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JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SIDABRINIS JUBILIEJUS
O. LABANAUSKAITĖ, mūsų korespondentė J. Tautose

Jungt. Tautos. — 1945 m. bir
želio 26 d. San Francisio mieste 
50 valstybių atstovai pasirašė J. 
Tautų chartą. Nuo to įvjldo ki
tais metais sueina 25 metai — si
dabrinis J. Tautų jubiliejus.

Tais pačiais 1945 m. rugpiūčio 
6 d. Amerikos karo aviacija nu
metė pirmąją pasaulio 
bombą ant Japonijos
mos miesto, už trijų dienų antrą
ją — ant Nagasaki miesto.

Abudu įvykiai ir abudu jubilie
jai rišasi vienas su kitu ta pras
me, kad Jungt. Tautos buvo ku
riamos tam, kad atominių bom
bų daugiau ant miestų nereikėtų 
mėtyti, kad žmonija prieitų 
prie tokio susipratimo, kad karas
niekad nebebūtų reikalingas, kad mentų priėmimu ir pasirašymu.
sutartas ir visų pritartas įstaty
mas, paremtas teisingumu ir vi
sų žmonių bei visų tautų lygybe, 
būtų tarptautinės tvarkos saugu
mo laidas.

Per aspera ad astra 

Besirengdamos kitais metais tą
jubiliejų švęsti, J. Tautos ką tik tą jų rekomenduotas konvencijas, 
reikalą prisiminė trumpose dis- čia pažymėtina, kad jau seniai 
kusijose — jubiliejaus proga pa laukia dėmesio parengtos dvi 
daryti 25 metų veiklos apžvalga, svarbios konvencijos — viena re- 
surasti bent didžiąsias klaidas, ligijos, kita informacijos laisvei 
darbo metodų silpnybes ir nu- užtikrinti. Rusijai ikšiol nepriim- 
matyti priemones «teip sustiprinti tina nė viena nė kita. Ji bandė 
J. Tautas, kad jos pajėgtų grei- jas nutaisyti taip, kad iš jų nie
kiau pradėti eiti ta kryptimi, ku- ko nebeliktų, bet ateis laikas ir
rią rodo chartoje surašyti princi
pai ir tikslai.

Prisimintina, kad per 25 metus 
daryta klaidų, kad ne visi nariai 
savo tikslų siekdami laikėsi char- 
tos principų, kad narių darbai 
dažnai nesiderino su metinėse a- 
samblėjose sakomomis kalbomis, 
tačiau dabar jau niekas nebegali 
sakyti, kad Jungt. Tautų kūrėjai 
padarė klaidą jas įkurdami. J. 
Tautų chartoje surašyti principai 
niekad negali pasenti, nes jie pa
imti iš žmonijos per ilgus amžius 
sukrautų moralinių lobių. Pase
no tik kai kurie prieš 25 metus 
pasirinkti veiklos metodai ir or
ganizacinės formos. Jubiliejaus 
proga į tai bus atkreiptas reika
lingas dėmesys ir suplanuotos re
formos. Bent tokios yra dabarti
nės nuotaikos.

Jubiliejaus tema

Jubiliejui pradėta rengtis iš 
anksto. 1968 m. asamblėjos se
sija sudarė komitetą gairėms nu
statyti ir narių pasiūlymams su
rinkti, šių metų sesija pavedė 
tam pačiam komitetui minėjimą 
suorganizuoti ir atitinkamus do
kumentus paruošti.

Jubiliejaus tema parinkta ši: 
Taika, teisingumas ir pažanga. 
Derinys labai vykęs, nes žmogaus 
dvasinė ir medžiaginė pažanga 
neįmanoma be taikos ir teisingu
mo, gi taikai ir teisingumui ne
jauku įsikurti moraliniame ir me 
džiaginiame skurde bei neteisin
game gyvenimo priemonių pa
skirstyme.

Yra didelis spaudimas pradėti 
rimtą nusiginklavimą, prade
dant atominiais ginklais, todėl 
1970 metai pasirenkami pirmai
siais taikos eros metais. Pirma
sis tos eros dešimties metų gaba
liukas bus paskelbtas Nusiginkla 
vimo dekada, kuri sutaps su ant
rąja J. Tautų organizuojama ūki
nio ir socialinio išsivystymo dėka 
da. Visus tuos reikalus apsvars
tys ir atatinkamas formas suteiks 
25-ri gerieralinės asamblėjos sesi
ja.

Kalbas pakeisti darbu
Tokiu šūkiu turėtų vadovautis 

J. Tautos sidabrinį jubiliejų at
šventusios, bet jubiliejaus proga

bus dar su kaupu tuščiažodžiau
jama.

Iškilmes raginama surengti 
kiekvieno JT nario valstybėje ir 
jas taip organizuoti, kad kuo di
desnis gyventojų skaičius būtų 
supažindintas su JT idealais, su 
25 metų darbais, nevengiant

atominę slapstyti silpnybes ir suklupimus. 
Hiroshi- Ypač kreipti į tą reikalą jaunimo 

dėmesį.
Pagrindinės iškilmės vyks J. T. 

būstinėje New Yorke. Dar neži
noma, kiek joms laiko bus skiria
ma, tik jau nusistatyta, kad jos 
būtų dalis metinės generalinės 
asamblėjos sesijos ir savo aukš
čiausią tašką pasiektų 1970 m. 
spalio 24 d. atitinkamų doku-

Po to jau 25-ji sesija pradės svar
styti savo dienotvarkę.

Jubiliejaus proga visi JT šei
mos organai raginami baig
ti ruošti dar nebaigtas konvenci
jas ar deklaraiijas, visi nariai — 
valstybės raginamos pasirašyti ar 
ratifikuoti J. Tautų priimtas ar

kitaip nusiteikusiems nariams su 
telkti jėgas ir jas išleisti tokias, 
kokios jos tikrai turėtų būti. Po 
to jau kiekvienas narys bus lais
vas jas pasirašyti ar ne.

Jaunimo asamblėja

Tuose pačiuose rėmuose suma 
nyta įjungti į jubiliejaus šventę 
ir pasaulio jaunimą.

(Nukelta į 6 pusi.)

Arabų teroristai snaiperiai šitaip apsimaskavę stengiasi apšaudyti Izra
elio gyventojus netoli Jordano upės.

VIDURINIU RYTU KRIZE 
KELIA MASKVA

WAf}HTNGTONAS. — JAV 
pakaltino Sovietų Rusiją kad 
ši Viduriniųjų Rytų krizę nau 
doja propagandai ir išnaudoja 
savo reikalams. Valstybės sekr. 
William Rogers atmetė kaltini
mą, kad Amerika yra antia-a- 
biška, ar buvo prieš arabus nu
sistačiusi. JAV stengiasi, kad 
Izraelis pirmoje eilėje tartųsi 
su Egiptu. Kaip žinoma, Sovie
tų Rusijos laikraščiai pakaltino 
Ameriką antiarabišku nusista
tymu.
Nusiskundė britais ir prancūzais

Jeruzalėj min. pirm. Goldą 
Meir sudarytą kabinetą patvir
tino seimas 90 prieš 10 ir mi- 
nisterė savo kalboje pareiškė, 
kad vidurinių Rytų krizė ie di
džiausias kurstytojas yra Mask
va. Naujoji vyriausybė yra ko

Įvairūs pasitarimai 
pasaulyje

VVashingtone
Prez. Nixon pirmadienį priė

mė Vatikano atstovą kard. De 
Furstenberg, kuris yra Oriento 
Bažnyčios kongregacijos pre
fektas. Susitikimas praėjo drau 
giškoje dvasioje, nes prez Nix- 
on norįs glaudesnių santykių su 
Vatikanu.

Vatikane
Šv. Tėvas privačioi audienci

joj priėmė Lenkijos kard. Vi
šinskį. Kardinolas buvo susir
gęs, bet dabar jau vėl galės da
lyvauti pasitarimuose.

Maskvoj
Sovietų Rusijos min. pirm. 

Kosygiųas susitiko su Rumuni
jos aukštų karininkų delegaci
ja. Tai paskelbė Tassas.

Išmėtė iš universiteto
riaušininkus

CAMBRIDGE, Mass. — še
šiolika studentų išmesta iš Har
vardo universiteto todėl, kad jie 
buvo valandai uždarę dekaną 
Emest May jo kabinete lapkri
čio 19 d. studentų riaušių me
tu. Studentus išmetė universi
teto profesorių drausmės ta
ryba, į kurią įeina ir trys stu
dentai.

Hanoi ir taika
HONG KONG. — Raudonasis 

milijonierius Cyrus Eaton, vie
šėjęs Hanoi aštuonetą dienų, 
skelbia, kad yra vilčių taikai, 
jei prez. Nixonas tikrai sieks 
taikos. Tačiau Hanoi vadovai 
mano, kad prez. Nixonac neno
rįs taikos. Eaton ske’bia kad 
Šiaurės Vietnamas amerikiečius 
karius belaisvius laikąs gerai. 
Jis, esą, apie padėti Hanoi in
formuosiąs prez. Nixoną, te čiau 
jokio rašto iš komunistinių va
dų nevežąs.

alicinė tačiau į ją neįėjo ko
munistų. grynai religinių sąjū
džių ir kairiųjų atstovai. Ji taip 
pat pareiškė, kad Izraei.s visa 
da s’okė taikos, norėdamas tar
tis tiesiog su arabais. Esą, Mas
kva kursto arabus ir veda dirb
tinę Įtampą, ir jei ne Maskva, 
Viduriniuose Rytuose būtų ga
lima greičiau pasiekti taikos. 
Ji taip pat pakaltino Rus’ją, kad 
ji pris+ačiusi už bilijonus dolerių 
arabams ginklų. Ji nusiskundė, 
kad . Britanija neparduoda Iz
raeliui pačių moderniausių tan
kų ir Prancūzija, kuri neprista
to Mirage kovos lėktuvų, nepai
sant, kad Izraelis jau už juos 
sumokėjo.

Sov. Rusija Egiptui davė gin 
lų už 2 bil. dolerių ir Irakui u 
600 mil. dol.

Prez. Nixon ir jo patarėjas prof. H. Kissinger tariasi aktualiais po
litiniais klausimais.

Sumos gynybos 
reikalams

WASHINGTONAS. — Sena
tas nubalsavo, kad negalima 
naudoti krašto gynybos lėšų 
JAV kariams laikyti Laose ar 
Thailande. Tai nubalsuota 73 
balsais prieš 17. Gynybos rei
kalam paskirta 69.3 bil. dolerių, 
85 prieš 4 balsais. Prieš balsa
vo senatoriai Charles E. Goodell 
(R., N. Y.), Mark O. Hatfield 
(R., Ore.), Lee Metealf (D., 
Mont) ir Stephen M. Young 
(D., Ohio).

Iš tos sumos 2.2 bil. eis Pie
tų Vietnamo kariams ir JAV 
sąjungininkams, kovojantiems 
Vietname, taip pat ir vietinėms 
Laoso ar Thailando karo pajė
goms. Nors tuose kraštuose ne
są JAV karių, t: čiau JAV oro 
jėgos padeda Lao^o kariams ko
voti su Šiaurės Vietnamo dali- 
^ais. , i"*’

Siūlo ginklu kontrolę
BALTIMORE, Md. — Milton 

Eisenhowėr paskelbė, kad reikia 
suvaržyti ginklų prekybą, kad 
būtų galima sumažinti nusikal
timų skaičių. Jis savo praneši
me teigia, kad ginklai turi būti 
surinkti ir palikti tik tiems, ku
rių pareiga juos turėti. Esą, 
turi vietos valdžios organai nu
spręsti kam kokie ginklai ga
lima palikti. Ginklus galėtų tu
rėti policininkai, sargai, pinigus 
gabeną sunkvežimių šoferiai ir 
dar vienas kitas asmuo. Milton 
Eisenhower yra nusikaltimams 
tirti komisijos pirmininkas, ku
ri sudaryta nužudžius šen. Ro
bert Kennedy ir kurioj yra 13 
asmenų.

Dubčekas paskirtas 
ambasadoriumi

PRAHA. — Buvęs partijos 
šefas Aleksander Dubček, ku
ris buvo pradėjęs Čekoslovakiją 
vesti laisvėjimo kryptimi, dabar 
paskirtas ambasadorium į Tur
kiją. Dar prieš tai keletą dienų 
buvo puolamas Dubčekas spau
doj, tačiau užsienio reikalų min. 
pavaduotojas Antonin Krouzil 
pareiškė, kad visi pajėgūs as
menys gali. gauti darbo diplo
matinėje tarnyboje. Dubčekas, 
48 m., gyveno pastaruoju me
tu Bratislavoj. Jis dar tebėra 
komunistų centro komiteto na
rys.

Kalendorius
Gruodžio 17 d.: šv. Eigilas, 

šv. Olympija, Montigaila, Laila.
Gruodžio 18 d.: šv. Gracijo- 

nas, šv. Sanitana, Girdvilas, Ei- 
vilė.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:21.
Oras

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien nešalta. Temperatūra dau
giau 30 laipsnių.

Žydai gali išvykti 
iš Sov. Rusijos

MASKVA. — Komunistų val
džios laikraštis “Izvestijos” iš
spausdino straipsnį, kuriame 
skelbiama, kad visi žydai, kurie 
turi giminių užsienyje ir nori 
iš Rusijos išvažiuoti bus išlei
džiami. Esą, tik nuo 1967 m. ka
ro Izraelio su arabais, nutrukus 
santykiams su Izraeliu, sunkiau 
tas žydų keliones į Izraelį su
tvarkyti. Tačiau straipsnio au
toriai Berenstein ir Fridel, ku
rių pavardės skamba žydiškai, 
sako, kad žydai nenorėję pasi
naudoti ir nenori vykti į Izrae
lį, kad ten būtų įkurdinti iš ara
bų atimtose žemėse. Esą Sov. 
Rusijoj nėra antisemitizmo, o 
kad tai būtų aiškiau, cituoja 
Leniną.

Bendrosios rinkos
dalyvių posėdžiai
BRIUSELIS. — Bendrosios 

Europos rinkos užsienio, finan
sų ir agrikultūros ministeriai 
pradėjo savaitės pasitarimų po
sėdžius, kad aptartų svarbiau 
sius reikalus, reikalingus išspręs 
ti ligi šių metų pabaigos.

Sudarė komisija
NEW YORKAS. — Buvęs 

JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose ir kiti 25 asmenys su
darys specialią komisiją, kuri 
ištirs Black Panthers partijos 
narių susikovimo su policija at
vejus Chicagoje, Los Angeles 
ir kituose miestuose. Buvęs auk 
ščiausio teismo teisėjas Gold- 
berg tai pareiškė kalbėdamas 
spalvotų žmonių teisių gynimo 
būstinėje.

Kristie Lynn Slater 5 m. su Kalėdų seneliu Chattanooga, Teini. Tuoj 
po to ji buvo dingusi, tačiau nenukentėjusi policijos surasta kitame 
mieste.

Komunistai kritikuoja 
prez. Nixono kalbą

Amerika esą nenorinti taikos

WASHINGTONAS. — Užva-
kar prez. Nixonas savo kalboje 
pareiškė, kad bus iš Vietnamo 
atitraukta ligi balandžio mėn. 
dar 50,000 karių, tačiau Hanoi 
ir jo taikos delegacijos dalyviai 
Paryžiuje pareiškė, kad iš pre
zidento kalbos nematyti, kad A- 
merika nori taikos. Esą, prez. 
Nixon kalba rodo, kad Ameri
ka nenori atsitraukti iš Vietna
mo ir graso toliau karu. Kaip 
žinoma, prez. Nixon savo kal
boje pabrėžė, jog Hanoi turi at
siminti, kad jei Amerikai ati
traukiant karius iš Vietnamo 
stengsis daugiau infiltruoti į 
Vietnamą, Hanoi labai rizikuo 
ja. i ,
Tegu Hanoi nustoja sapnuoti 

apie pergalę
Toliau prezidentas pabrėžė, 

kad nuo lapkričio 3 d„ kada pre 
zidentas pasakė kalbą, paskelb-

Serž. David Mitchell, 20 m., teigia, 
kad My Lai vietovėje nebuvo jo
kių žudynių, tai esą buvę kovos 
tokios, kaip ir visur Vietnamo fron
te.

Mirė 100 romanų 
autorius

DELRAY BEACH, Fla. — Ži
nomas rašytojas Theodore 
Pratt, mirė sulaukęs 68 metų 
amžiaus. Jis yra parašęs dau
giau šimto romanų. Jo knygose 
daugiausia buvo vaizduojama 
Florida. Jo vėliausia knyga 
“Mr. Adam” buvo išleista tik 
praėjusį mėnesį.

damas apie atsitraukimus iš 
Vietnamo, nepadaryta pažangos 
Paryžiaus derybose. Esą, tegu 
Hanoi nustoja sapnuoti apie per 
galę frontuose ir tegu geriau 
įsijungia į svarbias taikos de
rybas.

'Pietų Vietnamo prez. Nguyen 
Van Thieu skelbia, kad prez. 
Nixono karių atitraukimas yra 
galimas, vis daugiau karinių 
postų perimant Pietų Vietna
mo kariuomenei.

Hanoi radijas gi pareiškė, 
kad 50,000 kanų atitraukimas 
iš Vietnamo ligi balandžio 16 d. 
visai nerodo jokio progreso, ka
ro baigimo linkme. Hanoi rei
kalauja, kad besąlyginiai ir sku
biai Amerika turi atitraukti sa
vo karius iš Vietnamo.

Infiltracija
Šiaurės Vietnamo infiltracija 

yra padidėjusi negu buvo vasa
rą, tačiau nėra tokia didelė, ko
kia ji buvo prieš metus. Prez. 
Nixon savo kalboje pažymėjo, 
kad Amerikos piliečiam ir kon
gresui remiant jo politiką, nu
šluoja visas Hanoi viltis, kurie 
mano, kad karą galės laimei 
Amerikoje. Nors ir pasitarimais 
nieko negalima pasiekti, tačiau 
prezidentas išreiškė opti m ištintų 
vilčių, kad P. Vietnamo kariuo
menė gerai pakeičianti JAV ka
ilis.

Ginkluotų moterų 
nuotrauka

FORT BENNING, Ga. — Nuo 
traukos, kuriose matyti gink
luotos moterys ir vaikai yra pa
darytos dar prieš kovas prie 
My Lai, išspausdintos Colum- 
bia (Ga.) laikraštyje vakar die
nos laidoje. Nuotrauką davė ar
mijos karininkas, kuris tuo me
tu netoli My Lai buvo su 11-ja 
pėstininkų brigada. Ši nuotrau
ka paimta iš filmo, kuris rastas 
vietkongo bazėje netoli My Lai, 
trejetą savaičių prieš 1968 m. 
kovo 16 d., kada įvyko kauty
nės dėl My Lai kaimelio ir kur 
kaltinama, kad amerikiečiai nu
žudę civilių. Kaip žinoma, šiuo 
metu vedamas apklausinėjimas 
dėl My Lai įvykių, kur kalti
namas Įeit. Calley,

Trumpai iš visur
• Venecijos arkivyskupo ir 

patriarcho vieton mirusio kard. 
Urbani paskirtas vysk. Albino 
Luciani, 57 m.

• Laose Pathet Lao komu
nistiniai sukilėliai nukovė 9 ci
vilius ir sužeidė tris.

• Kolumbijoj susirėmime su 
komunistiniais teroristais žuvo 
4 policininkai.
• Gynybos sekr. Melvin Laird

skelbia, kad atitraukiant karius 
iš Vietnamo, 10% bus sumažin
tas kitais metais naujokų šau
kimas.

• Italijoj asmuo kaltintas 
bombų sprogdinimu Milane, iš
šoko iš ketvirto aukšto ir už
simušė. Tai vienas anarchistų 
Pinelli, 42 m., geležinkelio tar
nautojas.

• Prez. Nixon vakar išsiuntė 
40,000 Kalėdų sveikinimo korte
lių.

• Saigone komunistiniai te
roristai išsprogdino bombą prie 
Chinh Luan laikraščio spaus
tuvės. Sužeista tik praeivių.
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PENKERI METAI ALGIMANTO LAIVUI

LSS kontrolės komisija tikrina LSS pirmi jo*, iždo knygas. Iš k. s. Ma
rija Reinienė, s. Kazys Cijunėlis, v. s. Aleksas Karaliūnas ir LSS pir- 
mijos iždininkė v. s. Florentina Kurgonienė. Nuotr. V. Noreikos

Mes Algimantėnai 
Keliame bures.
Švyturiai mus šaukia 
į plačias mares.

Prieš 47 metus pirmieji LSB 
jūrų skautai algimantėnai Kaune 
į jachtų stiebus kėlė žydrius vim- 
pilus su skautiška lelija. Keitėsi 
vienetų vardai, keitėsi veidai, ta
čiau liko ta pati jūrinio skautavi 
mo idėja ir džiaugsmas.

Prieš penkerius metus Chica
gos skautų Lituanicos tunte susi
būrė nedidelis jūrų skautų kan
didatų būrelis . Tuometiniam 

-tuntininkui s. K. Cijūnėliui 1964 
XII. 20 d. Jaunimo centre su
šaukus steigiamąją jūrų skautų 
vieneto sueigą ir vadovauti pa
kvietus tuometinį LSB j.s. Br. 
Juodelį, susirinko pirmieji kandi
datai: Gintaras Čepėnas, Algis Re 
gis, Ramūnas Vidžiūnas, Benius 
Skvirblys ir Pranas Skvirblys. Tai 
buvo L.K. Algimanto laivo bran
duolys, tuo metu sudaręs Delfi
nų valtį.

Tuoj po Naujų Metų šventės 
entuziastingai prasidėjo sueigos, 
vienetą instruktuojant ir globo
jant j.s. Br. Juodeliui. 1965 m. 
sausio gale vienetui vadovauti 
buvo pakviestas v. slt. J. Šalčiū- 
nas. Per du mėnesius išėjus pro
gramą ir išlaikius egzaminus, 
1965.11.28. iškilmingoje sueigo
je pirmasis penketukas davė jūrų 
jaunio įžodį.

Po Kaziuko mugės, kur pirmie
ji jūrų skautai gerai pasirodė su 
laimės ratu, į vienetą įstojo eilė 
naujų narių, sudarant Pingvinų 
valtį. Jūrų skautų veiklos nuotai
ką labai pakėlė tą pavasarį tun
to ir jūrų budžių lėšomis nupirk
tas ir atremontuotas 19 pėdų 
“Lightning” klasės burlaivis. Jis 
buvo pavestas tuo metu tunte 
jau stipriai veikiančiai jūrų bu
džių įgulai, kuri burlaivį nuleido 
Michigan City uoste ir plačiaja
me Michigan ežere atliko plau
kiojimus, kartu paimdami ir jū
rų skautus. Burlaivį vedė j.s. Br. 
Juodelis, kitiems jūrų budžiams 
atliekant buriavimo praktiką.

Lituanicos tunto stovykloje, 
stovyklavo ir 12 jūrų skautų, va
dovaujant R.. Kunstmanui. Į sto
vyklos ežerą atvežtas burlaivis Jū
ros dienos proga buvo pakrikšty
tas “Vėtros” vardu. “Vėtrą” grą
žinus į Michigano ežerą, per pir
mą sezoną, buvo išburiuota 72 
valandos.

Iškilmingoje Algimanto laivo 
metinių sueigoje ir Klaipėdos die
nos minėjime, vienetui priklausė 
jau 16 skautų. Kaziuko mugėje 
algimantėnai vėl sėkmingai daly
vavo ir uoliai talkininkavo tun
tui BSA “Fun Fair” šventėje. 
1966 m. tunto vasaros stovyklo
je stovyklaujant 12 jūrų skautų 
vėl iškilmingai buvo paminėta 
Jūros diena ir duoti nauji įžo
džiai. 1966 m. gale nauju laivo 
vadu buvo pakviestas ps. A. Al

Lituanicos tunto Chicagoje jaunesniųjų jūrų skautė - bebrų Nemuno 
laivas, įkurtas 1969 spalio 12 d. Viduryje vadovai — laivo vadas jūrų 
ps. R. KunstmaniM ir instruktoriai jūrų budžiai Vyt. Cekatoavičlus ir 
vair, fi, čepeaaą__ ____ .. _ ___ t , Nuotr. Br, Juodelio

čiauskas, vienetui apjungiant 23 
narius.

LSB jūrų skautams švenčiant 
45 m. sukaktį, 1967.III. 12 d.
kartu su seserijos jūrų skautėmis 
buvo atšvęsta iškilminga jubilie
jinė sueiga, dalyvaujant LSB VS 
ir tėvams bei svečiams. Žiemos 
metu tunte vykstančiuose skilti- 
ninkų kursuose dalyvavo ir 4 
jūrų skautai, valt. A. Regiui bai
giant pirmuoju.

Vasaros sezonas buvo pradėtas 
iškyla į povandeninį karo laivą 
“USS Silverside” ir į Jachtklu
bo šventę. 1967 m. birželio 25 
d. iškyloje į Beverly Shores buvę 
pakrikštyta “Naro” vardu prieš 
metus gauta ir jūrų budžių atre
montuota keturirklė valtis. Tun 
to vasaros stovykloje buvo pašven 
tinta nauja L.K. Algimanto lai
vo vėliava, padovanota A. Regio, 
sr. Vėliavos kūmais buvo ps. Ire
na Regienė ir j.s. Br. Juodelis. 
Tarp sveikinimų šia proga buvo 
gauti LSB jūrų skautų steigėjo s. 
Juliaus Jurgėlos ir seno algiman- 
tėno kap. j.s. P. Labanausko.

Jubiliej’nėje Jūros dienoje Ka
nadoje Romuvos stovykloje algi- 
mantėnus atstovavo laivo vėlia
va ir trys valtininkai. Jubiliejinių 
metų baidarių kelionė Wiscon- 
siin upe įvyko rugpiūčio 5-6 d'eno 
mis. Rudens sueigų sezonas šau
kiant sueigas kas sekmadienį, bu
vo pradėtas Tautos šventės suei
ga, o spalio 15 d. įvyko naujo jū
rų skautų būklo .atidarymas j.s. 
Br. Juodelio namuose. Šis būklas 
daug prisidėjo prie geresnės veik
los išvystymo ir laivo išaugimo į 
43 narių vienetą.

Iškilmingas Klaipėdos atvada
vimo 45 m. sukakties minėjimas 
įvyko sausio 14 d., dalyvaujant 
visam Lituanicos tuntui. .Šį minė
jimą suruošė algimantėnai, kar
tu su jūrų budžiais. Jo metu 23 

: jūrų skautai davė įžodžius, šven
tėje dalyvaujant lietuvių ben
druomenės ir Mažosios Lietuvos 
vadovams.

1968 m. pavasarį, tuntui nu
pirkus 4 canoes, jų krikštas įvyko 
geg. 5 d. VermiHion upėje. An
tra canoe kelionė įvyko 
VI 2 d. Kankakee upe. L.K. Algi
manto laivas ypač gerai pasiro
dė V Tautinėje stovykloje, su 32 
laivo nariais, laimint II vietą vi
sos brolijos stovyklos, draugovių 
stovyklinio pažangumo varžy
bose, gerai pasirodant Jūros die
nos iškilmėse ir jos vakaro lauže.

Rudens laiku vykstančioje Chi 
cagos skautų-čių žaidimų varžy
bų šventėje algimantėnai laimė
jo pirmas vietas estafetės ir kom
paso žaidimuose. Užbaigiant LS 
S jubiliejinius metus, aplankė 
JAV karo laivus Great Lakęs ba
zėje. Dviejų metų laivo vado ka
denciją užbaigusiam ps. A. 
Alčiauskui, Algimanto laivo va
dovavimą XI. 3. perėmė jūrų bu- 

! dys v.v. J. Jovarauskas. Ta pačia 
proga algimantėnai iš laivo iš- 

—iMh/MK . Mi

leido 10 vyresnių brolių, kurie kės Ir. Kerelienės vadovaujamos, 
prie jūrų budžių “Prezidento išpildė deklamacijas su daino-
Smetonos”, įgulos sudarė bu 
džių kandidat ųbūrelį, globoja
mą j. v.s. B r. Juodelio.

Naujoje vadovybėje ir naujai 
persigrupavęs Algimanto laivas 
smarkiai ruošėsi 1969 m. Klaipė
dos dienos minėjimui, ta proga 
duodamas Lietuvių televizijos 
programą. Klaipėdos atgavimo 
diena buvo paminėta kartu su 
jūrų skautėmis 19691.5., Lietu
vių televizijos pusvalandžio pro
grama buvo pateikta žiūrovams 
sausio 19 d., režisuojant, j.v.s. B. 
Juodeliui. Programoje buvo iš
kilminga sueiga, dainos, sesių 
baletas “Jūratė ir Kastytis” ir 
brolių vaidinimas “Vikingai Klai 
pėdos uoste”.

Televizijos programa gerai pa
vyko, Algimanto laivas gavo daug 
gerų atsiliepimų.

Žiemos metu algimantėnai da
lyvavo Kaziuko mugėje, suruošė 
tradicini LSB jūrų skautų šakos 
gimtadienio minėjimą, dalyvavo 
Lituanicos tunto skautiško pa
žangumo varžybose, pirmas vie
tas laimint algimantėnams R. 
Kunstmanui ir R. Burbai. Vasa
ros metu greta buriavimo su jūrų
budžiais, algimantėnai 1969 m. i mamytės paruošė tikrai puikų 
turėjo 3 didesnes canoe keliones lietuviškų kūčių stalą, ant kurio
Wisconsin ir Kankakee upėmis ir 
eilę mažesnių, jų metu 4 nariams 
išlaikant plaukiko specialybę.

Lituanicos tunto XX?čio sto
vykloje algimantėnai. sudarė at-

1 skirą “Neringos” pastovyklę vado 1 Visi buvo dėkingi i tuntininkei 
į vaujant j.ps. R. Kunstmanui, ps. sktn. Dundzilienei, tunto vadi- 
1 A. Alčiauskui, valt. A. Regiui ir jos narėms, tėvų komitetui ir vi- 
valt. R. Vidžiūnui. Pastovyklėje soms sesėms, kurios taip gražiai 
buvo 29 jūrų skautų ir 5 vado
vai. Tradicinėje Jūros dienoje 6 

I jūrų skautai ir 6 bebrai davė įžo
džius.

Pradėjus rudens sueigas 1969.
X. 12 d. Algimanto laive buvusie--

' ji bebrai buvo perkelti į atskirą 
bebrų Nemuno laivą, vadovauja
mą j.ps. R. Kunstmano, Algiman 
to laive paliekant -28 jūrų skau
tus v.v. J. Jovarausko vadovy
bėje.

Penkerių metų veiklos sukaktį 
švenčiant L.K. Algimanto laivui 
ir jo vadui v.v. J. Jovarauskui 
bei instruktoriams valt. R. Vi
džiūnui, vair. E. Leipui tenka pa
linkėti plačios ir sėkmingos toli
mesnės veiklos, br. Br.

šią dieną įprasmino, (bk).

BOSTONIŠKIAI IŠKYLOJE
i ' "’T

Bostono skautai ilgai laukė il
go savaitgalio, nes planavo nepa
prastą iškylą. Spalio 11 d., iš pat 
ryto, draugininkas Algis ir jo pa
dėjėjai lakstė išsijuosę. Progra
ma jau seniai suplanuota. Mais
tas bus geresnis negu bet kada.

Šeštadieninėje mokykloje skau
tai sėdėjo kaip ant žarijų. Visiems 
rūpėjo kuo greičiausiai lėkti į miš 
ką.

Popietė miške praėjo linksmo
je ir darbingoje nuotaikoje. Po 
laužo norėjosi dėr ilgai vakaro
ti, dainuoti ir čiauškėti, bet va
dovams paskelbus visišką tylą 
noroms - nenorams reikėjo nu
tilti.

Sekmadienio rytą visi kėlėsi
CUC3 IIlCLLį Viliu iridz.ld lietui- I . i V . . r-|-, r y»f,. , triukšmingai. Tuoj po pusryčiųcna. Šiemet kūčių vakaras buvo .... ? . , , , . . , ' ,v 7. , j. . reikėjo pakepti kalakutą, juk toksšvenčiamas pereitą sekmadieni . . „ . ,

t - • i - i zvens ir pas mamą kepa pu-Jaun. centro didžioje saleje, kur ,. n t ». •J ; -. . .. sę dienos. Pagaliau gražiai suvy-susinnko per 400 skaučių, jų te- . . .. /.r v. tz-x- ... moję i sidabrini popierių įkasė ivėlių ir svečių. Kūčios pradėtos , t
tradiciniu žvakių aukuru uždegi

KERNAVIEČIŲ KOČIOS

Kernaviečių tunto skaučių, jų 
vadovių ir tėvų ruošiamos Kūčios 
per eiles metų virto gražia tradi

mu, kurį atliko šešios Dubysos 
dr-vės paukštytės, Gr. Vindašiū- 
tės vadovaujamos. Ši graži tradi
cija, surišta su Lietuvos pasiilgi
mu, kartojama jau vienuolika 
metų. Prie kūčių stalo palikta 
simboliška tuščia vieta, skirtą 
Lietuvoje pasilikusiai skautei.

Paukštytėms uždegus prie sta
lų žvakutes, tunto dvasios vado
vas ps. A. Kezys paskaitė Šv. Raš
to ištrauką apie Kristaus gimimą.

Sekė meninė programos dalis, 
kuri pradėta tunto skautininkės 
rašyt. N. Jankutės — Užubalie- 
nės parašytu vaizdeliu “Iške
liaujant su Kalėdų žvaigžde”. 
Vaidino visos Šešupės jaun. skau
čių dr-vės skautės, draugininkei 
Audronei Pavilčiūtei vadovau
jant. Scenoje pasirodė protingi 
nykštukai, gražiai šoko vikrūs 
zuikeliai, šokinėjo žvaigždutės - 
snieguolės; menišku būdu bale
tas buvo sujungtas su kalėdinė
mis giesmėmis.

Vyresniosios skautėj drauginis

mis. Čia gražiai reiškėsi visos bū 
relio skautės: D. Bruškytė, R. 
Kazėnaitė, G. Visockytė, V. O- 
parinaitė, A. Baronaitytė, V. Žvi- 
nytė, B. Bacevičiūtė, D. Stelmo- 
kaitė.
Sėkmingai baigus pereitos vasa

ros stovykl., tunto tėvų komit. bu 
vo paskelbęs skaučių rašinėlių 
konkursą. Komiteto paprašytos 
skautininkės A. Martienė, O. 
Siliūnienė ir Jelionienė surinko 
tunto skaučių rašinėlius apie sto
vyklą. I premiją paskyrė K. Buka- 
veckaitei, II- D. Petraitytei, III- 
trims skautėms: O. Barskėtytei, 
R. Jelionytei ir G. Podytei. Jaun. 
skaučių grupėje I premi^
D. Užubalytei. Jos visos buvo pa
gerbtos ir gavo tėvų komiteto do
vanas.

Ps. A. Kezys gražiai paįvairino 
programą, ekrane parodydamas 
visą eilę Vak. Europos naujųjų 
vitražų darbų.

Gerai paruoštai meninei pro
gramai pasibaigus, skautės, jų tė
veliai ir svečiai valgė kūčias, ku
rias susirinkusieji pradėjo įpras
tos maldos žodžiais. Visi džiaugė
si, kad skautininkės ir skaučių

buvo viskas, kas įprasmino šios 
dienos reikšmę: pradedant plot- 
kelėmis, baigiant šienu.

Šventojo Kūčių vakaro daly
viai skirstėsi geroje nuotaikoje.

Jau buvo gerokai po pusiau
dienio, kai rinkosi išalkę skau
tukai ir rikiavosi link iškilmin
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IRC.

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

Pirmadieniais Ii ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki « vai vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl B ▼. ▼.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

gai paruoštą stalą. Salotos, span
guolės ir bulkutės seniai laukė 
valgytojų. Virėjai, sukaupę visas 
jėgas ir gabumus stengėsi išimti 
kepsnį iš dar tebežėruojančių 
anglių. Visi rijo seilę: rodėsi, kad 
visas miškas pakvipo... Net akys 
tyso, kai kepsnys užsirito ant sta
lo. Skautai stengėsi kuo atsar
giausiai atvynioti sidabrinį popie
rių, kad kartais neišbėgtų sunka. 
Staiga mažiausias skautukas su
šuko: “Nenupeštas”. Net kvapą 
užėmė! Kalakutas visiškai juo
das. Sudegė. Tiktai kaulai liko, 
balti.

Vietoje karališkų pietų skautu
kai turėjo pasitenkinti kukliais 
užkandžiais. Gi jų veidų išraiš
kas nereikia nei aprašyti.

Alkanas skautas

PAPILDYTA BURIAVIMO 
KOMISIJA

Žiemos metu norint paruošti 
buriavimo konspektus, prati
mus, tobulesnę egzaminavimo 
procedūrą bei jos priemones, LSB 
Jūrų skautų skyrius nuo 1969. 
XII. 15 į JSS buriavimo komisiją 
pakvietė daugiau kvalifikuotų as
menų iš vietovių kur veikia LSB 
jūrų skautų vienetai.

JSS Buriavimo komisiją šiuo 
metu sudaro: j.v.s. Br. Juodelis - 

teko i pirmininkas;j.v.s. I. Petn'ūnas, j. 
s. Vytautas Vaitkus, J. 
ps. P. Gorys, j.ps. R. Kunstma- 
nas ir v.v. dr. J. Anysas - nariai. 
JSS jachtos vado liudjjimai iš
duodami bent su dviejų narių ir 
pirmininko parašais, šiems daly
vaujant kandidato kvalifikacijų 
patikrinime. Tik LSB JSS jachtos 
vado III klasės liudijimus turin
tieji vadovai gali būti pristatomi 
LSB vadijos svarstymui ir LSS ta- 

(Nukelta į 7 .pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

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. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. INALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojos)
3925 W. 59 Street

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. lr šešt. tik 
susitarus.

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 susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. teL 239-2919 .
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
pra£ymu& 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė.

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street
TEL. GR 0-2400

Vai. pagal susltarima: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 l,r 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarima 

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Clilrurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susltarima. 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 iki 3 vai. ir nuo 5 lkl 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 Strteet
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12, vai.: arba susita
rus.

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieninis 12 lkl 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. FR 8-7773. Rez. FR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

BLAlTNKrTH “DRAUGJj,’\

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad 9 v r — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS.
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirfnad. antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTROPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

, DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

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

Nanm tel. 830-1071 
Vizitai pagal susitarimą

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7Ist 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. Ir trečiad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr 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. šešfad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

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

Trečiad. lr šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. Ir šeštad. pagal susltarima

Ofiso tel. 767-2141 Namu 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lt. 6-8 v v„ ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Nevaržoma laisvė

LAISVĖS LAIDOTUVĖSE

Demokratinės — asmens ne
liečiamybės, tikėjimo, sąžinės, 
spaudos, susirinkimų, demon
stracijų, laisvo judėjimo ir ki- 
tos laisvės yra geriausia, ką 
žmonija per šimtus ir tūkstan
čius įvairios rūšies vergijos, 
teroro ir priespaudos metu at
kaklios kovos būdu pasiekė.

Demokratines laisves įvai
riuose kraštuose gyventojai ga 
vo įvairiu laiku ir skirtingo
mis aplinkybėmis. Vienur jos 
buvo laimėtos ilgalaikėmis dau 
gybės kartų kieto spaudimo 
priemonėmis, kitur gautos ko
vos būdu, nuverčiant ar net 
nužudant valdovus, tironus bei 
išnaudotojus. Visais atvejais 
laisvės laimėtos aukšta kietos 
kovos ir kraujo kaina.

*
Gal niekur kitur pasaulyje 

žmogus nėra tiek laisvas kaip 
b JAV-bėse, t. y. krašte, kurį 

sukūrė laisvę mylintieji emi
grantai bei tremtiniai, atvykę 
— pabėgę iš nelaisvų kraštų.
Jau šio krašto 1789 m. kon 
stitucijoje piliečiams garantuo 
tos įvairios anksčiau minėtos 
laisvės, kai tuo metu beveik 
visuose pasaulio kraštuose šio
je srityje buvo “ir tamsu ir 
juoda“. Bet ir Amerikoje lais
vės buvo gautos ir išlaikytos 
tik nemaža kraujo kaina, ko
vojant krašto viduje ir su jo 
priešais.

Mums įdomu pastebėti, kad 
JAV-biu vadovai iš savo kraš
to vidaus gyvenimo išmetė 
šiaip jau labai reikalingo ir 
visur praktikuojamo dokumen
to — vidaus paso sąvoką.

Pasas visuose kraštuose yra 
pagrindinis žmogaus dokumen
tas, be kurio jis negali gy-

▼ venti. Taip vadinamuose poli
ciniuose kraštuose, kur į kraš
to piliečių reikalus nuolat kiša
si valstybė, pasas yra neat
skiriama piliečio dalis, kaip 
sakysime širdis. Ypač tai ryš
ku Sovietų Sąjungoje ir jos 
valdomuose kraštuose, kur pi 
liečio pasas, tam tikrais vie-

, šais ar slaptais ženklais pa
ženklintas, yra drauge ir jo

F laikytojo politine atestacija. 
Taigi kaž kaip keistai pasi

junta į Ameriką atvykęs ki
tos valstybės pilietis, kai jo 
čia niekas nevaržo, netikrina, 
neregistruoja ir kai niekam 
jis neturi rodyti savo paso, be 
kurio namie jis negalėdavo ir 
į gatvę išeiti. Amerika pasiti
ki savo piliečiais ir svečiais.

Tačiau, kaip kiekviena laz-
, da, taip ir laisvė turi du galu 

ir gali būti geriems ar blo
giems tikslams naudojama. 
Negalima džiaugtis, kai pas
taruoju metu laisvės sąvoka 
iškreipiama ir kai ji yra vis

* plačiau piktnaudojama.
Nepatyrę gyvenime vargo

jaunuoliai, o neretai ir juos 
sekdami mokslo žmonės, ima 
vis dažniau reikalaut tokių di
delių laisvių, kurios jau ken
kia kitiems, gyventojų daugu
mai ir graso Amerikai iš lais
vos ir tvarkingos valstybės 
virsti anarchistiniu kraštu, ku 
rį nebe protas, bet jausmai, ir

W tai dažniausia nesveiki, dirbti

nu būdu įvairių narkotikų su 
kelti ir iškreipti, valdytų. Pa
sekmės liūdnos.

*
Pastaruoju metu vis daž

niau ima aiškėti “paslaptin
gųjų hipių” organizacijų gy
venimo aplinkybės, atidengia
mos jų “Taikos”, “Meilės” ir 
kitų susivienijimų paslaptys. 
Ypač visus smarkiai sukrėtė 
taip vadinamo Kalifornijos 
Rasputino Charles Manson, 34 
metų amžiaus, gyvenimo aplin
kybės, išaiškėjusios jį suėmus. 
Šis hipių vadas save, pagal rei
kalą, įvairiais vardais vadino: 
Pranašu, Jėzumi, šėtonu, Hit
leriu. šveicarų žurnalistas 
Heinz Paechter (Die Weltwo- 
che, 1969.XII.12) jį laiko šlykš 
čiausiu mūsų laikų žmogumi. 
Str. “Šėtonas ir jo haremas“ 
autorius iškelia daugybe jo gy
venimo užkulisių ir nurodo jo 
vadovautos hipių bendruome
nės ypatumus, esančius tarp 
fanatizmo ir kriminalizmo: be
saikis girtavimas, narkotikų 
vartojimas, gyvuliškumas, pro 
stitucija ir ios aukų žudymas. 
Visa tai vyko nuo visuomenės 
izoliuotoje hipių kolonijoje. To 
kiu kolonijų esą daugybė ap 
leistuose ūkiuose, priemiesčiuo 
se, miškuose. Jų nariai dažnai 
esą labiau pasiturinčių tėvų 
iš’aikomi, skolinasi pinigus, o 
kartais ir pripuolamai uždar- 
biauia. šiandieninė hiuių Mek- 
ka esanti Taos vietovė Nau
josios Meksikos kalnų srityje. 
Iš 10,000 Amerikos hipių, 2,000 
gyveną farmose ar miškuose. 
Hipiai mėgstą 10 - 30 asmenų 
bendruomenes, kurių nariai 
įgyveną ir miegą viename kam
baryje.

*
Kita blogybė, atsiradusi di

delės laisvės užuovėjoje, yra 
plėšikavimas. Eilėje JAV mies
tų, ju tame ir Chicagoje, jau 
ir vidurdienio metu gatvėse 
nesaugu: tas pats ir namuose. 
Užpuolami praeiviai, ypač mo
terys, atimami pinigai, vertin
gesni daiktai, apiplėšiamos 
krautuvės.

Gi užvakar viena rasinė gru
pė net i ved ė kitos rasės žmo
nėms lankymosi jų gyvena
muose rajonuose laiką — nuo 
6 vai. vak. ligi 6 vai. ryto.

Mums išrodo, kad viena iš 
tokių negeistinų reiškinių prie
žasčių, iššaukusi tiek daug blo
gybių, yra laisvė laikyti šau
namuosius ginklus. Amerikos 
spauda pateikia žinių, kad šio 
krašto gyventojai legaliu ar 
nelegaliu būdu pas save laiko 
nuo 90 ligi 200 milijonų šau 
tuvų, pistoletų, kulkosvaidžių, 
medžiojamųjų ir kitokių gink
lų. Aišku, kad gera, jeigu ne 
didžioji jų dalis, yra rankose 
tokių žmonių, kurie neturėtų 
juos laikyti ir jais piktnaudoti. 
Geras dalykas yra degtukai ir 
gal geri vaikai, tačiau vienus 
vaikus palikus namie, degtu
kai jiems į rankas neįduodami.

Tas pats ir su laisve. Laisvė 
— žmonijos palaima. Tačiau ji 
niekada neturi būti neribotu 
būdu teikiama tiems žmonėms, 
kurie jos dėka siekia palaidoti 
pačią laisvę. b. kv.

Spaudoj ii gyvenime
LIETUVIAI STATO ROMUS 

MASKOLIAMS
Okupantai įvairiai išnaudoja lie

tuvius ir kitas pavergtas tautas. Vil- 
niuje leidžiama “Tiesa” nr. 271 lap
kričio 21 d. įsidėjo nuotrauką sta
tybų darbams iš Lietuvos į Ulja- 
novską, Rusijon, išvežtos lietuvaitės 
Elenos Grišiūtės. Drauge įdėtas ap
rašymas, kaip pavergtos tautos sta
to maskoliams rūmus:

“V. Lenino memorialinis centras 
Uljanovkse — visaliaudinė statyba. 
Joje dirba statybininkai iš Mask
vos, Leningrado, Kijevo, Sverdlovs-
ko, Talino, Rygos ir kitų šalies mies

LATVIAI NEMATO PROŠVAISČIŲ
60% Rygos gyventojų — rusai. Maisto apstu, bet kainos aukštos

Šiais metais vakariečiai spau
dos atstovai rečiau lankėsi Lie
tuvoje. Jie pateikė savo1 įspū
džius apie Latviją, Estiją ir tik 
pripuolamai teužsiminė lietu
vius.

Amerikiečiai patekę Pabalty- 
jiems svetimame pasaulyje, daž
niausia perteikė pareigūnų pa
reiškimus, kurie mažai ką. ben 
dro turi su tikrove. Dažniausia 
amerikiečiai spaudos atstovai 
žiūrėjo per Maskvos akinius ir 
klausė jos balso. Tokie “įspū
džiai” neatitinka tiesą. Jie tik 
klaidina amerikiečius skaityto
jus, kurie Pabaltijo buitį ban
do įsprausti į savo gyvenimo 
rėmus.

Ulrich Schilleris straipsnyje 
“Bacho fuga Rygoje”, paskelb
tame “Die Zeit”, gruodžio 9 d. 
laidoie, atkuria įspūdžius latvių 
sostinėje. Jis rašo apie miestą, 
jo gyventojų buitį, bet ne komu
nistų partiio propagandininkus, 
lyg ju nebūtų sutikęs.

Keistas kelionių tvarkymas
Iljušin 18 lėktuvo keleiviai bu

vo įspėti, kad nenaudotų žiūro
nų ir nedarytų nuotraukų. Pot
varkis esąs neprotingas, bet iki 
šio meto vis dar nepanaikintas. 

Užsieniečiai, gali į Rygą tik 
jč Maskvos lėktuvais ir 

traukiniais. Iš Rygos keleiviams 
galima, naudoti lėktuvus i Talli- 
ną, bet tik traukiniais teleidžia- 
ma kehauti š Maskvos i Esti
jos sostine, žurnalistams kelio
nė užtęsiama, nes jie neturi 

į teisės naudoti lėktuvu iš Rygos 
lį Talliną. Lankyti Leningradą
draudžiama žurnalistams. 

Rygos rinka
U. Schilleris pamini latvių pa-

sąjunginės apdailos darbų mokyk
los programą, pasiuntė “Orgtech- 
statybos” tresto vyriausiojo inžinie
riaus R. Garalevičiaus ir skyriaus 
viršininko J. Veselnickio brošiūrą 
“Dekoratyvinė apdaila Lietuvoje”. 
Joje dalykiškai nušviesta kiekvieno 
darbo proceso technologija ir orga
nizavimas, nurodyta kiekvienos rū
šies skiedinio sudėtis, reikalingi me
chanizmai, instrumentai ir kiti į- 
rengimai.

11.348 kvadratiniai metrai terazi- 
tinio ir granitinio tinko sudėta per 
nepilnus 4 mėnesius, vadovaujant 
pirmojo Vilniaus statybos tresto dar
bų vykdytojui Kazimierui Skairiui, 
brigadininkams Ilarionui Agafono- 
vui ir Liudui Jasiukevičiui. Jiems 
aktyviai padėjo Lietuvos nusipelnę 
statybininkai Mina Rybakovas ir 
Salys Šveistys, kiti “Orgtechstaty- 
bos” tresto specialistai.“

J. Žvilb.

GEDIMINAS GALVA

sididžiavimą Rygos rinka, ge
riausia Sovietuose.

“Aš tikiu latvių teigimui. 
Daug keliavęs ir praėjusį rug 
sėjo mėn., matęs, kaip moteris 
norėjo Maskvoje pirkti vieną 
pamidorą, nes jų kainos buvo 
aukštos. Deja, jai pamidoro ne
pardavė.

Rygoje maisto gaminių žy
miai didesnė pasiūla. Vaisių ir 
daržovių kokybė geresnė, o kai
nos žemesnės, kaip Maskvoje. 
Mėsa tinkamai sukapojama žiū
rint anatominiu ir virtuvės rei
kalavimų. Maskvoje ir šiuo me
tu nerūšiuoiama, o kapojama, 
kaip kam tinka. Latvė vokiškai 
pareiškė: mes latviai šiaip taip 
sukamės ir kitus pralenkiame.

O suktis reikia, kai miesto 
parko valytoja tegauna 60 rub
lių per mėnesi ir iš šalies už- I 
dirbusi dar 25 rublius turi pra
gyventi. Kain galinta iš šios su
mos išsiversti ne keliautojui su
prasti”.

Apleistas senamiestis

Nuo Dauguvos esą gražu žiū
rėti į senamiestį, šauniuosius 
bokštus, bet tik iš toli. Dau
gelis bažnyčių jau be kryžių, 
nes tarnauta kitiems tikslams. 
Garsioji XIII a. statytoji var 
pinė remontuojama. Užbaigus 
taisymo darbus ten būk būsiąs 
įrengtas ateistinis muziejus. 
Provoslavų bažnyčia naudojama 
moksliniams reikalams. Didžiau 
sioie Pafoaltiio katedroje, ruo
šiami vargonų koncertai keturis 
kartus per savaite. Vargonų mu 
zikos mėgėjai užpildo 1000 vie
tų kiekviename koncerte. “Aš 
’rirdėta'n geresni Bacho veika
lu išpildymą, tačiau milžiniško
je gotiško ie patalpoje daro di
delį įspūdį”.

Keliautojams parduodamos 
gražios senamiesčio pastatų at
virutės. “Bevaikščiodamas sena
miesčio gatvėmis ir stebėdamas 
jo karo užsilikusius pastatus su
sidariau slegiantį įspūdį. Baž
nyčių langai išdaužyti. Atsiki
šę langų surūdijusios skardos 
gabalai prašosi rankos. Sienos 
suplaišėjusios, nykstančios, o 
tinkas atsiknoięs. 'Durys ir lan
gai pajuodavę. Tai vargšų gy
venvietė”.

Nauji pastatai be skonio ir 
visur vienodi nuo Bresto ligi 
Vladivostoko. Latviai bando 
šiek tiek bent namų priešakį

Slegiančios nuotaikos
U. Schilleris susidarė įspūdį: 

“Mieste dažniau užgirsi rusiš
kai, o ne latviškai kalbant. Šiuo 
metu apie 60% Rygos gyven 
tojų jau rusai”.

“Tautiškai sąmoningi latviai 
yra pesimistai dėl ateities. Jų 
manymu pramonės įmonių sta
tymas dar padidins darbininkų 
paklausą. Jau šiuo metu pra
monės įmonėse trūksta darbo 
jėgos. Rusų įvažiavimas vis di
dėja. Latviai dažnai tuokiasi su 
rusais. Mišrių šeimų vaikai daž
niausia, kalba rusiškai”.

Vasaromis tūkstančiai rusų 
vyksta i nepaprastai gražų Ry
gos pajūrį, nes čia geresnis pa
tarnavimas ir daugiau prekių 
galima pirkti, kaip Juodosios 
jūros vasarvietėse. Rusai va
sarotojai, kuriuos latviai vadi
na “laukiniais”, viską išperka.

Buvusioie Brivibas iela, vė
liau Hitlerio ir Lenino vardais 
navadintoje gatvėie virš obelis
ko dar tebestovi “Motina Latvi
ja”, nugręėusi nugarą netoliese 
stovinčiam Leninui, žiūrinčiam 
į rytus.

SKAITLINGIAUSIOS
ARMIJOS

Didžiausią pasaulyje airmiją 
turi JAV — 1967. VI. 30 jos 
karines pajėgas sudarė 3.387.- 
000 karių.

Sov. Sąjunga 1966 m. turėjo 
3.165.000 karių

Kinija turi daugiau kaip 
2.486.000 karių būtinos tarny
bos, bet dar priedo milicijos apie 
13 milijonų.

paįvairinti.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 

KRITIKUOJA BOLŠEVIKUS

Jungtinės Amerikos Valstybės dar neatsisako Europos 
saugumo

BR, P. MAČIUOS

Pranešama, kad va’stybės 
sekretorius William Rogers, da
lyvaudamas pietuose 25 metų 
amerikiečių - belgų draugijos su
kakties proga Briuselyje gruo
džio 6 d. pasakė kalbą, kurioje 
smarkiai sukritikavo L vietų 
Sąjungos pasiūlytą Europos sau 
gurno konferenciją, kuri galėtų 
esamą padėtį tik pabloginti tarp 
rytų ir vakarų Europos, o ne 
pagerinti.

— Ko gi nori pasiekti Sovie
tų Sąiunga tokia konfereuc.ja’ 
— jis statė klausimą. — Ar So
vietų Sąiunga tikrai nori svars
tyti klausimus, kurie sk.vdo Eu- 
r, pą ar ji tesiekia ratifikuoti 
esamą Europos padalinimą ir 
užsitikrinti? Ar ji pagąl’au nori 
šydu pridengti Čekoslovakijos 
pa jungimą?
Rusai nieko naujo nepasiūlo

Rogers ir 14-os kitų kraštų 
ąlshvų metiniame NATO po
sėdy gruodžio 5 d. pasųakė, 
kad jie konferencijos iš esmės 
neatmeta. Jie pareiškė, kad ru
sai turi parodyti savo gerą va
lią ir intencijas kitose derybo
se. Tokie pažangos žingsniai ga
lėtų pagelbėti saugumo konfe
rencijos pasisekimui.

Be to, Rogers pasakė, kad tai. 
ką rusai pasiūlė, nėra galima 
padoriai aptarti, ką iš viso sau
gumo konferenciią reikštų. Jis 
pažymėjo, kad siūlomi punktai 
teturi vieną aiškų sutarimą —

Puošni princo Pilypo jachta, stingant pinigų Anglijos karališkiems rūmams 
išlaikyti, parduodama. Jos tikra kaina 70,000 dol., bet tikimasi, kad koks 
nors amerikietis sumokės už ją dvigubą kainą.

uždrausti jėgos panaud <jimą, 
sprendžiant klausimus ;r padi
dinant prekybos apyvartą bei ki 
tokius mainus.

Rogers nurodė, kad jėgas nau 
dojimo draudimas buvo daugiau 
kaip 20 metų vyriausias Jung
tinių Tautų tikslas ir, kad dip
lomatiniai keliai tebėra atviri 
kaip buvę skatinti tarpusaviams 
pasikeitimams.

Rogers yra priešingas tam, 
ką jis laiko nerealiu ir nepri
brendusiu bandymu, kuris gali 
nuvesti prie nusivylimo ir visai 
galimo tarp Rytų ir Vakarų 
santykių pablogėjimo.

— Mes remtume derybas, — 
kalbėjo jis, — kurios duotų vil
ties pasiekti ką nors realaus, 
kas Europoje sumažintų įtam
pą. Bet mes nenorime dalyvau
ti tokioje konferencijoje, kurios 
tikslas ratifikuoti arba pripa
žinti Brežnevo doktriną.

Sovietų tikslai

Sovietų komunistų partijos 
lyderio Leonido L. Brežnevo 
doktrina skelbia, kad Sovietų 
Sąjunga turi teisę įsikišti, jei 
reikia ir su ginklu, į kitų komu
nistinių kraštų vidaus reikalus.

Rogers išvardijo dėsnius de
ryboms su Rytais, būtent: arti
mas pasitarimas NATO narių 
tarpe, karinių pajėgų laikymas 
paruošos stovyje ligi to meto, 
kol nebus abipusio susitarimo 
dėl jų sumažinimo, kad nebūtų 
jokių neaiškumų derybų metu 
ir realios pažangos susitarti, 
vengiant įsivaizdavimo, kad į- 
tampa jau sumažėjusi.

Jokių kalbų apie pasitarimus 
su Rytais dabar. Rogers pridė
jo; mes išmėginsime visas ga
limybes, kurios galėtų būti ge
resnės tarp Rytų ir Vakarų san 
tykių prošvaistėms, kad išspren 
dus didžiuosius ir mažesnius 
klausimus didesniam saugumui 
užtikrinti visiems.

(Čia Rogers pasakė, kad A- 
merikos karinėms pajėgoms 
grįžti į namus dar nelaikąs. Jie 
bus Europoje dabartinės sudė
ties palikti iki 1971 m., vidurio. 
Jis skatino daugiau prisidėti 
prie Atlanto santarvės išlaiky
mo, pažymėdamas, kad ameri
kiečiams ir europiečiams gerai 
žinoma, jog ši našta nėra lygio
mis paskirstyta. Tokį balansą 
išlyginus, JAV-bėms būtų gali-

(Nukelta į 4 pusi.)

tų. Iš įvairių vietų čia plaukia ir 
medžiagos: marmuras — iš Kauka- 
žo, Ukrainos, metalo konstrukcijos 
— iš Maskvos, dolomitas — iš Esti
jos, medžio gaminiai — iš Leningra 
do, Rostovo, Kubanės. Įtemptai dir
ba vietinės gamyklos.

Nemaža prisidėjo ir mūsų res
publikos statybininkai. “Orgtechsta 
tybos” tresto darbuotojai paruošė 
memorialinio centro pagrindi
nių darbų proceso, V. Le
nino vidurinės mokyklos fasado ap
dailos technologines korteles, Visa*

VYT. BAGDANAVIČIUS
Į ! ( ‘ I

12. POEZIJOS PRETENZIJA
2. Tačiau magija yra vėlybesnis reiškinys. Prieš 

ją eina tikra religinė poezija, išpildoma aukojimo me
tu. Metrinė poezija yra tokia veiksminga, kad net die
vai iš mirties gelbstisi jos padedami. Tai visų pirma 
liudija, kad dievai nėra nemirtingi savo prigimtimi, 
kad jie tokiais išlieka tik savo pastangomis. Šis epizo
das paliudija modernią teoriją, kad politeizmas iš vi
so yra žmogiškos kultūros padaras. Tačiau šios upa
nišados autoriaus požiūriu poezijos recitavimas nėra 
tikras kelias į nemirtingumą. Tam tikslui reikia mąs
tymo.

3. Tačiau ritmika apskritai ir ypač poetinė ritmi
ka turi šiek tiek duomenų realiame gyvenime, kurių 
dėka jai galima priskirti nesibaigiantį gyvastingumą. 
Žmogus yra pastebėjęs, kad ritmika turi įtaigojančios 
reikšmės ne tik gyvulių, bet ir žmonių gyvenimui. 
Taip muzikos garsų veikiama gyvatė atlieka tam tik
rus judesius. Ir žmogus yra skatinamas šokti muzikos 
garsams veikiant. Dėlto nėra nuostabu, kad ritmika 
yra įėjusi į relignių apeigų sferą. Religijai sunykus 
tačiau iš jos daugeliu atvejų yra pasilikę tik magija.

4. Turint tai prieš akis neatrodo visai absurdiš
ka, kad dievai savo nemirtingumo bandė ieškoti poeti
nės ritmikos pagalba, kuri susijus su aukojimo apei
gomis. Tačiau upanišadų autoriai jau nebėra giedoto-1 
jai, bet mąstytojai. Jų paprasta ritmika jau nepa
tenkina. Dėlto dievų nemirtingumą jie kildina ne iš pa
čios poetinės ritmikos, bet iš įsimąstymo į tą pras
mę, kurią turi poetinis žodis.

Mąstymas upanišadų, kūrėjams reiškė daug dau

giau, negu jis reiškia mums. Mątymas ir realybė pas 
juos buvo sujungta lygybės ženklu.

Norėdami tuo įsitikinti paimkime keletą sakinių, 
kurie pasako, kad dieviškas asmuo saulėje ir tas as
muo regimas žmogaus akyje yra tas pat dalykas. 
“Taigi asmuo, kuris yra matomas akyje yra Rich, jis 
yra Samanas, Uktha, Yajus, Bramanas. Nes forma to 
žmogaus, kuris yra akyje, yra ta pati forma, kaip 
kito asmens saulėje” (123).

Kaip atrodo tas asmuo saulėje yra pasakyta kiek 
anksčiau, būtent “Tai yra auksinis asmuo, kuris yra 
matomas saulėje, su auksine barzda, auksiniais plau
kais, visas auksinis net iki nagų galų” (122). Šis 
saulės žmogus turi dieviškas savybes, nepaisant, kad 
jis yra tas pats saulėje, tas pats žmogaus akyje. “Pats 
akyje yra pasaulių valdovas ir visų žmonių norų val
dovas.” Ir kad neliktų jokių abejonių čia pat pridu
riama: “Asmuo saulėje ir asmuo akyje yra vienas ir 
tas pat.”

Turėdamas šitokį savo dvasios galingumo suprati
mą Udgatri kunigas gali šitaip drąsiai klausti norin
čio aukoti žmogaus: “Ką aš turiu tau išgauti savo gies
mėmis?” (123).

Mums šitoks realybių suplakimas sukelia tik nu
sistebėjimą. Tačiau pamąstyti apie tai verta. Jis gali 
mums paryškinti mūsų laikų vienašališkumą: dvasi
nius dalykus nelaikyti realybėmis ir į juos žiūrėti tik 
kaip į medžiagos apraiškas. Iš tikrųjų indų keisteny
bė viską aiškinti savo dvasios jėga nėra daug kuo 
blogesnė už mūsų keistenybę viską aiškinti medžiagos 
raida. Kad yra panašumo tarp mūsų evoliucionizmo 
ir indų pasaulio kilmės teorijų, liudija šitoks šios upa
nišados dialogas: “Kokia yra šio pasaulio kilmė? Šis pa 
saulis” (124). Taip į Dalbyhos paklausimą atsakė 
Šilaka Šalvatya.

Tačiau šios upanišados dvasingumas yra patekęs 
į kitą akligatvį, būtent j skiemens formalizmą. Visas

saulėtasis žmogus, kuris yra toks realus akyje, suža
dina mąstymą, turintį tikslą surasti visos būties pa
grindinę atramą. Ir tos atramos ieškojimas pasibaigia 
daugiau ar mažiau dirbtiniame skiemenyje.

13. TRANSCENDENCIJOS PROBLEMA
UPANIŠADOSE IR “DIEVAS YRA MIRĘS” 

SĄJŪDIS

Nėra nei reikalo, nei galimybės žiūrėti į upani
šadas, kaip į vienos galvosenos palikimą. Pagrindinė 
kryptis suplakti žmogų, Dievą ir pasaulį vienybėn čia 
yra aiški. Tačiau šalia to čia yra pėdsakų ir didelio 
skirtumo, kuris yra tarp Dievo ir žmogaus.

Religijų istorijoje to skirtumo apraiška ryškiau
siai pasirodo įvairiais draudimais, pvz. draudimas įei
ti į šventyklą ar prisiartinti prie degančio krūmo, 
kaip Mozei, draudimas paliesti sandaros skrynią, už
kurio nepaisymą, karys buvo nubaustas mirtimi, ar 
įsakymas nusiauti batus įeinant į šventovę, kaip yra 
praktikuojama Indijoje iki šiol. Šios diferencijacijos 
pėdsakų, nepaisant vyraujančios priešingos nuotaikos, 
upanišadose pasaitaiko.

Štai, vienas žmogus Ushasti Chakrayana, išmu
šus ledams jo javus, “gyveno kaip elgeta su savo 
skaisčia žmona.” Gavęs išmaldos pupų, jis valgė. Bet 
vandens jis atsisakė gerti, “nes jis buvo likęs nuo 
kito ir buvo nešvarus.”

Kai jis buvo paklaustas, kodėl jis valgo pupas, 
nes ir jos yra nešvarios, jis atsakė: “Jei aš jų ne- 
valgyčiau, aš negalėčiau gyventi, bet gėrimas vandens 
yra daugiau malonumas.”

(Bus daugiau).



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 17 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
NAUJAS RAMSTIS LIETUVIU 

KOVOJE

Organizuota kova už lietuvių 
teisių atgavimą Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, kaip žinoma, 
jau minimą didžiausiuose ameri
kiečių dienraščiuose. Jei vienų 
dienraščių reporterius sudomino 
faktas, kad lietuviai šeštadieniais 
piketuoja kardinolo įstaigą, tai 
kiti panoro giliau tą reikalą pas
tudijuoti. Taip pasielgė ir' “Dai
ly News” dienraščio religinio sky
riaus redaktorius James H. Bow- 
mąn, d’ienraštyj jau paskelbęs po
rą aktualių straipsnių apie lietu
vių kovą už savo teises Šv. Kazi
miero kapinėse.

Būdamas amerikietis žurnalis
tas ir laikydamasis laisvosios spau 
dos tradicijų, red. James H. Bow- 
man apklausinėja abi puses ir 
abiejų pusių nuomones iškelia 
spaudoje. To išdavoje viešumon 
iškilo ir anas kai kam labai ne
malonus, o kai kieno jau užmirš
tas pirmosios komunijos reikalas 
Marąuette Parko lietuvių bažny
čioje.

Spauda skelbia tik oficialiąsias 
žinias. Bet kiekviename įvykyje 
yra ir antroji medalio,-.pusė — 
neoficialioji. Čia kaip tik teko as
meniškai patirti, kad - “Daily 
Newš” dienraščio religinio sky
riaus redaktorius, smulkiau paty
rinėjęs reikalą, priėjo išvados, kad 
tiesa esanti lietuvių pusėje. An
tras įdomus įvykis — “Daily 
News” dienraščio redakcija dar 
niekad nėra gavusi iš lietuvių

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
KRITIKUOJA BOLŠEVIKUS

(Atkelta iš 3 pusi.)
ma geriau atlikti savo įsiparei
gojimus ginkluotų pajėgų lai
kymo Europoje atžvilgiu.

Rogers pažymėjo, kad vaka
riečių iškelti keli klausimai da
vė rusams progą užmegsti kal
bas, bet jis norėtų iš rusų patir
ti ir iškeltus faktus aptarti, kad 
būti) parodytas noras pagerinti 
santykius Berlyne ir aplink Ber 
lyną, gerinant santykius tarp 
Vakarų ir Rytų Vokietijos ir 
susitarti, nenaudojant jėgos. 
Tai būtų pozityvus atsakymas 
dėl abipusio ginkluotų pajėgų 
sumažinimo.

Be to, Rogers paneigė, kad 
Amerikoje galįs atsirasti neo- 
izoliacionizmas. Amerika puikiai 
supranta dabarties “erdvių lai
ke’’ reikalą tarptautinio bend
ravimo ir bendradarbiavimo rei
kalą. Šiuo metu visumoje pa
saulis tėra vienas. Amerikos 
vyriausybė yra daugiau negu 
bet kada anksčiau įsitikinus vie
nų tautų su kitomis priklauso
mumo.

Rogers į Briuselį buvo atvy
kęs iš Bonnos, kur ijs Vokieti
jos kancleriui Willy Brandt įtei
kė prezidento Nixono laišką.

Nixonas rašė: “Aš patyriau, 
kad jūsų vyriausybė yra nusi
stačiusi, pasiliekant vienybėje 
su vakarų Europa, ieškoti bū
dų, kaip būtų įmanoma suma
žinti ilgai tebesitęsiančią įtam
pą Europoje. Mes to paties sie
kiame, kaip ir jūs. Manau, kad 
tai pirmoji būtina sąlyga, at
siekti kitiems tikslams”.

tiek daug laiškų, kiek gavo red. 
J. H. Bowman straipsniams pasi
rodžius. Tai liudija, kad keliamas 
klausimas yra gyvas ir aktualus.

Trečia, red. J. H. Bow- 
man turi artimų bičiulių lietu
vių tarpe, iš kurių jis gali gauti 
objektyvių žinių ir jomis pasitikė
ti. Vienas tokių artimų bičiulių 
yra jo studijų draugas.

Tikėkime, kad didžioji ame
rikiečių spauda, atėjusi lietu
viams į talką, gali suvaidinti svar 
bų vaidmenį kovoje už lietuvių 
teises.

A. VENCLOVAI “BURŽUAZI
NIAI LAIKAI”

Didžiosioms šventėms praėjus 
vėl artinsis mūsų operos sezonas. 
Spauda apie tai nemažai rašys, 
o kai kas priekaištaus, kodėl šie
met pasirinkta klasikinė opera, 
bet ne lietuviška. Tik ką perskai
čiau okup. Lietuvoje išleistą do
kumentuotą V. Mažeikos knygą 
“Opera” (Lietuvių tarybinio ope
ros teatro raida 1940-1965). Kny
ga įdomi, nes parašyta pagal te- 
nykščias sąlygas gana atvirai, ne
nuslėpti ir “buržuazinių laikų” 
Lietuvos operos laimėjimai, atvi
rai didžiuojamasi, kad V. Klovos 
“Pilėnų” operos plokštelę išlei
do ir užsienio lietuviai.

Bet ir Lietuvoje, kur gyvena 
pats tautos branduolys, kur tiek 
daug kūrėjų, ilgam pokario lai
kotarpyje, išskyrus Klovos 
“Pilėnus”, nesukurta monumen
talių operų, kurios galėtų ilgiau 
laikytis šalia vakariečių ar rusų 
didžiųjų kūrėjų operų. Viena iš 
pirmųjų pokario lietuviškų ope
rų buvo A. Račiūno “Marytė”. 
Tai kūrinys, kuriam siužetas pa
imtas iš raudonosios partizanės 
Marytės Melnikaitės gyvenimo. 
Bet tą operą, kaip knygoje “Ope
ra” pabrėžiama, sužlugdęs men
kas libretas, kurį parašė nuola
tos proteguojamas Antanas Venc- i 
lova: “Kompozitoriaus darbą i- 
tin apsunkino toji aplinkybė, jog 
poeto A. Venclovos 1951 m. sukur 
tos operos libretas turėjo visą eilę 
esminių trūkumų. Jo dramatur
gijai aiškiai stigo veiksmingumo. 
Tad buvo nutarta libretą iš pa
grindų ištaisyti. Į talką A. Venc
lovai atėjo rež. J. Gustaitis ir po
etas P. Keidošius. Tačiau visų e- 
samų trūkumų pašalinti nepavy
ko...” Taip, atrodė, “Marytė” ir 
pasiliko šaltas, bekraujis propa
gandinis kūrinys.

Okup. Lietuvos operai į “na
cionalinį” kelią buvo leista vėl 
sugrįžti tik 1956 m. po XX parti
jos suvažiavimo. Trejų, metų lai
kotarpyje į sceną buvo atvestos 
trys naujos tautinės operos: V. 
Klovos “Pilėnai” bei “Vaiva” ir
B. Dvariono “Dalia”, iš kurių 
aukščiausiai įvertinti istoriniai 
“Pilėnai”, 1957 m. Maskvoje lai
mėję pirmojo laipsnio diplomą.

1960 m. komp. V. Klova ir 
libretistas J. Gustaitis parašė so- 
citlistinio turinio operą iš raud- 
partizanų gyvenimo “Duktė”. 
Bet ir ši opera toli gražu nesu
silaukė tokio pasisekimo ir popu- , 
liarumo, kaip visiems mieli isto
riniai “Pilėnai”. Apie “Dukterį” 
rašoma: “Minėti libreto trūku
mai, kurių liko ir kiek pataisyta
me “Dukters” tekste, be abejo, 
atsiliepė ir operos muzikai, kuriai 
trūksta vientisumo, gilumo, nuo-

Bendras Altos posėdžių vaizdas Bismarcko viešbutyje, Chicagoje.
Nuotr. V. Noreikos

Tėv. Kubilius, inž. Stankus, arch. Mulokas 
apie naują jaunimo centrą

Jėzuitų namuose pirmadienio 
vakarą buvo susirinkę lietuvių 
laikraščių, radijo ir televizijos at
stovai.

Kun. Kubiliaus paaiškinimai

Naujos statybos vadovas kun. 
dr. J. Kubilius, S.J. pasidžiaugė, 
kad jau išlieti pamatai ir turi
ma lėšų sienoms ir stogui. Bet 
tai tik trečdalis lėšų, kurių rei
kės.

Šiuo metu jėzuitų patalpose y- 
ra Pasaulio liet. archyvas, Čiur
lionio galerija, ir jų išlaikymui 
lėšų beveik negaunama. Viskas 
perdaug suspausta, reikia erdvės.

Reikia gelbėti mūsų jaunimą 
ir parūpinti jiems patalpų. Reikia 
jiems rankdarbių kambario, skai
tyklos - bibliotekos, laboratorijos, 
reikia patalpų Gage Parko mo
kyklai, kad ji galėtų išsilaikyti, 
reikia jaunimui • salės sportui ir 
pasilinksminimams.

Užsimotas darbas prašoksta jė
zuitų turimas jėgas ir šie planai 
bus galimi įvykdyti tik su plates
ne talka.

Norisi, kad tas pastatas būtų

vertas mūsų tautos. Būtų galima 
pastatyti kokias bakūžes ir sutal
pinti archyvus, bet būtų gėda tai 
parodyti iš Lietuvos atvažiavu
siam lietuviui ar svečiui kitatau
čiui.

Koks būtų šiandien lietuviškas 
gyvenimas, jeigu Jaunimo cen
tro nebūtų? Jaučiama, kad būtų 
kitaip. Dėl to iki šiol ir buvo 
susilaukta paramos iš visų gru
pių.

Kai kas baiminasi, kad Jauni
mo centro rajonas gali tekti ne
grams. Jeigu būtų buvę taip bai
minamasi, Jaunimo centro visai 
nebūtų buvę. Jei dabar pajudėtų 
Jaunimo centras kitur keldama
sis, kartu iš savo vietų turėtų 
pajudėti ir daugelis lietuvių šei
mų, išslinktų lietuviai ir iš Mar
ąuette Parko, o į tuštumą leng
vai kiti brautųsi. Yra reikalas ap 
galvotas, šioj vietoj galėsime lie
tuvybės centrą išlaikyti. Jauni
mo centras bus lietuvybės tvirto
vė, kuri padės išsaugoti mūsų lie
tuvišką rajoną.

Inž. B. Nainio žodis
L. bendruomenės c. vald. pirm.

Prof. B. Račkauskas pasirašo į lankytojų knygą lietuviškų Kalėdų eg
lutės puošmenų konkurse, kurį suorganizavo Frank Zaipolis Chicagoje.

Nuotr. V. Noreikos

seklaus muzikinių paveikslų vys
tyme... Tačiau, kur nėra muziki
nės minties vystyme, negali būti 
nė įdomių, patrauklių ir įtaigių 
personažų”...

Knygoje kai kuriuose epizo
duose sugrįžtame ir į “buržuazi
nę” Lietuvą. Antai “Eugenijaus 
Onegino” operoje Onegino 
partiją dainuoja K. Šilgalis ir 
E. Kaniava. Kaip juos įvertina 
okup. Lietuvos kritikai, cituoju 
ištisą epizodą iš knygos “Opera” 
84 psl.: “Tačiau minėti daininin
kai dar vis nepasiekė to kūrybinio 
lygio, kuriuo pasižymėjo ankstes
nis Onegino partijos atlikėjas J. 
Mažeika. Jo sukurtu Onegino pa
veikslu gėrėjosi ne tik mūsų res
publikos operos mėgėjai. Apie J. 
Mažeikos gastroles Prahoje 1938 
m. “Lietuvos Aide” koresponden
tas rašė: ‘Mažeika iš Prahos iš
važiavo prahiškės publikos nu
mylėtiniu. Lietuvių vokalinis 
menas gali švęsti naują pasiseki

me šventę Čekoslovakijos sosti
nėje. Kokio didelio pasisekimo su
silaukė dainininkas Prahoje, ma
tyti iš dviejų faktų, mano išim
tų iš Mažeikos gastrolių Prahos 
Nacionaliniame teatre visumos 
vaizdo: po antrojo “Eugeni
jaus Onegino” baliaus veiksmo 
aplodismentai užtruko per visą 
pertrauką, net iki tol, kol buvo 
užgesinta šviesai prasidėjo pas-' 
kutinis spektaklio paveikslas... 
Mažeikos pąsisekimas Prahoje 
buvo pilnas ir tikras...”

Šis epizodas aiškiai parodo, 
kad “nuskriausti” “buržuazinės” 
Lietuvos kai kurie menininkai 
savo talentais toli lenkė tarybi
nės valdžios proteguojamą libre
tą A. Venclovą, solistą E. Kaniavą 
ir kai kuriuos kitus, nors laisvie
ji lietuviai niekada nesibaido at
virai pripažinti, kad ir okupuoto
je Lietuvoje įvairiose meno srity
se yra didelių talentų. VI. Rmj.

inž. Br. Nainys su ypatingu nuo
širdumu dėkojo jėzuitams, kad 

' jie priglaudė lietuvių įstaigas, ne
gaudami nė dai es tos paramos, 
kurią net buvo įsipareigota duo- 

I ti. Ypač daug pasišventimo rodo 
statybos darbais besirūpinantis 
kun. J. Kubilius. L. Bendruome
nės pirm. Nainys iškėlė taipgi 
provinciolo kun. G. Kijausko pa
sišventimą lietuviškiems reika
lams, ypač darbui su jaunimu. 
Inž. Stankus apie statybos darbus 

Inž. J. Stankus papasakojo, kad 
dabar laukiama geležies sijų. Jas 
palankiausiomis sąlygomis suti
ko paruošti inž. A. Rudis su savo 
Rockwell Engineering bendrove. 
Geležis užsakoma tiesiai iš 
fabriko, kad būtų pigiau. Geležis 
bus gauta vasario mėn. Per Po
rą savaičių bus tada baigti staty
ti rėmai.

Šalčiuose statyba bus sulaiky
ta, o pavasarėjant toliau tęsiama 
ir jau kitąmet pastatą numatoma 
turėti po stogu. Tada eitų vidaus 
įrengimo darbai. Sporto salė pasi
liks vėlesniam laikui, kai bus ge
riau su lėšomis.

Dabar statybų kiek suma
žėjo, už tat darbus galima atlikti 
patogesnėm, pigesnėm sąlygom.

Architekto lietuviški plapai

Arch. J. Mulokas savo žodyje 
pažymėjo, kad mūsų jėzuitai į- 
sirikiuoja į tokių garbingų staty
tojų eiles, kaip Lietuvoje Pacai 
ir kt. Čia bus kultūros ir meno 
centras. Už tat meno galerija 
bus centrinėje vietoje. Į statybos 
ansamblį įderinamas dabartinis 
Žuvusiems už laisvę paminklas, 
kad naujieji rūmai jam sudarytų 
didingą foną. Pastatą sudrama
tinant, vidurinė dalis iškeliama 
aukštyn - šešių aukštų. Fronto 
sienoje čia bus iš plytų sudarytas 
didingas ornamentas: Vil
niaus pilies bokštas, geležinis vil
kas, laumės juosta, virš kurios iš
kyla Lietuvos kunigaikščių ka
rūna.

Nuo Western pusės bus Vil
niaus akademijos herbas su vyti
mi. Prie pagrindinio įėjimo bus 
kolona, kur bus vaizdai lietuvių 
kultūrinių laimėjimų praeity ir 
naujųjų.

Pobūvis baigtas vakariene 
spaudos žmonėms. Jos mecena
tas —inž. Stankus net lobsterius 
parūpino. Po to kun. A. Kezys, 
S.J. parodė spalvotą filmą, kur 
gyvai pavaizduoti įvykiai Jauni
mo centre: mokyklų darbas, or- į 
ganizacijų veikla, parodos ir Lt. | 
Filmas įspūdingas. Jį aiškino p. 
B. Vindašienė.

Statybos planai didingi ir svar 
būs. Dabar reikia lėšų. J. Pr.

— Colt revolverio išradėjas 
Elamuel Colt gimė 1814 m. lie
pos 19 d.

— Anglijos dramaturgas 
George Bernard Shaw gimė 
1856 m. Kep. 26 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE

East Chicago, Indiana
TVIRTA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Iš mūsų kolonijos gyventojų 
minėtini Petras ir Antanina Ind 
reikai, lietuviško kaimo vaikai, 
savo jėgomis prasimušę į gyve
nimą — Petras baigęs VD uni
versiteto ekonomijos skyr., o 
Antanina Raudonojo kryžiaus 
gailestingųjų seserų mokyklą. 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais Petnas tarnavo Lietūkyje, 
Antanina ligoninėje.

Stovyklinio gyvenimo metu, 
P. Indreiika gyvai įsijungė į lie
tuvišką veiklą: atstovaudamas 
betuvių grupę prie UNRRA, 
mokytojaudamas vietinėj liet. 
gimnazijoje ir kartu su J. Naa> 
butu išleisdamas Maironio — 
Pavasario balsų X laidą, Jauno 
sios Lietuvos IV ld., Mūsų Var
gų III laidą, Raseinių Magdės V 
ld., ir M. Valančiaus — Antano 
Tretininko pasakojimus..

1949 m. atvyko į JAV ir pa
stoviai įsikūrė East Chicagoje, 
Ind. Čia gyvendamas ir po sun
kaus darbo plieno fabrike, atlie 
karnas valandas paaukojo lietu
viškai veiklai, buvo LB-nės pir 
mininlku, Balfo, Lituanistinės 
mokyklos, bei ALTo skyriaus 
sekretorium. Surado laiko pa
ruošti leidinėliams: šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos 50 m. 
sukakčiai paminėti ir JAV LB 
East Chicagos apylinkės dešimt 
mečiui; fbe to rašo straipsnius 
mūsų spaudai.

Išaugino tris dukras: Danutė 
ištekėjo už Sk. Radvilos, kuris 
yra baigęs Illinois valstybinį uni 
versitetą ir įgijęs magistro 
laipsnį iš socialinių mokslų. Ku
rį laiką redagavo “Ateities” žur 
nalą ir gražiai įsikūrė Chicagoje 
—. Marąuette Parke ir augina 
sūnų Darių. Birutė gruodžio 20 
d. išteka už Romo Tervydžio, 
kuriasi taip pait Chicagoje.

Visos trys dukros baigė vie
tos Šv. Pranciškaus lietuvių pa i 
rapinę prad'z os mokyklą, kuriai , 
vadovavo seselės Kazimierietės,

i o taįp pat Bislhop Noll institutą. 
' Taip pat, Birutė baigė St. Jo- 
seph kolegiją, įsigydama baika- 
lauro laipsnį iš sociologijos ir 
laisvųjų menų. Lankė ir baigė 
Chicagoje Aukštesniąją lit. mo
kyklą ir tautinių šokių kursus, 

i Buvo nuolatinė talkininkė, East 
j Chicagos LB apylinkės įvairiuo 
se minėjimuose bei parengimuo 
se. Studijavimo metu buvo gy
vai įsitraukusi į ateitininkų veik 
lą — beorganizuodama vietos 
moksleivius į ateitininkų būrelį 
ir jam vadovaudama. Reiškėsi 
ir “Giedros” Korp! tvarkyda
ma jos finansinius reikalus. Da
bar dirba vaikų darželyje Fo
rest Park, Chicagoje. Būsimiems 
jaunavedžiams linkim sėkmingai 
keliauti per gyvenimą, tėvų pra 
mintomis pėdomis. J. Ervydis

— Išradėjas Elias Howe už
patentavo sėjimo mašiną 1846 
m., rūgs. 10 d.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

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

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

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

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

I
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Chicago Savings
and Loan Assooiatioa

'Q Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARIAM* TEIKIAMAS MCSĘJ PILNAS PATARNAVIMAS

* Notary Public Service * Seil & redeem
Savings * Free community rooms for * Two large free | 

ge Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kit
sment Loan* * Cash checks and pay ai) * Travelers Checki
b fanJly bills with our spec’l * Safe Deposit Bo
y Savings mone> 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 O R 8 Mon 12 P.M. to 8 PM., Tuee B to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

iii illl'ilfe
S®

w iTI

Certlfikatų sąskaitos

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

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

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

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai
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2.50
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“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 gatve 

Miestas ir valstybe 

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

ParaSas

*

«



BOSTONO ŽINIOS

KAI SMUIKAS VERKIA

MŪSŲ KOLONIJOSE BOLIVIJOS LAIKYSENA

Graži prošvaistė buvo gruodžio 
6 d. Jordan Hali, Bostone, kur! 
Izidorius Vasyliūnas (smuikas) 
ir Vytenis Vasyliūnas (forte- 
pionas) atliko didelį koncertą. 
Programoje buvo trys kompozito
riai:

1. Franz Peter Schubert (1797- 
1828) Duo (sonata) A. dur opus 
162; Allegro moderato. Scherzo. 
Presto. Andantiro. Allegro.

Sonatą A. dur jis parašė 1817 
metais. Tuos metus galėtume 
pavadinti jo sonatų metais. 
Būdamas vienas pirmųjų ro
mantikų, savo kūryboje Schuber- 
tas perdėm yra lyrikas.

2. Jonas Švedas, lietuvių kom
pozitorius, gyvenęs Cleveland, 
Ohio, gimęs 1927 m. Vilkavišky
je. Vilniaus konservatorijoj lankė 
prof. Szpinalskio fortepijono 
klasę. 1948 -49 m. studijavo Det- 
moddo muzikos akademijoj kom 
poziciją pas G. Biala ir forte- 
pioną pas H. Richter -Hasser. 
1953-58 m. mokėsi American A- 
cademy of Music Chicagoje pas 
W. Schneefuss, kur baigė komp. i 
Ligi šiol J. Švedo kompozicija ne-, 
gausi. Tačiau jis jau yra parašęs) 
apie 40 solo dainų, fortepionui 
suitą, sonatiną, sonatą, apie 10 
preliudų ir fugų bei kitų smul- Į 
kių veikalų. Jo sonata D. Nr. 1 
parašyta 1961 metais. Pirmą kar
tą ji buvo atlikta Clevelande 19- 
62 m. per “May Festival of Con- 
temporary Music”. Tai modernių 
priemonių, komplikuota, bet ir 
pilna emocijų.

3. Edvard Hagerup Grieg
(1843-1907). Sonata G dur opus 
13. Lento doloroso Allegro vi
vace. Allegretto tanluillo. Alle
gro animato. Grieg yra vienas 
iš žymiųjų Norvegų kompozi
torių. ,.

šiame koncerte išpildyta sona
ta G dur pasižymi turtingu fol
kloristiniu spalvingumu.

Šiame koncerte Izidorius ir Vy
tenis Vasyliūnai buvo ne tik ge
ri amatininkai, kurie gerai atlie
ka savo darbą. Muzikos ir dainos 

menas reikalauja daugiau. Jei
gu muzikas ar dainininkas tik iš
pildo, o ne gyvena tais stebuk
lingais garsais, išpildomi daly
kai yra sausi, nors skambūs ir 
garsūsi Vasyliūnų, gal net ir 
Švedo, nors jo jau nauji ir moder
niški melodijos garsai, bet ypatin 
gai Schuberto ir Griego sonatose, 
rodos, atitruko nuo šių dienų gy
venimo ne tik patys, bet pakėlė 
kitus į stebuklinguosius muzikos 
tolius, kuriuose simfonijų mūzos 
gyvena. Nebereikalo po pernai 
atlikto jo koncerto toje pačioje 
Jordan Hali viena moteris para
šė eilėraštį jo garbei “Ilgesys”, 
kuris buvo atspausdintas šio kon 
certo programos pirmam pusla
py:

Šia Ohio valstybes kalakutas turėjo laimę, galėjęs gyvas išlikti ir 
Padėkos dienai pasibaigus. Tačiau vargiai jau jo džiaugsmas didelis 
— kalakutas naudojamas mokslinio tyrimo reikalams.

Ir muzika į tave žiūri,
Su tavim šneka,
Meni?
Baltas gėles smutkelio?
Tai buvo vakar.

Ir niekur niekad
Lynas taip nežydi,

Nekvepia lubinas laukų, 
Šiaurės vėjelis tavęs nelydi, 
Beieškant kryžkelėj - namų.

Tik muzika į tave žiūri,
Su tavim šneka.
Ir tau atrodo,
Kad matai,
Kaip Nemunas nuliūdęs 
Teka... teka...
Ir kad tas Nemunas,
Tai tu. O.J.K.

Mes norime, kad svetimieji gir
dėtų mus. Šio končerto proga taip 
ir buvo. Ir vis dėlto gaila, kad sa
vųjų buvo tik labai maža dalis. 
O tokių vertingų koncertų turi
me nedaug. Kai sakome “smuikas 
verkia”, todėl, kad jis taip giliai 
paliečia žmogaus jausmus.

P.Žiękus

POVILAVIČIAUS REČITALIS
Solisto Benediktų Povilavičiaus 

dainų ir arijų rečitalis buvo gruo
džio 7 d. Lietuvių Piliečių D-jos 
auditorijoj So. Bostone. Solistui 
akompanavo J. Kačinskas. B. Po
vilavičius dažnai girdimas įvai
riuose kituose parengimuose, bet 
šis rečitalis buvo pirmas Bosto
ne.

PADIDĖJO VAIČAIČIŲ 
GIMINĖ

Dr. Saulius ir J. Vaičaičiai, 
gyv. Buffalo N.Y., susilaukė sū
naus Daniaus-Jono. Jie jau augi
na dukrą Nidą. Bostoniškiai • Pi
jus ir Ona Vaičaičiai gali džiaug
tis jų giminės padidėjimu, nes dr. 
Saulius yra jų sūnus.

. »
NAUJA AKLAIS VALDYBA
Amer. liet. inž. air arch. s-gos 

Bostono skyriaus paskutinis su 
sirinltimas įvyko iniž. K. Barūno 
naujoje rezidencijoje Hinigham, 
Mass. Inž. R. Šukys, North 
Eastern Univ. mokslinių tyrinė
jimų dalyvis — Post Grad Re
search Assoc. — kalbėjo tema 
“Telemetrija ir erdvės komuni
kacija”.

Prelegentas vaizdžiai atsklei
dė elektromagnetinių bangų 
chanajkterį ir išaiškino jų funk
cijas perduodant garso ir TV 
paveikslus kelionėje į Mėnulį ir 
Marsą. Pasirodė, kad tokiam 
uždaviniui atlikti tereikia vos 
2—5 watų energijos.

Susirinkime dalyvavo 30 as
menų. šiuo metu Skyriuje yra 
55 nariai, jų tarpe garbės na
rys prof. Ignas Končius, gyv. 
Bristol, Conn.

Antano ir Natalijos Bilitavičių meniška šeima: mergaitė® kanklinin
kės - dainininkės, sūnus Vytautas — muzikas, chorvedys. Dukterys 
dalyvauja .Alvudo Vaikų teatro radijo valandėlėse. Nuotr. Minioto

LIETUVIAI CAUEORJNIJO.il
KNYGOS PRISTATYMAS ii

Šeimos ir draugų pastangomis 
prieš porą metų mirusiam poe- , 
tui Pranui Lembertui pastatytas i 
gražus paminklas - išleista po
mirtinė jo eilėraščių knyga /‘Tau 
sesute”, kur telpa visa jo kūryba, 
daug nuotraukų ir šilti jo arti
mų bičiulių žodžiai.

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkė, pagerbdama 
mielo ir pozityvaus lietuviškos 
bendruomenės nario atminimą, 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti 
tos knygos pristatymą. Tą mintį 
parėmė Dailiųjų menų klubas ir 
LB Los Angeles apylinkė, ir kny
gos pristatymas įvyko $v. Kazimie 
ro parapijoj salėje gruodžio 6 d.

Pristatymas gražiai pasisekė. 
Prisirinko apypilnė salė; dekla
muota mirusio poeto eilėraščių,

Pagal pakeistus įstatus ma
riais priiimami inžinieriai ir ar
chitektai ir ikiti tikslųjų mokslų 
(Fizikai, Matematikai, Chemi
kai ir kt.) turį B)3 ir aukštes
nius mokslo laipsnius.

1969 metų laikotarpyje nau
jais nariais priimti: inžinieriai 
— Jurgis štuopis, Petras Pun- 
dys, Rymas Manomiaitis, chemi
kė _  Dalia Ivaškienė, fizikas
dr. V. M. Vasyliūnas, Ph. D.; 
inž. Donatas Šatas .persikėlęs iš 
ALIAS Chicagos skyriaus. Buvo 
nutarta paskirti $200 dol. litu
anistinės mokyklos reikalams.

Įnž. Jonas Mikalauskas svei
kindamas narius Kalėdų proga, 
paaukojo $100 dol. V. D. U-to 
profesorių s-gos le’diniui parem 
ti, po 15 dol. Skautams ir jūrų 

! skautams ir 20 doi. lietuviškai 
vargo mokyklai.

1969 meti} bėgyje skyrius par 
aukojo lietuviškos kultūros rei
kalams 1,427 dolerius.

Philadelphia, Pa.
ruošiamas

NAUJŲ METU SUTIKIMAS
Gruodžio 551 d, S vai. v. Lietu

vių muz. namo bendrovės pašal- 
pfniame klube, 715 E. Alleghe- 
ny Ave., gražiai atremontuotoj 
didžiojoj salėj rengiamas Nau
jų Metų sutikimas ir salės ati
darymas — linksmavakaris. 
Gros geras ukrainiečių jauni
mo orkestras. Veiks bufetas. 
Klubo nariai - narės ir svečiai 
kviečiami atsilankyti. S. M.

Newark, N. J.
šv. Trejybės parapiios jung

tinės draugystės lapkričio 23 d., 
pravedė fmansiniai ir socialiniai 
pasisekusią blynų vakarienę ir 
šoJcus. Rengėlams padėkojo 
klebonas kun. Jonas Schamus 
ir vikaras kun. Petras Totorai
tis.

Paskelbia kalėdiniu pamaldų 
tvarka - Kūčiose, gruodžio 24 d , 
išpažintvs bus klausomos 4-5 
vai., jr 7-8 vai. Vidurnakčio 
Mišias konce]ebruo<5 pats klebo
nas «n v’karu ir kun. J Bar-
ku. O°IB. Kitos Mišios dienoje 
bus 8, 9, 10:30 ir 12 vai.

Vidurnakčio Mišiose giedos 
Šv. Cecilijos chnras.vad. Kle
menso Bagdonavičiaus. Naujų- 
iu metu dienoie Mišios bus kaip 
ir paprastą sekmadienį.

F. Vaškas

padainuota jo žodžiams sukurtų 
dainų, pasakyta kalbų. Meninės 
programos atlikiman buvo įjung
tos stiprios vietos meninės jėgos: 
muzikai, vokalistai, deklamuoto- 
jos. Iš juostelės perduota paties a. 
a. Pr. Lemberto savo eilėraščių 
deklamacija.

Knygos pristatymą organizavu
si LB Santa Monicos apylinkė, 
nors oficialiosios programos eigo
je ir suignoruota, visus šventės 
dalyvius gražiai pavaišino. 
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAI

Šiais metais didžiulėje salėje 
ruošiamo centrinio Naujųjų Me
tų sutikimo visiems Los Angeles 
ir apylinkių lietuviams nebus. 
Mažesnėje apimtyje skelbiami net 
keli lietuvių ruošiami Naujųjų 

Metų sutikimai: Lietuvių
Bendruomenės Los Angeles apy
linkė 1970 metus sutiks Šv. Kazi
miero parapijos salėje, Lietuvių
tautinė sąjunga ir Tautiniai 
namai —Tautinių narnų salėje, 
Long Beach lietuviai - savajame 
mieste.

Santa Monicos ir apylinkių 
lietuviai (vadovaujant Lietuvių 
bendruomenės S.M. apylinkei ir 
S.M. lietuvių klubui) Naujųjų 
Metų sutikimą organizuoja Wo- 
men’s Club patalpose (1210 - 
4th St.). Vietų skaičiui esant ri
botam, rengėjai prašo norinčius 
dalyvauti kiek galima anksčiau 
užsisakyti vietas. Bilietus platina
M. Gauronskienė (394- 3877), 
J. Jusionienė (394-8136), V. Lem 
bertas (451-9029) ir A. Markevi
čius (393-0615).

Santamonikiečiai turės šaunų 
orkestrą, o Naujųjų Metų vakarie
nę numatę pradėti punktualiai 
9 vai. v.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS
Tautinių šokių mokytojų pa

sišventimo dėka Los Angeles 
mieste ištvermingai veikia dvi 
tautinių šokių grupės. Vyresnių
jų (studentų) grupei vadovauja 
Santa Monicos lituanistinės mo
kyklos vedėja Inga Tumienė, 
jaunesniųjų dvi grupes moko Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos 
mokytoja Ona Razutienė, arti
mai talkinant kitai tos mokyklos 
mokytojai stud. Danguolei Ra- 
zutytei.

Vyresniųjų ir jaunesniųjų gru
pės repetuoja kiekvieną sekma
dienio vakarą. I. Tumienė į re
peticijas važinėja keliasdeširnts 
mylių.

Jaunimo ansamblio vadovė O. 
Razutienė gruodžio 14 d. Šv. Ka
zimiero parapijos patalpose su
kvietė vaikų tėvus ir visi kartu 
pasižiūrėjo buv. didžiausios jau
nimo šventės praėjusį pavasarį 
filmo ir pasitarė ateities veiklos 
klausimais. Kj.

LIETUVIŲ RADIJO VALAN
DĖLĖ LAIKINAI SUSTOJO

Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės suorganizuota, vėliau per
siorganizavusi į Californijos 
lietuvių radijo klubą, Lietuvių 
radijo valandėlė veikusi nuo š.m. 
vasario 16 d. iki 26 d. spalio mėn. 
per radijo stotį KTYM. banga AM 
— 1460, laikinai sustojo trans
liuoti lietuvių radijo programas. 
KTYM radijo stočiai persitvar
kius, laikinai atsakytas turėtas 
laikas, bet pažadėta sekančių me
tų vasario mėn. vėl duoti laiką 
per tą pačią radijo stotį toliau 
tęsti lietuvių radijo programas.

Radijo Klubo Valdyba darė žy-

Phoenix, Arizona

PASVEIKINTAS SUKAKTUV- 
NINKAS

Lapkr. 20 d. grupė lietuvių 
norėjo pagerbti gen. VI. Mieže
lį jo garbingo jubiliejaus proga. 
Pietums visi nuvažiavo į Pinacle 
Peak kalno papėdę, kur yra kau
bojų restoranas. Ten, be ceremo
nijų atėjusi padavėja visiems nu
kirpo kaklaraiščius. Kepsnys bu
vo geras, bet kaklaraiščiai buvo 
gerokai apgadinti. Vis dėl to tas 
nuotaikos nepagadino: jie ten liko 
kaip suvenyrai prisegti prie lubų. 
O kiek jų ten yra - tūkstančių 
tūkstančiai. Po laimingos kelio
nės į gamtą, dar niekas nenorėjo 
skirstytis namo. Visi susirinko į 
p.p, Liubartų naujai pastatytą re
zidenciją ir čia prie kavutės, ma
lonių šeimininkų globoje, visi 
gražiai praleido laiką, sveikinda
mi jubiliatą ir sugiedodami jam 
ilgiausių metų.

TRUMPAI
— Jonas ir Ona Gružauskai 

Sun City neseniai nusipirko gra
žią rezidenciją.

— Kun. Vyt. Memenąs atva
žiavo į Phoenixą sausame ir svei
kame ore praleisti savo atostogų.

Amerikos dėka Bolivija atsi
kratė Castro komunistų spaudi 

Jis čia apsistojo pas kun. A. Va- mo> *kuris kilo po iifcvįdavimo 
liušką. Kųn. Memenąs yra klebo- Che Guevaros. Šiandien revoliu- 
nas Gibson City, III. Į cine Bolivija, kaip ir Peru, nori

—Vincas Dailidė iš Toronto, pasidaryti ir ekonominiai visiš- 
Ont., Kanados atvažiavo į Phoeni kai nepriklausoma nuo Ameri- 
xą sveikatos pataisyti. Jis jaučiasi kos ekonominės politikos, iban- 
čia daug geriau ir tikisi visiškai) dydama nusavinti svetimtaučių 
pasveikti. Yra apsistojęs pas K. F. j eksploatuojamus jos žemės tur- 
Kojelius. tus. Tačiaiu Bolivijai nesiseka

—Elzbieta Brasiūnienė iš De- savistoviai tvarkyti savo ekono 
troito Phoenixe išgyveno kelias gyvenimą. Kai Nixonas
sayaites. j paskelbė naują politiką Pietų

— Kun. Pr. Jokūbaitis iš Mesi- Amerikos krašto atžvilgiu, Boli
11a Park, N.M. 4 dienas pralei-1 vija pareiškė esanti linkusi, kad 
do Phoenixe, aplankė savo senus būtų sušauktas Pietų Amerikos 
pažįstamus bei draugus. aukštų politikų pasitarimas, ku

— Edw. ir Helen Bartkai iš ris pateiktų Waslhingtonui savo
Los Angeles, Californijos, Pade- reikalavimus. Norima, kad Ame 
kos dieną buvo atvykę į Phoe- rika duotų daugiau šiems kraš- 
nixą, aplankė savo gimines, vie- tams pinigų, geriau mokėtų už 
šėjo Lietuvių klube, buvo atvykę išgabenamas prekes ir iškasa- 
aplankyti Kun. Valiuškos. 'mus žemės turtus Sr leistų jiems

— R. ir n. Guzai neseniai nu- laisvai prekiauti su kitais kraš
sipirko gražius namus Sun City ir tais. Kitaip sakant, Amerika tu 
ten jau persikėlė gyventi. į retų viską duoti, bet ne viską

— Bronius ir Ona Miliai iš K. Kl.
Chicagos galutinai apsigyveno ------------- —----------------------- —-
Phoenixe. Jie čia atvažiuodavo tik patogius namus gerame rajone ir 
žiemos metu. Dabar nusipirko 1 pastoviai įsikūrė Phoenixe. A.L.

gių gauti laiką kitoje radijo sto
tyje ir buvo rasta viena radijo 
stot s KMAX banga FM 107,1. ku 
ri sutiko duoti laiką šeštadieniais 
neblogomis sąlygomis, bet ši sto
tis labai blogai yra girdima Los 
Angeles apylinkėje, Klubo valdy
ba nutarė tos stoties neimti, pa
laukti iki vėl galėsime sugrįžti į 
turėtą visiems gerai girdimą KT
YM radijo stotį.

Radijo valandėlės išlaikymui 
yra susiorganzavęs visuomeni- 
pagrindu pelno nesiekiantis Kali
fornijos lietuvių radijo klubas, 
kur kiekvienas radijo klausytojas, 
paaukojąs radijo išlaikymui ne
mažiau 5 dpi., yra to klubo narys 
- rėmėjas. Tokių narių klubas 
jau turi ape 200, kurie metams 
pasibaigus surenka svarsto klubo 
ir radijo programos vedimo1 rei
kalus ir išrenka Klubo valdybą.

Radijo klubo vadovybė, sutar
tinai apie metus laiko dirbusi, 
aukodama savo laisvalaikį atlik
dama neapmokamą pozityvų vix 
suomen'nį kultūrinį, tautinį, lie
tuvišką darbą, lietuviškos visuo
menės buvo suprasta ir tinkamai 
įvertinta, tai pasako jų aukos ra
dijo išlaikymui. Daug darbo įdė
jo pirmininkė Stasė Pautieniene, 
vicepirm. Stasys Paltus, valdybos 
narys Vladas Gylys, Klubo vado
vybė ta p pat dėkoja visuomenės 
organizacijomis ir pavieniams 
asmenims bei klubo nariams,' ku
rie aukojo, dirbo, kad ši vienin
telė Kalifornijoj Lietuvių radijo 
valandėlė galėtų gyvuoti ir tiki
si, kad ir toliau neatsisakys mus 
remti.

Su pasitikėjimu ir viltimi lau
kiam, kad vėl į Jus oro bango
mis gyvu lietuvišku žodžiu galė
sime prabilti ir linsminti lietu
viškos muzikos garsais.

Kalifornijos Lietuvių radijo 
klubo valdyba

ŠTEPSELIS
Romo

Elekfiro
Kino

3 H I C A G O J E —
KALĖDŲ DIENĄ
1969 m. gruodžio men. 

25-tę dieną
tarp 8-os vai. vakaro ir 2-os 

vai. ryto
WESTERN AVENUE 

BALLROOM 
3504 So. Westem Avenue

Bilietą.' — $3.C0; studentams $2.00

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

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

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

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

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

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

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

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

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

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

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

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

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūši} mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

BSTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 

niara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.59.

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

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

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

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

CAUEORJNIJO.il
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

SPAUDOS DEMOKRATĖJIMO 

KELIU

Didžiai Gerbiamas Pone Redak- vienos pakra.pos nuomone, tai 
toriau! ! laikraštis taupa t’k tos pakrai-

Paskutinių savaičių bėgyje j pos biuleteniu ir visai neįdomiu
“Dirvoje” atspausdintų laiškų 
ir straipsnių įtaigotas ka p nuo
latinis lietuviškos spaudos skai
tytojas ir mūsij politinio bei vi
suomeninio gyvenimo kuklus 
stebėtojas, noriu iškelti keletą 
minčių.

Pirmiausia, lietuviškos perio
dinės spaudos reikalu. Netaikau 
šių savo pastabų vien “Dirvai”, 
bet kreipiu jas į visą lietuvišką 
spaudą. Mes, likimas taip lė
mė, gyvename demokratinėje 
santvarkoje ir. visuomenėje, to
dėl ir iš spaudos turime reika
lauti ar bent pageidauti prisi
taikymo prie elementarinių lais
vos spaudos principų. Turime 
pamiršti valstybinės cenzūros 
taikomas priemones bei pačios 
redakcijos vartojamus suvaržy
mus ir durų užvėrimą priešin
gai nuomonei. Sutinku, kad bū-

kitiems. Juk laikraštyje nenori
me matyki vien tik savo galvo
senos veidrodžio. Įvairūs pasi
sakymai, diskusijos, polemikos 
brandina individą ir v°da pa
žangos kebu. To reikalaujama 
iš aukštai kvalifikuotos spa i- 
dos ir, tikiuosi, lietuviška spau 
da. to siekia.

Antras klausimas, tai mūsų 
politinių grupių, sambūrių su 
demokratėjimas. Čia irgi derė
ti} pažvelgti j gyvenamo kraš
to demokratijos principus. Daug 
kaip respub1 ikonų, taip ir de
mokratų partijų narių bei vei
kėjų veda priešingą politiką, 
kaip .iy partijos dauguma, bet 
jie nėra pašalinami ar suspen
duojami, tik lieka savo partijos 
opozicijoj. Ar mūsuose taip y- 
ra? Derėtų daugiau to’eranci- 
jos, o ne izoliacijos kitaip gal-

tvarkys jubiliejaus rengimo komi 
tetas, kuris jau turėjo pirmą po
sėdį. Į delegacijas patariama pa
rinkti jaunuolius, kurie gimę pra 
dedant 1945 metais.

Jaunimo asamblėjos tikslas: su 
pažindinti jaunimą su J. Tautose 
svarstomomis problemomis, jų 
darbo tvarka, leisti jiems pareikš
ti savo nuomones apie taiką ir 
pažangą, sužinoti ir tai, kuo jie no 
retų prisidėti prie J. Tautų stiprini 
mo.

Jaunimo asamblėjos sumany
mas yra laiku atėjęs, bet yra 
naujiena, todėl jį organizuojant 
reikės daug takto ir atsargumo. 
Apie tą reikalą kalbant visi turė
jo galvoje visokius apšepėlius ir 
riaušininkus, ir kaip tą susirinki
mą nuo jų apsaugoti.
Kai tik komitetas turės ką įdo
mesnio apie darbų organizavimą 
pasakyti, tuoj informuosime ir 
šio dienraščio skaitytojus.

MI8CBLLANEOD8

danu pavergtos ir išeiviu tautos ! vojančiam. Be to, juk politinės 
nariais bei būdami nuolatinėje grupės, partijos, srovės nėra
kovoie su okupantu, turime su
varžyti savo spaudos puslapius

vien draugų sambūriai, o visuo
meninio ir oolitinio gyvenimo

tautos priešams bei jų įdėtoms, veiksmingi vienetai.
Priešais laikyčiau tik tiuos, ku
rie priešinusi lietuvių tautos gy
vybės iš1 n ik vmo pastangoms ir 
Lietuvos ner>riklauso.mvbės at
statymo kovai, atvirai liaupsina 
ir propaguoja okupantą.

Aišku, aukštai kvalifikuota 
spaudos etika neleistų spauedin 
ti šmeižtų, nepagrįsti} gandų 
ir mūsų visuomenę kiršinančių 
bei skaldančii} pasisakymų. Su
prantama, įdomi spauda turi tu
rėti įvairią ir p’lną informaciją, 
vaizduojančia visas mūsų gy
venimo fazes. Kultūringoms dis 
kusijoms turėtų būti prieinama 
kiekvieno laikrašč’o gkūtis. Laik 
raščio vedamoji linija išreiškia
ma vedama-siais straipsniais ir 
už tai yra atsakinc' redakto
riai, o bendradarbi!} bei komen
tatorių ątraipsniai tame pačia
me laikraštyje gali būti visai 
priešingų nuomonių. Taip pa-

Iš anksto noriu pabrėžti, kad 
nesurandu kriterijaus, kuriuo 
galėčiau išmatuoti vienos ar ki
tos profesiios nario nusimany
mo ar supratimo mūsų politinės 
bei visuomeninės veiklos. Neno
rėčiau sutikti, kad, jei esi gy
dytojas, inžinierius, kunigas ar 
kas kitas, tai tik ir pasisakyk 
savo profesijos klausimais, o 
kitų klausimų neliesk, nes ne
išmanai. Išmanymui nėra mato. 
Juk ir mūsų tautoje turėjome 
gterų politikų bei visuomeninin
kų gydytojų, inžinierių, kuni
gų ir kitų profesionalų tarpe.

Su gilia pagarba
Henrikas ^Brazaitis

Jungtinių Tautų jubiliejus 
(Atkelta iš 1 psl >

Pirmiausia, nariai raginami į- 
vvzdžiu’ amerikiečių “The Pl’ain j jungti į 1970 m. sesijon siunčia- 
Dea’er”. ‘The New York Ti
mes”, “The VVashington Post”,
“The Clu’istian Srienre Moni- 
tor” ir kituose, šal’a konserva
tyviu komentatorių, randame vi
sai. liberalių Tas daro laikraštį 
įdėmų visiems prieinama, ma
loniai skaitoma ir skaitytoja la
vinanti. Geriems žurnalistams 
ir publicistam nesniima nurodv, 
ka ir kaio rašvti, nes tai yra jų 
kūmfba Jįn rašė kain poetai ar 
raštdoiai ka iauč’a. stebi ir rer 
avvena. Jeigu apsiribojama tik

VILNIAUS CIRKAS
Vilniaus cirkas (kurio ir tik

rinis vardas — “Vilnius” ir di
džiuma aktorių lietuviai) didžią 
ją laiko dalį praleidžia gastro
lėse, važinėdamas po Rusijos ir 
kitus Rusijos valdžioj esančius 
miestus. Maždaug nuo vidurio 
rugsėjo šils cinkas linksmino 
Kraanodaro (Kufcanės krašte) 
gyventojus. J. Ramanauskas, 
vienas iš pagrindinių cirko akto
rių, per Tiesą pranešė, kad juos 
gerokai aplamdė audra. Nuo 
Azovo jūros atūžusi, audra nu
nešė jų pastogęs (priklausan
čios Maskvos cinkui) viršų, vė
liau sulamdė ir geležines sijas 
bei stulpus. Audra tačiau ištiko 
ne vaidinimo metu, taigi žmo
nių niekas nenukentėjo, išsky
rus vieną iš cirko, kurs bandęs 
gelbėti muzikos instrumentus. 
Tą tekę paguldyti ligoninėn.. 
Bet pranešamo metu, pačiame 
lapkričio gale, visi jau buvę at
sigavę, apsitvarkę suniokotą 
rekvizitą, nuraminę žvėrelius 
(kur u tarpe svarbų vaidmenį 
vaidina kiaulės, to cirko pasidi
džiavimas) ir pasiruošę vykti į 
JereĮvanę, Armėnijos sostinę.

CLASSIFIED GUIDE
D e M E S I o K K A I- ESTATE

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios Išsimo
kė j Imo štily gos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-22Š3

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

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

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

šildymas. Garažas l butas su baldais, 
antras tuščias 42 lr Hockvell. 
$18,600.

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metui 

, Dengiame visų rūšių stogus Taiso - 
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mflra “tuok-
polntlug”. Pilnai apsidraudė. Visas £ f M Jį | f | § REALTY
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2*8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

j

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS

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

Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-conditioners Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K Šimulis

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EX PRESS 

2501 W. 80 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 00 St. 
3383 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3326

Didelis (vairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. lr V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
- Savininkas Juozas fJoe) Juraltis 

...nm '-............... ..

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

RADIO PROGRAMA

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI* 
KOMERCINIAI* 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

BSiiS

HELP VVANTED — VYRAI

DRIVERS
AIR PORT BUS 

$650 t PER MONTH
FREE LIFE INSURANCE 

FREE HEALTH INSURANCE 
FOR YOU AND FAMILY 

FREE UNIFORMS 
Are you a personable High School 
Graduate who enjoys drivlng and 
deallng wiith the public? If so, you 
could ąualify as a CONTINENTAL
DRIVER. Apply:

SOO NO. DESPLAINES ST., 
CHICAGO OR CALL 726-8498

MAN
to clean appartments in furnish- 
ed apartment building Refe^ences 
reąuired.

Call AM 2-3795

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

2787 W. 43rd St — CL 4-2390 METALO IR
NAMŲ PIRKIMAS — STIKLO 

PARDAVIMAS — VALDYMAS Tvoros <Jt0_
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariatas — Vertimai

Insurance — Income Tai 
Notary Public

HELP WANTED — MOTERYS

EXPER.

mas delegacijas vieną kitą su
brendusį studentą.

Antra, pritarta sumanymui 
1970 m. organizuoti pasaulinį 
jaunimo susirinkimą New Yorke 
kada nors tarp birželio ir rugpiū
čio. Jis truktų apie 10 dienų. Vis
kas vyktų J. Tautų atsakomybėje, 
bet susirinkusieji turėtų pilną 
laisvę pareikšti savo nuomonę. 
Kiekvienai .valstybei 
penki delegatai, kuriuos pataria 
ma parinkti su didžiųjų krašto jau 
nimo organizacijų pagalba. Tos 
asamblėjos komplektavimo ir 
organizavimo reikalas turi dari 
daug neišspręstų problemų. Juosi

mi8MNimiMMWi«’«N|Wmi|li:i<mmF*'*-....... m
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % West flSth Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 0-433#
i4DWiJ!»IHIu!K<eilll.WWiFitai>ttlllii:>l>UM|!4!lutHlillUli«IUHinilliliil<iMi<liniilillNIIMl

PARDU ODA MI 
IŠ MODELINIU NAMŲ BALDAI

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

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. YVestern TeL GR 6-4421
'IIMIMIIMiniiiiiinillllUiHIIMIIIIIIIM^^

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS 

6455 S Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau
Puikus 2-Jų aukštų niūras — 6 lr

3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas,

elektra, gazo šildymas ir garažas.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė lr vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas (rengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockvvell. 
$21,800.

2 butų bevelk naujas mūras. At
skiri gazu šildymai. Garažas. Blokas 
nuo panko. $40,600.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.
. 2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alų, 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,500

geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

D r m e s i o t

J VALDIS REAL ESTATE
Seniausia Lietuvių Radio Pro- oxcq 1X7 CQik Ci RF 7 7900 

grazna Naujoj Anglijoj, iš stoties “• 031“ n C. /-/tUU
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- i „ .. . . . , . .Marąuette parke, mūrinis, du bu-

GENERAL OFFICE
Steno Helpful 

Apply
JOHN HANCOCK INSUR. CO. 

3207 Mllwaukee Avė.
Mr. J. Helm — PE 6-5302

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

IEŠKOMA dirbanti moteris arba 
pensininkė gyventi bute su vyres
nio amž. moterim. Žarna nuoma. 
Kreiptis 1-me aukšte iš kiemo.

4456 South VVestern Avenue
JEIGU JUMS REIKIA* Išnuomojamas 4 kambarių butas 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ “
kreipkitės į "Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gre
tai Ir prieinama kainą .

DRAUGAS 
1545 U’esl 63rd Street

UinCAOO 29 lbbINOTs-

Brighton Pa'rk arti liet. bažnyčios
FR 6-2583'

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2925 VV. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimu nemokamai.

Remkite “Draugę'".

.................. mira... .

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie-
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai,' būtinai reikalingas žodynas.

ar kita kalba.madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai I j,. į nOTi^
po pietų, perduodama: vėliausiu patalpa. Morgičius galima perimti 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- lirigbton Pke du namai, 6 bu-tai, 
mentarai, muzika dainos ir Mag- ' geros pajamos, is,9oo.
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

Marąuette Pke. Mūr. S butai lr pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43,000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas 
$17,960.

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

4 DAINOS
Ciedra Gudauskienė

Gaidos sopranui su piano a- 
kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Toliau seka dainos: “Smilgos”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”,

__ _ _ _ _ _ žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”,
l¥l I N G žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu,

SERfcNAS perkrausto baldus |,' kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- liaudies dainos.
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

5$į kamb. 9 metu mūr. spllt-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

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

6 kamb. švarus mūr. buugnh>w 
Marąuette pke. Tuščias Galima tuoj 
užimti. $19,500.

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

t H aukšto švarus med prie 65 tr 
VVestern. 5 lr 4 kamb butai 37 p 
sklypas. Dvigubas garažas. $19,900

5 kamb.. 20 meto mūr. rezldenelb 
prie 72 Ir Albanv 2 maš. garažą- 
$19 590

11 huto. 10 metu. t b; aukštu m9 
>amas prie 71 lr California.. $162,90r

>< v. tinkamas statybai aklrpa--orte 7? Ir t*anlove-czųi $ *ft **"
LEONAS REAL ESTATE

INCOME TAX — NOTARIATAS 
IMIGRACIJA

2735 VV. 71st St. — Tel. 925-6015

Remkite tuos biznierius, kurie
Kaina 3 dol., gaunama Drau- skelb’asi dienraštyje “Drauge“.

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

ge
li linois gyventojai prie knygos

kainos prašomi pridėti 5 proc. • 
mokesčiams.

Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti

REA L ESTATE
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DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:

V BARAVYKO
Anglų-Lietuvių kalbų žodynas $6.00

(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PETERAIČIO

Lietuviškai angliškas žodynas $7.00
(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00

(27.000 žodžių, kietuose apdairiose)
Illinois State gyventojai prie kalno.-, ‘ori pridėti 5% mokesčių.
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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. T ėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

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

k.v. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50
ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 

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

'HiniiiniiiiiiHiHiiiiitit,ii>iiito"i<i i'oiMintiiiiinnnii

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau 
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Heating Contractor
Jrensriu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stopų 
rinas (putters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
RFATTAG * SRFKT METAL

Telefonas VT 7-3447 
4444 S. tVerttem. Cblengo fl. TU.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Mamber* of M L.S
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 6727 VV. Cennafc Rd.. Cicero, UI Tol OL 6-2233 
rurhne šimtas namų Clceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
j- hituose vakarininose priemlesčinoee Prašome nžsnkti Į mūsų Įstaiga 
ir Išsirinkti iš katalogo
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui 
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIU ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 *0321

plačius pasaulio var-

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

A. Pauliukas

J
3.00

’r. Vaitukaitis 1.00
3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 

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

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



UŽBAIGTAS PRASMINGAS 

GYVENIMAS

A. a. Joną Juodvalkį Amžinybėn palydėjus 

BRONIUS KVIKLYS

Yra žmonių, kurie gyvena tik 
sau, bet yra ir tokių, kurie žemė
je gyvendami didžiąją gyvenimo 
dalį skiria artimo tarnybai. Prie 
pastarųjų reikia priskirti ir lap
kričio 20 d. Chicagoje mirusį a. 
a. Joną Juodvalkį, vien tiktai 

-policijos tarnyboje ištarnavusį iš
tisus 30 metų ir tokiu būdu la
bai daug padėjusį pagalbos ir ap
saugos reikalingiems žmonėms.

Velionis J. Juodvalkis buvo gi
męs 1896. IX. 12, nedideliame 
Polekniškio kaimelyje (keturios 
vienų Juodvalkiu šeimos), Dau
gailių valsčiuje, Polekniškio apy
linkės žavios, aukštos kalvos, tarp 
Jų gražiai vingiuoja Daugailių - 
Salako vieškelis, čia pat Alekniš- 
kio ežerėlis.

Neturtas ir prieškario meto sun 
kios aplinkybės neleido J. Juod
valkiui pasiekti aukštesnio moks
lo, bet tai nesutrukdė jam prisi
dėti prie Lietuvos atkūrimo dar
bo. Jono jaunystė prabėgo I pa
saulinio karo audrose. 1915 iki 
1918 m., vengdamas stoti į vokie

Artimieji prie velionio Jono Juodvalkio paminklo, po kuriuo jis dabar 
palaidotas. Iš k.: An. Karpis, P. Juodvalkis, A. a. Jonas Juodvalkis 
ir K. BartalSus.

CHICAGOS ŽINIOS
AUTOBUSŲ VAIRUOTOJAI
Chicagos susisiekimo kompa

nija (CTA) skundžiasi, jog tu
rinti tiktai apie 6,500 autobusų 
vairuotojų ir jai būtmai reika
linga bent 400 daugiau. Jeigu 
kailkuriose iš Ifceiliiolikos šimtų li-’ 
niijų autobusai neateina, la'ku, Į 
pakeleiviai į šį faktą turėtų at 
sižvelgtd.

klą su kryžiumi... Visą gyvenimą 
buvo labai pareigingas, darbštus, j 
stropus, blaivus, neišlaidus, tik-j 
ras lietuvis patriotas pačia geriau 
šia prasme. Rašė ir spaudoje.

Ilsėkis, Mielas ir brangus kai
mynai Jonai, ramybėje. Tavo mir 
tingus palaikus priglaudė Ameri
kos žemė, bet Tavo viso gyveni
mo gerieji darbai nedings be ži- 

inios - juos minės lietuviai ir tin-! 
karnai įvertins Aukščiausias.

BAŽNYČIOMS DRAUDŽIAMA 
GYVAS KALĖDINES
EGLUTES STATYTI

Gaisrų apsaugos biuro vedė
jas Francis Murphy praneša, 
jog draudžiama pastatyti gyvas 
kalėdines eglutes bažnyčiose, 
mokyklose, ligoninėse, senelių Į 
prieglaudose, viešbučiuose, ins
titucijų pastatuose ir viešose 
susirinkimų vietovėse. Jo biu
ras taippat nurodo, jog negali
ma net ir prie artificialių meta
linių medžių dėti aukštesnio vol 
tažo elektros srovės lempučių. 
Degančių žvakių patartina visai 
nenaudoti. Murphy apie tai pra 
neša visiems Chicagos gyvento
jams remdamasis jam suteiktu 
autoritetu nustatytu miesto į- 
statymais.

TIKRAI ŽEMAI SKRIDO 
NE LĖKTUVU, BET 

AUTOMOBILIU
Illinois valstijos policija su 

pagelba skrajojančio helikopte
rio sugavo ar ne tik gręlčiau- 
siai važiavusį Cocuk apskrityje 
automašinos vairuotoją. Policija 
sučiupo Joseph Balazs, 13930 
Edforook avė., kuris 1988 metų 
automobiliu žemai vieškeliu lė
kė 128.52 mylios per valandą. 
Tai įvyko vieškelyje nr. 57, airti 
Sauk Trail.
GINKLAI IŠ KINIJOS PER 

KANADĄ Į AMERIKĄ
Vienas Chicagos dienraštis 

skelbia, kad paskutinėmis spalio 
dienomis geras skaičius morty
rų ir šautuvų buvo pasiųstas 
Chicagos Juodųjų panterų parti 
jai iš Kanados pogrindinių šal
tinių. Visi tie ginklai, tariamai, 
paeina iš raudonosios komunis
tinės Kinijos.

DANGAUS VARTŲ KELIUI 
GERIAUSI METAI

Chicagos Skyway tiltas, su-

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. gruodžio m. 17 d.

jungiąs Ulinoda valstiją su tie
sioginiu keliu į New Yorką, Bos 
toną ir kitus rytinius miestus, 
šiemet užbaigė geriausią 11-kos 
metų bėgyje finansų stovį. Per 
11-ką šių metų mėnesių 8,464,- 

,547 automašinos pervažiavo til
tą, sumckėdamos $3,707,472.

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

APKALTINO KOMUNISTINĘ 
KUBĄ

Miami įvyko tarptautinis po

licijos (kongresas, kuriame Ve- 
necuelos saugumo policijos vir- 
išininkas paidarė pranešimą dėl 
pagrobiamų lėktuvų ir jų nu- 

< storaidinimo į Kubą. Pagal įro
dymus, dokumentinius įrody
mus, Castruj esą pavesta orga
nizuoti ne tik Amerikoje bet ir 
visame pasaulyje lėktuvų pagiro 
bimus. Tokia esanti “suvienytų 
Rtomunistų taktikos programa”.

K. Kl.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas |J 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.MAZHH&EVANS

FUNERAL HOME

AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

‘ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

1969 m. gruodžio 18 dieną sueina du metai kai 
iš mūsų tarpo išsiskyrė mūsų mylimas

Dviejų Metų Mirties 

Sukaktisa|a PETKUS

čių kariuomenę ar vykti į prie
šinimąsi okupacinei valdžiai bu
vo tris kartus suimtas ir keletą 
Ąhėnesių kalintas. 1919 m. jį, ap
kaltinę kontrrevoliucionierium, 
suėmė bolševikai ir kalino Zara
sų kalėjime. Jonas patyręs, kad 
gręsia mirties bausmė, iš kalėji
mo pabėgo ir įsijungė į lietuvių 
partizanų eiles, drauge su kitais 
padėdami Lietuvos kariuomenės 
I-jam pėstininkų pulkui.

1919.VI.9 J. Juodvalkis pašauk 
tas Krašto aps. m-jos tarnybon 
ir dirbo II-ame žvalgų punkte, 
karo valdininko etate. 1920 m. 
spalio mėnesį Salako apylinkėse, 
kur drauge su kitais veikė kaip 
šaulys - partizanas, buvo lenkų 
suimtas. 1920 m. perėjo krimina
linės policijos tarnybon ir buvo 
-mkų paskirtas į Zarasus II eil. 
valdininku. 1922.VI. 15 d. paskir
tas Tauragės nuovados v-ko pa
dėjėju. 1923 - 1924 m. mokėsi 
ir baigė aukšt. policijos mokyk- 

_lą Kaune. 1924 m. paskirtas Ute
nos nuovados viršininku. 1926 m. 
baigė Aukšt. policijos mokyklos 
II laidos valdininkų, o 1930 m. 
viešosios polic. nuovadų virši
ninkų kursus. 1926 - 1934 m. bu-

SKAUTAI

(Atkelta iš 2 psl.)
rybos pirmi jos pakėlimui į jūrų 
skautininkų laipsnius.

Jūrų skautų Skyrius

> PASAUIINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA

“Scouting News” »— Toronto 
skautų laikraštis skelbia, kad se
kanti pasaulinė skautų stovykla 
įvyks Japonijoje 1971 m. rugpiū
čio 2 - 10 d. prie Fuji ugnikalnio. 
Kelionė ir stovyklavimas vienam 
asmeniui kainuos apie 1000 dol. 
Galimas dalykas, kad iš Austra
lijos rajono pavyks pasiųsti lietu
vių skautų vienetą.

vo didelės Molėtų policijos nuo
vados, apjungusios tris valsčius, 
viršininku. 1934-194O.IX. 17—Za
rasų I eil. nuovados viršininkas. 
Bolševikams užėmus Lietuvą, iš 
pareigų atleistas.

Bolševikų okupacijos metu 5- 
kininkavo nedideliame savo tė
viškės ūkelyje, kur jį ištiko nau
ja tragedija. 1941.VI.14 d. anks
ti rytą J. Juodvalkio sodybėlę ap
supo būrys svetimų ginkluotų vy
rų, kurių vienas buvo uniformuo
tas rusų čekistas su karišku šau
tuvu. Juodvalkis, manydamas, kad 
komunistai atvyko tik jo areštuo
ti, skubiai veikdamas vienmarš
kinis iš apsupimo pabėgo ir, ge
rų žmonių padėdamas, slapstėsi. 
Tuo tarpu čekistai suėmė ir į Si
birą išvežė jo žmoną Oną ir mo
tiną Marcelę. Jos abidvi buvo 
nugabentos į Belaimaulo sritį, Ikur 
83 metų amžiaus motina, nepa
kėlusi naujo gyvenimo sąlygų ir 
siautusios šiltinės epidemijos, mi
rė. Jos kapo vieta nėra žino
ma. Žmona tik po daugelio me
tų tesugrįžo į Lietuvą, kur ir mi
rė. Joms ir kitiems Sibiro tremti
niams atminti J. Juodvalkis savo 
sodyboje pastatė akmeninį kry
žių, kuris buvo 1942.VI. 14 d. mi
nint trėmimų metines, iškilmin
gai pašventintas.

Dar besislapstydamas per ra
diją išgirdo Lietuvos laikinosios 
vyriausybės kvietimą grįžti prie 
savo senųjų pareigų. 1941.VI.27 d 
vėl pradėjo eiti Zarasų nuovados 
viršininko pareigas. Kadangi 
buv. Zarasų aps. policijos vadas 
B. Svylas buvo bolševikų išvež
tas, tuometinis vidaus reikalų mi
nisteris J. .Šlepetys J. Juodvalkį 
paskyrė Zarasų aps. policijos va
du. Čia dirbdamas su kitais grei
tai atkūrė liet. administracijos a- 
paratą ir išaiškino bolševikų į- 
vykdytų žudynių aplinkybes. At
siradus vokiečių karinei ir civili-

Inei valdžiai, reikėjo su jomis 
' drauge dirbti. J. Juodvalkis visur 
ir visada stengėsi užtarti mūsų 
tautietiečius ir jiems padėti. Tai 
nepatiko vokiečiams, kurie jį pra
dėjo sekti. Vokiečių okupacinei 

■ valdžiai pradėjus vykdyti Lietu- 
1 vos žmonių areštus, prievartos 
darbams Vokietijon išvežimus, 
didinti rekvizicines prievoles ir jas 

; žiauriausiais būdais išieškoti, J. 
Juodvalkis, neberasdamas būdų 

i Lietuvos žmonėms padėti, iš po
licijos tarnybos 1943.IV.1 pasi
traukė, bet 1944.V.18 buvo Ges- 

: tapo suimtas ir kalintas Panevė
žio kalėjime, iš kur išėjo kai ku
rių savo draugų padedamas.

Nuo 1944 m. vidurio - tremti- 
i nys Vokietijoje. 1945. IX. 1, Liet. 
komiteto pavedimu, sudarė liet. 
stovyklos policiją iš 11 vyrų Hoch 
feldo stovykloje ir jai vadovavo. 
Jo rūpesčiu stovykla buvo ap
valyta nuo asocialaus elemento, 
už ką jis buvo komiteto keliais 
atvejais pagirtas. 1948 m. Stutt- 
garte baigė JAV karinės valdžios 
Eucom DP policijos kursus ir 
buvo pakeltas policijos inspekto
rium.

1950.11.1 atvyko į JAV-bes. 
Pažymėtina, kad ir emigruo
damas transporto laive buvo pas
kirtas laivo DP policijos vadu.

Įsikūręs Chicagoje. Iki pensi
jos (1962 m.) įvairiose darbovie
tėse dirbo sunkų fizinį darbą. Ne
žiūrint to, aktyviai dalyvavo lie
tuvių visuomenės gyvenime; bu
vo aktyvus Buv. Liet. policijos 
tarnautojų “Krivūlės” klubo na
rys (1 metus ir pirmininkas), ak
tyviai reiškėsi šaulių or-jos veik
loje, labdaroje, aukomis rėmė or
ganizacijas, lituanistines mokyk
las, liet. vienuolynus, savo gimi
nes Lietuvoje ir kt.

I Nujausdamas artėjančią mirtį, 
pavyzdingai sutvarkė savo pali
kimo reikalus. Kaip gyvendamas 
taip ir po mirties nenorėdamas 
būti kam nors našta, pats nusi
pirko kapinėse sklypelį ir ant jo 
pasistatė kuklų akmens pamin-

Ona Pilipauskas
Kazlauskaitė

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRY$ MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 VVest lįst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

/T
7 A. A.

DR. ANTANAS
RUDOKAS

Lai gailestingas Dievas suteikia tau amžiną 
ramybę.

Jo mirties sukaktį minint šv. Mišios bus lai
komos gruodžio 18 d. ir 23 d., 7:30 vai. ryto, Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Ir tė
vų Jėzuitų koplyčioje gruodžio 20 d., 7:30 vai. 
ryto.

Maloniai prašome visus draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį ir kartu pasimelsti.

Liūdi: ŽMONA, TĖVAS IR SESUO

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

LIUDVIKAS ANTANAVIČIUS
Gyv. 7019 S. California Avė.

Mirė 1968 m. gruodžio 17 dieną, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Palaidotas 8v. Kazimiero Lietuvių kalinėse, 1968 m. gruo

džio 21 d.
Paliko nuliūdime žmona Zuzana, kuri po dviejų savaičių, 

1969 m. sausio 1 dieną, taip pat mirė. Liko brolio sūnus Liud
vikas. su žmoia Johanna; ir šeima, sesers sūnus Ju'.'us Radi- 
šauskas su šeima, žemgulių šeimos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

A. a. Liudviko Antanavičiaus mirties metines minint, už 
jo sielą šv Mišios bus atnašaujamos Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke, 1969 m. gruodžio 18 dieną. 7 
vai. ryto.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose.

Nuliūdę lieka GIMINES

Jau suėjo dveji metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą motiną, kurios 
netekome 1967 m. gruodžio 17 
dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestinas Dievas su
teikia jai amžiną ramybę.

Maloniai prašome gimines, 
draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už a. a. Onos Pilipauskas sielą.

Nuliūdę: Sūnus ir duktė su 
šeimomis.

ųiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiuiim
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
stabdžiai, Sankabų*, Transmlaljo. 
Tune-up ir Muturų Remontai
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospeet 8-9533 

"UMU'IIIMnutMIlIllunUIIIIHIHIIIIIIIh

G i ~L ii Š
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. 63rd Street. Chicago, nilnois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 Wesi llllh Streei
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP C. LACK IR SONOS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubllc 7-1218
2314 W. 23rd PIaee Tel. Virginia 7-667?

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS
14-16 S. 50tb Avė., Cicero, UI. Tel. OL L1063

ANTANAS M. PUTLIIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel YArds 7-3401
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DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 17 d.

X Kazimieras Oksas, 10520 
ISu Hamilton avė., kaip oficialiu 
aplinkraščiu patikrina III. vals
tijos sekretorius Paul Powell, 
yra kandidatas iš 3-iojo distrik
to respublikonų sąstate į JAV-

X Marijonų bendradarbių
Bridgeporto skyrius turės ka
lėdinę pobūvį sekmadienį, gruo
džio 21 d., 4 vak po pietų šv. 
Jurgio par. klebonijos kambary. 
Narės, nariai ir skyriui prijau
čiantieji darbuotojai maloniai 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas bei 
pasivaišinamas laisvas. Bus ir 
dovanėlių pasikeitimas. Ateinanių ikongre&ininkus.

_ , kv, - n t • ! X Algis Aa iž enis, • prašome atsinešti dovanė-X Dr. Petras Daužvardis, Lie Moksi0 ir Kūrybos Simpoziumo?! vertės Pažadėjo
tuvos gmeralm^ konsulas Chi--pį^^as, išLos Angeles i atsilankyti ir dvasios vadas 
cagoje, pasižadėjo dalyvauti ir trumpam laikui buvo atvykęs į vun j Kardauskas MTCpasakyti kalbą Rietuves Respub chicagą ir turėjo pasitarimą su Kardauskas, MIC.
likos prezidento Aleksandro Eltul JAV LB Centro valdybos pirm.
ginskio mnėjime, kuris ruošia- į,„į. B Nainiu dėl Mokslo ir kū
mas sausio 11 d. Jaunimo cen- rybos simpoziumo darbų išlei-
tre Chicagoje. dimo, Mokslo Draugijos orga-

X Antanas Razgaitis, Stu- nizavimo eigos ir kitais Centro 
dentų ateitininkų sąjungos pir- valdybą ir mokslininkus lieč an- 
minmkas, po suvažiavimo Dai- čiais reikalais. Prof. Avižienis 
navoje atsiuntė redakc.jai pade- pasakoja, kad visur apie šį sim 
ką už pastangas spaudos darbe, poziuimą atsiliepimai yra labai 
Raštą užbaigia: “Reiškiame gerį.
Jums gilų dėkingumą už pasi- x Inž. Bronius Nainys, JAV 
šventimą ir pastangas spaudos y TR Centro valdybos pirm. gruo
darbe. Linkime, kad Draugas džio 13 dieną, ALT’os valdytos a”į' pa^ti" NuoŠfr-
puoštų lietuvius tiesos ir lais- pakviestas, dalyvavo Chicagoje džiai dėkojame
vės meile’’ įvykusiame ALTos metiniame x K. ir A. Grigeliai, gyv. Ka-

X šv. Kryžiaus ligoninė Chi- suvažiavime ir tarė sveikinimo
cagoje nuo sausio 5 d. pradės žodį. .
kursą paruošti gailestingąsias j x Amerikos Veteranų spau- 
seseris — pagalbininkes, tkurios dos sąjunga Ikuin. dr. J .Pruns- 
gaiėtų prižiūrėti ligonius namuo kj pakėlė į savo ga.rltės narius, 
se, ypač sunkiai sergančius kro- ! Dokumentą pasirašė s-gos pa
niškomis ir ilgai užtrunkančio- zidentas F. 'Bronzell ir egzeku- 
m's ligomis. Kas norėtų tokiam tyvo sekretorius J. Martin, 
darbui pasiruošti, gali susisiek- j „ ™ ,
ti telefonu su Mrs. Meyer šv. | . X uC,^ro A,,tano P^P1"
Kryžiaus ligoninėje, telefonas biuletenyje rašoma: “Yra 
434-6700 dabai svarbu, kad visi melstu-

X Mokytojui Vytautui Gu-!“6”“ viens su kitu’ nes tokia

X JAV LB Centro valdybos
posėdis įvyks ketvirtadienį gruo 
džio 19 d. 7:30 v. vakaro Jau
nimo centre. Posėdyje bus svars 
tomą Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo darbų išleidimas, “Gran
dinėlės” išvykos igloba, Vasario 
16-tos minėjimo ir kiti reikalai.

X Dr. Aldona ir Neris Slin
kai, Willow Eįprings, UI., mums 
atsiuntė gražų laišką, (kuriuo 
dėkoja už gražias kalėdines kor 
teles. Drauge prijungė 10 dol.

tauskui, TV Dainų šventės re- ibendra malda parodo tikrą ar

madoje, mums prisiuntė 5 dol. 
auką. Dėkui.

X K. Masiulienė iš Los An
geles, Calif., dėkodama už kor
teles, pridėjo 5 doll. Ačiū.

x A. Mačiukevičius, Wauke- 
gan, III. parėmė “Draugą” 5 
dol. auka. Ačiū.

x Agnės Žitkus, iš Seattle, 
Wash., prisiuntė 5 dol. aukų. 
Dėkojame.

x A. Bakštys, Hartford, 
Coinn. prisiuntė 5 dol. aukų. Dė
kojame.

x Dr. Lilija Ignaton'enė pa-pertuaro ir Muzikinės komisijos i meilę. Lietuvis geriausiai 
bariui, pavedama tvarkyti vai- Parodo- kad jis myli savo brolį .kų chorų registravimą "bei tų 1 etuvi tada kada Su musų diemnalstj 5 dol. au-
chorų aprūpinimą IV Dainų betuviškai. Todėl visi ra- °
šventės jungtinio vaikų choro ?.inami melstis betuviskoSe Mi

šiose garsiai ir vieningai.”repertuaru. Lituan stinių mo
kyklų dainų mokytojai prašomi 
tuo reikalu kreiptis į jį, prane
šant pageidaujamą repertuaro

X Agnietė Kalasi nska tė gruo 
džio 5 d. pergyveno didėlę ne
laimę: užsidegė jos namukas

egzempliorių skaičių šiuo adre- 3225 So. Green, Chicagoje. Gaiš 
su: Vytautas Gutauskas, 7034 ras kilo iš žemutinio aukšto, 
So. Fairfield Avė., Chicago, IU. kur sudegė jos gyventojas. Ją 
60629. Telefonas (312) 776-3697. pačią ugniagesiai Išnešė. Lito 

X Dr. Marija Ir Al. Žemai- sveika, tik labai nugąsdinta, 
čiai, Leonia,, N. J., už kalėdines Dabar ją globoja Healthy Food 
korteles atsiuntė 5 dol. auką. restorano savininkė J. Bičiūnie- 
Dėkojame. J nė, pas kurią ir gyvena. Ji š a-

X A. a. komp. J. Bertulio ! me restorane jau eilę metų dir- 
muz"
viso apie 290 muzikos kūrinių,

ka. Ačiū,
x Jonas Banionis iš Hart

fordo .dėkodamas už korteles, 
prisiuntė 5 dol. Ačiū.

X Kazys Merkis, mūsų dien
raščio šachmatų skyriaus vedė
jas, dėkodamas už korteles pri
siuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Lietuviški sūriai pradėti iš 
vežti į Čekoslovakiją. Jai skir
tus sūrius gamina Rokiškio, 
Osėnų ir Žagarės sūrinės. Šiais 
metais Čekoslovakija nupirk
sianti 450 tonų fermentinių sū
rių. Taip ražo iš Lietuvos.

Ikinės kūrybos palikimas, ba Dabar turės nemažai vargo,
anip oon miiOT.Vnffl turiniu kol galės vėl namą pataisyta ir _  paunią.

persikelti gyventi. Draugą” aukomis parėmė: 4 
dol. — Mrs. W. Savickas; po 

X Chicagos lietuvių slidinė- 3 diol. — Kun. J. Mafcnys, R. 
tojų klubas gruodžio mėn., 20- Anlkaitis, Al. Smilga, J. Stanu- 
tą dieną (šeštadienį) 6 vai. lig, R. Libus, Z. Jankus, A. ,Tus-
vak. Wilmot, Wisconsin ruošia kėnis; po 2 dcfl. _  M. Deve-
lenktynes. Registracija 5:00 nis, M. Deveikis, V. (Sitanulis, 
vai. vakaro, Wilmot. Visus na- Petronėlė Žukas, A. Rinktinas, 
rius ir svečius lenktyniautojus J. Stundžia, Alf. Žiedas, L. An- 
bei susidomėjusius žiūrovus čerys, Et. šimoliūnas, K. Masiu- 
kviepiame dalyvauti. Menė, J. Metrikas, K. Kaunas,

X Į Dalnaviečių rengiamą Pr°kol, Irena Norkus, J. 
Naujų Metų sutikimą teirautis Veilveris, A. Plečkaitis, J. Plau- 
pas A. Smilgą YA 7-1286 Va- Sinaitis, Sophie Drazdauskas, 
karais. (pr.) Eva Atkinson, B. Brizgys, E.

Lenign kas, kun. R. K. Balčys, 
X Brighton Park Lltuanisti- j Staškus> Mra. Ant. Slkutohes, 

nės mokyklos Kalėdų Eglutė a. Vitkus, J. Etrikaitis, Bronė 
įvyks gruodžio 21 d., 3 vai. po- Tarnkus; po 1 dol. — K. Kubai- 
piet parapijos salėje. Visi kvie- Samuolis. Visiems dė-
čiami dalyvauti. (pr.) ko jame.

buvo perduoti Lietuvių muzikolo 
gijos archyvui, kurį rūpestingai 
tvarko ir veda prof. J. Žilevi
čius. Atrodo, kad tvarkant kom 
pozlitorlaus paliktas knygas bei 
užrašus, bus rasta ir daugiau 
kūrinių.

x Lietuvių Fondo vakarienės, 
įvyksimos 1970 m. bal. 5 d. pro
ga savo įnašus Fonde padidino:
Kostas ir Kotryna Repšiai iš 
$200. iki $300.; Alfonsas ir Ona 
Kinduriai iš $500. iki $600.; E.
St. Louis liet. mokykla iš $150. 
iki $250. LF adresas: 6643 S.
Mlaplewood Avė., Chicago, III.
60629, tel. 778-2858. (pr.)

X Rašomų mašinėlių su pil
nu liet. raidynu gausite Karve
lio Prekybos Nąmuose, 2501 W.
71 St. 471-1424. Krautuvė ati- x Am. Liet. Montessori Drau- X M. Dūda, Baltimore, MD, 
daryta kiekvieną dieną iki 9 v. gVj°8 Vaikų Namelių šiaudinukų už korteles ir kalendorių mums 
v. ir sekrn. nuo 11 iki 5 v. v. išpardavimas, kuris įvyko gruo- prisiuntė 5 dol. auką. Dėkoja- 

(gk.) džio 7 d. praėjo su dideliu pasi- me.
sekimu. Visiems atsilankiusiems | x Dr z> Budaitls sveikina 
ir kaip nors prisidėjusioms prie saVQ teolegaBi pažįa.
šios d-enos įvykdymo, nuošir- tamug draugus iKaJėdų į
džiai dėkojame. (rft) fiįų Naujų Metų proga Vle.

X Parduodu Enciklopediją toje sveikinimo kortelių siunčia

X Praplėstuose Karvelio 
Prekybos Namuose didelis pasi
rinkimas liet. audinių, odos, me
džio, gintaro išdirbinių ir meno 
kurinių. Įsitikinsite užsukę ant
71 ir Campbell kampo. Jūsų pa
togumui krautuvė atdara kiek
vieną dieną iki 9 v. v. ir sėtom, 
nuo 11 iki 5 v. v. (sk.)

X Santaros - šviesos Federa
cija maloniai kviečia atsilanky
ta į tradicinį 1970 Naujųjų me
tų sutikimą, gruod. 31 d., Mar- 
Lac House, 104 S. Marion St., 
Oak Park, III. (3 blokai į šiaurę 
nuo Maidison ir 1 į rytus nuo 
Harlem Avė.) Pietūs su šampa
nu, prabangioje, erdvioje salė
je grojant šauniam orkestrui. 
Nemokamas mašinų pastatymas 
prie salės. Pradžia 8 v. v. Sta
liukai 10—12 žmonių. Užsako
mi tel. 434-8836 ir 434-6325.

(pr.)

Britaninca. Dėl informacijos Draugo spaudos reikalams 
Skambinkite 434-5714. (sk.) $10.00. (pr.)

DEDIKACIJOS ŠVENTE 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti 
šioje šventeje.

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

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

Chicago, IU. 60629.

m, Žvaigždutė
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MANO ŽUVYTĖS AUKSELĖ 
IR AUKSAS

Pas mus mokykloje vieną 
kartą buvo “Sazanas”. Ten bu
vo daug dalykų. Buvo ten ir žu
vyčių. Į žuvų indus reikėjo 
įmesti (baltus sviedinius. Jei 
sviedinį įmeta į indą, tai laimi 
tą žuvytę, kuri plauko tam in
de. Aš pabandžiau ir įmečiau 
sviedinį į vieną indą su žuvyte. 
Broliukui taip pat atsitiko. Kai 
parėjome namo, tai abi žuvy
tes įdėjom į vieną indą ir da
vėm valgyti. Po to mes galvo
jom kaip jas pavadinti. Mes su
galvojom du gražius vardus. Tai 
buvo Auksas ir Auksėlė. Mes 
taip pavadinom, mes abi žvilgė
jo, kaip aukso gabalai. Mes kiek 
vieną dieną joms davėm valgy-

Kiškelio vasaros sapnas 
Piešė Dalytė Pauliūtė, Lemonto 
lit m-los m sk. mokiną

ti ir kas antrą — pakeitėm 
vandenį.

Vieną dieną mes atėjom pa
žiūrėti |ką? žuvytės daro ir ma
tam, kad viena žuvis (numirė) 
nustipo. Tai buvo Aukselė. Mes 
labai gadlėjom, kad ji numirė, 
bet nieko negalėjom padaryta. 
Dabar mums tik liko Auksas. 
Ūkio mažiau rūpesčio.

Vieną vasaros dieną mes va
žiavome atostogų. Mes Auksą 
atidavėme vieniems ponams, 
kurie jau turėjo dvi žuvis. Auk
sas laimingai gyveno. Kai mes 
grįžome, tai mamytė sakė, kad 
Auksas tegul gyvena) pas tuos 
ponus. Mes ateidavome pas tuos 
ponus pasižiūrėti, kaip sus gy- 
veno Auksas su kitom žuvytėm. 
Vieną dieną mums pasakė, kad 
Auksas jau nustipo. Mums bu
vo liūdna, bet buvo ir linksma, 
nes dabar mums nereikėjo pirk
ti daugiau maisto žuvims. To
kie tad buvo mūsų nuotykiai su 
žuvytėm — Auksu ir Auksele.

Rita Likanderytė,
Dariaus-Girėno lit. m-los 

VIII sk. mokinė

MANDAGUMAS 
Mama mokė Vytuką manda

gumo: — Vytuk, jei ko nori, 
netiesk rankos per visą stalą. 
Ar neturi liežuvio?

— TaĄp mama, bet ranka il
gesnė.

< '■ ••
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įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 
Bedeguoja J. Plačas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60036

SATELITAS

Jeigu aš skrisčiau į mėnulį, 
tai aš pasiimčiau daug oro, kad 
galėčiau kvėpuoti, taipgi cepeli
nų ir koldūnų. Dėdė (Siamas sė
di ant didelio maišo pinigų, tad 
jis man galėtų įtaisyti satelitą, 
•kad aš galėčiau iš mėnulio ma
tyti, kas dedasi Lietuvoje.

Jolanda Mickevičiūtė,
7-to skyriaus Vyskupo Valan
čiaus Lituanistikos mokyklos

mokinė Clevelandas.

ILGOS NAKTYS
Praėjo vasara ir štai jau ru

duo. Grįžę iš vasaros atostogų, 
jau turime eiti į mokyklą. Ru
denį labai gražiai atrodo gamta. 
Medžių lapai būna gražiausių 
spalvų. Voverytės bėgioja ir ren 
ka maistą šaltai žiemai. Kai ku
rie paukščiai išskrenda į šiltes
nius kraštus. Dienos darosi 
trumpos, o naktys ilgos. Daž
nai pradeda lytį lietus.

Dalia Garūna'itė,
Marųuette Parko Lit. mok.

IV sk. mokinė

SUMAINYTI DARBAI
(Atpasakojimas)

Kitą kartą viename kaime 
gyveno vyras su žmona. Turėjo 
jiedu sklypą žemės, namelius, 
karvę, kiaulę, šunį su kate ir 
pulką vištų. Vynas žemę dauba, 
o žmona po namus darbavosi, 
gyvulius prižiūrėjo.

Gyveno jiedu taap gražiai, b© 
barnių visus metus, bet vieną 
dieną truputį susibarė. O atsiti
ko taip: vieną vasaros dieną, 
parėjęs iš darbo, vyras nerado 
išvirtos vakarienės. Jis supyko.

_  Ką darei visą d.eną, kad
valgyt neišvirei?

— Skalbiau, gyvulius pašė
riau.

— Kokie čia darbai? Kad 
vaikščiotum paskui plūgą, tai 
žinotum, ką reiškia.

— Nesibarkim — pasimainy- 
kim darbais. Aš eisiu į lauką 
dirbti, o tu galėsi namie dyki
nėti.

Vyras dirbo, dirbo ir nieko 
nepadirbo. Pavargo, o gyvuliai 
dar neėdę, vakarienė nelšvirta. 
Žmona sugrįžo namo.

•_  Ką darei, kad vakarienė
nedlšvirta? — klausia.

Nuo to laiko vyras darbais 
mainytis daugiau nebenorėjo.

Rūta Rakštytė, V sk. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio lit. m-los nr. 1 1969 m.

I Aš ESU ANGLAS
Stasiukas liainkė pradžios mo

kyklą. Anglas mokytojas nekar
tą kalbėjo savo mokiniams, 'kad 
jie visi yra anglai. Kartą Star 
siukas grįžo iš mokyklos ir pa
sisakė motinai, Ikad jis yra ang
las. Motina jam įkirto keletą 
kirčių į sėdimąją ir išmetė pro 
duris sakydama, kad jai anglo 
nereikia. Stasiukas apsiašaro
jęs stovėjo kieme. Jį pamatė 
vyresnio amžiaus giminaitis.' 
Tas pasiteiravo, kodėl jis ver
kiai. Stasiukas pasisakė, kad 
motina jį išvarė, nes jis pasisa
kė, kad esąs anglas. Giminaitis 
jam ir sako: “Argi tu anglas? 
Tavo tėvas 'lietuvis. Motina taip 
pat lietuvė. Kaipgi tu pasidarei 
anglas?”

(Stasiuku! tos pamokos užte
ko. Dabar jis jau universiteto 
studentas. Universitete jis ne 
tik savo vardą užrašė lietuviš-

RLDKNĮ

Vėjas neša po lapelį,
Šalna skina po žiedelį, 
Rudenėlis spalvom dažos.
Ir dienelės trumpos, mažos. 
Eina Algis takeliu,
Su geltonu lapeliu...
Rita neša visą pluoštą. 
Suriš lapų gražų kuokštą. 
Nesimato nieko kito,
Vien tik lapų daug prikrito.

Alb. Kašiubienė.

GALVOSŪKIAI
I

Vieni Lietuvos paukščiai iš
skrenda į šiltesnius kraštus, ki
ti lieka žiemoti. Čia surašytus 
paukščius suskirsytkite į 2 
grupes: I — pasiliekančius, II 
— išskrendančius. Už kiekvie
ną teisingą atsalkymą gausite 
po 1 tašką. Paukščiai: žvirblis, 
vyturys, lakštingala, varna, 
varnėnas, juodvarnis, strazdas,

kai, bet ir savo pavardę atlie- 3^, gegutė, pelėda, kregždė, 
UVU te^ė? kurapka, gandras, geo-

vAsuslavinta. J. J.
RUDENS ĮDOMUMAI

Po vasiaros ateina ruduo. Pa
sidaro vėsu. (Prasideda mokslo 
metai. Rudenį būna įdomūs 
sporto įvyilriai, kaip beisbolo 
pasauliniai žaidimai ir kt. Šie-

PATIKSLINIMAS

Pereitos savaitės fT. Ž. sukeis
ti užrašai po piešiniais. Baltu
šytės piešinys vaizduoja “Ru
dens ramybė”, o Baškauskaitės 
— “Broliukas ir sesutė”.

Generolas Griaustinis (Tempera) 
Pie ė Marius Galiūnas, 12 «n.

met New - Yorko bedsbolinlnkaa 
pasidarė nugalėtojais. Rudenį 
būna kaukių šventė. Vaikai kau
kėti vaikščioja su maišais, pil
nais saldainių, kuriuos gauna 
eidami nuo namo prie namo, sa
kydami: “Trick or treat!” Dar 
rudenį būna Padėkos diena, ka
da valgoma kalakutą ir Dievui 
dėkojame už viską.

R. VilgaJys,
Maironio VU sk. Brootklyne.

Raidžių pasikartojimas

Žemiau parašyti keturi žo
džiai, kuriuose kiekviena raidė 
pasikartoja po du kartu.

Unensurers, Horseshoer, Cau 
casus, Regarage.

Gal žinote daugiau tokios rū
šies žodžių?

n
Kiek turi sienų kubas?

(3 taškai.)
III

Kaip vadinasi tas paukštis, 
apie kurį žmonės kalba, kad iš 
baamė3 kiša galvą į smėlį. Tik
renybėje, jis atsitūpęs ant že
mės, kasosi ištiesęs į priekį 
kaklą.

(5 taškai)
IV

Iš skaitlinių 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 sudaryti tris kombinaci
jas, po tris skaitlines kiekvie
noje. Skaitlinės negaili kartotis. 
I kombinacija turi būti tris 
kartus didesnė už trečiąją. II 
kombinacija — pirmos ir tre
čios skirtumas. (Liekana atė
mus iš I trečiąją).

(5 taškai)
Ats. Viktutė Jogaitė.

V
Iš žodžio akiratis raidžių pa

darykite daugiau naujų žodžių, 
vartojamų lietuvių kalboje. 
Nieko pridėti negalimai. Už 
kiekvieną gerą žodį, gausite po 
1 tašką. Pvz. ratas.

Galvosūkių atsakymai

1) Ventės Ragas
2) Į varlę
3) Alfred, Lord Tennyson. 

Adomas Mickevičius.
4) a) Transportui per dyku

mas ir pienui.
b) Rašalas.
c) Kada miegai.
d) Naktinis darbininkas 

(sargas, šlavėjas ir 
pan.)

5) Lūpą, akla, Nora, gama, 
aulka, sula. Žemyn — lan
gas.

♦V i-,.

Reikia' pasiruošti žiemai Piešė Paulius Sidrys, 6 metų.

Glaudų operac'ja
Seržantas Myrou Koziar iš 

San Diego, Calif., buvo peršau
tas per gerklę Elalamonų salose. 
Japonų Ikulka išnešė jo bakteri
jų sugadintus glandus, kitiems

Mokytojas: — IsJin-tsniuok gerklės organams jokios žalos 
man daiktavardį “višta”. nepadarius.

Mokinys; — Višta, vištos,

Linksniavimas

vištai, vištą, višta, vištoje.
Mokytojas: — Kur šauksmi

ninkas?
Mokinys: (tyli).
Mokytojas: — Kaipgi pašauk

tum vištą?
Mokinys: — Put, put, put.

Liepsna Nr. 1.

Druskos miestas

Tagazza miestas, prancūzų 
Sacharoje, pastatytas iš drus
kos. Ten yra tiek daug druskos, 
kad iš jo daromi blokai ir sta
tomi pastatai.

Akiniai

Mokinys: — Kodėl jūs turite 
tris poras akinių?

Profesorius: — Vieną porą' 
naudoju žiūrėti arti, antrą žiū
rėti į tolį.

Mokinys: _  O trešią?
Profesorius: — Trečią porą 

užsidedu suieškoti pirmų dviejų.
Liepsna nr. 1

Mintis — ne kašelė (krepšelis). 
Paukštį pažinsi nuo plunksnų.

(Plateliai)


