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R. VOKIETIJA,

SUKAKTIS
IR
LAISVĖ

Raketos R. Berlyno aikštėje, 
Vakarai protestuoja

R. BERLYNAS. — Rytų Vo
kietija didžiuliu paradu Markso 
Engelso aikštėje vakar paminė
jo komunistinio režimo 20 metų 
įsigalėjimo sukaktį. Sovietų Są
jungos kom. partijos vadas L. 
Brežnevas savo kal'boje iškėlė 
Ulbrichto krašto pasiekimus bei 
pažangą, ypač ūkio, pramonės 
srityse. Ją ryškino ir kitų ko
munistinių kraštų vadai.

Aikštėje žygiavo ne tik ka
riai, gyvai priminę naicių laik
mečio kareivius (prūsų stiliaus 
žygiavimas, panašios unifor
mos...), bet buvo parodytos ir 
naujos gamybos raketos bei ki
ti ginklai.

Ginklų žvanginimas Berlyno 
rytinėje dagyje atkreipė Vaka
rų sąjungininkų, karo nugalė
tojų, dėmesį. Jie dėl to vakar 
protestavo ir pareiškė sovie
tams savo nepritarimą.
Kraštas, kur} paliko milijonai...

Jei sukaktį, per prievartą mi- 
nįs kraštas pasižymi ir pažan
ga, ypač pramonėje (vokiečių 
darbštumo dėka), jis to’i atsi
lieka laisvės baruose. Milijonai 
krašto gyventoių nekenčia ko
munizmo, u’bnchtinio režimo 
ir jei ne 1961 ni pastatyca “Rė
dos siena”, ,š krašte pabėgtų 
vėl milijonai. Juk nuo komunis
tų įsigalėjimo R. Vokietijoje 
pradžios, j Vakarus pasitraukė 
daugiau kaip 2 800,006 gyven 
tojų, kasmet laisvę pasirinkda
vo 200,000 - 390,000. Prieš aš
tuonerius metus sieną pasta
čius, atrodo, pabėgimas jau ne
įmanomas, b->t... visvien iš kraš 
to į Vakarus kasmet pas:ša'ina 
tarp 20.000 3O.000 piliečių
V si pabėgėliai susiduria su ne
paprastais pavojais gyvybei.
Režimas, kuris negali nepatikti 

Maskvai
R. Vokietija gali būti laiko

ma turtingiausiu sovietų sateli
tu. bet... jo gyvenimo lygis te
sudaro trečdalį Vak. Vokietijos 
lygio. Ulbrich; tvirtai laikosi, 
nors praeity buvo varžovų, sie
kusių didesnių laisvių. Jie pra
kišo, nes VValte - Ulbrichtą, 76 
metų amžiaus neabejotinai lank 
stų bei gudrų politiką, rėmė 20 
sovietų divizijų krašte.

Dėl to Maskvai u'brichtinis, 
nors gyventoji} nemėgiamas re
žimas, turi patikti. Jis sauges
nis, negu režimai (Prahos pa
vyzdys), bandę Kremliui pavo-

Ar prezdento' pasiūlytas C. F. 
Haynsworth bus senato patvirtin
tas A. teismo teisėju? Daugiau 
trečdalio senatorių pasisako prieš..

Gen. E. Wheeler. gen. štabo virši
ninkas lankosi P. Vietname 
Jis įspėjo: JAV neturėtų perdaug 
skubėti, savo dalinius iš JAV aiti- 
traukdamos.

JAV ir sovietai 
susitarė Ženevoje 

Sutartis siunčiama J. Tautoms
ŽENEVA. — JAV ir Sovietų 

Sąjunga, po šešių mėnesių pasi
tarimų, vakar Nusiginklavimo 
konferencijai Ženevoje pateikė 
susitarimą branduolinių ginklų 

• laikymo jūrų dugne draudimo 
klausimu. Sutarties tekstas pa
siųstas toliau vykdyti J. Tau
toms New Yorke.

Sutartį pasirašius ir įvairių 
kraštų parlamentams patvirti
nus, būtų draudžiama laikyti a- 
tominius bei kitus naikinamuo
sius ginklus jūrų dugne, srityse 
toliau nuo 12 mylių nuo pakraš
čių, ribos..

Manoma, kad susitarimas pa
spartins numatomus JAV - Mas
kvos pasitarimus atominio var
žymo klausimais.

Vietnamo komunistai
paneigia

PARYŽIUS. — Š. Vietnamo 
atstovai užvakar pareiškė, kad 
tarp JAV ir Hanojaus nebuvę 
jokių slaptų pasitar'mų. Tai, 
pasak komunistų, buvęs “Nixo- 
no valdžios manevias”.

Byla Jeruzalėje
Padegėjas — australas buvęs

protiniai nesveikas
(

JERUZALE. — Čia vyksta 
byla, kurioje EI Aksa šventyk
los — arabų mečetės padegimu 
kaltinamas australas Michael 
Rohan.

Vakar gynyba teigė, kad Ro
han — protiniai nesveikas ir 
teismas negalįs svarstyti kaltės 
klausimo.

Izraelio teismas pasiryžęs by
lą tęsti, apklausinėti eilę liudi
ninkų ir by’ą išgarsinti, tuo bū
du paneigiant arabų kaltinimus, 
kad už šventyklos padegimą, š. 
m. rugpiūčio 21 d. atsakingi 
Izraelio okupaciniai daliniai, nuo 
1967 m. valdą Jeruzalės sena
miestį.

• Nacių SS byla prasidėjo 
Darmstadte, Vokietijoje. H. 
Ballbom kaltinamas kacetuose 
žudęs Lenkijos žydus.

jingas reformas.
Ulfcrichtas, pagaliau, griežtai

priešingas palankesnei politinei 
krypčiai santykių su kita Vokie
tijos dalimi, plotmėje. Jei Ul- 
bri'chto kalba vakar ištisai pa
skelbta, tai L. Brežnevo svei
kinimo žodžiai buvo sutrumpin
ti ir ištisai išbrauktos mintys, 
kuriomis Kremliaus va’dovas 
palankiau pasisakė dėl vak. vo
kiečių socialistų laimėjimo rug
sėjo m. rinkimuose.

• “Mao mintys. — geriausias 
ginklas”, paskelbė kinų žinių a- 
gentūra. Tuo tarpu kai kiti gin
klai, kaip aviacija, artilerija ar 
atomo ginklai — įveikiami, tai 
“minčių” niekas nenugalėsiąs...

• Lenkijos komunistų galva 
Gomulka lankėsi Maskvoje. Ko 
jis ten buvo, neskelbiama.

KINIJA MASKVAI - TARKIMĖS 

SIENŲ KLAUSIMU
Pasitarimai vyktų Pekine — kinta griežtoj i kinų laikysena

Primena Maskvai buvusias 
sutartis

PEKINAS. — Kinijos radijo 
žiniomis, vakar paskelbta Ki
nija pranešė Sovietų Sąjungai 
sutinkami vesti pasitarimus sie
nų sutvarkymo klausimu. Esą, 
nėra reikalo “ginčytinus klausi
mus spręsti karo keliu”. Ta pro 
ga kinai pažymėjo, ir toliau krei 
pią dėmesį į buvusias, dar carų 
laikais, pasirašytas sutartis. Ki
nija neatsisako jos. dabar so
vietų valdomų, žemių.

Kinai pasiūlė atitraukti da
linius pasieny ir pasitarimus 
vykdyti Pekine. Abu kraštus 
atstovautų užsienio reikalų mi
nisterių pavaauctojai.
Kinų laikysena — švelninama

HONG KONG -- Vakari} 
spaudos atstovų žiniomis, pase
kus Kinijos komunistinio reži
mo 20 metų sukakties metu, 
spalio 1 d., pasakytas kalbas 
bei kitas apraiškas, ryškėja: 
buvusi, ypač kultūrinės revoliu
cijos pradžioje, radikali, griež
ta kryptis jau švelninama. Dau
giau keliamas krašto vieningu
mo reikalas, didesnė disciplina, 
reikalas kelti gamybą ir ypač 
gerinti žemės ūkį.

Skandinavai protestavo Maskvoj
Viešai reikalavo paleisti ats. maj gen. P. Grigorenką

Šimtais lapelių reikalauta: paleis
kite P. Grigorenką

Maskva.—Spalio 6 d. įvykis Mask 
vos centre vėl atkreipė ne tik rusų, 
bet ir pasaulio dėmesį: vėl išryš
kėjo nepasitenkinimo režimu 
nuotaikos, vėl buvo stebimas vie
šas protestas. Tą dieną GUM u- 
niversalinėje krautuvėje, netoli 
Kremliaus buvo suimti du jau
nuoliai, norvegas ir švedė, nes 
jie krautuvėje paskleidė šimtus 
lapelių, kuriuose buvo reikalau
jama paleisti iš kalėjimo vieną 
Sovietijos protestų veržliųjų reiš
kėjų, ats. maj. gen. Petrą Grigo
renką.

Suimtieji pasisakė esą: norve- 
vegas Harald Bristol, iš Oslo ir 
Elisaveta Lie, iš Uppsalbs, Švedi
joje. Jie buvo patekę į tūkstan
čių gyventojų lankomą GUM 
krautuvę popiečio valandomis, 
užlipę ant balkono paskleidę la
pelius, po to patys prisitvirtinę 
prie balkono turėklų.

Lankytojai, neskaitydami la
pelių, juos skubiai paslėpė savo 
kišenėse ar rankinukuose.

KALENDORIUS
Spalio 8 d.: šv. Apulijus, šv. 

Brigita, Daugas, Gaiva.
Spalio 9 d.: šv. Andronikas, 

šv. Publija, Dalius, Branguolė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, vėsu, temp. sieks 60 ir 
daugiau laipsnių F., ryt — gied
ra, kiek šilčiau.

Saulė teka 6:55, leidžias 6:23.

• B. Bardo* išgarsinta pra li
ti zų filmų i.ttorė, Šveicarijoje 
išsiskyrė su vak. vokiečių mi- 
licnierium Guer.thcr Saclisu Jie
tvvo vedę 1966 m liepos mėn.
JAV-se.

Tarptautiniu atžvilgiu ir to
liau puolamos JAV ir Sovietų 
Sąjunga, tačiau, kaip pastebi 
vakariečiai, tie- puolimai nebu
vę tiek griežti bei pikti, kaip 
prieš vienerius metus iškelti. 
Kinai ligšiol neminė jo noro tar
tis su rusais, nors trys kinų 
leidiniai buvo pažymėję: “Mes 
už pasitarimus sienų sutvarky
mo klausimais”. Kinai nebuvo 
atmetę ir sovietų pasiūlymų tar 
tis. Spalio 7 d. pasiūlymas da
bar liudija, kad švelninama kryp 
tis iš tikrųjų įsiga‘ėjusi.

Kiti ramesnių nuotaikų 
reiškiniai

Manoma, kad pastarojo me
to kryptį ryškino ir tai, jog

I? *Mno L-liinj,

“Mes skelbiame bado streiką”

Skandinavijos piliečiai savo la
peliuose pareiškė: “Mes vykdy
sime bado streiką ir jį tol vykdy
sime, kol maj. gen. P. Grigoren- 
ka bus paleistas, ar kol min. 
pirm. A. Kosyginas mus patikins, 
kad Grigorenką nedelsiant bus 
teisiamas atviram teisme”. -

Lapeliuose pažymėta, kad rei
kalavimą paleisti Grigorenką reiš

Ats. maj. gen. P. Grigorenko

kia “Smog” organizacija, vei
kianti Norvegijoje, Švedijoje ir 
Danijoje. Dar neaišku, ar organi
zacija turi kokių ryšių su tokio 
pavadinimo sovietų rašytojų, ne
pasitenkinimo reiškėjų, sąjūdžiu. 
Apie jį neturima žinių jau ketve- 
ri metai.

Pats ats. maj. generolas, pa
gal turimas žinias, tebelaikomas 
kalėjime Taškente ir dar nebu
vo teisiamas. Jis š.m. gegužės 
mėn. buvo suimtas Taškente, jam 
atvykus į teismo bylą, kurioje 
buvo teisiami, tariamai šmeižę 
sovietus, Krymo totoriai. Šimtai 
tūkstančių totorių 1944 m., dar 
Stalino laikmečiu, buvo ištrem
ti iš jų tėviškių ir išbarstyti į- 
vairiose Sovietijos srityse.

• Tokio salų pakėtė žemės 
drebėjimas.

Hsinhua, kinų spaudos agentū
ra, nuo spalio 1 d. nebuvo skel
busi jokių, prieš sovietus, nu
kreiptų šūkių. Kinijai tik spalio 
3 d. paskelbus apie dviejų bran
duolinių bombų bandymus, tai 
aiškinama kinų nenoru erzinti 
Maskvos valdovus. Pagaliau, ki
nai pastaruoju metu reiškia di
desnį dėmesį J. Tautomis — jie 
norėtų būti J. T. nariu.

Naujieji pareiškimai ir noras 
patekti į J. Tautas ryškūs, kai 
palygini kinų per pastaruosius 
kelerius metus reikštas nuomo
nes apie J. Tautas bei jų reikš
mę. Tarptautinė organizacija 
buvo kinų aiškiai niekinama 
bei nuvertinama.

Naujos nuotaikos betgi ne
reiškia, kad raudonoji Kinija 
atsisakytų savo pažiūrų ir bū
tų linkusi eiti Maskvai palan
kesnių nuolaidų keliu. 

Pralenkem JAV, rusus
- giriasi Kinija

Po dviejų atomo bombų 
išsprogdinimų

HONG KONG. — Kinijai pa
vėluotai paskelbus apie dviejų 
atomo bombų (vienos — van
denilio) išsprogdinimą, šiuo me
tu ji teigia.- kraštas pranašes
nis už JAV ir Sovietų Sąjungą, 
ypač branduolinių bombų ir vai
ruojamų raketų plėtros srity
se. Tai paskelbta Pekine teo
retiniame kinų žurnale “Rau
donoji vėliava”.

Straipsnio autorius pažymė
jo, kad amerikiečiams išsprog
dinus pirmąją atomo bombą, 
jie tik po 88 mėnesių tai įvyk
dė su pirmąja vandenilio bom
ba. -Anglijai teko laukti 52 mė
nesius, tuo tarpu kinai tai įvyk
dę tik po 32 mėnesių. Esą, jei 
buvusi tokia pažanga, tai ten
ka būti dėkingiems “Mao min
tims” ir tai buyęs atkirtis “JAV 
imperializmui ir sovietų socia
liniam imperializmui”.

Vakaruose vis keliamas klau
simas: kodėl kinai apie dviejų 
bombų sprogdinimus (rugsėjo 
23 ir 29 d.) nepaskelbė spalio 
1 d., Pekine iškilmingai minėjus 
režimo 20 metų sukaktį, bet tik 
po kelių dienų.

L. Brežnevas puola Vakarų 
Vokietiją...

L. Brežnevas, sovietų kom. 
partijos vadas, savo kalboje R. 
Berlyne gyrė R. Vokietijos “po
litiką”, “pastovumo ir taikos 
puoselėtoją” ir kėlė Vak. Vo
kietijos, jau ne pirmi metai, ta
riamą “militarizmą, revanšizino 
kėslus”. Vis dėlto, Vakaruose 
atkreiptas dėmesys ir į Brežne
vo pasitenkinimą buvusiais rin
kimų rezultatais Vak. Vokie
tijoje.

Brežnevas džiaugėsi, kad ko
munistiniai režimai palankiai 
pasisaką už Maskvos iškeltą 
‘Europos saugumo konferenci
jos” mintį. Esą, sovietai kelia 
ne tik tokios konferencijos su
manymą, bet ir palaiką “tai
kingo sambūvio, įtampos maži
nimo, gerų kaimyninių santy
kių, ir Vak. Vokietiją neišsky
rus”, klausimus.

® Negrų .gydytojų JAV-se 
skaičius siekia mažiau kaip 2c/c, 
tuo tarpu negrų gyventojų kraš 
te yra 11%.

Helen D. Bentley, iš Baltimorės, 
paskirta federalinės laivybos ko
misijos vadove Vašingtone.

TEOLOGINĖ KOMISIJA ROMOJ
Roma. — Spalio 6 d. prasidėjo 

popiežiaus Pauliaus VI-jo nese
niai sudarytos Teologinės komi
sijos posėdžiai. Komisijoje daly
vauja 30 įžymių teologų. Jie po
sėdžiauja tris dienas. Tai pirmie
ji Komisijos posėdžiai. Jos narius 
parinko pats popiežius, kandida
tus pasiūlius įvairių kraštų epis- 
kopalinėms konferencijoms. Ko
misiją sudaryti buvo pasiūlęs 
1967 m. įvykęs Vyskupų sinodas.

Popiežius prieš kritikus
“Jūs atsakote prieš Dievą”
VATIKANAS. — Pirmadie

nį prasidėjus tarptautinės Teo
logijos komisijos posėdžiams, po 
piežius Paulius VI, juos atidary
damas, griežtai pasisakė prieš 
įvairius kritikus, kurie pažei- 
džią popiežiaus autoritetą. Jo 
žodžiais, teologai privalo remti 
popiežiaus autoritetą (įnagis te-

Husak Berlyne: "Čekoslovakijoje 
buvo sunkumu"

Bet... Čekoslovakijoje 
dar esama sunkumų

R. BERLYNAS. — Čekoslo
vakijos kom. partijos vadas dr.
G. Husak Rytų Berlyne susi
rinkusius komunistų vadus pa
tikino: jo kraštas dabar galįs 
būti laikomas patikimu Varšu
vos sutarties kraštų organizaci
jos nariu bei partneriu. Bet, 
kaip jis pridūrė, “kova dar nėra 
visai baigta”. Esą, Čekoslovaki

Siena Berlyne liudija: po 20 komunistinio valdymo metų rytų Vokieti
joje nebėra laisvės

Trumpai iš visur
• Prez. Nivonas vakar B. 

R amuose priėmė Laoso min. pir- 
hiiuinką S. Phoumę. Aptarti JA 
Vertybių <::rii,fcs, ūkic para
mos Laosui U'usimai Pbouma 
neprašo siųsti karių.

• G. Meir, Izraelio min. pir
mininkė, 12 dienų viešėjusi JA 
Valstybėse, grįžo į Izraelį. Ji 
pareiškė, kad, jos nuomone, pre
zidentas Nixonas suprantąs Iz
raelio reikalus.

• Italijos Orvieto miestelį už
vakar palietė trys žemės dre

bėjimo bangos.

rium), nes jei kas nors “atsi
sako jį remti ar jį puola, tai 
tuo pačiu puola ir “Bažnyčią” 
ir dėl to atsako prieš Dievą.

Popiežius kalbėjo: “Mes pri
pažįstame įstatymus... reikia 
gerbti teologijos išraiškos lais
vę... negali būti kalbos apie mok 
slo ar autoriteto savitarpes var
žybas”.
Pagrindinė vokiečio jėzuito kalba

Pagrindinę kalbą, Komisijos 
posėdžius pradėjus, pasakė vokie
tis jėzuitas, kun. Kari Rahner. 
Jis nušvietė šių dienų doktrinos 
bei disciplinos opiuosius klausi
mus.

Numatyta svarstyti įvairūs 
organizaciniai bei procedūros 
klausimai. Nebus, bent iš esmės, 
paliesti popiežiaus autoriteto ar 
kai kurie keliami, teologiją lie
čia, klausimai (kunigų celibatas* 
gimtoji nuodėmė jr kt.).

joje per pastaruosius pusantrų 
metų yra buvę “nesusipratimų 
ir sunkumų”.

Izraelis puola
TEL AVIV. — Izraelio avia

cija vakar puolė arabų įsistip- 
rinimus Jordane. Izraelio žinio
mis, stiprios priešlėktuvinės ug
nies nepaisant, lėktuvai saugiai 
.sugrįžę į savo bazes. Tai buvęs 
atkirtis už arabų puolimus.
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Telef. — 476-7089

SAULĖTA VARŽYBŲ DIENA
(ĮSPŪDŽIAI IŠ ŽADIMŲ 

ŠVENTES)'
Indėnų vasaros sekmadienio po 

piečio saulė taip gausiai bėrė spin 
dulius iugsėjo 28 d. Chicagos 
skautų-čių skautiškų varžybų 
šventėje, kad vasarinės unifor
mos apikaklė vos spėjo sugerti 
riedantį prakaitą.

Šventės rengėjai — Chicagos 
jūrų budžių “Prezidento Smeto
nos” įgulos nariai nuo pat ryto 
mikliai sukosi plačiuose šventės 
aikštėse, ženklindami estafečių 
linijas, dviračių tako gaires, slėp
dami kompaso žaidimo ženklus, 
statydami tinklus ir nešindami 
teisėjų stalus. Valgyklos virtuvė
je kunkuliavo dešros su kopūs
tais, o vyriausias “menadžeris” 
budys Romas Burba organizavo 
bulvių skutimo vajų su gausia 
mamų pagalba. Budys Leopoldas 
Kupcikevičius su talkininkais ruo 
šėsi svečius pavaišinti “minkš
tais” ir “kietais” gėrimais, o ne
pailstančios gintarienės M. Kup- 
cikevičienė ir S. Rupinskienė ri
kiavo tradicinės laimėjimų dova
nas, surinktas iš skautų rėmėjų- 
lietuvių prekybininkų.

Vilkiukų- paukštyčių žaidimų 
aikštės vadovas ps. V. Rupinskas 
su pagalbininkais dėstė ženklo 
dėjimo komplektus, o skautų- 
skaučių aikštės vadovas j.v.s. Br. 
Juodelis skirstė teisėjams pareigas 
prie mazgų, prie laiško estafetės, 
prie tinklinio aikščių ir kitur.

Visų darbų koordinavimą at
liko įgulos vadovas ps. A. Al- 
čiauskas, padedamas budžių kan
didatų valt. A. Regio, valt. R. Vi
džiūno ir v. E. Leipaus. Šešta
dienį aikštes tvarkę v.v. J. Jova
rauskas ir j. ps. R. Kunstmanas 
šventės metu vadovavo savo vie
netams — bebrų ir jūrų skautų 
L. K. Algimanto laivui, šiems 
dalyvaujant varžybose.
Vimpilui pakilus į stiebą, varžy

bų šventę atidarė brolijos VS v. 
s. V. Vijeikis, visiems palinkėda
mas sėkmės. Antrą valandą su
dundėjo žalios pievos ir aikštes 
pripildė ugningi, jaunatviški šū
kiai.

— Bėk greičiau I 
— Nenuversk tilto 1 
—• Pataikyk į krepšįl 
Greičiau! Greičiau!
Maišėsi mazgai ir kompasas

rodė ne į tą pusę. Vilkiukų estafe
tėje bėgant slyvos krito iš šaukš
to, o tinklinio aikštėje brolis G. 
Matutis, sudaręs Jaunimo cen
tro komandą, negailestingai mu
šė “priešus” — Marąuette Parko 
komandą, net per du kartus, su 
skirtingais žaidėjais bandant ap
ginti lietuvių “sostinės” vardą.

Tėveliai ir svečiai tik stebėjosi 
skautų-čių greitumu ir patvaru
mu, ko mūsų jaunimui kartais 
pritrūksta šeštadienių rytinei , 
programai bei tos lietuviškos 
knygos skaitymui. Varžybų šven
tė sutraukė ir daug mūsų skau
tijos vadovų-vių pabendrauti su 
jaunąja karta ir susitikti seniau 
bematytus bendraklasius.

Varžybų laimėtojai
Užbaigus žaidimus ir valgyk

Vadovės ir vadovai inspektuoja paukštytes Atlanto rajono stovykloje.
Nijolė ir Raimundas Sūnokaičiai. Nuotr. Butkaus

loje pasistiprinus, visų trijų tun
tų vienetai vėl susirinko į aikštę 
vimpilo nuleidimui ir laimėtų 
dovanų atsiėmimui. Šventės už
baigimo proga žodį tarė ir lai
mėtojams dovanas įteikė Vidurio 
rajono vadas v.s. V. Tallat- Kelp
ša.

Vilkiukų-paukštyčių aikštėje 
mazgų rišimo estafetėje I vietą 
laimėjo Aušros Vartų tunto Biru
tės dr-vė. II vietą * Gedimino, 
Kęstučio ir Vytauto jungtinė dr- 
vė ir III vietą Aušros Var
tų tunto Neringos dr-vė. Slyvos 
nešimo lenktynių I vietą laimė
jo Dr. V. Kudirkos dr-vė; II vie
tą- Kernavės tunto Dubysos dr- 
vė. Maišuose bėgimo lenktynių 
vilkiukų grupėje: I v. laimėjo 
Saulius Germanas. II v. - Darius 
Balzaras; paukštyčių grupėje I v. 
laimėjo Linda Grigaliūnaitė ir 
antrą - Vida Mačiukevičiūtė. 
Ženklo sudėjimo varžybose I v. 
laimėjo jungtinės Gedimino, Kęs 
tučio irVytauto dr-vių narių vie- 
vienetas, II v. - dr. Vydūno dr- 
vė Dviratininkų lenktynėse I 
vietą laimėjo R. Šepskis,
II - R. Balčas, III R. Gaižutis ir 
IV - V. Barkauskas.

Daug energijos buvo išlieta 
draugovių., kvadrato rungtynėse, 
paukštyčių grupėje I vietą lai
mint Aušros Vartų tunto Biru
tės dr-vei ir vilkiukų grupėje I 
vietą laimint bebrų laivui.

Skaučių -skautų aikštėje maz
gų estafetės I vietą laimėjo Že
maitės dr-vė, II Mirgos dr.-vė ir
III vietą skautų Perkūno dr-vė. 
Kompaso žaidimo I vįetą laimėjo 
Ričardas Burba, II vietą - Algis 
Paužuolis ir III vietą Raimun
das Kunstmanas. Laiškanešių es
tafetę tuntų grupės laimėjo I-sias 
vietas: Lituanicos tunte - Dr. V. 
Krėvės dr.-vė; Aušros Vartų tun
te- Birutės dr-vė ir Kernavės 
tunte - Mirgos dr-vė .

Tinklinio komandų rungtynė
se Jaunimo centras laimėjo prieš 
Marąuette Panką ir Chicaga lai 
mėjo prieš priemiesčius. Tarp tun 
tų komandų Kernavė laimėjo 
prieš Aušros Vartus ir Lituani- ■ 
ca prieš Kernavę. Visi žaidi
mai praėjo su dideliu entuziaz
mu, mūsų skautiškasis jaunimas 
labai aktyviai reiškėsi. Skautų- 
čių ir vilkiukų paukštyčių aikš
tėse dalyvavo arti 300 žaidėjų ir 
jų vadovų. Puiki saulėta diena 
gerai derinosi su visa šventės ren
gėjų ir, kaip atrodė, šventės da
lyvių nuotaika. Saulutei skęs
tant į horizonto miškus, visi 
patenkinti skirstėsi.

B. Banga

SKAUČIŲ VYČIŲ SUEIGA

Spalio 15 d. (trečiadienį) 7:30
v. v.Jaunimo centre kviečiama 
Chicagos skautų vyčių draugo
vės sueiga.Bus aptariama naujų 
vyčių kandidatų priėmimas bei 
draugovės vado rinkimai. Visi 
vyčiai ir kandidatai kviečiami su
eigoje dalyvauti.

Worcesterio paukštytės su vadove vyr. sk. si, Terese Juškaite Atlanto 
rajono stovykloje “Trakai”,

NAUJO DARBO PRADŽIA 
“KERNAVĖJE

Rugsėjo saulutei vis dar vasa
riškai tebešildant nugaras, ker- 
navietės, užbaigusios atostogų me 
tą, susirinko būrin pradėti naujų 
skautiškos veiklos metų. Kaip gi 
kitaip galima pradėti darbą, jei 
ne su gražiosios gamtos Kūrėjo 
palaima?! Palaimos šiam gra
žiam mūsų jaunimo būriui prašė 
tunto kapelionas tėv. A. Kezys 
tėvų jėzuitų koplyčioje, kurioje 
giesmių aidai, atsimušę į koply
čios langų vitražus, liejosi ir tilo 
šventoriuje linguojančiose giuos 
nių šakose.

Po pamaldų išėjusias kema- 
vietes saulutės spinduliai lydėjo 
į Jaunimo centrą, kuriame turė
jo įvykti rudeninė tunto sueiga, 
o jos metu iš tolimos kelionės, 
iš Rako pašlaičių, turėjo atžy
giuoti Merkinės stovyklautojos. 
Koks tikrai mažas būrelis ne
stovyklavusių stovėjo viena
me salės šone, kai po sesės Aldo
nos komandos/‘Pagarba vadovy
bei” pasveikinom atvykusius sve
čius: Vid. rajono vadeivę s. B. Ko 
žicienę, Vid. rajono vadą v.s. V. 
Tallat-Kelpšą, lydimus tunti
ninkės ps. D. Dundzilienės. Pa
sigirsta stovyklos daina apie-Mer
kinės pilį ir pro plačiai atvertas 
salės duris kartu su besišypsan
čiomis kemavietėmis, atrodo, ūž
teli ir ąžuolų kvapą atnešęs vė
jelis iš Rako.

Nuaidi skilčių šūkiai: tikrai 
išradingos tos sesės kernavietės, 
tokių prigalvojusios! Po jų seka 
stovyklos viršininkės s. N. Už- 
ubalienės skilčių apdovanojimai 
ir išskirtinai paminėtos pareigin
gosios stovykloje skautės, kurios 
buvo apdovanotos rankų darbo 
drožinėliais. Stovyklos viršinin
kei pristačius, į aukštesnius vy
resniškumo laipsnius pakeltos 
šios skautės: į paskltn. laipsnį
O. Barškėtytė, M. Kupcikevičiū- 
tė, D. Mačiukevičiūtė, R. Marty- 
tė, S. Traškaitė. Į vyr. skltn. 
laipsnį: vyr. sk. B. Petrauskaitė ir 
vyr. sk. V. Ruibytė.

Viešas pagyrimas išreikštas 
šioms skautėms: D. Bruškytei, K. 
Bukaveckaitei, R. Kaveckaitei, V. 
Kerelytei, J. Kiiknaitei, M. Pe
trauskaitei ir G. Vindašiūtei.

“Merkinės” stovyklos gera 
nuotaika ir pasisekimas atsispindi 
stovyklavusių veiduose. Platūs, 
šypsniai juos papuošė, kai visos 
išgirsta, kad stovyklos pažangu
mo konkurso laimėtojams tapo;
I vieta - skaučių Rugiagėlių skil
tis (skltn. R. Kaveckaitė), II vie
ta- jaun. skaučių Gilių skiltis 
(skltn. M. Kupcikevičiūtė). Va
lio.konkurso laimėtojoms!

Stovyklos viršininkė su savo 
talkininkėmis grąžina tuntinin- 
kei į miestą “atvestąsias” stovyk
lautojas, kartu perduodama savo 
valdžios ženklą - datomis ir sto- 
vyklųvardais išraižytą lazdą, o 
taip pat stovyklos gairę ir skydą, 
kuriame kitą met jau bus iš vir
vučių išsirangęs kitas vardas ir 
metai.

Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, Se
serijos ir tunto įsakymus skaito 
sueigą pravedus tunto adjutante 
ps. A. Tamošiūnaitė. Iš seserijos 
įsakymų sužinome, kad sekan
čios kernavietės apdovanotos Pa
žangumo ordinu: vyr. sk. A. 
Pavilčiūtė, vyr. sk. V. Petkūnai- 
tė, vyr. sk. J. Ūsevičiūtė ir sk. J. 
Lingytė. Vėliavos žymeniu apdo
vanota sk. D. Stelmokaitė.

Ordinus ir žymenį apdovano
tosioms prisega s. B. Kožicienė, 
Vid. rajono vadeivė.

Komanda “Įžodį didžiuoju sa
liutu gerbk!“ Jaun. skaučių' įžodį 
nedrąsiai, bet visu nuoširdumu 
taria dvi paukštytės: Daiva Kau-

naitė ir Laura Linaitė. Joms pir
muosius raudonus kaklaraiščius 
užriša tuntininkė ps. D. Dundzi- 
lienė, tėvynės ilgesio mazgelį - 
draugininke, o gerojo darbelio - 
kaip ir visada - mamytės.

Vėliavas saliutu palydėjus, po 
oficialiosios dalies seka linksmo
ji dalis, kurią savo iniciatyva pa
ruošė ir pravedė stovyklavusios 
sesės, ir vėl salėje paskleidusios 
taip neseniai išgyventas stovyk
lines nuotaikas. Smagus ūpas ly
dėjo pasirodymus, kuriuos atliko 
paukštytės ir skautės. O kai sesė 
Ramona buvo paprašyta dar sy
kį pašokti savo garsųjį “audros 
šokį”, pasirodo, jam atlikti, reikė
jo jau ir talkininkių: Ramona, 
Silvija ir Gražina sudarė trio, o 
visoms ir vėl atgijo prisiminimai 
ano baugaus, audringo vakaro 
ir sesės Ramonos sušokto “bale
to” solo.

Užbaigiant sueigą, visos, ratu 
sustojusios, sudainavo posmą gra
žiosios “Lietuva brangi” dainos.

Tėveliams ir jų dukroms skirs
tantis namo, malonu buvo jausti, 
kad šiam jaunimo būriui Lietu
va yra tikrai brangi.sj

KERNAVIEČIU, STOVYKLA
VUSIU DĖMESIUI!

Pakartotinai pranešame, kad 
konkurso terminas rašinėliui apie 
praėjusią “Merkinės” stovyklą ir 
stovyklinius nuotykius parašyti 
pratęsiamas iki gruodžio 1 d., ka
da rašinėliai (net ir eilėraščio 
forma) turi būti įteikti draugi- 
ninkėms.

Paukštytės ir skautės, dalyvau
kite šiame konkurse: dar kartą 
išgyvensite stovyklos nuotykių į- 
domybes, o laimėjusios būsite ap
dovanotos gražiomis tėvų komi- 1 
teto dovanomis. Sukruskite!

SKAUTININKIŲ SUEIGA
Chicagos skautininkių draugo

vės sueiga įvyks sekmadienį, spa
lio 12 d., 3 vai. p.p. ps. Rūtos 
Jautokienės namuose, 5859 So. 
Whipple Street. Visos skautinin
kės kviečiamos dalyvauti.

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

akademikų skautų 
metinė: švente

Spalio 11 d. Maironio Parke, 
52 So. Quinsig)amond Avė., 

1 Shrewsbury, Mans’, įvyks Wor- 
eesterio ASS skyriaus metinė 
šventė ir rajoninis akademikų 
skautų suvažiavimas. Suvažia
vimas prasidės 2 vai. p. p. su 
registracija, užkandžiais ir su
sipažinimų.

Iškilminga ASD ir korp. Vy
tis sueiga įvyks 3 vai., jai pasi
baigus — rajoninis pasitarimas.

Po sueigos 4:30 bus paskai
ta akademikams ir visuomenei 
"Akademikai skautai 45 m. bė
gyje ir jų ateitis” — fil. A. Za- 
pareckas iš Detroito.

Vakare 7 vai. prasidės pirma 
dalis programos, kurią išpildys 
“Žibuoklių” sekstetas, vad. L. 
Stuko iš Newark, N. J. Po pir
mos dalies programos bus va
karienė ir paskui bus antra da
lis programos. Programai pasi
baigus šokiai.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti į šventę ir koncertą. K.

Denis Michael Rohan, 28 m., tei
siamas Jeruzalėj, už tai, kad pa
degė mečetę. Jis yra australietis, 
tačiau atrodo nepilno proto.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiimiiiiiin

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kairu 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kaino* 

turi pridėti 5% mokesčiu.
'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta. Ligoniai priimami au
altams.

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IdGOb 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susiturima. 
Jei neatsiliepia, skambinti 974-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0583 — Elgin 
426 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 6Srd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornia

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-S048

Tel. ofiso HE 4-5849, rea. 888-2281

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE - ROCHKES
ARTS APOTHECARY

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS OS GAMINIAI 
Mm pateleionnoshno jflaų gydytojui
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5 • Redakcija sttaipsnius tai-
— so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinį neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGl J A

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal suaitarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas *

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6260

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ: 

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6448 So. Polanki Road

Valandos pagal susitartma

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

Akušerija ii' moterų ligos 
GlnekologtnS Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė., WA 3-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso teL PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

2666 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. E. JATULIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: ama susita 
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. OSrd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
fieštadleniais 12 tkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI ST®

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenne 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nut 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rez. tel. 289-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-8345

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitartma

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

DR. A, MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv.. 6—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

PHlmlnšia tik susitarus

Remkite “Draugę”.

Prenumerata.- 
Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams ‘/a metų 3 mėn. 1 mėn
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

* Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. J

* Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 4:30, Seštadie- = 
niais — 8:30__ 12:00. =

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

č

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ti 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ii 
fieštad 8 v r. lkl S v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATl 1 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

HHI’I A I KO AKINU H
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.

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

_______Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel RElianoe 5-4410 
Rez. GRovellilll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street, 

telefonas — 9?5-829<i
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—V2 
v. r.. 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. H A 5-3099______

0R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ER MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospeet 8-1223 
Atostogose nuo.spalio 6 d. iki 27 d. 
Reikalui esant, kroiptis pas Dr. P.
Strimaitį, 2750 W. 74 St___ 925-8296.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminčja ligonius tik sanitaras 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Va.l.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitartma

Tel. ofiso PR 6-0446, rea. HE 4-8150

DR. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitartma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., peniktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šefitadieatato xi-i vaJ. popiet.



Lietuvos žemių ir

VILNIAUS SLAVINIMAS
ČEKOSLOVAKIJA VĖL PO PADU

Centro komiteto nutarimai ir Maskvos šalininkai

SKUNDŽIASI POPIEŽIUI RELIGIJOS 
PERSEKIOJIMU SOV. SĄJUNGOJE

Vilniaus, mūsų miestų mies 
to ir senosios sostinės, niekad 
nepamirštame ir nepamiršime, 
bet ypatingai jį atsimename 
rudens dienomis, spalio mene
sį, kurio kelios skaudžios ar 
šiaip jau atmintinos datos 
mums tai akivaizdžiai prime
na.

Vargiai berasime kitą tautą 
pasaulyje, kaip lietuviai, ku
riai jos kaimynai būtų taip la
bai pavydėję laisvės, sostinės 
ir mažo pajūrio ruožo.

Bene pirmasis skaudžiausias 
istoriškai gerai žinomas ir do
kumentuotas Vilniaus miesto 
sunaikinimas įvyko 1655 m. ru 
denį, kai 260,000 rusų pėsti
ninkų ir 40,000 kazokų, užplū
dę Lietuvą, labai nusiaubė vi
są kraštą, o ypatingai tada la
bai turtingą sostinę Vilnių gar 
sėjusį turtais ir blizgesiu. Nu
skurę rusai tada visomis išga
lėmis plėšė mūsų sostinę, kaip 
išmanydami. Visa, ką galėjo 
pakelti, pasiėmė su savimi. Net 
nuo bažnyčių ir puošnių mies
to pastatų nulupo varinę skar
dą, kuria apdengė Maskvos 
cerkves ir savo didikų rūmus. 
Keršto aukomis tapo daug ne
kaltų žmonių, ypač iš netur
tingųjų tarpo, nes labiau pasi
turintieji pabėgo. Ypač žiau
riai keršijo rusams pabėgė
liams, kurie dėl politinių ne
sutarimų buvo atsidūrę Lietu
voj ir čia gavę saugų prie
globstį. Okupantai, juos suga
vę, beatodairiškai kankindavo, 
žudydavo, net mirusių pabėgė
lių lavonus iškasdavo, išvers
davo iš karstų ir tvčiodavosi 
iš jų. Pirmą kartą Vilnius tapo 
didžiule griuvėsiu krūva. Bet 
taj nebuvo paskutinis kartas.

¥
Vilniui ir mums visiems at

mintina 1918 m. spalio 28 d. 
Tada buvo paskelbta laikino
ji Lietuvos valstybės konsti
tucija. Prisimintina. 1920 m. 
spalio septinta. Ta. dieną Lenki 
jos ir Lietuvos vyriausybių at
stovai Suvalkuose pasirašė 
(ateinančiais metais sueis 50 
metų) sutartį, kurią už poros 
dienų, smėlio 9 d sulaužė .r 
užėmė Vilniaus miestą su jo 
sritimi. Ištisus 20 metų (1919 
— 1939) nepriklausoma Lietu
va kūrėsi, tvarkėsi, augo ir 
klestėjo be savo sostinės, ži
noma, jos nepamiršdama. Vil
nius skurdo be savo krašto. 
Šis laikotarpis mums prisimin
tinas ir tuo, kad tie 20 okupa
cijos metų buvo vieninteliai, 
kada lenkai buvo laikini mūsų 
sostinės šeimininkai. Iš šio fak 
to galima gerai suprasti jų 
“teises” į mūsų miestą ir sos
tinę.

1939 m. rugsėjo 19 d. Vil
nių užėmė raudonieji rusai. 
Trumpai tevaldę miestą, spė
jo betgi deportuoti į Rusiją 
nemaža vilniečių lietuvių vi
suomenės veikėjų. Tų pačių 
metų spalio 10 d. sutartimi 
klastingi rusai sutiko užleisti 
Lietuvai Vilnių su labai mažu 
jo žemių užnugariu, palikdami 
jame,savo kariuomenę ir įves- 
domi ją į kitas Lietuvos vie
tas. Šią Lietuvai primestą su
tartį tada lietuviai tiksliai nu
sakė trumpu sakiniu. “Vilnius 
mūsų, o mes rusų”. Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenė į 
Vilnių teįžygiavo spalio 28 d., 
kad rusai turėtų laiko apiplėš
ti Vilnių, ką jie planingai ir 
įvykdė: išsigabeno fabrikų į- 
rengimus, žaliavas, daug bal
dų, maisto gėrybių, prekių at
sargų ir kito turto, o vietoje 
to paliko gausų ir gerai orga
nizuotą komunistinį pogrindį.

¥
Šiandieną Vilnius yra oku

AREŠTUOTAS RAŠYTOJAS

Maskva: (“R Tempo”) Lais
vojo pasaulio spauda praneša, 
kad Maskvoje areštuotas dar 
vienas sovietų rašytojas Anato-

Letwtiii-Kra®ioy ir kiti darbu.

puotosios Lietuvos sostinė. Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių 
ir karalių mieste sėdi Maskvos 
vietininkai. Lietuva jiems mo
ka duoklę ne tik ekonominė
mis gėrybėmis ir milžinišku 
darbu, bet ir gausiomis tau
tos aukomis — žmonėmis. Vil
nius dabar apie 350,000 gyven
tojų miestas, kurio gyventojų 
trečdalį sudaro rusai. Jis ap
rūpintas ne tik rusiškomis iš
kabomis, bet ir gausiais rusų 
valdininkų kadrais. Vilniuje 
gausu rusiškų mokyklų, laik
raščių, knygų leidyklų, įvairių 
kontorų. Nemoki rusiškai — 
neatliksi reikalo.

Vilniaus miestas auga sa
vo plotu, prijungiant prie jo 
ne tik priemiesčius, bet ir gre
timas vietoves. Vilniuje pasta
tyta nemaža naujų daugiaaukš 
čių namų. Tačiau jie šalti lie
tuviui, kaip šalta pati okupa
cija. Naujasis Vilnius archi
tektūriškai nesuderintas su se
nuoju. Vilniaus lietuviška pra
eitis nesiderina su rusiška da
bartimi. Ateinančio dešimtme
čio bėgyje planuojama pakelti 
Vilniaus gyventojų skaičių li
gi 450,000. Bet kiek jame tada 
bus rusų?

Jau 1939 m. spalio 10 d. pri
mestine sutartimi tarp Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos Vil
nius paliktas be rytinių Lietu
vos žemių užnugario — vals
tybinė siena tik už 30 kilomet
rų (20 mylių). Miestas, seno
vėje buvęs Lietuvos žemių va
kariniame pakraštyje, dabar 
liko jų rytiniame pakraštyje. 
Plečiantis miestui ir nustačius, 
kad įmonės negali kurtis mies
to ribose, jos statomos 10 - 20 
km. nuo Vilniaus, taigi prie pat 
Gudijos sienos. Reikalingi jom 
darbininkai taip pat atvežami 
iš Gudijos. Kurį laiką jie ve
žiojami sunkvežimiais, bet ne
trukus, kaip “įsidarbinusiems 
Vilniuje”, rusų valdžios komi
sarai paskiria butus be eilės. 
Jie tampa automatiškai “nuo
latiniais Lietuvos gyvento.iais 
ir sovietinės Lietuvos pilie
čiais”.

¥
Taigi kitados lenkų vestas 

Vilniaus lenkinimas pakeistas 
Vilniaus rusinimu. Bet tai dar 
nereiškia, kad ir lenkinimas 
nebūtų rusų globojamas. 1945 
— 1946 m. vykdyta lenkų re
patriacija iš Lietuvos į Lenki
ją praktiškai kaip ir nepalietė 
Vilniaus srities lenkų ir sulen
kėjusių lietuvių. Į Lenkija ta
da persikėlė nemaža lenkų ir 
sulenkėjusių iš buv. nepriklau
somos Lietuvos žemių. Išvažia
vo lenkais užsirašę ir daugy
bė "gerų lietuvių, tikėdamiesi 
apsisaugoti nuo rusų vykdo
mų deportacijų. Vilniaus mies
te ir krašte liko nemaža len
kiško elemento, kuris dabar 
yra rusų ypatingai globoja
mas, sudarant lenkams sąly
gas ne tik lenkais išlikti tau
tiškai, bet ir toliau lenkinti 
kraštą ir veikai prieš lietuvių 
tautybės valdininkus.

Taigi praktiškai vyksta di
džiulis Vilniaus srities slavi- 
nimas, dėl jo sutartinai vei
kiant rusams ir lenkams. Kita 
slavinimo — rusinimo banga 
į Lietuvą veržiasi nuo mūsų 
pajūrio, buvusio Klaipėdos kra 
što ir vadinamosios “Kalinin
grado srities”, kur įkurdinta 
gal milijonas rusų. Rusiškas 
slibinas jau yra aprietęs že
maičius ir aukštaičius vidurie- 
čius su pietiečiais. Tai jau ne 
vien tik Vilniaus, bet ir visos 
Lietuvos lietuvių gyvybės pro
blema, dėl kurios mes turime 
nuolat budėti. b. kv.

tyni asmenys buvo tardomi ui 
savo “priešsovietinį veikimą”. 
Kitas, nusipelnęs sovietų rašy
tojas Boris Talantov taip pat 
už priešsovietinę propagandą pa 
smelktas dviem metam privers

Sovietai, 1968.VIII.21 įvedę 
kariuomenę į Čekoslovakiją, dė
jo pastangas polititiškai krašte 
įsigalėti. Jie ėmė lenkti ir lauž
ti. Čekų ir slovakų ryškus pa
sipriešinimas vertė atsisakyti 
ryškaus lūžio, kuris sukėlė nau
ją audrą vakariečiuose ir dau
gelyje komunistinių kraštų, jau 
reiškusių nepasitenkinimą dėl 
karinės jėgos panaudojimo.

Čekų ir slovakų komunistų 
partijos centro komiteto pasita
rime rugsėjo 25 - 27 dienomis 
TIrad'cany pilyje padarytas griež 
tas posūkis. Reformų šalininkai 
pasmerkti. Sovietų šalininkų į- 
taka sustiprinta. Čekoslovaki
jos vyriausybė pertvarkyta. Cen 
(rinio komiteto nutarimas pas
merkti Sovietų Sąjungos kari
nės jėgos panaudojimą Čeko
slovakijoje dabar ne tik atšau
ktas, bet ir pateisintas.

Laikinai paliktas pareigose 
čekų ir slovakų komunistų par
tijos sekretorius Gustav Husa- 
kas ir ministeris pirmininkas 
Oldrich Čemikas, kurie savo 
metu buvo reformų vykdytojų 
bičiuliai, šiuo metu jie reikalin
gi sunaikyti Čekoslovakijos sa
vaimingumo ramsčiams. Rytoj 
prisitaikėliai bus pakeisti mask-, 
viniais.

Husako vaidmuo
Dr. Gustav Husakas pasirin

ko nedėkingą vaidmenį. Anto- 
nin Novotny valdymo buvusi au
ka, tardytas ir pasmerktas ka
lėti, sutiko Maskvai talkinin
kauti ir sunaikinti čekų ir slo
vakų viltis laisvai šeimininkau
ti savo krašte. Centro komite
te kaltino Aleksander Dubčeką, 
komunistų partijos vadovybę, 
nors jis pats joje dalyvavo, pa
ruošimu kelio pasireikšti socia
listų priešams, dešiniesiems. 
Sovietai ir jų bendrai, pasak 
Husako, nebūtų panaudoję jė
gos, jei Čekoslovakija būtų gy
nusį socialistinę santvarką ir 
saugojusi tarptautinius įsiparei 
gojimus.

Dalį kaltės jis primetė A. No- 
votnio jėgos politikai, kuri net 
komunistus vertė priešintis ir 
kovai pasitelkti dešiniuosius.

Ilgoje ir nuobodžioje G. Hu
sako kalboje buvo girdėti šiur
pi gaida: “Komunistų partijos 
nariai turi būti politiškai pati
kimi. Mes nesitaikstysime ne
garbingiems ir mums priešiš
kiems asmenims. Pateikiame 
sąrašą asmenų, kurie nukrypo 
nuo marksizmo - leninizmo, jį 
kritikavo, darė klaidas ir nusi
pelnė būti pašalintais iš centri
nio komiteto, patikėtų pareigų 
ir partijos”.

G. Husakas pasišovė partiją 
valyti ir nepatikimuosius nuša-

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Atsiprašau, buvo tokia staigmena... nemaloni 
staigmena, nes sugadino mano staigmeną... — kalbėjo 
jis pro savo ir kitų juokus.

Rossini įdėmiau pasižiūrėjo į Johną, linktelėjo jam 
oriai ir vėl atsisuko į Auksę:

— Kaip gaila, kad turime šiandien išvažiuoti. Nu
jautimas kartais apvilia, todėl šį kartą juo nebepasiti- 
kėjau, — reikšmingai pasižiūrėjo jis į Auksę.

Auksė nusijuokė ir jai buvo smagu, kad tada jis 
jos laukė.

— Apie ką jūs kalbate? — neiškentė Delany.
— Cha cha cha... — nusijuokė Rossini, — žinau, 

kad įdomu, bet mes su sinjorita... nors, tiesa, dabar sin
jora? — atsisuko klausiamai į Auksę.

— Taip, — atsakė Auksė ir pažiūrėjo į Johną. Jo 
veidas buvo rūškanas, jame kažkas kaupėsi. Bet Auksė 
norėjo būti linksma, ji nenorėjo, kad jis sugadintų jai 
nuotaiką, ir nusisuko.

— Aš taip seniai buvau linksma, — lyg norėjo 
pasiteisinti, bet aplinkui sėdėjo žmonės, o Rossini kalbė
jo:

—Sveikinu! — ir nusilenkė jai, o paskui Johnui. 
— Nors turiu prisipažinti, su sunkia širdimi. Bet toks 
jau likimas, — išskėtė jis tragiškai rankas.

Auksė žinojo, kad turėtų būti rimta, bet joje gur
guliavo juokas ir ji negalėjo jo suvaldyti.

GEBIMINAS GALVA

linti. Sovietai darė spaudimą 
naudoti griežtesnes priemones: 
teismuose pasmerkti, o (nusikal
tėlius kalinti. Jų nepanaudojo 
ne dėl prezidento Ludvik Svo
bodos pasipriešinimo, bet dėl 
baimės sukelti nerimą tautoje. 

Valymų pradžia
Čekoslovakijos komunistų par 

tijos sekretoriaus pavaduotojas 
ryškus maskvinis Lubomir 
Strougalas siūlė buvusius refor 
mų šalininkus pasodinti į kal
tinamųjų suolą. Vyko ilga ir 
aštri kova. Net kai kurie mask- 
viniai šiuo metu nesutiko pa
naudoti priemonių, kurios su
keltų nesutarimus partijoje.

Praėjusiais metais pradėtas 
valymas sustiprintas po komu
nistų partijos suvažiavimo, į- 
vykusio šių metų gegužės mėn. 
Reformų šalininkai buvo atlei
džiami iš pareigų. Josef Boruv- 
ka, buvęs žemės ūkio ministe
ris, kooperatyvų sąjungos pir
mininkas, pasitraukė praėjusi 
birželio mėn. Cestmir Cisar, po
litinis veikėjas, redaktorius, į- 
galiotas ministeris Bukarešte, 
jaunimo remtas kandidatas į 
prezidentus, buvo nušalintas. 
Užsienio reikalų ministeris Jiri 
Hajek, istorikas, priverstas pa
sitraukti. Maskvai nedraugin
gam generolui Vadav Prchlik, 
balsavusiam prieš karinės sutar 
ties sudarymą su Sovietais, gra
sinta iškelti baudžiamąią by’ą. 
Jis nušalintas iš politinio vado
vo pareigų kariuomenėje, o vė
liau ir iš partijos.

Šimtai nepatikimųjų buvo at
leisti iš pareigų dar prieš ko
munistų partijos centro komi
teto susirinkimą, kuris įsibėgė
jo pasmerkti reformų vykdyto
jus.

Dubčekas tyli
Husakas rugpiūčio mėn. pra

dėjo atvirai pulti Aleksander 
Dubčeką. Dubčekas tylėjo. San
tūriai jis laikėsi ir centro ko
miteto susirinkime, kai jo bu
vęs bendradarbis ėmė kaltinti. 
A. Dubčekas paliktas centro ko 
mitete, bet pašalintas iš parla
mento pirmininko pareigų ir par 
tijos prezidiumo, kurį sudaro 11 
narių.

Josef Smrkovskis atleistas iš 
parlamento pirmininko pavaduo 
tojo pareigų ir išstumtas iš par 
tijos centro komiteto.

Milan Hueble, istorikas, par
tinės politinės mokyklos rek
torius, gynęs persekiojamą Hu
saką ir talkininkavęs atgauti 
jam politines teises, išstumtas 
net iš Prahos miesto partinio 
komiteto.

Žinomi asmenys pašalinti iš 
partijos. Centro komitetas tik 
pradėjo valymo darbą. Jis bus 
tęsiamas, kol išstums Maskvos 
vadinamus juodašimčius, imti
nai prisitaikėlį Husaką, kurio 
vieton, pasak londoniškio The 
Times, Kremlius jau numatęs 
Alois Indrą.

Visi ankstesni centro komite
to nutarimai, smerkti Sovietų 
karinės jėgos įsibrovimą Čeko
slovakijon, pavadinti klaidin
gais ir atšaukti.

O. Černikui pavesta sudaryti 
naują vyriausybę. Devyni buvę 
ministeriai ir trys sekretoriai 
iš pareigų atleisti ir jų vieton 
paskirti Maskvos šalininkai. Vi
same krašte pradėtas nepatiki
mųjų šalinimas.

Čekoslovakija vėl atsidūrė po 
Sovietų padu. Jo spaudimą tu
rės pajusti čekai ir slovakai, ku 
rie tesinaudojo trumpu politi
niu pavasariu.

Laikas skriejo lyg vėjas, o žmonės dar vis ūžė, juo
kėsi, kalbėjo... Pagaliau Rossini pakilo.

— Deja, turiu atsisveikinti... Tikiuosi, kad dar pasi
matysim, gal vėl taip netikėtai... Aš pasitikiu gerąja fė
ja... — bučiavo jis Auksei ranką ir atsisveikino su ki
tais. Delany norėjo eiti kartu jį išlydėti, bet Rossini jį 
sulaikė:

— Dar ne, — ir užlipęs ant pakilimo pranešė: — 
atsisveikindamas noriu jums dar padainuoti savo mė
giamiausią dainą, ir pamojo pianistui. Žmonės pradė
jo ploti, o jis atsisuko į Auksę. Suskambėjo ilgesinga 
itališka daina, virpančiai sucirpė prie pianino atsiradęs 
smuikas, o Auksei norėjosi verkt ir juoktis kartu. Visa 
jaunų dienų romantika užplūdo ją nepatenkinamu il
gesiu ir vėl prisiminė aplinkui besisukantis žvaigždėtas 
dangus... Ji visai užmiršo Johną, kuris sėdėjo tylus ir 
paniuręs.

Tą naktį Auksė negalėjo užmigti. Neramiai šali
mais vartėsi ir Johnas. Jie nekalbėjo.

Auksė dar jautėsi apsvaigusi, tokia jauna, nerimta. 
Ji nenorėjo aiškintis su Johnu, nors žinojo, kad tai ne
išvengiama.

— Kodėl man taip gera? Kodėl niekas nerūpi? Ko
dėl net Johno nepasitenkinimas atrodo juokingas? Gal 
vynas čia kaltas, ar nerimta, žaisminga aplinka, kuri su
po visą vakarą, o gal tik Rossini romantiškos dainos, pri
menančios kažką, kažkur, kažkada... — blaškėsi min
tys galvoje, o kambaryje buvo šilta, nesmagu, nors pro 
langą ir pūtė lengvas vėjelis.

— Aukse, — staiga prabilo Johnas, — tavo šio 
vakaro elgsena man buvo nelaukta ir nemaloni. Ma
nau, kad galiu laukti pasiaiškinimo? aštriai už
klausė.

Ji sunkiai atsiduso. Neišvengiama, ji turi kalbėti su
Johnu-* Ir apie ką? Viskas gi nesvarbu, viskas gi bu

Šeši tikintieji šiomis dieno
mis atsiuntė popiežiui Pauliui 
VI lašiką, prašydami tarpinin
kauti pas Sov. Sąjungos val
džią, kad būtų paleisti du žino
mi intelektualai, jau keleri me
tai kovo ją už religijos laisvę: 
mokytojas B. Talantovas ir ra
šytojas A. Krasnovas.

Tame laiške, kuriame yra pa
rašai ir V. Laškovos bei J. Viš- 
nevskaja, sakoma, kad nuo 1959 
•ki 1964 metų Sovietų Sąjungo
je buvo uždarytos 5 seminari
jos, 80 vienuolynų, 10,000 baž
nyčių ir pusė kitų tikybų mal
dos namų.

Rašytojas Krasnovas, buvo 
suimtas šių metų rugsėjo 12 d. 
Krasnovas, kurio tikrasis var
das — Anatolijus Amanuilovi- 
čius, yra parašęs daugybę strai 
psnių, kuriuose atidengė religi
nės laisvės pažeidimus Sov. Są
jungoje. “Prieš mėnesį, sakoma 
tame laiške, jo draugas. 60 m., 
matematikos mokytojas Borisas 
Vladimirovičius Talantovas irgi 
ėmėsi ginti religinę laisvę So
vietų Sąjungoje ir už tai buvo 
nuteistas dviem metam kalėji
mo”.

Laiške iškeliama įvairūs reli
ginės laisvės pažeidimai, tos lais 
vės, kuri yra garantuota Sov. 
Sąjungos konstitucijoje ir Leni
no dekrete apie Bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės.

Laiško nuorašai pasiųsti taip 
pat Pas. Bažnyčių t-bai, Kons
tantinopolio patriarch. Atenago 
rui ir Tarptautiniam krikščio
niškai kultūrai ginti komitetui.

Levitinas - Krasnovas yra pla 
čiai žinomas tarp intelektualų, 
kurie nepritaria dabartinei 
Kremliaus vadų linijai. Krasno- 
vas yra vienas iš pasirašiusių 
prašymą Jungt. Tautų Žmogaus 
teisių komisijai, kuriame buvo

vo žaidimas... Reikia kai kada pažaisti./Bet jis to neži
no. Jo mama niekada nežaidė... ir Betty nežaidė. Jis 
nepažįsta moterų, kurios mėgsta kai kada pažaisti, taip 
sau, nerimtai, dėl nuotaikos...

— Pasiaiškinimo? — paklausė ji ir nežinojo, kaip 
pasiaiškinti} kad buvo nuotaika, linksma, gera nuotai
ka, daugiau nieko... — Ką aš padariau, Johnai?

— Manau, kad turėtum žinoti. Ne tik elgeisi, kaip 
jauna, nerimta mergina su Rimu, bet net su jo drau
gais, kuriuos matei pirmą kartą. O gal ir juos jau ne 
pirmą kartą? Gal tik aš nežinojau? Ką jau. bekalbėti 
apie tą ponaitį iš Romos! Kokiu būdu jis toks artimas 
tavo draugas? Gal ir daugiau tokių yra, apie kuriuos 
aš nieko nežinau? — pakeltu balsu jis kalbėjo.

Auksė klausėsi rimtai, susikaupus, nors ir nenoro
mis, bet staiga ją suėmė juokas:

— Cha cha cha... Johnai, tu pavydi! —sušuko ji 
linksmai ir atsisukus apsikabino jį. Bet Johnas atstūmė 
ją nuo savęs.

— Liaukis, Aukse, nematau čia nieko juokingo. Ži
noma, kad nepavydžiu. Būtų kvaila pavydėti savo žmo
nos. Tik nemaniau, kad esi tokia tuščia ir lengvabūdė.

— Bet, Johnai, jei tai nepavydas, tai kas? Buvau 
linksma, tiesa, bet visi buvom linksmi ir juokėmės 
drauge, kalbėjomės... Rossini? Sutikau jį Romoje, kai 
tavęs dar nepažinojau ir... dabar antrą kartą susitikom... 
Bet ir čia nieko nebuvo. Jis dainavo... Žinai, kokie ita
lai yra, jie romantiškos prigimties, jie visom moterim 
komplimentus sako, dainuoja ir žiūri į akis, bet tai nieko 
nereiškia. Ir man tik buvo linksma. Jaučiausi įdomi, gra
ži... Jaučiaus, kaip kiekviena moteris nori laikas nuo 
laiko jaustis, — mėgino aiškinti Auksė ir stengėsi nu
sijuokti.

(Bus daugiau)

nurodyta, kad Sov. Sąjungoje 
vėl grįžtama prie stalinizmo lai
kų metodų.

Išdėsčius nukentėjusių biogra 
fines žinias, laiške Pauliui VI 
sakoma: “Mums tikintiesiems 
pravoslavams Anatolijus Ame- 
nuilovičius Levitinas yra žino
mas, kaip rusų Bažnyčios gy
nėjas Sov. Sąjungoje. Jo raš
tuose buvo nagrinėjami santy
kiai tarp valstybės ir Bažny
čios. Jis tą problemą iškėlė. 
Nors dekretas apie atskyrimą 
Bažnyčios nuo valstybės ir mo
kyklos nuo Bažnyčios buvo 
1918 m. pasirašytas paties Le
nino, nors religijos laisvė yra 
garantuota Sov. Sąjungos kon
stitucijoje (125 skyr.), vyksta 
brutalus pažeidimas juridinių 
normų. Tie pažeidimai reiškiasi 
praktikoje kunigų registravimu 
ir sekimu, Storastų ir komitetų 
narių, tikrų ateisiu, paskyrimu, 
kurie, turėdami pilną valdžią 
tvarkyti religines praktikas, 
dažnai jas kliudo”.

Laiško popiežiui autoriai pa
sisako esą tikri, Ra.l Levitinas, 
“nors ir nepažeidė sovietinių, 
juo labiau įstatymų apie religi
ją, tikriausiai bus apkaltintas 
skleidęs melagingas ir šmeižian 
čias žinias, juodinančias vals
tybinę ir socialinę krašto struk
tūrą”. Laiško autoriai prašo 
popiežių, kad jis informuotų ki
tas religines asmenybes ir pa
reiškia: “Mes Sovietų Sąjungos 
tikintieji krikščionys ir piliečiai, 
pasipiktinę suėmimu rašytojo 
A. Levino - Krasnovo ir moky
tojo B. Talantovo, protestuoja
me prieš šiuos nenormalius san
tykius tarp Bažnyčios ir vals
tybės, ir prašom: atidaryti 
smurtu uždarytas bažnyčias, 
vienuolynus, seminarijas ir mal
dos namus”.

Kaip matome, atsiranda ir 
Sov. Sąjungoje drąsuj krikščio
nių, kurie nepakeVa religijos 
persekiojimo naštos ir drąsiai 
kelia balsą bei šaukiasi viešo
sios opinijos p tgalbos prieš ne
pakeliamą ir nepakenčiamą pa
dėtį. Be abejonės po kiek lai
ko išgirsime, kad ir to laiško 
autoriai bus nubausti “šmeižę 
ir juodinę Sovietų Sąjungos 
santvarką”. V. Mar.

ŠV. MIŠIOS LIETUVAI
Nuo spalio 5 dienos Vatika

no radijas kiekvieną sekmadie
nį 10 vai. 30 min. Lietuvos lai
ku perduos šventąsias Mišias 
lotynų kalba. Šv. Mišios specia
liai skirtos kraštams už geleži
nės uždangos bus transliuoja
mos 41 — 31 — 25 — 19 ir 
16 metrų bangomis.

■i
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Mokytojų studijų savaitė (9)

DARBAI IR PRAMOGOS
JUOZAS MASU JONIS

Nuo 9:39 iki 11:30 ir nuo 
4:00 iki 6:00 paskaitos. Tvar- 
karaJščio korektūros klaida arba 
viešas melas: visada paskaitos 
su diskusijomis nusitęsdavo iki 
12 vai., kasdien nustojant po 
pusvalandį. Taip pat blogai bu
vo, kad vakarienė buvo ne 6 
vai., o vėliau, tai ir diskusijos 
nusitęsdavo ilgiau. Viso paskai
tų buvo 25. Taip yra tvarkaraš
tyje, tiek ir buvo, nė viena ne
žuvo. Žuvo, kaip nežuvo, žuvo 
pačios svarbiausios... Kadangi 
L. Dambriūnas turėjo net 9 pa
skaitas — lietuvių k. seminarus, 
tai visi ji ir skriaudė: girdi, jis 
galės išsikalbėti kitoje paskaito- 
toje. Ir taip manė beveik visi 
paskaitininkai, kurie turėjo sa
vo paskaitas prieš L. Dambriū- 
ną. Gaila, jie sudilino seminaro 
darbus minimumop, ir praktiški 
darbai nebebuvo vykdomi: nu
ėjo... į nebevartotiną senovinį 
vietininką su galūne -op.

Po paskaitų — diskusijos. 
Šiais metais pasigedome nuola
tinės kalbėtojos, kuri pernai 
bent žodį kitą pasakydavo po 
kiekvienos paskaitos.

Pirmosios trys Mokytojų stu
dijų savaitės buvo perkrautas 
paskaitomis. Ypatingai trečioji, 
nes, be reguliarių paskaitų, bu
vo dar kelios laisvosios tribū
nos, todėl ir vakarai nebuvo 
laisvi.

Pone ketvirtosios Mokytojų 
studijų savaitės programinės 
dalies vedėjau, būk gailestin
gesnis už pirmosios savaitės ve
dėją J. Kavaliūną, už antrosios 
J. Masilionį ir trečiosios St. Ru
dį; nedaugiau 19 paskaitų: 1 
atidaromajai dienai ir po tris 
kiekvieną darbo dieną. Užteks, 
ir studijų savaitės dalyvių sim
patijos, tik pažiūrėjus jiems į 
tvarkaraštį, jau garantuotos.

Šių metų studijų savaitėje lie
tuvių kalbai buvo paskirta 10 
paskaitų, priešmokykliniam ir 
bendrai (atsiprašau: apskritai) 
vaiko auklėjimui 3, tautiniam 
auklėjimui 3, vadovėliams 2, be- 
skyrinei sistemai 1 ir beskyrei 1. 
O kitos įvairiems kitiems klau
simams. O kuo' skiriasi beskyri- 
nė sistema nuo beskyrės? Nie
kuo. Pirmoj paskaitoje (ir anks
čiau kitur skaitytose) A. Rin
kūnas propagavo beskyrinę sis
temą, ir visi į ją sugužėjom. L. 
Dambriūnui pasakius, kad už 
beskyrinę sistemą geresnė be- 
skyrė — visi, net ir pirmosios 
propaguotojas, į šią perėjom.

Kas gi ta beskyrinė arba be
skyrė sistema? Atsakymas — 
kur nėra skyrių, klasių, kaip sa
koma, be rasės, religijos ir kitų 
skirtumų. Pačioj stovykloje 
praktiškai mėginom tą sistemą 
įvykdyti.

Beskyrė sistema buvo rytme
tinėje mankštoje: dalyvavo nuo 
mažiausių ligi vyriausių. Net ir 
stovyklos šuo palaikė kompani
ją. Šv. Mišių klausyti susirink
davo senieji ir jaunimas, kurių 
tėvai čia buvo. Kiti — ne. Jau 
ir suardyta beskyrė sistema. 
Valgymo laiku — ar tai būtų 
pusryčiai, ar pietūs, ar vaka
rienė — nėra skyrių. Šokių me
tu — vėl skyriai: senieji pašo
ka porą šokių — jaunimas 
dingsta, nors jie tų šokių prašė. 
Pamaldose už partizanus — vėl 
beskyrė sistema gyvuoja, žo
džiu, beskyrė sistema tai įvyk
davo, tai vėl iširdavo.

Nuo 12 iki 3:45 pietūs ir lais
valaikis. Pavalgę beveik visi 
traukia į paplūdimį. Žiūrėk, ten 
du negyvi guli vandenyje ant 
nugaros ir nejuda. Kągi beju
dės, jei negyvi. Taip kaip nugai
šusios žuvelės. Bet jie gyvi, nes 
retkarčiais pajudina rankas. 
Įsižiūrėjęs atpažįsti, kad tai J. 
Tamulis iš Chicagos ir Šeputa iš 
Detroito... Paskui atsirado ir 
trečias toks “negyvėlis”, kuris 
nejudėdamas išsilaikydavo, bet 
jis, būdamas labai kuklus, pra

šė jo pavardės laikraštyje ne
skelbti.

Ar ne pirmą dieną, kapelio
nui per pamokslą išaiškinus, 
kaip seniau krikštydavo, paner- 
dami į vandenį visą žmogų, Jū
ratė, Danutė, Loreta ir kt. už
simanė pakrikštyti savo moky
tojus. J. Masilionį gražiu žodžiu 
įsikvietė į vandenį, o Plačą neš
te atsinešė. Žinoma, ir pakrikš
tijo.

Plaukymo lenktynių irgi be
veik nebuvo. Pernykštis lenkty
nininkas Jurgis išaugo ir šiais 
metais labiau mėgo nuo lentos 
šokinėti į vandenį. Ramutė pati 
sau viena plaukiojo išilgai ant
rosios virvės. Sakė, kad nuplau
kusi visą mylią. Nebuvo ir bū
relių, apstojusių ratu vandeny
je ar ant kranto A. Masionį, nes 
jo šiais metais nebuvo...

Šiais metais nė karto neat
vežė pavakarių prie paplūdimio, 
ir nė karto nebuvo paskaitų 
prie paplūdimio pastogėje: rei
kėjo grįžti prie virtuvės, o pas
kui vėl į salę, vėl šviestis. O 
jau pavakarių bulkutes ir pieną 
visi griebėme, laikydamiesi se
no dėsnio: “Geriau lokumstva, 
negu puikybė”.

Reikia pagirti Mokytojų stu
dijų savaitės vadovybę, kad iš
rašė visai savaitei labai puikų 
orą: dienos pakankamai šiltos, 
vanduo maudytis idealus, vaka
rai vėsūs, penkiais uodais ma
žiau negu pernai. Naktys — 
miegok ir norėk.

Bet kas gi miegoti atvažia
vo? Vakarais, jei gauni kokį 
nuo priverstinai laisvų tribūnų 
laiką, nori žodį kitą su kokiu 
kolega iš tolimo krašto sumesti. 
Muz. St. Sližys kviečia mokytis 
giedoti, turi eiti. Ir išmokė ke
letą giesmių (Štai ateina — jo 
paties žodžiai ir kompozicija), 
kad buvo gražu per Mišias pa
siklausyti. Giedant, parafrazuo
jant A. Baranauską, už visus 
viršesnis buvo sodrus varga- 
mistros prie piano balsas.

Pasigesta bendro ir laisvo, 'be 
gaidų, dainavimo, kaip buvo per 
nai, kun. J. Staškevičiui akor- 
deonuojant. Man rodos, kad 
toks dainavimas daugiau naudos 
“susidainavimui” ir susivieniji
mui duoda, negu tuščios tribū
nos.

Pasibaigė Mokytojų studijų 
savaitė. Ne vienas straipsnis a- 
pie ją jau išspausdintas. Buvo 
gerų ir šmeižiančių atsiliepimų. 
Taip jau yra: šmeižėjai dau
giausia pasirašo slapyvardžiais. 
Jau vien tas rodo, kad kaž kas 
netvarkoj, kad turimi visai kiti 
tikslai, o ne teisybės ieškojimas.

Ne tiesa, kad stovyklautojų 
nuotaika buvo nekokia. Ji buvo 
puiki. Tai rodo ir. dalyvių užpil
dytos anketos. Netiesa, kad jau 
nimas nenorėjo bendradarbiau
ti. Jaunimas dalyvavo paskai
tose klausytojais, diskusijose 
nebijojo pasakyti savo nuomo
nės. O tie pasisakymai labai re
to buvo vien tik kritikuoją, nei
lgią. Atsiminkim tik jų pasisa
kymus jaunimo simpoziume 
“Kas ir kaip padėjo išaugti są
moningais lietuviais”, kurį pra
vedė Arvydas Barzdukas. Jau 
vien dėl to simpoziumo verta 
buvo į studijų savaitę atvažiuo
ti. Ar neįdomus buvo kitas jau
nimo simpoziumas, kuriam tre
čiadienio vakare vadovavo R. 
Plioplytė? Ar ne jaunimas ant 
savo pečių išnešė visą ketvir
tadienio literatūros vakarą? Ar 
ne jaunimas suorganizavo šv. 
Mišias ir partizanų minėjimą 
penktadienio vakare? Ar ne jau 
nimas suruošė du mažus lauže
lius, ar neprisidėjo prie visų bai 
giamojo laužo? Juk visa tai te
ko jiems ne tik užpildyti, bet 
ir pasiruošti.

Tiesa, kai mes šokom, jie ne
šoko. Betgi kai jie šoko, mes 
nešokom. Bet ne iš blogos va
lios. Jie nemoka mūsų šokių,

Alvudo kūrybinėj aplinkoj bręsta lietuvaitės. Nuotr. M. Nagio

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
BR. P. KARVELIS VAIŠINO 

KOMUNISTUS

Tokią žinią paskelbė 1968 m. 
okup. Lietuvoje išleista A. Ber- 
želionio brošiūra “Dimitravo 
sienos netyli”. Kai pas mus lais
vėje su dideliu pasisekimu skai
tytojų buvo graibstomos gyvų
jų Sibiro tremties liudininkų B. 
Armonienės, H. Tautvaišienės 
ir St. Rūkienės autentiškų at
siminimų knygos, Lietuvos oku
pantai panoro suduoti mums 
tam tikrą atkirtį — įrodyti, kad 
Smetonos laikais ir jie vargo 
“'koncentracijos” stovyklose. Ta 
proga ir išleista brošiūra apie 
buv. Dimitravo stovyklą, ku
rioje uždaryti lietuviai komu
nistai nuolatos garbindavo Mas 
kvą, traukdami internacionalą 
ar kitas prorusiškas dainas.

1938 m. į Dimitravo stovyklą 
kuriam laikui pateko ir buv. fi
nansų ministeris dr. P. Karvelis. 
Šis žmogus vėliau buvo Vliko 
narys, aktyviai dalyvavo Lietu
vos laisvinimo veikloje ir Lietu
vos okupantų jų spaudoje bu

Buvusio prez. Ei3enliower našlė 
gavo pirmą egzempliorių naujojo 
testamento, išleisto jos vyro at
minčiai ir pavadinto “Good News 
for Modern Man”.

mes nemokam jų...
Daugumas jaunųjų tokio po

būdžio stovykloje dalyvavo pir
mą kartą ir tokiam darbui ne
turėjo patyrimo. Ne visi ir kal
bėjo per diskusijas. Bet, ačiū 
Dievui, ne visi ir suaugusieji 
prasižiojo...

Jaunieji laukia daugiau vado
vaujančios rankos. Jie užtat dė
kingi tiems vyresniesiems jau
niesiems, kaip A. Vaičiūnui (iš 
Kanados!), kun. J. H. Šulcui, 
seselėms Marytei ir Daliai, I. 
Bublienei ir. E. Vaišnienei, ku
rie su didžiausiu nuoširdumu 
padėjo jaunimui ruošiant lau
žus, literatūros vakarą ir kt.

Nuotaiką vadovybei gadino 
tik tas faktas, kad jaunimas 
nenorėjo nustatytu laiku eiti 
gulti. Nustatytos tvarkos be de
rybų reikėtų visiems laikytis. 
Bet ar visi vyresnieji laiku nu
ėjo kiekvieną vakarą gulti, ka
da danguje tiek žvaigždžių ir 
tokios ryškios, ir žinai, kad ap
šviestam ir dulkėtam didmies
tyje jų beveik nematyti?

Puiki buvo nuotaika stovyk
loje. Pasigedom tų, kurie daly
vavo pirmosiose dviejose, o da
bar nebuvo. Bet vieną vakarą

vo riuOlatos dergiamas. O kad 
tai būta humaniško žmogaus, 
liudija ši ištrauka iš brošiūros 
“Dimitravo sienos netyli”;

“Buvęs finansų ministras ir 
už spygliuotų vielų ruošėsi iš
kilmingai sutikti Naujuosius 
metus. Į virtuvę jis atidavė da
lį gautų maisto produktų, ka
vos pupeles. Moterys išvirė ka
vos. Pirmą kartą stovyklos is
torijoje stalas buvo taip gau
siai apkrautas...”

O kaip už tą gerą buv. Lietu- 
Vos finansų ministeriui atsidė
kojo lietuviai komunistai? Ge
rai prisivalgę ir pasivaišinę Ka
rolis Didžiulis ir Icikas Mesku- 
pas čia pat tuojau užtraukė in
ternacionalą, o vėliau, dr. P. 
Karveliui pabėgus į užsienį ir 
įsijungus į Lietuvos laisvnimo 
veiklą, jį apšaukė darbo žmo
nių išnaudotoju, kapitalistų tar 
nu. Tuo tarpu dabar patys skel
bia, kad tas žmogus parodyda- 
Vęs širdį ir “liaudies sūnums”
— komunistams.

Malonu, kad stipriai cenzūruo 
jamoje okup. Lietuvos spaudoje 
ir memuaruose kartais pasiro
do atviresnių žodžių.

Į DZŪKŲ “DAINAVĄ” 
UŽSUKUS

Tiems, kurie giliau domisi po
kario dešimtmetyje Lietuvoje 
vestomis partizanų kovomis, čia 
noriu atverti vieną naują faktą 
apie “Dainavos’’ partizanų a- 
pygardą. Lietuvos okupantai 
nuolat ir nuolat kartoja, kad 
“Dainavos” apygarda buvusi už 
sienio šnipų centras. Taip pat 
nepaslaptis, kad į šią veiklią a- 
pygardą 1949 - 51 m. Lietuvos 
okupantai infiltravo nemažai sa 
vo agentų, o vieną jų — Gailių
— buvo atsiuntę net į laisvuo
sius Vakarus. Iš “Dainavos” a- 
pygardos vadų žinomi šie: kpt. 
D. Jėčys - “Ąžuolis”, “Litas”, 
ltn. Adolfas Ramanauskas - 
“Vanagas”. Pirmasis žuvo 1947 
m. vasarą, apsupus “Dainavos" 
apygardos štabą, ltn. Ramanaus 
kas buvo pakartas Kaune Veng
rijos sukilimo metu 1956 m.

J. Tamulio filme pamatėme ir 
save, ir nesančius. Manome, kad 
vėl susitiksime ketvirtoje Mo
kytojų studijų savaitėje. Iki pa
simatymo.

Baigdamas turiu atsiprašyti 
tuos kolegas, kurių vardai ar 
pavardės dėl redaktorių, rinkė
jų ir korektūrų kaltės, o mano 
neaiškaus rankraščio buvo iš
kreipti. Nukentėjo Leonardas 
Eimantas, Leonardas Dambriū
nas ir Liudas Tamošauskas. Nu
kentėjo todėl, kad nepaklausiau 
Arvydo Barzduko patarimo vi
sur rašyti pilnus vardus. Barė 
pernai ir detroitiškis Alfonsas 
Nakas už tai, o nepasitaisiau. 
Mea culpa. O mano rankos raš
to L labai panaši į Z. Taip ir pa
sidarė Z. Eimantas, Z. Damb
riūnas ir Z. Tamošauskas. O 
mielojo Broniaus pavardė tik
rai be jokios mano kaltės tapo 
iškreipta. Nepykit. Jau mane 
daugelis barė ir gėdino, kaip aš 
tokių žymių žmonių vardų ne
žinau. Aš žinau, bet redaktoriai, 
rinkėjai ir korektoriai ne visi 
moka vištos koja parašytus ran
kraščius kaip reikiant išskaity
ti. (Pabaiga)

rudenį. Tuo tarpu “Lito” asme
nybė ilgą laiką nebuvo atideng
ta. Tik dabar pasirodžiusioje 
knygoje “Nežinomasis frontas”, 
kuri okupantų skirta NKVD 50 
metų sukakčiai, skelbiama, kad 
enkavedistus “Lito” bunkerin 
nuvedęs ir jį išdavęs į partiza
nus infiltruotas agentas Jonas 
Dabulevičius. Enkavedistams už 
puolus “Dainavos” apygardos. 
vado bunkerį, jis su savo vyrais 
ilgai gynėsi, kol krentąs bunke
rio lubų rastas jį negyvai pri
slėgęs. Taip pat sužinome, kad 
po “Lito” slapyvarde slėpėsi 
Lietuvos kariuomenės majoras 
S. Staniškis. Tad, kaip matome, 
“Dainavos” partizanų apygar
dos priešakyje visą laiką teko 
stovėti Lietuvos kariuomenės 
karininkams. Teprisimena juos 
buvę kariai ir laisvoji lietuvių 
visuomenė beisartinančių Lietu
vos kariuomenės šventės minė
jimų proga.

AKIMIRKOS ŽVILGSNIS Į
JAUNŲJŲ METRAŠČIUS

Vasaros pradžioje pasirodė 
du aukšt. lit. mokyklų metraš
čiai: Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos metraštis, pavadintas 
“Dešimtąja pastanga” ir K. Do
nelaičio aukšt. lit. mokyklos — 
“Laiko tėkmėje”. Savo išvirši
ne išvaizda ir spaudos technika 
toli pirmauja “Dešimtoji pas
tanga”. “Laiko tėkmėje” yra 
žymiai kuklesnis, be standarti
nio spaustuvės šrifto, kiek nai
viu viršeliu. Man imant abu 
metraščius į rankas, parūpo 
viena tema: kiek kurios mokyk 
los mokiniai supažindinami su 
lietuviška knyga, su lietuviais 
autoriais, nes gera lietuviška 
knyga juk yra vienas iš tų as
pektų, kuris labiau įžiebia lie
tuvybę, tobulina lietuvių kal
bą, įgalina giliau pažinti savos 
bendruomenės gyvenimą, pap
ročius ir t. t. Beje, puošnioje 
“Dešimtojoje pastangoje” rasi- ( 
nių apie lietuviškas knygas ir 
autorius šiemet beveik nė vie
no. Tuo tarpu kukliai išleistoje 
“Laiko tėkmėje” su dideliu ma
lonumu skaitai šiuos rašinius: 
Juozo Ivanausko — Peisažo 
paprastumas J. Aisčio eilėraš
tyje “Lietuvoj”; R. Butikaitės 
— Putino jaunystės lyrika; J. 
Ivanausko — I. Šeiniaus “Kup
relis”; V. Juodgudžio — švie
sioji Putino jaunystės lyrika; 
D. Overlingaitės — J. Aisčio 
“Karavanas”; J. Dikinio — Rū
pintojėliai lietuvių poezijoje ir 
t. t.

Vienodai vertinant abi mokyk 
las, tenka pripažinti, kad man 
šį kartą parupusioje temoje toli 
pirmauja K. Donelaičio aukšt.

KASIUOS NUTEIS?
Tokiu vardu išleista brošiū

ra švedų kalba apie komunistų 
skerdynes ir deportacijas Lat
vijoje 1940/41 m. Latvių nacio
nalinis fondas yra išleidęs šią 
brošiūrą švediškai. Brošiūros pir 
majame puslapyje latvių bude
lio Simono Šustinio foto su už
rašu: “Kas jį teis?” Žemiau 
“Dokumentai iš Latvių Europos 
centro archyvo Londone ir Sto
kholme. Tekste randama Šusti
nio pasirašyto mirties sprendi
mo pirmojo ir paskutiniojo la
po fotokopija 74 latviams su 
vertimu švedų Ikalbje. Taipogi 
Serovo instrukcijos fotokopija 
ir nuotraukos iš Rygos centra- 
linio kalėjimo ir nužudytais 
prie Baitežerio. Nepamiršta ir 
Malenikovo jau 1939 m. spalio 
11 d. pasirašyta NKVD instruk 
cija “apie kontrarevoliucionierių 
asmenų registraciją • Pabaltės 
valstybėse nesiejant tai su tie
sioginiais įrodymais” ir Černi- 
ševo iš 1941 m- birželio 13 d. 
telegrama į Rygą dėl 16,205 
asmenų deportacijos pradžios.

lit. mokykla. Bet kartu ir pagei 
dautina, kad abi mokyklos la
biau domėtųsi ir jaunesniųjų 
išeivijos rašytojų kūryba, juo
ba, kiek žinau, K. Donelaičio 
aukšt. lit. mokykla į literatū
ros kursą yra įtraukusi K. Bra- 
dūną, Al. Baroną ir kitus šių 
dienų rašytojus. Bet jų veikalų 
aptarimų dar nematyti. Tiki
me, kad to sulauksime kitų me
tų metraščiuose. O žengti koja 
koion su šių denių gyvenimu 
reikia ne tik technikai, bet ir 
švietimui. VI. Rmjs

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
lUInois Stato gyventojui prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.
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Brošiūra techniškai labai gerai 
atlikta ir joje raudama labai 
koncentruotų tekstų. Ant virše
lio fotokopija iš Br. Kalninio 
rašto: “Ar jie turi teisę teisti?”

Šį raštą švedų spaudoje Br. 
Kalninš patalpino sąryšyje su 
nepamatuotu Vizentalio padary
tu pulk. Lobes apskundiimu.

AL T.

RENĖ RASA

MEILE TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
”... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Your mother means well.
Būt vvhen your doctor 

says you’re healthy, 
you can be sure.

Help yourself 
vvith a checkup. 

And others vvith a checlc.

American 
Cancer 
Society f
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Spalio mėn: lltę dieną,
šeštadienį,

7-tą valandą vakaro
JAUNIMO CENTRE 

*----

I LITERATŪROS IR DAINOS ŠVENTE
Lietuvių Rašytojų draugijos premija įteikiama Mykolui Vaitkui ir Švietimo tarybos jaunimo premi

ja įteikiama Danutei Brazytei - Bindokienei. Meninę dalį atlieka sol. Valentina Kojelienė, akomp. Darius
y Lapinskas. Laureatai paskaitys savo kūrybos.

Bilietai gaunami
Marginiuose. 2511 W. 69th 

Street
ir prie įėjimo.

Rengia LB Gage Pko. apyl.
-----  P

BOSTONO ŽINIOS
DALIA JASAITYTĖ PERSIKĖ
LĖ Į CHICAGĄ STUDIJOMS

Šį rudenį į Loyolos universite
tą Chicagoje įstojo bostoniškė 
Dalia Jasaitytė, dr. S. ir Laimos 
Jasaičių dukrelė. Dalia gavo labai 
gerą išauklėjimą, tėvų prižiūrėta 
ir teisingai vedama per audrin
gus persilaužimo amžiaus perijo- 
dus. Nors jos tėvelis džiaugiasi di 
dele medicinos praktika Bostone, 
o mamytė tebelanko Northeast
em U-tą — Dalia turėjo tin
kamą lietuvišką aplinką ir glo
bą.

Su atžymėjimais baigė Milto- 
ne Fontbonne akademiją, besi
džiaugdama pirmomis premijo
mis mokslo varžybose, gavusi pir
mąją premiją už eilėraštį, kuris 
buvo atspausdintas Amerikiečių 
žurnale “Songs of You”. Dalia 
dalyvaudavo ir kitose varžybo
se, gaudama atžymėjimus.

Dalia buvo išsiųsta į užsienį 
svetimų kalbų mokytis į Šveica
riją ir Prancūziją.

Bet jos didžiausias nuopelnas 
lietuvių kalbos mokėjimas ir gim
tosios kalbos meilė. Dalia 11 me
tų lankė lietuvių šeštadieninę 
mokyklą South Bo'stone ir 1968 
m. jai buvo įteiktas pažymėjimas, 
atžymėjęs Dalią pirmąja moki
ne. Dalia gražiai kalba, skaito ir 
rašo lietuviškai, kaip kiekvie
nas jaunas lietuvis turėtų. Bet 
jos lietuviškumo didžiausias ži
dinys, tai jos šeima, kurioj lietu
vių ir tik liet. kalba yra šeimos 
kalba.Jos tėveliai abu uolūs lietu
vių veikėjai. Dalia eina tėvelių 
pėdomis: ji priklauso dviem lietu 
viškom organizacijom - skau

MIRĖ JUSTINAS VAIČAITIS
Rugsėjo 25 d. Bostone staiga 

mirė Justinas Vaičaitis, 65 metų 
amžiaus. Palaidotas iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios po šv. Mišių 
Forest Hill kapinėse.

Justinas Vaičaitis buvo reta ir 
įdomi asmenybė. Savo jaunystėje 
buvo pasisukęs į dvasiškio luo
mą. Būdamas klieriku ir lankyda 
sis parapijose buvo geras pamok
slininkas. Tačiau artėjant prie 
kunigystės pajuto, kad kunigo 
rūbas yra ne jam, jog jis neturi 
pašaukimo būti kunigu. Būda
mas tiesus ir nenorėdamas ap
gaudinėti savęs bei kitų ir gy
venti kovoje su savo sąžine, pa
liko kunigų seminarija. Tada stu
dijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete humanitarinius ir teisių 
mokslus. Vėliau jis mokytojavo 
Kupiškio progimnazijoje, dirbo 
valstybės konrolėje Kaune, bu
vo Darbo rūmų vakarinių kursų 
vedėjas. Savo laisvalaikius skyrė 
organizaciniam’ ir visuomeniniam 
darbui. Jis buvo labai aktyvus 
Šaulių s-gos, ypatingai Vilniui 
vaduoti sąjungos darbuose. Orga
nizavo vaidinimus, važinėjo su 
paskaitomis. 1941 metų partiza
nų sukilimo metu, išvijus ko
munistus iš Lietuvos, Justinas 
Vaičaitis paskiriamas vyr. švieti
mo valdytoju Vilniuje, kol laiki
noji vyriausybė perėmė tas parei
gas.

Artėjant antrajai rusų okupa
cijai Justinas Vaičaitis su žmona 
Brone pasitraukė į vakarus. Gy
veno Šveicarojoj.o iš ten emigra
vo Australijon. Australijoj pama
tė, kad su emigrantais nesiskai
toma, kad jie laikomi žemesnės 
klasės žmonėmis. Čia jis ėmėsi or 
ganizuoti Lietuvių bendruome
nę ir buvo jos centro valdybos pir 
mininkas, o taip pat atstovas 
lietuvių reikalų gynimui • prie 
Australijos vyriausybės. Justino 
brolis Pijus, kuris buvo emigra
vęs į Ameriką, sudarė dokumen
tus Justino šeimos atvykimui į 
Ameriką. Ir šioje šalyje J. Vai
čaitis greit įsijungė į lietuvių 
organizacijas ir visuomeninį dar
bą. Dirbo Lietuvių susivienijime

tams ir ateitininkams ir jose ak
tyviai reiškiasi.

Dalios mokslo tikslas — būt 
dantų gydytoja. Ji jau įstojo į 
paruošiamąją mokyklą Loyolos 
universitete Chicagoje, pasirink
dama vieną iš geriausiųjų uni
versitetų ne tik profesiniu, bet 
ir auklėjimo pobūdžiu. Nors Bos
tonas nustojo veiklios lietuvaitės, 
bet Chicaga ją laimėjo. Jai linkė
tina ir toliau nuoširdžiai ir ak
tyviai reikštis mūsų bendruome
niniame gyvenime, o tėvelius 
sveikiname, kad užaugino tokią 
mielą lietuvaitę.

Elena Vasyliūnienė

Dalia Jasaitytė

ŠOKĖJAI SCENOJE
Bostono tautinių šokių sam

būris, kuriam vadovauja ir moki
na nepailstanti Ona Ivaškienė, 
prieš išvykimą į tarptautinį šo
kių festivalį Tennessee, kur daly

Amerikoje, radijo valandos “Lais 
vės Varpo” vadovybėje, išrenka
mas Tautinės s-gos Bostono sky
riaus pirmininku, buvo pirmasis 
kultūrinių subatvakarių komisi
jos pirmininkas, lituanistinės mo
kyklos vedėjas, o taip pat vėl į- 
sijungė į atgaivintos Šaulių s-gos 
eiles. Šauliai ir skautai Justiną 
Vaičaitį apdovanojo aukščiau
siais ordinais.

Žmogaus jėgos ir sveikata yra 
riboti. Pastaraisiais metais a a. J. 
Vaičaitis vis mažiau buvo mato
mas tuose veiklos baruose, kur 
jis visada buvo veiklus, nes jo 
sveikata pradėjo šlubuoti.

Laidojimo namuose po rožan
čiaus, kurį atkalbėjo kun. J. Svirs
kas, atsisveikinimo žodį pasakė 
Tautinės s-gos vardu skyr. pirm. 
Vyt. Izbickas, Šaulių s-gos “Vana 
gaičio” kuopos pirm. J. Stašaitis 
ir Lietuvių b-nės apygardos pirm. 
A. Skudžinskas. Jie trumpai prisi
minė Justino Vaičaičio gyveni
mo kelią, darbus ir veiklą.

Buvo sugiedota Marija, Mari
ja ir Lietuvos himnas. Prie 
jo karsto laidojimo įstaigoje sto
vėjo garbės sargyboj tautinės s- 
gos ir šaulių sąjungos nariai. Į 
dėdės Justino laidotuves buvo at
vykę brolio Pijaus vaikai — dr. 
Saulius Vaičaitis iš Buffalo, N. 
Y., Nijolė Vaičaitytė - Benokrai- 
tienė iš Houston, Texas, ir Gin
tautas Vaičaitis iš Vokietijos, kur 
jis tarnauja Amerikos kariuome
nėje. Taip pat buvo atvykęs B. 
Vaičaitienės brolis Viktoras R. 
Plukas iš Santa Monica, Calif. 
Šermenyse ir laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių.

A.a. Justinas Vaičaitis paliko 
nuliūdime žmoną Bronę, brolį ir 
jo vaikus- Saulių, Nijolę ir Gin
tautą, taip pat eilę kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Taip mūsų mažos ir išblašky
tos tautos vaikų kaulus priglau
džia nors ir svetinga, bet sveti
ma žemė, nes savąją trypia oku
pantas.

Mielas Justinai, ilsėkis Viešpa
ties ramybėje.

P. Žičk'us

vaus 40 tautų, turėjo savo paren
gimą Bostone. Visų šių šo
kėjų Bostone yra didelė “ar
mija”'. Programoje jie pasirodė 
grupėmis. Jiems talkininkavo 
Brocktono ir Worcesterio šo
kėjai, o be to ir mūsų broliai 
latviai.

Tikrai reikia pripažinti, kad 
Ona Ivaškienė moka organizuoti. 
Jos šokėjai yra gal net prieš dar- 
želinio amžiaus iki universitetų 
studentų. Ji neturi, kaip kitose 
kolonijose, savo “organizacijai” 
valdybos. Ji ne tik mokina šokė
jus, palaiko kontaktus su liet. ko 
lonijomis, surenka lėšas išvyko
mis, bet palaiko kontaktą ir su 
amerikiečiais. Vien tik praeitais 
metais iie pasirodė tūkstančiams 
amerikiečių Bostono arenoje su 
šokiais ir lietuvių trispalve. Pa
saulio moterų suvažiavime Bos- 
torte, kur dalyvavo apie 4000 at
stovių iŠ visų kontinentų, Onos 
Ivaškienės šokėjai atliko progra
mą Lietuvos trispalvei plevėsuo
jant. Jie pasirodo ir televizijos 
programose reprezentuodami Lie
tuva ir lietuvius. Jeigu kur daly
vauja okupuotos Lietuvos lietu
viai, jie yra po kūjo ir piautūvo 
vėliava.

Sėkmės šokėjams ir jų vadovei 
Onai Ivaškienei Lietuvos ir lie
tuvių reprezentacijoj.

I. VASYUICNO KONCERTAS

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas, kuriame bus atliekama 
be kitų tautų žymių kompozi
torių kūrinių ir J. Švedo kūrinys, 
įvyks gruodžio 6 d. 8:30 vai. va
kare Jordan Hali, Bostone.

— Lietuvių radio valandos 
“Laisvės Varpas” parengimas yra 
šį sekmadienį spalio 12 d. Lietu
vių Piliečių D-jos auditorijoje 
So. Bostone.

J. VILIMAS —KOLEGIJOS
PREZIDENTO PADĖJĖJAS
Juozas Vilimas yra paskirtas 

Bostono kolegijos prezidento pa
dėjėju ryšių srityje ir jam dabar 
teks vadovauti aplinkos ir urba-

Joseph Vilimas, Jr.

nistinių problemų tyrimams, or
ganizuoti to universiteto ryšius 
su pramonės įmonėmis, vyriau
sybės įstaigomis ir apylinkės gy
ventojais, vadovauti eilei kitų 
universiteto projektų. J. Vilimas 

' yra kilęs iš Chicagos. Nuo 1965 
metų jis vadovavo J. F. Kennedy 
Šeimų tarnybos centrui Massa- 
chusetts valstijoje.

JUNGTINĖ LIETUVIŲ RADI
JO VALANDA

“Lietuviais esame mes gimę” 
- tai giesmė , kuria pradedama 
kiekvieną sekmadienį jungtinė 
lietuvių radijo valandos Laisvės 
Varpo programa. Ji pasirinkta 
nuo kovo 23 d., kai sujungta Lie
tuvių Radijo valanda ir Laisvės 
Varpas. Anksčiau Lietuvių radi
jo valanda buvo pradedama Prez.

I Smetonos maršu, o Laisvės Var
pas —maršu “Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim”. Da
bar programos pagrindinis tiks
las —lietuvybės išlaikymas, jos 
stiprinimas ir ugdymas, tautinės 
kultūros populiarinimas, o taip 
kova dėl Lietuvos laisvės. Joje 
skelbimams vietos paliekama tik

“Draugo” mielai laukia senieji lietuviai išeiviai Kalifornijoje, .lis buvo 
platinamas ir prie šv. Kazimiero bažnyčios. Šioje, kiek senesnių laikų 
nuotraukoje, atvaizduoti keletas iš daugelio skaitytojų, iš kurių trys 
dabar jau mirę: A a. A, gnes Gilienė, A. a. Juozas Augis, A. a. Alek
sandra Lapinskas. Gyvas tebėra ir “Draugą” tebeskaito Juozas Sve- 
tikas. Nuotr. L.Briedžio

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
IŠVYKO DRAUGO 
KORESPONDENTĖ

Milda Grušaitė, prieš .kelerius 
metus su mamyte atvykusi iš 
Lietuvos, Amerikoje baigė pre
kybinės administracijos moks
lus ir didžiulėje prekybos įmonė
je Los Angeles mieste buvo sėk
mingai pradėjusi kopti profesi
nės karjeros laiptais. Pastaruo-

tiek, kiek , tai būtinai reikalinga 
neišvengiamoms programos iš
laikymo išlaidoms padengti. Pro
grama perduodama sekmadie
niais 11-12 vai. iš galingos radi
jo stoties WHIL ne tik AM ban
gomis (5,000 Wattų), bet taip 
patFM bangomis (50,000 Wat.). 
Ji plačiai klausoma ir gerai gir 
dima ne tik Bostone, bet taip 
pat Worcesteryje, Brocktone, Nor 
woode, Lowellyje, Lawrence ir 
kitose kolonijose. Jos vedėju yra 
Petras Viščinis, prieš penkioli
ka su puse metų suorganizavęs 
Laisvės Varpą,'o prieš dvejus su 
puse metų perėmęs Lietuvių Ra
dijo valandą. Abiejų šių progra
mų sujungimu laimėta lietuvių 
visuomeniniam ir kultūriniams 
reikalams galinga, gerai ir pla
čiai girdima radijo stotis, o taip 
pat patogus klausytojams laikas. 
Apskaičiuojama, kad programos 
klausosi apie 50,000 lietuvių.

RADIJO VALANDOS PAREN
GIMAS

Mūsų šaunusis jaunimas at
liks pagrindinę programos dalį 
lietuvių radijo valandos Laisvės 
Varpo metiniame parengime, ku
ris įvyks spalio 12 d. So. Bosto
ne Lietuvių Piliečių d-jos didžio
joje salėje. Tas parengimas prasi
dės 2 vai. po pietų, o baigsis 11 
vai. vakare. Meninė programa 
bus 5 vai. Joje dalyvaus sol. 
Benediktas Povilavičius, kuriam 
akompanuos komp. Julius Gai
delis, jaunoji aktorė Birutė Ado
mavičiūtė ir Onos Ivaškienės ve
damo Bostono Lietuvių Tautinių 
šokių Sambūrio šokėjai, kurie 
spalio 16-17 d. atstovaus lietu
vius liaudies šokių festivalyje 
Tennessee valstybėje. Parengime 
pasirodys aštuonios šokėjų po
ros, atlikdamos tuos tris mūsų 
tautinius šokius, kuriuos jos šoks 
minėtame festivalyje. Tai bus 
lyg išlydėjimas mūsų šokėjų į tą 
reikšmingą festivalį, kuriame 
jiems teks garbė pademonstruoti 
gyvą, kūrybingą lietuvių tautą. 
Parengimo dalyvių šokiams gros 
Worcesterio lietuvių jaunimo or
kestras, vedamas R. Marcinkevi
čiaus. Taigi, Lietuvių šeimos ir 
švietimo metais Laisvės Varpo 
parengime toną duos mūsų jau
nimas, į kurį atsiremia mūsų atei 
tis. Įėjimas į parengimą - tik 1 
dol. auka. Įsigiję įėjimo korteles 
galės laimėti tris dovanas: 25, 15 
ir 10 dol. grynais pinigais. Tiek 
dėl parengimo programos, tiek 
dėl jo tikslo, kuriuo yra lie
tuvių radijo valandos Laisvės 
Varpo palaikymas. Parengime 
laukiama daug lietuvių.

ju metu> darbovietė, įvertindama 
jaunos lietuvaitės sugebėjimus ir 
darbštumą, buvo pavedusi jai 
atsakingas pareigas. Tačiau rug
sėjo mėnesį M. Grušaitė išvyko 
į New Jersey valstybę, kur gyve
na jos tėvai.

Los Angeles lietuvių bendruo
menei M. Grušaitės išvykimas 
gana nuostolingas. Ji buvo viena 
iš tų nedaugelio jaunų žmonių, 
kuri mielai dalyvavo visuomeni
nėje veikloje, o ypač pareigin
gai dirbo LB apylinkės valdybo
je. Taip pat eilę metų Draugo 
skaitytojus ištvermingai infor
mavo apie Los Angeles ir apylin
kių lietuvius ir jų veiklą.

Los Angeles organizacijos, rei
kia pastebėti, korespondentų per
daug nevertina. Kaip taisyklė, 
čia nėra įprasta jiems veltui duo
ti bilietus į parengimus. Dažnas 
atsitikimas, kad spaudos bendra
darbis vežioja ištisus mėnesius 
vaikus į repeticijas parengimo 
programai paruošti, žmona > pa
prašoma parengimui iškepti py
rago, atėję į programą patys ap
simoka bilietus, po programos 
nusiperka savo kepto pyrago, o 
po poros savaičių iš parengimo 
organizatorių gauna pylos, kad 
parengimas ne pakankamai gerai 
buvęs aprašytas.

Milda Grušaitė koresponden
tės pareigas, kad ir nepalankiose 
sąlygose, ėjo ištvermingai. Jai 
linkėtina nenutraukti su spauda 
ryšių ir naujoje vietoje.

KONSULATO SUKAKTIS

Spalio 26 Ambassador viešbu
tyje ALTos skyrius rengia iškil
mingą Lietuvos konsulato 30 m. 
sukakties minėjimą.

Nuo pat konsulato įsteigimo 
1939 metais jam vadovauja gen. 
kons. dr. Julius J. Bielskis. Tai 
didelio takto ir didelio lietuviško 
pareigingumo žmogus. Net su
laukęs senyvo amžiaus, jis visada 
spėja atirasti ten, kur lietuviškie
ji reikalai šaukia, ar tai būtų da
lyvavimas savoje lietuvių ben
druomenėje, ar Lietuvos repre- 
zentavimas svetimųjų tarpe. To
dėl mūsų konsulas saviškių yra 
gerbiamas, kitataučių labai ver
tinamas. Net konsularinis korpas 
Los Angeles mieste jį išsirinko 
vienu iš vice-dekanų.
Tokie svarbūs įvykiai seniau čia 

būdavo rengiami visų pagrindi
nių organizacijų bendru sutari
mu. Šiuokart minėjimą suorga
nizuoti pasišventė pats Altos sky
rius. Įvykis labai svarbus, nes su
daro gerą progą Lietuvos klausi
mą išnešti plačiau į spaudą ir 
kitataučių tarpą. Visų sąmonin
gų lietuvių pareiga būtų minė
jime dalyvauti ir prisidėti prie jo 
pasisekimo.

NAUJAS MOKYKLOS 
VEDĖJAS

Po 11 darbo metų Ignui Me
džiukui pasitraukus iš lituanis
tinės mokyklos vedėjo pareigų, 
nauju mokyklos vedėju pakvies
tas jaunas ir energingas Šv. Ka-

zimiero parapijos vikaras kun. 
Romas Kasponis.
Ig. Medžiuko, LB vakarų apy
gardos pirmininko, nuopelnai lie
tuviškai mokyklai labai dideli. 
Savo ramiu ir taikiu būdu bei 
pedagoginiais sugebėjimais mo
kyklą išugdė ir mokytojų tarpe 
išlaikė darnumą. Geros sekmės 
linkėtina ir naujajam mokyklos 
vedėjui kun. R. Kasponiui. Džiu
gus reiškinys -mokinių skaičius 
mokykloje auga.

Koresp.

RADIJO VAKARAS

Spalio 25 d. 6:30 vai. vak., 
šeštadienį, Lietuvių parapijos 
salėj'e rengiamas linksmas įdo
mus vakaras -balius su menine 
dalimi, vaišėmis ir šokiais.

Programoj'e dainuos solistai Bi 
rutė ir Rimtautas Dapšiai, jiems 
akompanuos Raimonda Apeiky
tė. Bus geros vaiššės ir šokiai, 
gros geras orkestras.

Kviečiame vįsus lietuvius su 
savo draugais dalyvauti į šį link
smą meninį parengimą. Kalifor
nijos lietuvių kultūrinė radijo 
programa girdima kiekvieną sek
madienį nuo 5 iki 5:30 vai. po 
pietų per KTYM radijo stotį AM 
1460 bangom.

Savo atsilankymu paremsite 
vienintelę Kalifornijos lietuvių 
radijo programą.

Kalifornijos lietuvių 
radijo klubas

San Francisco, Calif.

RUOŠIAMAS RUDENS 
BALIUS

San Francisco lietuvių bendruo
menė ruošia tradicinį rudens 
balių, lapkr. 1 d., 7:30 vai. vaka
re, gražioje San Mateo Sokol sa
lėje, 847 No. San Mateo Drive, 
San Mateo, Calif. Veiks turtin
gas bufetas, baras ir kt., gros šau
nus čigonų orkestras. Visa visuo
menė kviečiama gausiai "dalyvau
ti. Dėl informacijos skambinti 
526-4169.

S.F. Bendruomenės valdyba

LITUANISTINĖ MOKYKLA

Lietuvių San Francisco Ben
druomenė praneša, jog veikia li
tuanistinė šeštadieninė mokykla: 
šeštadieniais, 2 vai; po pietų, 
Cabrillo Junior High School 
(kampas San Thomas Express- 
way ir Cabrillo Avenue, Santa 
Clara, Calif.) yra trys klasės. 
Vaikai priimami nuo 5 metų am
žiaus. Skambinti 244-7427.

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS'

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.
■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JJ užsirako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus 
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį j 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

TARPTAUTINIS
SIMPOZIUMAS

Karolio universitete Prahoje 
įvyko tarptautinis simpoziumas 
šv. Kirillo veiklai nagrinėti. Pa
skaitas skaitė dešimties Euro
pos /kraštų žymiausi slavistai. 
Simpoziumo išvakarėse Prahos 
pilies Šv. Jurgio bazilikoje įvyko 
senosios slavų bažnytinės muzi
kos koncertas. Be to buvo ati
daryta paroda vaizduojanti Sv. 
Kirilo gyvenimą ir jo misijos 
dvasioje sukurtą literatūrą.

Prel. J. B. Končiaus
Knygos parduodamos beveik 

puse kainos:
404 psl. “Atsiminimuose iš

BALFO Veiklos” yra apie 150 
įdomių nuotraukų iš Amerikos ir 
Europos gyvenimo. Čia rasite vei
kėjus, mokinių grupes, chorus ir 
kt. Pamatysit, kaip atrodėte prieš 
20-25 metus.

Sumažinta kaina 3.00 dol. ■— 
minkšt. virš., 4.00 dol. — kiet. 
virš.

202 psl. “Vytautas the Great” 
yra istorinis veikalas anglų kal
ba, nušviečiantis Lietuvos didin 
gą ir garbingą praeitį 14 ir 15 
amžiuje.

Jaunimui ir kitataučiams svar
bu ją paskaityti.

Sumažinta kaina 2.00 dol. — 
minkšt. virš, 3.00 dol. — kiet. 
virš.

Kiekviena lietuvių šeima turė
tų įsigyti šias, DRAUGE gauna
mas knygas.

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

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai- 
omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce- 
ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei.
Knyga gražiai išleista, kietais 

iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.

Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga
Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
/vade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
mūriam pabosta nuolatinis skubėji- 
nas, nuo at niai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
lidesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
aina 2 50 dol. Išleido Lietuviškos 

cnygos klubas. Galima įsigyti 
•Diauge” asmeniškai ar paštu.
Uinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.



fl DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 8 d.

MEDŽIOKLE - PRAGYVENIMO 

ŠALTINIS

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

Medžiotojo profesionalo a- 
matas daug kur nežinomas; jis 
yra gaHmas tik tuose kraštuo
se, kur yra aibės medžioja mų 
gyvūnų, pvz. kaip kad Azerbai
džano pietuose. Čionai medžiok
lė — pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis. Gal ne vienas mėgė
jas medžiotojas sportininkas ga 
lėtų pavydėti tokiam profesio
nalui. kuris per metus nušau
na tūkstančius žąsų, ančių ir 
dešimtis šernų, nendrių lūšių, 
lapių, sakalų ir kitokių žvėre
liu. Tačiau tokios profesijos ro
mantika ima blėsti, įsisąmoni
nus medžiotojo atvaizduotas me 
džioklčs aplinkybes. Iš tikrųjų, 
medžioklė yra maloni pramoga. 
Pavyzdžiui, prisimenant nefiri- 
klausomybės laikus Lietuvoje, 
mes medžiojome dėl įdomumo, 
sporto, neatsižvelgiant į tai, ar 
ji buvo sėkminga, ar ne. Bet 
iei žmogui reikia medžioti kas
dien, o dažnai kas naktį, nepai
sant gero ir blogo oro, jeigu 
reikia, šalti ir šlapti, nakvoti kur 
nors pelkėje, ar mažame laive
lyje, tegalint pasišildyti vien 
prie mažytės laivelyje įtaisytos 
skardinės krosnelės — tuomet 
medžioklė jau nebe pramoga, 
bet darbas, o kartais net sun
kus ir labai varginantis. Tokių 
profesionalų yra Sovietų Rusi
jos Azerbaidžano pietuose. Jie 
savo visą laimikį turi atiduoti 
valstybinėm organizacijom ir iš 
jų tegauna šaudmenų, maisto 
produktų ir kit. Iš paukščių dau 
giausia valstybinėm valgyklom 
atiduodama žąsų.

Gražios žąsys
Medžioklės šalyje Azerbai

džane yra dvi žąsų rūšys; bal- 
takaklės ir rudakaklės žąsys. 
Abiejų rūšių žąsys nedidelės, 
bet labai gražios, ypač antroji; 
jos yra trijų spalvų, juodos, bal 
tos ir bronzinės, turi mažytį juo 
dą snapą ir juodas kojas. Jų 
tėvynė — Sibiro šiaurės vaka
rai, iš kur rudenį tūkstantiniai

jų būriai U n ūkia į pietus žie
mos praleisti Kaepiios pakraš
čiuose, Azerbaidžane ir Irane. 
Paprastai tie būriai esti mišrūs, 
bet kiekviena rūšis turi savo 
balsą, ir traukiant jų būriui, gir 
dėti savotiška mišri muzika. 
Čios žąsų masės nakvoja jūro
je, o iš ryto. vos brėkštant, bū
rys paskui būrį pakyla ir trau
kia. į ryžiu laukus arba kviečiais 
apsėtas dirvas pasiganyti žel
menyse. Ten jų susirenka, tiršti 
pulkai. Jos turi savo mėgiamas 
vietas ir apytikriai jų prisilai
ko. Paprastai pirmas iš ryto 
atskridęs būrys pažymi vietą, 
kur turi nusileisti: antras, tre
čias ir t. t. Ir ten pagaliau, su
sirenka keli tūkstančiai. Iš tolo 
žiūrint į tokią nutūpusių žąsų 
daugybę atrodo, kad matosi o- 
riginalus grumstuotas arimas, 
— sako stebėtojai.

Žąsis čia visi. medžioja — pa
augliai ir suaugę. Keliauninkai 
pasakoja, kad niekur pasauly 
nėra tiek medžiotojų, kaip čia. 
Nuo ankstyvo ryto iki vakaro 
pokši šūviai, kartais tokie daž- 

, ni, lyg vyksta karo pratimai. 
Vandens paukščiai, ypač antys, 
medžiojamos dar visokiais sker 

į sai upę permestais tinklais ir 
kitokiais būdais. Rytą ar vaka
rą, prietemoje, skrisdami paukš 
čiai išilgai upių vagas patenka 
į statmenai pristatytus tinklus 
ir įsipainioja į jų akeles. Skren
dančio paukščio inercija yra 
tokia didelė, kad jis dažniausiai 
mirtinai susižeidžia ir lieka ka
boti tinkle. Medžiojant paukš
čius, ypač šaudant į tirštus bū- 
•ius, labai daug jų sužeidžiama. 

Tokie pašauti paukščiai leng
viau patenka į plėšrųjų paukš
čių bei žvėrių nagus; žmonės, 
net ne medžiotojai, dažnai tuo 
pasinaudoja. J. Mkšns

MISCELLANEOUS

ft, ABALL ROOFING CO
įsteigta prlefi 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus 'falšo
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius Da
žome ifi lauko Taisome mūra “tuok 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba RO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

IŠNUOMOJAMA

CONSTRUCTION CO.

BUTAJ rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2025 W. 03 Plt 8-0032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dė! pa
tarnavimo nemokamai.

FOR RENT

smui!!!!!!!!!'!!!!'!!

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke, 
2846 VV 69th Street 776-148b 

Namų tel. — PR 6-1068

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius Ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
ju. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Anna Avė.. Lyons, 
Illinois Telef. 447-8800

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60682. Tel. YA 7-5080

RICHMOND AUTO SERVICE 
2034 VVeet 63 r d Street 

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

Tel. GR 3-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI.

Į MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2457 West 89th Street 

Tel HE 4 - 7482

D fi M E S I O l

Order Dept. CLERK

Exper’d sharp gal for all around 
diversified vvork in our Ord^r Dent. 
Processing orders, credit, etc. Ex- 
cellent opport’y for advancement 
to supervisory position. 5 day wk., 
good starting salary, plūs a full 
range of company benefits.

For intervievv phone: 
VIRGINIA KAY — 384-1200

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rOšiu namo apšlldym/: 
pečius ir alr-conditloning — 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir an 
žiningal. Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Ohicago #, LU

Telefonas VI 7-3447

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

Paveiksią’ tinkami įrėminti, 
prisiminimu, garsiosios švento
vės Vilniuje.

RECEPTIONIST 
For Co-Ed Airline Training Center
Mušt have nice personality to meet 
the public. Will train for svvitch- 
board. Some typing necessary.

. All Benefits. Salary to $490 
MR QUINN TEL, ST 2-5947

SECRETARY
SKOKIE, ILLINOIS

MATERIAL
HANDLERS
$3.25 per hr. start

Liąuid Carbonic Corporation, a 
leading manufacturer of compress- 
ed gasses has immediate openings 
for Material Handlers, High school 
graduates reąuired. ™

Qualified candidates will reeeive 
complete fringe benefit package. 
For immediate intervievv call:

MR. PAVELKA — 352-6690
LIQtllD CARBONIC CORP.

26th & BEACH STREET 
LA GRANGE PARK. ILL.

An eąual opportunity employer

REAL ESTATE

MONOTYPE KEYBOARD OPER.
Union shop. Many benefits. Day si- 
tuation novv might turn into nights.
Want man vvilling to vvork on tapė 
punching unit. Steady. Over-scale 

663-1213

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

APDRAUDĘ!

-rovnl Kndependent ] 

, Insurance fAGENT ,
SSRVES YOU PtMST

agentūra
Namu, gyvybes, 

automobiliu,
sveikatos. biz
nio.
1'a (ogios Išsl-
mokėjimo sa*
lygos.
V I 6 I U S
Avė.. PR 8-2233

J. 6 A C E
6455 So. Kedzie

Medinis — 5 Ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 buto tuoj galima užimti Geras 
pirkinys..

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — income Ta v 

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame Įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP.
General Contractors 

585-5285

Responsible & Challenging Position 
In Sales Department. .

Salary Commensurate With Ab'Hty Aį>k *or D°n °r Ken 
Varied Duties

For Interv ew Call 
MR. LARSON — 675-7850

I C P INC.
An eųual opportunity employer

WAREHOUSE MAN
Experienced Preferred 

To vvork in modern plant. Good 
pay and benefits.

7550 Oak Park Avė.. Niles, III. 
TEL. — 647-0044

Ulysses S. Grant, 31 m. amžiaus, 
esanti įsikūnijusi JAV prezidento 
“brolių”.

žinomas hipis skelbiasi ,kad jame 
dvasia... Jį remia 250 jo idėjos

— Pašalink galinčias užsidegt 
šiukšles iš namų; švariuose na
muose rečiau gaisrai tebūna.

10% — 20% — 30% pigiau mokčail 
už apdrauda nuo ugnies lr authuio 
bilio pas
FRANK 2

32OS )4 Went 
Chicago,

lel. GA 4-8854

A P O L l S
tt&lh Street 
tUlnols
ir GR 3- 4338

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781

METALO IR j
iTIKLO. !nn Ii v >

iVOIOS, JSto j
Oi Ui

gebai, Durys 1 fe Lli

MOVING
Apdraustae perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butu niūrus. Gazu šildymas. Mū

ro garažas. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metu. 5 V4 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, Salia garažas. $22,700.

štili 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

■lauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
intokSti.

Mūr. bungalovv Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. ti ir 3 kom b. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butij gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p, Marą. Parke, $11,000

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

COOK
Food produetion position available 
in institutional setting vvith food Serv
ice contract company. Excellent 
starting salary, benefit program op
portunity for promotion and advance
ment. Desire a mature person tvith 
previous hospital food service ex- 
perience.

To arrange appointment contact
MR. FRENCH, 426 VVisconsin St., 

Chicago, Illinois
Mon. thru Fri.. 9 am — 5 p.m

ARC WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY AT

INDUSTRIAL CONVEYOR 
DIVISION

1336 West Fullerton

Langai, ftyn- 
os, Turekliai

■X,. JMKg 3ME. JSšMSSE

MOVING
•SERENAS perkrausto balulis t 
kitus daiktus. lr iš toli miesto lel-1 
dtmai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

SIUTINI Al Į LIETUVĄ
COSMOS EX PRESS 

2008 W. 0# St. Tel. VVA 5-2787
2501 W. 00 St. Tel. VVA 5-2737
3333 VV. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis .vairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

REAL ESTATE

Gerai užlaikytas 6 kamb. (3 imieg.> 
mūr. namas. Moderni virtuvė, rū 
sys dalinai įrengtas, gazu šiluma 
2 maš. garažas. Prie 66 ir Whipple. 
Kaina $21,200: Tel. PR 8-2236.

iNAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
tJuiu minu.c vimas — lucome Ina

Notariartes — Vertutun

Apdraudy Agentūra .

BELL REALTY
J BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
MBr 2 butai po 4 kamb. ir raš-

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

72 ir Talman. Mūr. rezidencija —
3 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun
galovv. 13 metu senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš 
tin8. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Briglitun P-ke, mūr namas — 4 
kamb. butas ir taverna Dabai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

VAINA REALTY
2517 W. 7 lst. St. — KE 7-9515 1

NURSES
OPEN’GS NOW AVAILABLE IN

Operating Room

Medical & Surgical
in leading hospital a'cross the bay 
fre ■ Rali Frane’scn. Eniry the nd- 
vantages of beautiful Berkeley

Wages start at $680 per month 
for RNs vvith 6 or more months ex- 
n ience.

Write or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dvvight VVay 
Berkeley, California 94704 
PHONE — (415) 845-0130

BUS MECHANIC AND

BUS CLEANEB
to work nights 

SEE MR. MAVBILLE
LA GRANGE TRANI3IT CO.
710 E. Kist St., La Grange Park

352-2720 OR 352-2721

MACHINISTS
JOURNEYMEN

To set-up and operate a 4 H-72 
DeVl.’eg jig mill and-or Gidd'ngs and 
Levvis horizontai boring mills.. Also 
Engine lathes, turret lathes, Bullard 
Dyna-Trol, Man-Av-Trol and mil- 
ling machine. Able to vvork to close 
tolerances. Top vvages for top ma- 
chinists. We offer hospitalization. 
life insurance paid holidays, paid 
vacations and profit-sharing. Jot) 
openings on day shitt and night shift 
vvitn overPme hours. Appiy in person 
or phone 678-8510 for turther in
formation

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO.

9900 Franklin Avenue 
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuętte Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
I. LIEPONIS

lilllllllllllllllllllllllllllhilllllllllllhllllli |

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plannair - lr vaškuojame visų 
rūšių grindis

I. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-042J 

Vakarais skambinti M A 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

PARDAVIMUI

■h*Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 8:80. Kitom dienom nuo 
9 tkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 6 v v.

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 TELEVIZI JOS APAR ATAI

GARBAGE DRUMS
VITU COVERS AND HANDIJES

30 and 56 gal. Free delivery
S622 So Racine. 434-1 1 13

Perskaitę “Draugą", duo
kite iį kitiems oaslakaityti.

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

2 butai po 4 kanib. ir 2 kaulį), ru-
ry. Mūr. prie 71 ir Rockvvell. $26,70.0

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

I L aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 

Į sklypas. Dvigubas garažas, $1 6,900.
5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 

prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

1 $4 aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb 
(3 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atskl 
rl šildymai Alum. langai ? auto ga
ražas. Kaina sumažinta iki $38,500.

i t butu. 10 metų. ž-Ju aukštu mū.r 
namas prie 71 ir California. $1 52,000

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

HELP VVANTED — VYRAI

Neįmokamai gražus kamb. vyrui 
(gali būti pens'ninkas) už prižiūrė
jimą “cottage” Brighton parke.

TEL. LA 3 9477

MAINTENANCE
EARN FROM $156 to $180 

YVEEKLY
Mušt be English speaking tamdiai 
vvith various types of produetion 
machines and be able tu make any 
necessary nepaira to keep theni in 
gtood running condition. Permanent i 
job vvith opportunity to advance for I ' 
ąualified man. Many company bene
fits.

SHIPPING 
DEPARTMENT 
Needs Young Men

To Crate Signs
APPLY

ACME - WILLEY CORP.
2480 Greenleaf Avenue 
Eik Grove Village, III. 

TEL. — 437-1950 
An Eąual oppuriunity employer

Plastic Molders

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE
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SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

Call Mr. Noriman for appt. 225-2212 
ALLOY MFG. COMPANY 

3207 So. Shelds, Chicago, III.

GENERAL SHOP

Welders & Machinists

Ability to read blue prints. Excel. 
vvorking cond. Maiiy benefits. Mušt 
have ovvn trans. Good starting sal
ary vvith overtime. Call

626-8040 or 543-4565

ULTRAMATIC EQUIP’T C0.
848 Westgate Drive, Addison, III.

Experienced both injection and 
, Compression.
i Top hourly rates plūs produetion 
bonus. 10% extra for night vvork. 
Liberal employe benefits.

Auto Point Co.

1801 Foster Avė.
An Epunl oppnrtunttv em pievon

Members of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REA

Main office 5727 VV. Cermak Rd.. Cicero, IIL
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
IIIIIUinillHlinilllllilIlHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiii

L T 0 R
Tel. OL 6-2283

JAN ITOR
Opening for steady reliable man 
for gen’l custodial vvork in pleasant 
surroundings. Days only. Alternate 
vveek end. Full time steady vvork. 
FIELD MUSEUM — Tel. 922-9410

TV FIELD AND SHOP TECHS. 
ANTENNA INS’l'ALLEItS 

Exp. only. Union shop. Ali fringe 
benefits plūs profit sharing. OUR 
RATE OP PAY HIGHEST IN IN
DUSTRY. No floaters.
Certlfied TV Service, Ine. TU 9-8232 

5044 W. Fullerton, Chicago 
311 E. 7»th, Chicago 

1217 Hotrard, Evans ton.

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W 53rd STREET TEL. 471-0321

W E L D E R
Good for misc. light to medium 

vvork. Also some machine operation. 
i Good rates and exceptional ben’ts.

Ccunmercial Vehicle Parts, Ine. 
9425 Seymour, Schiller Pk.
 Tel. 678-4055

WELDERS
EXPERIENCED

Mušt read blueprints.

DENKO MANUFACTURING 
COMPANY

12424 S. Lombard Lane
(41 W.)

Phone 468-7200

ENGINEER
STATIONARY

High pressure system. Mušt be li- 
censed. Call MR. CARRION after 
9 ajn.

— samana

AUTO MECHANIC
Experienced in brakes, tune-up & 
some transoiissions. Apply at —

JOCKE BUICK COMPANY 
660 Nu. Clark St., Tet 043-2ŽOO

. Jin Stefai

r



AK, TU MŪSŲ GRAŽUSIS JONIŠKI
Ką besakysi, kaip beporinsi, gražiu pavyzdžiu švytįs joniš- 

o tas Joniškis gražus ir baigta, kietis, kuris ir kitomis progomis 
— vis gindavosi nuo puolimų i remia mūsų visuomenines bei 
brolis, kai jis iš Klaipėdos, iš kultūrines organizacijas, gra- 
gražiojo pajūrio, kur dauguma žiai išauklėjo ir į lietuviškos 
vykdavo praleisti laisvalaikį, jis veiklos dirvonus išleido 3 šei- 
gi gavęs mėnesį vasaros atosto- mos narius, kurie aktyviai ver
gų, atvykdavo į Joniškį, į savo 
numylėtą tėviškę.

Švęsdami Angelų (Sargų šven
tę, mes dabar prisimename lais 
vės dienomis Joniškyje iškilmin
gai švenčiamus atlaidus, prisi
mename ir tą gražųjį pasakos 
kraštą, lygumų žemę. Neviliojo 
mus kalnai ir vandenynai, nei 
mėlynieji ežerai, nes mums kad 
ir mažas, kad. ir purvinas Si
dabras upelis, buvo savas, nu
mylėtas, varganas ir džiaugs
mingas dienas menąs, jaunys
tės ir meilės vainikais apvaini
kuotas. Ten įmintos pirmosios 
pėdos, ten išvaikščioti žvyruoti 
takai ir vieškeliai.

Lyg į Angelų Sargų atlaidus, 
didžiąją rudens šventę, suva
žiuos šį sekmadienį joniškiečiai 
ne į savo numylėtą Jbniškį, bet 
į Chicagą. Suvažiuos Kaspera
vičiai, Šimaičiai, Stankaičiai, 
Malinauskai, Ripskiai, Ramonai, 
Gelažiai Petrauskai. Nedundės

kė akademinėse organizacijose. 
Sūnus Eugenijus yra armijos 
kapitonas ir ruošia matemati
kos daktaratą, Vaidotas baigęs 
fiziką dirba Illinois universitete 
Urbanoje ir duktė Angelė ruo
šiasi magistro laipsniui.

Kaip joniškiečiai mylėjo savo 
artimą brolį, kaip jam padėjo, 
gražiu pavyzdžiu švyti Ziniūnų 
kaimo stambūs ūkininkai Vin
cas (kuris prieš Ikelis metus mi
rė Chicagoje) ir Barbora Mali
nauskai. Kada vokiečių okupa
cijos metu miestelėnams buvo 
sunku gauti maistą, tai jie rė
mė eilę šeimų, pristatydami į- 
vairių ūkiškų gėrybių. Taip vie
na mokytojų šeima pasakojo, 
kad turgaus dienomis į jų na
mų prieangį, kaip koks aitvaras 
slapta vis palikdavo maisto. Ir 
taip besitęsiant ilgą laiką, nuta
rė pasaugoti, kas gi yra tie ne
žinomi geradariai. Ir nutvėrė 
aitvarus. Tai buvo Vincas ir

Liudas Šimaitis, neseniai prasmingai paminėjęs 60 metų sukaktį, pa
skirdamas kultūrinėms organizacijoms 1,000 dol. Šalia stovi žmona 
Ona, duktė Angelė ir sūnus Vaidotas. Nuotr. Mariaus Kasniūno

MOTERIS VALDŽION KVIEČIU 

IR AŠ
STASYS DŽIUGAS

“Draugo” rugpiūčio 23 d. dr. I didelį ir sunkų darbą, tai darbš-
Elena Vaišnienė straipsniu “Vy- j čios ir apsukrios moterys tikrai 

rai Moterys ir ko mes norim” nu- Iturėtų įsijungti į apylinkių val- 
siskundžia, kad moterys lietuvių Idybas ir net joms vadovauti, 
bendruomenės veikloje užmimal Reikia tik kaip nors išjudinti šį 
antros klasės piliečių vietas. Vy-i reikalą ir pradėti įgyvendinti dr.

r*

v

vieškeliai ir keliuose nematysi- Barbora Malinau^kai. Nei ghni. 
me puošnių vežimų. Neputos ir|nėg> neį draugaL Ir tei.
tėviškės alus ąsočiuose. L s Barbora, Malinauskienė,
padangėmis lėktuvai ir masinos i
greitkeliais skubės, atveždamos 
joniškiečius į naują sodybą, į 
tėvų jėzuitų koplyčią, į Jauni-

sako, dirbate visuome
ninį darbą, mokytojaujate, kiti 
šeimos nariai irgi gyvena mies
tuose, tai ir nutarėme kiek pa-

mo namus, kur sodelyje pne dėti> neg u- gaunamą markę~ne 
paminklo bus pagerfcti ir pnsi- nusifpir,kti
minti joniškiečiai partizanai,
laisvės kovų dalyviai ir miru-
sieji Sibire bei vergų kalėjimuo
se.

Štai kokie .aitvarai Joniškyje 
buvo.

Mūsų tėviškės laukuose da-
Šio joniškiečių susibūrimo di- &ar turėtų draikytis tarp ražie- 

dysis organizatorius yra Alek- nų voratinkliai ir Angelų Sargų 
sas Kasperavičius, kuriam vi- atlaidų didysis kermošius turė- 
suose jo darbuose talkina jo tų skambėti dideliame ūžesyje, 
žmona Ona Kazlauskaitė, šioje klegesiuose ir
Žemėje gimusi patriotė lietuvai- se...

Ir liko mums tik prisiminimai 
ir mūsų gyvenimo dalies įsipa
reigojimai, nes mes tebemylime 
tave, mūsų gražusis Joniški.

Vytas Kąsnis

DV ASINIAI PAŠAUKIMAI 
J. A. VALSTYBĖSE

tė. O kas gi iš joniškiečių nepa
žįsta Alekso, to jauno, suma
naus ir gabaus ūkininkaičio,
(kuris padėjęs mokslo knygas į 
lentyną nutarė, kad su matema
tika rugių nesėsi ir nepiausi, o 
gražiai valdomą tėvų ūkį reikia 
kam nors iš didelės šeimos pa
veldėti. (Tad su žemės ūkio kny
gomis susidraugavęs, vietoje j Amerikos katalikų tyrimo ir 
plunksnos dalgę ir plūgą į ran- apaštalavimo centras Washing- 
kas paėmęs, išėjo purenti gimto tone, siekdamas gerai paruošti 
sios žemės dirvonų. naujuosius dvasininkus, šiemet

Tėvą pavadavęs, jis išplėtė Pavedė specialius tyrimus
ūkio gamybą, įsigijo didelį mar 
Kiną ir buvo gražiu pavyzdžiu 
visiems jauniesiems ūkininkai
čiams.

Alekso Kasperavičiaus suma
nymui pritaręs, Liudas Šimaitis 
sudarė joniškiečių komitetą ir

JAV-ių kunigų seminarijose. Ty
rimams vadovavo du katalikų 
universiteto Washin.gtone profe 
šoriai amerikietis dr. Potvin ir 
lietuvis dr. Ant.. Sužiedėlis. Nu
statyta, kad 78 procentus dva
sinių pašaukimų duoda priemies

vadovavo visiems darbams. Tai i‘r mažesnieji miestai gi 
kita joniškiečių pažiba. Jis taip karmai ir didieji miestai tik 14-
pat baigęs progimnaziją ir pa 
veldėjęs tėvų ūlkį, dar jaunas 
būdamas pradėjo jį sumaniai 
valdyti. Kai pripildė pilnus aruo 
dus javų, kai patyrimo daugiau 
įgijo, skubėjo ir kitiems padė
ti. Jis buvo vienas iš įsteigėjų 
Maldenių didžiosios pieninės, 
kuri savo gamyba pasižymėjo 
visoje Lietuvoje ir vėliau buvo 
išrinktas jos direktoriumi. Be 
to, buvo Joniškio viršaičio pa
dėjėjas, Liaudies banko valdy
bos narys, vienas Iš steigėjų že
mės ūkio kooperatyvo ir ilga
metis valdybos narys. Taip pat 
aktyviai ditfao ir kitose žemės 
ūkio bei ekonominėse organiza
cijose. ,

Dabar, kada šiomis dienomis 
Liudas Šimaitis minėjo savo 60 
metų sukaktį, jis ją kukliai at
šventė "savo šeimos tarpe. Bet 
kad tėviškės meilę sektų ir dar
bai, šeima nutarė paaukoti 
1000 dolerių įvairioms kultūri
nėms organizacijoms: Lietuvių 
fondui __  200, Lituanus .žurna
lui — 150, Jaunimo Centro sta
tybai — 100, Vasario 16 d. gim 
naizijaį — 100, Foto archyvui 
— 50, Chciagos lituanistinei mo 
kyklai — 50, Kr. Donelaičio 
mokyklai — 50, skautam — 
50, jūrų skautams — 50, Lietu
vių fondui — joniškiečiams par 
tizanaans įamžinti _  200. šie

18 procentų. Dauguma naujųjų 
kandidatų į kunigus yra kilę iš 
giliai religingų šeimų, lankiu
sių katalikiškąsias mokyklas.

bendruomenės veikloje užima 
kaip “pagarbos verti žmonės, ne
atsižvelgiant ar jie yra tinkami 
tam darbui ar ne.

Sutinku, kad autorės pasaky
ta daug tiesos vyrų atžvilgiu, bet 
kartu ir nenoriu tikėti, kad išei
vijos bet kokioje visuomeninėje 
ir kultūrinėje veikloje gabios, 
veiklios ir kvalifikuotos lietuvės 
moterys nerastų galimybių už
imti vadovaujančių vietų.

Moterys taip pat išsisukinėja
Kiek žinoma iš daugelio metų 

patirties, į bendruomenės apy
linkių susirinkimus sueina vy
riškoji lytis. Kartais pasirodo vie
na ir kita moteris, bet, pasiūlius 
būti jai išrinktai į valdybą, ji 
greitai pasisako “ne” arba išsi- 

, . , sukinėja su įvairiais aiškinimais
krykstavimuo- kajp jr Vyra{. Tiesa, niekad ne

teko nugirsti susirinkimo metu, 
kad bet kada moteris būtų pasiū
lyta išrinkimui į apylinkės pir
mininko vietą. Gal ir reiktų iš' 
dalies sutikti — tam tikras mo
terimis” nepasitikėjimas” yra, 
kad pirm. posto negali užimti 
moteris, nes nesugebės jo išlai
kyti, neatliks darbų ar nesugebės 
tinkamai reprezentuoti. Bet ne 
čia tikroji esmė. Kaip minėjau, 
pačios moterys nesidomi, nero
do ir neturi ambicijos pademon
struoti savo sugebėjimus vadovau 
jančiose pozicijose.

Reikia tik gerų norų
Moterys, būdamos apylinkių 

pirmininkės, gerais norais galėtų 
iš pagrindų sujudinti visą lietu
višką bendruomenę. Kiekviena 
bendruomenės apylinkė deda 
daug vilčių į jaunimą ir nori jį 
išlaikyti lietuvišką. Čia didžiau
sios talkininkės tame darbe -litu
anistinės mokyklos, darželiai ir 
įvairios jaunimo organizacijos, 
kuriose daugiausia dirba mote
rys. Jei moterys ten gali atlikti

Jacąueline Onassis, nenorėdama fotografuotis, parmeta ant žemės 
“New York Daily News” fotografą Mel Finkelstein, kai jis ją norėjo 
nufotografuoti teišeinančią iš Įtino,

Vaišnienės idėją. Si idėja yra ge
ra, taip pat laikas yra tam pri
brendęs “priversti” moteris pri-

imti “bendruomeninę pilietybę”* DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 8 d.
ir tapti lygiateisėmis.

.. , i j j -x • • ŽUDO GYVENTOJUS 'Pietų Vietnamo gynybos cen-Malonu, kad dr. Vaisniene , * . ... .
, , .... IAA, t R trus ben civilinius gyventojus,

per spaudą kreipėsi i JAV B Saugomas: Pasibaigus trijų die Ypatingu žiaurumu pasižymėjo 
centro valdybą pagei aut ama nų karo paliauboms, paskeib- komunistai užpuldami Binh Son
sekTnla? kadencHai° į bendruo- toms miT Vietnamo komu‘: kaime esančią pabėgėlių Sto
nienės pirmininkes rinktų tik Ho .Chl Mįnh- š; į vykią, (kurioje buvo nužudyti 8
moteris. Lieka tik vienas klausi- VlGtnamo kanai lr partizanai civiliniai gyventojai ir pagrob- 
mas: kaip tai padaryti? Niekas vėl Pradėjo savo puolimus priėš ti penki vaikai.
juk nėra moterims bendruome-

RADIO PROGRAMA
nės durų uždaręs nė dabar. Kai1 
kur moterys vadovavo LB apy-! 
linkėms anksčiau, kai kur pirmi
ninkauja ir dabar. Viena iš di
džiųjų LB apylinkių — Toron-,
tas savo pirmininke išrinko jau- ši^o7*SvenTmo roblemoV'ir 
nosios Kartos poetę, kun sėkmin- vaizdai> daugumai tremtinių pa_ 
gai savo pareigas atlieka. Nore- žįstami Jr ngt tirti Lengvu sti. 
tume turėti tokių pirmininkių ir paprasta vaizdinga kalba
daugiau, bet žinome, kad nei para§yta knyga maioniai skaito- 
bendrarasciais, nei propaganda ma fr jautriaj iggyvenama) nes 
o nepadarysime ir moterų prie joje kiekvienas randa savęs daĮe_ 

šio darbo nepritrauksime, lodei j
kreipiuos dar kartą į dr. Vaišnie-
nę. Jei norite moterų apylinkės j Išleista Liet. knygos klubo, 
valdybose, gal norite valdybų: Kaina 2.00 dol., galima gauti 
pirmininkių, pasakykite', kaip jas DRAUGE. Illinois gyventojai tu- 
į tas pareigas prikviesti? Iš savori prie knygos kainos pridėti 5
pusės galiu tik tiek pasakyti: 
“Moterys, ateikite ir vadovauki
te. Ne tik apylinkių bei apygar
dų, bet ir centro vąldybai. Užti
krinu, kad niekas joms šių pozi
cijų siekti netrukdys. Ypač šiais 
švietimo ir šeimos metais”.

Mielai

VERONIKAI JANUŠAITIENEI 
ir šeimai,

jos brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Jadvyga ir Justinas Gsčiauskai 
Terese ir Algimantas Gečiai

A.-f-A.
JUOZAS ANDRĖKUS

Gyvo 214 Court Street, Hot Springs, Arkansas

Anksčiau gyvenęs Kenosha Wisconsin ir Chicago, Illinois.
M;rė 1969 m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 83 metų amžiaus. Gimė 

Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (po pirmu vyru 

buv. Ivanauskienė), ir posūnis Kazys Evans-Ivanauskas. Lietu
voje liko brolis su šeima ir kiti giminės

Po gedulingų pamaldų už velionies sielą bus palaidotas Hot 
Springs, Arkansas, R. katalikų kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus už miru
sį pasimelsti.

Nuliūdus žmona Ona Andrėkus

JUOZAS ČEPAITIS
Gyveno 1529 So. 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė spalio 6 d.. 1969 m„ 10:45 vai. vak.. sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskr., Griškabūdžio para

pijos, šedvygų kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Valaitytė), 

sūnus Juozas, 3 dukros: Petrė Gudaitienė, žentas Antanas, Ona 
Dumčienė, žentas Antanas, ir Elena Tauginienė, žentas Antanas, 
anūkai: Juozas ir Jonas Gudaičiai, Antanas, Kazys, Zigmas ir 
Kristina Tauginai, brolis Vincas Čepaitis su šeima, gyv. Maine 
valstybėje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 
50th Avenue, Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
spalio 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą, o po to bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukros, marti, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Vasaitis - Butkus, Telef. OL 2-1003

llllllllllllllllllliuilllllllllllllllllilllllilllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up lr Motorų Remontas

5759 So. VVestern Avė.
Kampas 58tb Street 

Telefonas — PRospect 8-95S3
.IIIHIIIIIIIIIHIilIlIlIlIHHIIIIIHIIIIIIilIlItl

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
G U Z A U S K V 

BEVERLY HILLS GPIjINYČIA 
2443 W. 03rd Street. Chieuco. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SSEOLBSim “DRAIIGS

VEIDU PRIE ŽEMĖS
K. GRIGAITYTĖ 

Novelių rinkinys, kuriame pie- Seniausia Lietuvių Radio Pro- 
gi ama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 baugus, veikia sek- 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų perduodama. vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutes pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kieiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 £. 
Broadvvay, So. Boston, mass. Tel. 
AN «-04»9. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”. '

proc. mokesčiams.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

iiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plač ausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimu kai
nos visiems prieinamos
lllllllllllllIIIIIMIIIIIII1IIIIIIII1IIIll'lllllllll

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Pi

I KRPTĖmiS (

| PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Tefief. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

FUNERAL HOME

T H RE E . ~
AIR-CONDITIONED CHAPELS

> Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8600

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
leieio&As — YArds Z-i 741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacitos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAIVIOZ)

2424 W. 69tb Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_____ Tel. Vlrginia 7-667?

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. ( alifornią AVe Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. IJtnaniea Ava Tel. v Arda 7-849

POVU \S J. RIDIKAS
*354 S. HaJsteif treet Tel. YArds 7-1911

JURG) 4 F. RUDMIN
3319 S. Lituanica tre. Tel. YArds 7-1138-1139

VASArriS - BUTKUS
1446 S. 50tb Av»-, Cicero, Dl Tel. OL 2-1008



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 8 d. B ARTI Bt TOLI8

X Kun. Pranas Skrodenis, 
MIC, marijonų Šv. - Kazimiero 
provincijos ekonomas, po ope
racijos guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Tikimasi, kad po savai
tės grįš namo.

X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų skr. rengia vietos sese
lėms “Pantry Shower” spalio 
12 d. 2 v. pjp. Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje. Nuoširdžiai 
visi kviečiami atsilankyti. Sese
lių viršininkė seselė M. Cecilija 
ir visos seselės ir rėmėjos, vi
sus atsilankiusius maloniai pri
ims ir pavaišins.

x L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos centro valdyba, 
ruošdama rudeninį koncertą, į- 
vykusį praeitą šeštadienį, pro
gramai pildyti todėl pakvietė 
solistę 'D. Kučėnienę, ikad jos 
Šeima artima birutinirtkėms: tė
vas kapt. Noreika buvo bolševi
kų nukankintas kaip partiza
nas, o motina Antanina Norei- 
kienė yra patį šios organizaci
jos narė. Koncertą rengiant val
dybai daug talkino E. Juknevi
čienė, gausiai išplatindama bi
lietų.

x Mykolas Bichnevičius, mū
sų die raščio skaitytojas Dor- 
chester, Mass., mums atsiuntė 
laišką, kuriame nuoširdžiai dė
koja už 1969 metų kalendorių, 
kuris jį kasdien' džiuginąs. At
naujindamas prenumeratą, jis 
pridėjo 9 aol. auką spaudai pa
remti. Labai ačiū.

X Joseph Lukša, “Draugo” 
skaitytojas London, Ont. Kana
doje, mums prisiuntė 5 dol. au
ką spaudai paremti. Nuoširdus 
ačiū.

X Kaip pasigaminti lietuviš
kų Kalėdų eglutės papuošalų 
pamoiky® Ėlena Pius ir Pranas 
Zaipcilis Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Pamokos vyks 
per keturis lapkričio mėnesio 
penktadienius nuo 7 vai, 30 min. 
iki 9 vai. vakaro. Jas gali lan
kyti ir vaikai, ir suaugusieji. 
Registruotis toms pamokoms 
pas Ann Karlson, muziejaus pa
talpose, 4012 Archer Avė., Chi
cagoje taip 1 vai. ir 4 vai. 30 
min. p. p. Galima skambinti te
lefonu 847-2441.

X St. Vashkys, So. Ozone 
Park, N. Y., siųsdamas metinį 
prenumeratos mokestį, jį pa
stiprino 5 dol. priedu spaudai 
paremti. Nuoširdžiai dėliojame.

X Ona Kazlauskaitė - Kas
peravičienė, Liudas Šimaitis ir 
inž. Petras Kazlauskas paauko
jo 500 dol. Lietuvių fondui, skir 
darni įamžinimui joniškiečiams 
partizanams ir žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės. O. Kasperavi
čienė yra Amerikoje gimusi lie
tuvaitė, kuri prisidėdama prie 
savo vyro visuomeninės veiklos, 
paskyrė 200 dol. Liudas Šimai
tis — 200, inž. Petras Kazlaus
kas — 100.

X Elena Vambutienė, žurn. 
Al. Vambuto žmdna, kuriai ran 
kos ir kojos buvo paralyžuotos, 
kartu su vyru nuo iš. m. rugpiū
čio 17 iki spalio 5 d. gydėsi Hot 
Springs, Ark. (Sugrįžo, pasvei
kusi.

X Dailininkai Ji Pautienius 
ir Z. Sodeikienė Cicero LB apy
linkės lit. mokyklai remti vaka
ro — koncerto proga paaukojo 
po paveikslą.

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario., Rašykite: Draugas, AD- 
8317, 4545 W. 63rd St., Chica
go, 111. 60629. (sk.)

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Inc. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime' vertybėse.

(sk.)

X Kun. Juozas Kupris, MIC,
Kenoshos Šv. Petro parapijos 
klebonas ir vienuolyno vyresny- 
is,' Mayo klinikose, Rochester, 
Minn., turėjo sunkią operaciją, 
po kurios apie tris mėnesius tu
rės išbūti gipse. Tikimasi, kad 
už dviejų ar trijų savaičių grįš 
į Kenoshą, bet dar ilgesnį lai
ką turės gydytis.

X Kini. M. Krupavičius nuo
širdžiai dėkoja visiems jį svei
kinusiems jo vardo dienos ir 84 
metų amžiaus sukakties proga.

X Joana ir Povilas Zalubai, 
jaunosios kartos “Draugo” skai 
tytojai, gyv. Greenbelt, Md., 
susilaukė dukrelės. Jaunoji šei
ma jau augina ir du sūneliu. 
Motina yra čilkagietė — buvusi 
Jocina Vilkaitė, o tėvas Povi
las yra žinomo mūsų astrofizi- 
ko Romualdo sūnus.

X Antanas Gustaitis, garsus 
savo satyrine kūryba, atvyks
ta iš Bostono ir dalyvaus pro
gramoje LB Cicero apylinkės 
ruošiamam Rudens baliuje spa
lio 11 dieną 7 v. v. Šv. Antano 
parapijos salėj. Jam talkinin
kaus Moterų trio — J. Bobinie- 
nė, G. Mažeikienė ir M. Mom
kienė. Nuotaikinga programa, 
šilta vakarienė, šokiai grojant 
Markausko orkestrui ir kiti į- 
vairumai žada linksmą vakarą 
visiems atsilankiusiems. Užsisa- 
kykit bilietus tel. 652-7413 ari: a 
prie įėjimo. (pr.)

Dobilas Matulionis
X Birutė Pūkelevičiūtė — 

rašytoja, aktorė ir režisorė, da
lyvauja vaikų literatūros popie
tės programoje, š. m. spalių m. 
12 d. 3 vai. vak. Jaunimo centre.

Su B. Pūkė’evičiūte dialoge, 
pasirodys Dobilas Matulionis, 
Marąuette Parko mokyklos mo
kinys.

Šiam dialogui tekstą B. Pūke
levičiūtė naudos, iš spaudai pa
ruoštos vaikams knygelės “Pa
sakos”.

Šios popietės proga, ten pat 
bus galima įsigyti jaunimui skai
tinių ir gal ibūt (jei suspės iš
leisti) B. Pūkelevičiūtės įkalbė
tą, naują plokštelę _  “Antrie
ji žirginėliai”. Bilietai gaunami 
“Marginiuose”. (pr.)

J A VALSTYBĖSE
— Dail. M. Žukauskienė lai

mėjo 3 premijas. 10-je metinėj 
dailės parodoj Highland Lakęs, 
N. J. dr. M. Žukauskienė daly
vavo su 5-kiais savo darbais 
(1 aliejus ir 4 pastelės). Jos a- 
liejaus darbas “Miesto gatvė” 
buvo atžymėtas pirma premija,, 

i pastatė “Gėlės” taip pat pirma, 
o pastelė — “Kiemas” — gar
bės žymeniu. Kolektyvinėj, pa
rodoj savo dairius buvo išstatę 
virš 30 amerikiečių dailininkų. 
Buvo aliejaus, pastelės, akvare
lės ir skulptūros klasės, šiuo 
metu dailininkė rengiasi indivi
dualinei savo darbų parodai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Vilniuje buvo sušauktas 

Liet. komunistų partijos centro 
komiteto plenumas. Buvo svars 
tomos priemonės kapitalinės sta
tybos būklei pagerinti. Į šį po
sėdį iš Maskvos buvo atvykę 
Sovietų sąjungos komunistų par 
tijos centro komiteto ir vyriau- 

1 sybės nariai: A. Gromovas, L. 
Kondratjevas, V. Ždanovas ir 
kt. Lietuviai statybininkai buvo 
išbarti. Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto pramo
nės ir transporto skyriaus ve
dėju paskirtas I. černikovas, į 
mažesnius postus pateko ir lie
tuvių.

— Į Liucernos mieste, Švei
carijoje, įvykstantį tarptautinį 
vargonų muzikos festivalį iš 
olkup. Lietuvos jame dalyvauti 
išsiųstas Leopoldas Digrys. Fes
tivaliui pasibaigus jis koncer
tuosiąs Lozanoje, Bylyje, Cuge 
ir Ženevoje.

X Dail. Pauliaus Augiaus gra 
fikos darbų liuksusinis leidinys 
yra labai puiki, liet kokia proga i 
rinktine dovana. Gaunama: 
“Drauge” kaina 17.50 dci.

X Elzbieta ir Juozas Mate
vich, 7127 So. Washtenaw Avė., 
sekmadienį, spalio 12 d. minės 
savo laimingą 50 m. auksinio 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Tą 
dieną Švč. P. Marijos Gimimoj 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke 11:45 v. bus padėkos šįv. | 
Mišios. Jubiliatų pagerbimo ban 
ketas bus Gold Coast svetainė
je, 2523 W. 71 St. Matevich iš
augino , ir išmokslino 2 pavyz
dingus sūnūs (Teodorą ir Ghes- 
ter. Abudu yra vedę ir augina 
šeimas. Matevich. yra daug vi
sur veikę, stambūs gerų darbų 
rėmėjai, visų vienuolynų amži-; 
ni nariai. 1 Pažjstami linki Ma- 
tevicih sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Abu dar gerai atro
do.

X Naujos plokštelės vaikams, i 
Pirmieji Žirginėliai pakartoti, o 
Antrieji Žirginėliai (visai nau
ji) jau pagaminti, čikagiečiai 
pirmieji abi plokšteles galės įsi- į 
gyti spalio 12 d. vaikų literatū
ros popietės metu Jaunimo cen
tre, prie K. Bradūnienės ir D. 
Augienės globojamo specialaus 
vaikų literatūros stalo. Antrieji 
Žirginėliai taipgi režisuoti Biru
tės Pūkelevičiūtės, įskaityti viso 
būrio mūsų aktorių, įgroti mu
zikų, talkinti pačių jauniausių
jų. Plokštelės turinys — Biru
tės Pūkelevičiūtės eiliuotos pa
sakos bei kiti įvairūs nutiki
mai.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

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

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.
Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvaut 

šioje šventėje. .

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

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS CHAPEL, 2701 W. 68th St. 
Chicago, IU. 60629.
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Piešė Rita Macevičiūtė

PUPUČIO LAIŠKAS
Mieli mano draugai Chicago-i prašytumėt tėvelių, arba mo

ję. kytojo, kad parūpintų bilietą,
tai mes, tikrai pasimatytume.

Aš labai norėčiau, kad jūs 
pamatytumėt mano švarkiuką 
su tom blizgančiom sagom! Kel
nytės dar bus geros tos pačios. 

Dar labai rūpinuos, kaid ūsiu

Aš visai nemiegu. Iš rūpes
čio, kai mane pakvietė dalyvau
ti programoje, kuri bus Jauni
mo centre, spalių mėn. 12 d., 3 
vai. po pietų mane ėmė kamuo
ti visokiois bėdos. Aš, pavyz
džiui, nežinau, ar jūs norėsite 
mane matyti ? Dėl šito, taip jau
dinuos, kaid net mano kailiukas 
ėmė plikti.

Kad gražiau • atrodyčiau, į- 
prašiau vieno savo draugo ma
mytę, kad pasiutu man švarke
lį. Ji labai gera ir švarkelį jau 
siuva. Jis bus raudonas, su auk
sinėm sagom. O, kad būčiau 
modernus, nuėmiau visus tris 
kalėdinius žaisliukus nuo uode
gytės. Jų vieton prisegsiu ru
dens' spalvomis nudažytą lapą. 
Kaip manote, ar bus gražu?

Tik nežinau, kur gausiu bliz
gučių, kuriais būtinai noriu pa
barstyti nosies galiuką, kad ne
atrodytų tėkš juodas.

Šiems visiems dalykams iš
leidau visus savo mažus centu- 
kus. Net nežinau, kaip grįšiu 
namo. Greičiausiai reiks pės
čiam kulniuoti.

gal su kokiu nors žaidimu, pav.: 
duoti nupiešti viską, ką jie ži
no su šia raide ir tas, kuris dau 
giausia pri pieš, ką nors laimi. 
Po truputį aš pradėčiau naudo
ti tas raides skaitymui. Aš vai
kų nestumčiau. Kartais pamo
kyčiau dainų ir pašoktume šo
kius. Pasakų jiems dažnai ,pa
skalyčiau.

Laima Surdenaitė, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los VIII sk. mokinė 
KELIONE Į MENULĮ

Liepos 30 dieną su Linu ir 
Klaudijumi aš nusileidau ant 
mėnulio. Kai pažiūrėjau pro 
langą, tuojau sušukau: “Eikime 
greičiau, aš matau urvą”. 
“Gerai”, — atsakė Linas, — 
“einam greičiau”.

Įėję pamatėm, kad urvas yra 
labai ilgas. Klaudijus nuėjęs to
liau sako:

“Gal tas urvas yra tunelis ir 
veda į mėnulio vidurį”.

“Gulkit ant žemės, viršus 
griūva” — rėkė Algis. Tunelyje

PLAUKIAU UPE

Kai aš lėtai plaukiau upe,
Aš girdėjau paukščių čiulbesį, 
Šlamėjimą žolių
ir čiurlenimą vandens.

Aš mačiau mėnulio spindulius 
ir mačiau žvaigždes skaisčiai 
šviečiant.
Aš girdėjau vėją švelniai 
pučiant
į pačią nakties tamsą.

Gintaras Nagys 
I kursas

Iš ‘‘Liepsnos’’ nr. 1 Montrealio 
lituanistinii} kursų laikraštėlio

ikiai gražiai atrodytų. Aš juos atsirado dulkių, 
kasdien pamirkau piene — jie ''Klaudijau, kas pasidarė ta- 
nuo to labai blizga.. Ti'k, kad tas Vo kojai” — įklausė Linas. Klau 
pienas toks skanus! Neišken- dijus atsakė: “Akmuo man ko- 
čiu, tuoj nulaižau. i J4 sužeidė”.

Tai toki mano rūpesčiai. Tai, “Einam toliau”~saiko Algis, 
ką — gal gi pasimatysim? “ “alš pukšiu Vytą per ra-

Nuoširdžiai jūsų kad mus lš čia ^gelbėtų.
Pu pūtis Į — “Gerai”, — atsakė Linas.

Red. Tėvynės Žvaigždutę su- ir Klaudijus nuėję to-
graudino liūdnas Pupučio laiš- Uau vien4 biaurybę. Iš
kas. Todėl ragina visus savo nas sako: “Tas- tur ^ra
skaitytojus kad nueitų jį pama- mėnulio žmogus. Aš nenoriu čia 
tyti. Paaukoki! jam pinigų, kad būti su tais gysliais”. Linas 
nereiktų taip toli pėsčiam ke- su Klaudijų nubėgo pas Algį Vy 
ųautį tukas atėjęs prie tunelio angos

'pradėjo sprogdinti užgriuvusius 
akmenis, kad draugai galėtų 
išeiti.

Išėję visi nubėgome į raketą 
ir nulėkėm į žemę.

Algis Mickus,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VI sk. mokinys.
ITIai dėl to naktimis negaliu 

miegoti. Man būtų labai liūdna, 
jeigu jūs neateitumėt su manim 
pasimatyti. Tada, tikrai galvo
siu, kad jūs manęs nemylit.

Bet aš manau, jeigu jūs tuoj jlukus_ 
pat imtumėt taupyti — dėtumėt 
centuką prie centuko, o sudėję

VITOS ŠUNIUKAS

Vita yra mano krialšto ma
mytė. Ji turi labai gerą ir gra
žų šuniuką. Jo vardas yra Echo. 
Echo turi tris metukus, o šuns 
gyvenime tai yra dvidešimt vie
ni metai, bet jis yra labai ma
žiukais. Echo yra labai išmoky
tas, nes ėjo į specialią šunų 
mokyklą. Jis yra pilkos spal
vos. Mėgsta sūrį, pyragaičius, 
saldainius, bet labiausiai kaiu-

GALVOSŪKIAI

I
Kaip vadinasi plėšrus vande

nų gyvulys, turįs daugiausia 
dantų? (3 taškai).

Ats. Ugnelė iSItasaitė.
n

Keli yra vandenynai žemės 
rutulyje ir kaip jie vadinasi? 
Už Ikiekvieną vandenyną po 1 
tašką.

m
Kur yra Cape Horn?

(5 taškai)
IV

Žemiau surašyti menininkai, 
atskirai vardai ir pavardės. Su
derinkit vardus, pavardes ir pa
rašykit kartu. Pvz. Pablo Pica- 
sso. Už kiekvieną teisingai su
derintą vardą ir pavardę, gau
sit po 1 tašką.

Vardai
1. Edgar. 2. Paul. 3. joehua. 4. 
Francisco. 5. Leonardo. 6. Win- 
slow. 7. Diego, 8. Zita, 9. Gied
rė, 10. Kazys.

Pavardės
1. Rivera, 2. Goya, 3. Cėzan- 

ne. 4. Homer, 5. Degas, 6. Ve
selka, 7. Sodeikienė, 8. Reynol
ds, 9. Da Vinci, 10. Žumbakie
nė.

MANO ISESUTĖ
Mano sesutės vardas yra Sil

vija. Jį yra trijų su puse metų. 
Kai aš naktį per miegus kalbu, 
ji nueina pas mamytę ir sako: 
“Mamyte, aš negaliu miegoti,, 
nes Judita Įkalba.” Mano ma
mytė sako jai: “Neklausyk jos 
ir užmigsi.” Ji taip ir padaro,

Iš ryto, kad abi atsikeliame, 
ji mane muša per galvą su kny
ga ir sako; “Nekalbėk miegoda
ma.” Ar jūs sutinkate su mani
mi, kad jūs neturite tokios se
sutės?

Judita Fabijonaitė, VI sk. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. Nr. 5.

Šiais metais mano krikšto 
mamytė, mano mamytės teta, 
ir jų šuniukas Echo iš Chica
gos atvažiavo pas mus į svečius 
ir alš turėjau daug laiko pažais
ti su Echo.

Vytenis Senuta, 
Brockton, Mass.

JEI AŠ BUČIAU LIETUVIŠKOS
MOKYKLOS MOKYTOJA
Aš norėčiau mokyti pirmą 

skyrių. Aš mokyčiau ne tik rai
des rašyti, bet ir jas pažinti. 
Mes šitas raides pieštumėm, iš 
molio padarytumėm, sulipdytu- 
mėm jas ant popieriaus ir taip 
toliau, kol jie tą raidę truputį 
pramoktų. Tada kitą raidę pra
dėčiau po žaidimų ir pietų.

Kitą raidę pradėčiau mokyti

Šuo Echo. Piešė Vytenis Senuta, 
Brockton, Mass.

V
(vyresniems) 

Kurios kūno dalies
vadinasi patella?

(10 taškų)

kaulas

Grybai ir krintantys lapai.

Viftit! f!fI į

Piešė Dovilė Užubalytė, 
Marąuette Parko lit, m-los IV sk. mok.

Slaptoji vaikų kalba
ISluntupetsunturusuntukas 

suntukvaisuntulas suntukaip 
suntučesuntubasuntuto suntu- 
ausuntu’as. (Petrukas kvailas 
kaip čebato aulas).

AUSYS
(Sesuo mokytoja kartą pa

klausė vaikų:
— Vaikučiai, (kuris man pa

sakysite, dėl ko žmonės turi au
sis?

Valandėlę klasėje buvo tylu. 
Pagaliau vienas iš vidurio kla
sės pakėlė ranką. Mokytoja lie
pė atsistoti ir pasakyti. Vaikas 
atsistojęs rimtai pasakė:

— Dėl to žmonės turi ausis, 
kad kepurė nesmuktų žemyn...

Visi gardžiai nusijuokė. Vai
kas buvo mažas ir nesuprato 
tikrosios ausų reikšmės, M.

PRARIJO PENKIS CENTUS
Larry Lingle, septyniolikos 

mėnesių amžiaus vaikas, iš 
Harrisburg, Pennsylvania, pra
rijo penkis centus (niekei). Ėmė 
labai kosėti. Iškosėjo vieną cen
tą (penny).

VI
Brėžinys vaizduoja vieną iš 

JAV valstybių. Atsakykite į 
šiuos klausimus: 1) kaip vadi
nas? 2) Kelinta iš eilės įsijun
gė į JAV? 3) Kada tapo JAV 
valstybe? 4) Kaip vadinasi sos
tinė? 5) Kiek turi gyventojų? 
6) Koks žemės plotas? 7) Kuris 
didžiausias miestas ?

Už kiekvieną atsakymą po 1 
tašką.

Galvosūkių atsakymai
1. Saulė.
2. Amerika, Europa, Azija, 

Afrika, Australija ir Antarktis.
3. Austin.
4. Alexander Pope.

Ištark greitai
Gervė gar u nė gyrėsi gerą gi

rą girioje gėiusi.

Didelė išmintis mažoj galvoj 
sutelpa.

Koks snapas, tokia ir daina.

Vilkaviškio gyventojai paukš
čiuko dagilio balsą taip pamėg
džiodavo: “Desu, desu, desu,
plykst!”

— Degtukus taip padėk, kad 
jų neužtiktų maži vaikai.


