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TRUMPAI

Čekai tariasi Maskvoje
“Sveiki, brangūs Čekoslovakijos 

drangai“

MASKVA. — Spalio 20 d. į 
Maskvą, Vnukovo aerodromą 
atskridus 10 asmenų Čekoslo
vakijos delegacijai, pasirašyti 
“svarbų politini dokumentą’’, rn 
sai svečius sutiko iškilmingai. 
Brežnevas bučiavosi su preziden 
tu Svoboda, buvo girdėti 21 pat 
rankos šūvis, svečių lėktuvą ly
dėjo keli MIG naikintuvai, gat
vėse, sunkvežimiais atgabenti, 
čekus ir slovakus sveikino dar
bininkų minios.

“Pravdos“ ir “Izviestijos'’ 
dienraščiai pirmuosiuose pusla
piuose paskelbė Svobodos ir Hu- 
sako nuotraukas ir viršuje ant
raštę — “Sveiki, bran’gūs če
koslovakų draugai!”
Vis neaiškūs viešnagės tikslai

KremUuje ka’bėjo Svoboda ir 
Podgornas — šis nurodė, kad 
Sovietų - Čekoslovakijoj santy
kiuose “atsiveria nauū bendro 
darbo horizontai’-, šiandien dar 
neaišku, ar Prabai bus pažadė
ta parama aukso kreditais ir ar 
bus, bent iš dalies, atitraukti 
rusų daliniai.

Vakar vyko pasitarimai Pra
hos delegatai šiandien išvyko 
j Kijevą ir Volgogradą, kur bus 
leista kalbėti prezidentui L. Sve 
bodai. Grįžę j Maskvą Prahos 
pareigūnai toliau tęs pasitari
mus.

Tas, kuris nedalyvauja Maskvos 
pasitarimuose: nušalintasis Dub
čekas

16 čekų pasirinko 
laisvę

Prašo politinės globos Austrijoj

VIENA. — 16 Čekoslovaki
jos piliečių, vykusių su valdžios 
remiama ekskursija autobusais 
į Vengriją, praėj. savaitgalį, at
siskyrė nuo keleivių ir prašys 
politinės globos Austrijoje.

Čekas jūrininkas 
- laisvėn

Pasiilgo laisvės, pasiskaitęs 
Amerikos istoriją

Los Angeles. — Čia atplaukė 
Čekoslovakijos prekinis laivas 
“Vitkovice” ir vienas laivo įgu
los narių, Jiri Vokrouhlik, 26 m. 
amžiaus, iš laivo pasitraukė į 
laisvę, tiksliau... pateko į JAV ka
lėjimą.

Kun. Charles Damien Boulogne, su 
svetima širdimi gyvenęs per 17 
mėnesių, netikėtai spalio 17 d. mi
ręs Paryžiuje

Olof Palme, naujasis Švedijos min. 
pirmininkas: mes turime ryšius su
Hanojum...

Švedija, JAV
, ir Vietnamas

Norima patirti Vietname suim
tųjų karių pavardes

Washington. — JAV televizi
jos CBS pasikalbėjime su nau
juoju Švedijos min. pirmininku, 
Olof Palme, šis pažymėjo: Švedi
ja turi ryšius, “kanalus” su Ha
nojum ir pasisakė prieš JAV ve
damą karą Vietname. Palme ne
atsakė į klausimą, ar švedai tar
pininkautų amerikiečiams, dorin
tiems patirti pavardes JAV ka
rių -Š. Vietnamo belaisvių. Vis 
dėlto, švedams ir toliau rūpi be
laisvių klausimas, teigė Palme ir 
jie pasiryžę Š. Vietnamo korūu- 
nistams teikti “žmogiškąją pa
ramą”.

Palme priminė, kad Švedija, 
tarpt, raudonajam kryžiui tar
pininkaujant, remia šiaurės ir 
pietų Vietnamus, siųsdama vais
tus, ligoninių įrengimus ir pan.

Nilsson tarėsi su Rogers Nevv 
Yorke

Nevv York. — Švedijos užsie
nio reik. ministeris T. Nilsson, 
Nevv Yorke, J. Tautose, tarėsi su 
valst. sekretorium W. Rogers. 
Buvo paliesta ne tik švedų nu
matyta 40 mil. dol. parama Š. 
Vietnamui (karui pasibaigus), 
bet ir kiti klausimai. Spėjama, 
kad abiejų kraštų santykiai gali 
būti išlyginti sušvelnėjimo kryp
timi.

KALENDORIUS

' Spalio 22 d.:: šv. Melanas, 
sv. Alodija, Sudimantas, Minė. 

Spalio 23 d.: šv. Veras, šv.
Elfleda, Ramutis, Jautrytė.

Įvykio eiga tokia: Jiri, dar 17 
metų turėdamas, gimtojoje Pra
hoje perskaitė Amerikos istoriją, 
kuri jaunuoli sujaudinusi. Vė
liau jis iš vak. Vokietijos pasi
klausydavo Laisvosios Europos 
radijo pranešimų čekų kalba. Jo 
pasiryžimas buvo aiškus - jis tu
ri pasiekti Vakarus.

1968 m. įvykus invazijai, ryž
tas dar sustiprėjo, Jiri metė turėtą 
mechaniko - inžinieriaus darbą 
ir pradėjo dirbti prekiniam laive.

Spalio 19 d. laivui atplaukus 
į Los Angeles uostą, išmušė se
niai laukta valanda. Jaunasis če
kas pasitraukė. Jis visų sutiktų 
prašo: “Gelbėkit mane, neturiu 
JAV-se jokių giminių ar pažįsta
mų, neturiu ir pinigų, bet -tvir
tas rankas”. JAV imigracijos į- 
staiga aiškina, ar Jiri nuošir
džiai pasakojo apie savo norą pa
silikti laisvėje ir, greičiausia, jam 
suteiks politinę globą. Jis laiki
nai turėjo atsidurti kalėjimo vie
nutėje, nes, pagal esamą tvarką, 
Jiri oficialiai laikomas “laivo de
zertyru”.

SOCIALISTAI VALDO V. VOKIETIJĄ
Naujuoju Vak. Vokietijos kancleriu vakar išrinktas Willy Brandt laimėjo vos 2 balsų 
persvara — Katalikų opozicija jau kelia klausimus — Washinųtonas nesitiki per-* 
mainų — Lenkija jau pasiūlė Bonnai tartis

Brandt: būsiu išlaisvintos 
Vokietijos kancleriu

BONNA. — Vakar buvo svar
bi diena Vak. Vokietijoje ir krei 
pianti viso pasaulio dėmesį: 
naujuoju krašto politiniu vadu 
— kancleriu, Bundestage, že
muosiuose parlamento rūmuose 
išrinktas socialdemokratų par
tijos vadas, ligšiolinis (nuo 1906 
m. gruodžio mėn.) vicekancle
ris ir užsienio reika’ų ministe
ris — Willy Brandt (tikroji pa
vardė Frahm).

Renkant kancleri, iš 496 par
lamento narių, reikia gauti iš
rinkimo atvejui, nemažiau kaip 
249. Už Brandtą pasisakius 
dviem atstovais daugiau — 251, 
jis išrinktas ir Bundestago pir
mininko paklaustas, ar priima 
jo išrinkimą, atsakė: taip. su
tinku. Kadangi socialdemokra
tai su laisvaisiais demokratais 
(FDP). susitarę dėl sutelktinės 
vyriausybės, turi iš viso 254 at
stovus, tai reiškia, jog prieš 
Brandtą — naująjį kanclerį pa
sisakė ir keli io pastangomis 
sulipdytos koalicijos nariai.

Brandt prieš rinkimus buvo 
pasakęs: “Aš noriu būti ne nu
galėtos, bet išlaisvintos Vokie
tijos kancleriu”. Tuo būdu. jis 
palygino buvusį kancleri Kie- 
singeri, nacių laikmečiu dirbu
sį režimo tarnyboje ir save. gy

Tie, kuriems tenka sėsti j opozicijos suolus: buvęs kancleris Kiesinger ir 
Strauss, abu krikščionių demokratų CDU/CSU vadai (Iš vak. vokiečių 
spaudos)

Rusų kosmonautai — tik 
nevežkit mūsų į Cape Kennedy

Geria vodką, nelinkę apžiūrėti 
Cape Kennedy

NEW YORK. — Į JAV spa
lio 20 d. atvykę du sovietų kos
monautai, maj. gen. Beregovoi 
ir K. Feoktisov, tą pačią die
ną nepriėmė mero Lindsay kvie 
timo atsilankyti į beisbolo ko
mandai Mets, pagerbti rengtą 
priėmimą. Tačiau vakare jie da
lyvavo “Heilo, Dolly’” teatro 
spektakly ir aktorių buvo pa
gerbti scenoje. Vėliau jie vaka
rieniavo prancūzų restorane ir 
tegėrė vodką.

Jie nustebino šeimininkus, pa
sisakę negalėsią vykti į Cape 
Kennedy, kur pakyla į erdvę 
JAV raketos bei erdvėlaiviai.

Rusai nepaaiškino, kodėl jiem 
tai “neįdomu”, tačiau niekam 
nekyla abejojimų, kad jie at
sisako dėl to, jog Washingtonas 
galėtų ateity prašyti amerikie
čių astronautams leisti lanky
tis sovietų paslapties skraiste 
apgaubtame erdvės centre Bai- 
konur, centrinės Azijos srityje.

venusį emigracijoje bei dalyva
vusį priešfaš'stiniame judėjime.

Prasidėjo naujasis, Brandto 
tarpsnis

Tuo būdu, Vak. Vokietijoje 
prasidėjo naujasis, socialistams 
atsidūrus valdžioje ir krikščio
nims demokratams perėmus 
stiprios opozicijos vaidmenį 
tarpsnis. Iš esmės, neskaitant 
FDP menkos talkos, tai bus jau 
socialistų valdžios tarpsnis, pir
masis po 39 metų, pokariniam 
laikotarpy vyriausybėse vis iš- 
sil aikius krikščionims-dem okra- 
tams, CDU ir CSU (Bavarijoje) 
partijoms.

Niekas neabejoja, kad turėda
ma 242 atstovus Bundestage, 
toji opozicija sugebės gerokai 
varžyti Brandto - Scheel’io (vi
cekanclerio ir užsienio reikalų 
ministerio) iniciatyvos mostus 
santykiuose su užsieniu, žinoma 
ir vidaus gyvenimo plotmėje.
Polinkis dviejų partijų sistemos 

kryptimi

K. G. Kiesinger, likę3 CDU 
partijos vadu, neseniai pareiš
kė: FDP — laisvieji demokra
tai turės būti “išguiti” ne tik 
iš federalinės, bet ir iš vietos 
vyriausybių. Tai sukėlė FDP 
pyktį. Tai liudyja, kad ir šių 
dienų Vokietijoje vis labiau pa

Vakar kosmonautai lankėsi 
Washingtone. Balt. Rūmuose 
juos priėmė prez. Nixonas, pa
dovanojęs “įvesdinimo į parei
gas” medalius ir parkerius. Pa
daryta nuotrauka su viceprez. 
Agnew.

Jie dabar lankysis Houstone, 
Grand Canyon parke, ir Kali
fornijoje stebės Disneyland pra 
mogų prašmatnumus.

Demonstracijos
Japonijoje

Suimta apie 500 asmenų

TOKIO. — Vakar Japonijos 
sostinėje ir kituose miestuose 
įvyko kelių šimtų tūkstančių 
gyventojų, daugiausia studentų, 
demonstracijos, nukreiptos 
prieš krašto ryš;us su JAV. De
monstracijos išvirto į smurto 
išpuolius ir susidūrimus su po 
licija. Suimta apie 500 demon
strantų. Jie reikalavo: JAV tu
rinčios pasitraukti iš Okinavos 
salos ū' ją grąžinti Japonijai.

brėžiamas noras valdžioje turė
ti dvi didžiąsias politines parti
jas.

Katalikai jau pastatė 
pirmuosius klausimus

Kiesinger, kurio, kaip kancle
rio, atsistatydinimo raštą pre
zidentas G. Heinemann priėmė 
pirmadienį, jau pateikė Brand- 
tui visą eilę klausimų, pvz. kaip 
žiūrima į atominio varžomo su
tarties pasirašymą ir kt. ? Tai 
jautrus klausimas, nes vokiečių 
pramonė ir mokslininkai susi
rūpinę, kad ateity leidžiant a- 
tominių įrengimų priežiūrą, vo
kiečiai su jų taikos tikslams 
organizuojama atomine pramo
ne galėtų nukentėti, būti dis
kriminuoti.

Kiti įvykiai: Bundestago po
sėdy spalio 20 d. pirmininku bu 
vo perrinktas CDU atstovas, 
Kai - Uwe von Hassel. Iš 517 
balsavusių už jį pasisakė 411. 
Jis buvo vienintelis kandidatas.
Ar sutiks tartis su Lenkija?

Šiomis dienomis laukiama 
naujosios Vak. Vokietijos vy
riausybės pareiškimo. Daug kas 
domisi: kaip Bonna atsakys į 
Lenkijos siūlymą Vak. Vokieti
jai susitarti visais opiaisiais 
klausimais? Tokį siūlymą spa
lio 16 d. vokiečiams, televizijo
je, buvo pateikęs Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Stefan 
Jędrychowski. Vokiečiai jau ki
tą dieną pareiškė: mes sveiki
name lenkų norą tartis

Įdomūs ir kiti klausiniai, y- 
pač liečią santykius su sovie
tais bei rytų Europa. JAV sluok 
sniai vakar skelbė, kad iš nau
jųjų valdžios vairuotojų Bon
noje nelauktina jokių pasikeiti
mų, nei santykių su Atlanto 
Santarve (NATO), nei draugiš
kų ryšių su JAV-mis plotmėje.

Kariai vykdo 
perversmus

P. Amerikoje 
- Chileje...

Sukilo kariuomenes daliniai

SANTIAGO, Chile. — Vakar 
paskelbta: krašte sukilo keli 
kariuomenės pulkai. Preziden
tas kreipėsi į gyventojus išlaiky 
ti rimtį. Krašte įvesta, iš dalies, 
karo padėtis.

Kariai esą nepatenkinti atly
ginimais ir jiems teikiama ka
rine medžiaga.

... ir Afrikoje, Somali
MOGADISHU, Somali. — Čia 

vakar įvyko karinis perversmas 
— vos dienai praslinkus nuo 
buv. prezidento Shermarke, ne
seniai nužudyto, laidotuvių, ka
riai pašalino teisėtai išrinktą 
Somali vyriausybę ir sudarė 
“revoliucinę tarybą”. Ji pasisa
kė prieš “valdančios klasės ko
rupcijos reiškinius”.

Studentai Tokio buvo sustab
dę požeminio ir traukinių eis
mą, kėsinosi prieš auto maši
nas, mėtė Molotovo kokteilius. 
Sutemus sostinės, su jos per 11 
mil. gyventojų, gatvės buvo 
ištuštėjusios — beliko policija 
su demonstrantais.

Tą pačią dieną min. pirminin
kas E. Soto buvo priėmęs iš 
JAV atvykusį, buv. viceprez.1
H. Humphrey — jis buvo pa
siūlęs pasikalbėjimą, dėl kilu
sių demonstracijų, atidėti.

Tie, kurie, vakar išrinkus naują kanclerį, lems Vak. Vokietijos ateities 
politiką: kancleris Willy Brandt (dešinėje) ir užsienio reikalų ministeris 
Walter Scheel.

Maskva baudžia 
— į nervų kliniką

Jau 15 iš pasirašiusių suimta 
ar sulaikyta

Maskva. — Sovietų įstaigos 
šiomis dienomis suėmė dar vie
ną režimo priešą, vieną iš 54 
sovietų piliečių, š.m. gegužės 
mėn. pasirašiusių kreipimąsi į 
Jungt. Tautų Žmogaus teisių ko
misiją. Jie reikalavo žmogaus tei
sių Sovietijoje ir pasisakė prieš 
stalininio laikmečio dvasios bei 
metodų grąžnimą.

Suimtasis, Jurij Malcev, apie 
35 m. amžiaus vertėjas, yra vie
nas iš 15-kos, įstaigų sulaikytas 
ar bent tardytas ir penktasis - 
suimtas.

Nugabeno į nervų ligų kliniką
J. Maleevas praėj. penktadienį, 

spalio 17 d. Maskvos šaltiniais, 
buvo iškviestas į naujokų šauki
mo įstaigą ir civilinio psichiatro 
buvęs paklaustas, ar tiesa, jog jis 
prašęs leidimo išvykti iš Sovie
tų Sąjungos. Taip, atsakė Mal
eevas, prieš kelerius metus jis to 
leidimo prašęs. Atsakymo paka
kę. Netrukus atsirado keli jauni 
vyrai, pagriebė Malcevą už ran
kų ir jį nugabeno į nervų ligų 
kliniką. Ten “nusikaltėlis” galės 
likti neribotą laiką ir nebus rei
kalo jam kelti bylą...

• Viesulas Laurie, vakar su 
vėjais apie 100 mylių per vai. 
greičio, slinko Floridos pakraš
čių link.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, vėsiau, temp. sieks 
50 ir daugiau 1. F., ryt — atša
lusio oro tąsa.

t Persekioja ir kitus “nepatenkin
tuosius”

JAV spaudos atstovai Maskvo
je patyrė, kad Kijeve buvęs tar
domas dar vienas grupės narys, 
matematikas Le onid Plius ir 
praėj. savaitę jo bute buvusi pa
daryta krata.

Anksčiau buvę suimti: Genrik 
Atlunjan, buvęs majoras iš Char
kovo, Mustafa Djemilev, vienas 
jaunųjų, ištremtųjų totorių va
dų ir Anatolij Levitin - Krasnov, 
žinomas laikraštininkas, rašęs re
liginiais klausimais. Pats pirma
sis suimtas, tik pasklidus žiniai 
apie protestą J. Tautoms, buvo 
Leningrado darbininkas Vladi
mir Borisov - jis ir pirmasis, iš 
šios grupės, pateko į nervų ligų 
kliniką. Tokio paties liki
mo susilaukė ir kitas darbinin
kas, iš Permos, Oleg Vorobev.

Kiti, raštą pasirašę, buvo tar
domi. Suimtųjų laukia bylos ir 
jiems gresia septynerių metų ka
lėjimo bausmė. Jie kaltinami 
baudž. teisenos straipsniu, kuriuo 
baudžiama už “veiksmus, kuriais 
sudaroma grėsmė valstybei”.

Kitas raštas — rugsėjo mėn.
Kitas sovietų piliečių raštas, su 

46 parašais, J. Tautas New Yorke 
pasiekė š.m. rugsėjo mėn. Nuro
dyta, kad nematyti pirmojo raš
to pasekmių ir todėl J.T. gen. 
sekretorius prašytas suteikti pra
šymams eigą.

Antroji grupė save laiko “Ini
ciatorių grupe, ginti civilines tei
ses Sovietų Sąjungoje” ir jos tik
ruoju vadu yra istorikas Piotr 
Jakir, kurio tėvas buvo sušaudy
tas 1937 m. valymų metu.

1 Saulė teka 7:10, leidžias 6:01
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BUDĖKIME DIENŲ PROBLEMOSE
Kai pasaulis kas dieną žengia 

pirmyn mokslo bei technikos pla
tybėse, žmogaus dvasinės verty
bės, jo tautinis ar kultūrinis pa
veldėjimas, jo santykis su kitu 
žmogumi yra vis labiau užlieja
mas oportunistinio materializ
mo arba kraštutinio nihilizmo 
bangomis. Šios bangos, keliamos 
raudonųjų vėjų, gudrių Mozės 
vaikų ir naivių studentų vis la
biau išsilieja šiame krašte, dau
giau ar mažiau paliesdami ir 
mus.

Beveik kiekvienoje mūsų skau
tiškoje šeimoje, gyvenančioje 
Šiaurės Amerikos kontinente, y- 
ra televizija. Prie jos daugiausia 
laiko praleidžia ir mūsų skautiš
kasis jaunimas, nuo vilkiuko iki 
skauto vyčio. Kai kurie tėvai 
dar kontroliuoja mažesnių žiū
rimas programas, tačiau daugu
ma žiūri viską: pradedant “mo
derniomis džiunglėmis” ir bai
giant šaliišika karingųjų “svieto 
lygintojų” ir plaukuotųjų “tai
kos nešėjų” propaganda. Viso 
to rezultate, koks skautas vytis 
kandidatas ar akad'emikių skau
čių kandidatė, tėvams bei vado
vams nežinant, sau žygiuoja SDS 
protesto paraduose, ar su “taikos 
balandžiais” gatvėje dalina la
pelius, reikalaujančius Vietnamą 
atiduoti Hanojaus komisarų ma
lonei.

Barbariškas SDS valkatų lan
gų daužymas bei šauksmai, ar 
jaunų anarchistų Vietkongo vė
liavų nešimas, ką televizija jiems 
nekartą palankiai parodo, vy
resniems skautų-čių vadovams tik 
pasipiktinimą ir panieką sukelia. 
Tačiau tas skirtingai veikia a- 
merikiečių mokyklas lankantį 
mūsų jaunimą, kurį mes skautiš
kuose vienetuose stengiamės auk
lėti ne tik geresniu lietuviu, bet 
ir žmoniškesnių žmogumi. Šių 
dienų problemų ir susidarančios 
chaotiškos aplinkos įtakoje tas 
skautiškas jaunimėlis dažnai gir
di tik vieną pusę. Mūsų nelaimei, 
didžioji amerikiečių dalis, blai
viai galvojanti, vertinanti savo 
krašto laisvę, kultūrą ir civiliza
ciją yra tiek pasyvi, kad jos bal
so beveik nesigirdi ir jos veiks
mų nesimato, visą “Veiklumą” 
paliekant kraštutiniems radika
lams ir anarchistams. Galima 
teigti, kad lietuvių bendruome
nės didžioji dalis irgi priklauso 
tų pasyvių, gerųjų amerikiečių 
grupei, nors mūsų spaudoje daž
niau pasirodo tvarkos ir teisėtu
mo reikalaujantis žodis.

Plačiau pakalbėjus su vienais, 
kitais mūsų skautiško jaunimo 
tėvais, kartais nuskamba ir toks 
aiškinimas:

— Vaikai mūsų nebeklausol
— Jie mus laiko dabarties pro

blemų nesuprantančiaisl
— Gal skautų-čių vadovai ga

lėtų padėti? Ar tikrai skautų va- 
dovas-vė gali čia pagelbėti? Ar 
jis bei ji gali nušviesti neramiam 
skautui -tei dienos' problemas iš

Lituanicos tunto Algirdo draugovės skautai stato Medvėgalio rajono 
vartus Lituanicos dvidešimtmečio stovykloje. * '** -

Nuotr. G. Plačo

lietuviškos, skautiškos, teisingos 
pusės? Ar tos, šių dienų proble
mos yra vienetų sueigose nagrinė 
jamos ir jaunimui aiškinamos? 
Ar yra dedamos pastangos de
maskuoti smurto, teroro veiks
mus, paslėptus po skambiais, ap
gaulingais vardais?

Indiferentais, šiuo atveju, mes 
likti negalime ir nuolatos turi
me išlaikyti aktualijų dialogą, 
su mūsų jaunesne skautiška kar
ta. Tėvų neklausantis jaunuolis 
ar jaunuolė kartais klauso savo 
vyresniojo brolio ar sesers, kurią 
gal nevisada savoje šeimoje turi. 
Vyresnio brolio ar sesers pareiga 
yra skautiškose sueigose skirti 
laiko dienos problemų diskutavi
mui, jų nagrinėjimui, teisingo ke
lio rodymui. Nevisada tas lengva 
atlikti, tačiau tas yra būtina, no
rint apsaugoti mūsų jaunimą nuo 
klystkelių.

— Kam man leistis į painias 
diskusijasl - sakys kuris nors 
draugovininkas ar junjorų glo
bėjas.

— Mes Amerikos neišgelbė- 
sim! - pasakys kitas. Taip. Ne- 
išgelbėsim, jei ji rieda Romos 
imperijos keliais. Mūsų pirmoji 
pareiga gelbėti lietuvį skautą ar 
skautę, kuriems reikia kvėpuoti 
šiuo sunkiu oru. Mes gaisro ne
užgesinsime, bet mes galime ir 
turime gelbėti brolį ar sesę, nuo
dijamą šio gaisro dūmais.

Tad nesitraukime į šalį nuo 
dienos problemų, bet jas sutiki
me tiesiai, tvirtai, su įtikinan
čiu paaiškinimu ir realiu atsaky
mu. Nors šių reikalų neturime 
įrašę vienetų veiklos planuose ar 
programose, tačiau juos turime 
atlikti mūsų pačių egzistencijos 
ir egzilinio gyvenimo įpareigoji
mų išlaikymui. Sekime, domėki- 
mės dienos problemomis, mūsų 
skautiškam jaunimui visa tai a- 
nalizuodami ir interpretuoda
mi skautiškoj šviesoje. Tik tokia 
praktika paremta mūsų skautiš
ka veikla bus prasminga asme
niniam skauto-tės auklėjimui ir 
mūsų lietuviškos bendruomenės 
išlaikymui svetimoje aplinkoje.

iiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiii
ŠVIESA IR ELDORADO

Anatolijus Kairys
Trijų veiksmų tragedijėlė, ku

rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

‘‘Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šiaip pasi
skaitymui. Kaina' $3.00, gaunama 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllli

Californiečiai broliai Pažėra ir Prišmantas gėrisi saulėlydžiu vandens 
kelionės Califomijos upėmis metu. Nuotr. V. Sviderską

VANDENS KELIU
Los Angeles skautai- židinie- 

čiai vasaros atostogų laiką ar il
guosius savaitgalius išnaudojo 
krašto pažinimui, naudodami 
vandens kelius. Los Angeles apy
linkės nėra turtingos upėmis, tad 
pakrovus kelionės mantą maši
non leidžiamės Califomijos šiau- 
rėn, kuri gausesnė upėmis.

Kelionės tikslas yra Asti kaime
lis Russian upės pašonėje, 85 my
lios į šiaurę nuo San Francisco. 
Pats Asti kaimelis būtų visai ne
pastebimas, jei neturėtų žymios 
vyno daryklos, vadinamos Ita- 
lian Swiss Colony. Pasinaudo
dami proga, apžiūrėjome jos į- 
rengimus bei buvome supažin
dinti su vyno gamybos procesu. 
Vynas gaminamas iš 200 įvairių 
rūšių vynuogių. Metinė produk
cija apie 10 mil. gal. vyno.

Sekančios dienos ryte, saulė, 
prasimušusi pro žemės paviršių, 
randa J. Pažėrą, K. Prišmantą ir 
V. Sviderską bebaigiančius pa
krauti kelionei paruoštą mantą 
į canoe - laivelį. Atsistūmę nuo 
kranto, leidžiamės nežinion. Li
pė, kuri pavasarį plačiai išsilie
ja iš krantų, yra palikusi aukšto 
vandens žymes gal 10 - 15 pėdų

aukštyje, Krantai, apaugę me
džiais, krūmais bei vijokliais, su
daro malonų akiai vaizdą. Pir
mieji sutikti upės aplinkoje gyvū
nai buvo laukinės antys ir mait
vanagiai.

Tarp sraunesnių verpetų pasi
taikydavo ir seklumų,' kada tek
davo Kaziui, kaip sunkiausiam, 
palengvinti canoe. Vaclovas ke
lionės fotografas, įsitaisęs vidu
ryje canoe tarp visos mantos, 
sunkiai buvo bepajudinamas. 
Juozui, sėdinčiam priekyje, teko 
eiti žvalgo pareigas, stebint po 
vandeniu klastingai slypinčias 
medžių šaknis ar išbandyti ša
kų lankstumą, kada srovės pa
gautas laivelis šaudavo į krūmy
ną. Tokiu momentu ir fotogra
fas, vietoj gaudąs įdomesnius mo
mentus, nusigriebdavo irklą, 
bandydamas laiveliui duoti nau
ją kryptį, kas sukeldavo gardaus 
juoko.

Apie 2.30 vai. p.p., pasiekę A- 
lexand'er Walley Bridge, trum
pam sustojame papietauti. Sto
vyklavietė, jei taip galima būtų 
vadinti, labai primityvi, tad ne
gaišdami laiko leidžiamės tolyn. 
Nuo čia gamtos vaizdai dar la
biau pagražėja. Natūralus gam
tos grožis kai kur žmogaus ran
kos kiek apgadintas suverstomis 
auto mašinomis, krantinių su
tvirtinimui. Vingiuojanti upė, 
tikrumoje saugi plaukti laiveliu, 
tačiau tarp seklumų bei strėlės 
greičiu lekiančių verpetų reikia 
kiek manevravimo, kad išlikti 
sausam.

Medžiai leido ilgus šešėlius ir 
saulė bėrė jau paskutinius spin
dulius, kada suradome patoges
nę vietą nakties sustojimui. Vyk
dant išsikrovimą į krantą, mūsų 
fotografas, kuris taip narsiai bu
vo kovojęs upės srovėse, per ne
atsargumą apsivertė su canoe, 
drauge išversdamas ir Kazį. Susi
darė nenumatyta proga išsi- - 
maudyti, tuo labiau, kad čia pat 
buvo-ir mūsų sustojimo vieta. -

Saulei nusileidus greitai tems

ta, tad skubame ruošti vakarie
nę bei guolį. Vaclovas, kaip ne
pakeičiamas “kulinaras”, paruo
šia skanią vkarienę, kuri prie iš 
canoe padaryto stalo po dienos 
irklavimo su dideliu apetitu bu
vo suvalgyta.

Romantiška naktis Fitch kal
nuose, po atviru dangumi, su iš 
anapus upės sklindančiais varpe
lių garsais nuo besiganančių a- 
vių, bei aukštai danguje kyban
čiu mėnuliu greitai nunešė mus 
sapnų karalijon.

Antrąją kelionės dieną laivelis

Sktn. dr. R. Povilaičio padarytas 
skautiškais motyvais kryžius Rako 
stovyklavietėje. Nuotr. G. Plačo

su tokiu pat įdomumu neša mus 
pirmyn per apylinkes, kur civiliza 
cija atrodo tolumoje, o matomie
ji gyventojai upės pakrantėse) 
buvo vandens paukščiai. Peme- 
šę canoe pro Del Rio užtvanką, 

i padarę apie 30 mylių kelio, artė- 
' jome prie kelionės galo -Healds- 
burgo, kur iškeliame irklus ir, 
tarę mūsų canoe -lig pasimaty
mo, pasukame į namus.

Tai buvo ne pirmoji ir ne pas
kutinioji židiniečių kelionė van
dens keliu. Anksčiau kitų židi
niečių irklai matavo tos pačios 
upės žemėlapį, Sacramento ir San 
Joaąuin upės deltą bei Mokelu- 
mne upę. . J.

DRAUGININKŲ SUVAŽIA
VIMO ATGARSIAI

“‘Greitai, greitai laikas bėga”. 
Ir laikas tikrai greitai prabėgo 
Clevelande, draugininkių suva
žiavime. Daug ką pakartojome 
ir daug ką išmokome. Nors vi
sos paskaitos apie skautavimą bu
vo įdomios, bet mums patiko tos, 
žuriose buvo galima pareikšti sa
vo nuomones. Paskaita apie 
lyties išaiškinimą vaikams buvo 
viena iš įdomiausių, nors dau
guma mergaičių ja nusivylė dėl 
lektorės uždarumo klausyti mū
sų nuomonių.

Sekmadienį praleidome svars- 
tydamos ar šis suvažiavimas pa
vyko, ar ne, ir vienbalsiai nuta- 
tėme, kad pavyko. Pageidavome, 
kad kitą sykį būtų daugiau laiko 
pabendrauti ir, kad jaunimas 
būtų -daugiau įtrauktas į pačias 
paskaitas.

Mūsų kolonijose
New York. N. Y.
KONGRESAS IR PERSEKIO

JAMOS BAŽNYČIOS 
LIETUVOJ MINĖJIMAS

Gruodžio 7 d. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventės ir 
Pasaulio maldos dienos proga, 
newyorkiėčiai rengia nepapras
tas iškilmes. Jie savo maldomis 
ir aukomis paminės persekioja
muosius, o 4 vai. susirinks gra
žioje Franklin K. Lane mokyk
los auditorijoje viežai pareikšti 
savo protestą prieš perseikioto- 
jus ir išklausys šaunaus koncer
to. Koncerto patriotinę.- religi
nę programą išpildys New Yor
ko Lietuvių vyrų choras, vad. 
Vyt. Strolia, solistė Daiva Mon- 
girdaitė, solistas kun. Vincas Val- 
kavičius ir pianistas Vytenis Va- 
syliūnas.

Jau treti metai, kaip šį minė
jimą rengia sutartinai Lietuvių 
Katalikų religinė šalpa ir Lietu
vių Katalikų moterų kultūros 
draugija. Panašų parengimą ga
lėtų rengti kiekviena lietuvių pa
rapija, .organizacija ar apylin
kė. Lietuviai laisvėje negali tylė
ti, kai Lietuvoj neikinamos viso
kios žmoniškumo teisės. K.R.

KEW YORKE RUOŠIAMAS
RELIGINIS KONCERTAS
Katalikų Federacijos, New 

Yorko - New Jersey skyrius ruo 
šia Kristaus Karaliaus dieną, 
spalio 26 d., 4 vai. p. p. religinį 
koncertą, kuris bus Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje.

Programą išpildys muz. Vac
lovas Romanas - Ramanauskas, 
sol. St. Citvaras ir Apreiškimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Alg. Kačanausko.

New Yorke religinio koncer
to jau senai nėra buvę, todėl ne
nuostabu, kad visuomenė juo 
stipriai interesuojasi. Juo la
biau, kadangi muz. Vacį. Roma
nas - Ramanauskas New Yorke 
dalyvaus pirmą kartą. O sol. 
St. Citvaras ir Apreiškimo pa
rapijos choras su dirigentu Alg. 
Kačanausku newyorkieičių yra 
labai mėgiami ir laukiami.

Visi lietuviai maloniai kviečia
mi dalyvauti. A. šk.

Nuotaika buvo smagi, drau
giška ir skautiška; dainų aidai 
sklido visoje stovykloje ir drau
gystės liepsnelės šviesiai sužibėjo. 
Susigyvenimas tarp vyresniųjų 
vadovių ir jaunųjų buvo gražus 
ir pagarbus. Šitokie suvažiavi
mai mus suriša tampriais ryšiais 
ir įžiebia pasiryžimą nenuilsta
mai dirbti, kad lietuviškos skau- 
tybės liepsna skansčiai liepsnotų 
šioje svečioje šalyje.

Ramutė Plioplytė

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Rezld. Telef. 239-4888
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pnlaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-801?

DR, C. K. BOBELIS
’nkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Illinob

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Rezld. teL VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
•VaLl. Jiirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
autr., penktad. 1-5, treč. lr šedt. Uk 
kusi tarus.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadls- 

nals 2—9 šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGS!

SPECIALYBfi — NERVU IK 
EMOOINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija ir moterį, ligos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 

* VAIKU ligos

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
fieštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v„ 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: aroa susita-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Sr 6 
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—I vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenae 

Pirmad.. antrad . ketvlrt. tr penki 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
S — 8 val vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1166 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. Ir penkt 1—4 vai. 

-VaĮandOĘ__gagaĮ_^usimnm^_^^

Platinkite “Draugę”.

mėn.
2.00
1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas
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 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Av©. kampa©, 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 ▼. ▼. 

SeStad. 9 v. r. —- 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Oflao PR 6-7800; Namu 925-7897

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
rentgenologas

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5543.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUance 6-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 ist Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 3—8 v. v., penktad. 10—12 
▼. r.. 3-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Vai.: 2 Iki 4 v. p. tr 7 Iki 8 v. v. 
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Pasaulio politikos raktas ir

ĮSTRIŽOS LINIJOS
SUSIPRATIMAS IR SUPRATIMAS

Minties tekėjimas ir tiesos ieškojimas

Viso pasaulio žinių agentū
ros paskelbė pranešimą, kad 
Sovietų Sąjungos aštuonių na
rių delegacija ,vadovaujama 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojo Vasilijaus V. Kuz- 
necovo, atskrido j Pekiną ir 
užvakar pradėjo derėtis su to
kio paties skaičiaus kinų dele
gacija, vadovaujama taip pat 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojo Kuan - hua. Pradė
ta derėtis abiejų valstybių sie
nos reikalais.

Derėtis sienų reikalu rusai 
siūlė jau anksčiau, tuojau po 
pirmojo susišaudymo prie U- 
surio upės. Rugsėjo 11 d. Ko
syginas, grįždamas iš Š. Viet
namo vado laidotuvių, buvo 
pasukęs į Kiniją, kur drauge 
su Chou Bn - lai mėgino svars
tyti įtemptas problemas. Ro
dos, nieko konkretaus nesuta
rė, tačiau priėio vienos nuomo
nės, kad reikia atnaujinti pre
kybinius pasitarimus ir atsta
tyti normalius diplomatinius 
santykius tarp Pekino ir Mask 
vos. Aptartas reikalas suda
ryti naują susitarimą, kuriuo 
būtų leista rusų lėktuvams, 
teikiant paramą Š. Vietnamui, 
skristi per Kinijos teritoriją, 
šia proga buvo pažymėta, kad 
į Pekiną vykstantį Kosyginą 
lydėjo Sovietų komunistų par
tijos centro komiteto sekr. 
Katuševas ir Sovietų Rusijos 
respublikos aukščiausios ta
rybos pirm. Jasnovas. Jiems 
grįžus iš Kinijos, oficialaus 
komunikato nebuvo paskelb
ta. Ilgesnį laiką nebuvo žino
ma, kas kalbėta, kas sutarta. 
Tik vėliau Jasnovo organe “So 
vietskaja Rossija” buvo pas
kelbtas straipsnis, kuriame pri 
menamas 1929 m. rusų- kinų 
mūšis prie Chalainoro. Sovie-’ 
tų laikraštis dabar pastebėjo, 
kad tuometinis Kinijos vadas 
Čangkaišekas rusų sąlygas at
metęs, Soyietų Sąjunga grie
bėsi “atitinkamų priemonių” 
ir pasienio kautynėse kinus 
sumušusi. Po to Čangkaišekas 
sutikęs derėtis.

*
Šis faktas ne pripuolamai 

primintas. Maskva derybų me
tu nori pasirodyti kariškai stip 
resnėje pozicijoje ir duoda su
prasti, kad Chalainoro įvykiai 
gali pasikartoti. Panašiai rašė 
ir kita sovietinė spauda.

Nuo rugsėjo 23 d. Brežne
vas ir kiti Sovietų vadai prieš 
kinišką propagandą sustipri
no. Be kO kita, Maskvos kny
gynų languose išstatyta Mao 
biografija — nauja brošiūra, 
kurioje komunistinės Kinijos 
valstybės vadas pavaizduotas 
nusikaltėliu. Į kovą prieš kinie
čius visu svoriu įtrauktas A. 
Šelepinas, sovietų profesinių 
sąjungų pirmininkas. Bandyta 
paveikti ir japonus, nurodant, 
koks didelis pavojus jiems gre
sia iš kinų pusės.

Pekine švenčiant komunis
tinės Kinijos 20 metų sukak
tį, tuojau po šūkio “Šalin JAV 
imperializmas”, paleistas ir ki
tas: “Šalin sovietinis imperia
lizmas ir sovietiniai revizionis- 
tai!”

Nepaisant to, Kosygino vy
riausybė sukakties proga pa
siuntė Pekino vyriausybei drau 
gišką pasveikinimą, pasirašy
tą Sovietų Sąjungos preziden
to ir vyriausybės vadų, nuro
dant, kad reikia visus ginčija
mus klausimus spręsti “pasi
tarimų ir nuomonių suderini-

»
Spaudoj ir gyvenime

NUO VIDURNAKČIO IKI VĖLUMOS

Okupuotoje Lietuvoje, kur vis
ką savo kontrolėn perėmė valsty
bė ir partija, ūkininkai nustojo

akstino daugiau rodyti savo ini
ciatyvą. Spaudoje atsirado straip
snių rūšis, kuri beveik nežinoma 

laisvės kraštuose: raginimai ūkio 
darbuotojų. “Tiesa” Nr. 225 rug- 
sėj’. 27 d. paskyrė net savo ve

mo keliu”. Tačiau po šiuo pa
reiškimu trūko neoficialaus 
krašto vadovo — komunistų 
partijos vadų parašų.

Kai kurie vakarų kraštų lai
kraščiai mano, kad Rusijos ko
munistų partija linkusi taiky
ti kinams griežtesnius meto
dus, jų tarpe Brežnevo pas
kelbtą įsikišimo į socialistinių 
šalių reikalus doktriną, kad. 
esant reikalui, ja remiantis, 
būtų galima sunaikinti Kinijos 
atominius centrus.

Su derybomis rišamas ir rug 
sėjo 22 d. kinų įvykdytas de
vintasis iš eilės ir pirmasis 
požeminis branduolinės bom
bos sprogdinimas, o taip pat 
Vietkongo Gai Phong spaudos 
agentūros pranešimas, kad Ki
nija jau turinti raketas, galin
čias nunešti atominius užtai
sus ir į tolimas vietoves.

Praslinkus keturioms die
noms rusai kažkur į pietus nuo 
Volgogrado po žeme išsprog
dino savo naują branduolinę 
bombą. Tai vis “priešderybi- 
niai pasiruošimai”. Prie to rei
kia pridėti, kad abu kraštai 
pamažu ėmė nuo pasienio ati
traukti savo kariuomenės da
linius.

*
Šiam rusų - kinų konflikte 

mus domina faktas, kad ko
munistų labai svarbiu laiko
mas “ideologinis klausimas” 
nebemėginamas spręsti ir neį
traukiamas į dienotvarkę. Jį 
pakeičia dar svarbesnis ir ne
atidėtinas sienos klausimas.

Nėra abejonės, kad kinai de 
rybų metu reikalaus carinės 
Rusijos 1859, 1860, 1875 m. 
Kinijai primestų sutarčių re
vizijos, taigi ir grąžinimo mon
goliškų, kiniškų sričių Toli
muose Rytuose, kur dabar yra 
rusų centrai Vladivostokas, 
Chabarovskas, o taip pat Sa
chalino salos ir kitų žemių. 
Šios sritys jau kuris laikas 
kinų geografijos vadovėliuose, 
žemėlapiuose žymimos įstrižo
mis brūkšniuotomis linijomis, 
kaip mes žymėdavome lenkų 
okupuotą Vilniaus kraštą.

Vokiečių savaitraštis “Der 
Welt”, svarstydamas klausi
mą, laiko jį labai svarbiu ir 
ta proga cituoja šio amžiaus 
pradžioje JAV valstybės sek
retoriaus John Hay pasakytus 
žodžius: “Pasaulinė taika pri
klauso nuo Kinijos ir tas, ku
riam pavyks Kiniją suprasti, 
turės savo rankose pasaulio 
politikos raktą ateinantiems 
penkiems šimtmečiams”.

*
Rusų - kinų konfliktas be

tarpiškai domina ir lietuvius, 
nes mūsų žemė yra Kinijos 
priešo okupuota. Praspruks- 
tančios žinios rodo, kad paverg 
tieji lietuviai gerokai baimina
si. Tam yra pagrindo: Pasta
ruoju metu rusai, bijodami ka
ro su Kinija .visame krašte, 
įskaitant ir jų okupuotą Lie
tuvą, įvedė griežtesnį policinį 
režimą, sustiprino politinę kon 
trolę .mobilizacini pasiruošimą, 
neskaitant jau propagandinių 
priemonių. Komunistų agitato
riai neslepia fakto, kad karas 
su Kinija galįs įvykti ir jis bū
tų totalinis. Tuo atveju daug 
jaunų vyrų turėtų kariauti o- 
kupanto karių eilėse, o visa 
tauta badauti, nes visos Lietu
vos atsargos būtų beatodairiš
kai išvežtos į Rusiją, štai ko
dėl rusų - kinų derybas seka 
ir visa lietuvių tauta. b. kv.

damąjį tai temai, užvardinta 
“Melžėjos” ir jį išspausdino pir
mame puslapyje.

Iš to straipsnio, deja, ryškėja, 
kad tų melžėjų padėtis labai ne
pavydėtina. Čia rašoma, jog nors 
jau imamos įvesti melžimo ma
šinos, kurios Amerikoj jau se
niai naudojamos); tačiau ”tuo

Ne visos naujos mintys save 
pateisina, tačiau jos niekad ne
atmestinos nesusipažinus. Ra
dus ką nors pozityvaus, dera 
nedelsiant pasisavinti, ir visada 
yra naudinga galvoje turėti vie 
tos teisingoms draugų ir prie
šų nuomonėms.

Nėra vieno skonio dailėje, mu 
zikoje, literatūroje. Nėra vienų 
matų kritikoje, vertinime. Nėra 
tik vieno teisingo ėjimo visuo
meniniame gyvenime. Taigi ne
tinka, savais kriterijais atsi
tverus, slėptis nuo aplinkos. 
Užtvaros troškina, imlumas ir 
vertinimas iš pašalies ateinan
čių minčių plečia akiratį, su
teikia galimybių pažinti dau
giau tų skonių, matų, kelių.

Menki pasiteisinimai
Apie žmogų sprendžiame ne 

iš atsitiktinio gesto ar žodžio, 
bet stebime visą jo veiklą. Vi
suomeninį gyvenimą vertiname 
ne iš pavienių įvykių, bet iš 
visumos. Nuomonių išklausy
mas gelbsti tą visumą pama
tyti. Ir dar daugiau: minties 
tekėjimas tarp visuomenės na
rių augina jos išmintį ir maži
na blaškymąsi darbe. Atrody
tų, kad ir bendruomenei, gal
vojant apie ateitį, reikia ryž
tis dar kantriau ir atidžiau svar 
styti išgirstamas nuomones ir 
net jų ieškoti. Štai noriu jau 
antrukart priminti, kad verta 
dažnai paraginti visuomeninio | 
gyvenimo temomis išsitarti tuos 
mūsų žmones, kurie kartais ne
matomi pluša už mokslinių ar 
kūrybinių užtvarų. Ne visi pa
sisakymai bus teisingi, bet vis 
dėlto iš daugumos LB laimės.

Šaltumas, kuris dar iki šian
dien pas mus jaučiamas kitų 
opinijoms, turi eilę argumentų. 
Dažniausiai štai kaip teisina- 
mės:

1. Yra apsčiai žmonių, lin
kusių žodžiu mokyti, bet ven
giančių darbo, patirties stoka 
ių sugestijas abstraktina, ver
čia netinkamomis, tad ir klau
sytis nėra ko;

2. Beveik visada pasisaky
mai rišami su kitų asmenų ar 
minčių kritika, pirma ką nors 
perdėtai paneigiame ir tik tada 
tariame savo žodį, kritika klau
sytoją (ar skaitytoją) nuvar-

tarpu dažname ūkyje dar mato
me visiškai priešingą vaizdą. Mel
žėja čia privalo ir malkas pasi
ruošti, ir vandenį pasišildyti, pa
šarus glėbiais tampyti, netgi tvar
tą išvalyti. Ji verčiama kone nuo 
vidurnakčio belstis į darbą, už
trukti jame iki vėlumos. O juk 
ant moters pečių dar gula ir šei
mos rūpesčiai. Išties reikia nepap
rastos ištvermės, kad išlaikytum 
tokią įtampą.”

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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Prasidėjus antrai savaitei Johnas pasikeitė. Lyg 
saulė, vėjas ir vanduo įskiepijo jam naujų gyvybinių 
sulčių. Jis atkuto iš pasyvumo, kuriame atrodė, tik gal
vojo ir stebėjo Auksę. Dabar pradėjo domėtis aplinka 
ir žmonėmis. Jo akys vėl sublizgėjo intensyvumu, jis 
pats lyg atsitiesė ir atrodė aukštas, o balsas skambėjo 
autoritetingai ir buvo neįmanoma jam nepaklusti.

Anksti rytą, dar visiems miegant, jis keldavo Auk
sę ir vesdavosi ją dar žmonių nenuminta pakrante iki 
molo, kur, kiek pailsėję ir išsimaudę, grįždavo pusry
čiams namo. Pradžioje ji mėgino pykti, atsikalbinėti, bet 
niekas nepadėjo, o Johnas tik juokėsi.

— Gyvenimas labai gražus, kai į jį žiūri atviromis 
akimis, — prasitarė jis kartą, ir Auksė negalėjo už
miršti tų žodžių, nors ir nežinojo, ką jis norėjo pa
sakyti.

Dieną jie praleisdavo saulėje ir vandenyje, į kurį 
Johnas geruoju ar prievarta ją nutempdavo. Bet vis
kas buvo juokais. Ilgainiui Auksei pradėjo patikti bangų 
švelnus masažas ir platuma, kurioje pasijusdavo gulė
dama ant vandens.

Ji prisiminė Romoje praleistas atostogas ir žodis po 
žodžio pradėjo pasakoti Johnui savo smulkius išgyve
nimus, kurie anksčiau atrodė tokie nereikšmingi, o da
bar iškilo lyg žiburėliai tamsią naktį, tokie linksmi ir

VYTAUTAS VOLERTAS

gina ir nuomonės lieka neišgirs
tos; —

3. Nemažai atsiranda “eksper 
tiniai’’ (neklystančiu tonu) ta
riamų pareiškimų; kadangi di
delė jų dalis vėliau pasirodo 
esanti klaidinga, linkstame dau 
giau pasikliauti savimi;

4. Pasitaiko piktų, neman- 
lagių minčių reiškimo būdų bei 
reikalavimų viską priimti be 
korektūrų, tokia kalba atbaido 
nuo klausymosi.

Skaitant be skubėjimo
Minėtuose argumentuose tie

sos yra. Čia kaip tik noriu pa
teikti kelis pavyzdžius iš mūsų 
spaudos keliais tikslais, būtent 
parodyti, kad ankstyvesnieji 
tvirtinimai retkarčiais pasiteisi
na, pademonstruoti, kad beveik 
kiekvienoje mintyje yra bent 
truputis tiesos, įspėti, kad ne 
viskas laikytina tikru pinigu.

Pradėkime nuo jaunųjų. Štai 
Ateityje (1969 m. nr. 5) Kos
tas, Jr., sako: “Dabartinė lietu
vių spauda visai nėra patrauk
li jaunimui... Lietuviški žurna
lai nėra įdomūs jaunimui”.

Būtų naudinga žinoti, kiek 
šių žodžių autorius, rašąs lietu
viškame žurnale, supranta lie
tuviškos spaudos vargus ir kiek 
jis domisi amerikiečių žurna
lais. Nuobodžiais laikydamas 
Aidus, Į Laisvę, Tėvynės Sar
gą, Varpą, Akiračius, turėtų nu 
rodyti, kas jo dėmesį patrau
kia, pavyzdžiui Rapport, Atlan
tic, The Humanist ar kitų šio 
krašto panašių periodinių lei
dinių puslapiuose. Dabar auto
riaus vertinimas atrodo esąs be

Duisburge, Vakarų Vokietijoj, demonstruojamas aparatas, kuris užre
gistruoja koks yra smogo kiekis ir tai vėliau perduoda per televiziją.

pažinimo. O gal jis lietuviškus 
žurnalus neleistinai lygina su 
Look, Life ar Sport World? Jo 
nuomonė, priimta be pasižval
gymo mūsų spaudoje .nebūtų 
'ūsai teisinga.

Iš kitos pusės, jis kalba apie 
jaunimo įdomavimąsi mūsų 
spauda, tad žodžiams reikia dau 
giau dėmesio. Ką rašė, skaity
kime neskubėdami.

Žinome, kad jaunimas perio
dikai talkina mažai. Matome iš 
beveik kiekviename laikrašty 
jam skirtų skyrelių, kurie ne 
tik sunkiai užpildomi, bet kitų 
puslapių nelenkia ir įdomumu. 
Vis dėlto gal dienraščiai galėtų 
kartą savaitėje duoti' gerai pa
ruoštą pasaulio sportinio gy
venimo apžvalgą? Gal vertėtų 
dažniau paminėti Jonaitį (Uni
tas), prisiminti Lubiną, Šarkį, 
krepšinio čempionus ? Gal senie
ji žurnalistai sujaunėtų ir, Kos
to pasiklausę, retkarčiais paken 
čiamai sudurstytų ką nors pa
trauklaus iš pasaulio studentų 
judėjimo tiems mūsų jaunuo
liams, kurie, nors patys nedaug 
prisideda, norėtų, kad mūsų 
spauda jiems būtų patraukli? 
Gal pagalvoti.

Pesimistinės nuotaikos
Antru pavyzdžiu imkime Dir

voje cituotus šiuos Aisčio tvir
tinimus: “Dabar iš bendruome
nės užstalio demagogų nei su 
mėšlavežiais kabliais, nei su 
gaisrininkų vašais neištrauksi... 
Manding šeimoje ir bendruome
nėje reikia šventosios Dvasios. 
Reikia proto, susigręžimo. Juo
ba šiais laikais, kai savo tarpe 
tolydžio vis sunkiau susikalbė
ti”. (Aisčio atviri žodžiai Mil-

malonūs širdžiai. Net Rossini epizodas atrodė vaikiškas 
ir juokingas.

Vakare jie važiuodavo automobiliu pasivažinėti ar 
kur restorane valgydavo vakarienę su vynu ar šampa
nu. Kiekvieną tokį vakarą Johnas surasdavo kitą, dar 
nelankytą vietą. Kartais jie net šokdavo.

Auksė išgyveno keistą jausmą judėdama šokio rit- 
man Johno rankose. Ji jautėsi nedrąsiai, lyg gėdinda
vosi savo pačios malonumo, kurį jai tie momentai su
teikdavo.

— Mes iki šiol niekad nešokom, — stebėjosi ji ir 
viskas atrodė taip keista ir nauja.

Johnas buvo rūpestingas, įdėmus ir Auksė jautėsi 
kaip jauna mergaitė, kurios palankumo siekė ir jos mei
lės laukė tas gražus tamsus vyras sidabru pražydusiais 
paausiais, kurio akys migo į ją ir liepė viską užmirš
ti. Bet net ir tada jis neprarado to įgimto takto bei 
orumo ir nepriglaudė jos arčiau šokyje, neapkabino pe
čių nelauktai ir nepabučiavo skruosto ar lūpų mėne
sienos apšviestu plentu grįžtant namo. Jis buvo tas pats 
Johnas, kurį Auksė pažino ir pamilo prieš aštuonerius 
metus.

— Bet ar aš ta pati? — klausė ji savęs ir žinojo, 
kad laikas daug ką pakeitė, kad metų spraga neužan- 
ka per dieną.

Niekas nedrumstė jų nuotaikos, svetimoje aplinko
je nereikėjo prie nieko taikytis ir jie jautėsi vieni. Ne
pasitenkinimas, nesutarimai kažkur atitolo, o Auksės il
gesiui nebebuvo vietos, nes Johnas buvo šalia jos kiek
vieną minutę. Nejučiomis ji lyg atsiskleidė, atsidarė 
kaip žiedas Johno meilei. Ji norėjo, tikrai norėjo vėl jį 
mylėti, būti jam gera, ištikima ir stengėsi negalvoti 
nieko, kas tą jos norą galėtų nustelbti. Net su baime 
pradėjo skaičiuoti dienas, kurios artino atostogų pa

fordo elegijose, Dirva, 1969 m. 
rugsėjo 19 d.)

Labai teisingai P. Melninkas 
1969 m. spalio 11 d. Draugo 
kultūros priede, minėdamas 
’Milfordo gatvės elegijas’, sako: 
“Prieš knygą vertinant, norisi 
pagalvoti ir kas ją parašė. Tad 
vargu ar galima į jąją žvelgti 
istoriko, mokslininko ar visuo
menininko akimis”. Dirva buvo 
kitokios nuomonės, tad čia leis
tina kalbėti kaip apie pavyzdį.

Taigi, jei šiuos atvirus žo
džius, tartus su dideliu žinoji
mo antspaudu, iš karto priim
sime, bėkime iš visuomenės, iš 
bendruomenės. Demagogai Barz 
dūkas, Butkus, Brazaitis, Nai
nys ir visi LB apylinkių pirmi
ninkai su tais kabliais į mus 
gali atsigręžti. Bėkime, švento
sios Dvasios vedini ir, gelbėda
mi kailį, stebėkimės: iš kur Ais
tis, su LB beveik neturėjęs ry
šio, pažįsta jos užstalį, kokius 
darbus, rūpesčius, aukas jis ski
ria demagogijai, kurios prasmė 
pas mus yra gerai suprantama 
etimologiškai ir neetimologiš- 
kai?

Iš tikrųjų nėra taip blogai, 
kaip nusakyta, ir Aisčio žodžių 
neskubėkime laikyti gryna tie
sa, nes jie kalba ne sąvoko
mis, bet emocijomis ir vaizdais. 
Bet kritiškiau į LB pažiūrėti 
nekenkia. Tas žvilgsnis skatins 
ieškoti dvasios, apie kurią kal
bama, o su jos pagalba tarp 
demagogų užstalėse bus ir pus- 
gerių žmonių. Poeto pastaba 
verčia skaitytoją, pamąstyt, bet 
jo keliama panika yra nereika
lingai perdėta.

V. Trumpa Akiračiuose (1969 
m. nr. 6) apžvelgia J. Jurginio 
‘Istoriją ir poeziją’. “Aplamai, 
visi etiudai parašyti su didele 
kultūros darbininkų ir pačios 
kultūros meile, nieko nesisten
giant nuvertinti, o taip pat nie
ko be reikalo neiškeliant”, sa
ko Trumpa. Ši žinia erzina smal
sumą ir tuos, kurie turi progos, 
skatina knygą perskaityti. Nie
kas negailės, jai pašventęs lai
ko, visi sutiks, kad Jurginis ro
do pagarbą kultūrai, jos darbi
ninkams. Tačiau knyga ne visur 
yra objektyvi. Pavyzdžiui G. 
Petkevičaitės publicistiką Jur
ginis perspalvina politiniu kai
rumu, nors jos raštų II ir IV 
knygos (Karo meto dienoraštis. 
Publicistika, išleista Vilniuje, 
1966 — 1968) tokio įspūdžio 
nesudaro. Iš Puškino Jurginis 
liepia lietuvių jaunimui moky
tis patriotizmo, tuo tarpu vi
siems yra žinoma, kad tas di
dis poetas norėjo lietuvius susla 
vinti. O feodalizmas? Per daug 
jo knygoje pribarstyta. Taigi 
Trumpa pasakė daug teisybės, 
bet nepaminėjo knygos migle
lių.

Štai skaitome Vliko organi
zuoto simpoziumo vertinimą: 
“Aplamai simpoziumas blankus,

baigą ir netikrumą, kurį nešė kasdienybė ir joje gims- 
tą nepasotinami troškimai. Ji bijojo kaltės jausmo.

— Aš nebenoriu klaidžioti nei savo jausmuose, 
nei gyvenime, — kartojo ji kas vakarą, kai šalia savęs 
girdėjo ramų ir lygų Johno alsavimą. — Dieve, leisk 
man eiti tiesiu keliu, apsaugok nuo pačios savęs, leisk 
man rasti pasitenkinimo darbe, kuriame galiu būti 
naudinga, — meldėsi ji ir visa širdimi to troško.

— Gyvenimas labai gražus, kai į jį žiūri atviromis 
akimis, — prisiminė ji Johno žodžius ir norėjo nepasi
daryti akla tam grožiui, kurį matė apie save, kurį jautė 
širdis, kuriam pritarė protas. Dabar jai atrodė, kad ne
kenčia miesto, kur kaminų dūmai apiblausia žvilgsnį, 
kur širdis surambėja, o protas atbunka aiškiai minčiai. 
Ten žmogus pasiklysta pats savyje ir gyvenime. Ji bi
jojo kasdienybės, kuri suėda žmogaus kilnius polėkius 
ir paverčia jj bevaliu kirminu, šliaužiojančiu savo pa
ties ydose, geismuose ir tuštybėje.

Bet kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Auksė ir Jo
hnas grįžo į Chicagą.

Vėlyvos vasaros karštyje dūstantis miestas atrodė 
dulkėtas, nublukęs, išsekęs. Parkuose, aišktėse ir paeže
rėje žolė buvo pageltusi, numindžiota ir nugulėta vėsu
mos ieškančių miestiečių.

Žmonės vaikščiojo gatvėmis tik reikalo verčiami, su
šilę, suplukę ir be energijos. Vieni rijo druskos table
tes, kiti gaivinosi šaltu vandeniu, bet niekas nepadėjo. 
Net šunytis, iškišęs varvantį liežuvį, gailiomis akimis dai 
rėsi ieškodamas prieglobsčio nuo įkyrios saulės, įkaitu
sio grindinio ir dūmais bei dulkėmis pakvipusio karšto 
oro.

<Ru» Jautria* '

nenaudingas ir nepateisinąs pa
darytų išlaidų”. (Į Laisvę, 1969 
m. nr. 45). Nebuvau tame sim- 
poziume, nors kiaurai neigia
mas vertinimas savaime kelia 
abejones, nes organizatorius nė
ra visiškas nemokša. Bet toksai 
vertinimas gal paskatins Vliką 
ir kitus organizatorius pasisteng 
ti, kad nebūtų skubama ten, kur 
tikimasi vaisių.

Kraštutinumai ir vidurkis
M. Roland kažkada ir kažkur 

yra pasakęs: “Silpnieji prieš 
žmonių nuomonę dreba, kvailiai 
jos nepaiso, išmintingieji ją nag 
rinėja, o gabieji — diriguoja”. 
Čia pat gal dera pridėti ir štai 
kokius tvirtinimus: “Kadangi 
net to pačio asmens dviejų ste
bėjimų (kokio nors reiškinio — 
V.V.) duomenys nėra vienodi, 
pagalvokite, kokie atsiranda 
skirtumai tarp stebėjimų ‘to pa
čio objekto’ dviejų asmenų. Ne
sant lygių stebėjimo davinių, 
neracionalu sakyti, kad vieni y- 
ra teisingi, antri — klaidingi. 
Mokslininkai vykdo ištisą eilę 
eksperimentų kiek galima vieno 
desnėse sąlygose (jos niekad 
nebūnu visai vienodos) ir ieš
ko statistinio vidurkio”. (H. L. 
Weinberg, Levels af Knowing 
and Existence, Harper & Row, 
1959).

Šitaip galvojant, mąstymas 
atrodo naudingesnis už ginčą. 
Įžodžiai yra svarbi žmogaus su
sižinojimo priemonė, tačiau jie. 
kaip ir visos priemonės, nėra to
buli. Kalba visų detalių neišsa
ko, ir jas reikia išmąstyti. Tai
gi greitas teigiamas ar neigia
mas kitų žmonių pasisakymų 
vertinimas didina klaidas.

LB veiksmingumui ateityje pa 
dėtų lietuvio mokslininko, kūrė
jo ir visuomenininko susiprati
mas. Tačiau jo nebus pasiekta 
vienašaliu procesu. Verta žadin
ti minčių tekėjimą visomis kryp 
timis, verta išmokti klausytis 
visose pusėse, nedera matyti tik 
tai, ką norime matyti. Apie žmo 
gaus mintis tenebūna sprendžia
ma iš to, kas jis yra, bet ką 
jis veikia, sako. Mūsų sprendi
muose per dažnai girdėti ‘gerai’ 
ir ‘blogai’, nes gyvenimą skirs
tome tik į du polius. Iš tikrųjų 
realybė daug komplikuotesnė. 
Šimtaprocentinė tiesa žodžiuo
se neegzistuoja ir prie jos gali
ma tik stengtis artėti. Artėji
mo sparta didės, jei stengsimės 
mintis jungti, bet ne blaškyti.

Šitaip galvodami, smalsiai lau 
kiame mokslo ir kūrybos dienų.

TEOLOGINES KOMISIJOS 
SESIJA

Domus Mariae patalpose Ro
moje, prasidėjo pirmoji aulkiš- 
čiausios teologinės Komisijos 
posėdžių sesija. Iškilmingas ati
darymas įvyko šv. Matildos kep 
lyčioje Vatikane, dalyvaujant 
popiežiui Pauliui VI-jam.
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PROF. DR. J. MOTIEJŪNU! 
AKADEMIJA IR SUSIRINKIMAS

BAISIOS SUSISIEKIMO NELAIMES

Lietuvių veterinarijos gydy
tojų susirinkimą, kuris įvyko 
rugsėjo 28 d. Beverly Woods 
svetainėje, atidarė pirm. dr. Al
gimantas Kurgonas, pirminin
kauti pakviesdamas dr. Paulių 
Švarcą, sekretoriauti dr. Pra
ną Jarą. Šiuo metu buvo nuo
dugniai svarstyti draugijos rei
kalai ir pagerbti du nusipelnę 
draugijos nariai. Prof. dr. Sta
sys Jankauskas, vienas iš Kau
no Veterinarijos akademijos 
steigėjų, Lietuvos veterinarinės 
medicinos teisės autorius ir dar 
dabar uolus draugijos narys, 
už nuopelnus profesijai ir drau
gijai buvo išrinktas garbės na
riu. Dr. Leoną Kriaučeliūną, vi
suomenininką, žinomą Amerikos 
lietuvių veikėją ,kaip hepailstan 
tį darbininką lietuvybės srityje, 
piniginėmis aukomis remiantį 
lietuviškas organizacijas, ypač 
jaunimo, draugija viešai pagy
rė.

J naują valdybą buvo išrink
ti dr. Romas Giniotis, dr. Algi
mantas Kurgonas, dr. Bronius 
Leparskas ir dr. Steponas Stir
bys.

Be nemažo skaičiaus draugi
jos narių iš Ohicagos apylin
kės, susirinkime dalyvavo prof. 
dr, Kazys Alminas iš Nebras
kos, prof. dr. Stasys Jankaus
kas iš Toledo, Ohio, dr. Vytau
tas Maurutis iš Clevelando, O- 
hio, dr. Paulius Švarcas iš Mas- 
coutah, III. Prof. dr. Kostas Ka- 
nauka, dr. Stasys Tallat - Kelp
ša iš Baltimorės ir dr. Jonas 
Gliaudelis iš Rochelle, III., ne
galėdami susirinkime patys da
lyvauti, atsiuntė sveikinimus.

Antroji šio susirinkimo dalis 
buvo skirta paminėti a. a. prof. 
dr. Juozui Motiejūnui, š. m. lie
pos 11 d. atsiskyrusiam iš mū
sų tarpo.

Minėjimas buvo pradėtas Lie
tuvos himnu. Dr. Algimantas 
Kurgonas įžanginiame žody pa
reiškė, kad, mirus prof. dr. J. 
Motiejūnui, jo šeima neteko my
limo nario, draugija ilgamečio 
pirmininko, Amerikos lietuvių 
visuomenė garbingo savo nario, 
o mūsų brangi tėvynė Lietuva 
tauraus sūnaus.

Prof. Motiejūno mokslinis 
kelias

Minėjimui vesti buvo pakvies
tas dr. Romas Giniotis. Dr. Sta
sys Jankauskas, buvęs Vet. a- 
kademijos rektorius ir vet. de
partamento direktorius, artimai 
bendravęs su prof. dr. J. Mo
tiejūnu, kalbėjo apie velionį 
kaip vet. gydytoją ir administ
ratorių. Jis buvo įsigijęs puikų 
mokslinį, profesinį pasiruošimą. 
Baigęs Tartu, Estijoje, Veteri
narijos institutą, metus studijas 
gilino Berne, Šveicarijoje, įsigy
damas vet. med. daktaro laips
nį. 1939 m. specializavosi Ha
novery pas garsius profesorius. 
Be to, ten aplankė visą eilę auk 
štųjų Vet. mokyklų. Kariuome
nėje atitarnavęs reikiamą laiką, 
iš jos pasitraukė, nes norėjo 
būti vet. gydytoju specialistu. 
Dirbdamas Gruzdžių Aukštes
niojoj gyvulininkystės mokyk
loj, daug prisidėjo paruošiant 
gerus veterinarijos technikus. 
Būdamas Marijampolės apskr. 
vet. gydytojas, velionis labai su
maniai tvarkė dr. Brundzos pa
liktą veterinarijos gydytojų 
draugijai turtą. Kai 1936 m. 
buvo įsteigta Kaune Vet. akade 
mija, dr. J. Motiejūnas buvo 
išrinktas docentu ir įėjo į tary
bą akademijai tvarkyti. Savo 
žiniomis ir patyrimu daug pri
sidėjo prie akademijos tobulė
jimo. 1939 m. pradėjo dirbti 
Vet. akademijoj. Darbo buvo 
daug, nes teko dėstyti įvairius 
dalykus, bet, būdamas nepap
rastai darbštus, nugalėjo visas 
kliūtis. Labai gerai, padedamas 
gabaus ir darbštaus asistento 
dr. Petro Tunkūno, tvarkė klini- 
JsačU_______ _ ___ .

Rajone, kurio bolševikmečio 
metu vet. gydytojas buvo dr. 
Stasys Jankauskas, ėmė sirgti 
gyvuliai. Dr. Jankauskas pap
rašė Vet. departamento atsiųsti 
vet. gydytoją specialistą. Vet. 
departamentas atsiuntė dr. Mo
tiejūną, ir jis surado ligos prie
žastį.

Jis bendradarbiavo spaudoje. 
Be trijų specialybinių vadovė
lių, 1943 m. baigė rašyti platų 
kelių šimtų puslapių iš veterina
rijos srities veikalą, bet dėl ka
ro nebuvo išspausdintas.

1940 m. Vet. akademijos rek
torius dr. Nainys, pastebėjęs jo 
darbštumą ir sugebėjimus, pa
sikvietė jį prorektorium, o 1941 
m. laikinosios Lietuvos vyriau
sybės žemės ūkio ministeris 
prof. Balys Vitkus paskyrė jį 
rektorium. Jis buvo puikus pro- 

Į fesorius ir rektorius. Tiek stu
dentai, tiek profesoriai jį mylė- 

1 jo ir gerbė. Jis neturėjo prie
šų, o tik draugus.

Prof. dr. S. Jankauskas
paskaitos metu.

Kad Vet. akademijos vokie
čiai neuždarė, didelis nuopelnas 
tuometinio jos rektoriaus prof. 
dr. J. Motiejūno. Jis savo pa
tarimais studentams padėjo iš
vengti būti išvežtiems darbams.

1950 m. po didelių pastangų 
JAV žemės ūkio dept. Kauno 
Vet. akademijai pripažino tei
ses. Ir čia, be dr. Petro Gailiū- 
no, dr. Kęstučio Kasponio ir 
kitų, dr. J. Motiejūnas daug 
prisidėjo. ' l

Velionis buvo tylus ir kuklus, 
bet drauge labai darbštus, pa
reigingas, sąžiningas žmogus. 
Jo šeima ir mes visi liūdime 
netekę tokio mielo ir brangaus 
žmogaus.
Dr. Motiejūnas —

visuomeni ni n kas
Dr. Leonas Kriaučeliūną s ap

žvelgė dr. J. Motiejūną kaip lie
tuvį ir visuomenininką. Graži jo 
gimtinės gamta įdiegė jame gi
lią tėvynės meilę, kurią savo šir
dyje nešiojo ligi pat mirties. 
Kai Lietuva buvo priešų terio-

Vidia Kriaučeliūnaitė,
deklamavusi programos metu.

jama, jis stojo jos ginti, nepai
sydamas net gyvybės. Okupaci
jos metais, būdamas vet. aka
demijos vadovybės priešaky, y- 
pač rūpinosi, kad studentai iš 
akademijos išeitų geri savo sri
ties žinovai ir, kad nebūtų iš
vežti į Vokietiją darbams.

Atsidūręs svetur, jis lyg me
tė šūkį — išlikime lietuviais, 
nenutauskime. Jis dosniai rė
mė visuomeninius, lietuviškus 
reikalus. Vienas pirmųjų įteikė 
tūkstantinę Lietuvių fondui.

Vet. gydytojų susirinkime ir prof. dr. J. Motiejūno pagerbimo akademijoje velionies artimieji. Iš kairės: dr. 
A. Milaknis, H. Milaknienė, prof. S. Jankauskas, A. Motiejūnienė, A. Rasutienė, D Jarienė, dr: Pr. Jaras, K. 
Leparskienė, B. Sabaitienė, dr. B. Leparskas ir dr. J. Sabaitis.

Skaudžiai išgyvendavo mūsų 
susiskaldymą, tarpusavio kovas. 
Sakydavo, kad pirma reikia bū
ti lietuviu, o paskui kurios nors 
partijos nariu. Jei būtų kas jį 
paklausę, kuriai partijai priklau 
so, būtų atsakęs: mano partija 
— Lietuva.

Jis dalyvavo visur, kur tik 
jo dalyvavimas buvo naudingas 
Lietuvos laisvės reikalui; minė
jimuose, eisenose. Jis yra pa
rašęs daug laiškų įvairiems se
natoriams bei vyriausybėms, 
prašydamas, kad Lietuvai būtų 
grąžinta laisvė. Gyveno viltimi 
grįžti į gimtąjį kraštą. Jis išsi
skyrė savo tauriu būdu: drau
giškumas, nuoširdumas, parei
gingumas jį lydėjo visą gyve
nimą. Tegul būna jo gyvenimas 
ir darbai mums pavyzdys.

Meninė dalis
Moterų kvartetas, kurį sudarė 
Genovaitė Mažeikienė, Margari
ta Momkienė, Jonė Bobinienė 
ir Florentina Kurgonienė, gra
žiai ir su giliu įsijautimu pa
dainavo keletą šiai progai pri
taikytų dainų: Aš augau pas 
tėvelį,- Atsikėlus anksti rytelį, 
Tėvynės meilė nemari, Tėviškė
le, tėviškėle.

Jolita ir .Vida Kriaučeliūnai- 
tės labai jausmingai padeklama 
vo porą eilėraščių: M. Vaitkaus 
“Niekados” ir B. Brazdžionio 
“Siaurės pašvaistė”.

Minėjime dalyvavo apie šim
tas draugijos narių ir svečių.

Jolita Kriaučeliūnaitė, 
deklamavusi prof. dr. J. Motiejūno 
pagerbimo akademijoje.

Garbės svečių tarpe buvo a. a. 
prof. J. Motiejūno šeimos na
riai: Anelė Motiejūnienė, dr. 
Pranas, Danutė, Daina, Algis 
Jarai, dr. Petras ir Aldona Ra- 
sučiai, Juozas ir Marytė Pla- 
čai; be jų, Mykolas Rėklaitis, 
prof. Pranas Jucaitis. Taip pat 
dalyvavo įvairių organizacijų 
bei draugijų atstovai: Leonas 
Balzaras, Lietuvių savanorių 
kūrėjų dr-jos pirmininkas, dr. 
Alicija Ruibienė, Lietuvių dantų 
gydytojų dr-jos pirmininkė, Al
fonsas Indreika, Lietuvių ag
ronomų dr-jos pirm., Antanas 
Rėklaitis, Lietuvių fondo vice
pirmininkas, prof. Balys Vit
kus, Lietuvių profesorių dr-jos 
atstovas, dr. Kazys Ambrozai- 
tis. Lietuvių gydytojų dr-jos 
atstovas. Menine programa ir 
bendra vakariene rūpinosi Flo
rentina Kurgonienė, Birutė Bag 
donienė, Katriutė Giniotienė ir 
Irena Kriaučeliūnienė.

Salė buvo papuošta rudens 
gėlėmis, o prie a .a. prof. dr. 
Juozo Motiejūno portreto sto
vėjo iš Lietuvos atvežta trispal
vė vėliava.

Minėjime, kuris buvo turinin
gas ir gražiai pravestas, lyg 
gyvas iškilo prieš mus tas bran 
gus žmogus, su, kuriuo taip ne
seniai gyvenome, dirbome, bičių

liavome, sielojomės įvairiais rei
kalais.

Jo šviesus atminimas visuo-, 
met pasiliks mūsų širdyse.

J. Seniais

KAIP KUN. J. KUBILIUS, S.J. 
BUVO PASIDARĘS HIPIU

Kun. dr. J. Kubilius, S.J. ketu
rias dienas išgyveno su San. 
Francisco hipiais. Ta“paslaptis” 
išaiškėjo Lietuvių fronto bičiu
lių, Chicagos apygardos susirin
kime Jaunimo centre, penktadie
nio vakarą.

Susirinkimą atidarė pirm. Č. 
Grincevičius. Pirmininkauti bu- 
buvo pakviestas dr. A. Šležas.

Kun. dr. Kubiliaus paskaita
Paskaitininkas kun. J. Kubi

lius, S.J. kalbėjo tema: “Hipiai 
20 amžiaus civilizacijos apraiš
ka”. Kun. Kubilius pažymėjo, 
kad Hipiai — keistenybė mūsų 
civilizuotame pasaulyje. Prieš ke
lerius metus hipiai dar laikyda
vosi specialiose miestų dalyse, da
bar juos "matome ir aukštosiose 
mokyklose, ir maištingose orga
nizacijose. Hipiai naudoja vi
sokius narkotikus, daugelis gy
vena bendrose patalpose.

Prancūzų siurrealistai

Savu laiku prancūzų jaunimas 
buvo persiėmęs siurrealizmu, au
gindavo ilgus plaukus, naudojo 
narkotikus, visaip nusidažę važi
nėjo automobiliais, rinkdavo
si kavinėse ir elgdavosi kaip gat
vės landynėse.

Kun. Kubilius kelis kartus juos 
stebėjo, nuvykęs į tas kavines 
Bet tie prancūzų siurrealistai ne
prigijo visuomenėje, ėmė nykti 
ir prapuolė.

Kodėl JAV-se hipiai labiau 
plinta?

Amerikoj, priešingai, hipiai la
biau plinta. Kun. Kubilius ma
no, kad čia turi įtakos nauja ap
linkybė. Prancūzų siurrealistai 
neturėjo sąmonę keičiančių nar
kotikų. Kun. Kubiliui per pažįs
tamus lietuvius studentus ap- 
klausinejus apie narkotikų varto
jimą, paaiškėjo, kad pvz. Prince- 
tono marinuaną naudojo 90 
proc., LSD- 32 proc. studentų, 
Berkeley universitete narkotikus 
bandžiusių yra dar daugiau.

Jau ir gimnazijose ima gausiau 
vartoti vadinamas “pep” piliules.
Narkotikai ir lietuvių jaunimas

Jau lietuviukai ima naudoti 
narkotikus. Būdamas Jaunimo 
centro direktorius, kun. Kubilius 
kartą jaunimo pasilinksminime 
pastebėjo nenatūraliai linksmą 
bernaitį, keistokai besielgiantį, 
su juo išsikalbėjęs, patyrė, kad 
grupė jų Bridgeporte, kažkur 
Halsted ie 32 gatvės rajone turi 
savo klubą, kur susirenka var- 
tot narkotikus.

Vieną naktį į Jaunimo centrą 
įsibeldė 15 m. lietuviukas, paė
męs LSD, ir griebęs kun. Kubi
liaus ranką prašė grąžinti jį į 
realybę. Jis pergyveno baimę vi
siško išnykimo..

Jis matė ypatingas spalvas, ir 
jautė jį absorbuojantį pergyveni
mą.

Kun. Kubilius hipių 
kvartaluose

Atsirado reikalas arčiau hi
pius pažinti.

1968 m. kun Kubilius buvo 
nuvykęs į San Francisco hipių 
rojų. Jis buvo persirengęs kaip 
hipis. Nuėjo į hipių seansus. Atė
jusi moteris visiems, kas tik norė
jo, davė narkotikų. “Niekur ne
mačiau gyvenime tokių konvul
sijų, veidų iškraipymų, drasky-

mųsi, voliojimųsi”, pasakojo 
kun. Kubilius.

Hipiai savo rajone. sėdi ant 
šaligatvių. Ir kun. Kubilius atsi
sėdo. Tuoj prie jo priėjo vyras, 
klausinėt, ar turi pinigų, kaip su 
šeima ir t.t. Vėliau, kalbėda
masis su policijos inspektoriumi, 
kun. Kubilius sužinojo, kad yra 
tarptautinė organizacija, kurios 
agentai stengiasi išnaudoti kiek
vieną hipį. Net šantažuoja tėvus: 
jei duos tam tikrą sumą pinigų, 
padės grąžinti jaunuolį į namus.

Hipių gyvenimas — pragaras

Sutikti hipiai nebuvo linkę pa
sakotis. jie gyvena svajonėse 
bet susidarė įspūdis, kad ne dan
gus ten jų tarpe, o skaistykla ar 
pragaras. Jei jaučiasi laimingi, tai 
tik trumpą laiką, o vėliau atsi
gauna kietoj tikrovėj. Pas hipius 
yra nesavanaudiškumo, dalinasi 
paskutiniu kąsniu, bet taipgi 
kun. Kubilius matė, kaip labda
ros draugijai atvežus maisto, hi
piai puolė, brutaliai kits kitą 
nustumdami.

Didėja hipių įtaka mūsų civili
zacijoj

Hipių, bent savo išvaizda, yra 
pilna visur. Jų įtaka mūsų civili
zacijai ima darytis didelė. Jų cen
truose yra nuo tėvų pabėgusių 
mergaičių, iš mokyklų išsinėru
sių bernaičių.

Jie gausiai naudoja narkotikus
Tyrimai rodo, kad Amerika 

šiuo metu sunaudoja narkotikų 
už bilijonus dolerių.

LSD cheminis sąstatas nesudė
tingas ir yra studentų, kurie pa
tys jį pasigamina namuose.

Tų narkotikų įtakoje žmogus 
nustoja laiko ir vietos sąvokų. 
Jausminis pasaulis įgauna nau
jas dimensijas.

Nusikaltimai narkotikų įtakoj

Prelegentas supažindino su įvai
riais narkotikais ir jų veikimu. 
Milijonai žmonių, ieškodami 
naujų pasaulių, naudoja narko
tikus, kad galėtų pabėgti nuo 
praeities, dabarties ir ateities 
tikrovės. Narkotikų įtakoje yra 
įvykusių nusižudymų, o taipgi ir 
daug kriminalinių veiksmų.

Kartais narkotikų, kaip LSD, 
veikimas gali pasireikšti po mėne
sio ar net po metų.

Hipiai yra milžiniškas judėji
mas, kuris turi įtakos mūsų civi
lizacijos gyvenimui. Jie neigia 
mūšų socialinę tvarką, politi
nį kelią. Jie gyvena dieną be va
karo, be rytojaus, o svajonių ir 
apsvaigimo pasauly.

Vienas stebėtojas sako, kad 
San Francisco hipių rajone vaikš
čiojąs keleivis užtiks daugiau iš
matų negu lapų, daugiau išnie
kintų mergaičių ir išbadėjusių 
vaikų negu Indijoje.

Dr. Šležas priminė, kad Cali
fornijoje pereitais metais buvo 
narkotikų vartojimu pakaltinti 
27,000 jaunuoliai. Jiems uždary
tas kelias į daugelį profesijų ir 
darbų.

Po paskaitos buvo nemažai pa
klausimų, į kuriuos kun. Kubi
lius sumaniai atsakė. Į susirinki
mą buvo suvažiavusių iš įvairių 
Chicagos dalių ir jis praėjo jau
kioje nuotaikoje, j. p.. J

— Tokia drūta, kad baronką 
suvalgysi, kol aplink apeisi. 
(Panevėžiškių patarlė).

— Gaspadinė tris sąsparas 
namų laiko, o gaspadorius tik 
vieną. (Dusetiokių patarlėje

Stasistika rodo, kad JAV-se 
kasmet keliuose ir gatvėse už
mušama 100,000 žmonių, apie 
400,000 kasmet susisiekimo ne
laimės padaro pastoviais invali
dais. Prarandama bilijonai dar
bo valandų. Susisiekimo nelai
mės pramonei ir mokesčių mokė
tojams per metus padaro apie 
21 bilijoną dolerių.

Tuos faktus iškelia S. L. En- 
glebardt staipsnyje, išspausdin
tame “Family Weekly”. Besi
stengiant išvengti nelaimių, ga
minamos kaskart saugesnės ma
šinos. Tačiau nelaimingieji atsi
tikimai labai daug pareina ir 
nuo vairuotojų.
Pravesti tyrimai rodo, kad nera

mi sąžinė daugeliui buvo priežas
timi padaryti klaidą vairavime 
ir susilaukti nelaimės. Dauguma 
susisiekimo nelaimes turėjusių y- 
ra nepatenkinti savo turimu dar
bu. Nesutarimai šeimoje tarp vy

PADĖKA
Rūpestingai paruošta madų paroda, mūsų vienuolijos nau

dai, ibuvo sėkminga. Tikrai graži auka. — $1,918.00.
Už tai labai esame dėkingos rėmėjų pirmininkei p. M. Re

inienei ir jos bendradarbėms: p. Gradinskienei, parodą prave- 
dusiai p. J. Cijunelienei, visoms gaminusioms modelius — po
nioms E. Tutlienei, Izokaitlenei, Mickevičienei ir p-lei EI. Blian- 
dytei: modeliuotojoms — ponioms: Daliai Bartkienei, Vidai 
Bartkienei, R. Kulienei, A. Lekienei, ISL Olšauskienei, R. Pra- 
puolenienei, N. Vengrienei ir p-lėms: Ei. Blandytęi, M. Memė- 
naited, V. Bobinaitei ir N. Binderytei, ir patiems jauniausiems: 
Faustai Bobinaitei, Linui Olšauskui, Jūratei Arštikytei ir Auš
rinei Mikutaitytei.

Ačiū labai.

Kristaus palaima telydi Jus ir Jūsų artimousius.
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

TRADICINIS OPEROS 
BALIUS

PERSONALITY LODGE SALĖJE 
4740 South Cicero Avenue

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875
J. LIEPONIS

Plrmadieniaia lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 tkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

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. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)

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

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
Ullnois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčių.

Programą išpildys OPEROS CHORAS

Šokiams gros L. BICHNEVIČIAUS orkestras.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 West 69th St 
Telef. — PRospect 8-4585

Vietas rezervuoti pas STEFANIJA LAŽAUSKIENĘ, 
Telef. — 582-9891 

STALAI — 10 ŽMONIŲ 

AUTOMOBILIAMS PASTATYMO AIKŠTE

ro ir žmonos, tarp tėvų ir vaikų 
taipgi vairuotoją daro išsiblaš
kiusį. Nelaimių daugiau turi tie, 
kurie apskritai rodo nerūpestin
gumą gyvenime.

Šitokių išvadų priėjo dr. H. 
Marcus, Mt. Sinai medicinos mo
kyklos New Yorke klinikinės psi 
chiatrijos profesorius, dvejus me
tus tyrinėjęs susisiekimo nelai
mių priežastis. Taip pat dr. H. 
Levinsono, Pramoninės psichi
nės sveikatos skyriaus vedėjo 
Menningerio fundacijoje, tyri
mai patvirtino tą patį.

J. Daugi.

— Dieną po velniais, naktį po 
vienais kailiniais .(Panevėžiš
kių patarlė).

— Vyrui ar žmona sudegė, ar 
pirtis sudegė, tai tas pats. 
(švenčionišikių patarlė).



SU MENINE PROGRAMA, 

ŠOKIAIS IR UŽKANDŽIAIS.

•

šokiams gros 

B. PAKŠTO ORKESTRAS.

Pradžia 7 vai. vak.

S. M. SPALIO MfiN. 25 DIENĄ, ŠĘŠTADIĘNĮ — “LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” PAREMTI, 
B. PAKŠTO SVETAINĖJE, FINANSAMS TELKTI KOMISIJA RENGIA

SMAGU POBŪVI
Kvietimai gaunami:

Marginiuose, pas p. Breivę 

Ciceroje, tel. 863-9462.

L. TV raštinėje, telef. — 

254-2233 ir prie įėjimo.

BOSTONO ŽINIOS
KULTŪROS KLUBE VYT. 

MAČERNIS

L.B. Bostono Kultūros klube, 
spalio 25 d. 7:30 vai. vakare dr. 
Henrikas Nagys kalbės apie Vy
tautą Mačernį. Aleksandra Gus- 
taitienė rengia ištraukas iš Ma
černio kūrybos, kurios tame klu
bo susirinkime, po paskaitos, bus 
skaitomos. Visi kviečiami atsi
lankyti.
Klubo susirinkimas vyksta, kaip 

ir seniau, Tarptautinio Instituto 
patalpose, 287 Commonvvealth 
Ave.Bostone.

GĖDOS DIENA BOSTONE

Karo moratorium diena Bos
tone pradėjo be didesnių įvykių. 
Vieni reporteriai skelbia, kad pa
grindinėj susirinkimo vietoj Bos
ton Common dalyvavo apie 100, 
000, kiti kad apie 65,000 žmonių. 
Tikrai galėjo būti apie 65,000. 
Buvo didelė minia. Masiniai mi
nėjimai vyko įvairiose miesto 
mokyklose ir universitetuose, o 
vėliau visi žygiavo į Bostono Com 
mon parką. Kalbėtojais buvo se
natorius McGovem, Kennedy, 
gubernatorius Sargent, o taip 
pat eilė jau žinomų paraudusių 
profesorių. Visi kalbėtojai reika
lavo pasitraukti iš Vietnamo.. 
Eisenoj ir susirinkime nesimatė 
Amerikos vėliavos, išskyrus Mrs. 
Viola Woods, kuri Boston Com
mon parke prie kalbėtojų tribū
nos iškėlė Amerikos vėliavą ir 
šaukė, kad ji remia Amerikos vy
riausybę ir karius. Tačiau eise
noj buvo matyt Vietkongo ir ki
tų komunistinių vėliavų.

Kai kieno sakoma, kad šios 
demonstracijos suplanuotos rytų 
Berlyne. Reporteriai pranešinė
ja, kad per visą Ameriką dalyva
vo keli šimtai tūkstančių asme
nų, o daugiausia Bostone. Ta
čiau ir šis skaičius nesudarytų 
nei pusės procento Amerikos gy 
ventojų. Tačiau komunistams tai 
yra didelis laimėjimas ir paskati
nimas dar kiečiau laikytis. O Har 
vardo universiteto undergradu- 
ate studentų laikraštis “Crim- 
son” savo vedamuoju straipsniu 
indorsavo Vietkongą, reikalau
dami, kad Amerikos vyriausybė

Santa Monica Liet. Klubo baliaus garbės svečiai. Iš kairės —— prel. 
Jonas Kučingis, p., Bielskienė, miesto atstovais A. Dituri su ponia, kon
sulas Julius Bielskis ir Msgr. O’Flaherty.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Santa Monica, Calif.

pagal “Čičinską’

J Devėnienės puikų dvarą 
Nuo Pacifico pakraščių 
Suvažiavę, duoda garą 
Daug bajorų, daug svečių: 
Kazys Statkus juokdarys, 
Jaunas daktaras Kungys, 
Neženotas jaunikaits,

Konsul’s Bielskis su Ponia, 
Dingęs iš spaudos Raila 
Ir naktibalda Giedraitis.
Muša būgną sąžiningai
Kažkoks Dievo tvarinys,
Jam su daina melodingai 
Pritaria Žemaitaitis.
Plaukų stirtom ant galvų 
Šoka plikos lig šlaunų 
Gražios Lietuvos mergaitės.

ir kongresas remtų Vietkongo ko
munistus. Amerikos gėdos die
noj Bostonas aktyviai prisidėjo 
prie Amerikos pažeminimo.

LIETUVIU FRONTE

— 1969 m. gegužės 16 d. Bos
tone mirė Uršulė Gervinienė- 
Mickevičiūtė, sulaukusi 87 m. 
amžiaus. Velionė gimė Žemaiti
joj. Po II-jo pasaulinio karo at
vyko į Ameriką. Ji užaugino 3 
sūnus ir 5 dukteris. Palaidota 
Forest Hills kapinėse. Velionė 
įamžinta Lietuvių Ęonde.

— Aleksandra ir Olga Šlepavi- 
Čiai įnešė į Lietuvių Fondą jau 
antrą šimtinę be jokio paragini
mo. Abu Šlepavičiai yra pensi
ninkai, bet jie prisimena lietu
viškus reikalus. Sakoma, kad A- 
leksandro tėvas Mykolas Šlepa- 
vičius I-jo Pasaulinio karo metu 
per Rusijos šalpos organizacijas 
paaukojęs lietuvių šalpai net 
210,000 rublių. Ir dabar dar tur 
būt yra gyvų lietuvių, kurie kaip 
moksleiviai ar studentai M. Šle- 
pavi^iaus buvo globojami. Lie
tuvos vyriausybės jis buvo apdo
vanotas D L.K. Gedimino ordi
nu. A. ir O. Šlepavičiai gyvena 
Cape Cod, Centerville ir turi sa
vo vilą “Jūrą”.

JIE ATSTOVAUS LIETUVIUS

Nashville, Tennessee, tarptau 
tiniam šokių festivaly lietuvius 
atstovaus Onos Ivaškienės šokė
jai: Birutė Adomavičiūtė, Vy
tautas Adomaitis, Nijolė Baškytė, 
Aldona Dabrilaitė, Vyt. Dabrila, 
Milda Dačytė, Gytis Gavelis, Jo
nas Jakutis, Jurgis Jasaitis, Mor
ta Luzaitytė, Vilija Leščinskai-1 
tė, Birutė Račkauskaitė, Eglė Sū- 
batytė, Darius Subatis, Algis Va
sys, Dalius Vasys ir Marius Žiąu- 
gra.

Trumpai

— Skautų Lapinų rudens ba 
liūs yra spalio 25 d. Liet. Pilie
čių D-jos salėj.
— Lituanistinės Mokyklos ban

ketas lapkričio 8 d. Liet. Piliečių 
D-jos salėje.

— Clevelando Grandinėlė šo
ka Bostone John Hancock audi
torijoj lapkričio‘9 d.

Dievobaiminga minia
Kartu su vietos valdžia
Gražiai sugyvent mėgina.

Tai įvyko labai neseniai, spa
lio 4 d., Santa Monicos lietuvių 
tradiciniame “bajorų” baliuje. 
Kaip ir kiekvienais metais, Mira- 
mar Hotel — Satelitų salė, bu
vo užpildyta šaunia publika. 
Garbės svečių tarpe pažymėtini: 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
prel. Jonas Kučingis, vietos pa
rapijos klebonas Msgr. O'Fla- 
herty, konsulas Julius Bielskis su 
ponia ir Santa Monicos miesto 
atstovas A. Dituris su ponia.

Klubo pirmininkei Alenai De- 
venienei atidarius balių, buvo at
likta trumpa, populiarių dainų 
programa, dalyvaujant: sol.

Balfo vajaus atidarymo metu buvo palinkėta Balfui sėkmės šalpos darbe. 
Iš k. j d.: kun. S. Šantaras kalba JAV LB c. v. pirm. inž. Br. Nainys, 
gen. kons. dr. P. Daužvard's. Šiuo metu visoje Chicagoje ir apylinkėse 
intensyviai vyksta Balfo tradicinis vajus, aukas renka 200 rinkėjų, ku
rių dar daug trūksta, ypač didesnėse apylinkėse. Savanoriai rinkėjai mie
lai laukiami. Balfo centrinis telef. Chicagoje 476-3371. <

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

JIS ATLIKO PAREIGĄ
Kun. J. Juodeikos mirties proga

Dr. Vladas Juodeika u'b'rė 
iš Kauno arkivyskupijos atsi
vežtos Lietuvos žemės žiupsne
lį ant savo bro’io kunigo Jano 
Juodeikos kapo antradienį, spa
lio 14 d. .tardamas “Tegul š' 
Lietuvos žemelė, tau, brolau ku 
nige Jonai, būna lengva drau
ge su šios vyskupijos žrnie’e”.

Kunigą Joną Juodeiką, miru
sį snalio ii d , palydėjome ant
radienį. Anksti rytą šv. Mišias 
atlaikė kun. Juodeikos vikaras 
kun. Pov. Ragažinskas. ispaniš
kai, popietėj vysk. V. Brizgys 
ir trys lietuviai kunigai — Kaz 
Petrauskas, Jenas Burkus ir 
Povilas Raganžiriskas — lietu
višku panroč’u apgiedoto egzek
vijas, o kun. K. Petrauskas at
laikė šv. Mišias lotyniškai. Po 
pietų koncelebravo vysk. Vin- 
centas Brizgys drauge su 14 
kunigų, dalyvaujant 45 kuni
gams ir perpildytai miniai iš 
kunigo Juodeikos dabartinės pa. 
rapiios Deminge ir jo anksty
vesnės parapijos Canutillo. Pa
laidotas Deminge, N. Mex., gre
ta kitų kunigų savo iš Lietu
vos atsivežta alba.

Kun. J. Juodeika, Antano ir 
Sofijos Skinderytės sūnus, gi
mė Grinkiškyje, Kėdainių aps. 
1902 m. rugsėjo 5 d. Gimnaziją

S. Pautienienei, H. Paškevičiui 
ir R. Aukštkalnytei. Programą 
pravedė A. Žemaitaitis. Šio žan
ro programa publiką gerai nutei
kė ir solistai buvo labai šiltai pri
imti.

, Sekant rengėjų ir svečių nuo
taikas, galima tvirtinti, kad tokie 
subuvimai pageidautini ir būti
ni mūsų tautiniam išsilaikymui. 
Tinkama aplinka, paskatina at
silankyti ir mūsų jaunąsias šei
mas ir įgalina artimesnį ryšį 
bei bendravimą visų lietuvių tar
pe. Baliaus pajamos skiriamos 
šeštadieninės mokyklos pa
laikymui ir kultūrinių penktadie
nių programoms remti.

Linkime mūsų “Bajorijai” šios 
tradicijos neapleisti įr nelikti 
skaičiuje tų, kurie pasiekę aukš
tumos, nepajėgė joje išsilaikyti. 
Lai lieka ta tradicija ne tik san- 
tamonikieciams, bet ir visiems 
Los Angeles lietuviams bei jų to
limesniems kaimynams.

K Galiūnas
PALAIDOTAS PROF. RAULI- 

NAITIS

Los Angeles lietuviai prof. 
Raulinaičio mirtį labai jautriai

lankė Panevėžyje. Įstojo į kuni
gų. seminariją Kaune, kad ga’ė- 
tų dirbti savo vyskupijoje. Ku
nigu įšventintas 1927 m. ba’an- 
džio 2 d., būdamas 24 metų am
žiaus. Trejus metus vikaravo 
Švč. Trejybės bažnyčioje Kau
ne, o po to apie tiek pat laiko 
klebonavo Lapėse. Abi šios pa
rapijos buvo gerokai aplenkėju
sios, bet savo taktu ir darbu 
velionis nemažai jų laimėjo Die
vui ir tėvynei. Po to klebonavo 
Rumšiškėse iki antrojo bolše-

s \

A a. kun. Jonas Juodeika

sutiko. Profesorius mirė pirma
dienį, ir ta žinia iš lūpų į lū
pas tuoj pat pasiekė visą ben
druomenę. Trečiadienio vakare į 
rožančių už velionio vėlę Šv. 
Kazimiero bažnyčion prisirinko 
žmonių tarsi sekmadienio sumai 
- pilna bažnyčia. Religines apei
gas atliko parapijos klebonas 
prel. Jonas Kučingis, o atsisveiki
nimo gražų ir prasmingą žodį 
tarė svečias iš Chicagos, asme
niškas prof. P. V. Raulinaičio 
bičiulis kun. dr. F. Gureckas. 
Apypilnė bažnyčia buvo ir ket
virtadienio rytą gedulingose pa
maldose, kurias atlaikė prel. J. 
Kučingis, ir ilga automobilių ei
lė palydėjo profesoriaus karstą į 
kapines, kuriose ne taip seniai 
palaidota jo žmona Paulina. 
Trumpą žodį kapinėse tarė A. 
Dabšys, religinei daliai vadova
vo kun. R. Kasponis. Nuo kalbų 
sakymo, šeimai pageidaujant, su
silaikyta. Laidotuvių proga Bal
fo žmonės rinko aukas šalpai.

Prof. dr. Prano Viktoro Rauli
naičio sūnums Algiui ir Juliui 
ir šviesiai lietuviškom jų šei
mom “Draugo” skaitytojų vardu 
reiškiama gili užuojauta. J. Kj.

vikmečio. Čia visų buvo labai 
mylimas.

Vokietijoje Pigesnį laiką gy
veno Schivaebisch Gmuendėi įr 
kitur, kol brolio Vlado rūpes
čiu 1949 m. EI Paso vyskupas 
iį pakvietė į savo vyskupiją 
dirbti tarp ispaniškai kalbančių. 
E1 Paso vyskupijoje po penkių 
men vikaravimo, kur nramoko 
ka’bos ir parapijos administra
vimo šio krašto stiliumi, kl'.bo- 
navo 16 metų Šv. Patriko pa
rapijoje Canutillo, Texas, ir tre
jus metus Šv. Onos par De- 
ming, N. Mex.

A. a. kun. J Juodeikos kūnas 
24 valandas buvo laikomas baž
nyčioje, kuri kuone visą-laiką 
buvo perpildyta abiejų jo buvu
sių parapijų tikinčiųjų.

Pirmadienio vakarą po rožan
čiaus kaimyninės parapiios kle
bonas kun. J. Lafrerz pasakė 
gražų pamokslą, labai palankiai 
ir nuoširdžiai atsiliepdamas apie 
a. a. kun. Juodeiką ir drauge 
apie visus kitus čia dirbančmo- 
sius lietuvius kunigus ir daly
vavusius laidotuvėse. Tarp kit
ko jis išsireiškė: “kun. Jonas, 
bedievių komunistų išstumtas iš 
savo gimtojo krašto, išmoko jū
sų ka’bos, jūsų papročių ir jūsų 
gyvenimo būdo. kad jurus ga
lėti} patarnauti ir jus vesti į Die 
vą”. Nupiepdamas kunigo gwe- 
nimą, jis pasakė, kad velionis 
kaip ir visi kiti kunigai, užbai
gė su “Ita Missa ėst”.

Po koncelebraic’nių Mišių is
paniškai kalbėjo kun. Juodeikos 
pirmosios parapijos kaimynas 
kun. F. Lapirza: “Kun. Jonas 
išmoko jūsų kalbos, sakydamas 
pamokslus apie dvi svarbiausias 
tiesas — apie Švč. Sakramentą 
ir mūs" visu. my'limą'!a Motin? 
Mariją”. O po to kalbėjo vietos 
vyskupo vardu kancleris H. 
Quinn: “kun Stasys Aleksiejus, 
kuris čia mirė prieš trejus me
tus, ir kun. Jenas Juodeika 
prieš 20 metu atvyko tuo p”čiu 
metu ir tuo naciu laivu. Ir abu 
mirė toje fn*>čirrie šv O”os pa
rapijoje, d’rb-’ami D~mingr'”

Parapiios darbe ir gyvenime 
kun. Juodeika buvo kuklus ir 
draugiškas. Kur gyvenimo są
lygos leido, stengusi iškelti Lie
tuvos ’ikims ir įamžinti jos var 
dą. Del to Canuri’lo (kuri kun. 
S. Yla vadino “Konutilo”) baž
nyčios languose sudėio dail. Va- 
leškos vitražus ir Meksikos gi
lumoje įsteigė drauge su tenyke 
čiu vyskupu Lietuvos kankiniu 
koplyčią, kurioje dominuoja di
delis Aušros Vartų paveikslas, 
pieštas kazimierietės seselės 
Mercedes Chicagoje.

Su dideliu pasiaukoiimu 15 m 
a. a. kun. Juodeikai visuose jo 
darbuose pagelbėjo Marytė Škė- 
maitė, kuri per daugelį kun. Juo 
deikos ligos mėnesių buvo jo 
nuolatinė slaugė. Ji ir jos moti
na užmerkė velioniui akis amži
nybei. Be to, laibai daug širdies 
pasiaukojimo, išlaidų, rūpesčio 
parodė Butkai, gyveną EI Paso

Iš kun. Juodeikos gaminių li
ko brolis prof. dr. Juodeika su 
šeima. Prof. Juodeika ką tik iš
ėjo į pensiją ir ketina atsidėti 
moksliniam ' ir visuomeniniam 
darbui.

Kunige Jonai, prisimink sa
vuosius prie Dievo sosto — sa
vo giminaičius, bendradarbius 
ir abiejose Atlanto pusėse tu
rėtuosius parapiečius.

Kun. Jonas Burkus

MOKYTOJAI KATALIKŲ 
MOKYKLOSE

Chicagos arkivyskupijos pra
dinėse parapinėse mokyklose 
mokytojauja 3,441 seselė vie
nuolė, 245 broliai vienuoliai, 
896 vyrai ir 3,086 moterys. 
Aukšt. katalik. mokyklose mo
kytojauja 2,062 vienuoliai ir 
1,743 pasauliečiai mokytojai.

AR VERTA EITI Į MUZIKOS 
IR HUMORO VAKARĄ

— Na ir gausybė tų įvairiau
sių parengimų. Kad suskubčiau, 
tai kiekvieną šeštadienį, bent į 
tris nuduničiau. Bet vis to laiko 
stoka. O parengimus ruošia 
draugijos, klubai, organizacijos. 
Ir visi Ikilniems tikslams. Bet, 
meldžiamoji, nesuskumbu; — 
kailiba šiaip jau judri visuome
nininke ir suskumbanti bent į 
du parengimus nuvykti.

— Bet ai’ girdėjai, kad ir 
Lietuvių Foto archyvais sumanė 
ruošti parengimą. Ir dar nė bet 
kokį — o humoro ir muzikos 
vakarą, sekmadienį spalio 26 d. 
4 vai. p.p. Jaunimo centre, — 
atsiliepė kiek toliau stovėjusi 
ponia.

>—Foto archyvas? Parengi
mą?! Na ir kam jam prireikė 
tokiais dalykais rūpintis. Juk 
archyvai tik saugo dokumentus, 
— priduria trečioji.

— Mielos ponios, _  įsiterpia
kita ryžtingai, — Lietuvių foto 
arhyvo darbus jau žino ir pla
čioji lietuvių visuomenė. Jis su
sidomėjo gyvaisiais archyvais, 
kaip kad teigia poetas Kazys 
Bradūnas. Jis intensyviai ėmėsi 
darbo jau prieš metus. Gabus 
foto menininkas kun. A. Kezys, 
ISJ, su filmavimo aparatais jau 
daug kur keliavo ir įamžino mū 
sų tautai ir išeivijai nusipelnu- 
sius. Ir filmuose liks mūsų kul
tūrinio gyvenimo didieji įvykiai. 
Taigi Lietuvių Foto archyvas 
ėmėsi konkretaus, būtino, laibai 
prasmingo daribo. O juk be pi
nigo ir čia niekur nieko nepada
rysi. Ir aparatai, saiko, kaštavo 
10,000. Ir tai skolon paimti, 
kad tik darbus pradėjus. Geri Į 
žmonės paskolino pradžiai. Sko
las reiks atiduoti. Tad šis va
karas, matyt, ir yra ruošiamas 
tam, kad sumažinus sunkią fi
nansinę Išių didžių užmojų naš
tą- x

— Bet svarbiausia, tai maai| 
patinka pati programa. Ją skel- ( 
biant girdėjau per Margutį ir 
Sopina Barčus radijas. Man pa
tinka juokas, linksmi dalykai. 
O rašyt. Aloyzas Baronas, pui
kus humoristas, tikrai brūkšte
lės per mūsų gyvenimo pilku
mas savo humoristiniu žodžiu 
O ir aktorius Kazys Veselka, 
atsimenat, kaip nuotaikingai reiš 
kėši viename iš gražiųjų mūsų 
pairengimų. Šie du vyrai mus, 
pradžiugins ir turėsime gardaus! 
juoko. O po juoko, fotus graži | 
atvanga pasiklausyti muzikinės 
dallies — trio: smuiko _  Povi
lo Mariuko, violenčelės—Petro 
Armono ir fortepiono — Mani- 
giirdo Motekaičio. Puikiai susi

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo- ’ 
kesčiams.

klosčiusi programa. Ji bus nuo 
taikinga — savo mintis išdėstė 
už vakaro prasmingumą kultū
rinių darbų uoli rėmėja.

— Sako, svečius rengėjai ir 
pavaišinsią, šbei būsią paskirst} 
tos laimingiesiems vertingos do 
vainos, priduria kita.

— Tad, atrodo, tikrai bus ver 
ta tą sekmadienio popietę pra
leisti linksmų nuotaikų humoro 
ir muzikos vakare. Tikslas taip 
pat aiškus. Gerus darbus dirba 
tas Foto archyvas. Reikia jo už
mojus paremti. — veik visos 
sutartinai pritarė šiam reikalui.

Vakaro rengimo komiteto pir 
mininikas, didis optimistas ir di
dis darbų ramstis Jonas Evans 
klausėsi ponių pokalbio ir džiau 
gėsi, kad žmonės supranta ir 
vertina konkrečius darbus. O 
kai jis pasiūlė joms į vakarą 
bilietus, visos pokalbio dalyvės 
mielai juos įsigijo ir sudarė sta
lą.

— O kad taip daugiau tokių 
žmonių, darbų našta visiems 
lengvėtų. Bet šiame vakare su
sitiks daug nuoširdžių kultūrinių 
darbų talkininkų. Lauksime — 
kalbėjo Jonas Evans, atsisvei
kindamas pokalbio dalyves.

Tad ar verta eiti į Lietuvių 
Foto archyvo ruošiamą humoro 
ir muzikos vaikarą? Atsakymas 
aiškus. Jurgis Janušaitis

PREMIJA POPIEŽIUI
Abisinijos imperatorius Hailė 

Selassiė, aukštai vertindamas 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo veilk- 
lą pasaulio taikos labui, specia
liu nutarimu paskyrė Šv. Tėvui 
šių metų “Karalienės Menen” 
vardo premiją. Vatikano apaš
tališkasis pro-nuncijus Addis 
Abeboje tačiau pareiškė, kad 
Šventasis Tėvas vargu ar pri
ims šią premiją, nes Popiežiaus 
tiesioginė pareiga yra skelbti 
taiką pasauliui, nereikalaujant 
jokio pripažinimo ar premijų.

PAIEŠKOJIMAS
JONO JONYNO ĮPĖDINIAMS
Prieč keturioliką metų Ameriko

je mirė Jonas Kazimieras JONY
NAS, Amerikoje žinomas kaip John 
Kazimir YANINAS, gimęs Laukin- 
čiuose 1886 metais, nuo 1918 metų 
gyvenęs New Yorko mieste, o prieš 
mirtį — Port Chester, N. Y. Yra 
likęs stambokas palikimas.

Giminės arba apie juos žinantie
ji malonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulatui New Yorke:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
Nevv York, N.Y. 10024.

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knypa
RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIČIUS, 

MIC
Misionieriaus atsiminimai ir 

patirtis Sovietų Rusijos kalėji
muose ir vergų stovyklose 1948 - 
1955 metais.

Autorius, dirbęs Mandžiūrijos 
misijose, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
mus nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja 
lakiu, vaizdingu žodžiu, perpintu 
jumoru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis.

Knyga intriguojanti savo ne- 
japrastu turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius, kuriuos au
torius sutiko tremtyje.

Kaina 5.00 dol. Kietais virše
liais.
Gaunama DRAUGE, 4545 weat

6Srd St., Chicago, III. 60629 
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.



R DRAUGAS, trečiadenis, 19R9 m. spalio mėn. 22 a.

METALINIŲ LENTELIŲ . 
PROBLEMA VILNIUJE

“Tai miesto istorijos liūdinki- nors tyliai pašalinta (progai 
kas ir jį reikia grąžinti į buvu-pasitaikius) iir (kitais sumeti- 
sią vietą”, — pareiškė “D. Š.”mais, negu sentimentų stoka 
rugp. 3 d. Tiesos “Dienos aidų” Vilniaus praeičiai.
skiltyje.

"D. Š.” be abejo, yra D. Šniu 
kas, neseniai grįžęs į Tiesą iš 
Literatūros ir Meno, ir grįžęs 
jau vyriausio redaktoriaus (Zi
mano) pavaduotoju, ar gal ir 
jau numatytu įpėdiniu (?). 
“Miesto istorijos liudininkas”, 
apie kurį kalba D. Š., yra rneta.- 
linė lentelė, buvusi Įmūryta į 
vieno namo sieną Vilniaus Vru
blevskio gatvėj (/prie katedros 
aikštės). Tai buvo priminimas 
apie 1931 metais Vilniuje buvu 
sį potvynį, kai patvinusi Neris 
buvo užliejusi nemaža Vilniaus 
gatvių, katedros aikštę, 'katedros 
rūsius, buvo paplovusi katedros 
pamaltus. Lentelė rodė, iki ku
rios vietos buvo pakilęs vanduo.

“Išlaikė ši lentelė karo ne
gandus”, rašo D. Š, “ekskursi
jų vadovai ją rodė svečiams, kol 
po neseniai vykusio remonto 
jinai dingo. Matyt, mažo išsila
vinimo ar tiesiog sauso mąsty
mo amonės nutarė, kad tokie 
“sentimentai nereikalingi”.

Gražu, kad bent redakcijoj 
yra žmogus su sentimentu Vil
niaus miesto istorijai. Bet kal
bamoji lentelė galėjo būti kieno

A. -Į- A.

ELENAI KUČIŪNIENEI
mirus,

jos vyrui MUZ. ALEKSUI KUČIŪNUI ir sūnui JURGIUI “ 

gilią užuojautą reiškia

Vytautas, Bronė ir Lydija Rusteikiai

A. + A. ELENAI KUČIŪNIENEI 

mirus,
vyrui ALEKSANDRUI KUČIŪNUI, sesutėms A, LUK
ŠIENEI, M. ALMINIENEI, E. GRUODIENEI bei šei
moms nuoširdžią užuojautą reiškia

RUDOKAI
Santa Monica, California

A. "J“ A.

KUN. JONUI JUODEIKAI
mirus,

jo brolį DR. VLADĄ JUODEIKĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Br. ir K. Pabedinskai

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

DĖMESIO!

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulisA. -f- A.

PULK. PETRUI GENIUI
mirus,

žmoną p. V. GENIENĘ, mielas dukras LIŪDĄ, NIJOLĘ 
is EGLĘ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos jsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi 
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knvgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas tūrėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save. neįstodamas į IJETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

v „ Nedelsdami siuskite 5.00 doi. ir tapkite klubo nartu.

Lenkų administracijos įtaisy
ta paminklinė lentelė, be abejo, 
buvo parašyta vien lenkų kallba. 
Lenkams ar lenkotila'ms tokia 
lentelė galėjo žadinti ir tokių 
sentimentų, kurių absoliutinė 
dauguma dabartinių Vilniaus 
gyventojų ir Vilniaus lankytojų 
ne tik neturi, bet nelabai ir pri
siminti tesistengia. Akivaizdoj 
faktų, kad dabartinė Vilniaus 
administracija, jei kur deda pa
minklinius Įrašus, tai tik dviem 
kalbam — lietuvių ir rusų, bet 
jokiu būdu ne vien lenkų, — 
tiems, (kurie gali būti paskatin- j 
ti sugrąžinti į senąją vietą pot-1 
vynio paminklinį įrašą, greičiau 
šia kils eilė klausimų. Pavyz
džiui, nejaugi priminimas apie 
tą potvynį Vilniuje net ir diabar 
dar nerašytinas lietuviškai? Ir 
— ar šiais laikais galima Vil
niuje ką nors viešai parašyti be 
lygiagrečiai pridėto įrašo ir ru
sų kalba? Pagaliau, jeigu lenkų 
kalba kituose įrašuose. nevarto
jama, tai ar bereikia lenkiškai 
apie potvynį rašyti, ypač ar ga
lima laikyti užrašą vien lenJkiš- 
ikai parašytą? (ELTA)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATEIŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. 83 PR 8-8032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimą nemokamai.

PARDAVIMUI

Parduodamas General Electric 
Šaldytuvas.

6839 S. Maplewood, tel. 737-7541

GARBAGE DRUMS
WITB COVERS AND HANDLES 

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

mnoMiamiimiiM>iimiwMMihaminiuHraiiiiNiHii«iuiiii!iiuitiu!iiiiiiuiiiiiiiNiiiniiumi»

ĮSIGYKITE DABAR !

Vytautas the Great

Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kurip 
‘tiri būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

ŽIOBRIAI PLAUKIA
BITES

Liuda Germanienė

J. Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa<- 
o spaudą.

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis 
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

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

3208 54 VVest 95th Street 
Ohicago. Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

tiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiv
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
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MOVING
Apdraustas perkraustyraas 

{vairių atstumų

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

** ■' - -?*• . * _/•

įsigykite dabar' 

•susams-j

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 mirties , 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Premijuotoji 

BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas. nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant via 
didesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 2 50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Draugo!” asmeniškai ar paštu.
^Ulnois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.
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Knygutė skirta pradedančiam 
skaityti vaikui. Spalvingos di
delio formato iliustracijos pa
traukia vaiko dėmesį prie trum
pų ryškaus šrifto prierašų. Ap- 
valdęs trumpus sakinukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta.

Išleido Am. Liet. Montessori 
draugija. Zitos Sodeikienės ilius
tracijos, gaunama Drauge. Kai
na — kietais viršeliais 3.50 dol.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimi

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

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

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

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

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

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

REA L ESTATE
iiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Members of M.L.S
A L E X š A T AS — R E A LTO R

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, BĮ. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome n Jaukti i mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiifimiiiiiiiiimiiiiimiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimmmimii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471*0321

Marųuette Parke kampinis mūro 
namas, 10 visokių butų. 2 maš. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Pajamų virš 
13,000 dol. per metus. Kaina nebran
gi. Skambinkit HE 4-2012.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi lr liudijami vertimai Tvar 
komi pilietybės dokumentai pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
[Mit.arnavtmai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S Maplevvood Av.. CL 4-7450

2-jų butų mūrinis po 5% kamb. 2 
maš. garažas. Apyl. 66. ir Maple
vvood. Kreiptis į savininką

GA 5-3897
Savininkas parduoda 2-jų butų po 

5 kamb. namą. Atskiri ‘‘radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

Medinis — 5 lr 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tai 
Notary Public

2787 W. 43rd St. — CL 4-2890
NAMŲ PIRKIMAS —

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariatas — Vertimai
APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233
RUDENIOP BE NAMŲ!

4 butų niūrus. Gazu šildymas. Mū
ro garažas. Pelningas $52,000.

Štai 4 butų pulkus niūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12.000.00 
Jmok.SU.

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

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 8 ka.mb. 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, $11,009

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

Mai’ąuette 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- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-elos. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. 10 metu senumo, j 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515
5 kamb. mūr. bungalovv 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. lr 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockvvell, $26,700

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

aukšto švarus med. prie 65 tr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900. j

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija I 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
$19,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštu mū.r I 
namas prie 71 ir California. $152,000 i

31 p. tinkamas statybai sklypas ! 
prie 72 lr Maplewood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St Tel. 925-6015

MISCELLANEOUS HELP WANTED — VYRAI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS i:\i-kess 

2501 W. 60 St. rei. VVA 5-2737
2608 W. 69 St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "‘tuek- 
polntlng’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1*6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMONI^AUTO SEGIOS* 

2984 ,West 63rd Street
I Užsieniniu lr vietinių auto taisymas.
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, 'oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

]. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir bitus kraštus

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

lllllllllllhllllllllillllllimilllllllllihllllllil

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunani j ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tek RE 7-5168
lliiillillllllllllhilllllilllllllillllillllllilill'

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

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybes.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi-
mokejlmo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tioros, Sto 
geliai. Dury:
Langai, Ryn- 
os, Turekliai «

iiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiinuiiiulllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIII

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

SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

CONTRACTORS

V = rt i= REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

a

J 2457 West 63th Street 
jj Ttl HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių, namo apšildymo 
pečius lr alr-condltlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas' greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.'

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 9, 111. 
t Telefonas VI 7-3447

BUS BOYS
10:30 A.M. - 3 P.M. Tuesday thru 
Friday. $1.50 per hour. Tips and 
meai.

Ask for Marty, 355-0712

Exper’d Dishwasher
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD CONDITIONS 
$2.00 PER HOUR

Ask for Marty, 355-0712

GEN’L WAREHOUSE WORK
Stainless Steel service center on 

soūthwes(, side needs general ware- 
house help. Good vvorking conditions 
and liberal fringe benefits.

Call Mr. SCHVIaZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

_______ Phone — 523-7210_______

FOLDER OPERATOR
Full Time. Good Salary 

For Man
With Some Ebcperience.

ASK FOR KENNY.

MITCHELL PRINTING C0. 
2509 No. Southport 
Phone — BI 8-3220

“GET SĖT N0W 0N 
STEADY JOBS!”

Immediate Openings — Various 
Factory Work — Will Train.

Free Blue Cross & Blue Shield, 8 
Paid Holidays. Good Working Con
ditions And Location. Day Shift.

Apply in Person
MOSER PAPER COMPANY 

621 S. Plymouth. Chicago, Illinois

REIKALINGI 2 VYRAI
Dirbti po piet ir vakarais. Nuolati
nis darbas. Geras atlyginimas.

APATO PROVISION C0.
4725 So. Talman Avė. 376-0300

FRESH M E A T

RECEIVING

CLERK
Good Starting Salary

See Mike Conjalka

PRONTO FOODS 
Phone — 463-1100

VVANTED 2 MEN
for .Aftemoon and Evening Work. 

Steady work. Good pay.
APATO PROVISION C0.

4725 S. Talman Avenue 
________ PHONE 376-0300_______

MECHANICS
SEMI TRUCK • 

TRAILER REPAIR
Positions available for persona ex- 
perienced in heavy eąuipment re
pair or auto repair. Wages of posi- 
tionis range from $3.38 to $3.65 per 
hour plūs fringes.

Apply Personnel Department 
Betvveen 9 A.M. and 5 P.M.

STKICK
CORPORATION

5300 West 73r0 Street 
CHICAGO. ILLINOIS

An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — MOTERYS

DEMONSTBATORS
Full or Part Time. Demonstrate 

variety of knives.
Cook ing & Hunting.
Mušt have own car. 

EXCELLENT SAFARY 

Phone — 675-7240

EXPER’D switchboard 
GENERAL OFFICE

1, 2 or 3 days including Saturday in 
Skokie area — Call Mr. Green.

PUBLIC PONTIAC
7501 ff. Lincoln, Skokie, III. 

PHONE — OR 4-9000

D E M E S I O t

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis •'Draugas”.

1
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Gail. seserį VI. 
amžinybėn

A. a. Vladislava Marenholcienė

Marenholcienę
palydėjus

serų sąjungos.

Dideliame nuliūdime liko ne 
tik vyras Jurgis ir dvi dukros, bet 
ir jos senas tėvas Andrius Ali
šauskas Argentinoje, dėdė Au
gustinas Ališauskas su šeima Ka
nadoje, dėdė Antanas Šantaras 
su šeima Chicagoje ir Petras 
Šantaras su šeima Argentinoje, 
vyro brolis Andrius su šeima 
Chicagoje. Motina mirė 1966 m. 
Lietuvoje. Ten yra likusios ir dvi 
jos seserys — Vanda ir Albina su 
šeimomis.

Savo ramiu ir maloniu būdu 
velionė buvo užsitarnavusi ją pa
žįstančių pagarbą, dėlto ir laido
tuvėse buvo labai didelis būrys

ŠV. TfiVO ŽODIS 
TEISININKAMS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje, priėmė 
Tairptautinės baudžiamosios tei
sės X-jo kongreso dalyvius po- į 
sėdžiaujančius Romoje. Ta pro
ga Paulius VI-sis nurodė, kad 

i baudžiamosios teisės uždavinys 
yra padėti išvengti (blogio, ap- 

! saugoti žmonių Ibendruomenę 
nuo pasikėsinimų į jos bendrą
sias gėrybes bei ginti šventą
sias žmogaus asmens teises ir 
viešąją tvarką. Tikroji taika 
_ pabrėžė Paulius VI-sis, tega
lima tik teisingume. Gi tikrasis 
teisingumas nesiremia vien vi
suomenę valdančiųjų kitiems pri1

jos paskutiniam atsisveikinimui. 
Tešviečia jai amžinoji šviesa,

užbaigus dar per trumpą šios 
žemės kelionę. — P.S.

Kaskart vis daugiau amžiny
bėn iškeliauja viduriniosios kar
tos žmonių, tik pradėjusių gyve
nimą Lietuvos nepriklausomybės 
saulėlydy, perkeliavusių daugelį 
kraštų ir svetur kūrusių savo atei 
tį. Viena iš tokių yra su šiuo pa
sauliu atsiskyrusi spalio 16 d. a.a. 
Vladislava Ališauskaitė - Maren
holcienė.

Velionė buvo gimusi 1918 m. 
lapkričio 13 d. Ukmergėje. Trims 
dukterims augant, tėvams teko 
rūpintis jų išauklėjimu ir iš
mokslinimu. Geresnio gyvenimo 
ieškodamas jos tėvelis 1924 m. 
iškeliavo laimės ieškoti į toli
mą Argentiną. Motina su trimis 
dukromis ten išvyko 1929 m,, 
bet, atslinkus sunkiems metams 

-ir negalėdama pernešti klimati- 
'nių sąlygų, motina su dukteri
mis po metų grįžo Ukmergėn. A. 
a. Vladė Ališauskaitė įstojo į 
Ukmergės Prez. A. Smetonos var
do gimnaziją ir ją baigė 1938 
m. Tų pačių metų rudenį įstojo 
į Raudonojo Kryžiaus gailestin
gųjų seserų mokyklą. Po dvejų 
metų jau kaip diplomuota gailes
tingoji sesuo pradėjo dirbti Vy
tauto Didž. universiteto kliniko
se. Čia dirbo iki 1944 m., kol, 
bolševikams antrą kartą okupuo
jant Lietuvą, pasitraukė j vaka
rus.

Vėliau kartu su savo dėde 
Augustinu Ališausku gyveno 
Kempteno stovykloj ir dirbo Un- 
ros ligoninėj. Savo tėvo Andriaus 
Ališausko kviečiama 1948 m. iš
vyko į Argentiną. Argentinoje 
dirbo įvairius darbus, daugiausia 
'savo profesijoje. 1950 m. gruo
džio 31 d. sukūrė šeimą su Jur
giu Marenholcu, po karo meto 
sunkumų iš Žemaitijos atkelia
vusiu į Argentiną. Argentinoje 
susilaukė dviejų dukterų - Iris ir 
Adrianos. Bet nelengva buvo ta
me svetimame krašte įsikurti. 
Todėl jau keturių žmonių šeima 
1959 m. sausio mėn. persikėlė į 

• JAV ir apsigyveno Chicagoje, kur 
buvo tiek velionės, tiek ir jos vy
ro giminių.

Chicagoje beveik visą laiką 
dirbo Central Community ligo
ninėje, kaip registruota gail. se
suo, kartu su vyru dukras leisda
ma į mokslą ir kurdama joms a- 

,-teitį. Vyresnioji dukra Iris stu
dijuoja Westem universitete, jau
nesnioji Adriana dar tebėra 
Švč. M. Marijos Gimimo par. mo
kykloje. Deja, sunki ir nelaukta 
liga labai greitai pakirto a. a. V. 
Marenholcienės gyvybę, ir ji iš
keliavo amžinybėn, palikdama 
liūdintį vyrą Jurgį Marenholcą ir 
jaunametes dukreles. Iš Petkaus
koplyčios palaidota spalio 18 d.

< Laidotuvių koplyčioje velionę
aplankė ir pasimeldė seselės mo
kytojos su ta klase, kurioje mo
kosi Adiana, vakare, V. Rui- 
bytės vadovaujama Kernavės tun
to draugovė, kuriai priklauso ve 
lionės dukros, atėjo kartu su vi
sais pasimelsti. Laidotuvėse Gai
lestingųjų seserų sąjungos vardu 
atsisveikino A. Mačiuienė, Ar
gentinoje buvusio “Dainos” an
samblio vardu — Vytautas Na- 
mikas, giminių vardu — dėdė 
Augustinas Ališauskas, atvykęs 
iš Montrealio.

Gimnazijoje ir studijų metu 
velionė-Vladė Marenholcienė bu
vo uoli skautė, Argentinoje visą 
laiką dalyvavo “Dainos’’ ansam
bly, kaip choristė ir tautinių šo
kių šokėja. Šiąm*e4cpašte priklau
sė prie skautų rėmėjų ir gail. se-

Lietuvos Kūrėjui-Savanoriui, Vyties Kryžiaus 
kavalieriui ir L.V.S. "Ramovė" Kontrolės Komisijos 
ilgamečiui pirmininkui
A. f A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
šeimos nariams ir artimiesiems reiškiame giliausią 

užuojautą.
LV.S. “Ramovė”

A. + A.
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus, jos vyrą MUZ. PROF. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir sykiu liū
dime.

A. ir V. Petrauskas,
. dukros Marytė ir Birutė

Pagarbios atminties Savanoriui-kūrėjui, Vyčio 
Kryžiaus Ordino kavalieriui 

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
jo žmonai p. V. GENIENEI, dukroms — mylimai kla
sės draugei LIUDAI GVILDIENEI, NIIOLEI POŠKIE
NEI, EGLEI ARIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą liūdėdami.

JUOZAS IR GENE PA2ERŪNAI 
MARIUS IR ALDONA .SODONIAI 
JUOZAS IR IRENA JURGILAI 
ALFONSAS IR ALDONA RIMAI

A. -f A.
VLADISLAVAI MARENHOLCIENEI 

mirus, didžiam skausme likusius jos vyrą JURGĮ ir 
mielas mūsų seses IRIS ir ADRIANĄ nuoširdžiai, sese
riškai užjaučiame.

Kernavės Skaučių Tuntas

A -Į- A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
žmoną WILHELMINĄ. dukterį NIJOLĘ ir žentą DR. 
BALĮ POŠKUS ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

E. Grigiškaitė
Dr. S. šimoliūnienė
Dr. J, Gečas ir Gražiu šeima

A. + A.
VLADISLAVAI MARENHOLCIENEI 

mirus,
jos vyrą JURGĮ su šeima, tėvą ANDRIŲ ALIŠAUSKĄ, 
sesutes ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu.

Alfonsas Piščikas

Motinos netekus, mielą

IRENĄ KONČIENĘ
IR JOS ŠEIMĄ, 

giliai užjaučiame.
Henrikas ir Vita Venclauskai

.... ... ...... . • -t i ... ■ • T

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— A. a. Kastantinas Žmuidzi

nas, kaip pranešė telegrama iš 
Lietuvos, mirė šios savaitės 
pradžioje Višakio Rūdoj. Velio
nis ilgus metus tarnavo miškų 
urėdijoj. Paskiausiu laiku ne
priklausomoj Lietuvoje buvo 
miškų urėdo padėjėja®. Lietuvo
je liko jo žmona ,dvi dukros ir

metama teise, bet siekia užtik
rinti visiems dar geresnę globą 
tų pagrindinių žmogaus teisių, 
kurios yra Kūrėjo įrašytos 'kiek
vieno žmogaus sąžinėje.

t

sūnus, veterinarijos gydytojas 
Vytautas,* sesuo Ona; JAV-se 
brolis dr. St. Žmuidzinas, Kana
doj — gen. kons. J. Žmuidzinas.

PRANCŪZIJOJ
— A. a. E. Turausko 3-jų 

metų mirties metinių proga jo 
kapą Paryžiuje — Nanterre ap
lankė Europos Lietuvių Krikš
čionių demokratų tarybos pir
mininkas A. Venskus bei kiti 
bendraminčiai, papuošdami jį 
gėlėmis, šiame prisiminime da
lyvavo E. Turauskienė ir taip 
pat velionio giminės.

Buv. mano vadui

A. + A. PULK. PETRUI GENIUI 
mirus,

jo žmonai VILHELMINAI ir šeimai reiškiame gilią 
uži’.ojautą.

Vladislava ir Jonas Cijūnėliai

■■mmmmbmmmimmmmbmmimmmmmi^^^^^mbm

A.-j-A. PLK. PETRUI GENIUI, 
Savanoriui - Kūrėjui, Nepriklausomybės kovų da
lyviui, Vyčio Kryžiaus ordeno kavalieriui mirus, 
mielą ponią VILĘ, dukras — LIŪDĄ, NIJOLĘ ir MA
RIJĄ - EGLĘ su šeimomis skaudaus liūdesio valan
dose užjaučia ir kartu liūdi

A. ir E. Reikeniai

A. -Į- A.

RUTH GAUDUŠIENEI mirus, 
jos vyrą mielą collegą dr. LIUDĄ GAUDUŠĄ ir gi
mines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Birutė ir Valentinas Bagdonai 
Marija ir Rimas Korsakai

Netekus brangios motinos
A. f A. Stanislavos Laurinaitienės,

jos dukrai IRENAI KONČIENEI su šeima, prislėgtiems 
didžiulio skausmo, gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškia

L, M. Kl. Federacijos klubo 
valdyba ir narės

Waterbury. Conn.

Sofija ir Andrius 
Butkūnai

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f- A.
AUGUSTINAS PRAPUOLENIS
Spalio 22 d. sueina du metai kai mūsų mylimas vy

ras, tėvas ir senelis atsiskyrė iš mūsų tarpo.
Už a. a. Augustino sielą bus atlaikytos šv. Mišios 

mirimo dieną t. y. spalio 22 d., 7 vai. ryto ir laidojimo 
dieną, t. y. spalio 26 d., sėkmad., 9 vai. ryto, T. Jėzuitų 
koplyčioje.

Prašome gimines ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą.
Žmona Bronė, sūnus Donatas su žmona Roma ir 
anūkai Jonukas ir Tomukas
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-np ir Motorų Remontas
5758 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538 
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GĖLĖS
VeetnvSms, banketams, laidotuvSms 

lr kitokioms oroaoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HII.I.S G PI iDfYCIA 
3443 W. H3rd Street, Chicago. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”.
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PADĖKA
Nuoširdų dėkingumą reiškiame visiems, dalyvavusiems

A. + A. SESERS M. MORTOS, SSC.
laidotuvėse. Ypatingai dėkojame gerbiamam kapelionui kun. Vitui 
Mikolaičiui — Šv. Mišių celebrantui ir asistuojantiems gerb. kun. 
Antanui Zakarauskui, Šv. Kryžiaus ligoninės kapelionui, ir gerb 
kun. Jonui Malin, Maria Aukštesniosios Mokyklos kapelionui. Taip 
pat už dalyvavimą laidotuvių apeigose dėkojame gerb. kun. Ed
vardui Abromaičiui. Šv. Kryžiaus parapijos klebonui ir gerb. kun. 
Antanui Miciunui, MIC. Draugo Namų Vyresniajam.

Už suteiktą paskutinį patarnavimą a. a. Seselei M. Mor
tai dėkojame grabnešiams: Donaldui Petravičiui, Antanui Kripui, 
Vidmantui Cernarkai, Algiui Bacevičiui, Jonui Miliūnui ir Edvar
dui Gudoniui. Gilią padėką reiškiame laidotuvių direktoriui Petrui 
Bieliūnui už malonų ir rūpestingą patarnavimą velionės laidotu
vėms.

Visiems pareiškusiems užuojautą aukojusiems Šv. Mišias ir 
dalyvavusiems laidotuvėse reiškiame gilų AČIŪ maldoje.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS IR 
RAČKAUSKU ŠEIMA
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS Hw!

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 7Ist Street Tel. i
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. —. CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

l
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A. + A.
PULK. PETRUI GENIUI

mirus, liūdintiems — žmonai WILHELMINAI ir visai 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubUc 7-8600

MAZEIKA&EVANS
FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Perskaitę Draugą. duok’te kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKA WIOZ)

2424 W. 69tb Street TeL REpubllc 7-1213
2814 W. 23rd Place Tek Virginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avę. Tel. YĄ 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4848 8. California Avė. Tel. I.Afsyette 8-8572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Av*. T*L YArds 7-8401
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X Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė visus kolegas ir 
•koleges, kurie važiuos į SAS 
suvažiavimą spalio 31 — lap
kričio 1—2 d., (kviečia posėdin 
pas Laimą Nainy tę, 6804 So. 
Maplevvood Avė., spalio 24 d. 
(šį penktadienį) 7 vai. vak.

x Jolanta ūsevičiūtė ir Rasa 
Šlapelytė, Chicagos Aukšt. lit. 
mokyklos 8 kl. mokinės, Moky
tojų s-gos ruošiamame simpo
ziume pasisakys, kiek jų lietu
viškumui formuot. s turėjo įta
kos tėvai ir lit. mokykla. Sim
poziumas bus spalio 26 d. 5 v. 
pjp. Jaunimo centre.

X North Side apylinkėje iš
rinkta Ralfo 4 sk. valdyba ir 
pradėtas Balfo vajus. Valdybon 
išrinkti: pirm. Bm lija Markū- 
nienė, vicepirm. — Ona Bytau
tienė, sekr._ Emrna Umibrasie-
nė, ižd. — Vincas Mankus, iždo 
globėjas — kun. M. Kirkilas. 
Balfo rėmėjai įgyveną Ohicagos 
šiaurėje, pralšomi aujkas susti 
iždininkui Wm. V. Mankus, 6911 
N. Hamilton Avė., Chicago, IU. 
60645. Viktorijai ir Broniui Tū
beliams, buvusiems valdyboje
25 metus, susirink imo metu, pa
reikšta nuoširdi padėka.

X Adomas Didžbalis, 7159 
Elo. Francisco Avė., Chicago, III., 
siųsdamas prenumeratos mokės 
tį piidėjo 5 dol. auką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Chicagos raino venai orga
nizuoja talką “Kario” žurnalui 
stiprinti ir šiam reikalui spalio
26 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų Jaunimo centre meno parodų 
salėje ruošia pobūvį, ir v sus 
kviečia dalyvauti.

X P. Baltuonio medžio dar
bų paroda atidaroma spalio 31 
d. Jaunimo centre.

X {Solistė Janina šalnienė 
dalyvauja L. D. Kunigaikštie
nės Birutės dr. C. Chicagos sky
riaus rengiamame tradiciniame 
koncerte — baliuje lapkričio 22 
d. 8 v. v. Jaunimo Centre, šo
kiams gros Neo-Lituanų orkes
tras. V suomenė maloniai kvie
čiama šiame parengime dalyvau
ti ir paremti birutininkių pastan
gas šalpos ir kultūriniams rei
kalams. (pr.)

X Chicagos lietuviai yra nuo
širdžiai kviečiami į ‘ Sidabrinio 
miško” balių, kuris įvyks šeš
tadienį, lapkričio 29 d. 8 v. v., 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje, 6816 So. Washtenaw Avė. 
Bus kabaretinė, kavinės pobū
džio programa, bufetas ir šam
pano banką prie kiekvieno sta
lo. Dalyviai labai prašomi re
zervuoti vietas ir įsigyti bilie
tus iš aniksto, nes salėje vietų 
yra tik trims šimtams svečių. 
Bilietai gaunami pas valdybos 
narius arba p. Bacevičiaus ne
kilnojamo turto pardavimo 
įstaigoj (Beil Realty 6455 So. 
Kedzie Avė., PR 8-2233( Pelnas 
skiriamas lituanistinėms mo
kykloms. Rengia Marąhette Par
ko Apylinkės LB valdyba, (pr.)

X 46 dolerių kaip rasta: di
delio paveikslo spalvotos TV tiek 
atpig'ntos Gradinsko krautuvė
je, 2512 W. 47 ’St., FR 6-1998. 
Atd. lig 6 v. v., pirm. ir ketv. 
lig 9 v. v. (sk.)

X PASKOLOS (asmeniškos, 
automobiliams ir 2-riems mor- 
gičiams), lengvom išsimokėji- 
tno sąlygom, iki $5,000. Kreip
kitės — AIex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

X Dėmesio! Marąuette Par
ke, 2 blokai nuo liet. parap. 
bažn. parduodamas 6 kamb. 
mūr. bungalovv. Pilnas rūsys ir 
pastogė, 2 maš. garažas. Paliki
mas — todėl tik $17,500. Tei
raukitės Alex Realty, telef. 
656-2282. (sk.) •

CHICAGOJE
MAŽAI ATSIIMA NETEISĖTAI

UŽMOKĖTUS MOKESČIUS
Prieš du metus Illinois vals

tija surinko $32,500,000 mokes
čiais už tam tikrus patarnavi
mus. Valstijos aukščiausias 
teismas vėliau nusprendė, kad 
tie mokesč-ai buvo neteisėti ir 
turi būti grąžinami įmokėju
siems. Iki šiol tiktai 7,882 as
menys prašė mokesčių grąžos 
ir jiems valstija atmokėjo apie 
$1,010,000.

ŠIRDIS ERDVĖJE
Amerikos astronautų gydy

tojas dr. Charles Berry lapkr. 
4 d. kalbės Highland Park 
Country klube apie “Širdį erd
vėje.”
AUTOMOBILIS PERPLYŠO 

PUSIAU
Du asmenys žuvo, kai jų au

tomobilis įvažiavo į dienraštį 
Sun-Times išvežiojantį sunkve
žimį Eisenhovver greitkelyje, 
atsitrenkė į plieninę pertvarą, 
plyšo pusiau ir sudegė.

Danutė Bražytė Bindokienė sKa.to 
iš savo premijuotojo kurin.o nte.a 
turos ir damos šventėje Cii.chgoje 
spai.o 11 d. Jaun.mo centre c.i.ai- 
goje. lsuotr. V. i^oiemos

X švėkšniškių draugija buvo 
atkurta Chicagoje š. m. spalio 
12 d. ir išrinkta draugijos val
dyba. Įstatams suredaguoti 
išrinkta komis.ją, kurią sudaro 
Alicija Rūgytė, Juozas Šlajus ir 
Justinas Ciliauskas.

X Jonas Miškinis “Draugo” 
bendradarbis, be straipsnių 
“Draugui” atsiunčia įvaireny
bių ir juokų.

X “Draugo” romano konkur
sui rankraščių įteikimo termi
nas yra lapkričio 1 d.

X “žemės rutulio valdovas”, 
Kristus Karalius. Jo garbei spa- 

I lio 26 d., 11 v. ryto atnašauja
me Šv. Mišias Jaunimo centro 
koplyčioje. Kviečiami visi, ypač 
ateitininkai.

X Prof. dr. Algis Avižienis, 
1969 spalio 24, 25 ir 26 dieno
mis lankysis Chicagoje ir tar
sis su JAV LB Centro valdyba 
bei Technikine Organizacine 
Komisija Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo reikalais.

X Tradicinis Operos balius
įvyks lapkričio 15 d., Person
ality Lodge 4740 S. Cicero, Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69th fit., tel. PR 8-4595. 
Taip pat stalus galima užsisa
kyti pas Stefaniją Lazauskienę 
tel. 582-9391. (pr.)

PAVOGĖ AUTOBUSĄ

Policija ieško vyro pavogusio 
CTA susisiekimo autobusą iš ga 
ražo prie Vincennes ir 72-os. 
Autobusas įvažiavo į du auto
mobilius prie Parnell ir 72-os.. 
Vairuotojas pabėgo.

TRANSLIUOJA OPERĄ

Radijo stotis WFMT 98.7 FM 
bangomis spal o 26 d. 3:30 po 
piet transliuos operą I Puri- 
tani.

MAŽĖJA TAVERNŲ 
SKAIČIUS

Chicagos miesto kolektorius 
William Prendergast praneša, 
jog išduota 7,285 tavernų lei
dimai, kuriuos savininkai tur 
atnaujinti iki lapkr. 1 d. Taver 
nų skaičius mažėja. 1955 me
tais buvo išduota 9,182 leidi
mai.

PAVOGĖ POETO KŪRYBĄ

Nežinomas asmuo pavogė po
eto Fred fiitejn 1948 metų Ka- 
dilaką, kuriame buvo šimtai jo 
sukurtų eilėraščių, našaus gy
venimo darbas. Vagis iš auto
mobilio išmetė Šteino šunį ir 
katiną.

DARIAUS - GIRĖNO POSTO 
VAKARAS

Penktadienio vakare, spalio 
24 d., 7 v.v. Dariaus - Girėno 
salėje, 4418 13. Westem Avė. 
Dariaus - Girėno posto Moterų 
skyrius ruošia kaukių balių. Bus 
gera vakarienė. Auka 5 dol. as
meniui. Po vakarienės bus šo
kiai ir kiti pasilinksm nimai. 
Atsilankę ne tik linksmai prie 
geros muzikos praleis vakarą, 
bet tuo pačiu padės Dariaus - 
Girėno pagellbin'am Moterų sky 
riui tęsti labdaringus darbus. 
Dovanos bus duodamos už įdo
miausius kostiumus. Bus ir įėji
mo dovanos. Valdyba

Platinami bilietai
Šv. Kazkn'ero Seserų rėmėjų drau

gijos menes n ame sur r me spalio 
19-tą d. skyr'ų pirm 'ninkės ir atsto
vės pranešė pasekmes savo uolaus 
'as'darbav'mo bT-tu plat'nime Rė
mėjų Auks'nio JubTejaus vakarienei, 
uri įvyks spalio 26 d. 5-tą vai. vak. 

Mar'jos Aukšt. Mokyklos patalpose. 
I mas skyr. (Šv. Kryžiaus par.) iš
balino 30 b'il'etų 3 stalams; 2-tras 

•>kyr. (Šv. Jurg'o par.), 2 stalams;
3- č'as, be pakapinių ribų, 2 stalams:
4- tas (Visų Šventų par.) 2 stalams;
5- tas (D:evo Apvaizdos par.) 1 sta
lu': 6-tas (Nek. Pr. Pan. Švč. par.) 6 
stalams; 7-tas (Šv. Petro ir Povilo 
par.) 2 stalams; 8-tas (G:m. Pan. 
Švenč. par.) 15 stalų; 9-tas (Šv. An
tano par.. Cicero) 5 stalams; 10-tas 
Aušros Vartų par.) 1 stalui. Sesuo 
M. Anastazija išdavė raportą iš Sese- 
l'ų pas:darbavimo b'lietų platinime: 
Šv. Kryž'aus L:goninė 2 stalams, Lo 
retos Ligon’nė 1 stalui, Šventos Šei
mos Vilią 2 stalams Marijos Aukš
tesnioji Mokykla kartu su Tėvų, Mo
tinų ir Alumniečių draug., 4 stalams; 
Šv. Pijaus Mokykla (St'ckney). Šv. 
Norberto (Northbrook), Šv. Mari
jos (Plano, Šv Pranciškaus (E. Chi
cago) ir Šv. Marijos (CIarendon) vi
sos po vieną stalą. Visose parapijose 
kur yra Šv. Kaz. Sės. rėmėjų skyrius. 
Seserys gražiai pasidarbavo ir padėjo 
rėmėjoms išplatinti bil'etus bent vie
nam stalui. Prelatui Kun. D. Mo- 
zėriui ir Kun. S. Petrauskui Seselės 
mokytojos dėkingos už dovaną po 10 
bilietų jų mokytojų štablui. Rėmėjos 
dėkoja kun. S. Adominui už bilietus 
2 stalams. Vakarienė rengiama 600 
svečių. Bus galima gauti bilietų spa
lio 26-tą, įeinant į svetainę.

Rėmėjo 
(Pr

i
DEDIKACIJOS ŠVENTE 

ARTĖJA
Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks 

Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvaut 
šioje šventėje.

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

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL, 2701 W. 68th St. 
Chicago, III. 60629.

ZVAIG ZD UTĖ
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. Placas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

VAKARO MALDELĖ
Prieš įmigsiant saldžiu miegeliu, 
Į Tave, Dieve, aš keliu,
Širdelę savo vaikišką,
Ir sakau ačiū už viską.
O jei kuo Tau nepatikau,
Ar neklausiau ko, ar pykau, 
Dieve, atleisk paklydimus, 
Temiegu linksmas Itr ramus.

Šitą kun. Ylos parašytą mal
delę aš kalbu kas vakarą su 
broliul’.cu Vidiuku.

Atsiuntė Aras Zlioba, 8 m. 
RUDUO

Ruduo jau ateina ir lapai jau 
krinta. Paukščiai nečiulba ir iš 
mūs išskrenda. Jau neta ip karš 
ta, bet ir nėšalta. Taip gera sau 
lutėje vaikučiams pabūti.

Stepas Dainis
Marąuette Parko lit. m-los 

IV sk. mokinys. 
MIELAS PUPUTI,

į Man labai būtų smagu su 
Tavimi susitikti Chicagoje, bet 
negaliu nuvažiuoti, nes per toli., 

Gal galėsi grįždamas namo į 
Vusterį užvažiuoti. Priimsiu Ta
ve nakvynei, galėsim abu pa
skambinti pianinu. Ar Tu mėgs
ti muziką?

Išleisdama Tave namo duo
siu Tau pin'gų. Labai laukiu 
Tavęs,

Tavo mylima Gajutė
KAIP AŠ PRALEIDAU 
VASAltO* ATOSTOGAS

'Savaitę po mokslo metų pa
baigos, aš išvažiavau į mergai
čių vasaros stovyklą. Ifiitovykla 
yra Putnam Connecticut. Ten 
susirenka mergaitės iš visų lie
tuvių kolonijų. Jos visos yra Le- 
tuvaitės. Jų yra ir mažų, ir di
delių. Ten moli© visokių darbe
lių ir būna įvairių pamokų. Va
kare būna talentų vakarai ir 
taip toliau. Sunik .ausias dalykas 
būdavo ryto mankšta. Ten mais
tas būdavo labai geras, ir gar
dus. šiais metais buvo labai 
daug pagelbininkių. Jos visos 
buvo geros ir gražios. Seselė 
Viktorija buvo stovyklos vado
vė. Buvo labai sunku ats skirti 
su stovykla. Bet aš žinojau, kad 
kitais metais vėl sugrįšiu. Ki
tais metais stovykla ibius per
kelta į Vermontą.

Jau vėl prasidėjo mokyklos 
vargai, atėjo ruduo. Ir vėl la
pai pradėjo keisti spalvas. Jau 
reikia vėl nuo žemės lapus 
grėbti. Būtų taip gera dabar 
dar būti stovykloje su savo 
draugėmis. Bet reikia ir moks
lo!

Asta Baškauskaitė,
VH skyriaus moi’dnė 

Brockton, Mass.

eksperimentus.
Pereitą trečiadienį mes mė

ginome išauginti vaisines mu
sytes. Pirmiaus a švariai išplo
vėme mažas stiklines bonkas ir 
į jas pradėjome dėti įvairius 
chemikalus, kuriuos tos musy
tės naudoja maistui. Šis paruo
šimas truko apie pusę valandos.

Po to mes pradėjome ruošti 
museles perkėlimui į Lankas. 
Pirmiausia mes jas užmigdėme 
su eteriu, kuris yra ligoninėse 
naudojamas. Paskui labai at
sargiai jas perkėlėme į paruoš
tas bonkas. Borakų viršų apsu
kome nailoniniu tinklu, kad pa- 
budusios muselės neišlėktų. Taip 
paruoštas bonkas padėjome ant 
lentynos prie šilumos.

Kitą dieną nuskubėjome į 
laboratoriją pažiūrėti musyčių. 
Pažiūrėję į bonkas, pamatėme, 
kad visos musės prigėrė joms 
paruoštame maiste.

Net tie. kurie labai atsargiai 
viską ruošė, nustebo, kad mu
sės prigėrė maiste. Kitą kartą 
tiek daug maisto nedarysim.

Algirdas J. Bindokas, VT kl. 
Pirmieji Žingsniai. K. Donelaičio 

lit. mok-los laikr. nr. 5.

MES IR RUDUO
Vysk. Mot. Valančiaus Lit. mo
kyklos Clevelande IV skyr. mo
kiniu nuomonės apie rudenėlį.

Ruduo gražiausias metų lai
kas. Medžių lapai pasikeič a į- 
vairiom spalvom. Man patinka 
su tėveliu išvažiuoti pasivažinė
ti ir stebėti miško grožį. Išli- 

I pam iš mašinos pasiva ikš'čioti 
' po mišką. Visur prikritę lapų. 
Man labai smagu eiti per šna
rančius lapus.

Alpiukas Joga
Ruduo man nepatinka, nes 

nėra laiko žaisti. Anksti iš ry
to reikia keltis ir eiti į mokyk
lą. Grįžus į namus iš mokyklos, 
reikia valgyti vakarienę. Po to 
alš skambinu pianinu ir ruošiu 
pamokas. Laikas jau gulti.

Sigutė Lenkauskaitė
Man patinka rinkti lapus ru

denį. Rudenį labai skanūs obuo
liai, kriaušės ir slyvos. Rudenį 
deginam lapus. Rudenio šventė 
yra Halloween. Lapai parausta.

Povilas Palūnas
Man ruduo labai patinka, nes 

parkuose medžių lapai pakeičia

savo spalvas. Rudenį prasideda 
mokykla. Smagu susitikti su 
seniais draugais ir susipažinti 
su naujais. Oras atvėsta ir ruo
šiamės žiemai.

Jolanda Bliumentalytė
Man ruduo visai nepatinka. 

Oras atvėsta ir maudytis nega
lima. Daug lyja ir visur šlapia. 
Lapai krenta.

Viktoras Palūnas
Man nepatinka ruduo. Rude

nį reikia eiti į mokyklą. Rudenį 
daug lyja. Anksti reikia keltis.

• Negalima maudytis. Negalima 
arkliais jodinėti.

Jonas Alšėnas
Ruduo man labai patinka. La

bai laukiu žiemos. Man patinka 
eiti į lietuvišką mokyklą. Rude
nį galima daug ką daryti. Ru
denį jei susergu nereikia eiti į 
mokyklą.

Daiva Puškoriutė

NEPASISEKĘS
EKSPERIMENTAS

Aš turiu biologijos pamoką 
kiekvieną dieną. Trečiadieniais 
pamoka būnia įdomiausia, nes 
mes einame į laboratoriją. La
boratorijoje darome įvairius

Gaila paskutiniųjų rudens žiedų. Piešė Rasa Degutytė

TRYS KURČIOS
Trys mažai girdančios moters 

kartą susitiko.
— Šiandien vėjuota, ar ne? 

— sako pirmoji.
— Ne, šiandien yra ketvirta

dienis, — sako antroji.
_  O taip, gerai kad atėjote,

dabar galėsime išgerti po puo
duką arbatos.

ARITMETIKA

Sesuo: — Aš tau padėsiu 
aritmetikoje. Sakysim aš turiu 
10 apelsinų, aš tau duodu 2, • 
kiek man lieka?

Brolis: — Aš nežinau. Mo
kykloje spręsdami uždavinius 
vartojame obuolius, ne apelsi
nus.

NEPASISEKIMAS
Vieną pirmadienį aš ėjau pas 

draugę, nes ji norėjo pasiskolin
ti vieną mano 'knygą. Kai aš nu
ėjau pas ją, mes pradėjome 
šnekėtis apie šunis. Ji klausė, 
kaip mano šuo laikosi, aš atsa
kiau, kad gerai. Tada ją pak
lausiau, ką jos šiuo veikia. Aš 
jos šuniuką buvau mačiusi, kai 
jis buvo diar labai mažas. Aš 
norėjau jį pamatyti. Draugė sa
kė, kad eičiau su ja į kiemą, 
tada galėsiu pamatyti. Kai įėjom 
į kiemą, ji pašaukė šunį. Tas 
šoko ant manęs ir įkando man 
į ranką. Aš labai išsigandau ir

mano draugė išsigando. Draugė 
greitai griebė šunį ir nuvarė jį 
į namą. Aš tuojau bėgau namo. 
Teta viena buvo namie, ji nuve
dė mane pas daktarą. Jis įleido, 
man vaistų. Neskaudėjo, atro
dė lyg bitė įgėlė. Aš dabar nie
kada daugiau neisiu prie sveti
mų šunų.

GALVOSŪKIAI
I

a) Botagas dryžuotas, sama-^ 
irose suranguotas. (3 bašk.)

b) Baita — neskalbta
(3 tašk.)

c) Kur yra Housatome upė?
(4 tašk.)

Atsiuntė Rasa, Saigonas De
gučiai.

n
Kuri upė įteka į Kuršių Ma

rias ties Klaipėda?
(3 taškai) 

m

Vida Neniūtė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

VI slk. mok.

i

Paskutinieji lapai, 
m-los IV sk mok

s" ■, -

Piešė Karina Norkaitytė, Mafąuette Parko lit.

IŠSIGELBĖJIMAS

Antrojo pasaulinio karo metu 
sugedo anglų povandeninis lai
vas ir liko gulėti vandenyno 
dugne. Anglų admiralitetas dvi 
dienas darė visas pastangas, 
kad galėtų iškelti laivą, tačiau 
nieko negelbėjo. Laivo kapito
nas davė įsakymą jūrininkams, 
kad visi su juo dainuotų: “Pa
silikite su manim”. Raminantieji 
vaistai buvo visiems išdalyti. 
Vienas jūrininkas apalpo ir vir
to ant vieno laivo aparato. Įvy
ko nuostabus dalykas. Apara
tas nuo sutrenkimo pradėjo 
veikti. O tas aparatas kontro
liavo laivo pakilimą ir nusileidi
mą. Kapitonas veikdamas apa
ratu ėmė kelti į vandens pavir
šių laivą. Saugiai ir laimingai 
visj pasiekė vandenyno paviršių.

Šluos keturis keturkampius 
taip perstatykite (žiūrėkite brė
žinį), kad gautumėte penkis ke
turkampius. (5 taškai).

IV (vylesniems)
Kas buvo autorius knygos 

“While Rome Būras”? Tas pats} 
asmuo buvo žinomas iš radio 
“Town Crier” ir kaip teatro kri
tikas. (10 taškų).

V
Parašykite kiek žinote dau

giausia lietuvių kalbos žodžių, 
vartojamų šnekamojoje kalbo
je, kurie baigiasi ikls, ik-ė Pvz. 
Jaunikis, graužike. Už 3 žodžius 
vienas taškas. *

Galvosūkių atsakymai
1. Daktaras Aiskauda.
2. Ilgumas 1118 mylių (1800 

km), giliausia vieta 1539 pėdos 
(469 m), platumas 230 mylių 
(370 km).

3. Meška (lokys).
4. New Yorkas.
5. 37. (37 x 3= 111).


