyti juos platesnei vi
suomenei. Dr. A. Janačienė iš
reiškė valdybos pritarimą rem
ti Lituanistikos institutą Ford- 
hamo universitete ir kvietė dr. 
A. Vasį, jei sąlygos leis, jam to
liau vadovauti. Buvo taip pat 
paliestas LKMA narių dalyva
vimas ir bendradarbiavimas 
tarptautinėse ir lietuviškose ben 
drose įvairių mokslo šakų or
ganizacijose bei kiti klausimai.

Po trumpos pertraukos įspū- i DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio mėn. 2 d. 
džius apie savo viešnagę Lietu
voje papasakojo kun. V. Pik
turna. Jis pradėjo Leningrado 
ir Vilniaus aerodromų apibrai- 
ža, vėliau sustojo ties Vilniaus 
ir kitų miešti^ bažnyčių, pasta
tų ir kelių stoviu. Kalbėjo apie 
susitikimą su vietiniais gyven
tojais, jų nuotaikas ir lankytas 
vietoves. Po posėdžio, LKMA 
nariai buvo p. S. Jasaitienės ir 
p. E. Valiūnieuė pavaišinti.

Linkolno parko zoologijos sodas 
lapkričio žvėreliu išrinko šią bež
džionėlę, kurios protėviai gyvena 
Ugandos, Kenijos ir kitų Afrikos 
kraštų miškuose.

Mielam prieteliui

STASIUI BAKUČIUI
reiškiame nuoširdžiausiu užuojautą liūdesy, 

jo mylimai Mamytei Europoje mirus.

Marija ir Juozas Ročkai

A. -J- A.
NIKODEMAS PLEŠTYS

Lietuvos Savanoris - Kūrėjas
Gyveno 53Q2 So. Winchester Avė., Chicago, Illinois.
Mirė lapkr. 30 d., 1969, 2:45 vai. popiet sulaukęs 67 m.
Giimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Užliaušių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Juozas Gritienas. 

Lietuvoj — žmona Ona; duktė Jurėną Zimavičienė su šeima; 
sūnūs Romualdas su šeima; Rusijoj — sūnus Zenonas ir duktė 
Viliunė; ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) kopi., 2424 W. 68 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 3 d. iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdus: ŽMONA
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tel: RE 7-1213.

..........uliniu......
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ....................$5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ......... ............... ......... $7.08
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Rlinois gyventojai prie knygoi 
kanos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

Tune-up lr Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

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

Ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
2443 W. OSrd Street. Chioago, Ulinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0884

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(I±AGKAWIOZ)

2424 W. 69tb Street Tek REpnblle 7-1218 
2814 W. 23rd Place_______ Tek VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-3401

REMKITE “DRAUGĄ’

Negali susirokuot, kai vy- ką savo. (Rokiškėnų patarlė).
ža batu tapo. (Pandėlišikių pa
tarlė) .

— Broleli mano, rūkyk tabo-

— Piemeniui visi 'lašeliai, tik 
ne visi kąsneliai. (Pušalotiškių 
patarlė).

Mielai

ONAI 2ILIONIĘNEI ir šeimai, 

jos brangiai motinai Lietuvoje mirus, liūdesio valan

doje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Brigita ir Albinas Perrey

Giedrininkę

EMILIJĄ PALIOKIENĘ,
jos brangiam tėvui a. a. ANTANUI MASILIŪNUI mi

rus Lietuvoje, liūdesio valandoje giliai užjaučiame.

VYRESNIOSIOS GIEDRININKES

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

v
Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-6600

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. 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
Telefonu — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Lituanica Avė. Tei. YA 7-1188-1139

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



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio mėn. 2 d.

X Ant. Skirtus, atvykęs į 
Mokslo ir kūrybo8 simpoziumą 
ir čia dalyvavęs posėdžiuose, 
dar pasilieka Chicagoje iki tre
čiadienio. Sustojęs pas Ag. Pi- 
naitis, 7014 So. Rockvvell. Iš Chi 
cagos vyks į Nevv Yorką, o apie 
9 d. gruodžio jau grįš atgal į 
Los Angeles, kur tuiri daug dar 
bų ryšium su jo leidžiamomis 
“Lietuvių Dienomis”, “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” ir kur tu 
ri savo spaustuvę. Ant. Skilius 
yra ilgesnį laiką gyvenęs Chica
goje ir čia turi daug pažįstamų 
ir draugų.

X Emilija Paliokienė Chica
goje gavo žinią, kad jos tėvelis 
Antanas Masiliūnas mirė Pane
vėžyje ir palaidotas Ramygalo
je. Jo sūnus ir Emilijos brolis 
dipl. efcon. Jonas Masiliūnas, 
savanoris kūrėjas ir paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos susisie 
kimo ministeris, per pirmąjį trė 
mimą išvežtas į iSiibirą ir Kalė
dų dieną ten sušaudytas. Kun. 
A. Grauslys tėvų jėzuitų koply
čioje š. an. lapkričio 28 d. atna
šavo šv. Mišias už a. ia. Antano 
Masiliūno vėlę. Už a. a. Jono 
Masiliūno vėlę užprašomos šv. 
Mišios kiekvienais metais Ka
lėdų dieną.

X Kun. Zigmas Ramanaus- 
ka8, vikaraująs Waukegane Šv. 
Baltramiejaus lietuvių parapijo 
je, kurios klebonu yra parapie- 
čių mėgstamas ir mylimas kun. 
S. Jonelis, praėjusią savaitę grį 
žo iš Miami, Fla., kur jis ir jo 
motina buvo išvykę poilsio.

X Lietuvių, įsigijusių filoso
fijos daktaro laipsnį (Ph. D.) 
JAV-bėse ir Kanadoje 1950— 
1969 m. apytikrį sąrašą sudarė 
dr. Elona Vaišnienė, talkinama 
A. Augaičio, B. Gudaitės, R. 
Šarkos, E. Šarkienės. Sąraše 
yra apie 130 pavardžių. Tai la
bai daug, bet sąrašas toli gra
žu nėra pilnas. Liet. mokslo ir 
kūrybos simpoziumo proga šį 
sąrašą atskiru leidinėliu paskel 
bė JAV LB centro valdyba,. Jis 
rodo didelius mūsų tautiečių 
laimėjimus mokslo srityje.

X Straipsny apie steigsimą 
Liet. mokslo dr-ją, išspausdinta 
me vakar, kalbant apie komisi
ją, kuriai reikia pavesti sudary 
ti planus, išspausdinta, kad rei
kia įtraukti ir atstovą “katali
kų akcijos”; turi būti “Katalikų 
akademijos”.

X Cicero M. Valančiaus moks 
leivių ateitininkų agapėj, įvy
kusioj praėjusį sekmadienį pa
rapijos salėje, dalyvavo per šim 
tą moksleivių ateitininkų ir sve 
čių. Žodį tarė federacijos va
das prof. J. Plikumas, (kuopos 
globėjas dr. P. Kisielius ir mo
ksleivių centro valdybos atsto
vė Juozapavičiūtė. Patys moki
niai atliko programėlę. Agapei 
vadovavo kuopos pirm. S. Kup
rys.

X Petras Vėbra, mūsų dien
raščio skaitytojas Chicagoje, 
gavęs kalėdines korteles pririun 
tė 5 doL auką. Dėkojame.

X Pirksiu vaikiškus, geram 
stovyje, tautinius rūbus mer
gaitei. 12 dydžio. Tel. 471-0581.

(sk.)
X Didžiausią lietuviškų 

plokštelių pasirinkimą rasite 
— Gifts International - Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 ISt. Chicago, Dl. 60629. Tel. 
471-1424. Gražiausia dovana 
mažiesiems B. Pukelevičiūtės 
nauja vaikų 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.

(ek.)

X Prel. Ig. Alhavičiaus, bu
vusio šv. Antano parap. klebo
no, sveikata pablogėjo ir praė
jusį sekmadienį buvo išvežtas į 
Loretos ligoninę. 'Dr. P. Kisie
liaus priežiūroje prelatui bus 
padaryta operacija.

X Mokslo ir kūrybos simpo* 
ziumo proga banketas įvyko 
praėjusį šeštadienį šarkos res
torane. Gitarai pritariant diadnų 
padainavo brolis ir sesutė Un- 
deriai. Vakarienei vadovavo J. 
Pabedinskas, supažindindamas 
su aukštaisiais svečiais, tarp jų 
Lietuvos gen. ikons. dr. P. Dauž 
vardžiu ir ponia. Pobūvyje daly 
vavo gausiai iš viso krašto su
plaukusių lietuvių mokslininkų 
ir kūrėjų. Gaila, kad buvo visi 
dabai susiglaudę, nes kaip pra
nešta, salės šeimininkas laiku 
nebedavęs pažadėtos pridėtinės 
salės. Nepaisant to, gausūs sve
čiai po simpoziumo paskaitų tu
rėjo progo8 pabendrauti, atsi
gaivinti ir kai kas pasišokti. | 
Dalyvavo nemaža ir mūsų jauni 
mo.

X Augustaitytės - Vaičiū
nienės poezijos iririkinį leidžia J. 
Karvelis, bet ne koks sambūris, 
kaip anksčiau buvo skelbta.

X A.L.R.K. moterų sąjungos 
20 ‘kuopos Brighton Parke susi
rinkimas įvyks š. m. gruodžio 
7 d. 1 vai. mokyklos salėje. Bu8 
renkama nauja valdyba ir išduo 
ta parengimo apyskaita. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

X Kun. J. Kubilius kalbės 
ateitininkų sendraugių susirin
kime gruodžio 5 d. 7:30 vai. 
Jaunimo centre 203 kambary
je apie narkotikų ir alkoholio 
žalą žmogaus gyvenimui.

X Venecueioje gyvenusių lie
tuvių žvarbus pasitarimas įvyks 
šį penktadienį, gruodžio 5 d., 
7:30 vai. vak. Genės Baradie- 
nės bute, 2301 VVest 55tih St. 
Prašomi visi Venecueioje gyve
nę lietuviai pasitarime dalyvau-

Kai žydinti jaunystė puošniau
siuose tautiniuose kostiumuose 
lietuviškų melodijų sparnais at
nešama į erdvią sceną ir liejasi 
išieškotų formų liaudies šokių py
nėmis, ima tirpti iš džiaugsmo 
širdis, ir drėgti akys iš nesulaiko
mo džiaugsmo.

Šitaip buvo sekmadienį Mari
jos Aukšt. mokyklos salėje į Mar
gučio ruošiamą spektaklį iš Cle
velando atvykus “Grandinėlei”. 

Lietuviško baleto spektaklis
Tai jau buvo nebe tautinių šo

kių vakaras, o lietuviško, liaudies 
motyvais paruošto baleto spektak 
lis, atliekamas preciziškai paruo 
štų miklių šokėjų.

Čia nesijautė nei išėjimų sce- 
non, nei rikiavimųsi šokiui, o tik 
jaunatviško viesulo nešama šokio 
srovė. Jie atsivežė ir savo orkes
trantus: piano, elektriniai vargo
nai, 3 akordeonai, baritonas, gi
tara, klarnetas. Muzikos vadovas 
R. Babickas, pavaduotojas —G. 
Neimanas, asistentė L. Kaspera- 
vičiūtė. Orkestras tarpais atrodė 
pernelyg trankus, bet šokėjams 
tai padėjo ritmo laikytis.

Grandinėlė j įprastines mūsų 
šokių figūras išradingai įneša nau 
jos gracijos, net' ir patrauklaus

x J. Dragunevičius, Hartford,
Conn., užsakė daugiau kalėdinių 
kortelių ir atsiuntė 7 dol. auką. 
Dėkojame.

X Jonas Steikūnas, East 
Chicago, Ind., parėmė mūsų 
spaudą 5 dol. auka.. Ačiū.

X Povilas Ivaška, Elizabeth, 
N. J., dėkodamas už korteles 
prisiuntė 5 dol. auką spaudai 
paremti. Ačiū.

X Buvusios Lietuvoje studen 
tų “Romuvos” korporacijos ke
turiasdešimties metų sukaktis 
bus paminėta ateinančių metų 
kovo 7 dieną Jaunimo centre. 
Minėjimą organizuoja čdkagiš- 
kių romuviečių branduolys. Vi
si JAV ir Kanadoje, taip pat ir 
kituose kraštuoto gyveną, buv. 
“Romuvos” korp! nariai kvie
čiami atsiliepti laikinosios val
dybos adresais: J. Savickas, 
7121 So. Francisco Avė., Chica 
go, EI., 60629, J. Vaičiūnas, 
7221 So. Claremont Avė., Chi
cago, EI., 60636 ir H. Žemelis, 
1121 Oak Avė., Evanston, BĮ. 
Taip pat kviečiamos atsiliepti 
ir “Romuvos vaidilutės”. Aus
tralijoje “Romuvo8” korporaci
ja atsisteigė jau žymiai anks
čiau.

Architektas Raimondas Shlaustas 
paruošė projektą šiam 14-kos aukš
tų pastatui, kuriame bus 50,000 
kvad. pėdų vietos. Pastatas, prie 
233 E. Ontario, pilnai elektros ap
šildomas, kainuos 1200,000 dol. 
bus baigtas 1970 m. pavasarį. R. 
Shlaustas gyvena pas motiną 4410 1 
S. Rockvvell. Jis lankė Nekalto Pra
sidėjimo ir Kelly mokyklas. Baka
lauro laipsnį architektūroje gavo 
1955 m. iš Illinois universiteto Ur- 
banoje. Jo raštinė yra 620 N. 
Michigan avė.

x L. Venckus, Chicago, EI., 
džiaugdamasis kalėdinėmis kor
telėmis ir už jas atsiskaityda
mas, parėmė mūsų spaudos dar 
bus 15 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Susipratę lietuviai savo 
aukomis stiprina apaudą. Gavę 
kalėdine8 korteles “Draugą” pa
rėmė: po 3 dol. — P. Palubins
kas, — Vilkt. Šimaitis, dr. B. 
Sidrys, L. Gūdis, J. Šidlauskas, 
P. Simanauskas, Č. Barkaus
kas, N. Bakshis, V. Augulis; po j 
2 dol. — A. Brencius, V. Dab-I 
rila, J. Juška, Alfo. Danta, P.' 
Paliulis, Angelė Nelsas, Rutih 
Augustinaitis, P. Dovydaitis. 
Visiems malonus ačiū.

X Anna Novickį, mūsų skai
tytoja Mėlro®e Parke, dėkodama 
už kalėdines (korteles, atsiuntė, 
10 dol. auką. Dėkojame. 1

“Romuvos” korporantai susirinkę Chicagoje paminėti 39 metų kor
poracijos įsteigimo sukaktį: Sėdi iš kairės: J. Savickas, H. žemelis, 
J, Grigalauskas, A, Gasperaitis. Stovi iš kairės: S. Vanagūnas, P. 
Martinėnas, A. Jakševičius, J: Vaičiūnas ir L. Barimus. Nuotraukoje 
nėra L. Garlausko.

GRANDINĖLĖ PRIRIŠO ČIKAGIEČIŲ 
ŠIRDIS

humoro. Iš viso 32 mergaitės ir 
14 bernaičių su nuoširdžia šypse
na, jaunatvišku liaunumu pertei
kė mergaičių giją, kadrilių ir pol
kutę, našlių jonkelį, blezdingėlę, 
pakeltkojį, vainikėlius, šelmį, jau 
nimo žaidimą, tryptinį, sadutę, 
piršlio šokį, klumpakojį, blezdin
gėlę, rezginėlę, šakalinį, lenciū
gėlį, greitpolkę.

Šokių vadovas, pritaikytojas L. 
Sagys tiesiog genialus, pasinaudo
jęs darbu gabių chore ografijos kū 
rėjų: J. Lingio, J. Gudavičiaus, S. 
Kuzmienės, A. Raulinaitienės, M. 
Vaitulevičiūtės. Muzika J. Šve
do, J. Gaižausko, M. Noviko, E. 
Pilypaičio, R. Babicko. Tautiniai 
drabužiai irgi originalūs, reto dai 
lumo. Čia pasidarbavusi A. Vai- 
tonienė.

Patrauklus naujumas

Stebėjai šiuos šokius ir norėjo
si, kad ši grupė pasirodytų pasau
lio kultūringų kraštų sostinėse, 
kad jų šokiai būtų nufilmuoti ir 
pereitų televizijos stotis bei kinų 
ekranus. Daug kartų matėme tau 
tinius šokius, o dabar regėjos, 
kad matome kažką pirmą kartą, 
naujo ir nepasikartojančio.

Rodos dar niekada nebuvo pa
justa tokia lietuviško šokio jėga, 
kaip dabar. Vienu kartu kaip ant 
jautrių spiruoklių šoka visa gru
pė, kitu kartu tik judri pora, o 
kiti sudaro spalvingą foną.

Atėjęs pažiūrėti Chicagos uni
versiteto prof. Stankievičius kal
bėjo:

— Labai gražiai. Aš gėrėjausi 
nepaprastai.

Iš kitų girdėjosi:
— Tai fantastiška programa.
Šiuos Šokius stebėjusi viena iš 

Lietuvos atvykusi inteligentiška 
viešnia pasigerėjimo pagauta pra 
tarė:

— Tai stebuklas.
Nuostabu buvo sekti tokiu grei 

tu tempu besikeičiančias figūras, 
vykdomas profesionalų baletinin 
kų tikslumu.

Visa šokių pynė buvo siejama 
su liaudiškų vestuvių papročiais, 
programos leidiny atitinkamai 
angliškai paaiškinant amerikie
čių publikai.

Čikagiečiam nematyta

Impresinga buvo rezginėlė, at
liekama su didžiulių tautinių juo
stų jungtimi, jaunavedžiams su
darant vartus ir įvairių jungčių 
geometrines figūras, juostomis a- 
pipinant iškeltas jaunavedžių 
rankas.

Chicagoje naujas buvo šakali-

Marąuette Parko Balfo 5 sk. veikėjai Kostas Repšys ir Juozas Mac
kevičius. tikrina Balfo rėmėjų adresų korteles. Aukas paštu priima 
apskr. iždin. — Kostas Čepaitis 6722 So. Oampbell Avė., Balfo direk
torė — Aldona Daukienė 7159 So. Maplewood St., ir skyrių valdybos.

Nuotr. K. Bružo

Kartu su pasaulio tikinčiaisiais 
melskimės už persekiojamą

Bažnyčią ir už Lietuvą
Pasibaigus antrajam pasau- 

’iniam karui kai kurios labda
ringos organizacijos Europoje 
oradėjo minėti metinę maldos 
dieną už persekiojamą Bažny
čią, jų vadintą Tylos Bažnyčia. 
Tuo žodžiu suprantama Bažny
čia komunistų valdomuose kraš 
tuose. Ši užuojauta persekioja
miems tikintiesiems greitai pli- 
+o ir dahar daugelyje laisvo pa
saulio kraštų ji yra tapusi jau 
tradicine diena.

Amerikoje katalikų vyskupai 
šia intencija yra paskyrę gruo
džio 18-ją dieną. Visi tikintieji 
yra raginami tą dieną melstis 
už persekiojamą Bažnyčią, šio
je persekiojamos Bažnyčios są
vokoj šiandien telpa ir Lietuva, 
kur tiki: F'u tenka kentėti 
Lietuvos, istorijoje iki šiol dar 
nebuvusią priespaudą. Okupan
to tikslas yra visiškai sunaikinti 
Lietuvoje katalikų Bažnyčią ir 
lietuvių tautoje tikėjimą į Die
vą. Kunigų skaičių greitai ma
žina ne tik mirtis, bet ir Mask

Detroito “Gabijos” tunto skautės įsigijo dvi naujas vėliavas, kurias 
joms įteikė iš Chicagos atvykusi vyr. skautininke M. Jonikienė.

Nuotr. Preibio

IS ARTI IR TOLI
J. A VALSTYBĖSE

! ' *— Lietuvių Katalikių moterų 
organizacijų pasaulinės sąjun
gos tarybos narių metinis šuva 

| žiavimas, turėjęs įvykti š. m. 
l gruodžio 6 d. Neiw Yorke, dėl su 
, sidariusių kliūčių atšaukiamos. 
I Jis dabar įvyks 1970 m. pavasa 
I rį. Atstovėms kvietimai su nau 
ja data bus netrukus išsiuntinė
ti. Taip pat pralšiome sekti lietu 
viskas dienraščius.

— Prezidento Aleksandro 
Stulginskio pagerbimą rengia 
Washingtono Lietuvių bendruo
menė š. m. grudožio 14 dieną. 
Pamaldos Šv. Domininko baž
nyčioje, programa Statler Hil- 
ton viešbutyje.

I AUSTRALIJOJ
I — Už a. a. Aleksandro (Stul
ginskio, Lietuvoje mirusio buv.

nis, kur jaunimas pagaliais erzi
no piršlį, o mergaitės jį raštuotu 
rankšluosčiu papuošė.

Programai pasibaigus prapliu
pęs plojimų griaustinis kalbėjo, 
kad publika susilaukė didesnio 
pasigėrėjimo, negu buvo tikėju
si.

Bisui amerikiečių publikai 
Grandinėlė dar sklandžiai pašo
ko “Virginia reel”.

Svečiai apdovanoti skaisčiažie- 
dėmis gėlių puokštėmis, dailio
mis, kaip patys šokėjai. Net bu
vo gaila, kai griežiant lietuviškų 
šokių maršus, publikai ritmingai 
plojant, šokėjai apleido sceną.

Programą stebėjęs kitas Chica
gos universiteto prof. Aronson iš 
tarė:

— Magnificent.
Ir tai buvo tiesa.
Didžioje dalyvių gausos spūs

tyje iš fojė skirstantis namo vie
na inteligentiška čikagietė prata
rė:

— Pro susijaudinimo ašaras 
pusės šokių nemačiau. Tokia pro
grama paveikia, kad didžiuojie
si, jog esi lietuvis.

J. Daugi.

va. Vien tik šį 1969 metų rude
nį 29 kunigams uždrausta eiti 
kunigo pareigos. Žinome likimą 
kunigų, šiais metais drįsusi:} 
kreiptis į Maskvos valdžią, kad 
būtų leista miimti į kunigų se
minariją daugiau kandidatų. 
Melsdamiesi už persekiojamą 
Bažnyčią tuo pačiu melJžiamės 
už Lietuvą.

Taigi lietuviams dera nuošir
džiau, negu kitiems, įsijungti į 
besimeldžiančią žmoniją. Ar baž 
nyčioje būtų tai viešai priminta 
ar ne, lietuviai tą dieną savo 
maldų ir darbų intencijose pri
siminkime Lietuvą ir kitus mū
sų likimo broliu., — pavergtus 
ir persekiojamus. Maldose ir in
tencijose susijunkime su perse
kiojamų kančiomis ir jų tyliu 
pagalbos šauksmu. Daug gali 
nuolatinė tikinčiojo malda (Jo
kūbo 5,16). Darbuokimės ir 
melskimės neabejodami, kad 
Dievas neleis ilgai triumfuoti jo 
ir žmogaus priedams.

Vysk. V. Brizgys

Respublikos prezidento sielą vi
sose didesnėse kolonijose buvo 
atlaikytos gedulingos .pamaldos 
ir suruošti 'minėjimai.

— Pranas Gediminas, gim. 
1921 m. Skirsnemunėje, mirė 
Geelonge. Palaidotas bendruo
menės lėšomis Geelomgo kapi
nėse.

— Kun. Pr. Vaseris vadovau
ja Austraiijo8 lietuvių R. kata
likų federacijai ir aktyviai rū
pinasi ALK dienų ruošimu. Ade 
laidėje tokios dienos bus suruoš 
tos Kalėdų atostogų metu.

— A. a. Justino Vaičaičio, 
IX. 25 Bostone mirusio pirmo
jo Australijos liet. bendruome
nės pirmininko, mirtį nuoširdžiai 
apgaili Australijos lietuviai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lietuvių mokslo akademi

jos centrinė biblioteka išleido 
bibliotekos atlasų ir žemėlapių 
katalogą, kuriame aprašyti

“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 .............

Siunčiu .............. prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavarde 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

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

Parašas

Chicagos žinios
KALĖDOS APLINK PASAULĮ

Mokslo ir pramonės muzieju
je lapkr. 29 d. prasidėjo 28-tas 
metinis kalėdinis paminėjimas, 
įkuriame dalyvauja skirtomis 
dienomis įvairios tautybės. Lie
tuviai pasirodys gruodžio 6 d. 
7:30 v. v. Po programos bus 
galima gauti lietuviškų valgių. 
Paminėjimai tęsis iki Naujųjų 
metų.
BRANGESNĖ AUTOMOBILIŲ 

APDRAUDA
Pranešta, kad 175 Blinoi8 ap 

draudos kompanijos jau pakėlė 
automobilių apdraudos kainas
11.5 proc. Už tipiško automobi
lio apdraudą reiks mokėti apie 
$10 daugiau.

PELNAS IŠ ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ

Illinois valstijos iždas mokes
čiais iš arkiių lenktynių šiemet 
gavo $23,776,844. Pernai gauta 
apie $800,000 daugiau.
VALST. OPEROS SOPRANAS

Chicagos universiteto Rocke- 
fellerio koplyčios choras su Chi 
cagos simfanijo8 orkestro paly
da gruodžio 5 ir 7 d. atliks Han 
delio Mesiją. Pastatymuose da
lyvaus iš Frankfurto valst. ope
ros atvykusį solistė sopranas 
Sylviia Staihlman.

LĖKTUVŲ DUNDESYS
Gruodžio 2 ir 3 d., virš Chi

cagos, B-58 kariški bombonešiai 
atliks pratimus. Kaikuriose 
miesto dalyse bus galima gir
dėti dundesys, prasiveržiąs kai 
sprausminiai lėktuvai pralenkia 
garso greitį.

KLIERIKŲ ŠVENTIMAI
Vysk. Thomas Grady suteikė 

tonzūrą 28-iems ir žemesniuo
sius šventimus 31-am klierikui. 
Apeigos buvo St. Mary of the 
Lake seminarijos koplyčioje, 
Mundeieine. Klierikų tarpe bu
vo ir Jurgi8 šarausfcas.
AR ASTRONAUTAI NUSILEIS 

MICHIGANO EŽERE
Miesto specialių įvykių direk 

toriui pulk Jack Reilly perša
ma mintis, kad jis įtikintų bū
simo į mėnulį skridimo astro
nautus nusileisti į Michigano 
ežerą prie pat Chicagos.

VESTUVINĖ SUKNELĖ
Aileen Dunn ištekėjo už Ja

mes Clif fbrd švenč. Širdies baž
nyčioje Winnetkoje. Ji dėvėjo 
1808 m. gamintą suknelę, kurio 
je tuokėsi jos mamos mama, 
jos mama ir (keletą giminaičių.

KIEK KASDIEN MIRŠTA
Chicagoje 1068 m. mirė 

40,630 akmenų, atseit kasdien 
maždaug po Įlinka. Cook ap
skrityje pernai mirė 57,844 as
menys, atseit makiaug po 158 
kasdien. Daugiausia mirčių pa
sitaikė spalio ir lapkričio mėn.

2053 įvairių šalių žemėlapiai iš 
bibliotekoje esančių 7000 že
mėlapių vie(netų. Prie katalogo 
paruošimo daugiausia dirbo K. 
Čepienė.


