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ŠVEDIJOS

0. PALME,
POLITIKA
IR
KOMUNISTAI

Spalio 14 d. pradėjo min. 
pirmininko pareigas

Stockhoim. — Švedijos social
demokratų partijai spalio 1 d. 
naujuoju pirmininku išrinkus lig
šiolinį susisiekimo ministerį Olof 
Palme, vakar spalio 14, minis- 
terių kabineto posėdyje jis perėmė 
ministerio pirmininko pareigas. 
Tą dieną pasitraukė ligšiolinės 
vyriausybės galva, 68 m. amžiaus 
Tage Erlander, pareigose išbuvęs 
net 23 metus.

Palme, 42 m. amžiaus, laikyti
nas viena ryškiųjų Švedijos “Nau 
josios kairės” asmenybių bei va
dų, reiškiančių priešingas JAV— 
ėms paniūras. Jau pirmoje kalbo
je Palme pasisakė, jog kraštas ir 
toliau kritikuos Amerikos veda
mą karą Vietname.

Pažadėjo paramą Šiaurės 
1 Vietnamui

Tuo pačiu metu, kai Švedijos 
sostinėje posėdžiavo socialistai, 
užsienio reikalų ministeris Tors- 
ten Nilsson pažadėjo ūkio para
mą krašte atsilankiusiai Šiaurės 
Vietnamo delegacijai. Ji sieksian
ti 40 mil. dol. Švedija Š. Vietna
mą pripažino š.m. sausio mėn. Iš 
kitos pusės, minėtas Nilsson yra 
pakartotinai pareiškęs, kad Šve
dija nesirengia pripažinti Rytų 
Vokietijos.

Tai galima aiškinti noru ne
aštrinti santykių su busimuoju 
Fed. Vokietijos kancleriu Willy 
Brand'tu, dideliu Skandinavijos 
kraštų bičiuliu ir buvusiu Norve
gijos piliečiu, be to, ir vokiečių 
socialistų partijos vadu.

Vieno švedo nuomone, juk “žy 
miai lengviau pripažinti kraštą 
10,000 mylių atstu, kaip šalį vi
siškai mūsų krašto prieangy...”

(Vėliau, Nilssonui paskelbus 
straipsnį “Dagens Nyheter” 
dienrašty, paaiškėjo, kad Švedi
jos pažadėtoji parama š. Viet
namui atidedama, iki karo veiks 
mus tame krašte sustabdžius. 
Betgi, norėdama įsiteikti socia
listų kairiajam sparnui, vyriau
sybė pranešė, pasiryžusi teikti 
“smulkią paramą” Kubai...)

JAV vyriausybė, nepatenkin
ta tokiu švedų žygiu, Švedijos 
ambasadai Washingtone yra 
pranešusi, kad net ir nekarinio 
pobūdžio parama reiškia “pa
galbą priešui” ir dėl to gali bū
ti sulaikyti amerikiečių banko 
kreditai skandinavų oro susisie
kimo bendrovėms įsigyti JAV 
gamybos lėktuvų.

Kokia būsianti Palme 
vedama politika?

Palme, naujasis min. pirminin
kas (parlamento 233 narių tar
pe socialistams turint 125 atsto-

Olof Palme, Švedijos naujasis min. 
pirmininkas — ryškins krašto
neutralią laikyseną.

P. V. Raulinaitis, vasario 13 d. mi
ręs Los Angeles mieste

Mirė
adv. P. V. Raulinaitis

Los Angeles, Kaliforn. — Spa
lio 13 d. mirė Pranas Viktoras 
Raulinaitis, teisininkas, spaudos 
bendradarbis, buvęs Lietuvos sei
mo narys. Velionis buvo gimęs 
1895 m. rugsėjo 23 d. Čisavoje, 
Sasnavos valse. Mokėsi Voroneže 
ir Maskvoje. Grįžęs iš Rusijos 
stojo Lietuvos kariuomenėn sa
vanoriu. 1919 m. išvyko studi
juoti į Šveicariją, kur 1923 m. ga 
vo teisių mokslų daktaro laipsnį. 
1924-36 m. dėstė Lietuvos Žemės 
ūkio akademijoje Dotnuvoje. Vė
liau perėjęs į advokatūrą dėstė 
Kauno ir Vilniaus universitetuo
se.

1944 m. pasitraukęs į Vokieti
ją dirbo Freiburgo apeliacinio 
teismo civiliniame skyriuje, 19- 
45 m. prancūzų karinės valdžios 
buvo priimtas advokatu prie ka
rinių teismų. 1946 m. vieną se
minarą dėstė Pabaltijo univ-tete, 
Hamburge. Velionis buvo įstei
gęs Freiburge prekybos mokyklą 
ir jai 1948 -9 m. vadovavo. 1949 
m. išvyko į Australiją, o 1954 m. 
persikėlė j JAV, Los Angeles, kur 
vertėsi nekilnojamo turto par
davimu.

Velionis buvo veiklus ateitinin
kas, organizatorius. 1924 m. -26 
m. buvo Lietuvos seimo vicepir
mininku, yra išleidęs knygas 
“Parlamentarizmas”, (1925), 
“Administracijos principai” (19- 
26) ir “Darbo organizacijos met
menys”. 1930).

vus, jiems tenka, pasiūlyti min. 
pirmininką) dar prieš pareigas 
perimant, yra pareiškęs, kad Šve
dija siekianti turėti “gerus ryšius 
su visomis didžiosiomis valstybė
mis.”
Jis neslepia nepasitenkinimo 

amerikiečių įsivėlimu į Vietnamo 
karą, bet neteisina ir sovietų in
vazijos Čekoslovakijoje. Palme žo 
džiais, “demokratijos tikslų nega
lima siekti per prievartą... patys 
gyventojai turi spręsti savo liki
mą”.

Švedija pasiryžusi tęsti neutra
lumo kryptį ir savo įnašu prisi
dėti prie pastovumo Europoje. 
Vis dėlto Švedijos neigiamoji lai
kysena JAV atžvilgiu kelia rūpes
čio' ypač daugelio Švedijos pra
monininkų tarpe. Jis pabrėžia Šve 
dijai svarbią ne tik JAV-bių, bet 
ir Vak. Europos prekių importo 
reikšmę. Pramonininkai susirūpi
nę, kad įsitempus Švedijos—JAV 
santykiams, nebūtų pažeisti Šve
dijos prekybiniai interesai.

Komunistinė propaganda iš
Stockholmo visai Skandinavijai
Amerikai negali patikti ne tik 

švedų vyriausybės laikysena, bet 
ir jos dėka įsivyravusi Šiaurės 
Vietnamo propagandininkų vei
kla. Š. Vietnamą pripažinus, Sto
ckholme įsigalėjo Hanojaus vy
riausybės bei “Tautinio Laisvini
mo Fronto” įgaliotiniai.Veikdami 
visoje Skandinavijoje, jie ieško 
draugų Šiaurės Vietnamui.

Tai vyksta krašte, kur komu
nistai su savo partija neturi di-1 
desnės įtakos, nes 1968 m. už juos1 
bdislvo vieži 3 proc. rinkikų, kai j

KOMUNISTAI SVEIKINA KARO 

PROTESTUS JAV-se
Prezidentas R. Nixonas lapkričio 3 d. nušvies Vietnamo karo padėtį bei JAV pastangas 
taikai pasiekti —Šiandien JAV-se vykstą protestai prieš karą kelia Hanojaus ir Mask
vos pasitenkinimą — Komunistų pastangos: kurstyti, kiršinti gyventojus, skaldyti 
pažiūras

Prezidentas pasiryžęs nušviesti 
karo padėtį

VVASHINGTON. — Šiandien 
JAV-se vykstant protestams 
prieš karą Vietname, krašto 
sostinėje prezidentas R. M. Ni- 
xonas užvakar paskelbė, lap
kričio 3 d. kalbės’ąs gyvento
jams ir nušviesiąa padėtį Piet
ryčių Azijoje, tiksliau karo bei 
taikos klausimus Vietname.

Kaip '“Drauge ’ minėta, pre
zidentas, atsakydamas į studen
tų laišką, buvo pažymėjęs, kad 
spalio 15 d., “moratoriumas” 
arba protestai, negalėsią paveik 
ti jo vedamos, ypač Vietname 
taikos siekiant, politinės kryp
ties.

Vis dėlto, sostinėje buvo reiš
kiama nusistebėjimo, ypač pre
zidentui apie numatomą kalbą 
paskelbus tris savaites iš anks
to. Manoma, kad Baltiesiems 
Rūmams kelia rūpestį nepasiten 
kinimo krašte reiškiniai ir ypač, 
kai šios dienos protestu balsai 
kyla ne tik iš studentų, bet ir 
iš kitų visuomenės sluoksnių 
tarpo.

B. Rūmai pažymėjo, kad nu
matyta Nixono kaba neturi

VYSKUPŲ SINODAS 
POSĖDŽIAUJA

Popiežius pirmininkavo Sinodo 
sesijoje

Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI, spalio 13 d. pirmininka
vęs nepaprastojo Vyskupų sino
do pirmoje darbo sesijoje, 
užkirto kelią sinode viešai 
svarstyti kai kuriuos ginčytinus, 
kaip kunigų celibato ar gimdy
mo kontrolės klausimus. Juos svar 
styti buvo linkę keturi, vad. libe
ralinių pažiūrų kardinolai: Sue- 
nens iš Belgijos, Alfrink iš Olan
dijos, Koenig iš Austrijos ir Do- 
epfner iš VaL Vokietijos.

Popiežius, minėtiems ir kt. 
ginčytiniems klausimams svarsty
ti paskyrė specialią komisiją, ku
riai pirmininkauja vienas žymių
jų Vatikano konservatorių, vienas 
popiežiaus patarėjų Romos kuri
joje, kardinolas Felici. Kiti komi
sijos nariai: arkivyskupas Joseph 
Cordeiro, iš Karachi, Pakistane ir 
vyskupas Stefan Trochta, iš Lito- 
meriče, Čekoslovakijoje.

KALENDORIUS
Spalio 15 d.: šv. Rustikas, 

šv. Teresė Avil., Gailiminas, I- 
na.

Spalio 16 d.: šv. Ambraziejus, 
šv. Jadvyga, Gudigirdas, Dova.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, kiek šilčiau, temp. sieks 
50 ir daugiau 1. F., ryt — gali
mas lietus, temp. be pakitimų.

Saulė teka: 7:02, leidžias 6: 
09.

seniau tas nuošimtis buvo siekęs 
6.5. Tuo tarpu socialdemokratų 
partija, pirmą kartą po II pas. ka
ro, laimėjo absoliutinę daugumą, 
gavusi 50.1 proc. balsų.

V.A.

nieko bendro su šios dienos pro
testais (ar demonstracijomis. 
Vieni remia, kiti pasisako prieš

HANOJUS. — Šiaurės Viet
namo propaganda vakar garsiai 
šaukė apie “Amerikos tautos 
pasiprii^šinimą'’ Vietname ve
damam karui. Esą, spalio 15 d., 
šios dienos, protestai, tai “kraš
to nuotaikų” at spindis. Neten
ka abejoti, kad JAV-se vykdo
mi protestai pasitarnauja ko-

Vieni protestuoja, kiti panaudoja 
savo propagandai...

Lenkijos kardinolas Višinskis už 
popiežiaus autoritetą

Pirmąjį posėdį atidarė Jugosla
vijos kardinolas Franjo Seper, per 
skaitydamas ilgesnę ištrauką iš 
pranešimo apie Kolegiališkumą, 
t.y. popiežiaus bei vyskupų val
dymo galios pasidalinimo dėsnį.

Lenkijos kardinolas Stp. Vi
šinskis savo kalboje pasisakė už 
popiežiaus aukščiausią autorite
tą. Višinskio žodžiais, visi kraš
tai tikisi, jog katalikų Bažnyčia 
reikš ne tik vieningumą, bet ir 
prisirišimą prie Šv. Sosto.

Kardinolas Gilroy, iš Australi
jos, pabrėžė: visus vyskupus sieja 
nematomas, sakramentinis vie
ningumas, dėl to nesą jokio skir
tumo tarp Romos vyskupo, po
piežiaus ir kitų vyskupų. Esą, po
piežius laikytinas vieningumo 
centru.

Vokietis kardinolas — nepaten
kintas

Kardinolas Julius Doepfner, iš 
Muencheno, Vak. Vokietijoj, sa
vo kalboje pasisakė prieš Vatika
no parengtą pranešimą, kuria
me iškeliamas popiežiaus pirmu
mas. Doepfnerio nuomone, pra
nešimas esąs paviršutiniškas ir, 
kalbėdamas vokiečių vyskupų 
konferencijos vardu, jis pasiūlė 
pranešimą perduoti, išsamiau ap
svarstyti, Tarptautinei teologų 
komisijai. Vėliau apie savo svars
tymus ji turėtų pranešti Sinodui.

Prancūzų komunistai Paryžių 
je, sekdami protestus JAV-se, 
nutarė vykdyti protesto prieš 
karą Vietname susirinkimą. Jį 
kviečia studentai.

• Š. Vietnamo min. pirminin
kas Van Dong Maskvoje tarėsi 
su min. pirmininkų A. Kosygi
nu.

munistų propagandai ir stipri
na Š. Vietnamo bei Vietkongo 
atkaklią laikyseną Paryžiaus 
taikos pasitarimuose.

Van Dong, Š. Vietnamo min. 
pirmininkas pareiškė sveikinąs 
šiog dienos “moratoriumą’’ — 
protestus prieš karį JAV-se. 
Esą, tas žygis reiškiąs “prez. 
Nixono Vietnamo politikos at
metimą”. '

Net ir Vietkongo vėliavų pa
sirodymas JAV miestuose, yra 
veiksnys, kurį Hanojaus ar Mas 
kvos propaganda sveikina šiltai 
ir ypatingai.

Tai laisvas knštas — atkerta 
tie, kurie nedraudžia tas vėlia
vas vilkti į Amerikos viešumą.

“Kraštas turi teisę 
prieštarauti...”

WASHINGTON. — Darbo u- 
nijose šiuo metu pastebimas su
skilimas Vietnamo karo klausi
mu. Pvz. Automobilių unijos 
prezidento W. Reutherio įsteig
ta, 4 mil. narių, Darbo veiksmo 
sąjunga (ALA) jaranešė remian 
ti šios dienos protestus, tuo tar 
pu Meany vadovaujama didž’oji 
AFL - CIO sąjunga pabrėžia: 
mes remiame prez. Nixono ve
damą Vietnamo politiką ir ne
dalyvaujame jokiuose “morato
riumo” veiksmuose.

Apie “laisvą knštą” prabilo 
ir diplomatas, veteranas, W. A. 
Harriman, buvęs pirmasis JAV 
delegacijos pirmininkas Pary
žiaus taikos pasitarimuose. Jis 
pažymėjo, kad kraštas esąs Jais 
vas, kad “mokame nepaprastą 
kainą karui ir turime teisę pa
reikšti ir priešingas nuomones 
Komunistų noras — palaužti,

suskaldyti kraštą viduje
Blaivesnieji JĄV žurnalistai 

(pvz. Jack Mabley Chicagoje) 
nurodo, kad komunistams ne
įstengiant kitais būdais palauž
ti JAV-bių, jie pasiryžę kraštą 
palaužti iš vidaus — jie siekia 
jį nusilpninti kariniu bei ūkiniu 
atžvilgiais, kelti vidaus riaušes, 
skaldyti tautą, pagaliau ją pa
versti pribrendusią “vidaus re
voliucijai”.

Komunistai vykdo atkaklią, 
pogrindžio kovą — jie vieną ra
sę nustato prieš kitą, jie į gat
ves išveda įvairias gyventojų 
grupes. “Komunistų sąmokslas” 
sunaikinti JAV-bes — aiškus ir 
krašto įvėlimas Į karą toli nuo 
krašto sienų yra pagrindinė to 
sąmokslo grandis.

Paskandino

Š. Korėjos laivą
Žuvo 25 įgulos nariai

SEOUL, P. Korėja. — Vy
riausybės žiniomis, Pietų Korė
jos laivas - naikintuvas, kelių 
bombonešių remiamas, antra
dienį įvykus kautynėms jūroje, 
paskandino Š. Korėjos apgink
luotą laivą. Žuvo visi 25 komu
nistų laivo įgulos nariai. Tai 
jau antras Š. Korėjos laivas, 
paskandintas Pietų Korėjos ka
rių.

Laivas plaukė ties vakariniais 
P. Korėjos pakraščiais. 330 my
lių atstu nuo Seoulo.

'• P. Afrikoje, Durban mies
te, įvykdytas 7-sis, Pietų Af
rikoje, širdies perkėlimas.

Britų daliniai prieš Šiaurės Airijos protestantus — Belfasto mieste ap
verstos mašinos, vietos protestantams, apie 1,000 žmonių, vykdžius puo
limą prieš katalikų apgyventus namus

Naujausios žinios
P. Vietnamas ir 

protestai JAV-se

Komunistui su lapeliais kursto 
P. Vietname

SAIGONAS. — Vietkongo £- 
gentai Sagom rinkoje vakar 
paskleidė lapeių, kuriuose P. 
Vietnamo gyventojai skatinami, 
JAV-bių pavyzdžiu, vykdyki 
prieš karą nukreiptas demon
stracijas.

Vyriausybė, savo ruožtu, pa
siuntė ginkluotus vyrus į cen^r.- 
nę rinką :r kitas vietas. Jsaky- 
ta: reikia panaudoti griežtas 
priemones prieš piliečius, kurie 
išdrįstų re’kšti protestus.

P. Viepiamo prezidentas Van 
Thieu kn;pj3i j JAV studen
tus, kviesdamas bent šimtui JA 
Valstybių studentų atvykti į P. 
Vietnamą. Esą, tai būtų gera 
proga “išsklaidyti įvairius ne
susipratimus bei klaidingas pa
žiūras”.

Mirė
gen. K- Sosnkowski

Pelenai bus perkelti į Paryžių
Avondale, Que., Kanada. — Spa
lio 12 d. čia mirė gen. Kazimie
ra Sosnkowski, Lenkijos karys ir 
politikas tremtyje ir buvęs, gen. 
V. Sikorskiui žuvus, vyriausias 
lenkų kariuomenės vadas.

Montrealy sudeginus generolo 
kūną, pelenai bus pergabenti į 
Paryžių, vėliau, sekant mirusio
jo valią, į laisvą Lenkiją.

Generolas buvo sulaukęs 84 m. 
amžiaus.

Buvęs Pilsudskio bendradarbisr
K. Sosnkowski buvo vienas len

kų armijos organizatorių ir buvęs 
artimas J. Pilsudskio bendradar
bis. Nuo 1920 m. buvo karo mi
nisteriu, 1927 -39- armijos inspek 
torium, 1939 m. karo metu bu
vo Lvovo armijos vadu. 1940- 
41 m. - egzilinės vyriausybės na
rys.

Protestai Washingtone

Kongreso nariai pavadinti 
“Hanojaus emisarais’

VVASHINGTON. — Vienas 
kongreso Atstovų Rūmų narių, 
W. Hays, iš Ohio valst., pareiš
kė, kad jis dėsiąs visas įmano
mas pastangas sulaikyti 18-kos 
Atstovų Rūmų narių žygį Rū
mų posėdį trečiadienį, protes
to dieną, tęsti visą vakarą bei 
naktį. Tai būtų pritarimo mos
tas “moratoriumo rengėjams”. 
Hays nuomom, tie Rūmų na
riai, iš tikrųjų, virsta save iš
rinkusiais “Hanojaus emisarais, 
pasiuntiniais”.

Toks žygis bent vienam na
rių iškėlus “kvorumo balsavi
mo” klausimą, gali būti leng
vai sustabdytas.

Rusai

fotografuoja žemę...

MASKVA. , — Tass agentū
ros pranešimu, visi trys erdvė
laiviai, su septyniais kosmonau
tais, sėkmingai tebeskrieja ap
link žemę. Esą, jie atlieka visą 
eilę uždavinių. Vienas jų, tai 
žemės nuotraukos — jų vykdo
ma daug ir, sovietų mokslinin
kų nuomone, tos nuotraukos 
galėsiančios suteikti daugiau ži
nių apie žuvų judėjimą, apie 
ledo sluoksnius ašigalių srity
se ir pan.

Dar neaišku, ar erdvėlaiviai 
susijungs beskrisdami erdvėje, 
ar kosmonautai vykdys “pasi
vaikščiojimą erdvėje”. Vienas 
kosmonautų, Jeli^ejevas, užva
kar televizijos keliu perduota
me pasikalbėjime pažymėjo, 
kad nenumatoma vieno erdvė
laivio įgulos nariams persėsti į 
kitą erdvėlaivį.

Vakar, neoficialiomis žinio
mis, pranešta, kad dviems so
vietų erdvėlaiviams pavyko erd 
vėje susidurti.
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ĮŽODIS ŠVYTURIO ŠVIESOJE 
Buriavimo sezoną užbaigiant

Monotoniškas Grant Parko 
uosto vartų Švyturio spindulys 
skrenda per tamsoje skęstantį 
Michigano ežerą ir raudonu žai
bu atimuša į Chicagos dango
raižių langus. Uostąs beveik mie
gą vėlyvą spalio mėn. 3 d. vaka
rą. Tik pora grįžta suvėlavusių 
burlaiviu, beviltiškai bandančių 
sugauti užmigusį vėją, lyg vai
duoklio sparnais plevena palaido
mis burėmis ir bando pasiekti sa
vo buoją. Uosto krantine pama
žu traukia apsikabinusi porelė 
ir netikėtai visą uostą “paglosto” 
skrendančio Coast Guard heli
kopterio prožektoriai.

Dar dienos metu kandidatų su
tvarkyta ir nuvalyta Chicagos 
jūrų budžių “Prezidento Smeto
nos” įgulos jachta “Perkūnas” 
laukė įgulos. Penki kandidatai ir 
šeši jūrų budžiai susirinko kran
tinėje.

— Kaip mes sutilpsime? Neį
manoma buriuoti su tiek vyrų, - 
rūpinosi vienas kandidatas.
— Pasiliksime prie buojos. Nei

sime iš uosto. Matot, kad vėjo 
nėra, —aiškino kandidatų glo
bėjas.

— Ar “Perkūno” denis atlai
kys vienuolika vyrų? — suabejo
jo brolis Jonas.

— Matysime. Tokio svorio 
“Perkūnas” nėra nešęs, bet tik
rai atlaikys, — užtikrino brolis 
Ričardas, dabartinis jachtos “ški
peris”.

Dinge tvirtose kandidatų ran
kose visus vežė nuo krantinės iki 
jachtos ir paskutiniam užlipus 
ant denio buvo aišku, kad “Per
kūnas” galėjo kelti ir didesnę į- 
gulą.

—Jūrų budžio įžodį pravesti 
kviečiu LSBJūrų Skautų Skyriaus 
vedėją brolį Juodelį, — pradėjo 
budžių įgulos vadas ps. A. Alčiau' 
skas. Į stiebą pakilus didžiajam 
jūrų skautų vimpilui jūrų budžiai 
kandidatai valt. A. Regis, valt. R. 
Vidžiūnas, vair. G. Čepėnas, vair. 
E. Leipus ir Vyt. Čekanavičiūs 
išsitempė jūrų budžio įžodžiui.

— Brangindamas savo gar
bę aš pasižadu., būti pavyzdžiu 
jaunesniesiems ir vykdyti jūrų 
budžio pareigas! — skambėjo 
didžuoju saliutu gerbiamas pasi- 
sižadėjimas uosto tyloje. .Šis di
delis, atsakingas pažadas šį vaka
rą išplaukė iš mūsų jaunosios 
kartos, gimusios JAV prieš 17 
metų, išaugusios jūrų skautų L 
k. Algimanto laive. Šis jaunosios 
kartos pažadas tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir artimui, bei nešti jū
rų skautų vadovo pareigas buvo 
geriausias atpildas kandidatų glo
bėjui ir jų ankstyvesniems vado
vams ir šviesi viltis mūsų skau- 
tavimo tęstinumui.

— Jei jūrų skautų vadovo 
našta vargins jūsų pečius, — ieš
kokit stiprybės šį vakarą duotame 
įžodyje ir jūrų budžių šeimoje, 
kurios pilnais nariais šį vakarą ta 
pote! — užrišus pakbraiščius ir 
užsegus ženklus, sveikinimožo- 
dį baigė globėjas j. v.s. Juo
delis. Sekė ir kiti sveiki
nimo žodžiai su broliškais 
linkėjimais. Nusileido vimpilas 
ir dinge su pirmu dvejetuku ir
klavo atgal į krantinę.

— Ahoi, vyrai, ahoi! — kažkas 
šaukė nuo netoli motoro pagal
ba praplaukiančio burlaivio.

—Ahoi! Kur tu, Dičiau, nakti
mis trankaisi? —atpažinome šio 
uosto “gyventoją”, kolegą R. Di- 
čių su talkininku Juškiu.

— Tik dabar grįžtame iš ežero. 
O, jūs čia visi ar “Perkūną“ pa
nerti bandote?

krantą nuvežti.
— Tvarkoj vyrai. Šokit ant de

nio! — kolega Dičius pasuko sa
vo naują, didelį burlaivį prie 
“Perkūno”.

Sekant Chicagos jūrų budžių 
“Prezidento Smetonos” įgulos 
tradicijas, visi įžodžio dalyviai 
po jo rinkosi prie sesės s. Sofijos 
Kunstmanienės stalo, prie garuo
jančios kavos puodukų ir specia
liai šiai progai iškepto pyrago. 
Šeimyniška nuotaika sujungė bu
džių jaunąją kartą su senaisiais 
jūros vilkais ir broliška dvasia 
lydėjo besiruošiant naujiems dar
bams ir reikalams.

Nemunas atplaukė į “Litua- 
nicą”...

Po saulėtų sekmadienių ir 
gražių indėnų vasaros dienų aš 
trus rytų vėjas traukėsi gausiais 
lietaus lašais, juos maišydamas 
su krintančiais lapais spalio mėn. 
12 d. sekmadienio rytą. Per ru
dens darganą į Jaunimo centrą 
traukė užgrūdinti L.K. Algiman
to laivo jūrų skautai ir mažieji 
bebrai istorinei sueigai. Prieš 
metus nuo savo denio išleidęs 
10 budžių kandidatų, jūrų skau
tų Algimanto laivas šiandien 
atskirai plaukti išleidžia 20 jau
nesnių jūrų skautų -bebrų, sufor
muojant atskirą bebrų “Nemu
no” laivą.

—Algimanto laivas baigt tai
kytis! Ramiai! Lygiuok, — Ifco- 
mandupja laivūnas valt. R. Vi
džiūnas.

— Nuo šios dienos Algiman
to jūrų skautų laivą skiriu į 
dvi grupes, tuo įsteigiant atski
rą jaunesniųjų jūrų skautų “Ne
muno” laivą. Laivo vadu skiriu 
j.ps. R. Kunstmaną, - skamba Li
tuanicos tunto tuntininko įsaky
mas.

Dvidešimt bebrų išsirikiuoja 
atskira linija, o po L.K. Algi
manto laivo vėliava lieka 28 jūrų 
^kautai.

— Iš Algimanto ; laivo išėję 
šiandien, jūs visi grįšite atgal 
į jį. Tik ne kaip bebrai, bet 
kaip jūrų skautai,- sveikinimus 
užbaigė naujo laivo vadas j.ps. 
R. Kųnstmanas.

Bures nuleidus
Vasaros dienomis buvęs lygus 

Michigan ežeras spalio 11 d. pa
virtęs Alpių kalnynu.

-— Rytoj, vyrai, turit “‘Perkū
ną” nuburiuoti į Jackson Parko 
uostą ir iškelti. Aš dirbu ir plau
kti negaliu, - iš vakaro telefonu 
skambino jachtos kapitonas j. 
ps. R. Kųnstmanas. Uostas už
sidaro . už 3 dienų ir atidėti ne
begalima.

— Alfa, rytoj mudu plaukiam! 
- trobelėje neabejojantis brolio 
Juodelio balsas.

— Plaukiam! — atsakymas ir
gi konkretus.

Nuo jachtos denio krantai pa
sirodo ir vėl pradingsta, “Perkū
nui” krintant į bangų griovį įku
riame, atrodo, įsmigsi ir nebe
pakilsi.

— Alfa, prisirišk, kad neišmes
tų per bortą. Tikrai neišgelbė- 
sįm! — užgulęs vairą šaukia ka
pitonas.

Po geros valandos pašėlusio 
buriavimo, “Perkūnas” jau Jack
son Park uoste ir kranas jau k 
lia jį į viršų žiemojimui.

— Žinai, brolyti, kad “Perkū
nas” jau persilpnas.

— Taip. įgulai reikia naujos 
jachtos, — pritaria brolis Alfa. 
Penktas “Perkūno” buriavipro se
zonas davė daug nąųjo patyri-

“Perkūnas” taip lengvai mo, kurio kartais geriau nęiš-
nfiafiria. Q gata galėtum Bto įhdiidyū K, Ataras

Atlanto rajono stovyklos '‘Trakai'’ skautų pastovyklės štabas. Stovi iš 
k. į deš. si. Vladas Smolskis. vyčių vadovas, si. Antanas Špakauskas, skil- 
tininkų kursų vedėjo pavaduotojas ps. Gediminas Surdėnas, skiltininkų kursų 
vedėjas, si. Algis Miklas, skiltininkų kursų instruktorius1, s. kun. Antanas 
Saulaitis, S.J., programos vedėjas, si. Rimas Žinąs, viršininko pavad. Klūpo 
s. Česlovas Kiliulis, pastovyklės viršininkas, ir v. si. Algis Valančiūnas, ko
mendantas.

KANADOS ŽINIOS
LIETUVIŲ AKADEMIKU 

DRAUGIJOS VEIKLA
Naująją Toronto lietuvių aka

demikų draugijos valdybą suda
ro: V. Liačas - pirmininkas, Sofi 
ja Butkevičienė — sekretorė, R. 
Stirbys —iždininkas, V. Šukienė- 
v-bos narė. Pagal vėliausi nuta
rimą valdyboje turėtų būti 5 as
menys. Penktasis v-bos narys bus 
parinktas kooptacijos keliu.

Dr. A. Matulio paskaita
Po vasaros atostogų, atnaujin

tom jėgom, Toronto akademikų 
draugija vėl pradėjo savo veiklą, 
spalio 4 d. Prisikėlimo parapijos 
studijoj suruošdama paskaitą. 
Prelegentu pakviestas prof. dr. A. 
Matulis, iš Green Bay, Wisc. 
Paskaitos tema — “Drama ir pro 
za dabartinėje Vokietijoje”.

Dr. A. Matulis Wisconsino u- 
niversitete Green Bay dėsto vo
kiečių kalbą ir literatūrą. Perei

Vadovų šypsenos liudija, kad Atlanto rajono stovykla buvo tikrai maloni ir 
sėkminga. Iš karės s. Liiė Milukienė, Atlanto raj. vadeivė, s, Subątįenė, 
s. Raminta Molienė, v. s. Petras Molis stovyklos viršininkas, s. Česlovas 
Kiliulis, skautų 'pastovyklės virš., ir vs. G. Stankūnienė, skaučių vastovy- 
klėš virš.

“AUŠROS VARTŲ” TUNTO 
DVIDEŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS
Oficiali “Aušros Vartų” tunto 

Amerikoje steigimo pradžia yra 
laikoma tuometinės V.S. J. Vai
čiūnienės įsakymas, parašytas 
dar Vokietijoje, Schweinfurte, 19 
49 m. rugsėjo mėn. 25 d.

Bet pats skautiškas judėjimas 
prasidėjo beveik visi metai prieš, 
kada 1948 m. lapkr. mėn., Chi
cagoje gyvenančius skautus ir 
skautes sudomino žinutė: “Sesės, 
broliai skautai!... Šaukiama skau
tų ir skaučių sueiga... Budėkime! 
Iniciatorių vardu, ps. L. Grinius” 

Ir štai per dvidešimt metų, 
“Aušros Vartų” tuntai išaugo į 
šių dienų didžiulį vienetą. Tun
tą sudaro 8 draugovės, kurių su
eigos vyksta kas savaite Jauni
mo Centre, ar privačiuose na
muose. Tuntui talkininkauja 3 su 
augusių vyr. sk. būreliai, o veik
lusis Tėvų Komitetas su p. E? 
Nakučiu priekyje, ajlieka didžiuo 
sius tunto ūkio darbus tiek sto
vykloje, tiek švenčių ir Kaziuko
mugės metu.

Dvidešimtmečio sukaktį “Au
šros Vartai” minės š.m. spalio 
mėn. 19 d., Jaunimo Centre.

Šventės pradžia 5 vai. p.p. Tė
vų Jėzuitų Koplyčioje vėliavų 
pašventinimu ir tunto mirusiųjų 
spsįų priiiiffi&aiu.

Iškilmingoji šventės dalis.

tais metais profesoriavo Purdue 
u-te ir vadovavo moderniųjų kal
bų skyriui. Akademinius laips
nius gavo Tuebingeno,. Detroito 
u-tuose; yra paskelbęs eilę studi
jų-

Pristatydamas auditorijai pas
kaitininką, draugijos pirm. arch. 
V. Liačas pabrėžė, jog ateities 
veikloje būsią stengiamasi suįdo
minti ir įtraukti į draugijos veik
lą ką tik baigusius universitetą 
ir dar studijuojančius lietuvius, 
gyvenančius Toronte ir greti
mose apylinkėse. Tam reikalui, 
spalio 24 d. Šv. Jono parapijos sa
lėje ruošiamas bendras susipa
žinimo vakaras - banketas, prie 
kurio suruošimo prisidedąs ir 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos kle 
bonas ir tos parapijos vadovy
bė. Kvietė tame pobūvyje visus 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

Dr. Matulis apžvelgė kas deda
si Vak. Vokietijos dramaturgijo

pristatoma kiekviena draugovė 
su savo daina ir šūkiu. Tunto 
dvidešimtmečio gairelę pakelti 
yrą pakviestos pirmosios “Lapių” 
skilties sesės.

Klasėse vyks tunto vienetų dar
bų parodėlės. O vyr. sk. “Gabi
jos” dr-vė ruošia savo sesių dai
lininkių meno parodą.

Po oficialios dalies seks meni
nė programa - laužai, kur pavaiz
duos svarbiuosius tunto gyveni
mo momentus. Laužo pasirody
muose dalyvaus visos tunto sesės.

Vaišių metu svečiams bus pris
tatytas tunto dvidešimtmečio lei
dinėlis, specialiai šiai sukakčiai 
paminėti išleistas.

Tad iki pasimatymo šventėje!

PRANEŠIMAS “NIDOS” 
LAIVO REIKALU

LS Seserijai priklausantis jūrų 
skaučių “Nidos” laivas pereitą 
sekmadienį .pradėjo aktyvų skau- 
tavimo darbą. Laivo sueigos vyks 
ta Jaunimo centro patalpose. 
“Nidos” laivas Chicagoje, nepri
klausantis kitiems skaučių tun- 
tąms, veikia Seserijos ribose nuo 
1961 m. Laivo vadovei ps. Biru
tei Putriutei pasitraukus iš ei
namų pareigų, nauja jūrų skau
čių vadove paskirta ps. Aldona 
Jpvarąuskienė. Norinčios įstoti į 
jūrų skaučių eiles, gali kreiptis į 
naująją vadovę.

v.s. Malvina Jonikienė
Variausia Skautininkį

je nuo 1961 m. ligi šių dienų. 
Suminėjo aštuonis labiau pasi
reiškusius dramų rašytojus, pra
dedant Kiphartu.

V. Vokietijoj teatras esąs la
bai gerai pastatytas: jo lygis bei 
teatrų skaičius augąs. Šiuo metu 
ten esą 200 profesionalinių ir 60 
privačių teatrų. Jie išlaikomi 
valstybės lėšomis, kas krašto iž
dui kasmet kainuoją apie 300 
mil. markių.

Teatrų repertuaras įvairus, pra
dedant klasikiniais veikalais, iki 
moderniųjų ir absurdinio teatro 
pasireiškimų..

Paskaitoje, prelegentas, apžvel
gęs dramaturgų kūrybą, ilgiau su
stojo ties Hochmutu, kuris su savo 
“Stelvertreteriu” pamiršęs, jog jis 
ne kaltinamąjį aktą kam nors, 
bet dramą rašąs, norėjęs apkal
tinti Popiežių Pijų XII-tąjį, už 
nekėlimą balso prieš nacius jų 
masinių žudymų metu, nes tokiu 
atveju būtų buvę galima išsau
goti keletos milijonų žmonių gy
vybes. Vokiečių dramaturgai — 
jauni žmonės (Hochmutas g. 
1931 m.). Taigi, jeigu ne jauno
ji, tai bent jaunesnioji generaci
ja, ryškiai matė naciškąją žmo
nių eksterminaciją ir, greičiau
siai dėl to, jų dramaturgijoj - 
jaučiamas kaltės vokiečių tautai 
poreiškis — su politiniais ir psi
chologiniais konfliktais.

Pokario metu vokiečių drama
turgai daugiau žvalgęsi į savo 
kaimynų — prancūzų dramatur
giją paskiau pradėję reikštis su 
kaltinimais patys sau, t.y. vokie
čiams, išskyrus, kaip matėme, 
R. Hochmutą, kuris šokosi kaltin
ti anuometinį popiežių.

Taigi Vak. Vokietijoj vokiečiai, 
tebejaučią ir tebekalbą apie kal
tę, kaip tam tikrą katarsį.

Prelegento nuomone, vokie
čiai dar gal ilgesnį laiką kaltins 
save ir spręs klausimą, kodėl jie 
nieko nesakė, kai žuvo tūkstan
čiai ir net milijonai kacetuose ir 
gal ateisiąs toks momentas, kai, 
pagal Šprenglerį, būsią galima 
gyventi pagal šūkį “Carpe 
diem” - gyvenk su šią diena,,, 
( o kodėl nacių artimi bičiuliai 
sovietai tokios kaltės nejaučia, 
nors taip pat išžudė milijonus 
nekaltų žmonių savo kalėjimuo
se ir kone. stovyklose?—Pr. Alš.).

Po paskaitos diskusijose daly
vavo arch. Banelis ir d'r. Gaida.

Dr. Gaida klausė ar R. Vokie
tijos gyventojai jaučią tokią pa
čią kaltę ir ar V. Vokietijos gy
ventojai teturi tik kaltės kom
pleksą prieš akis ir neturi kitų i- 
dėjų? Atsakyta, kad sunku pati
krinti ar R. Vokietijos gyvento
jai panašiai galvoją kaltės at
žvilgiu, nes jų lūpos užčiauptos.

Paskaitai pasibaigus buvo vi
siems bendra kavutė salėje, o pas
kiau —paskaitininkui ir dides
nei daliai svečių priėmimas pas 
p.p. Manglicus. Paskaitoje daly
vavo apie 50 asmenų.

Pr. Alšėnas

0R. ANNA BALIUNAS
AKU.) AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070 

Resld. Telef. 259-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) TeL LU 6-6446
i Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-801*

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

TeL 695-0683 — Elgln
426 No. Liberty Street 

Route 26, Elgin, Dllnob

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 68-člos lr Callfornla ' 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. UAlbrook 5-8048

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

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

2434 VVest 71et Street
Vai: rfcrti., ketv. 1-4, vakare 7-9, antr., penktad; 1-5, treč. Ir šešt. tik
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Oflao — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

HPEOlALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS UGOS

Cratvford MedicaJ Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandoa pairai susitarimą

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologine Cliirurglja 

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR-8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 
VAIKU LIGOS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 7lst Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v, v„ 

uuv 9 tni ; 21 . aJ.. ttroa a u ai ta
run

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki > vai i rečiau u Seštad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. —- REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

Vai.: plrmad antrad ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Seštad. 12-2 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU UGU 

SPECIAUSTfi 
MEDICAL BUILDING

7158 South Weetern Avenne 
Plrmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p.p.

Oflao telef. RE 7-1108 
__________ Rez. tel. 239-2P1P__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad.. ketv-, 5—»8 vąl., 
' antrad. Ir penkt. 1—4 vai.___ValandQs_jį>agaĮ_i>susitarimĮj;____

Remkite “Draugę”.

Metams U metų 
$17.00 9.00
$15.00 8.00
$18.00 9.50

3 mėn. I mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 5 
8:30 — 12:00 E

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2464 VVest 71st Street

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

fieštad. # v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7097 

5159 So. Damen Avenne 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., .ketvirtad. Lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 West 69 th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATl) 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

Vai.; antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

fhl'lAIKO AKINU 8 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl.

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W 68rd Streel 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
V. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ! 

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

Tel. PRospeet 8-1223 
Atostogose nuo spalio 6 d. Iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaitį, 2750 AV. 71 St. — 925-8296. 

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenne
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Narnu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

6449 So.. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad.. peniktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-S v. vn.vg.-o 
Sa-tedieiicii U-l t&l
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20 metų sukaktis

ANAPUS GĖDOS SIENOS
KINIJOS VIDAUS GYVENIMAS

Kinija sutinka derėtis, bet ne kapituliuoti

<

r

Pereitą savaitę Rytų Vokie
tija, vadinama Vokietijos de
mokratinė respublika, atšven
tė savo gyvenimo 20 metų su
kaktį. Normaliomis aplinkybė
mis tokia sukaktis būtų buvu
si didžiulė laisvės šventė. Ta
čiau ja nelabai kas džiaugėsi: 
nei vokiečių tauta, nei laisva
sis pasaulis ar laisvę mylintieji 
žmonės.

Šiaip ar taip R. Vokietija 
yra Lietuvos kad ir netarpiš- 
kas kaimynas. Su vokiečiais, 
ar jie būtų laisvi, kitus paver
gę laikytų ar patys pavergti 
būtų, mes turėjome, turime 
ir turėsime daugybę bendrų 
reikalų. Taigi ir pro šią sukak
tį negalime negirdomis praei
ti.

*
Rytų Vokietija iš tiesų nėra 

savaranki valstybė, o tik Vo
kietijos valstybės žemių tarp 
Oderio ir Elbės uniu d’Hs. Bai
giantis n pas. karui ši Vokie
tijos dalis buvo rusų kariuo
menės užimta, kaip jiems skir
ta okupacinė zona, kai kitas 
tris okupacines zonas užėmė 
amerikiečiai, britai ir prancū
zai.

Ilgesnį laiką rusai nesvajojo 
apie Rytų Vokietijos valstybės 
įkūrimą. Atvirkščiai, jie gal
vojo apie didelę Vokiet’ią, ap
jungiančią visas okupacines 
zonas, kuri būtų Maskvos įta
koje ir jos kontroliuojama. Ta
čiau jų planai neišsipildė, kai 
50 mil. vokiečių iš jų nagų iš
slydo, trims vakariniams są
jungininkams įkūrus Vakarų 
Vokietijos valstybę — Federa- 
linę Vokietijos respubliką. Šis 
faktas paskątino Maskvą pa
našiu būdu paskelbti naują 
R. Vokietijos valstybę, pava
dinant ją Vokiečių demokrati
ne respublika. “Demokratijos” 
vardas, gal būt, buvo įrašytas 
todėl, kad to krašto vokiečiai 
niekad daugiau nebegalvotų a- 
pie demokratines laisves ir ku
rias nors teises.

Paskutinį sprendimą R. Vo
kietijai įkurti paskubino rusų 
1948 m. paskelbta Beriyno blo
kada. Rusai nesitikėjo, kad va 
kariečiai sąjungininkai gins 
vakarinius vokiečius ir ypač 
Berlyną. Blokados pralaužimas 
galutinai palaidojo rusų viltis 
sukurti jų kontroliuojamą ar 
satelitinę didžiąją Vokietiją. 
Pasitenkinta tuo, kas laimėta 
H pas. karui pasibaigus. Taip 
gimė R. Vokietija, Oderio ir 
Elbės upių ribojama, su sosti
ne Berlynu. Šiame plote buvo 
ir tebėra apie 17 milijonų gy
ventojų.

Tikrasis valstybės kūrėjas 
— Maskva. Bet tokių darbų 
Kremlius paprastai neatlieka 
savomis rankomis. Taigi ir R. 
Vokietijai kurti buvo parink
tas vokietis. Tai buvo Walter 
Ulbricht, gimęs 1893 m., se- 
nap komunistas, partijos sek
retorius. Pats Stalinas parinko 
šį vyrą naujai valstybei vado
vauti, nes jis, kaip komunis
tas ir politinis emigrantas, il
gesnį laiką gyveno Rusijoje, 
kru* kaip ir daugelis kitų šalių 
komunistų vadų įsigijo “ko
munistinį ideologinį paruoši
mą”.

Jau 1945.IV.30, Hitlerio nu
sižudymo dieną, Ulbrichtas 
atsirado Kalau aerodrome, 70 
km. į rytus nuo Oderio, ir drau 
ge su rusais slinko vakarų 
kryptimi. Tų pačių metų bir
želio 11 d. vokiečiu komunis
tai išleido atsišaukimą, kvies
dami gyventojus įsijungti į ko
vą “už Vokietijos atnaujinimą, 
už krašto atgimimą”. Ten jau 
veikė Stalino valdoma Ul'brich 
to ranka.

Stalinas Ulbrichtą .nepripuo- 
lamai parinko ir juo neapsi
riko: vargiai jau jis pats ar

kas kitas būtų galėjęs surasti 
labiau rusams atsidavusi vo
kietį ,taip ištikimą rusų idė
joms net Stalinui mirus ir po
litikai keičiantis. Ulbrichto Vo
kietija ir šiandien tebėra išti
kimiausias Sovietų satelitas iš 
visų, nors daug kas R. Vokie
tijai nė satelito vardo nepripa
žįsta ir šią Vokietijos sritį te
bevadina rusų okupuota zona.

Vienas iš didžiausių Ulbrich
to “nuopelnų” yra 1961 m. 
Berlyno gėdos sienos pastaty
mas. Šis aukštas mūras griež
tai atitvėrė Rytinę Berlyno da
lį nuo sąjungininkų valdomos 
vakarinės ir praktiškai sulai
kė tolimesnį vokiečių iš R. Vo
kietijos į vakarus bėgimą. O 
ką nors daryti Ulbrichtas tu
rėio, nes ligi 1961 m. iš R Vo
kietijos pabėgo 2,5 mil. vokie
čių.

Kurdamas R. Vokietiją Ul
brichtas visur disponavo Sta
lino 1945 m. pasakytais žo
džiais: “Hitleriai ateina ir pra
eina, bet vokiečių tauta ir vo
kiečių valstybė pasilieka”. Tie 
žodžiai, iš pradžių tik ant šie'"’1 
ir griuvėsių rašomi .ilgainiui 
turėjo virsti “vokiečiams šven , 
tais žodžiais”.

*

Kad ir prievartos būdu su
kurta nauja nenatūrali valsty
bė rusų ir pačių vokiečių ko
munistų durtuvų jėga pajėgė 
išsilaikyti 20 metų. Ir šiandien 
neatrodo, kad greitai atsirastų 
nauja jėga, kuri abidvi Vokie
tijas sujungtų. Tiesa, jos tei
sinė būklė nėra stipri. Ligi šiol 
ją tėra pripažinę 19 valstybių 
— tik Sovietų satelitiniai ir 
jiems palankūs kraštai R. Vo
kietija penkiuose, komunistam 
artimuose kraštuose turi 5 ge
neralinius konsulatus ;bet įvai
rių prekybinių atstovybių ji 
turi 28, kraštuose, jų tarpe Bel 
gijoje, Olandijoje, Danijoje, 
Italijoje, Norvegijoje. Tas tei
kia Ulbrichto Vokietijai daug 
ekonominės naudos.

O ekonominė „Ę. Vokietijos 
padėtis pakankamai stipri. Ir 
nenuostabu. Šiame krašte gy
vena 17 mil. vokiečių, o jie, 
kaip žinome, ' yra tvarkingi, 
drausmingi, paklusnūs valdžiai 
ir nepaprastai darbštūs, šioje 
Vokietijos dalyje yra labai 
stiprūs Vokietijos pramonės 
centrai: Berlynas, Dresdenas, 
Leipcigas, Frankfurtas, Erfur
tas,- ■fiebureriiras, Rostockas ir 
eilė kitų. Okupacinė valdžia 
tai gerai žinojo. Ji nesiekė su
naikinti šios vokiečių pramo
nės, nes rusas jos vietoje nie
ko geresnio nebūtų sukūręs. 
-Atvirkščiai, rusai išnaudojo 
vokiečių nagingumą, darbštu
mą ir padėjo pramonei plėstis. 
Taigi šiandieninė R. Vokietija 
Rytų bloke yra galingiausia 
pramonės šalis po pačios So
vietų Sąjungos. Rytiniai vo
kiečiai kasmet pagamina 12, 
500 traktorių, 138,000 automo
bilių, 327,000 skalbimo maši- | 
nų, 227,000 tonų audinių, 4,4 
mil. tonų plieno, 63 bil. kilova
tų elektros energijos. Taigi 
R. Vokietija yra dešimtoji pa
saulio ekonominė galybė, nors 
teturi 0,5 proc. pasaulio gyven 
tojų. Vis dėlto, jeigu lyginti 
jos gamybinį pajėgumą su V. 
Vokietijos valstybe, jis yra pra 
porcingai skaičiuojant 20 proc. 
žemesnis. Vadinasi laisvas va
karietis vokietis daugiau pa
gamina. Ir darbininkų gyveni
mo sąlygos, socialinis draudi
mas, gydymas, senatvės ap
rūpinimas ir kiti reikalai Vak. 
Vokietijoje nepalyginamai ge
riau tvarkomi. Vadinasi ko
munistinė santvarka R. Vokie
tijoje savo uždavinio" neatliko. 
Ir tai yra viena iš nriešasčiu, 
kcdel rusų ravergti rytiniai 
vokiečiai, švęsdami savo vals
tybės 20 metų sukaktį, vis 
žvelgia į vakarus. b. kv.

Kol raud. Kinija ir komunisti
nė Rusija vedė sienų klausimu 
karą spaudoje, radijo bangomis 
ir vadų lūpomis, atrodė, kad yra 
paprastas nervų karas. Kai kovo 
mėn. prie Usuri upės, liepos 8 
d. prie Sinkiango provincijos bu
vo pradėti kilnoti karinių jėgų pa
sienio ženklai, nervų karas baigė
si, žodį perėmė tarti generolai. 
Tačiau, kai abi didžiausios ko
munistinės valstybės savo pasie
niuose sutraukė milžiniškas kari
nes jėgas, padėtis statė klausimą, 
— ar abiejų valstybių komunis
tinė ideologija, savo diktatūrinį 
režimą pasiekusi milijonais ne
kaltų žmonių aukomis, nori savo 
kraštų komunizmą sunaikinti sa
vomis rankomis?

* ♦
Milžiniškų karinių jėgų ilges

nis laikymas pasienyje daug kai
nuoja, alina valstybės lėšas, kad 
ir be blogos valios eilinis karys ar 
silpnesnių nervų pasienio dalinio 
vadas lengvai uždegti karo gais
rą, kuris nesulaikomai išssiplės- 
tų į labai rimtą, žiaurų ir atomi
nių ginklų kerštą. Ankstesnius 
Maskvos pasiūlymus Kinija sąmo
ningai ignoravo pasienio ginčus 
tvarkyti pasitarimais. Amūro u- 
pės baseino laivybos pasitari
mai buvo pradėti VI. 18 d. Susi
tarimas pasirašytas VIII. 8 d. Bet 
tą pačią dieną prie Goldinsko 
salos, 40 mylių į vakarus nuo 
Cabarosvsko miesto, kur vyko ki
nų- rusų Amūro upės laivybos 
pasitarimai, pasienio sargybiniai 
susikovė ir turėjo abi pusės aukų. 
Vėl prasidėjo spaudos ir vadų 
kalbomis kaltinimai, grasinimai 
atsikeršyti ginklais.

Ho Chi Minh testamentas
Niekados nebus sužinota, kas 

paveikė sienų klausimą su Kinija 
spręsti taikingai. Yra manančių, 
kad Maskvą paveikė S. Vietna
mo diktatoriaus Chi Minh testa
mentas, jam mirus rugsėjo 3 d. 
Savo testamente Ho prašė ko
munistinės Kinijos ir Rusijos va
dų pasienio ginčą likviduoti ne 
ginklu, bet pasitarimais, kurie 
būtų teisingi, kuriais būtų atitai
sytos valstybėms padarytos se
nos teritorinės skriaudos. Krem
lius turėjo gerą progą susitikti 
su Kinijos min. pirm. Chou En- 
lai Hanojuje laidotuvėse.

Maskva savo delegacijai vado
vauti Ho laidotuvėse paskyrė 
min. pirm. Kosyginą ir jam įtei
kė sienų klausimu pasitarimams 
pradėti plano pasiūlymą. Bet 
Chou En-lai vengė susitikti su Ko 
syginu Hanojuje. Atvykęs į Ha
nojų aplanką diktatoriaus palai
kus, pasikalbėjo su Š. Vietnamo 
komunistų vadais, Kinijos dele
gacijai Ho laidotuvėse paliko 
atstovauti savo pavaduotoją, o 
pats greitai sugrįžo į Pekiną. Ki
nijos delegacijos pavaduotojas 
nesutiko kalbėtis Hanojuje su Ko 
syginu. Tačiau po Ho laidotu-

K. TAUTKUS

vių, grįždamas namo per Indiją, 
Kosyginas Kalkutoje rado žinią, 
kad jis gali atvykti į Pekiną ir 
trumpai pasikalbėti su min. pirm. 
Chou En-lai. Vengdamas paro
dyti, kad į Pekiną skrenda iš In
dijos, Kosyginas pasuko į Taziki- 
jos valstybės sostinę Dušabę, 
papildęs lėktuvo kurą, tiesiu ke
liu nuskrido į Pekiną. Jam nepa
vyko susitikti su Mao, bet su 
min. pirm. Chou Pekino aerodro
me trumpai pasikalbėjo, jam į- 
teikė savo atsivežtą pasiūlymą 
pradėti sienų klausimu pasitari
mus.

Maskvos rugsėjo 11 d. įteik
tame pasitarimų pasiūlyme buvo 
trys punktai: 1. abi valstybės 
stengiasi vengti pasienyje inci
dentų, 2. pasitarimus sutaria 
per ambasadorius ir 3. prekybos 
sutartis pasirašoma 300 mil. dol. 
sumai. Deryboms vietos parinki
mas, kokio laipsnio delegatai 
ves pasitarimus, datos nustaty
mas paliktas Pekinui informuoti 
Maskvą per ambasadorių. Kini
jos vadai ilgokai studijavo Mas
kvos įteiktą Kinijai sienų klau
simu pasitarimų planą. Laiki
nai abi valstybės susilaikė nuo 
puolimų, šmeižtų ir kaltinimų.

Pekino sutikimas

Per Pekino radijo Kinija 1969 
m. spalio 7 d. davė savo sutiki
mą pradėti sienų klausimu pa-

JAV sekret. Rogers teigia, kad 
prez. Nixonas po truputį atitraukia 
karius iš Vietnamo, ir toliau ati
trauks, jei priešas taip pat norės karo 
veiksmus mažinti. Apačioje matyti 
Šiaurės Vietnamo delegacijos narys 
Paryžiuje Nguye n Thi Binh. kad 
JAV prezidentas tik ramina savo gy
ventojus, o taikos nesiekia.

sitarimus, kuris bus vedami Peki
no mieste, raud. Kinijos sostinė
je. Pasitarimus ves užs. reikalų 
ministerių pavaduotojai. Mas
kva suriko ir pagal UPI žinių 
agentūros atstovą Maskvoje 
Henry Shapiro nustatė pasita
rimams datą spalio 20 d. Mas
kvai atstovaus sienų pasitari- 
muose užsienio reikalų min. pa
vaduotojas Vasili Kuznecovas, 
kuris po Čekoslovakijos okupaci-j 
jos nustatė laisvėjimui sunaikin
ti krašte Maskvos liniją. Pekino 
pakvietimas pradėti sienų klausi
mu susitarimus su Maskva yra 
švelnus, santūrus. “Esą, nėra rei
kalo ginčytinus klausimus spręs
ti karo keliu”.

Tačiau kinai pasiūlė atitrauk
ti karinius dalinius iš pasienio. 
Ta pačia proga kinai pažymėjo 
ir priminė Maskvai, kad jie ir to
liau kreips ypatingą dėmesį į bu
vusias dar carų laikais pasirašy
tas sutartis, kuriomis buvo netei
sėtai pagrobtos Kinijai priklau
sančios teritorijos, dabar valdo
mos komunistinės Maskvos dikta
tūros. Aiškiai matyti, kad sienų 
klausimu pradėti pasitarimus į- 
piršo Maskva. Kinijos sutikimas 
pradėti sienų klausimu pasitari
mus Pekine yra • atsakymas Mas
kvai į Kosygino trumpą atsilan
kymą Kinijoje, IX. 11 d. ir jo as
meniškai įteiktą Kinijos min. pir 
Chou En-lai pasitarimus pradė
ti pakvietimą. Net JAV komunis
tų partijos vadas Gus Hali, kuris 
lankėsi Maskvoje IX’ 16 d. ir 
kalbėjosi su Brežnevu, sampro
tauja, kad pasitarimai bus ilgi, 
sunkūs ir niekas nežino, kaip jie 
baigsis.

Tiesa, Šeliapinas Tokijo pareiš
kė, kad atsilankius Kosyginui 
IX. 11d. Pekine ir pasikalbėjus 
su Chou,’ abiejų kraštų santykiai | 
pradės švelnėti ir nesusipratimai 
bei sienų ginčas Bus baigtas' tai
kingai, abi valstybes patenkina
mai. Panašios nuomonės yra 
Brežnevas ir Vakarų spaudos at
stovai. Nors Kinijos sukomunisti- 
nimo 20 metų sukakties šventė
je Maskva nebuvo pakviesta, bet 
spalio 1 d. Kremlius atsiuntė la
bai švelnų pasveikinimą ir lin
kėjimą, kad “abi draugiškos 
valstybės gyvens broliškai ir sa
vo tarpe nesusipratimus sutvar-, 
kys patenkinančiais būdais ir be 
skriaudų”.

Sutikimas ir įspėjimas

Tokijo žiniomis Pekinas, sutik
damas pradėti sienų klausimu 
pasitarimus, įspėjo Maskvą, kad 
ji tramdytų savo karo “manija- 
kus”, kurie pasikėsintų prieš stra
teginio pobūdžio sritis Kinijoje. 
Kinijai kelia rūpestį pasklidusios 
žinios, kurios iškėlė klausimą: 
pulti Kinijos atominius įrengi
mus ar susilaikyti. Kinija nese
niai išbandė dešimtą atominę 
bombą. Paskutinieji du bandy-

Milwaukee Falk b-vė, Wisc., pagamino milžinišką laivo sraigtą, kuris 
bus naudojamas didelio laivo statybai.

mai buvo rugsėjo 23 ir 29 dieno
mis. Tačiau kinai apie jų bandy
mą paskelbė tik spalio 3 d. Skelb
dami apie įvykdytus bandymus, 
kinai paminėjo, kad jų ginklai 
skirti ne puolimui, bet tik apsi
gynimui ir atominių ginklų jė
gų balansavimui.

Vakarų spaudos žiniomis ki
nai savo sutikimą davė tartis sie
nų klausimais todėl, kad turi 
sunkumų viduje. Kultūrinė revo
liucija sukrėtė krašto ūkį ir eko
nomiją. Paskutinis valdžios suko
lektyvinimas, paskelbtas per Tibe 
to sostinės Lahaso radiją IX. 14 d., 
sako, kad Kinijoje kovos vadų 
tarpe nėra baigtos. Iš Lahaso ra
dijo pranešimo galima buvo iš
skaityti, kad pirmą kartą Kinijoje 
buvo girdėti apie “kolektyvinės 
vyriausybės valdžią”, kuri iki 
tol buvo žinoma, kaip Kinijoje 
komunistinės diktatūros režimas, 
o jos priešakyje yra diktatorius 
Mao. Bet per Kinijos revoliuci
jos - krašto sukomunistinimo 20 
metų šventės sukaktį, įvykusią 
spalio 1 d., nebuvo matyti, “ko
lektyvinės valdžios”, o tik vie
nas diktatorius Mao, jo pavaduo
tojas - įpėdinis krašto apsaugos 
min. Lin Piao, apsupti Alba
nijos komunistinės delegacijos 
narių parado tribūnoje. Nors 
Mao nekalbėjo, bet Lin Piao de
vynių minučių kalboje šventės 
dalyviams pasakė, kad Kinija, 
vadovaujama “Mao išminties”, 
nebijo nei JAV kapitalistinio, 
nei Maskvos socialimperialisti- 
nio imperializmo. Liaudis, vado 
vaujama Mao, vieningai kėlė 
krašto ekonomiją, ūkį ir kaip gra
nitas stovėjo krašto sienų ar teri
torijos gynybos gretose.

Pekino laikraščiai “Pekino 
liaudies žinios”, “Raudonoji vė
liava” sukaktuvių išvakarėse, pas
kelbė, kad “Mao yra ne tik ide
ologinis ir politinis vadas, bet ir 
vyriausias Kinijos kariuomenės 
vadas”. Seniau buvo žinoma, kad 
vyriausiu Kinijos karinių jėgų 
vadu ir krašto gynybos ministe-

POPIEŽIUS APIE MISIJAS

Kalbėdamas tįilkstančiams 
maldininkų vienoje bendroje 
audijenoijoj, popiežius Paulius 
VI iškėlė savo buvusios kelionės 
į Afriką apaštališką ir misio
nierišką reikšmę. Misijų reika
lauja Evangelijos dvasia ir pa
ti krikščionybės esmė, — pažy
mėjo Paulius VI. — Kaip gi 
Evangelija pasklistų tautose, 
jeigu niekas jos neskelbtų? Ti
kinčiųjų pareiga yra tikėjimo 
turtą, kurį jie yra gavę, per
duoti (kitiems žmonėms. -Savo 
meilę ir išganymą Dievas sklei
džia pasaulyje, pasinaudodamas 
žmonėmis — misijonieriais, pa 
sinaudoja žmonių meile ir pa
siauta) jiimū. Apaštališkumas ir 
katalikiškumas, visuotinumas 
yra pagrindinės Kristaus įsteig 
tosios Bažnyčios žymės. Bažny 
čia yra atsakinga už Kristaus 
mokslo pasklidimą pasaulyje. 
Visuotinumas reikalauja, kad 
Bažnyčia nebūtų sutapatinama 
su viena kuria nors cįvilizacija. 
Bažnyčia yra starta visoms 
tautoms ir visoms kultūroms. 
Bažnyčia neatmeta to, kas yra 
teisinga ir gerbtina pagoniško
se religijose bei kultūrose... 
Bažnyčios visuotinumas reiškia, 
kad krikščionybės turinys gali 
būti išreikštas visomis žmogaus 
kultūros formomis, prisitaikant 
prie skirtingų rasių, gyvenimo 
būdo bei papročių. Visos tautos 
ir visi žmonės, — pažymėjo Pau 
liūs VI, — gali priklausyti Baž
nyčiai, neprarandant tautinių 
savumų, bet priešingai, juos 
papildant ir iškeliant į aukštes
nę, dvasinę plotmę.

riu buvo laikomas, ir linksniuo
jamas, be paties Mao, tik io pa
vaduotojas Lin Piao. Faktai ro
dytų, kad Kinijoje nėra “kolekty
vinės valdžios”, o tik Mao ir jo 
diktatūra.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE BASA
60

— Nežinau kiek, bet jų daug, — nusišypsojo jis. 
Viskas buvo taip keista. Jie patys buvo keisti. Atro

dė, kad vakar tik atsiskyrė, o šiandien vėl tęsė vakarykš
čią dieną. Bet ta diena buvo ilga... O metai tarpe lyg
išnyko... ’

— Aš tave mačiau, — Auksė negalėjo kitaip kreip
tis, jie buvo per daug artimi. — Bet mes niekada “tu” 
neshkėm! — nesuprato ji savęs.

— Taip, teatre. Negalėjau paskiau tavęs surasti... 
— kalbėjo jis, lyg visa tai buvo vakari — Atvažiavau į 
draugo vestuves...

— Kas ta blondinė? — paklausė ir prikando lū
pą. Ne, jai nereikėjo to klausti. Bet jis nematė jos sumi
šimo.

— Draugo sesuo, — jis buvo rimtas. — Dabar iš
tekėjusi, — kažkodėl pridėjo.

— Ir aš ištekėjusi, — Auksė pažiūrėjo į jį.
— Tai nesvarbu, — keistai atsakė jis. Tiesa, dabar 

viskas buvo nesvarbu. Dabar tarp jų nebuvo jokios sie
nos, jokių neaiškumų, jokių abejonių. Bet ar tikrai?

— Kodėl norėjai, kad mes daugiau nesusitilctu- 
mem? — paklausė Auksė ir sulaikė kvapą: — O jei jis 
neatsakys? Ir vėl liks amžinas “kodėl?”.

Nenorėjau, bet reikėjo, — suspaudė jos rąnką. 
Ji vėl pajuto tą virpėjimą, kurio gyvenime nebūna, ku- 

- sis tik sągoa it aK&M&a $ jaasš įriejtr

vieną savo širdies smūgi, jautė, kaip džiūsta lūpos, jau
tė, kaip ji skyla į dvi dalis: viena norėjo bėgti ir neat
sisukti, nes tai tik saldus sapnas, iš kurio reikės tuojau 
pabusti, o kita norėjo užsimerkti ir pasilikti šalia iki 
pabaigos, iki pasaulis sustos sukęsis.

Ji bijojo klausti, bet jis pats kalbėjo:
— Aukse, mano gyvenime nėra moteriai vietos, 

— jo balsas buvo ramus, labai švelnus, švelnesnis, ne
gu ji prisiminė.

— Kodėl? — ji turėjo žinoti.
— Aš gimęs vienatvei, — atsakė jis ir nusijuokė, 

bet tame juoke buvo tik kartėlis.
—Nereikia... — ji ištarė, nes bijojo išgirsti atsaky

mą, kurio nežinojo, bet kuris jau dabar skaudino.
— J° gyvenime man nėra vietos, — nesąmoningai 

kartojo mintyse. Ji užmiršo Johną ir jautė tik, kad ant
rą kartą buvo atstumta Vytauto, kuris grįžo į jos gy
venimą, lyg niekada nebuvo išėjęs.

— Tu laiminga, Aukse? — švelniai paklausė jis, o 
jos ausyse tie žodžiai skambėjo kaip pajuoka: ji niekada 
nebus laiminga.'

— Taip, — melavo lūpos, nes jis to laukė.
— Turi šeimos? — jis buvo lyg brolis, tėvas...
— Ne.
— Kodėl? — aštriai paklausė.
Ji nustebus pažiūrėjo j jį:
— Nežinau. Bet tai nesvarbu, ar svarbu kodėl? — 

gūžtelėjo pečiais.
— Žinoma, kad svarbu! Dabar medicina taio ca- 

žengus, kad gali daug ką atitaisyti, — jame prabilo
daktaras.

Bet Auksė nenorėjo apie tai kalbėti. Visi tie žo
džiai atrodė nereikšmingi. Jos širdis neramiai plakė,
fifflilkinianai

— Mums nereikėjo susitikti, — staiga joje kilo pa
nika. Ji norėjo bėgti nuo Vytauto, nuo to malonaus 
virpėjimo, kuris žadino keistą ilgesį, nuo kurio tirpo są
nariai ir raizgėsi mintys.

— Aš turiu važiuoti namo, — ji pasuko prie auto
buso. Vytautas nieko neatsakė ir lydėjo ją tylėdamas. 
Susitikimo džiaugsmas staiga virto neviltimi, nes jų ke
lias pasibaigė. Sį kartą ir Auksė jautė, kad nebuvo pras
mės kalbėti .apie ateitį,nes ji jiems buvo neįmanoma.

Gyvenimas nepasikeitė, tik Auksė buvo ne ta pati.
— Ko aš norėjau? Ko galėjau tikėtis? — klausė ji 

pati savęs ir jautė,1 kaip liūdesys ir abejingumas vis
kam gaubė ją lyg kokia skraiste, pro kurią neprasiver
žė joks džiaugsmo spindulėlis. Aplinkui buvo niūru, šal
ta ir tuščia. Ji jautėsi praradusi viską. Gal tai nusivyli
mas, kad jo gyvenime nebuvo jai vietos.

— Jis sakė moteriai, — raminosi, bet pavydo jaus
mas nenyko. Pavydas kam? Kokia gi teisę ji turėjo pa
vydėti? Bet kas galvojo apie tėisę?..

— Jo lūpose mano vardas skambėjo lyg dažnai 
kartojamas, -— viltis persekiojo ją lyg pagunda ir ilge
sys to, kas neįmanoma, vėl grįžo.

— Ne, ne!... Aš gi suaugusi, subrendusi moteris, 
ne kokia jauna mergiotė, kad gyvenčiau tuščiomis sva
jonėmis, —- draudė ji save ir norėjo bėgti nuo visų tų 
iki šiol nepatirtų jausmų, kurie lyg banga ją užlieda
vo ir ji nebegalėdavo galvoti. Bet 3r įmanoma pabėgti 
nuo savęs? Joje ta banga kilo, joje ji slūgo ir. vėl užlie
jo protą, valią. " ’

£Bsu
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LIET. KAT. GYDYTOJŲ 

KORP. GAJOS SUKAKTIS
Nors jau ateitininkų liet. gy

dytojų korp. Gajos 40-ties metų 
sukaktis anksčiau suėjo, bet mi
nėjimas įvyko spalio 12 d., sek
madienį. Tai padaryta, kad leng 
viau galėtų dalyvauti daugiau 
gydytojų, nesitrukdydami nuo 
profesinio darbo.

Minėjimas prasidėjo šv. Mi- 
šiomis tėvų marijonų koplyčio
je Chicagoje. Pamaldas laikė 
ir atitinkamą pamokslą pasa
kė kun. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC. Vargonais grojo dr. B. 
Valadka, o visi susirinkusieji 
pagiedojo lietuviškų igesmių. Po 
pamaldų vienuolyno svetainėje 
buvo pusryčiai ir susirinkimas.

Prisiminta veikla
Susirinkimą atidarė Gajos pir 

mininkas dr. V. šaulys, primin
damas praėjusių metų veiklą, 
teikiamas medicinos studentams 
stipendijas, susirinkimus ir ki
tus darbus. Susirinkimui pirmi
ninkauti buvo pakviestas dr. A. 
Marčiukaitjfs iš Gilespite, III., 
sekretoriauti dr. P. Starkienė 
iš Chicagos. '

Susirinkimo pirmininkas pa
kvietė duoti apyskaitas korp. 
valdybos sekr. dr. A. Labokie- 
nę ir ižd. dr. F. Zuibiną. Re
vizijos komisijos pranešimą per 
skaitė sekr. dr. J. Starkus, visų 
vardu padėkodamas sekretorei 
ir iždininkui už tvarkingai ve
damas knygas ir visas sąskai
tas.

Istorinė apžvalga

Paskaitą skaitė dr. Kazys 
Pemkus. Tema — Gajos istori
niai bruožai. Gajos steigiama
sis susirinkimas buvo 1927 m. 
lapkričio mėn., bet korporacija 
universiteto senate buvo užre
gistruota 1928 m. kovo 21 d. 
Tų pačių metų birželio 3 d. buvo 
vėliavos šventinimas. Vėliavos 
kūmai buvo dr. Domas Jasaitis 
ir dr. Sofija Čerkeliūnienė.

Iki šiol nežinoma, kas buvo 
tas vienas asmuo, kuris iškėlė 
Gajos steigimo idėją, bet žino
ma, kad steigiamąjį susirinki
mą sudarė keturiolika studen
tų iniciatorių, kurių dar yra ir 
šiame krašte, kaip dr. J. Meš
kauskas, dr. F. Zubinas, J. Bal
čiūnas, P. Strimaitis.

Kilniai idėjai gimti nereikia 
aplinkos patogumo, pabrėžė pre 
legentas, bet reikėjo tam tikrų 
sąlygų ar paskatų, stumiančių 
tai idėjai realizuoti, — ir tai 
buvo nihilistinė Rusijos atmos
fera medicinos fakulteto vado
vybėje ir nepopuliarumas būti 
kataliku gydytoju; valdžios nu
siteikimas prieš ateitininkus; 
smarkiai auganti ateitininkija. 
kuri jau nebepajėgė patenkinti 
specifinių profesijoms besiruo
šiančių aspektų, šie trys paska
tai ir buvo tos sąlygos, dėl ku
rių įsikūrė katalikų gydytojų 
korp. Gaja.

Bolševikmetis praretino Ga
jos gretas, bet kartu jas la
biau užgrūdino. Taip pat prie 
užgrūdinimo prisidėjo ir vokie
čių okupacija. Dėlto ir stovyk
liniam gyvenime nereikėjo Ga
jos atgaivinti, o tik pratęsti jos 
veiklą užsieny. Vokietijoje ji 
pradėjo 1945 m. sistemingai 
veikti ypač Tuebingene, kur bu
vo susispietęs didelis būrys stu
dentų medikų ir korporantų. 
Kai prasidėjo emigracija į už
jūrius, šiame krašte 1950 m. 
vėl .buvo sudaryta valdyba ir 
tęsiama veikla. Chicagoje tai 
padarė daktarai J. (Starkus, J. 
Meškauskas, Z. Danilevičius, A. 
Alekna, ėmęsi iniciatyvos ir su
traukę kitus gajininkus. Kurį 
laiką (1961-65) net leido savo 
biuletenį “Gajos Aidą”.

Dabar Gajos narių randame 
bendrinėse lietuvių organizaci
jose, kaip dr. J. Sungaila, bu
vęs PLB valdybos pirm., dr. A. 
Razma, Lietuvių fondo iniciato
rius ir vald. pirm. Jau yra ir 
mirusių, kaip daktarai A. Alek
na, V. Prunskis, B. Gaižiūnas,

B. Paliokas, čia neminimi tie, 
kurie mirė okupuotoje Lietuvo
je ar Sibiro tremty.

Paskaita buvo išsami, gerai 
paruošta ir davė aiškų Gajos is
torinį vaizdą. ,

Nauja valdyba
Po paskaitos nominacijų ko

misijos pirm. dr. Rimkus (kiti 
nariai — dr. Z. Danilevičius ir 
dr. K. Pemkus) komisijos var
du pasiūlė kandidatus į naują 
Gajos valdybą ir revizijos ko
misiją. Nau jon valdybon bu
vo išrinkti: pirm. dr. Jurgis 
Starkus, dr. A. Garūnienė, dr. 
Jonė Meškauskienė, dr. Petras 
Rasutis ir dr.- Bronius Valad
ka, kandidatė — dr. Aldona 
Rimkienė. Į revizijos komisiją 
išrinkti; dr. J. Danilevičienė, dr. 
J. Kižys ir dr. V. Zubinienė.

Taip pat susirinkime buvo 
patvirtinti naujai priimti nariai: 
dr. R. Karka, dr. A. Šležas, dr. 
R. Gaižiūnas ir stud. D. Jasai
tytė.

Susirinkimo pabaigoje Nęw 
Yorko ir New Jersey Gajos 
narių vardu sveikiflimo žodį ta
rė svečias iš New Yorko dr. Bro 
nius Radzivanas, linkėdamas 
veiklą tęsti ir mėginti didesniuo 
se miestuose suorganizuoti Ga
jos skyrius.

■ Be to, dar buvo pasitarta sta
tuto pakeitimo klausimais ir vi
si pakviesti dalyvauti tą patį 
vakarą Mid - America Inn res
torane įvykstančioje akademijo
je ir vakarienėje.

Bankete Mid! America Inn 
salėje programą pradėjo dr. V. 
V. Šaulys, pakviesdamas vaka
rienei vadovauti dr. Petrą Kisie
lių. Vakarienę pradėjo trumpa, 
prasminga malda kun. Vyt. 
Bagdanavičius. Po to buvo pa
kviestas paskaitai dr. Domas 
Jasaitis.

Quo vadls, homo

Išsamią ideologinę paskaitą 
skaitė Gajos krikšto tėvas dr. 
Domas Jasaitis. Jis pasveikino 
savo ir krikšto motinos dr. So
fijos Čerkeliūnienės vardu vi
sus gajininkus, prisiminė dabar
tinių laikų suirutes, žmogaus 
pastangas išsiveržti iš fizinių 
ir moralinių varžtų ir pristatė 
temą: Quo vadis, homo (kur ei
ni, žmogau).

Prelegentas iškalbingai pri
minė, kad, griūvant senoms for
moms, pradeda išryškėti nau
jos, kurios gali būti žmogui pa
vojingos, nes vis plačiau įsisiū
buoja socialinis, moralinis, eko
nominis, politinis ir intelektua
linis chaosas. Atgimsta ir grįž
ta pasibaisėtinas žiaurumas. 
Metai, kuriuos išgyvenome ir 
dabartiniai metai kažką nužu
dė mūsuose ir daugelyje kitų 
žmonių. Tas kažkas yra kuk
lus savimi pasitikėjimas, kurį 
turėjo prieškristinis žmogus. O 
šie apokalipsiniai laikai kaip 
tik išugdė mechanizuotą visuo
menę, kurioje žmogus yra tik 
bevalis dantratis.

Čia prelegentas davė išsamią 
statistiką, kaip auga skyrybos, 
pavainikių vaikų skaičiai, nusi
kaltimai prieš žmogų, apiplė
šimai, vagystės ir t. t. Ypatingą 
vaidmenį vaidina svaigalai ir 
įvairūs narkotikai, apsvaiginą

a savininkų ketvirtoji generacija. Nuotraukoje matyti (iš k. į d.) jauniausias Fordo įpėdinis Edsel II 21 m. am- 
,, jo tėvas, senelis Edsel, miręs 1943 m., Fordo įkūrėjas Henry Ford.

Fordo
žiaus.

Kan. M. Vaitkus ir dr. D. Jasaitis ' Draugo” redakcijoje

LIETUVIŲ KUOPOS 

IR GIMNAZIJA
Mūsų korespondentų fl. Saulaičio ir fl. Zaparacko įspū
džiai iš kelionės Europoje

Algiui sugrįžus iš Kufsteirio 
(Austrijoje), iš Augsburgo ge
rais Vokietijos greitkeliais va
žiavome vėl Vasario 16 gimna
zijos link. Prie mūsų prisidėjo 
ir trečias, keleivis — mano 
senelė, 97 m. amžiaus; ji drauge 
važiavo savo dukters ir dviejų 
anūkų Schwarzwalde aplankyti 
Pasiekę Gaggenau miestelį, vėl 
išsiskyrėme vienai dienai; pasi
likau su giminėmis, o Algis vy
ko toliau į Vasario) 16 gimnazi
ją.

Gimnazijoje Algis susitiko su 
mokyklos direktoriumi V. Nat
kevičiumi. Tai vidurinės kartos 
atstovas, realiai išstudijavęs 
Vokietijos lietuvių kolonijos gy 
venimą. Šaltai ir moksliškai žiū
ri į mokyklos ateitį, ir yra tik
rai pasišventęs mokytdjas, ku
ris sielojasi mokinių gerove ir 
jų pažangumu. Direktorius pa

žmogų iki beprotybės ir atsa
kingumo praradimo. Genocidas 
reiškiasi ne tik tautose, kurias 
valdo komunistai, bet ir lais
vuose vakaruose eugenikos, so
cialiniais ir kitokiais sumeti
mais. Tai baisū's skaičiai, kurie 
šaukiasi atitaisomi ir įstatymų 
pasmerkiami

Gajininkams prieš akis sto
ja dideli uždaviniai ,kalbėjo pa
skaitininkas. Jie įsijungė šiame 
krašte į bendrines gydytojų or
ganizacijas, bet neapleido ir sa
vo idėjų. Jie neatitrūko nė nuo 
lietuviško gyvenimo — kovoti 
už savo tautą ir Lietuvos lais
vę. Jie atsiskyrę hedonistiniam 
"ūkiui, kuris sako “la vie ėst 
vaine” (gyvenimas yra bepras
mis). Gajininkai, brangindami 
savo gyvybę, ne mažiau rūpina
si ir kitų sveikata bei gyvybės 
išlaikymu ir parodo žmogaus 
gyvenimo vertę. Gajininkai pri
pažįsta krikščionišką gyvenimą 
ir politiką, kuri įpareigoja kiek 
vieną krikščionį turėti krikš
čionišką ideologiją.

Prelegentas ragino Gajos na
rius bent savo tarpe įgyvendin
ti ekumeninę dvasią, atremtą 

iie, pakantumu ir pagarba. 
“Visur ir visada semkimės sun
kaus mokslo, kuris suteiktų 
mums išminties minioje būti 
žmogumi... mylėti teisybę ir tik
jai vienai nusilenkti”.

Paskaita buvo gajininkų ir 
jų svečių entuziastiškai priimta 
ir jos mintimis dalintasi toli

aiškino smulkiau ir aiškiau, kas 
matėsi jau vaikų stovykloje, — 
kad gimnazija yra lietuviškumo 
centras, atliekąs laibai dide1) su
lietuvinimo ir atlietuvinimo vaid 
menį. Mokiniai, kartais “mišrių” 
ar šiaip pavieniai gyvenančių 
šeimų, gimnazijoje pramoksta 
ir gerai išmoksta lietuvių kalbą 
ir įgyja gražiai subrendusį lie
tuvišką nusistatymą.

Direktorius mano, kad lietu
viai mokytoiai ir mokiniai galė
tų’ atvykti iš kitų kraštų. Šiais 
metais, užsidarius Tėvų pran
ciškonų vedamai šv. Antano 
gimnazijai, pirmą kartą laukia
ma dviejų mokinių iš JAV. Įdo
mu, kad vengrai Vokietijoje tu
ri savo gimnaziją, kurioje iš 300 
- 400 mokinių, 70 - 80 yra iš 
JAV-bių. Vengrai išduoda aš
tuonių klasių pažymėjimą tiems 
Amerikos vengrams, kurie dėl

mesnėje programos dalyje. 
Sveikinimai

Gaja susilaukė eilės sveiki
nimų. Fratemitas Lituanica 
vardu reikšmingą žodį tarė kor
poracijos pirm. dr. Stasys Bud
rys. Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių gydytojų draugijos var
du sveikinimą perskaitė iš New 
Yorko atvykęs dr. Bronius Rad 
zjivanas. Sveikintojai linkėjo 
Gajos korporacijai augti ir klės 
tėti.

Jaunam dr. R. Karkai spal
vas uždėjo Gajos vėliavos kū
mas dr. D. Jasaitis. Nauji kor- 
porantai taip pat yra dr. Šležas 
ir dr. Gaižiūnas.

Į korporaciją įstojo nauji me
dicinos mokslus studijuoją stu
dentai: D. Jasaitytė, T. Pruns- 
kytė, Gailiūnas ir A. Razma. 
Jasaitytė yra dr. D. Jasaičio 
anūkė.

Naujasis, jau trečią kartą ta
pęs Gajos korporacijos pirmi
ninku dr. Jurgis Starkus pasa
kė labai garai paruošta žodį.

Pagerbiant amžiaus sukakties 
proga, dr. D. Jasaičiui įteiktas 
atžymėjimas su specialiu įrašu.

Po oficialiosios dalies Al. Ba
ronas paskaitė pluoštą humoris
tinių eilėraščių, o Gajos kor- 
porantai — dr. P. Kisielius, dr. 
G. Grinis, dr. K. Ambrozaitis, 
dr. K. Pemkus ir akordeonu pri
taręs dr. Br. Valadka — padai
navo visus linksmai nuteikusių 
kupletų. - A. P.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PASTANGOS

Amerikos Lietuvių tarybos 
pirm. inž. E. Bartkus ir valdy
bos narys dr. K. Šidlauskas 
1969 m. spalio 3 d. buvo nuvy
kę į Washingtoną Amerikos bal
so reikalais. ALT atstovai tu
rėjo Pabaltiečių komiteto posė
dį su estų ir latvių atstovais, o 
po td bendrą visų pabaltiečių 
delegacija turėjo pasitarimą su 
vadovaujančiais JAV informaci
jos agentūros pareigūnais. Pa
sitarimas įvyko naujuose šios 
įstaigos rūmuose jos direkto
riaus kabinete.

Iš amerikiečių pasitarime da
lyvavo JAV informacijos agen
tūros direktorius Frank J. Sha
kespeare, Jr., jo pavaduotojas 
Henry Loomis, vicedirektorius 
Sovietų Sąjungos ir rytų Euro
pos ‘ reikalams Kompton Jeh- 
kins ir Amerikos balso direkto
rius Kenneth Giddens. Lat
viams atstovavo šiuometinis ben 
drojo Pabaltiečių komiteto pir
mininkas prof. Peter P. Lejinš 
ir Latvių biuro VVashingtone ve
dėjas Bruno Albats, o estams 
— Estų tautinio koimteto pirm.

mažo kalbos mokėjimo nepajė
gia ar dėl kitų priežasčių nesi
ruošia laikyti įprastinių devy
nių klasių Vokietijos lygio abi- 
tūrą. Su šiuo pažymėjimu jie 
stoja į universitetus Ameriko
je. Dr. Natkevičius mano, kad 
ir Vasario 16 gimnazija gali iš
duoti panašius pažymėjimus, 
liudijančius, kad mokinys baigė 
aštuonias klases (JAV “High 
Sehool”).

Kalbėdamas aipie Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio staty
bą direktorius minėjo, kad rei
kalinga apie 1,2'50.000 DM ku
rių trečdalis sukeltinas iš lietu
vių tarpo. Senąjį bendrabutį re
montuoti nepraktiška, nes kai
nuotų bent pusę milijono. Nau
josios patalpos jau suprojek
tuotos ir ateinančiais metais 
numatoma pradėti jų statybą

Po malonaus pokalbio su V. 
Natkevičium, Algis nuskubėjo 
pas Vokietijos LB pirmininką, 
J. Valiūną. Kapitonas J. Va
liūnas yra vienas iš Lietuvių 
kuopos vadovų, kuri aktyviai 
prisideda prie laisvės sargybos 
vakarinėje Europoje, ir yra pa
sižymėjęs savo veiksmingumu.

Jiedu išsamiai išdiskutavo 
LB rūpesčius Vokietijoje. Baig
damas pašnekesį, pirmininkas 
prašė, kad JAV ir Kanados kul 
tūrininkai nepamirštų Vckietijo 
je gyvenančių lietuvių ir, kad 
PLB valdyba pasirūpintų me
nininkų išvykomis į didesnes lie
tuvių kolonijas, kaip jau anks
čiau lankėsi Bičkienė, Stukas, 
Žukauskas, Stempužienė, Sme
tona, Daugėlienė ir kiti.

Vokietijos LB aktyviai vei
kia pagal savo sąlygas ir žmo
nių skaičių. Turime pastebėti, 
kad Vokietijos lietuvių gyve
nimo ratas sukasi apie Vasario 
16 gimnaziją, todėl mes, JAV 
lietuviai, galime džiaugtis, turį 
progos ir galimybės tiek mora
liai, tiek materialiai remti šią 
nepaprastą mokyklą.

J. Valiūnas užsiminė 1968 m. 
vykusį PLB seimą, kuris jam 
palikęs gilų įspūdį. Apie jauni
mo veiklą minėjo, kad dalis jų 
neveiklūs, kaip ir kitur lietuvių 
tarpe. Jaunimo atstovas And
rius Šmitas, jau buvęs JAV-se, 
ruošėsi atsakyti į PLB jaunimo 
reikalams narės Mildos Lenkaus 
kienės atsiųstus klausimus ry
šium su rugsėjo 13 -14 pasitari
mais Tabor Farmoje. Neveiklu
mą J. Valiūnas palygino su pa
dėtimi Lietuvoje 1918 m., kai 
nedidelis būrys ryžtingų asme
nų atliko labai daug. 1972 m 
Muenchene vyks tarptautinė O- 
limpiada; LB pasiruoš rūpintis 
lietuviškais reikalais.

J. Valiūnas aprodė ir kuopos 
patalpas, kurios yra netoli Va
sario 16 gimnazijos.

Iš Schwarzwaldo vėl kartu 
grįžome į Augsburgą, o Algis 
nuskubėjo į Austriją, ruošda
masis su pusbroliu Raimundu 
Lapšiu aplankyti Vieną ir Bu
dapeštą.

Heikki A. Leesment ir k-to na
rys G. A. Bushmann.

Informacijos agentūros direk
torius Shakespeare nušvietė 
techniškas problemas, susidariu 
sias sąryšyje su padidėjusiais 
po Čekoslovakijos įvykių Ame
rikos balso transliacijų trukdy
mais iš Sovietų pusės, o pabal
tiečių delegacijos nariai pateikė 
savo nuomones ir pageidavimus 
dėl Amerikos balso transliaciių 
Pabaltijo tautų kalbomis ir įtei
kė raštu trumpą memorandu
mą. Direktorius Shakespeare 
pažadėjo su pabaltiečiais palai
kyti nuolatinį ryšį.

šia proga ALT atstovai tu
rėjo pokalbį Amerikos balso rei 
kalais — ALT pirm. E. Bart
kus su kongrešmanų E. J. Der- 
winski iš Illinois, o dr. K. Šid
lauskas aplankė kongresmanus 
W. T. Murphy iš Illinois ir D. 
J. Flood iš Pennsylvanijos. Taip 
pat buvo aplankytas Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas.

Mūsų kolonijose
WATERTOWN, Conn.

IŠLEISTUVES

Sally ir Antanas Zupkai savo 
gražioje sodyboje suruošė šau
nias išleistuves savo sesutės šei 
mai Emilijai ir Kazimierui Kiau 
niams, kurie iš Waterburio per
sikelia gyventi į Santa Ana, Ka
lifornija, pas savo dukrą ir žen
tą.

Prie vaišių stalo buvo pasa
kyta daug kalbų. Palinkėta lai
mės ir sėkmės įsijungiant į nau
ją lietuvių bendruomenę. Atmi
nimui įteikta dovanų lėkštė, in<- 
džio raižinys “Vargo mokyk
la” ir dailininko Ed. Krasausko 
sukurtą ir K. švęlnio pagamin
tą “Geležinį vilk į”

Waterbuno ir apylinkės lietu
viai, liikjv.ami jiems sėkmės 
saulėtoj R iii. ori lijo j, pasiges 
savo tarpe mielų p. Kiaunių.

Dar re i pažymėti, kad šio
mis dienomis per mykolines, 
Zupkai susilaukė pirmo anūko, 
kuriam duotas Mykolo vardas.

Buv.

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1932 m. jos autoriui su
teikė filosofijos daktaro laipsnį.

Čia iškeliamai, kas 18 amž. vo
kiečių buvo rašoma apie lietuvius 
arba lietuvių rašyta lietuviškai. Ap
siribojant vieno šimtmečio nagri
nėjimu, išryškinami trys nauji da
lykai:

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams.

2. Pietistinis judėjimas, kurio 
šviesoje išryškėja tame laikotarpy
je kūręs Kristijonas Donalaitis.

3. Idėjos, kurios Europos dėmesį 
pasuko nuo vakarų į rytus, į bal
tus, į liaudies primityvumą, į tau
tų humanistinius siekius.

Knyga išleista Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, kaina $4.00, 
gaunama DRAUGE.

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
I. LIEPONIS

/
Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:30. K.ltom dienom nuo 

9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 v. v.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8249 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Hartford, Conn.

BUS
LIETIVTŲ BENDRUOMENES 

BALIUS

Lietuvių bendruomenės Hart
fordo apylinkės valdyba spa
lio 18 d. LAP klubo salėje, 227 
Laivrence St., Hartford, Conn., 
rengia šaunų balių.

Meninę programą išpildys so
listas kun. Kęstutis Balčys ir 
Hartfordo vyrų choras, diriguo
jamas muz. J. Petkaičio. Pra
džia 7 vai. vak.,; įėjimas — 
auka 2.50 dol. Veiks puikus bu
fetas. Šokiams gros E. M. Trio 
orkestras iš Worcesterio.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi šiame LB pa
rengime gausiai dalyvauti.

J. Bernotas

GRAŽIAI PAMINĖJO ŽMONOS 
-MOTINOS MIRTIES 

METINES

Spalio 4 d. sukako vieneri me
tai nuo mirties a.a. Benediktos 
Raščiuvienės. Tą dieną jos vy- 
ras Jonas Raščius, duktė Kristina 
Šerkšnienė ir sūnus Vytautas 
Raščius surengė žmonos - moti
nos viėnerių metų mirties sukak
ties minėjimą.

8 vai. rytą Šv. Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčioje klebo
nas kun. J. Matutis atlaikė gie
dotines mišias ir kitas ekzekvi- 
jų pamaldas. Per Mišias ir prie 
kitų apeigų giedojo ir vargonais 
grojo muz. J. Petkaitis.

Po mišių gražus būrys žmonių 
nuvyko į šv. Benedikto kapines. 
Čia klebonas kun. J. Matutis pa
šventino a.a. Benediktai Raščiū- 
vienei pastatytą paminklą. (Pas
tatė vyras ir vaikai).

Visi minėjimo dalyviai L.A. P. 
klubo svetainėje buvo puikiai 
pavaišinti. Vaišėse dalyvavo ir 
klebon'as kun; J. Matutis.

Šia proga Jonas Raščius pasi
žadėjo įstoti į Lietuvių Fondo na
rius ir Lietuvių Fondo nare įam
žinti savo žmoną a.a. Benediktą 
Raščiuvienę.

J. Bernotas

Your mother means well. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others vvith a check.

American 
Cancer 
Society f
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE |
TAUTŲ PASIRODYMAS

Kaip Muenchenas Vokietijoje, 
taip ir Los Angeles turi garsųjį 
“Oktoberfest”. Žinoma, Vokietijo 
je “spalio šventė” savo apimti
mi yra kelis šimtus kartų dides
nis įvykis negu Californijoje. Tai 
visos Bavarijos tautinė šventė. 
Californijoje ji sueuropinta: čia 
savo liaudies dirbinius išstato, 
virtuves įruošia ir programas at
lieka visa eilė europietiškų tau
tinių grupių.

Šiais metais programos atlikti 
buvo pakviesti ir lietuviai. Šventė 
tęsiasi dvi savaites. Lietuvių tau
tinių šokių grupė dalyvavo spa
lio 5 d. Jaunių grupė, vadovąuja- 
ma mokytojos O. Razutienės, pa
šoko tris šokius. Pašoko gražiai, 
ir iš žiūrovų susilaukė plojimų. 
Los Angeles sąlygose gerai pa
ruošti vaikų ar paauglių grupę 
nėra lengva, ypač į ją įtraukus 
didesnį skaičių dalyvių. Vadovė 
iš tikro įdeda labai daug darbo 
ir pastangų. Nuotoliai dideli, o 
kartais ir patys tėvai, įjungę vai
kus į šokių grupę, neparodo di
desnio entuziazmo juos regulia
riai pristatyti į repeticijas.

Iš kitos pusės, iš lietuvių, kad 
ir jauno, išspausti išviršinį en
tuziazmą nėra lengva. Su tuo 
sunkumu susiduria visi tautinių 
šokių mokytojai. Be to, gal ir 
laiko dvasia, nes iš moderniųjų 
a la “Rock and roll” šokių dvel
kia nuovargis, išsisėmimas ir pe
simizmas.

Taigi ir mūsų grupė “spalio 
šventėje”, nors ir pašoko gra
žiai, bet tik šoko, kada turėtų 
šokti. Gera, kad mūsų jaunieji 
pamatė profesionalus vengrus, ku 
rie šoko (jei šrifto įvairumu ga
lima šokio dvasią išreikšti).

Tenka pasakyti žodelį ir dėl į- 
vadinio pranešimo: Techniš
kai gerai jį atliko daili, 
grakšti ir puikiais tautiniais rū
bais pasipuošusi anasamblio da
lyvė Jūratė Pažėraitė. Žodelis 
trumpas, vos kelių sakinių. Bet 
žodžio taupume lauktina kon- 
centruotoš tiesos. Kam toks “dip
lomatinis” išsireiškimas, kad Lie
tuva buvusi “incorporated into 
Soviet Union”, kada rusai Lietu
vą brutalia jėga okupavo. Inkor
poracijų gali būti ir labai nekal
tų. Kam pasauliui skelbti, kad 
mes maža tauta? Ar ne geriau 
būtų sakyti, kad mes turime pu
saštunto šimtmečio valstybines 
tradicijas ir krikščionišką kultū
rą. Juk ir tuos dalykus galima 
pasakyti 3-4 sakiniais.

Žinoma, jauna pranešėja dėl 
to nieko dėta. Tačiau vyresnieji 
turėtų pasitarti su labiau tokiuo
se klausimuose nusimanančiais 
žmonėmis. Jei jau kitais nepasi
tikima, tai galima nuomonės at
siklausti mūsų gerb. konsulo, ku
ris tuose dalykuose yra tikras ek
spertas.

“Oktoberfest” programai vado
vavo televizijos “Polka Parade” 
programos vedėjas John Sinclair. 
Šventė vyko Universal Studios ra 
jone, Studio City, Calif.

RADIJO VALANDĖLĖS 
VAKARAS

Lietuviškoji radijo valandėlė 
spalio 25 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėje ruošia vakarą-balių, 
kuriame programą atliks pianis
tė Raimonda Apeikytė ir solistai 
Rimtautas ir Birutė Dabšiai. Pra
matyta įdomi, įvairi ir šauni pro
grama. Pelnas skiriamas radijo 
valandėlės išlaikymui.

Valandėlė laikosi organizato
rių, o ypač vadovės solistės Sta
sės Pautienienės entuziazmu ir 
visuomenės parama. Valandėlę 
reikia remti ir išlaikyti. Radijo 
programos ir turiniu, ir forma 
nuolat gerėja. Tik dar jas reiktų 
aktualinti, kad pilnai atsispindė
tų Californijos lietuvių gyveni
mas ir kūryba. Lietuviškos pro
gramos transliuojamos kiekvieną 
sekmadienį 5 v. p.p.

Koresp.
AR GIRDĖJAI GARSA, BALFAS 

STATO FARSĄ?
Iš tikrųjų tai Dramos sambū

ris, Balfo pakviestas talkon, sta
to farsą su muzika, dainom ir ei
liuotu žodžiu.

Šeštadienį, lapkričio 22 d., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Tą

vakarą Balfo skyrius maloniai 
prašo rezervuoti šiam vakarui, 
kurio pelnas eina labdarybei. 
Bus gausus bufetas, o po vaidini
mo šokiai, grojant geram šokių 
orkestrui.

Vaidina Dramos sambūrio vai- 
dylos: Danutė Barauskaitė, Juo
zas Pupius, Vincas Dovydaitis, 
Vladas Gilys, Ema Dovydaitienė 
ir Viltis Jatulienė. Muzikinėje da
ly: Algis Kazakevičius, Bronius 
Seliukas, Antanas Polikaitis, O- 
na Deveikienė ir Dalilė Mackia- 
lienė.

Žinomas mūsų scenos dekora
torius Algis Žaliūnas dekoruoja 
sceną.

Muzikines įtarpas veda Balys 
Mackiala. Dalilės Mackialienės 
režisūra.

Dramos Sambūrio laimėjimai 
Chicagos teatro festivaly garan
tuoja pirmaklasį pastatymą. Dra
mos sambūrio valdybai pirmi
ninkauja Gražina Raibienė. Far-1 
so pavadinimas — “Kompiuteri
nė santuoka”.

Garsas

LINKSMINAMĖS IR 
SVIEČIAMĖS1

Santa Monikos (Califor.) Lietu 
vių klubo tradicinis metinis ba
lius įvyko š.m. spalio 4 d. Mira- 
mar Hotelyje, “Satellite” salėje, 
dalyvaujant per 300 kviestinių 
svečių.

Balių atidarė sveikinamuoju žo
džiu S.M. Liet. klubo pirm. Ele
na Dvenienė, pakviesdama pro
gramai vadovauti energingąjį 
jaunosios kartos scenos meninin
ką Algį Žemaitaitį, kuris publi
ką stebino puikiai išdainuotais 
atrakciniais šlageriais.

Nemažiau visus linksmino ir 
kiti trys solistai: Stasė Pautienie
nė (į liet. kl. išversta) populia- 
Maja Hollywoodo filmų šanso- 
nete, Regina Aukštkalnytė roman 
sais ir Henrikas Paškevičius šla
geriais. Šokiams grojo garsusis 
Larry Larson orkestras.

Bene pirmą kartą dėmesys bu
vo kreipiamas spaudos atstovams 
prie specialaus rengėjų stalo. Bet 
išskirtinai pagarbiai buvo pris
tatyti du prelatai: L. Šv. Kaz. par. 
kleb. J. Kučingis ir S.M. par. 
kleb. O'Flaherty; Liet. Garb. 
kons. J. Bielskis ir S.M. miesto at
stovas -m. tarybos narys Dituri.

Šio nepaprasto baliaus blaiviai 
kilni nuotaika puikiai derinosi 
su satelitine puošnios salės bu
taforija ii auksuotų bei sidabruo
tų suknių ornamentika.

Be kilnių pramogų, S.M. Liet. 
klubo veikla pasižymi mokslinė
mis paskaitomis, kurių šio ru
dens ciklas buvo pradėtas rūgs. 
28 d. prof. dr. Marijos Alseikai- 
tės- Gimbutienės skaidrėmis 
iliustracine paskaita apie vėliau
sius archeologinius kasinėjimus 
Lietuvoje.

Sekančios bus prof. K. Almino 
ir kartografo J. Andriaus paskai
tos, liečiančios jų mokslines sri
tis. A.G.

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

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

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

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirt'es 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Toledo, Ohio, demonstruojama medžiaga Glasphalt, kuri padaryta iš senų butelių ir naudojama kelio ties .'.nui. Kairėj 
tiesiamas kelias, dešinėje tie stiklai iš arti. Tokia su as raitu sumaišytų butelių medžiaga labai paranki ir ta pras
me, kad nereikia rūpintis, kur dėti senus butelius.

~~ BOSTONO ŽINIOS
MINIME TUMA-VAIŽGANTA

Kunigo, rašytojo, profesoriaus, 
redaktoriaus, kovotojo už lietuvis 
ką spaudą kanauninko Juozo 
Tumo- Vaižganto minėjimas, jo 
šimto metų gimimo sukakties, 
yra šį sekmadienį, spalio 19 
d. 4 vai. Lietuvių Piliečių d-jos 
auditorijoje, 3-me aukšte. Minė
jimą rengia Kultūrinių subatva- 
karių komisija ir LB Bostono apy 
linkės valdyba. Apie Tumą- Vaiž 
gantą paskaitą skaitys prof. dr. 
Puzinas. Iš Vaižganto raštų iš
traukas skaitys Janina Ambrazie
jienė, Jurgis Jašinskas ir Felik
sas Kontautas.

Tumas Vaižgantas buvo dide
lė asmenybė lietuvių ir Lietuvos 
gyvenime. Jis kovojo už lietuviš
kos spaudos draudimo panaikini
mą, pats redagavo ir rašė į slap
tus lietuvių laikraščius, kurie 
buvo spausdinami Vokietijoje. 
Jis juos ir platino. Minint Vaiž
ganto mirties 5-rių metų sukak
tį Kaune dr. Ambrozaitis pasako
jo prisiminimus iš. Vaižganto gy
venimo ir darbų. Jaunas vikaras 
kun. Juozas Tumas atvažiavęs į 
“palivarką”, kurio savininkės bu
vusios dvi pagyvenusios davat- 
kėjančios panos. Jis norėjęs į- 
piršti joms, kad jos platintų už

draustas lietuviškas maldakny
ges. Tačiau negalėjęs tų panų į-i 
tikinti, koks tai yra reikalingas 
ir svarbus darbas. Išeidamas te
pasakęs, kad moterims du kart j 
du yra skrybėlė, o ne keturi. Kai 
pirmą kartą jaunas kunigas Tu
mas važiavęs atostogų į tėviškę, 
kaimynės prikalbėjusios jo mo 
tiną, kad pasitinkant sūnų ku
nigą ji negalinti ryšėti skarelės, 
o turinti užsidėti skrybėlaitę. 
Nors ir labai nenoroms, motina | 
paklusiusi. Traukiniui sustojus, 
išlipęs kunigas Tumas. Motina 
bėgusi jo pasitikti. Tumas iškė
lęs galvą, ‘ nusisukęs nuo jos ir 
ėjęs pro šalį. Motina pradėjusi 
šaukti: “Vaikeli, aš, tavo ma
ma”. Kun. Vaižgantas atsakęs, 
“Ne, mano mama yra su skare
le”. Motina metusi skrybėlaitę 
į šalį, o tada kunigas Turtias ap
sikabinęs motiną.

Kun. Juozas Tumas - Vaižgan
tas buvo reta ir didelė asmeny
bė. Šį sekmadienį mes jį minėsi
me. Visi maloniai kviečiami da
lyvauti minėjime.

BALFO 25-RIŲ METŲ 
SUKAKTIS

Balfo parengime, kur buvo mi
nima Balfo Bostono skyriaus 25-

rių metų įsikūrimo ir veiklos su
kaktis, kalbėjo apie Balfą, jo cen
tro pirmininkas kun. Vaclovas 
Martinkus. Jis įteikė raštiškus at- 
žymėjimus to skyriaus įkūrėjams 
ir pasižymėjusiems darbuoto
jams: O. Ivaškienei, A. Kropienei, 
A. Januškevičienei, M. Michelso- 
nienei, K. Namaksienei, J. Tu- 
maviolienęi, A. Andriulioniui, 
adv. J.J. Grigaliui, dr. A. Kapo
čiui, A. Matjoškai, J. Romanui ir 
J. Tuinilai ir F. Grendelytei.

Parengime meninę programą 
atliko vyrų sekstetas, ved. kom. 
Juliaus Gaidelio. O. B. Adoma
vičiūtė ir D. Račkauskaitė skaitė 
eilėraščius. Aukų buvo surinkta 
500 dol.

RADIJO VALANDĖLĖS 
VAKARAS

Seniausia lietuviška radijo pro
grama Naujoj Anglijoj, vadovau
jant Steponui ir Valentinai Min- 
kams, minės savo 36 metų sukak
tuves su metine talentų popiete 
ir gražuolės “Miss Lithuania” 
rinkimais, kovo 15 d. 4 v. p.p. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
klube.

Prašome rengėjų tą dieną ne
rengti kito parengimo, ir kviečia

Whenk the lašt time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

It’s beeh a vinie, right?
Well, then you’re likę a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things likę the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say 
that pafriotism makes us feel 
emberrassed.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you 
hear so much about how this 
country is falling apart.

Būt, of course, America 
štili has a Bill of Rights.

And free eleetions.
An ineredibly high Stand

ard of living.
And a free enterprise 

System that lets you hiteh 
your wagon to any star you 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anyvhere 
else in this world.

Know vhat? Looking at it 
that way, America deserves. 
a lot more credit than it’s 
heen getting.

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S. 
Savings Bonds.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre- 
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of the best ways to provide 
for your own wėlfare.

The interest is exempt 
from State and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan vhere you work. Or at 
your bank.

It’ll give you a good 
feeling.

And a perfect excuse for 
getting goose bumps the 
next time they 
piety the Star- 
Spangled
Banner.

i

If thcy’rc loal, Moterį, or 
dcatroyod, we rcplacc 'em.

DRAUGAS, trečiadienis, 1960 m. spalio mėn. 13 d. It

me minėti radijo programų 36 Mueaidhene tuo pat metu. Da-
metų sukaktuves.
Steponas ir Valentina Minkai, 

Trumpai

— Bostono skautai Lapinai 
rengia savo metinį balių spalio 
25 d. Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoje, So. Bostone.

— Clevelando “Grandinėlės” 
šokėjai atliks didelę programą 
lapkričio 9 d. John Hancock salė
je, Bostone. Pelnas Neringos jau
nimo stovyklos įrengimui.

— Justino Vaičaičio šermenų 
laike jo prisiminimui į Lietuvių 
fondą aukotojai sudėjo 393 dol.

—Darbininkų draugija ren
gia St. Michelsono ir A. Anestos 
pagerbimą spalio 19 d. 2 vai. 
Lietuvių d-jos auditorijoj, So. 
Bostone (2-me aukšte).

bar susitarta konf erų ota įkartu. 
Panašus pritarimas laukiamas 
ir iš Latvių Juristų sąjungos 
Amerikoje. Al. T.

PAIEŠKOJIMAS
Martyno Andriaus Garijonio 

įpėdiniams
Prie! ketverius metus Baltimo

rėje pasimirė Martynas Andrius 
Garijonis, Amerikoje žinomas kaip 
Martin Andrews Garionis, kilęs iš 
Cepukų kaimo, į J.A.V-bes atvykęs 
1910 metais. Velionis paliko liek 
tiek turto, kuris turėtų tekti jo 
įpėdiniams.

Patys įpėdiniai arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti Lietu
vos Generaliniam Konsulatui New 
Yorke:

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

ORGANIZUOJAMA PABALTI
JO JURISTŲ KONFERENCIJA

Paįbalfcijo teisininkų mokslinė 
grupė jau daugelį metų leidžia 
vokiškai žurnalą. “Baltisches 
Recht”. Viename iš ankstyves
nių numerių buvo įdėta dabar 
sunkiai besurandamos neprikišu 
somų Pabaltijo valstybių stei
gimo deklaracijos. S. m. rug
pjūčio numeryje tilpo Kili uni
versiteto prof. Dr. D. A JLoebe- 
ro mokslinis darbas apie Pabal
tijo valstybių auksą, deponuotą 
Anglijoje, turinys buvo pasiųs
tas ir visiems Anglijos parla
mento įiariams. Siame referate 
paliesti Pabaltijo nepriklauso
mų valstybių buities teisiniai pa 
grindai ir šių valstybių nuosa
vybės teisės. Atsiliepimas į šį 
darbą (iš anglų originalo teks
to) yra tilpęs dideliame vokie
čių . žurnale _  Intemationales
RecSht und Diplomatie.

Žurnalas “Baltisches Recht” 
viešai nepardavinėjamas, bet jį 
gauna universitetai, bibliotekos, 
teisininkai ir kiti užinteresuoti, 
prašant adresu: Adam Gruen- 
baum, Wissenschaftlioher Ar- 
beitekreis fuer Baltisches Recht, 
Lessingstrasse 5 8 Muenchen 
15.

Pabaltijo teisės mokslinė gru 
pė yra nutariusi sukviesti juris
tų kongresą 1972 m. Muenche
ne, olimpiškų žaidimų metu. Ir 
latvių Juristų (Sąjunga buvo nu
mačiusi sušaukti kongresą

>iiiuihiiBWMiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiim^

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
'imniiiMiiniiiiiniiiniitiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

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.

NEVĖLUOKITE
Užsakykite išanksto

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.

LANGAI 

DURYS 

STOGELIAI 

TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 
Telef. PR 8-2781

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVECEVIČLAUS

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

Ulinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčiu. 
............... .............. ...................- .....................
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LIETUVIAI UŽ SAVO TEISES 
ŠV KAZIMIERO KAPINĖSE

Ohicagos Lietuvių Šv. Kazi
miero kapinių sklypų savininkų 
draugijos susirinkimas - vakarie 
nė praėjo šūkiu: Garbė Dievui, 
pagarba žmogui. Ši šūkį apibū
dino ir ryškino keturi kalbėto
jai: Lietuvių bendruomenės Šv. 
Kazimiero lietuviu kap’nių tei
sėms apginti komiteto pirminin
kas Algis Regis, dr. Kazys Bo
belis iš 'Elgin, III., Lietuvių ra
dijo forumo direktorius inžinie
rius A. Rudis ir Šv. Kazimiero 
lietuviu kapinių patariamosios 
tarybos pirmininkas kun. Edvar 
das Abromaitis, išv. Kry’iaus 
lietuvių parapijos klebonas. Tš 
jų kalbų paaiškėjo, kas pada
ryta ir ką reikės ateityje at
likti.

Algis Regis: Niekas negali 
paneigti mūsų teisės būti lietu
viais ir Dievą garbinti lietuviš
komis tradicijomis. Dėlto kova 
vyksta jau dveji metai. Mes 
priversti kovoti, nes negalime 
pakęsti lietuviškose kapinėse 
profanacijos, kuri atsiranda dėl 
kai kurių asmenų Dievui ir žmo 
nėms isipareigoiimų nepaisymo 
Vieni teigia, kad per dvejus ko
vos metus nieko nelaimėjom. o 
antri sako, kad jau viską lai
mėjom, ko siekėm. Dvejų metu 
'bėg'yje laimėjom, nes 'buvo at
merktos akys tiems, kurie ne
paisė kaip lietuviai laidojami 
Kapinių biurokratai dar teberei- 
kalauja pranešti, ar nori palai
doti savo šeimos narių akivaiz
doje. Bet įrašai ant paminklų 
gali būti tokie, kokių pageidau
jama. Grąžintas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių vardas. Dabar, 
atrodo, šios kapinės skirtos tik 
lietuviams.

Reikia žinoti kas su mumis 
ir kas kliudo lietuviškai dvasiai 
reikštis. Yra žmonių, norinčių 
iš bažnyčios aplenkiant kapinių 
koplyčią, tiesiai laidoti’ bet to 
dar negauta. Mūsų kova per
sunkta Vatikano antrojo visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo dva 
šia. Tikėjimo uždavinys, tariant 
VI. Solovjovo žodž:ais. yra “at
naujinti mūsų gyvenimą, ji pa
švęsti ir sujungti su dieviškuo
ju gyvenimu. Tai įgali padaryti 
tiktai Dievas, bet tai gali įvykti 
tiktai mums prisidedant”. Mes 
prisidedame įnešdami į tikėji
mą savąią dalį — bendrai žmo
giškąją ir specifiškai tautišką
ją. Dievo garbinimas, arba kul
tas, gali būti įr yra .skirtingas. 
Čia mes ir jnešame savo tautiš
kąją dalį.

Šv. Kazimiero kapinės Įkurtos 
lietuviams laidoti. Visi finansi
niai reikalai buvo tvarkomi kle

bonų ir pasauliečių Patvs lie
tuviai jas tvarkė. Visi žmonės 
buvo patenkinti. Galėjo visi a- 
teiti prie duobės, galėjo užberti 
žemių ant. karsto ir lengviau 
buvo ant širdies. Kapinės augo, 
turtėjo. Kiti susirūpino jos tur
tais. Jie išdavė lietuviškus rei
kalus.

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės nuo 1917 iki 1947 m. — 30 
metų bėgyje — švietimui ir lab
darai skyrė 56 tūkstančius dole
rių. Daug aukų nuėjo Lietuvai. 
Dabartinė admin;straeiia. nėra 
lietuvišku reikalų sargyboje: 
nieko neduoda lietuviškiem rei
kalam. Žydai ir airiai mums turi 
būti pavyzdžiu, kaip reikia ko
voti už savo teises ir pareigas. , 
Mes privalome paa’škinti Chi
cagos bažnytinei hierarchijai, 
kaip keli asmenys netinkamai 
ją informavo apie kapines. Į 
aukštas vietas palaikytini tie 
žmonės, kurie supranta tauti
nius reikalus. Jungtinėmis jėgo
mis galime atgauti ką esairie i 
netekę.

Inž Antanas Rudis: Mes tu
rime žinoti, kas esame.' Mums 
reikia ne tiek lyderių, kiek Die
vo ir žmonių tarnų (priminė a. 
a. kun. Aniceto Linkaus žo
džius). Jei mes esame kilę iš 
mažos tautos — pasilikime joje. 
Amerika priklauso visiems. To
dėl nereikia manyti, kad viskas 
sutirps.

Kun. Edvardas Abromaitis: 
Su gera valia viską nuveiksime. 
Prie senų vartų bus pastatytas 
milžiniškas paminklas pagerbti 
parapijoms ir asmenims, prisi- 
dėjusiems prie Šv. Kazimiero lie 
tuvių kapinių įsteigimo. Ir šis 
tas-nuveikta. Prie nauių vartų 
dešinėje pusėje bus šv. Kazi
miero šventovė, o kairėje Švč. 
Mariios šventovė (lietuviško 
stiliaus). N:ekas iš mūsų nieko 
neatims, jei mes neatiduns’me. 
Mes kovosime už lietuviškas 
tradicijas. Ar mes tik nenutau- 
tom? Man skaudu, kad mes pa
tys apleidžiam. savo parapijas, 
ių nepaisom. Remkime kas lietu

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED - MOTERYS

TAPĖ CONVERTER 
OPERATOR

HELP VVANTED — VYRAI

ĮSIGYKITE DABAR ! MISCELLANEOUS REAL ESTATE

PORTER
For Old Orchard Shopping Center

---- ! S°me e*Pei'ience> raa,e °r female, 4Q Hour week. $2.00 per hr. plūs
age open. bonus. Own transportation req'd.

Monday thru Saturday call — 
Pete Carreras at 944-6500, ext. 374

Didžiojo poeto Dantės intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at 
skleidžia jo vienintelis prozinis kii- 200Š w. q» št. 
rinys,' paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis.

viška. Jei yra kokių nesusiprati
mų kapinėse, kreipkitės į Šv. 
Kaz’miero lietuvių kepinių pa
tariamąją tarybą: kun. E. Ab
romaitį, A. Regį, L. Giedraitie
nę, R. Mack ir dr. Jerome.

Šiems kalbėtojams išryškinus 
šūkį — Garbė Dievui, pagarba 
žmogui, buvo skani vakarienė, 
kurios pradžioj maldą sukalbė
jo kun. K. Barauskas. A. Regis

sveikinimą kovojantiems už lie
tuvių kataliku teises Šv. Kazi- 

(Nulkelta į 7 pusi.)

Mielai

ANTANINAI-TESEI ŠAKIENEI 

jos brangiam broliui VIKTORUI mirus, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Ada ir Juozas Matekūnai

A. 4- A.

VIKTORUI ŠČIUKAI
mirus,

broliui ir seserims nuoširdžiausiu užuojautą 
reiškia

J. ir B. Reiniai

Mielą
EUGENIJĄ PRIŠMANTIENĘ 

IR ŠEIMĄ,
Jos mylimam teveliu] Lietuvoje mirus, nuo

° V* vo
širdžiai

žiemeliy šeima

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty
ruolis, Goethės, Šilerio. Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00 Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
Ulinois State gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

2-iu butu mūrinis po 5*4 kamb. 2 Evanston, III. Tel. 869-3002
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ maš. garažas. Apyl. 66 ir Maple-

COSMOS EXPRESS j wood. Kreiptis į savininką
2501 W. CO St. Tel. WA 5-2737 I k ooq~

, Te‘-r ______________ ____________________________  1 W1U train persona with pleaaant
5S58,.8’ . H“lstcd ,, Jei. 254-3320 telephone speaking \oice for in-
Dtdelis jvali-ių prekių pasirinkimas. Savininkas parduoda Z-)i) butų po | teresting work in busy air con-
Priimam užsakymus automobiliarns 5 kamb nama Atskiri "radiant heat” 1 dlttoned loop. area. lJxcellent Co.

E. ir V. zuKauskal , Benefits. Salary open.1 apšildymai. Užimti bus galima sau „ .. ... .. , . .
■ o j r-ur c -r- e. a ... CaU Miss Young for appt. 407-4408------------------------------- ——---------- Į šio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti

į galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

TELEPHONE ORDER TAKERS
Age 18 to 25 Preferred

A, ABALL ROOFING 00,
Įsteigta prie* 49 metus 

Dengiame visų rūSlų stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žom- Iš lauko Taisome mūrų “tuok - 
polntlng” Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku''i3MNtrWMNa^

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Streel 

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tei. GR (1-3134 arba GR 8-3383 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

AIDAS TARP

DANGORAIŽIŲ

ROMANAS,

O. NENDRfi
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

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

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

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

Gaunama 
$5.00.

Si S t S5SWffiS T " s
TELEVIZIJOS

Spalvotos lr paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

). MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1436 
Namų tel. — PR 6-1063

siaa

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v 
Chicago. III. 60632, Tel. Y A 7-59 K e

‘Drauge”. Kain.

Illinois State gyventojai prie kainos 
tnrl pridėti 5% mokesčių.

MISCELLANEOUS

YPDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų. gyvybės, 

automobilių.
sveikatos. htz
nlo.
Patogios išsl
mokėjimo są-
lygos.

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiimmmiiiiiiiiHM l

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plannair ir vaškuojame visų 
rūšių grindk

i. BUBNYS v~ Tel. RE 7-5168 
Hmilllllllllllliuilllllllllllllinillllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KTLTMIJS TR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

J. BACEVIČIUS
6455 So, Kedzle Avė., PR 8-2283

M O V I N G
V pd raustau Įierkranstymaa 

Įvairių it s tumų

Ą. VILIMAS
828 WĖST 84 th PLaCĖ''
Telef. FRontier 6-1882

10% — 20% — 80% plglaa mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 M West astb Street 
Chicago, Illinois 

Tei. GA 4-8054 ir GR 0-4882

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai. Durys Į ?
Langai, Ryn-art 
os, Turekliai

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldos tr 
kitus daiktus. Ir tš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — HA 5-8063

PARDAVIMUI

Medinis — 5 ir 4 kainb. moderniš- ' 
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman | 
1 butų tuoj galima užimti Geras ; 
pirkinys.

ŠIMAITIS
Insurance — 

Notary
2737 W. 43rd St

REALTY
Ta*

CL 4-2390

Ineome
Public

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5235

COMBINATION 
SHORT ORDER COOK 

YY’AITKESS
Full Time And Part Time 

Excellent Salary 
Apply in Person

MARIGOLD BOVVLING LANES 
828 W. Grace — Tel. 935-8183 

ASK FOR BOB
CASHIER — SALESLADY

exper’d in gift shop or eąuivalent. 
Age 25 to 50. Permanent work. Fri., 
Sat. and Sun. Even. hrs. Call MR. 
LONG 9 a.m. to 11 a.m. Mon. thru 
Friday for interview.
Ripleys Believe It Or Not Museum 
1500 No. Wells — Tel. 337-6077

DEMONSTRATORS
Full or Part Time. Demonstrate 

variety of knives.
Cooking & Hunting.
Mušt have own car. 

EXCELLENT SALARY 

Phone — 675-7240

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

REAL ESTATE

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

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

SlMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Maplevvood Av.. CL 4-7450

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų niūros. Gazu šildymas. Mū

ro garažas. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metų, 5 H 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo-1 
tas, šalia garažas. $22,700.

Štai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 0 kamb. ir 2 ma- ■ 
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa- j 
Jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
įmokėti.

Mūr. bungalow Marąuette pke. ! 
Naujas gazu Šildymas. Garažas 
$13,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu- i
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21.000.

2 butų 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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke, Mūr. namas — 5
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-čios. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 YV. 71st St. — RĖ 7-9515
5 kamb. mūr. bungalow prie 71 

ir Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$18.500.

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

2 butai po 4 kamb. tr 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockvvell, $26,700

« kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 7 2 ir California 
$24,700.

l$»į aukšto švarus med. prie 65 ir 
VVestern. 6 ir 4 kamb butai. 37 jk 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr, rezidencija 
prie 72 ln Albany. 2, maš. garažas 
$19,600.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood t 10.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

2735 W. 71st St Te!. 925 6015

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIH

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
S622 So Racine. 434-1113

|į'| Ine,;/

SIOCK WORKERS
We presently have Severai 
openings for stock workers 
and stock clerks.

Pleasant working condi
tions, excelknt company 
benefits.

Appiy tn Person to 
Personnel Office

2801 South 25th Avenue 
Broadview, Illinois

(An eųual opportunity Employer)

SHIPPING CLERKS
Experience preferred — būt we vvill 
train reliable imdividuals in all pha- 
ses of shipping and receiving at our 
new distribution center located near 
Kennedy & Cumberland Rds. Excel. 
benefits, job seeunitty & salary — in
cluding 37% hr. vveek & Employee 
Purchase Plan. Positions available 
immediately. For appointment call — 

MR SULLIVAN — 693-209,2 •
SMITH-CORONA MARCHANT 
8550 Bryn Maur, Chicago, III. 

(Djr’ly aeross from Marriott Hotcl) 
An eąuai opportunity employer —

BUTAI rinktiniams nuomininkams. P R P S S IVf P'J
Best Agencv. 2025 W. 03 PR 8-0A32 OūDortunitv for vouns man to learn Molo „vo „ >ai, oc-iat,-,inklt rtnhn.r) vpporiunuy ior young man to learn 

ln an In-Plant print shoip. Exper. 
helpful būt desire to learn and vvork

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai. essential.

CALL 334-7900 
Ask for Mr. VY'illiams

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

EAL ESTATE
miiiiimiimiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimimimiiimiiii

SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Ilk Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimmimmiiiiiiimiiiiiiimiiimiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. S3rd STREET TEL 471-0321

E REZIDENCINIAI, =
E KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR
L“ KITOKĮ PASTATAI s

2457 YVest GMh Street 
TeL HE 4-7482

MAINTENANCE
EARN FROM $150 to $180 

YVEEKLY
Mušt be English speaking tąmillai 
with various types of produetion 
machines and be able to make any 
necessary repairs to keep them in 
good running condition. Permanent 
job vvith opportunity to advance for 
ąualified man. Many company bene
fits.

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

3207 So. Sh'elds, Chicago, IU. 

Maintenance Carpenter
5 day week. Blue Cross, Blue 

Shield. 5555 Sheridan Road
EDGEYVATER BEACH APTS.

Heating Contractor
[reDgtu naujus lr perstatau se
nus visų rflšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogi, 
rinas (gutters), vandens šlld} 
mul boilerius Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir sų 
žiningal Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago *, UI

Telefonas VI 7-8447

Mr. Buggy

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRA U G E, 
aes jis plač ausiai skaitomas lie 
uvių dienraštes Ci skelbimų kai- 
los įsiem- prieinamos

iiiiiiiiiiiiiimiMiimiiiiiiiiiiiiiiiii’iiiiiiiii

DĖMESIO i

ban g a Tr,

TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-U42J 

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

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radic Pro- 

■:-3i ima Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN 1360 bangos veikia sek- 
madieniais nuo 1:00 iki 1-30 vai 
po pietų perduodama, vėliausių 
oasaulinhi žinių santrauka ir ko
mentarai muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltlc Florlsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tet 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
'Mėnraštis “Drangas”.

Platinkite “Draugę”. 

Skeibkitės “Drauge”

Namų Apšildymas
HEATTNG SERVICE 

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
1027 % S. Anna Avė., Dyons, 
Illinois. Telef. 447-8808.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jj užsisako 
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 į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile,
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Lietuviai saleziečiai naujoje sodyboje Romoje. Dešinėje — koplyčia, 
kairėje — gyvenamasis namas

** Seselė Marija Morta
“Jau laikas mirti... Dėkoju 

Dievui, kad leido išgyventi 85 
metus...” Taip kalbėjo seselė 
Morta, besirengianti į amžiny
bę. Seselė Morta, buvusi Jieva 
Račkauskaitė, skilusi iš Lietuvos, 
Suvalkų Kalvarijos parapijos. 
Ji atvyko į Sv. Kazimiero sese- 

<ų vienuolyną 1922 metais, Šv. 
Kazimiero šventėje iš Šv. Ka
zimiero parapijos Worcester, 
Mass., kur tuo metu klebonavo 
Šv. Kaizimiero seserų vienuoli
jos geradaris a. a. kun. Jonas 
Jakaitis. J's Jievai ir nurodė 
kelią į vienuolyną.

Velionė darbavosi vienuolyne 
47 metus, — ėjo virėjos parei

Seselė žinojo, kad tik jo globo
je tėra tikras poilsis ir amžina 
laimė, šeštadienį spalio H dieną 
Marijos šventėje įvyko jos troš
kimas. Seselių apsupta ir joms 
baigiant kalbėti rožančių, sese
lė Morta ramiai užmigo amži
nybei.

Amžiną atilsį duoto jai Vieš
patie ir amžinoji šviesa tegul 
jai šviečia. SKKS

PABŪGO Į VAKARUS
Keturi Rytų Vokietijos dar

bininkai, 17—21 metų amžiaus, 
laimingai perplauikė Elbės upę 
prie Luneburgo Žemutinėje fiiak 
sonijoje ir pasiprašė politinės 
globos Vakarų Vokietijoje.

CHICAGOJE

UŽGYRE GREITKELĮ
Šiaurės rytų Illinois planavi

mo komisija (NIPC) užgyrė 
projektuotą greitkelį nuo Ste
venson greitkelio iki 67-tos. 
Komisijos aprobavimas buvo 
būtinai reikalingas, ir išdavoje 
greitkelio statybos projektas 
dabar galįs gauti iki 90 proc. 
federaliniu fondų kelio tiesimui. 
Ši greitkelio dalis kainuos apie 
150 mil. dol. Iš federalinio iždo 
bus gauta 135 mil., o 15 mil. do
lerių suteiks Illinois valstijos 
viešųjų kelių fondas. E:smas į 
šiaurę bus keturiais takais pa
lei Cicero avė. Eismas į pietus 
irgi keturiais takais bus šalia 
Beit geležinkelio bėglų. Statyba 
palies apie 600 sklypų, daugiau
sia komercinių. Paskutinėmis 
žiniomis dar nenustatyta kuria 
kryptimi bus tęsiamas greitke
lis, kad susijungtų su Dan 
Ryan greitkeliu ir Elkyway tū
tų.

STATYS KRAMTOMOS 
GUMOS FABRIKĄ.

Wm. Wrigley kompanija, 
kramtomą gumą gaminanti į- 
monė su centru Chicagoje, pro
jektuoja pastatyti panašią 5 
mil. dol. vertės įmonę Gainsvil- 
le, Ga.

gas ir darbavosi šiose šv. Kazi
miero seselių misijose: Chica
goje Šv. Petro ir Povilo, šv. 
Kryžiaus, Nekalto Prasidėjimo, 
Dievo Apvaizdos, Šv. Antano, 
^vč. M. Gimimo, Aušros Vartų, 
Šv. Jurgio, šv. Kazimiero, Chi
cago Heights, Marijos aukštes- 
nioje mokykloje ir motiniškame 
name. Rytų valstijose: šv. Juo
zapo parap. Scrantom, Pa., Švč. 
Š'irdies iparap. New Philadelphia, 
Pa., ir Šv. Kryžiaus parap. Mt. 
Carinei, Pa.

(Sieselė mėgdavo lankyti šv. 
Kryžiaus ligoninėje ligones se
seles ir ligonius, ypač vienuoli
jos rėmėjas ir rėmėjus.

Ligonių lankytojai pačiai te
ko vykti į ligoninę sveikatai pa
tikrinti 1969 m. birželio 19 die
ną. Nuo tos dienos sveikata 
silpnėjo taip, Ikad seselė Morta, 
jautė, jog jos dienos jau su
skaitytos — ji dažnai prašyda
vo seselių lankytojų maldų, kad 
Dievas ją greičiau pasiimtų.

Mūšy mielam bičiuliui, teisininku j,
A. -f A.

PRANUI LAURINAIČIUI 
Los Angeles mirus, jo sūnus Algį ir 
J u 1 i u su šeimomis nuoširdžiai užjaučiam.

Jurgis ir Julija Gyliai

A. -f- A.

ELENAI KUČIŪNIENEI
mirus, liūdintiems muz. iA. KUČIONUI su sūnumi, 
seserims: M. ALMINIENEI, E. GRUODIENEI, A. LUK
ŠIENEI ir broliui ALBERTUI VYČIUI nuoširdžią už
uojautą reiškiame.

Dr. S. ir Dr. V. Rėklys su šeima

A. + A.
Elenai Kučiūnienei

mirus,
jos vyrą p. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ ir sūnų JURGĮ

Bronius ir Bronė Nainiai /

UŽ SAVO TEISES

(Atkelta iš 6 pusi.)

miero lietuvių kapinėse ir lai- 
minimą visiems įsijungusiems j 
šias pastangas. Z. Juškevičienė 
sveikino visus kovojančius už 
lietuvybės išlaikymą. Ji kvietė 
visus kultūringai atgauti savo 
teises Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. “Naujienų” atstovas M. 
Gudelis, sveikindamas susirin
kusius, pareiškė, kad jį nuste
binusi kun. E. Abromaičio kal
ba. Jei jis norės, galės daug pa- 

.dairytii. Kalbėjo dar Ant. Gul
binskas, pareiškęs, kad mes ne
bėgant iš bažnyčių, bet privers
ti Lš jų išeiti. Jis jautriai nu
pasakojo neestetiškas daktaro 
laidotuves, kad net svetimtauč. 
daktarai piktinosi. Tais pačiais 
reikalais žodį tarė F. Valinskas 
ir L. Naglius. Ponia Maggianti 
pranešė, kad trečiadienį (spalio 
15 d.) 7 vai. vak. Don Varno 
salėje, 6816 So. VVestern Avė., 
įvyks susirinkimas svarbiam 
pasitarimui.

Chicagos Lietuvių Šv. Kazi
miero kapinių sklypų savininkų 
draugijos susirinkimas - vakarie 
nė buvo Knight Banųnet salėje, 
5921 So Pulaski Rd Dalyvių 
buvo per 300. Vakarienę pradė
jo draugijos pirmininkė L. Gied
raitienė, šiam pobūviui vadova
vo Balyc Draadaįopi& 5L

A. -Į- A. STASEI LAURINAITIENEI
Brocktone mirus, vyrą JURGĮ, sūnų JURGĮ, Jr. su šei
ma ir dukrą IRENĄ KONČIENĘ su šeima giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Stasė Statkevičienė 
Elena ir Edvardas čižinauskai 
Nijolė ir Vytas Kaveckai 
Jonas Adomaitis

Prof. ALEKSANDRUI ALEKSIUI, 
netekus vienturčio mylimo sūnaus ats. avijacijos 
majoro

NORBERTO ALEKSIO,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Kazimiera ir Adolfas čampės

A. + A.
STASEI LAURINAITIENEI mirus, 

jos vyrui JURGIUI LAURINAIČIUI, dukters IRENOS 
KONČIENĖS ir sūnaus p. JURGIO LAURINAIČIO šei
moms įsilkiamo gilią užuojautą.

Katelių šeima

MOŠŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

RUDENS PIETŪS
Šv. Kazimiero parap. Nek. Pra

sidėjimo seselių rėmėjų sk. lap
kričio 9 d. 1 vai. Maironio Par
ke, Shrewsbury, Mass., rengia 
rudens pietus su menine dalimi, 
kuri bus įdomi ir linksma. Ją iš
pildys:

V. Bražėnas, tenoras ir humo
ristas iš Waterburio, Conn. Jam 
akompanuos O. Keršytė visiems 
gerai žinoma ir pažįstama, nes 
be jos neapsieina nė vienas pa
su malonia šypsena ir nuoširdu

mu. O dar su didesne meile pa
tarnauja seselių gerovei nieka
da neimdama už tai jokio atly
ginimo.

Prie programos praturtinimo 
prisidės keturios dainininkės iš 
Worcesterio.

Programa puiki. Nė vienai 
mamytei nereikia ruošti namuo
se pietus, nes sumanios šeimi
ninkės juos skaniai pagamins 
Maironio Parke. Visus vietos ir 
apylinkės lietuvius kviečiame tik 
atsilankyti ir vaišintis, linksmin
tis. '

Laukiame visų iš arti ir toli,

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
spalio 14 d., 7 vai. ryto, sulaukus 92 m. amžiaus, mirė mūsų mylima 
mamytė, uošvė ir močiutė

A. + A. MARIJA GRAUŽINIENĖ
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Marija, 2 sūnūs: Juozas, marti 

Sofja, ir Vytautas, marti Rūta, anūkai Dalia ir Algis bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo, Amžinojo ir Gyvojo 
Rožančiaus draugijoms.

Kūnas bus pašarvotas katv. 12 vai. dieną Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 S. Lituanca Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 18 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Sv. Jurgo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138

“Lyg lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai, . . .

. . . Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mūs arti.”

Netekus brolio
A.-J-A. VI KTORO, 

su mielomis sesėmis
ONUTE ŠČIUKAITE IR 
ALDONA MEILUVIENE 

ir visa šeima jungiamės giliam liūdesy.
Chicagos Skautininkų Draugovė

A. -j- A.
STASĖ LAURINAITIENE

PRIALGAUSKAITĖ

L>yv, 32 Sawtell Avenue. Brockton, Massachusetts.

Gimė birželio 1 d., 1893 m., Lietuvoje.

Mirė spalio 13 d., 1969 m., Brocktone.

Spalio 15 d., po pamaldų Šv. Kazimiero bažnyčoje, bus 
laidojama Melrose kapinėse, Brockfojje. * * < <: .. « . >'■

Nuliūdę lieka: vyras Jurgis, sūnus Jurgis ir marti Ilona Lauri
naičiai, duktė Irena ir žentas Liudas Končiai, anūkai ir anūkės 
bei kiti giminės.

A. + A.
Elenai Kučiūnienei

mirus,

seserims poniai ALMINIENEI ir jos šeimai, poniai 
LUKŠIENEI ir poniai GRUODIENEI su šeima gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Juozas ir Anelė Žemaitaičiai 

Gintas ir Irena Žemaitaičiai

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeot 8-9538 

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiliiin

G£LĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms orogoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GPilNYČU
3443 W. 63rd Street, Chlcaco, Ulinois 

TeL PR 8-0333 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAtVIOZ)

2424 W. 69th Street TeL REpubUe 7-1218 
2814 W. 23rd Plaee________ TeL VIrginia 7-667?

PETRAS BIELIONAS
4848 S. Califomia Avė. Tel LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. Lituanica Ava. Tel. YArda 7-3401■ i,

“DRĄUGĄ”.

TDRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. spalio mėn. 15 d.

nes bilietų fkainos visiems priei- kurią seselės 
narnos. Pelnas skiriamas jauni- įsigijo gražiost 
mo stovyklai “Neringa” paremti, kėse.

praėjusiais metais 
» Vermonto apylin-

J.M.

A|A
MINNIE DANTA

ŽEMOKSLYTE
Gyveno 4535 S. Califomia Avė.
Mirė spalio 13 d., 1969, 5:10 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Joseph, marti Irene, John, 

marti Rosemary, Herman ir Adolph, marti Eileen, 7 anūkai, 4 proanū
kai, Lietuvoje sesuo, ir kiti giminės, draugai ir pažįtrtami.

Velionė buvo našlė a. a. Juozo.
% Priklausė Dariaus-Girėno Auxiliary Post 271, Chicagos Liet. dr- 
jai, Suvalkiečių, Utenos, Brighton Pko, Moterų, Eržvilko, Lith. Na
tional Democratic, Kęstučio, Joniškiečių, Žagariečlų, Liet. Ex-Maine- 
rių ir Chicagos Našlių ir Nasliukių klubams.

Kūnas pašairvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Califomia Avė.
Laidouvės įvyks ketv. spalio 16 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus 

nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs marčios, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS 1

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

.T. § KfipTeim$J
tfffi i $
M1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

FUNERAL HOME

"Y
TH RE E': *'• % * • f»

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubUe 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South Čalifornia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1188-1139

VASAITIS » BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Dl. Tel. OL 2-1068
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X Poeto Vytauto Mačernio
memor.alinė rankraščių, nuotrau 
kų ir kitų su poeto gyvenimu 
susietų elksponatų paroda jo “Vi
zijų” inscenizavimo proga bus 
atidaryta Jaunimo centre, Chi
cagoje, spalio 18 d. (šj šešta-

X Už a. a. Elenos Strikienės 
siselą, minint jos trejų metų 
mirties sukaktį, šv. Mišios bus 
atlaikytos Tėvų marijonų kop
lyčioje spalio 16 d., 7 vai. ryto.

(pr.)r
X Regina Dapkienė, prade

Chicagoje 
ir apylinkėse
ANGLIJOS LIETUVIŲ 
METINĖ VAKARIENĖ

. ♦ —'V;  *

Chicagos Anglijos lietuvių tra

daug bendradarbiavusi su Mar- 
dienį). Spektaklio ir parodos quette Pjwko ųtuanistinės mo- 
i engė jams Korp! Šatrijai ansambliu. Dž augiamės
Vytauto Mačern o memorialinę turėdami gabią ir energingą 
parodą estetiškai apipavidalinti darbuotoją tęsiant Montessori 
talkina dail. Antanas Petriko- darbą

x Aloyzas Baronas, paskai-nis.

dant naujus mokslo metus, j- dicine metinė vakarienė šiemet 
stojo j Amerikos Lietuvių Mon- įvyao špato 11 d. Balio Pakš- 
tessori draugijos Vaikų name- to salėje. Jau 7 vai. 3o min. sa
lių auklėtojų eiles. Ba gusi Mun lė buvo pilna, ir svečiai šneku- 
deleln universitete aukštesnius čiavosi prie papuoštų ir gausiai 
mokslus, aktyviai įsijungė į vi- apkrautų stalų arba tarpusavy, 
suomeninį darbą. Taip pat yra Visus jungė ilgesnė gyvenimo 

Anglijoj praeitis, nors buvo ir 
svečių.

ŽVAIGŽDUTĖ
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. I’lacas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 606' 3

X Ann Arboro lietuviai stu
dentai kviečia visus lietuvius 
studentus ir ifilisterius iš Dętroi 
to, Clevelando ir Chicagos į Ini- 
tium (Slemestri. šokiai įvyks spa 
lio 18 d. 8 v. v. Huron Tovvers 
recreation room, 2222 Fuller 
Rd., Nortlh Campus, Ann Arbor.
(Ne Newman Centre kaip se
niau skelbta). Pas linksminimui 
gros Detroito Neo-Lituanų or
kestras — pasistiprinsim lietu
viška gira ir riestainiais. Įėji
mas $1.50.

X Kan. Mykolui Vaitkui Me
no draugija Šatrija premijos į- 
teikimo vakarą dovanojo ,da l.
M. Stankūnienės paaukotą pa
veikslą — grafiką “Spalio mė
nuo Lietuvoje”. Paveikslas bu
vo specialiai parinktas, prisime- 
naint, kad spalio mėnesį yra kan.
Vaitkaus gimtadiens. Po pre
mijų įteikimo iškilmių Šatrijos 
nariai buvo sukviesti į pirminin 
kės J. Švakaitės butą, kur įvy
ko va'šės laureato Vaitkaus 
garbei. St. Džiugas paskaitė iš
trauką iš Vaitkaus kūrybos, o 
J. Švabaitė įr K. Bradūnas pa
skaitė savo poezijos. Pats kan.
M. Vaitkus papasakojo eilę į- 
domių atsiminimų. Kan. Vait
kus yra Šatrijoš garbės narys.

X Aldonos Valešaitės išraiš
kos šokio studijos mokinių at
likta programa “Eglutės” tal
kos parengime sekmadienį, Jau 
nimo centre, buvo lydima elek
troninės muzikos garsų, kurie 
skambėjo neįprastai ir egzotiš
kai, bet įdomiai.

X Kuri. A. Jauniui padaryta 
operacija Michael Reese ligo
ninėje.

X Tautų festivalis įvyks lap 
toričio 25 d. Gage Park Field 
House, 55 st. S. IVestern avė.
Įėjimas visiems laisvas.

X Ar manote keliauti Ro
mon? Tai pirmasis klausimas
dabar susitinkančių čikagiškių A^r,ik?s, įietuvi'Į tautinės są'un' 
, -- gos Philadelphijoje dvidešimtmeti int
arpe. Kitą vasarą Vatikane, Jonė Kaulinienė sega gėlę są- 

Kankinių koplyc-Os dedikacijos' jungos pirm. Teodorui Blinstrubui

tys pluoštą humoristinių eilėraš 
čių Humoro ir Muzikos nuotai
kingame vakare, Foto archyvo 
ruošiamame spalio 26 d. 4 v. p. 
p. Jaunimo centre.

Pradedant vakarienę Anglijos 
lietuvių pirmininkas L. Venoms 
trumpa kalba pasveikino visus 
susirinkusius — iš Anglijos į 
Chicagą suvažiavusius Letuvius 
ir jų svečius ir pranešė, kiad 
bus trumpa programa, gera va
karienė ir pasilinksminimas, 
grojant B. Pakšto orkestrui. Ta 

j pačia proga pristatė svečius,
x Kun. dr. F. Gureckas bu-' atsilankiusius į pobūvį. ITaip pat 

vo išvykęs į Santa Monica, Ca- priminė, kad Anglijos lietuvių 
lf., palaidoti a. a. Elenos Ku- klubas ne tik susirenka pasida- 
čiūnienės, operos dirigento muz. linti mintimis ar pasilinksminti, 
A. Kučiūno žmonos, kuri aprū- bet ir savo ištekliais yra parū
pinta šv. sakramentais mirė męs Anglijoje gyvenančius tris 

.Seattle universiteto ligoninėje, jaunuolius, suteikdamas jiems 
Velionė buvo Lietuvos Dukterų stipendijas, kad jie galėtų tęsti 
d-jos Chicagoje pirm ninkė. j studijas. Pažymėtini Vanda Gal

X Tradicinis Vilniaus dienos ' Uogytė ir be tėvų likęs Petras
Viržintas. Ir ateityje klubas 
yra pasiryžęs paremti stipendi
jomis lietuvius jaunuolius Ang
lijoje siekti mokslo.

Įdomiausia pranešimo dalis 
— rengiamas literatūros vaka
ras, kurio programai atlikti yra 
pakviesti rašytojai iš Anglijos. 
Į šį literatūros vakarą, kur s 

Lietuvos laisvę paminklo įvyks bus lapkričio mėnesį, atvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusių ko-! poetas Vladas šlaitas ir rašyto- 
voje dėl Vilniaus. Prie paminklo jas Jonas Kuzmickis-GailiuS. 
žodį tars dr. Jonas Šalna. Orga- Literatūros vakarę bus skaito- 
nizacijos prašomos rinktis su mos rašytojų Kazio Barelio ir 
savo vėliavomis 10 vali. 40 min. Į Romrialdo Spalio raštų ištrau- 
Jaundmo centre. L'etuvių visuo- kos. Kitą programos dalį užpiil- 
menė maloniai kviečiama gau- dys savo jėgos. Bilietai jau par-

minėjimas šiais metais įvyks 
spal o 19 d., sekmądienį, 11 vai. 
Jaunimo centre Chicagoje 11 
v. r. tėvų jėzuitų koplyčioje šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą 
pasakys kun. Bruno Markaitįs, 
CJ. Pamaldų metu giedos solis
tė Genovaitė Mažeikienė. Tuoj 
po pamaldų — prie Žuvusių už

šiai dalyvauti. davinėjami. Kiek teko patirti, 
tą patį vakarą buvo jų nemažas 
skaičius išplatintas.

Vakarienė — pobūvis praėjo 
jaukia,, su linksmomis dainomis 
ir šok ais, grojant Pakšto orkes
trui. — Ps.

CICERO KOLONIJOJ

— Cicero Liuosybės svetainė 
tuščia stovi, nėra parengimų, 
senas pastatas užmirštas, senų
jų pastangos eina niekais ir 
šiomis dienomis prie namo pa
kabintas užrašas For Sale. Ben 
drevės direktoriai nutarė ir pa
vedė svetimtaučių b-vei parduo
ti. Ir visko gali įvykti, nes pir
kėjo nepasirinksi. Cicero D.

šventėje susirinks didelis skai
čius lietuvių iš visų pasaulio 
kraštų. Neprisirengusieji ligi 
šiol gali paskubėti su savo auka 
mūsų šventovei užbaigti. Auko
toju ir jų įamžintų kirtimųjų var 
dai neišdils ateit'es kartoms 2 
knygose Vatikane ir lietuvių 
archyvuose.

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

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

Nuotr. K. Čikoto

x Lietuvių Fronto Bičiulių
rudeninis susirinkimas įvyksta 
šį penktadienį 8;00 vai. vak. 
Jaunimo centro apatinėje salė
je. Gyvais patyrimais vadovau
damasis, kun. dr. J. Kubilius, 
buv. Prancūzijos rezistencijos 
dalyvis, kalbės apie šių dienų 
jaunimą ir hipius. Po susirin
kimo draugiškas alutis iir bėga
mųjų reikalų aptarimas. t

X Vienas malonumas nusta
tyti iSylvama spalvotą TV: tik 
spustelk specialią rankinėlę. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St. FR 
6-1998. (Sk.)

RIAUŠIŲ SANTRAUKA

SDS organizacijos Weather- 
man frakcija spalio 8—11 d. 
Chicagoje kasdien vedė maištin
gas demonstracijas. Areštuota 
283 asmenys, iš kurių 68 proc. 
nebuvo studentai, ir 57 proc. 
buvo 19—22 m. amžiaus. Net 
117 pasisakė esą bedarbiai. Net 
200 areštuotųjų atvykę iš kitų 
valstijų ir miestų. Riaušių me
tu sužeista 45 polic minkai ar 
miesto pareigūnai ir 55 riauši
ninkai. Medžiaginiai nuostoliai 
išdaužytiems langams, automo
biliams ir kitai nuosavybei dar 
nenustatyta.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

X Tradicinis Operos Balius
įvyks lapkričio 15 d. Personali
ty Lodge 4740 So. C'.cero. Re-d 
zervuoti stalus pas Stefaniją 
Lazauskienę tel. 582-9391.

Vieta nauja, graži ir patogi. 
Stalai — 10 asmenų.

Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks g 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME. I

-----  f;
Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti 

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, UI. 60629.

Ir mažieji modeliavo — Tomukas ir Vilytė 
surengtoj tmadų parodoj Jaunimo Centre.

Putnamo seselių rėmėjų 
Foto V .A. Račkausao

NAUJOJI IR SENOJI LIETUVIŲ MUZIKA
Mes eism takeliu per lietu

vių muzikos istoriją. Jau matau 
Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. 
Kompozitorius Čiurlionis aiški
na, kad jis išleido dvi dideles 
knygas, kuriose buvo daug jo 
kūrinių. Jis toliau aiškina, kad 
jo kūryba yra rimta ir pilniau 
suprantama tik išsilavinusiems 
žmonėms. Aš atssveikinu su 
kompozitorium Čiurlioniu ir to
liau einu link Juozo Niaujelio,

Mes matom Juozą Naujelį, 
diriguojant slaptą chorą. Cho
ras dainuoja “Lietuva brangi”. 
Juozas Naujelis įsteigė kursus, 
kuriuose mokė lietuvius vargo- 
ninikus. Choras pradeda dainuo
ti žinomą dainą “Užtrauksim 
naują giesmę broliai”.

Mes jau daug sužinojom apie 
kompozitorius Čiurlionį ir Nau
jelį, bet dar nepasiba'gė take
lis per Lietuvos muzikos istori
ją. Reikia aplankyti Juozą Gruo
dį.

Juozas Gruodis pasakoja, kad 
jis pats įkūrė dainas ir įvairias 
muzikas. Jis sukūrė s'uitas, so
natas, variacijas ir kitus kūri
nius. Dabar jis rašo dainą — 
“Rugiagėlės”. Mes 'išeinam ir 
keliaujame pas Stasį Šimkų.

Atėję, mes sužinome, kad jis 
dalyvavo su Juozu- Niaujeliu 
slaptame chore. Kompozitorius 
Šimkus užrašinėjo liaudies dai
nas ir jas harmonizavo.

Jau baigiame takelį ir pasi
žiūrime į dabart nės Lietuvos ir 
amerikiečių lietuvių muzikus. 
Lietuviai turi savų gerų daini

ninkų ir muzikų, įetenga, net 
ir geras operas pastatyti. •

(Staiga išgirstu mamos balsą.: 
“Kelkis, laikas į mokyklą”. Dai
rausi po kambarį, ar tai buvo 
sapnas? Bet staiga, matau prie 
batų prilipus ga'dą!

Rasa Ardytė,
Plhiladelphia’s Vinco Krėvės lit. 

m-los VIII sk. mok.

MANO NAUJA SESUTĖ

Mano' naujos sesutės vardas 
yra Vida. Vida yra keturių me
tų. Vidos mama mirė, kai Vi
da ibuvo trijų metų. Mano ma
ma ir tėvelis parvežė Vidą į na
mus Ir mes ją priėmėme kaip 
savo sesutę. Ji laibai gera mer
gaitė, bet dair nemoka lietuviš
kai. Mes ją išmokysime. Kitą 
metą Vida kartu su manim eis 
į lietuvišką mokyklą.

Marytė Pociūtė, IV a. sk.

MANO KATINAS

Mūsų šeimos yra keturi: tė
velis, mamytė, brolis Va-dutis 
ir laiš. Mano dėdukas mirė, bet 
močiutė įgyvena. Aš turėjau ka
tiną. Jo vardas buvo Kitsis. Jau 
jis negyvas. Bet dabar aš turiu 
kitą katiną, tokiu pat vardu,

j Man patinka su juo žaisti lau
ke, bet jam patinka draskyti 
mano kojines ir šokti ant kojų 
su nagais. Mes abu lipam į me
dį ir einam pasivaikščioti ir pas 
drauges. Aš turiu jį šukuoti, 
duoti jam ėsti ir, kartais, kai 
eusitępa, turiu jį maudyti. Jam

“Kur dingo vasara“? — klausia Puputis Piešė Rasa Degutytė

nepatinka maudytis. Jis spar
dosi ir drasko mane, bet vistiek 
maudytis reikia. Mes jį laikom 
rūsyje. Kaip išmaudau, tai už
rišiu jam kaspiną, diada, kitą 
dieną, jis yra vėl nešvarus. 
Man patinka žaisti su katinu ir 
sviedinuku. Aš metu sviedinu
ką ir katinas pagauna ir atne
ša man. O, kai aš skambinu pia
ninu, katinas užmiega. Jis yra 
dar labai jaunas, tik keturių 
mėnesių.

Raminta Blažaitytė, 
Maironio lit. m-los Brooklyne 

IV sk. mok.
ROŽĖ

Mano mėgiamiausia gėlė yra 
rožė. Ji skaniai kvepia ir žydi 
įvairiomis spalvomis: geltonai, 
baltai, raudonai, ružavai ir mai
šytai.

Nors rožė ir duria, man vis
tiek ji patinka.

Monika Overlingaitė, V sk. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio ilit. m-los laikr. nr. 5. 

ŽUVAUTOJ AS

Aš norėčiau būti žuvautoju. 
Žuvauti labai smagu Reikia už

dėti ant kablio slieką, įmesti 
siūlą j vandenį ir ištraukti žuvį. 
Bet visų smagiau3 a — tą žuvį 
suvalgyti.

Audrius Rušėnas 
Iš “Vyturėlio” Marąuette Parko 

lit. m-los laikr. 1969 m.

MCSŲ VOVERĖ

1987 m. vasarą visa mano 
šeima grįžo iš atostogų. Prie 
durų stovėjo maža voverė. Se
sutė ir aš davėm riešutų. Visą 
dieną su ja žaidėm. Senelis jai 
padarė mažą namuką. Apie de
šimtą valandą, kai mes išeidi> 
vom į lauką, ji visada prie durų 
laukdavo. Mes ją pavadinom 
Mince. Per žiemą mes jos ne
matėm. Vieną dieną aš atne- 
išiau Mincei riešutų. Ji juos su
valgė iš mano rankos. Nuo tos 
dienos mes trys buvom geros 
draugės.

Vieną vasairos dieną, pietų 
metu, Mincė nelaukė mūsų prie 
durų. Senelis pasakė, kad maši
na užvažiavo ant voverės. Mes 
galvojom, kad ta voverė nebu
vo Mincė, bet Mincė niekad dau
giau neatėjo.

Violeta Matukaitė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VI sk. mok.

MOKYKLOJE

Mažas berniukais grįžęs iš 
mokyklos, į kurią buvo niuėję» 
tik pirmą kartą, sako mamai:

— Rytoj aš neisiu į mokyklą.
— Kodėl? — klausia mama.
— Aš nemoku nei skaityti, 

nei rašyti, o kalbėti man nelei
džia, ką aš ten darysiu — aiš
kina berniukas mamai.

Mi

au atėjo rudenėlis. Piešė G. Lietuvninkas, Marquette Parko lit. mokyklos 
III sk. įmok.

GALVOSŪKIAI

I
Kaip vadinasi mūsų lietuvis 

daktaras, kurį mylėjo visi žvė
rys? Apie jį yra parašyta kny
ga. (5 taškai). Ats. Rima Ja- 
nulevičiūtė.

n
Atsakykite į šiuos tris klau

simus apie Baltijos jūrą:
1) Klek mylių ilgumo? (Nuo 

šiaurės iki pietų).
2) Kiek pėdų turi giliausia 

vieta?
3) Koks platumas tarp ’Klai

pėdos ir Švedijos kranto 
(Karlskronos) ? Kiekvienas tei
singas atsakymas vertinamas 3 
taškais (viso 9 taškai).

Hl
Kas yra “Winnie the Pooh”? 

(3 taškai).

IV

Prieš 119 metų šis miestas 
buvo didžiausias JAV. Gyvento
jų atžvilgiu nepasikeitė padėtis 
ir dabar. Kaip vadinasi bas 
miestas?

(5 taškai)

RUDENĮ

Jūs pilkieji giesmininkai 
Ir vėl paliekate mane.
Krenta lapai, svyra gėlės, 
Saulutė tolinas nuo čia.
Jūs ilskrisite laimingai,
Į tolimus šiltus kraštus;
Ten švelnus pietų vėjelis, 
Paguos ir glamonės vėl jus.
Ten žydės vėl jums gėlelės, 
Žalieji medžiai ten siūbuos;
O saulutės spindulėliai.
Jumis kas rytas pabučiuos.
Ten laimingi jūs čiulbėsit, 
Žaliųjų lapų tankumyne;
Tik kažin ar prisiminsit,
Čiai vieną paliktą mane.

M. Merkevičius

Yra vienas įdomus skaičius, 
kurį dauginant iš įvairių skai
čių, besidalinančių iš trijų (3, 
6, 9, 12...) sandaugoje gauna
me vienodas skaitlines. Parašy
kite tą skaičių?

(5 taškai)
Galvosūkių atsakymai

1) Ryklys
2) Didysis, Atlanto, Indijos, 

Antarkčio (Pietų ledinuotasis), 
Arkčio Šiaurės ledinuotasis).

3) Pietinės Amerikos pietinė
je dalyje.

4) Edgar Degas, Paul Cezan- 
ne, Joshua Reynolds, Francis
co Goya, Leonardo Dia, Vinci, 
Winslow Homer, Diego Rivera, 
Zita Sodeiklenė, Giedrė Žumba- 
kienė, Kazys Veselka.

5) Kelio kaulas.
6) a) Delaware, b) Pirmoji, 

c) 1787. XH. 7. d) Dover, e) 
446,292. f) 2.057 kv. mylios, 
g) Wilmington.

SLAPTAS l’ASIKALBĖJIMAS

Tu kur kairva vaibu gaišęs- 
pra? (Kur tu vakar buvai pra- 
gš&ęš?) (dingęs).


