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Spaudoje
Jis nubrėžė ribą karo Vietname 

kritikams...
J. Reston, N. Y. Times ko

mentatorius, pažymėjo, kad pre 
zidentas Nixonas per 9 valdymo 
mėnesius vis pabrėždavęs kom
promisą, santūrumą ir tautos 
vieningumo reikalą, tačiau lap
kričio 3 d. kalboje, kreipdama
sis į karo Vietname kritikus, 
jis nubrėžęs “aiškią ribą’’. Jis 
nurodė turįs planą, kuriuo bū
tų baigtas ne tik karas Vietna
me, bet būtų pasitarnauta tai
kai tiek Ramiojo vandenyno 
srityse, tiek ir visame pasau
ly-

Reston priminė Nixono žo
džius : “Būkime vieningi taikos 
siekdami. Taip pat būjtime vie
ningi prieš pralaimėjimą. Turi
me suprasti: š. Vietnamas ne
gali nugalėti ar pažeminti JAV. 
Tai lyeli įvykdyti tik — ame
rikine'ai... Nixonas įsitikinęs, 
kad krašto dauguma jį palai
ko ir pa’aikys.
Išdavos bus daugiau ryškios 

krašte, m® — užsieny
J. Reston, pastebėjęs, kad 

daugelis tikėjosi, jog bus pas- 
ke’fbta apie paliaubas ar nau
jus karių atitraukimus, tohau 
pridūrė, kad kalba turėsianti 
daugiau įtakos krašto viduje, 
kaip užsieny. Pastarųių dienų 
apk'ausinėjimų duomenimis pa
tirta, jog “Amerikos gyventojų 
dauguma yra priešinga prieš 
karą nukreiptoms demonstraci
joms”.

Net ir Saigono skelbiamos ži
nios ryškina tai, jog karas šiuo 
metu vykstąs JAV naudai.

UŽSIENIS
Vietname

P. Vietnamas — “jis mus 
sustiprino”...

SAIGCNAS. — Prez. Nixono 
lapkričio 3 d. kalba kėlė ypatin
gą Saigono dėmesį. Čia pripa
žįstama, kad “Nixonas nieko 
naujo nepaskelbė, bet ką pasa
kė — buvo aišku”. Saigono vy
riausybė apie kalbą, jo mintis 
buvo iš anksto painformuota.

Van Thieu, prezidentas ir Ky, 
viceprezidentas kalbą vertino 
labai palankiai juo labiau, kad 
Nixonas, kalbėjęs apie Saigono 
laisvą apsisprendimą, savo žo
džiais Thieu vyriausybę, jos pa
dėtį sustiprino.

r

C. R. Wharton Jr., pirmasis JAV- 
se universiteto pirmininkas, su 
žmona Dolores, atvyksta į darbą 
Michigano valst. universitete, E. 
bansing mieste

Dr. Murray Cell-Mann, neseniai lai
mėjęs Nobelio premiją fizikos srity. 
Jis dirba Technologijos Institute 
Pasadenos mieste, Kalifornijoje. 
Viršuje chemijos premijas gavę 
prof. Odd Hasse, Os-lo universiteto 
prof. ir prof. Derek H. R. Barton 
is Londono.

Komunistai puolė keliuose 
P. Vietnamo ruožuose ir į šiau
rę nuo Saigono. Puolimai pra
dėti dar prieš Nixono ka’fcą.

• Du lėktuvai vakar nukreip
ti į Kubą. Vienas jų — Brazili
jos, kitas — Nikaraguos.

• Nusikaitimų skaičius Ka
nadoje 1968 m. pakilo 9,5%.

KALENDORIUS

Lapkričio 5 d.: &v. Lėtas, šv. 
Bertilė, Auktumas, Judrė.

Lapkričio 6 d.: šv. Leonardas, 
šv. Edviną, Ašvydas, Vigandė.

VERTINA

H. Humphrey: aš nusivylęs*
Komunistai šaukia apie 

“propagandą, karo pratęsimą”
MASKVA. — Tass žinių agen 

tūra vakar skelbė apie JAV vy
riausybės propagandą ir norą 
“nutildyti vis gausesnius kraš
to gyventojų protestus”.

PARYŽIUS. — š. Vietnamo 
ir Vietkongo delegatai taikos 
pasitarimuose prez. Nixono kal
bą pasmerkė, nes ji, tai — “ka
ro pratęsimo skelbimas’’.

Hanojus teigia: JAV 
jau pralaimėjusios...

HANOJUS. — Š. Vietnamo 
komunistai kalbą jau iš anksto 
laikė “nauju triuku” ir skelbė, 
kad JAV karą Vietname jau 
pralaimėjusios. Jie paskutinė
mis dienoms ypatingai kėlė “ma 
sinių demonstracijų prieš karą” 
reikšmę. Esą, jos tiek gausios, 
kad prez. Nixonas negalėsiąs 
joms atsispirti.

Jie ir toliau reikalauja: JAV 
daliniai turi būti atitraukti “vi
siškai ir nedelsiant” (bent per 
kelis mėnesius...).

• JAV investavimai Indijoje 
1956 m. siekė 44 mil. dol., gi 
1967 hi. jaū 82 mil. dolerių.

"GARBINGA IR PASTOVI TAIKA"
Prez. Nixono kalba sukėlė dėmėsi ne tik JAV-se- bet ir pasauly — Jis išryškino pastan
gas taikai Vietname pasiekti, bet, daugelio nuomone, nepakeitė nieko naujo — Pabrė
žė: krašto politika nevykdoma demonstracijomis gatvėse — Jos neveiks B. Rūmų 
krypties — Atgarsiai — įvairūs — Krašto "tylinčioji dauguma" tūkstančiais tele
gramų prezidentui reiškia pritarimą vedamai krypčiai

Kreipėsi į krašto “tylinčiąją 
daugumą” •

Washington. — Prez. R. M. 
Nixonas lapkričio 3 d. tartame 
žodyje visiems amerikiečiams, iš 
esmės kreipėsi į tuos “viduriniuo 
sius, nuosaikiuosius gyventojus”, 
vadinamą “tylinčią daugumą”, 
tikėdamasis, kad ji rems krašto 
vyriausybės ryžtą — pasitraukti 
iš Vietnamo garbingu būdu, ne
vykdyti skubaus ir kraštui pavo
jingo skubaus daliniu atitrauki
mo ir, svarbiausia — siekti pasto
vios taikos ateity.

Nors Nixono kalba kėlė dide
lį dėmesį ir visame pasauly, nė 
komunistinio pasaulio neišsky
rus, tačiau prezidentas pirmoje 
eilėje prašė krašto gyventojų: 
remkite mane, krašto vadovybę 
ir turėkite ja pasitikėjimo.

Nenurodė tikslaus laiko, kada 
atitrauks dalinius

Prez. Nixono kalboje, kaip 
jau vakar “Drauge” minėta, ne
buvo jokių žymesnių staigmenų, 
juo labiau-sensacijų. Dėl to kal
ba nusivylė tie, kurie jų laukė. 
Prezidentas aiškiai, logiškai, san
tūriai nurodė j vyriausybės pa
stangas baigti karą, ta pačia pro
ga priminęs ir tas sąlygas, kurios

Nixono kalbos 
atgarsiai krašte

Atgarsiai, kurių buvo galima 
tikėtis

WASHINGTON. — Prez. Nix- 
ono užvakar kraštui tartas žo
dis turi atgarsių ne tik JAV gy
ventojų, politikų, spaudos tarpe, 
bet ir užsieny. Kalboje nebuvus 
staigmenų ar naujų posūkių at
skleidimo, atgarsiai buvo tokie, 
kokių dauguma tikėjosi: rėmę 
prez. Nixono politinę kryptį, 
rems ir toliau. Tie, kurie Nixo- 
no politiką puolė, savo kritiką 
skelbs ir toliau, nevengdami, 
gal dar gausesnių demonstraci
jų.

Tūkstančiai “už” telegramų 
Baltuosiuose Rūmuose

B. Rūmų žiniomis, tik prezi
dentui baigus kalbėti, šimtai 
krašto piliečių telefonais svei
kino Nixoną ir pritarė jo pa
reikštoms mintims. Jau kitą die 
ną, antradienį, tūkstančiuose te
legramų ar laiškų gyventojai 
pasisakė “už” paskelbtos kal
bos mintis.

Visi, šalininkai ir priešininkai, 
pripažino: Nixonas savo kalbo
je iš esmės, nepranešė “nieko 
naujo”.

Skirtingi atgarsiai 
Kongreso narių tarpe

WASHINGTON. — Nixono 
žodis sukėlė pasitenkinimo y- 
pač Kongreso narių, respubliko
nų, tarpe. Daugelis jų teigė, kad 
kalba buvusi “drąsi, ryžtinga, 
atvira”. Kai keno (Griffin) nuo 
mone, pareiškimai buvę “nauju 
istoriniu posūkiu’’. Kai kurie 
respub’ikonų vadai, Morton ar 
Scott, kvietė amerikiečius: ra
šykite, telefonuokite B. Rū- 
marris, pareikšdami paramą, nes 
“turi juk būti išgirstas daugu
mos amerikiečių balsas”.

vertė JAV-bes siųsti dalinius į P.
I Vietnamą.

Pagrindiniai kalbos bruožai to 
kie:

— Krašto vyriausybė siekia 
visiškai atitraukti iš Vietnamo 
karinius dalinius, visai neatsi
žvelgiant taikos pasitarimų Pa
ryžiuje sėkmės,

— Prezidentas, negalėdamas 
nurodyti į tikslų dalinių atitrau
kimo laiką (priešas tai galėtu pa
naudoti savo naudai), priminė,

Prez. Nixonas, užvakar kalboje pa 
brėžęs: š. Vietnamo komunistai ne
nugalės Amerikos, ją nugalėti te
gali patys amerikiečiai... Tik tas 
kraštas didis, kuris laikosi pasiža
dėjimų ir neapleidžia savo draugų...

Palankios nuomonės Kongre
se nėra blankios, nes Atst. Rū
mų 50 narių — demokratų par
tijos narių ir 50 respublikonų 
— priėmė rezoliuciją, kuria re
miama Nixono vedama politi
ka. /•

Šen. Fulbright ir Humphrey — 
nusivylę...

Ilgametis užsienio politikos 
kritikas, šen. Fulbright, pareiš
kė esąs prezidento žodžiu nu
sivylęs ir pranešė netrukus nu- 
matąs kviesti senato apklausi
nėjimus karo Vietname klausi
mu.

Nepatenkinti ir Kongreso na
riai, vad. “balandžiai”, greitos 
taikos šalininkai. Buvęs vicepre
zidentas ir Nixono rinkiminis 
varžovas, Humphrey, nepaten
kintas, iš Nixono lūpų nepaty
ręs “apie naujų dalinių atitrau
kimą ir apie paliaubas Viet
name”.
Demonstrantai — tai buvusi 

“karo kalba”...
WASH(INGTON. — Prieš ka

rą veikiančių sąjūdžių sostinėje 
vadai pareiškė esą nusivylę pre
zidento kalba. Ji buvusi “karo 
kalba’’ ir ji nieko naujo neat- 
skleidusi — jie teigia. Jie mano, 
kad numatytose demonstracijo
se prieš karą, lapkričio 13 -15 
dienomis Washingtone, dalyvių 
skaičius būsiąs dar didesnis ne
gu buvo tikėtasi.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

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

Saulė teka 6:27, leidžias 4:41.

kad atitraukimas, jo apimtis sie
tina su priešo veiksmais fronte,

— prezidentas, dar prieš parei
gas perėmęs ir vėliau savo ini
ciatyva yra siekęs baigti karą,

— prezidentas yra kreipęsis į 
Sovietų Sąjungą, prašydamas da
ryti spaudimą į Hanojų, susitar
ti karo baigimo reikalu ir,

— jis, kreipiasi į “tylinčiąją 
daugumą” krašte, prašydamas 
remti jo, prezidento, pastangas 
taikos kryptimi.

Atmetė demonstrantų 
reikalavimą pasitraukti 

nedelsiant

Prez. Nixonas, savo kalboje 
(jos per radijus ir televizijoje 
klausėsi milijonai gyventojų) iš
kėlė krašto gyventojų suskilimo, 
karo atžvilgiu, grėsmę ir, patrio
tizmo vardan, kvietė — apsijun
kite, remkite “mūsų vedamą 
kryptį.”

Jis atmetė prieš karą demons
truojančių reikalavimą —- dali
nius iš P. Vietn amo atitraukti “ne
delsiant, visiškai ir be sąlygų”. 
Jis negalėsiąs leisti, kad demons
tracijomis gatvėse būtų “diktuo
jama politinė P. Vietnamo kryp
tis.” Priešingu atveju, pati Ameri 
ka netektų savo aukštosios verty
bės — laisvės.

Atskleidė slaptų pasitarimų 
pastangas

R. Nixonas pirmą kartą at
skleidė nežinomus dalykus: jis bu 
vo pasikeitęs laiškais, taikos siek
damas, su jau mirusiu Š. Vietna
mo prezidentu Ho Chi Minh, 
bet... tos pastangos nebuvusios 
sėkmingos.

Jis buvo susitikęs ir su sovietų 
valdžios atstovais ir siekęs jų pa
ramos, sėkmingų taikos pasitari
mų kryptimi.

Kraštas privalo nepažeisti 
pasižadėjimų kitiems...

Prezidentas, nurodęs, kad sku
botas dalinių atitraukimas galė
tų turėti nepaprastai žalingų pa
darinių taikai ir nurodęs į JAV 
pažadus sąjungininkams pabrė
žė: “Kraštas negali būti didelis, 
jei jis apvilia savo sąjungininkus 
ir apleidžia savo draugus.”

Dėl to jis vienoje savo kalbos 
daly dar kartą visam pasauliui 
nurodė: JAV pabrėžia P. Vietna
mo teisę pačiam spręsti apie sa
vo ateitį.

Priminė galimą komunistų 
vykdysimą terorą

Nixonas, kalbėdamas apie 
krašto mažumos statomą reikala
vimą — nedelsiant atitraukti da
linius, priminė tai, kas įvyksta, 
kai komunistai perima sritis, ku
riose prieš juos kovota. Įvykiai 
prieš 15 metų S. Vietname ir ne
seniai Hue mieste liudijo: žiau
riai išžudoma tūkstančiai žmo
nių, dar daugiau išsiunčiama į 
priverčiamojo darbo stovyklas.

Ties prezidento W. Wilsono 
stalu...

Prezidentas kalbėjo, B. Rūmuo 
se sėdėdamas ties stalu, ant ku
rio buvęs pręz. W. Wilsono rašęs 
apie “karą, kuriuo karai bus 
gaigti.”

Tai neįvyko ir šiandien nega
lima tarti, kad karas Vietname 
tai karas, kuriuo karai būtų baig 
ti.

Tačiau, jis, prezidentas, pabrė
žė, esąs atsakingas už geriausią 
kryptį, planą, kurį sekant būtų 
baigtas karas ir siekiama “teisin-

Kai kur P. Vietname vyksta nežymūs kariniai veiksimai, bet aviacijai 
vis tenka gelbėti sužeistuosius ir juos gabenti į saugesnes sritis. Čia 
civilinis gyventojas — vietnamietis gabenamas j ligoninę Chu Lai, P, 
Vietname.

Naujausios žinios
Prieš “taikos 

demonstrantus”
Plinta sąjūdis, kurio šūkis: 

“Praneškite apie tai Hanojui”
SAN DIEGO. — Krašte šiuo 

metu organizuojami sąjūdžiai, 
kuriais norima suteikti atkirtį 
visoms demonstracijoms prieš 
karą. Nurodoma: kraštui tos' 
demonstracijos jau įgrįsusios 
ligi gyvo kaulo... San Diego ka
ro veteranai organizuoja sąjū
dį ir jo šūkis; “Praneškite apie 
tai Hanojui”.

Numatoma Washingtone skel 
bti “Tautos pasitikėjimo die
nas” — jos prasidėtų lapkričio 
10 d.

Kviečia skelbti solidarunio 
Nixonui nuotaikas

Sąjūdį organizuoja ne tik lai
vyno atsarginiai (per 73,000 na
rių), bet ir kitos organizacijos.
Taut. Gvardijos vadas, maj.• * ' 1
gos bei pastovios taikos”. Šio tiks
lo yra siekę ne tik Wilsonas, bet 
ir visi kiti šio krašto prezidentai. 
Nixonas kalbą baigė, pareiškęs, 
savo pastangas siejąs su krašto 
gyventojų “viltimis, jų rūpesčiu” 
bei jų maldų remiamas.

Prez. R. Nixonas ,Balt. Rūmuose spalio 30 d. priėmęs keliasdešimt įvai
rių tautybių atstovų — respublikonų, teigiamai vertino vicepreziden
to Spiro T. Ągnew (kairėje) darbą-

gen. W. P. Wilson kreipėsi į 
500,000 narių: jie kviečiami pro 
testuoti prieš triukšmaujančius. 
Be to, Svetimų karų veteranų 
sąjunga prašo darbo unijų, Baž
nyčios bei kt. organizacijų, skel 
bimais spaudoje ir kitais būdais 
reikšti solidarumą prez. Nixo- 
nui.

“Amerikos Legiono’’ parei
gūnai skelbia: jau ateina me
tas, kai mes liausimės buvę tik 
Tylinčiąją dauguma”.

Libanas susitarė, bet...
Libanas prieš naujus pavojus

BEIRUT, Libanas. — Kaire, 
pirmadenio naktį, Libanui susi
tarus su arabų partizanais ir 
paskelbus paliaubas, šiuo me
tu, politinių stebėtojų nuomo
ne, padėtis Art. Rytuose, var
giai laikytina pastovi. Libanas 
pritarė “Palestinos revoliucijai”. 
Susitarime buvo pažymėta ir 
apie Libano “suverenumą’’.

Libanui gresia Izraelio puo
limai tuo atveju, jei partizanai 
pultų iš pietų Libano. Izraely
je teigiama, kad jei nebūtų į- 
manoma apsaugoti šiaurines 
Izraelio sritis, tai kraštas grieb 
tusi paskutinės priemonės — 
Libano invazijos. Jį užėmus, jis 
virstų “buferine sritimi”.



2 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 5 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKTŲ-KŲ RAMOVE 
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Telef. — 476-7089

LITUANICAI 20 METŲ

Kai prieš 21 metus ne vienas 
iš mūsų Vokietijos DP lageriuo
se, rudens lapams krintant, dali
namės III Tautinės stovyklos 
Mittenwalde ar . prie Baltijos į- 
spūdžiais, JAV lietuvių sostinėje 
Chicagoje abu dienraščiai, 1948 
metais lapkričio mėn. paskelbė 
šia žinelę:

“Sesės, broliai skautai, sekan
tį sekmadienį, lapkričio 7 d. 21 
vai. p.p. ponų Lepkauskų bute, 
946 W. 59 th Street, šaukiama 
skautų-čių sueiga”.

Pirmon sueigon susirinko 5 
skautės ir 6 skautai, sukviesti 
LSB įgaliotinis JAV psl. Liūto 
Griniaus. 1949 m. labai pagyvė
jusi imigracija greitu tempu di
dino Chicagos skautų-čių drau
govių gretas ir 1949 m. rugpiūčio 
25 d. įvyko LSB Chicagos Žalgi
rio tunto steigimas, kiek vėliati 
pakeičiant vardą į Lituanicos 
tuntą.

Dvidešimties metų tunto veik
los kelyje mes matome daug e- 
nergijos atidavusius, ilgamečių 
tuntininkų veidus: v.s. Bronių 
Gurėną, v.s. Praną Nedzinską - 
Nedą, s. Kazį Cijūnėlį, ps. Mo
destą Jakaitį ir dabartinį tunti- 
ninką s. Joną Paronį. Mes mato
me ryškiuosius, ištverminguo
sius vadijų narius: v.s. V. Tal- 
lat- Kelpšą, s. Romą Račiūną, v. 
s. Vytenį Statkų, s. Joną Kauną, 
s. J. Gepnerį, ps. A. Augustinai
tį,j.v.s. Leoną Knopfmilerį, ps. 
Liudą Ramanauską, s. Vyt. Kas- 
niūną, s. Viktorą Kučą ir eilę ki
tų. Mes matome ilgamečius drau
gininkus ir laivų vadus: ps. V. 
Šliūpą, ,ps. E. Zabarską. ps. J. 
Šalčiūną, s. J. Toliušį, ps. R. Po
vilaitį, ps. J. Liubinską, j.s. An
taną Levaną, j.ps. Liudą Šlenį, 
j. ps. Eugenijų Šimaitį, s. Tomą 
Remeikį, s. Igną Serapiną, s. Vy
tautą Černių, s. Juozą Ivanaus
ką, v.s. Vladą Vijeikį, s. Vyt. 
Nomiką, s. Zigmą Jaunių, ps. 
Antaną Paužuolį, ps. Vaclovą 
Plioplį, ps. Gvidą Valantiną, ps. 
Alfonsą Alčiauską, j.ps. Ričardą 
Kunstmaną, s.v.v. si. Gintarą 
Plačą, s.v.v. si. Andrių Markulį, 
s.v.v. si. Voldemarą Sadauską ir 
eilę kitų. Mes matome tuntą iš
tvermingai globojusius dvasios 
vadovus: v.s. kun. Juozą Vaišnį, 
kun. K. Peškį ir ps. kun. Algi
mantą Kezį S.J., kurio talentų 
skautiškos dvasios kėlime gali pa
vydėti kiekvienas vadovas.

Mes matome didžiuosius Litu
anicos tunto veiklos rėmėjus a.a. 
P. Raką, a.a. inž. V. Pavilčių, 
dr. Steponą Biežį, ps. dr. Stasį 
Budrį, dr. B. Kalvaitį, v.s. V. Vi
jeikį, dr. L Kriaučeliūną ir eilę 
kitų rėmėjų ir mecenatų. Vienu 
iš svarbiausių sėkmingos Litua
nicos tunto veiklos faktorių mes 
randame tėvų Jėzuitų vedamą 
Chicagos Jaunimo centrą, jo di- i 
rektorių ps. dr. kun. Jono Kubi-1 
liaus S.J., j.s. kun. J. Raibužio ir' 
ps. kun. Jono BorevičiaUs asme
nyje. Be* sueigoms ar šventėms 
naudojamų Jaunimo centro pa
talpų ir be Rako stovyklavietės 
Lituąnicbs tuntas šiandieną ne
turėtų plačios, energingos veik
los ir nepajėgtų sėkmingai apjun 
gti 375 tunto narius. Visas tun
tas yra dėkingas visiems geresnės! 
veiklos sąlygas sudarantiems as-;

Kernavės tunto Dubysos draugo
vės draugininke v. sk. psl. Jūratė 
Kupcikevičiūtė.

Aušros Vartų, tunto skautės V. Gierštikaitė, D. Gelažiūtė, Ir. Paro- 
iiytšį A. Kehacrytu ir ir. Ivanauskaitė gasirodymo met^jsfoyykloje,

menim9 ir visiems talkininkams.
Žvilgterėję į Lituanicos 20 me

tų veiklos fotografijas anuos jau
nus vienetų narių ir vadovų vei
dus, šiandieną randame garsių 
JAV universitetų profesūroje, su 
įvairių mokslo šakų doktoratais, 
bestatančius astronautų raketas, 
beplanuojančius keliones net į 
tolimą Marsą, bedirbančius atsa
kinguose gydytojų, architektų, in 
žinierių, advokatų, mokytojų, 
administratorių postuose ir atlie
kančius įvairias pareigas lietuvių 
bendruomeniniame, politiniame 
ir kultūriniame gyvenime. Tun
to skautiška veikla daugumai na
rių suteikė noro ir energijos pako 
ti kiek aukščiau, pasidaryti nau
dingesnių tautos ir gyvenamo 
krašto piliečiu: siekti pilnesnės 
asmenybės.

O kaip su pulsu? Manau, kad 
visi, kurie turi progos iš arčiau 
stebėti šiandieninę Lituanicos 
tunto veiklą, ją palyginti su ki
tais LSB tuntais ar amerikiečių’' 
skautų veikla sutiks, kad dabarti
nis Lituanicos tunto veiklos pul
sas yra stiprus, jaunatviškas ir 
pastovus, kaip, kad gero, tvirto 
20 metų amžiaus jaunuolio. Ste
bint gerą tunto administravimą, 
puikų jo /vadijos narių susiklau
symą, gausų jaunų vadovų prie
auglį ir didelę tėvų bei visuome
nės paramą, belieka lin
kėti Lituanicos >tuntui dar 
daug metų auklėti mūsų 
jaunimą ’ skautiškoje mo
kykloje ir nepavargti šiame pras
mingame darbe.

j.v.s. Bronius Juodelis

Lituanicos tunto vadovai užkandžiauja po įtempto darbo Rako sto' 
vyklavietęje.

DARBO, DŽIAUGSMO 
IR PAREIGOS ŠVENTĖ

SVEIKINIMAI KARALAITEI
Navy Pier patalpose lapkričio 

mėn. 1-2 d. įvyko tautybių fes
tivalis- Holiday Fair, kur kas
inėtai išrenkama ir aame daly
vaujančių tautybių karalaitė. 
Šiemet ši laimė teko lietuviams - 
festivalio karalaite išrinkta ker- 
navietė vyr. skautė L. Plačaitė, 
priklausanti Gilandos vyr. skau
čių būr. Ji yra bebaigianti Har- 
per aukšt. mokyk., veikli lietuviš
ko jaunimo tarpe ir nuo pat vai
kystės aktyvi Kernavės tunto sk., 
visai, neseniai pasipuošusi mėly
nu kaklaraiščiu. Taigi - tapusi 
jauna vadove.

Džiaugiamės, mums, lie- 
viams, tekusią garbe, o sesei Lai
mai linkime kuo geriausios sėk
mės ir siunčiam garsų šūkį: “Gy
vuok ir karaliauk”!

Mūs Aušros Vartų sesės žy
giuoja

Jauno ryžto ir valios keliais,
Visagaliui, tėvynei, rytojui
Ir su meile žmonijai visai.

Irena Šerelienė

Aušros Vartų tunto užuomaz
ga yra laikytina Lapių skiltis su 
penkiomis sesėmis: Vita Sruogai- 
tė -Kevalaitienė, Valerija Krišto- 
paitytė -Plepienė, Marytė Kum- 
pikaitė- Karalienė, Eleonora Len 
kauskaitė- Šalčiūnienė ir Dan
guolė Variakojytė. Jas subūrė 
1948.9.7 laikraštyje tilpusi ps.
L. Griniaus žinutė, šaukianti 
skautų,-čių sueigon Chicagoje.
Tai istorinis tunto momentas, į- 
rodąs, Kad kartą pasėta širdyje 

! skautybės idėja, nors gali būti 
gyvenimo aplinkybių prislopinta, 
bet neužgęsta niekuomet.

Oficiali tunto pradžia laikoma 
tuometinės v.s. J. Vaičiūnienės 
įsakymas atplaukęs iš Vokietijos 
1949.VIII.30 d., leidžiąs steigti 
Aušros Vartų tuntą, pirmąją 
tunto tuntininkę, skirdamas s. 
Niną Grigaliūnienę.

Ir taip svetimoje, bet svetin
goje žemėje, tuntas pradėjo sa
vo pirmuosius gyvavimo žings
nius. Tunto 20 metų skautavimo 
kelias nevisuomet buvo lygus ir 
lengvas, bet sesės, šiai metais mi- 
nėdamos šią sukaktį, gali didžiuo 
tis nuveiktais darbais, kurių svar
biausias yra jaunųjų vadovių pa
ruošimas ateičiai.

Sukaktuvių šventė buvo pradė
ta š.m. spalio 19 d. 5 v. p.p. 
tėvų Jėzuitų koplyčioje, pašven
tinant naują tunto vėliavą. Vė
liavoms išsirikiavus prie alto
riaus, dalyvaujant garbingiems 
seserijos ir brolijos svečiams, tun
to globėjai ps. J. Daužvardienei, 
tėveliams ir sesėms, šventinimo 
apeigas pravedė tunto kapelio
nas, ps. J. Borevičius, S.J., linkė
damas tunto sesėms garbingai 
nešti šįą vėliavą tolimesniu skau
tybės keliu. Vėliavos kūmais bu
vo pirmoji tunto tuntininkė s. N. 
Grigaliūnienė ir tunto tėvūnas 
p. E. Nakutis.

Susikaupimu ir malda prisi
minta mirusios tunto sesės, ku
rios savo darbu ir meile prisidėjo 
prie tunto klestėjimo. Tai: v.sk.
v.sl. Nijolė Vilūnaitė - Kalvai- 
tienė, mirusi - 1954m.; skautė 
Birutė Avižiūtė - Stukienė, miru
si - 1964m.; ps. Marija Mackevi
čienė, draugininke, mirusi -
1965 m.; ir s. Elena Strikienė, IV- 
toji tunto tuntininkė, mirusi -
1966 m.

Tunto sesei si. Daliai Eidukai- 
tei giedant “Avė Maria”, ir var
gonais pritariant v.sk. v.sl. Zitai 
Burneikytei, paukštytė, skautė, 
vyr. skautė ir paskautininkė pa
dėjo gėles prie Aušros Vartų 
Marijos altoriaus.

Naujai tunto vėliavai simbo
liniai pasisveikinus su draugovių 
vėliavomis, buvo užbaigta pirmo
ji šventės dalis ir tolimesnis mi
nėjimas buvo tęsiamas Jaunimo 
centro didžioje salėje.

Antrąją iškilmių dalį pravedė 
tunto adjutante, v.sk. si. Mėta 
Burbienė, pasveikindama sve
čius, tėvelius, seses ir brolius, at
silankiusius šion šventėn. Pro
grama pradėta tunto draugovių 
pristatymu. Svečiai ir tėveliai, 
susėdę prie skautiškais motyvais 
papuoštų stalų, buvo džiugiai 
nustebinti darniu draugovių žy
giavimu, jų dainomis ir savitais 
šūkiais. Lygiomis gretomis, savo 
dr-vių dainas dainuodamos ir su- 
šukdamos savo dr-vių šūkius, 

Žios tunto- draugovės;

“Aušrinė”, dr-kė v.sk. v.sl. Jū
ratė Eidukaitė 
“Lai Aušrinė veda mus.
Į gimtus tėvų namus”!

“Birutė”, dr-kė ps. Regina Vait
kevičienė
“Birutės ryžtas ir drąsa Glū

di mūsų širdyse” 1 
“Jūratė”, dr-kė v.sk. v.sl. Dia

na Gelažiūtė
“Kur Jūratė, gintarai,
Ten tėvynė ir namai”! 
“Neringa”, dr-kė t.n. ps, Ele

na Šiurnaitė
“Pirmyn su šypsena!
J darbą tėvynei žengia Nerin

ga”!
“Žemaitė”, dr-kė v.sk. si. Lore

ta Plepytė
“Kas bus, kas nebus,
Mūs žemaitės pareigingos 
bus”!
“Žibučių” I-ji, dr-kė v.sk. v.sl. 

Danutė Vaičeliūnaitė
“Mes žibutės, pirmos gėlės, .
Darbščios geros seserėlės”!
Žibučių II-oji, dr-kė v.sk. v.sl. 

Valerija Sparkytė
“Žydim, augam Lietuvai Tė

vynei”!
“Gabija”, dr-kė ps. Eleono

ra Šalčiūnienė
“Skriskim pirmyn - skautiška 

viltimi”!
Tuntininkė s. Danutė Eidu- 

kienė šventės dalyviams pristatė 
12 buvusių tunto tuntininkių. 
Kiekvienai buvo įteikta po rožę. 
Tai tuntui daug nusipelniusios 
vadovės, kurios garbingai nešė 
tunto vėliavą ir vykdė geležinį 
skaučių įstatą.

Tuntininkė dėkojo drauginin- 
kėms, vadijai ir vy?. skaučių bū
reliams, kurių nuo .. .. .ė pagal
ba tunto darbuose yra nepamai
noma.

Didelės paramos veikloje tun
tas susilaukė iš Gabijos vyr. skau
čių dr-vėš, kurios net 23- sesės ei
na vadovių pareigas tunte. Y- 
na vadovių pareigas tunte. Y- 
patingo įvertinimo užsipelno 
visi tėveliai nuoširdžiai talki
ninkaują nesibaigiančiuose tun
to darbuose.

V.S. M. , Jonikienės įsakymu, 
ordinu už nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu, buvo apdovanoti šie tė
vai:

P. Lenkauskienė, p. Vaitkevi
čius, p. Nakutis, p. Šerelis, p. Gvil 
dys, p. Kotovas.

Ordinus įteikė Seserijos v. s. 
Malvina Jonikienė.

(Tąsa sekančioje Skautybės 
kelio laidoje).

PRANEŠIMAS AUŠROS 
VARTŲ TUNTUI

Tunto sueiga įvyksta lapkričio 
9 d. ŠV. Mišios bus 10 vai. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Parke. Sueiga tuoj po 
Mišių parapijos salėje. Sesės ren
kasi 9:30 ryto ir rikiuotai su dr- 
vių vėliavomis ir skilčių gairelė
mis dalyvaujame Šv. Mišiose.

įsidėmėti: tvarkingos unifor
mos, ilgos, kūno spalvos kojinės, 
tamsūs batai. Dalyvavimas visom 
būtinas.

JAUNOSIOS MŪSŲ VADOVĖS
Jaunųjų vadovių eilės gausėja. 

Štai šią vasarą, davusi vyr. skau
tės įžodį, Dubysos jaun. skaučių 
dr-vei pradėjo vadovauti vyr. sk.
psklt. J. Kupcikevičiūtė. Tai Ker
navės tunte ‘‘išaugusi” nuoširdų

veikli skautė, į LSS įstojusi 1963 
m. Per tą laikotarpį ji dvejus me
tus ėjo skiltininkės pareigas, kas
met ją matydavome stovyklose, 
kaip rūpestingą paukštyčių skil- 
tininkę. Mažosios jos sesės ilgai 
prisimins ją, kaip savo mylimą 
ir gerą skiltininkę. Dabar Jūratės 
mažųjų sesyčių būrys jau ide- 
lis - visa draugovė!

Sesė Jūratė - darbšti, ir daug 
kur suspėjanti; ji -Illinois un-to 
studentė, studijuojanti sociologi
ją ir “secondary eduvation”. Bai
gusi žemesniąją ir aukštesniąją 
K. Donelaičio lit. mokyklas, jau 
trečius metus lanko Ped. litua
nistikos Institutą, šoka “Gran
dies” taut. šokių grupėje. Be to, 
dalyvauja ir talkina daugely lie- 

I tuviškų parengimų.
Sesei Jūrai, naujajai Dubysos 

jaun. skaučių draugininkei, linki
me gražiausios, kloties. Teneiš- 
blėsta TaVo didžioji meilė skau- 
tybei! sj

KŪRYBINGIAUSI ŽMOGAUS 
AMŽIAUS METAI

Amerikietis psicMogas prof. 
Harvey Lehmianas, yra paraižęs 
knygą., kurioje surinkta daugy
bė pavyzdžių, vaizduojančių, 
kelkio amžiaus žmogus yra Ikūry 
bangiausias. Iš tos knygos “Am
žius ir laimėjimai” atrodo, kad 
kūrybingiausias žmogaus am
žius yra iki 40 metų, bet ir čia, 
neapseinama be išimčių. Jei pvz. 
paimsime garsenybes chemijos, 
matematiko®, fizikos, tai tobu- 
liausdeji laimėjimai pasiekti žmo 
nių turinčių 26—34 metus. Ta
čiau išimtis yra garsusis Gali
lėjus, kuris tiek pat sugebėjo 
turėdamas 17 ir 73 metus. Gi 
muzikoje gražiausias daina® ir 
simfonijas sukūrė kompozitoriai, 
turėdami 30—34 metus, operų 
kūrėjų statistika rodo, kad 
jiems kūrybingiausi metai bu
vo 34—39, bet ir čia yra išim
čių. Verdi “Otelio” ir kitas ope
ras sukūrė, būdamas 70 metų 
amžiaus. Tiesa, poezijos sritis 
reikalaujanti jaunystės metų. 
Todėl prof. Lehmanas pastelei, 
kad poezijoje gražiausių kūrinių 
susilaukta, kai poetams sukalk- 

I davo 24—26 mėta, gi dramatur 
gams ir komedijų autoriams 
kūrybingi metai 30—36. Dailinki 
kų rankose gražiausius kūrinius 
teptukas įamžino, kai jie turė
jo 32—36 metus, nors Leonar
do da Vinci nemirtingąjį kūrinį 
“Paskutinė vakarienė” sukūrė 
turėdamas virš 40 metų. Sho- 
penhaueriui kūrybingiausi me- 
fair!buvQ,-kąĮ .jjąturėjp -.31 me
tus.

Aplamai, kūrybingumo am
žiaus ribos sunku yra nustaty
ti. ‘ J. Mškns

OR. ANNA BALIUNAS
‘KTT’ AUSŲ MOSTĖS TR 

GERKT.ES TuTOOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2H5S West Mrrt Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 * 
vak šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni ušdaryts T Igonlal priimami au
si tarus.

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

Rf'lM. Telef. 036-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

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

Priima ligonius nagai susltarlma. 
tel neatsiliepia, skambinti 174-801*

DR. C. K. BOBELIS
’nkstų ir Slapumo taku chirurgija 

Tel. 095-0533 - Elglp 
426 No. IJbertj Street

Route 26, Elgin, (lllnob

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street 
Kampas 88-čloe lr California 

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

Trečiad lr kitu laiku pagal sutari
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

0R. PETER T. BRAZIS
YUYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Wesl 71 si Streel

VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0. 
antr.. peuktad 1-5. treč ir šešt ti. 
.įiMltaroa.
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Šeštadieniais E

• Administracija dirba kas- g 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- š? 
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Ofiso tel. HE 4-6758

DR. M. BUDRYS
ALERGl.J A

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

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

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPEOIALVBfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Mpdical Ruilding 
6449 So. Pulaski Road

Valandos patrai Husiutrinau

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lki S vai lr nuo 5 iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
Šeši. nuo 9 iki 12 vai . aroa susita 
rus.

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. lr 6 
.kl 8 vai. l'rttčiad u- šeštad uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. —- REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(įdėtuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad antrad "'ketvirtad tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 11-1 vai. p. p.,
trečiad. uždaryta

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—0 vai. lr 6—8 vai. vok. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

KflDIKJU IR VAIKU I.IGL 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUTLDING
7156 South Weetern Avenue 

cirmad antrad ketvirt lr penki 
nuo 11 vai iki , vai p. p lr nuo 
4-8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai p.p šeštad 
(1 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RD 7-1168 
Rez. tel. 280-2010

DR. MARIJA LINAS
\KUSERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

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

0R. A. MACIŪNAS
H I R U R G A S 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad.. ketv , 5—8 vai..

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
___Valandos_£agal__susitortma__ i

Platinkite “Draugę”. J

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5148
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-760'. 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susi tarinis 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
VaL, plrmad., antrad., ketvirtad. ii 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 691 h Street
(Tei. 737-2290 ofiso if rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5541

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAJKU AKINĮ Lh 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal jusi tarimu

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV HSrd Streel

Ofiso tel R Eitam*' 5-4410 
Rez GRovellUll 6-0617 

Valandos, pirm. lr ket. nuo 12 vai 
lkl'-2 Vai. ’ p.p lr nuo '7 Iki S-v vak 
antr. tr penkt nuo 12 Iki 2 vai p.p
Ir vakarais pagal susltarlma

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street- 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—U 
v. r.. 1-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryte 

Rezid. tel. WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas tr rez. 2652 W. 50th St.

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 

’penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet Ir kitu 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsltarnr
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta 

Tel. PRospeet 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
VaL: pirm., antrd.. ketv. 8—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. ffINSKUNAS
GYDYTOJAS FR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 ikfl 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v 

Treč. lr šeštad pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

0R. PETRAS ZLIOBA
lYDYTOJAS IR CHTRfTROši. 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad.. antrad.. penktad. 1-4 

.8-8 v. v., ketvirtu#-# v-
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Demokratinis kalėjimas ir

KOMUNISTINĖ LAISVĖ

Visuose kraštuose visais lai
kais normalūs žmonės labiau 
mėgsta ir renkasi laisvesnį, 
nors ir skurdų gyvenimą kaip 
geriausiai įruoštą kalėiimą. Ir 
tuo nesistebime, nes žmogus 
laisvės troškimo jausmą jau 
atsineša su savimi, ateidamas 
į šį pasaulį.

štai kodėl visuose kultūrin
guose kraštuose laisvė ir jos 
simboliai ypatingai gerbiami 
ir gražiausiais būdais išreiš
kiami. Prisiminkime tik Pran
cūziją, kuri, susikūrus JAV, 
nesurado jai geresnės dovanos 
kaip Laisvės statulą, kuria ir 
šiandien Amerika didžiuojasi.

Visose moderniųjų laikų val
stybių konstitucijose piliečiam 
garantuojamos religijos, as
mens, žodžio, spaudos, susi
rinkimų, laisvo gyventojų ju
dėjimo ir kitos didžiosios lais
vės. Ir ne tik garantuojamos, 
ne tik įstatymuose įrašomos, 
bet ir praktiškai vykdomos.

*
Tačiau to visko negalima pa

sakyti apie komunistinius kraš 
tus. Tiesa, ten visos minėtos 
konstitucinės laisvės netgi su 
įvairiais priedas taip pat iš
skaičiuojamos, skambiais var
dais minimos. Bet vienas da
lykas turėti laisves popieriu
je surašytas, kitas reikalas tu
rėti jas gyvenime. Kad komu
nistiniuose kraštuose žmogaus 
pagrindinės teisės bei laisvės 
nėra praktikuojamos ir dažnai 
net nežinomos, dalykas tiek 
aiškus, kad jo netenka kar
toti. Tik per daug akli fanati
kai tokia komunistų propagan
da tiki ar bent sakosi tikį.

Sugretinti laisvių praktiką 
demokratiniuose ir komunisti
niuose kraštuose mus paskati
no paskutinių dienų įvykis. 
Juk visi gerai žinome, kokį 
baisų nusikaltimą jau eilę me
tų daro ginkluoti oro piratai, 
klastingai įsibraudami į lėktu
vus ir priversdami jų vairuo
tojus pakeisti skridimo kryptį 
■— toliau skristi plėšikų pagei
daujamu keliu. Dešimtys kelei
vių turi išgyventi mirties bai
mės pavojų, lėktuvų savinin
kai ir valstybė turi dėl to daug 
rūpesčių, didelių išlaidų, nema
lonumų.

Tokie oro piratų žygiai yra, 
palyginti, nesenas išradimas 
ir, atrodo, beveik išimtinai JA 
Valstybėse praktikuojami. Nuo 
1961 m. piratai pagrobė apie 
90 lėktuvų. Dauguma oro pi
ratų buvo kubiečiai, bet ir a- 
merikiečių skaičius siekė ne
toli 40. Ypač dažni lėktuvo 
krypties pakeitimo reiškiniai 
buvo Floridon skrendančiuose 
lėktuvuose. Įsiveržę piratai pri 
versdavo lėktuvų pilotus vai
ruoti į Kubą ir juos drauge 
su keleiviais palikdavo JAV 
priešo malonei. JAV-bių įsta
tymai numato aukštas baus
mes tokiems piratams, net ligi 
gyvybės atėmimo. Tačiau val
stybė nesiėmė efektyvių prie
monių tokiems nusikaltimams 
užkirsti kelią, bent jau patik
rindama lėktuvų keleivius, ar 
jie neturi ginklo. Oro piratai 
Kuboje būdavo nuoširdžiai su
tinkami ir komunistinio reži
mo globojami. Pagal bolševikų 
praktiką, jiems nieko netrūko.

Taigi visą pasaulį nustebino 
žinia, kai pereitą savaitę,’ at
plaukdamas į Kanadą, vienas 
Kubos laivas atgabeno šešis 
oro piratus. Jie paliko komu
nistinį “laisvės kraštą’’ ir ry
žosi grįžti į JAV-bes, nors jiem 
čia gresia, jei ne mirties, tai 
jau tikrai ilgalaikė kalėjimo 
bausmė. Niekieno neverčiami 
jie pakeitė komunistinę lais

TARIASI DĖL NUSAVINTŲ 
KŪRINIŲ

Vengrijos (katalikų Vyskupų 
konferencijos įgaliotinis vyks. 
Czerhati pradėjo pasitarimus su 
Vengrijos valdžia, dėl nusavintų 

if iraam Mi-

vę į demokratinį kalėjimą.
*

Tačiau ne visi JAV piliečiai, 
ypač jaunimas, įvertina šio 
krašto laisvę, dėl kurios daug 
kovota ir gausiai krauio pra
lieta. Ne visi amerikiečiai no
ri tą laisvę ginti, nors laisvės 
medis, nelaistomas kartkartė
mis krauju, nuvysta. Atsi
randa jaunų ir tvirtu vyrų, tos 
pačios laisvės vaisiais išaugin
tų, kurie naikina pačios lais
vės simbolius ir, užuot laisvę 
gynę, bėga iš JAV-bių kariuo
menės. Kultūringi demokrati
niai kraštai tokių pasireiški
mų negiria ir kariuomenės de
zertyrams, kaip ir kriminali
niams nusikaltėliams, prieglau 
dos neteikia. Tačiau atsirado 
kraštas, kuris priėmė du ar 
tris šimtus JAV kariuomenės 
dezertyrų. Tai Švedija. Tas 
pats Lietuvos šiaurinis kaimy
nas, amžių bėgyje pridaręs 
daug nuoskaudų Europos tau
toms, ypač Lietuvai. Anų lai
kų švedai nebuvo šių dienų 
džentelmenai. Tačiau nebūtų 
tikslu jų palikuonis dėl bočių 
nusikaltimų kaltinti.

Tačiau ir dabartiniai džen
telmeniški švedai ne visada 
džentelmenai. Jau daugiau 
kaip 200 metų nekariavę, pas
kutinių kelių karų metu jie 
labai daug pelnėsi, prekiauda
mi su abiem kariaujančiom pu
sėm. Net ir pastarojo Vietna
mo karo metu, lyg pamiršę, 
kad jų kraštas nuo savo ryti
nio kaimyno agresijos laikosi 
tik NATO ir JAV-bių budėū- 
mo dėka, jie pradėjo remti 
JAV priešus. Neseniai vokie
čių ir šveicarų spauda paskel
bė, kad pastaruoju metu Šve
dijos suteikta ekonominė pa
rama Šiaurės Vietnamui ir 
Vietkongui siekia daugiau kaip 
40 milijonų dolerių.

Kalbėdami apie kraštą, ku
ris globoja JAV dezertyrus ir 
remia laisvojo pasaulio, taigi 
savo priešą, mes taip pat pri
simename prieš 25 - 30 metų 
tos pačios Švedijos skriaudą 
Pabaltijo kraštams. Rusams o- 
kupavus švedų kaimynus Es
tiją, Latviją ir Lietuvą, jie vie
ni iš pirmųjų atšaukė nepri
klausomybės pripažinimą ir 
perdavė okupantui Švedijos 
banke laikomus tų kraštų auk
so fpndus, kuriuos tos valsty
bės, be reikalo tikėdamos šve
dų teisingumu, buvo pavedu- 
sios saugoti. ' >

Iš Pabaltijo tautų atminties 
niekada neišdils faktas, kai, 
antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, apie 170 estų, lat
vių ir lietuvių vyrų, vokiečių 
mobilizuotų ir dirbusių jų pa
galbinėse karo tarnybose, 
traukdamiesi nuo raudonojo 
siaubo ir ieškodami išsigelbė
jimo, perėjo Švedijos sieną ir 
paprašė švedų vyriausybės 
prieglobsčio. Visi gerai žino
me, kad tada Švedija tą globą 
atsakė, pabaltiečius suėmė ir 
prievarta perdavė rusų nema
lonei. Kai kurie iš pabaltiečių, 
nenorėdami gyvi patekti ru
sams, protestuodami prieš šį 
švedų veiksmą, nusižudė.

Šios nuoskaudos mes nieka
da nepamiršime, nes ji peržen
gė ne tik bet kokias svetingu
mo, bet ir neutralumo, žmoniš
kumo ribas. Šį švedų veiksmą 
mes norėjome tik sugretinti su 
jų valdžios dabar praktikuo
jama globa JAV kariuomenės 
dezertyrams.

Laisvė — didžiulė Apvaiz
dos dovana žmonėms ir tau
toms. Taigi nereikia ja pikt
naudžiauti ir jai nusikalsti.

b. kv.

rinių likimo. Komunistinės val
džios nusavinti bažnytinio meno 
kūriniai, suikrauti Esztergom 
arkivyskupijos meno muziejuje, 
dėl patalpų stokos nėra prieina
mi plačiąjai visuomenei ir jiems 

, gageiSi cųjjyteM.

Chicagos meras Richard Daley apžiūri lietuvių paviljoną Navy Pier Chicagoje. Nuotraukoje matyti Lietu
vos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, Chicagos LB apyg. pirm. A. Juškevičius, J. Daužvardienė, Z. Juškevi
čienė, parodos karalaitė Laima Plačaitė ir kt.. Nuotr. V. Noreikos

MUSŲ PASAULIO BLOGYBES
Filosofas apie JAV visuomenės nuotaikas

Ispanų filosofas Ju’ian Ma
rias, šešioliką rftetų dėstęs įvai
riuose JAV universitetuose, ne
seniai išleido knygą apie JAV 
(JAV ana’izė), kurioje analizuo 
"a šio krašto gyvenimą ir jo pro 
blemas. Per tuos šešioliką metų 
daug kas JAV pakito. Kai jis 
atvyko i šį kiuš+a dar nebuvo 
nei televizijos, nei raketų, nei 
dirbtinų satelitų Eisenhoweriš 
tebuvo paprastas generolas, a- 
pie Kennedy ir Johnsoną nie
kas nekalbėjo. Komputeriai te
buvo savo kūdikystės amžiuje. 
Nedrąsiai buvo kalbama apie in 
tegraciją ir negrai nesvajojo a- 
pie tai, kas jiem atrodė neįti
kima.

Visa pakito. Vis’, išaugo, iš
pilti. Amerikiečiai kasdien vis 
daugiau gamina, vis dšilgiau 
sutaupo, vis daugiau iš’aidžia, 
vis daugiau kėliau ia, vis dau
giau jaunimo studijuoja unive'r- 
sitetuose. Lygiai taip pat vis 
daugiau automcbi’ių ir lėktuvų. 
Elektroniniai komouteriai per 
keičia pasauli labiau ka’p bet 
kuris kitas technikos Išradimas. 
Per vienerius metus Amerikoje 
įvyksta daugiau ir didesnių pa
kitimų, kaip kitur per dešimtį 
metų.

Blogy bės esančios 
neišvengiamos

Tačiau g'liau žiūrėdamas į JA 
Valstybių gyvenimą, Julian Ma
rias pastebi amerikiečių visuo
menėje dvi pažiūras.! mus sle
giančias b’ogybes. ypač kolek
tyviniam gyvenime, kurias vi
sose šalyse matome. Pirmoji pa 
žiūra yra tas blogybes laikyti 
kaip kažką, kas ir ko negalima 
išvengti. Antroji pažiūra tas blo 
gybes laiko nepakenčiamomis 
ir stengiasi visais būdais jas iš
veisti, nepaisant didelių kliūčių 
ir kainos.

Tokiomis blogybėmis Ameri-

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA

78,
Taip, gyvenimas buvo ramus ir pilnas — ji turėjo 

Rūtą.
— Mano duktė turės viską, ko aš neturėjau, — sva

jojo Auksė, bet nežinojo kuo praturtinti dukters gyveni
mą. Rūta buvo kitokia nei motina: nesvajojo, nesiilgė- 
jo, gyveno patenkinta tuo, ką turėjo ir niekur nesiveržė.

— Jos gyvenimas bus tvarkingas ir nuobodus, — 
pagaliau nusprendė Auksė. Nuo tos dienos ji nebesisielo
jo dukters ateitimi, nes Rūtai negalėjo nieko atsitikti.

Ji išmoko lietuviškai ir jautėsi gerai tarp amerikie
čių ir lietuvių.

—Koks skirtumas, — patraukdavo ji pečiais, kai 
Auksė primindavo, kad jos gyslose tekėjo lietuviškas 
kraujas, — žmogus yra žmogus.

Johnas su užuojauta žiūrėdavo į žmonos nesėkmin
gas pastangas įdiegti Rūtoje meilę Lietuvai Laikyda
masis savo pažado, jis liko nuošaliai dukters lietuviš
kame auklėjime.

Auksė matė, kad Johno teigimas pamažu pildėsi
— ir į& tautą, teįg iv viaog kitos mažumėj nyko sveti

P. GAUCYS

koje laikoma, pvz. neturtas ir 
netvarka. Daugelyje Europos 
visuomenių, rašo J. M., buvo ti
kima, kad neturtas esąs kažkas 
nemalonu — ypatingai vargšam 
— tačiau “ką gi darysi”, taip 
jau nuo amžių buvo ir bus. Prie 
šingai, jeigu griaunama tvarka, 
tai to negalima pakęsti ir val
džios aparatas įkinkomas į dar
bą ir galiausiai tvarka atsta
toma.

Tuo atžvilgiu amerikiečių lai
kysena, rašo J. M-, visai skirtin
ga, ir jeigu jos gerai nesupran
tame, beveik nieko negalime su
prasti apie JAV. Mat, JAV žmo 
nės labai giliai tiki į tai, kad 
visa galima sutvarkyti. Tikėji
mas žmogum — ir išplėstas — 
j visą tikrovę, stipriai juose įau
gęs. Amerikietis netiki, kad rei
kalai būtų “nepataisomi”, ir kai 
vienas kuris toks esti, jaučia 
gilų nerimą ir susierzinimą. J. 
Marias manymu, tai išaiškina 
amerikiečių visuomenės išgyve
namą sunkumą apsiprast su mir 
timi, nes ši iš tikro yra vienas 
tokių nepataisomų dalykų.

Amerikiečiai negali pakęsti, 
kad reikalai eitų blogai, kad jie 
netinkamai būtų vykdomi ar, 
kad doroviškai būtų nepriimtini 
ar nepateisinami. Jeigu yra rei
kalų netinkamai vykdomų, rei
kia juos pataisyti. Daugelio kraš 
tų rezignacija dėl netinkamai 
vedamų reikalų, tarsi jie būtų 
taip likimo nulemti, yra kažkas, 
ko amerikietis negali suprasti. 
Jeigu yra neturtas, reikia jį iš
veisti. Jeigu yra daug nėščių 
mergaičių — mokinių, jeigu yra 
paplitęs girtuokliavimas, jeigu 
yra pernelyg daug automobilių 
katastrofų, yra epidemijų, jei
gu užterštas oras, jeigu miš
kų medžiai apkrėsti ligom, jei
gu yra nešvarių biznių, jeigu se

ni žmonės neįstengia apsimo
kėti ligoninėms, jeigu vaikams 
yra persunki anglų rašyba, — 
reikia ką nors daryti, kad tai 
būtų sutvarkyta.

Pasaulis netiki amerikiečiais
Ir kartą jie gyvena pasaulyje 

ir domisi tuo, kas ten vyksta, 
šią savo laikyseną atneša ir į 
tarptautinius santykius ir nori, 
kad pasaulis riedėtų tvarkin
gai, kad taisytų ir nugalėtų sa
vo ligas, — bent visa tai, kas 
amerikiečiams atrodo esą nege
ra. To nesuprantant, o to be
veik niekas nesupranta, rašo 
J. M., įsijungia vienas baisus 
klaidos elementas į visa tai, ką 
pasaulis galvoja apie JAV. Nie
kas netiki, kad amerikiečiai iš 
tikro nori pagerinti visų kitų 
reikalus ir būklę. Visi galvoja, 
kad jeigu jie rūpinasi kitais, tai 
daro todėl, kad nori “pasipelny
ti”. Kartais jie nesusigaudo kur 
tas pelnas gali būti, nemato ko
kią naudą JAV gali turėti iš 
daugelio vykdomų darbų, kurie 
reikalauja pastangų ir didelių 
lėšų, tačiau spėja, kad “turi bū
ti” koks paslėptas tikslas, ir 
juo mažiau matomas, juo svar
besnis. Šalia to, visad yra kas 
nors, kas “pasinaudoja” visu 
tuo savo asmeniniam labui, ir 
nesunku atrasti, kad kas nors 
tai daro. Tačiau niekas nesu
stoja pagalvoti, kad tas, kuris 
pasinaudoja, nėra tas pats, ku
ris daro, nei taip pat, kad pik- 
tanaudojimas yra nepalygina
mai mažesnis už pastangas ir 
išlaidas. Tariant, kad visa su
dėjus ir į tai žiūrint kaip į biz
nį, tai būtų labai prastas JAV 
biznis.

Tačiau tai yra tik viena to 
klausimo pusė. Kita, priešingai, 
yra keista amerikiečių šio pa
saulio negerovių pakanta. Pa
vyzdžiui, jie yra įsitikinę, kad

moje įtakoje.
— Atskirti nuo kamieno mes žūsime, — prisiminė ji 

Rimo žodžius. Gal todėl jis ir laikėsi kamieno — Lie
tuvos, kur kartą apsilankęs niekada nebenutraukė ry
šio. Daug kam jo idėjos buvo nepriimtinos, daug kas jį 
smerkė ir pati Auksė kartais nežinodavo ką galvoti. Bet 
jo sūnus buvo ir jautėsi lietuvis.

— Gal Rimas ir jo sūnus išlaikys mūsų tautą, —
— Visur tas pats, brangute! Visur pasaulio kraštas. 

Didesnis atstumas nieko nereiškia šiais laikais, — jo sa
kiniai buvo padriki, lyg prievarta išstumti. *— Taip rei
kia, brangute, taip reikia, — tęsė jis toliau ir pradėjo pa
sakoti, kokios ten geros sąlygos, koks įdomus darbas. — 
Jo bus daug, o tai gerai, nes darbas padeda užsimiršti. 
Pradžioje bus sunku, bet su laiku viskas pasikeis, — 
glostė jis jos rankas lyg ramindamas,. — Tu irgi būsi 
laiminga... — nutęsė Vytautas.
Auksė nusišypsojo. Rūta žavėjosi Algiu. Ir jos pačios 
širdis šilo pagalvojusi apie stambų linksmą studentą, 
apie kurį viskas virė ir judėjo.

Ji prisiminė mirusią motiną. Tik dabar ją geriau su
prato. Ir ji pati, kaip tada mama, puoselėjo viltį dėl sa
vo dukters ateities.

Du jos ištikimi draugai — Rimas ir Irena Kiek
vienas jų sukūrė savo atskirus pasaulius, kuriuose pa
vydžiai saugojo savo laimę. Auksė dažnai ieškodavo šilu
mos prie jų židinio ir visada grįždavo namo kupina nau- 
fe iŠ s&įūyžiina

reikia vykdyti integravimą, ta
čiau tas integravimas tevykdo- 
mas lėtai. JAV yra susirūpinu
sios jaunimo nusikalstomumu, 
nes dažnai vaikinai ir merginos, 
tarp 13 ir 19 metų, vagia auto
mobilius, girtauja, lytiniai san
tykiauja, naudoja narkotikus, 
bastosi, sudaro genges, o kar
tais įvykdo rimtų nusikaltimų 
ir netgi nužudymų. Tačiau apie 
tai vis kalbama, išleidžiamos di
delės sumos komisijų tyrimams 
studijuojant šį klausimą, o jau
nuolių nusikaltimai dėl to nė 
kiek nemažėja. Daugelis įsiti
kinę, kad pakanka padidinti po
liciją ir leisti jai nekliudomai 
veikti, kaip kad elgiamasi kito
se šalyse. Yra žinoma esant 
sambūrių, kuriem vadovauja 
tikri gangsteriai, turį milžiniš
kas sumas, dalinai panaudoja
mas užpuolimams ir smurtui, da 
linai — jų vadovų karališkam 
gyvenimui. Tačiau valstybės or
ganai nesugeba jų sutvarkyti, 
ir metai po metų matome Ad
ministracijos nelabai sėkmingas 
pastangas teisminiu keliu tuos 
niekadėjus sudrausti ir jų or
ganizacijas išardyti.

Pateisina socialinius 
negalavimus

Kodėl taip yra? — klausia 
J. Marias. Kodėl toks neveiklu
mas? Jo manymu todėl, kad a- 
meriekičiai yra įsitikinę, jog so
cialiniai negalavimai turi tam 
tikrą pateisinimą. Tas pateisi
nimas gali būti nepaprastai men 
kas ir jį lydi nepatogumai daug 
didesni ir todėl nepriimtini .Ta
čiau amerikietis, gerbdamas tik 
rovę, matuoja kiek čia yra pa
grindo ar jo nėra. Nusigėręs 
žmogus kelia triukšmą ir savo 
automobiliu gali ką nors už
mušti, bet gal jis turi kokį rim
tą pagrindą ir tuo būdu — gali 
pasigerti. Vaikai, kurie labai 
blogai elgiasi, gal yra iš šeimų 
ar socialinių sluoksnių, kurie 
juos pastūmėjo į tai ir, be to, 
gal, jų toks elgesys kyla iš ini
ciatyvos ir nuotykių polinkio, 
kurie turi vertę, tačiau tuo tar
pu jie nerado tinkamo kelio pa
sireikšti. Ir kiekvienu atveju, 
jie turi prieš akis visą gyveni
mą. Negi visa tvarkysi guminių 
lazdų ir kalėjimų pagalba?

Šalia to yra vienas dalykas, 
vadinamas įstatymu, ir yra ki
tas dalykas, vadinamas laisve. 
Vienu ir antru kai kas pasinau
doja ir valdžia negali elgtis kaip 
tinkama, ji turi gerbti žaidimo 
taisykles ir netgi palikti nenu
baustus kai kuriuos nusikalti
mus. Tai yra kaina, kurią rei
kia mokėti, norint, kad nekalti 
gyventų saugūs valdžios sau
valiavimo neliečiami. Jeigu vi
siems bus surištos rankos ir 
uždėti apynasriai, niekas nepa
rodys blogo mosto ir neištars 
blogo žodžio. Tačiau ar verta 
mokėti tokią kainą? Daugelis 
tiki, kad taip, bet tik ne ame
rikiečiai.

Bijosi staigių reformų

J. Marias įsitikinimu, ameri
kiečiai biją chirurgijos ir ryžta

Irenos dukterys jau suaugusios, viena solistė, kita 
dailininkė.

— Tur būt, iš kaimynų pasiskolino tuos talentus, 
— erzino žmoną kaip paprastai Bronius.

Jų šeima tarpusavy buvo labai artima — visur drau
ge, visur vieningai, bet nuolat pilna kovingumo nuo
taikų ir ginčų. Ir jie neišnyks be ženklo.'

Auksė jautėsi pavargusi, lyg laivas grįžęs po ilgos ir 
nesėkmingos kelionės į uostą, nepasiekusi nieko, kas 
būtų bent mažas akmenėlis ateities statybai.

— Kažkur nuklydau nuo kelio, — pagalvojo ir ži
nojo, kad jos gyvenimas prasidėjo klaidomis. Žmogus tu
ri save gerai pažinti, kad širdis ir protas vienas kitam 
neprieštarautų, kad pareiga neatrodytų našta, kad jis 
pajėgtų atlikti savo paskirtį gyvenime.

Jai jau buvo per vėlu, bet Marija iškėlusi rankas 
laimino naują gyveniman išeinančią mergaičių būrį, 
kuriame buvo ir jos duktė. Oras virpėjo skardžiais jų 
balsais, saulė žaidė ant jaunyste žydinčių veidų, o šir
dys plakė gyvenimo džiaugsmu ir pilnos lūkesčių jos 
veržėsi į nežinomą bet daug žadančią ateitį.

Tik Auksė ir Marijos stovyla buvo ramios ir tylios 
savo patyrime ir žinojime, kad viskas yra laikina, kad 
gyvenimas pralekia greičiau, nei žmogus pajėgia jį pajus
ti, kad visas aistras, troškimus ir viltis nustelbia kraujo 
balsas, kuris lydi per gyvenimą įr kurį nutildo tik mir-

jCPai»aiga>

si jos griebtis tik kraštutiniais 
atvejais. Chirurgija esanti la
bai veiksminga, tačiau ji pavo
jinga: ji sukelia skausmą, pa
lieka randus ir, kas svarbiausia, 
sumažina organizmo sugebėji
mą reaguoti. Jos vietoje, ame
rikiečiai galvoja, geriau skatin
ti socialinį kūną, kad jis iš tik
rųjų nugalėtų savo negalią, kad 
tas negeroves pataisytų ir per
keistų tai, kas yra ydinga ap
raiška tų savybių, kurios iš es
mės yra geros, teisėtos ar bent 
neišvengiamos.

Iš čia ima pradžią toji keis
toji “pakauta” tokioje veikloje 
ir energingoje tautoje, taip pil
noje ryžto viską sutvarkyti. Ji 
bevelija savo žaizdas laikyti at
viram ore, jomis rūpintis, duoti 
joms laiko, tikėtis, kad toji gy
domoji visuomenės galia suge
bės jas nugalėti, o ne jas pri
dengti tariamu tobulumu.

Šios gydomos technikos da
lį sudaro tai, sako J. M., ką ga
lima būtų pavadinti atsiskyri

mu. Kai kurių blogybių atžvil
giu, kaip, pvz., kraštutinumai ir 
visos demagogijos . apraiškos, į 
juos amerikiečių visuomenė daž 
nai reaguoja abejingumu ir iš
šūkiu. “Šitaip ne!”, pasako kar
tą ir kitą ir visom kryptim. Ki
tose šalyse kraštutiniųjų būriai 
sugeba patraukti priešingom 
kryptim dideles atplaišas socia
linio kūno, kuris palieka perskel 
tas, išjungtas ir maištaująs. Ga
lutinė viso to paseka — pilie
tinis karas arba didesnės ir stip 
resnės socialinės grupės prievar 
ta silpnesniajai.

JAV, kur kraštutinumai vi
sad klesti, rašo J Marias, juos 
palieka sumažintus į “the luna- 
tic fringe’’, kuris toleruojamas, 
nes nėra labai pavojingas. Ir 
toks jis yra ne todėl, kad so
cialinis kūnas nesiduoda patrau 
kiamas nei perskeliamas, 'bet 
palieka vieningas ir sutartinai 
niekina tuos, kurie siekia jo su
naikinimo ar pražūties tų daly
kų ,be kurių gal neverta nė gy
venti.

Williaim Friedman, žinomas ame
rikietis kriptologas, kuris karo 
metu išaiškino japonų slaptaraštį, 
mirė sulaukęs 78 m. Washingtane. 
Jis buvo apdovanotas medaliu, nes 
jo iššifruotas japonų kodas “purp
le” padėjo amerikiečiams greičiau 
užbaigti karą ir išsaugojo daug 
gyvybių.
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PER AUSTRIJĄ Į VENGRIJĄ

Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko 
įspūdžiai iš kelionės

Mes tęsiame savo kelionę per 
Europos kraštus. (Šią kelionės 
dalj aprašo Algis Zaparaekas).

Austrija — labai gražus kraš 
tas, žmonės malonūs, manda
gūs, vaišingi. Kiekvienas Alpių 
slėnis savotiškai įdomus, o jo 
žmonės turi savo papročius ir 
nešioja tautinius drabužius. In- 
sbrucke aplankėme folkloro mu 
ziejų, imperatoriaus Maksimi- 
liano kapą, dalyvavome puikaus 
vaikų choro koncerte, taip pat 
vietinių gyventojų gegužinėje, 
kurios dalyviai buvo tautiniais 
drabužiais apsirengę. Naktinė
se pramogose vyresniųjų lanko
mose užeigose girdisi Tirolio 
muzika, o jaunimo pobūviuose 
vyrauja amerikiečių dainos. Te
ko susitikti Pietų Afrikos stu
dentų, kurie jau buvo susipa
žinę su kitais Vokietijoje gy
venančiais lietuviais, įskaitant 
jau mūsų Heidelberge sutiktą 
R. Graudušytę.

Austrai sekmadieninėse pa
maldose dalyvauja veiksmingai, 
gieda visi, ir vėl dėvi savo tau
tinius rūbus. Kufsteine mūsų 
automobilį ėmė sekti kitas, vis 
dūduodamas. Sustojus išlipo 
jaunas vyras, klausdamas, “Ar 
jūs esate lietuviai?”. Mat, jis 
pastebėjo mūsų vytukę, užpa
kaliniame lange įklijuotą. Tai 
A. šabanas iš Chicagos, dabar 
gyvenąs pas Austrijos lietuvį 
veterinarijos gydytoją.

Viena — kultūrinis centras, 
savotiškai išsiskiriąs iš kitų 
miestų. Nesimatė sunkvežimių 
ar pramonės pastatų. Parlamen 
to rūmai, opera, teatrai ir kiti 
pastatai, kurie kaip ir visuose 
Europos miestuose jau šimtme
čiais stovi ir dar ilgai stovės.

iRevaikščiodami Vienos gat
vėmis, sustojome prie Vengri
jos turistinio biuro, kuris ke
liais plakatais reklamavo ir 
kvietė turistus užsukti į Veng
riją, o ypač Budapeštą. Tuo me
tu Čekoslovakijos įvykius kiek
vienas laikraštis didelėmis rai
dėmis aprašinėjo. Buvo noras 
patiems nuvykti ir pamatyti sa
vo akimis, kaip didvyriška Če
koslovakų tauta vedė kovą su 
okupantu už savo tautos laisvę, 
tačiau sužinojom, kad siena už 
daryta ir vizos neišduodamos.

Raimundas pasiūlė aplankyti 
Budapeštą. Atsistojome eilėn 
vizos gauti. Juodplaukė vengrė 
padavė trijų nuorašų blanką, 
kurioje reikėjo atsakyti įvai
rius klausimus, pridėti dvi fo
tografijas. Sumokėję po 5 dol 
už vizos paruošimą, ir issikei- 
tę vienai dienai minimumą nu
statytų pinigų, buvome prašyti 
palaukti keletą valandų, kol 
mūsų vizos bus patvirtintos. 
Ši pertrauka davė mums pro
gos drauge pietauti, o kelionių 
biurui sutvarkyti mūsų doku
mentus. Grįžę po trijų valandų, 
gavome vizas ir pasileidome ge
ležinės uždangos link.

Pavakarėj, rugpiūčio 22, pa
sileidome Vengrijos link. Pra
sidėjo lygumos ir, jeigu ne aust 
riški kaimai, tai atrodytų, kad 
važiuoji JAV ūkininkų laikais. 
Staiga privažiavome užrašą pa
skutiniosios benzino stoties. 
Nors ir pravažiavome stotį, bet 
vėl grįžome ir stojome Į eilę, 
nes visi važiuoją į rytus šioje 
pusėje prisipildo savo benzino 
tankus.

Už kilometro pasitiko mus 
austrų pasienio tarnautojai, ku
rie patikrino mūsų dokumentus, 
rankos mostu duodami ženklą 
važiuoti toliau. Pavažiavę dar 
kilometrą pasiekėme oficialią 
Austrijos - Vengrijos sieną ir 
įvažiavome Vengrijos teritori- 
jon. Čia matėsi sargybiniij bokš 
tai ir kukurūzų laukai, aptver
ti spygliuota viela. Austrijoje 
gyvenąs Raimundas paaiškino, 
kad ne kukurūzai yra saugoja
mi-spygliuota viela, bet visas

sienos pakraštys yra užminuo
tas, kad koks nors vengras ne
bandytų pasprukti į laisvąjį pa
saulį.

Dar kilometrą pavažiavę pa
matėme kareivį su automatu 
rankoje, saugojantį didelę už
tvarą. Raimundas pastebėjo, 
kad barjeras buvo nuleistas 
taip žemai; kad pro jį nepralys- 
tų sportinės mašinos. Teko lauk 
ti pusvalandį, kol mus įleido į 
Vengrijos muitinę.

Muitinėje pasitiko visas bū
rys kareivių, kurie liepė išlipti, 
paėmė pasus ir su vizomis nu
sinešė juos į vidų. Kita grupė 
kareivių pradėjo tikrinti mūsų 
mašiną. Taip viską išžiūrėjo, 
kad net išėmė mūsų Vo!kswa- 
geno užpakalinę sėdynę. Įsiti
kinę, kad nieko pavojingo ne
vežame, davė ženklą kito bar
jero saugotojui užtvarą pakel
ti ir mus praleisti toliau.

Nereikėjo pavažiuoti nei kele- 
tos kilometrų, kai staigiai pasi
jutome esą keistame krašte. Žą
sys laksto po kelią, reikėjo iš
mokti prasilenkti su arklių trau 
kiamomis susisiekimo priemo
nėmis ir ilgas keliones mėgstan
čiais dviratininkais. Čia mus iš
tiko pirmutinis nesusipratimas.

Prieky pamatėme atvažiuo
jantį vežamą, arklio traukiamą. 
Nutarėme nufotografuoti šią 
“modernišką” susisiekimo prie
monę. Kadangi Vengrijos ke
liai yra siauri ir prasilenkti sun 
ku, todėl išsukome į šoną pir
muoju pasitaikiusiu keliuku. 
Sustoję ir pasiėmę foto apara
tus, pasiruošėm e fotografuoti. 
Staiga Raimundas kitoje kelio 
pusėje krūmuose pamatė karei
vines ir vieną kareivį su auto
matu ant pečių, skubantį mūsų 
link. Nelaukėme nieko, bet tuo
jau sėdome į mašiną ir, įsijungę 
trečiąjį bėgį, nuskubėjome Bu
dapešto link.

Liūdną vaizdą sudarė Vengri
jos ūkių - kolchozų laukai. Kiek 
tik akis mato, tai buvo vienos 

J rūšies javai, tačiau jie labai var 
gingai atrodė. Vakarinio pasau
lio ūkiai savo tarpe konkuruo
ja, augindami įvairių rūšių ja
vus, o Vengrijoje jie užsėja tą, 
ką metinis planas reikalauja, 
'ors pasėliai ir netinka tos že
mės rūšiai. Kaimai labai skur
džiai atrodo, jokio gyvumo, la
bai niūrus vaizdas. Žmonės la
bai senoviškai apsirengę, iš vei
dų galima spręsti, kad jie yra
daug ką pergyvenę.

Už 120 kilometrų privažiavo
me pirmąją benzino stotį. Lau
kiančiųjų benzino stotyje buvo 
nemažai. Dar pavažiavus 12 
km. Budapešto link, prasidėjo 
greitkelis, keturių takų, tik ne
senai pastatytas. Tai buvo tik
rai greitkelis, nes, nors buvo 
apie 8 vai. vak., jautėmės, kad 
šis kelias ir artėjantis miestas 
mums priklausys. Visi Europos 
miestai, kuriuose lankėmės, ap
krauti vyksta didelis judėjimas, 
visur matyti žmonių, įvairių rėk 
lamų, ir jauti, kad įvažiuoji į 
didmiestį. O čia jautėmės, kad 
vykstame į tuščią miestą, į 
“gohst town”, o ne į dviejų mi
lijonų gyventojų miestą.

Čia ne stiklai išgėrimui, bet jūrų dugno tyrimams. Iš dviejų tokių suvožtų stiklų bus padalytas prietaisas nusileisti į 
jūrų gilumas. Stiklas labiau atlaiko vandens spaudimą. Bur bulas sveria 700 svarų ir turės 56 colius diametro.. Jis 
čia demonstruojamas Creighton, Pa., JAV laivyno įmonė se.

Vaikų darželiai ar nutautejanti 
tuštuma

ALGIRDAS GUSTAITIS

Vaikas jaunystėje yra kaip dai
gelis. Gerai pasodinsi, augs tei
singai, blogai globosi, vys tarsi 
nepalaistomas.

Mano dėmesį atkreipė trumpa 
korespondencijos žinutė “Drau
go” nr. 224, 1969.9.24 d. iš Wa- 
shington, D.C., kurios autorė G. 
K(rivickienė) paskelbė:

“Lietuviškai kalbančių vaikų 
darželis, keletą metų veikęs tėvų 
namuose, nuo šių mokslo metų 
persikėlė į Donelaičio mokyklos 
patalpas. Vieta mokyklai yra ge
ra jaukiose baptistų mokyklos pa
talpose. Pertraukos metu vaikai 
turi progos pažaisti, pabėgioti me 
džiais apaugusioje aplinkoje.”

Šiuose sakiniuose išskirtina du 
epizodu: pirma — Washington,
D.C., kur lietuvių šeimų yra ke
lios dešimtys, spėju apie 40-50, gi 
su mažamečiais gal tik keliolika 
šeimų, savo prieauglyną stengė
si auklėti tik lietuvių kalba. To 
siekiant, vaikučius vežiodavo iš 
šeimos į šeimą, kur namuose pa
silikusios mamos globodavo at
vežtuosius jaunuosius lietuviukus, 
lietuvaites, su jais žaisdami, mo
kydamiesi. Po kelių metų pavy
ko gauti atskiras patalpas pas sve 
timtaučius (amerikiečius), ir te
nai visą vaikučių būrelį gamtos 
supamoj aplinkoje laisviau lavin
ti vien lietuviškai.

Bet skaitykime toliau tą kuk
lią korespondeniją:

“Kaip ir anksčiau, taip ir šiais 
metais prie mokyklos, bet kitose 
patalpose veikia mokykla su pri
taikinta programa mišrių šeimų 
vaikams, nekalbantiems lietuviš
kai. Jie šioje mokykloje įgyja ži
nių apie Lietuvą, pramoksta dai
nų bei lietuviškų žodžių. Per po
ra metų vaikai pradeda suprasti 
ir su jais galima, paprastais saki
niais, susikalbėti lietuviškai. Šios 
mokyklos mokytoja yra G. Nor- 
kutė-Yamakawa. Į darželį vaikai 
priimami nuo 3 metų amžiaus.” 
Ir t.t.

Argi Washingtono lietuviai pa
siryžę sustabdyti lietuvių vaikų

Luigi Minichiellio, 80 m., Italijoj, kurio sūnus JAV karys Raffaele 20' ^us ParenSimus> pasirenka sveti
ni., buvo privertęs skristi lėktuvą iš Amerikos į Italiją, rodo į kalėjimą inus draugus, svetima kalba kny- 
Rotmoje, kor jb sūiiuš įkalintas:. Į gas ir galutinai paskęsta.

nutautėjimą?
Pasitaiko ir pasitaikys mišrių 

vedybų, kai lietuvis ar lietuvai
tė išteka už amerikiečio, anglo, 
vokiečio, argentiniečio, brazilo,1 
lenko, italo ar prancūzo, žiūrint 
kokioje valstybėje gyvenama. Be
verk kaip taisyklė, tokių vedybų 
vengia ne tik tėvai, bet ir vaikai. 
Su nepasitenkinimu apie jas ra
šoma lietuvių spaudoje, net ra
ginama visiškai nieko nerašyti, 
tarsi būtų pražūtingas atskalūnas 
ar atskalūne tas lietuvis ar lietu
vaitė sumainę žiedus su svetimuo
ju-

Įdomūs pavyzdžiai

Iš esmės sutinkant, kad tvirtes
nės šeimos yra vienatautės, betgi 
nuolatos matome akinančiai ryš
kių, stačiai nuostabių pavyzdžių, 
įrodančių paskirų šeimų išskirti
ną lietuvišką patriotiškumą. Duo
siu keletą pavyzdžių, nedrįs
damas minėti pavardžių:

Prieš keletą metų, buvodamas 
Venezueloj, stebėjausi greta bu
vusiu jaunuoliu, kuris visiškai 
puikiai kalbėjo lietuviškai, nors 
buvo ten gimęs ir užaugęs. Pasi
rodė, jo tėvas lietuvis Vokietijoj 
buvo vedęs vokietaitę, emigravo 
į Venezuelą ir išauklėjo sūnų tik
ru lietuviu patriotu. Aišku, abu 
tėvai namuose kalba tik lietuviš
kai. Arba: kartą sustojau Cleve-
- . • V» 1 • iu.uxjiij.ini iuvj ujjuj i\ii r t.uj uuMviland, Ohio pas pažįstamą kurio ka Ir yėl kitag dal kas k 
nebuvau matęs nuo Vokietijos 
laikų. Jo nebuvo namie, bet la
bai maloni graži ir jauna mote
ris pasakė, jis netrukus grįšiąs. 
Jinai kalbėjo be akcento lietuviš
kai. Nustebau: ji buvo ta vokie
taitė, kurią jisai prieš keletą me
tų buvo pasirinkęs sau žmona. 
Bekalbėdama ji sakydavo: “mes 
lietuviai”, “mūsų lietuviškas cho
ras”, “mūsų lietuviški tautiniai 
rūbai” ir pan. Arba dar pavyz
dys iš Los Angeles, Calif. Lietu
vis vedė amerikietę, berods ukrai
niečių kilmės, su ja visad kalba 
lietuviškai, jų prieauglis geresni 
lietuviai nei kai kurių “gryna
kraujų” lietuviškų šeimų. Ar vėl 
iš Los Angeles: lietuvaitė ištekė
jo už žydo, bet jos vyras jau kal
ba lietuviškai, ji dar nepradėjo 
mokytis žydiškai.

Neapsunkindamas kitais pavyz
džiais, kurių nesunkiai surankio
čiau, tesinori parodyti faktus, kad 
net mišrios lietuvių šeimos, jei vie 
na pusė yr deramai lietuviška ir 
tvirtavalė, augina puikią lietuviš
ką šeimą, kai yra nemaišytų šei
mų neprenumeruojančių lietuviš
kos spaudos (tai garantuoja grei
tą ištirpimą svetimųjų puode), sa 
vo tarpe vis daugiau ir daugiau 
kalbančių svetimai, iki galutinai 
ištirpsta, nustoja lankyti lietuviš-

Lietuviški vaikams darželiai y- 
ra nepaprastai svarbi mūsų jau
nimui auklėjimo atrama, į kurią 
plačioji visuomenė, kažin kodėl, 
veik nekreipia dėmesio. Tokius 
lietuviškus vaikams darželius, 
kaip matome iš mažutės lietuvių 
kolonijos Washington, D.C., tu
rėtų suorganizuoti visos lietuvių 
kolonijos, net jei tenai yra kele
tas lietuvių vaikučių. Lietuvių gi 
Bendruomenė ar tėvai be jokio 
raginimo, vien lietuviška nuojau
ta, turėtų tuoj vietinius vaikų dar 
želius įsteigti. Suprantama bė di
desnių aiškinimų, ar ne?

Kai kuriose valstybėje mažu
mos persekiojamos.Skaičiau, Len 
kijoje lenkai įvairiopai spaudžia į 
ten gyventi išemigravusius lietu
vius, kurie turį būti lenkai, o ne 
lietuviai. Jie nenori žinoti, jog 
tūkstančiai tų emigrantų yra lie
tuviai, patraukę į Lenkiją vien 
dėl rusiško tironizmo okupuotoj 
Lietuvoj. Juo labiau Lenkijos lie
tuviai Varšuvoj, Poznanėj, Balsto 
gėj ir kt. turėtų išlaikyti savo vai
kams vaikų darželius, mokyklas, 
įsteigti gimnaziją ir pan. Tolygiai 
ir Vokietijoj, kur nutautėjimas 
žudančiomis bangomis lieja išsi
skirsčiusiai gyvenančius, kprie 
dažnai bijosi lietuviškai kalbėti, 
nes... vokiečiams nepatinka lietu
viška kalba.

Reikia lietuviškų bibliotekų 
. vaikų darželiams

Kiekviena lietuviška mokykla, 
gimnazija, net vaikų darželis tu
rėtų turėti savo lietuviškų knygų 
bibliotekas ar bibliotekėles. Tė
vai ne visad ir ne visas vaikams, 
jaunimui išėjusias knygas nuper-

laikyti namuose, ar jas turėti dar
želio, mokyklos bibliotekoj. Psi
chologinis skirtumas, kurį kiek
vienas mokytojas, mokytoja len
gvai supras. Deja, toli gražu ne 
visos mokyklos, darželiai tokių bi
bliotekų turi.

Dažnokai ir teisingai skundžia
masi lietuv. knygų merdėjimu. 
Kaip gi jos nemerdės, jei ieško
ma priežasčių lietuviškai knygai 
nepirkti. Reikia knygas, pirmoje 
eilėje jaunimui, pirkti nesikukli- 
nant. “Draugas”, “Lietuvių Die
nos”, saleziečiai lietuviai Itali
joj ir kai kurios kitos knygų lei
dyklos jaunimui knygučių turi 
apsčiai. Kreipkitės, įsigykite savo 
darželiams, mokykloms, savo na
mams, savo jaunimui. Nelaukite 
paaukojimo. Leidyklos vos besi
laiko, dažnai autoriai savo lėšo
mis išleidžia knygas.

Vaikams darželį išlaikyti 
nėra lengva

Net spaudoje pagarbintos Los 
Angeles kolonijos lietuvės mote
rys neįstengė išlaikyti vienintelio 
vaikams darželio, jis tekyburiuo- 
ja savaitgaliais. Tenai lietuviškos 
bibliotekėlės, berods, neturima. 
Prisimenant Washingtono liet. 
kolonijos pavyzdį, Los Angeles gi 
galėtų ir turėtų veikti bent kele
tas vaikams darželių. Tiesa, kai 
kurios šeimos vežioja savo vaiku
čius pas pažįstamus, atseit turi

Kaip išsaugoti sveikatą

SAUGANT SAVO ŠIRDĮ
Tik ką iš spaudos išėjo nau

jas veikalas “Your Heart and 
How to Live with It” (išleido 
The Viking Press, New Yorke. 
1969 m., 247 p., $5.95). Jos au
torius Lawrence E. Lamb,
M. D. yra širdies ligų specialis
tas ir, kaip pasižymėjęs medi
kas, buvo pakviestas sekti avia
torių ir astronautų sveikatą. 
Knygon sutelkta naujausieji me 
diciniški atradimai širdies ir 
kraujo indų klausimais. Auto
rius primena, Ikad, pagal JAV 
Kovai su Širdies ligomis drau
gijos apskaičiavimus, šiemet šir 
dies ir kraujo indų ligomis mirs 
1,059, 400 amerikiečių, širdis ir 
kraujo indai dabar yra didžiau
sia mirties priežastis. Antroje 
vietoje vėžys.

Dr. Lamb pabrėžia, jog mūsų 
maistas yra viena didžiausių 
mūsų širdies sveikatos ar ligos 
priežasčių .todėl pats žmogus 
savo širdies sveikatai gali dau
giau padaryti, negu gydytojas. 
Davęs anatominį ir fiziologinį 
širdies toeį (kraujo indų paaiški
nimą, dr. Lamb laibai pataria 
vengti gyvulinių riebalų, kurie 
padaro kraują riebų, su medžia
gomis, kurios prisideda prie ar
terijų sklerozės. Vengti valgių, 
kurie turi daug cholesterolio, 
kaip 'kiaušinio trynys, smege
nys, kepenys, austrės, sviestas. 
Daugiau vartoti neprisotintų 
(polyunsaturated) riebalų, kaip 
šafflower, kukuruzų aliejaus. 
Taip pat pataria vengti saldu
mynų, kaip cukraus, sirupų, 
medaus, jų vartojimą ribojant,

privačius vaikams darželius. Ne
sunku numanytti, tai nėra visuo
tinas darželynas. Pavienių pavyz
džių visad yra.

Ar lietuvių emigracinė visuo
menė nori turėti lietuviškus vai
kams darželius? Po to bus tvir
tesnės liet. mokyklos. Ar norima 
ramutėliai plūduriuoti iki nuplū 
duriavimo į svetimųjų vandeny
nus.

Your mother means vvell. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a check.

American 
Cancer 
Society $
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 
knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT............................. $5.06

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA...................................... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri 
klausomybės paskelbimo jubiliejų

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan- 
įos ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 

•taip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.
Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygoj 

kainos turi pridėti 5 proc mokesčiams.
iii,uiiiiiii

o rūpintis, kad būtų daugiau 
vartojama maisto ir gėrimų, 
kurie turi vitaminą C, kaip 
gnaifruktai, jų sultys.

Vengti keptų mėsų. Anot jo, 
keptuves iš viso reikėtų iš na
mų išgyvendinti. Geriau mėsos 
virtos, tušintos. Vartoti dau
giau šviežių vaisių, bet vengti 
kokoso palmės riešutų, nes šie 
duoda daug cholesterolio.

Pataria mankštintis, bet ne
perdėti ,nes tai gali pakenkti. 
Palaipsniui įprasti į mankštą. 
Primena, kad didesnis rūkymas, 
gėrimas kenkia sveikatai. Ypač 
kenkia perdidelis svoris, nutu
kimas. Pamoko, ką daryti kol 
atvyks gydytojas, jeigu ką na
muose ištiko širdies ataka. 
Duoda labai daug sveikatos pa
tarimų ir šiuo reikalu besido
mintiems, veikalas labai patar
tinais įkaityti. J. Daugi.

s your home SAFE-?

■S***1

Do lhrow rūgs 
skid-proof pads?

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.5C 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

Gaunama DRAUGE, 4545 West
63rd St., Chicago, III. 60629

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčiu.

► ♦♦♦♦♦♦ ♦ »♦■»-
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Š. m. lapkr. men. 9 d.

sekmad., 2:30 v. popiet
JAUNIMO CENTRE 

CHICAGOJE

LITERATŪROS IR MUZIKOS ŠVENTE
Anglijos Liet. Rašytojai savo kūrinius skaitys: poetas VLADAS ŠLAITAS ir rašyt. JONAS KUZMICKIS- 
GAILIUS. Vietine talka: aktores Elena BLANDYTE, Eglė VILUTIENĖ, jauna pianistė ir sesučių kankli
ninkių kvartetas. Rengia CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS

Bilietai

MARGINIUOSE 
2511 W. 69th Street 

ir pas klubo 
Valdybos narius

J

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
IŠKILMĖS, ŠVENČIANT i klauso Lietuvai, turinčiai virš 
KONSULATO SUKAKTĮ Į 700 metų didžią valstybinę isto- 

Spalio 26 d. Ambassador vieš- r1^ (Konsulo kalba bus pas- 
butyje iškilminguose priešpie-1 delbta spaudoje).
čiuose buvo paminėta Lietuvos i, arP *Jlvo^acUos konsulo kal- 
konsulato Los Angeles mieste ^os’ ^ei’au kad nereikėtų to sa-

kitaip spręstini, kai net neduo
dama žodžio svečiams konsu
lams ir buv. Amerikos pasiunti
niui ir kai nepaskaitoma netgi 
ištraukų iš Lietuvos atstovo Wa- 
shingtone, kitų konsulų ar vys
kupo V. Brizgio sveikinimų. Ne
parodyta rimtesnių pastangų iš
eiti ir j amerikiečių spaudą.

30 m. sukaktis. Nuo pat pradžios 
konsulato pareigas eina dr. Ju
lius J. Bielskis, prieš kelerius 
metus pakeltas į generalinius 
konsulus.

Priešpiečiuose dalyvavo arti 1 Česnio masto įvykio įspūdingiau 
200 žmonių, kurių tarpe garbės suorganizuoti. Turint perdaug 
prezidiume buvo Turkijos, Tau
tinės Kinijos, Čilės, Brazilijos irEs 
tijos konsulai ar konsulariniai pa
reigūnai, buv. JAV paskutinis pa
siuntinys ir įgaliotas ministeris 

, Lietuvai dr. Owen Norem ir Los 
Angeles burmistro atstovė, įtei
kusi mūsų konsului L.A. miesto 
vėliavėlę, adresą ir labai šiltus 
sveikinimo žodžius.

Pagerbimą organizavo Alto L.
A. sk. valdyba, iškilmėms vado
vavo pirmininkas V. Čekanaus
kas. Iš lietuvių garbės prezidiu- 
man dar buvo pakviestas JAV 
LB Tarybos narys, poetas Bem.
Brazdžionis.

Minėjimas pradėtas Šv. Kazi
miero parapijos klebono prel. J.
Kučingio invokacija, savo turiniu 
ir forma atitikusia minėjimo iš
kilmingumą ir rimtį. Norisi šią 
visiems dalyviams gerą įspūdį 
padariusią invokaciją ištisai pa
cituoti (vertime į lietuvių k.):

“Dangiškasis Tėve, mes prašo
me palaiminti/šį susirinkimą, mi
nintį Lietuvos konsulato Los 
Angeles mieste 30 m. sukaktį, pa
laiminti gerb. generalinį konsu- 
lą dr. Julių J. Bielski ir taip pat 
visų mūsų mylimą Lietuvą, kuri 
kartu su kitomis pasaulio paverg
tomis tautomis šaukiasi laisvės 
ir pagalbos.

Leisk, o Dieve, mums taip kal
bėti, veikti ir gyventi, kad mums 
paliktoji laisvės dovana būtų ap
saugota ir išlaikyta pe tik čia, bet 
ir visame pasaulyje ir ten, kur 
dar tebesilaiko vergija ir tironija.

H Padėk, o Dieve, be mažiausio 
svyravimo ryžtis kurti tokį pasau
lį, kuriame nebesitrankytų karo 
perkūnai, tironija ir skriaudos 
nebesiaustų žemėje, bet visi žmo-

kyti, buvo gan tuščia, išskyrus ________ _______________
p. Čekanausko sugebėjimą inte- .Šaulių s-ga ir skautai akademi- 
ligentiškai programai vadovau- kai konsulato sukakties proga 
ti. Gi Alto sk. valdyba, kaip ko- generalinį konsulą apdovanojo 
lektyvas, pasirodė nepajėgus di-

Sveikinimų buvo labai daug, o

savo organizacijų ordinais.
' Meninėje programoje kelias

dainas lietuviškai padainavo so- 
laiko, galima leisti ir kokius klu-1 listė Helen Swaggart-Bartush. 
belius pareklamuoti, bet reikalai1 J. Kj. Inžinierių ir architektų d-jos pirm. Vidugiris sveikina gen. kons. dr. 

J. J. Bielski. Nuotr. L. Kanto

MUZIKA, MEDICINA IR DAINOS

Medicinos gydytojas Juozas ir 
kompozitorė Giedra Gudauskai 
ne taip seniai Los Angeles mies
te atšventė 25 vedybinio gyve
nimo metų sukaktį. Muzika - sub
tiliausias menas ir medicina - re
aliausias mokslas ir praktika šio
je šeimoje susiderino į dailią 
darną: daktarui ne svetimi mu
zikos instrumentai, ypač smui
kas, gi kompozitorė ne kartą su
tinkama talkininkaujanti gydy
tojo kabinete.

Gudauskų šeima iš Chicagos 
į Los Angeles persikėlė 1960 m., 
ir tapo neatskiriama šios lietu
vių bendruomenės dalimi. Dabar 
atrodo, kad tiesiog sunku būtų 
Pietinės Californijos lietuvių gy
venimą įsivaizduoti be Gudaus
kų - be dr. J. Gudausko gydyto
jo kabineto ir be muzikos G. Gu
dauskienės gyvastingos muziki- 
kinės veiklos.

Dr. J. Gudauskas, prieš pradė
damas studijuoti mediciną, jau 
buvo baigęs mokytojų seminari
ją. Tur būt tuo reikėtų aiškinti 
ir jo humanitarinius ir visuome
ninius nusiteikimus: bendradar
biavimą spaudoje Lietuvoje -
“Lietuvos Žiniose” ir klaipėdiš- f 
kiame “Keleivyje”, Amerikoje - 
“Lietuvių gydytojų biuletenyje”, 
ir dalyvavimą visuomeninėje veik 
loję (Lietuvoje - “Varpo” d-jos 
ir stud. med. korp. “Ąžuolas” va
dovybėje, Amerikoje Liet. Vals
tiečių laiudininkų s-goje ir Žalia

lį Lederį, kuriam susidarė sąlygos 
vėliau atvykti su paskaita į Los 
Angeles liet;, gydyt, susirinkimą. 
Šiais metais dr. J. Gudauskas pa
darė naują “atradimą”: Califor
nijos u-te Berkeley surado mok-. 
slinį darbą dirbantį inž. M. Ša-I 
baną, paskelbusį eilę studijų 
mokslinėje spaudoje, ir jį vėl at-' 
sigabeno į Los Angeles pas lietu-, 
vius gydytojus ir inžinierius. I

Dr. J. Gudausko 25 metų ben- į 
dro gyvenimo drauge Giedrą ge
riausia, tur būt, aptarė poetė E- 
lena Tumienė jai dedikuotame 
eilėraštyje:

K mp. Giedra ir dr. Juozas Gu
dauskai su dukrele Daina.

“Žaviosios damos”, “Linksmo
sios našlės”, “Muzikos garsų”, 
“Pietų vandenyno” ir kt. (Teks
tus į lietuvių kalbą vertė muzi
koje ir literatūroje talentinga Vi
ta Sruogaitė -Kevalaitienė). Ji su
organizavo jaunųjų instrumen
talistų orkestrėlius ir jiems vado
vavo. Savo kūryba talkina skau
tams, frontininkų literatūros va
karams, Lietuviu bendruomenei, 
Lietuvių fondo vajaus komitetui, 
Pavergtųjų tautų komitetui ir t. 
t. Su savo muzikine trupe lanko 
ir kitas Amerikos Vakarų lietu
viškas bendruomenes.

Gudauskų namuose nuolat 
vyksta rhuzikinis triukšmas - so
listų ir orkestrantų repeticijos. 
Tai už jokius pinigus nenuper
kamas lietuviškos kultūros dar
bas.

Labai džiugu, kad su 25 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktimi su
tapo ir pirmosios komp. G. Gu
dauskienės kompozicijų knygos 
pasirodymas. Tai “4 dainos”.

Čia talpinamos keturios dainos 
spranui su piano akompanimen
tu: “Smilgos” (žodžiai F. Kiršos), 
“Piemenėlis” (žodžiai F. Kiršos), 
“Kalėdų gėlės” (žodžiai V. Ne
munėlio) ir “Oi, tu, kregždute” 
(suvalkiečių liaudies daina).

Paliekant muzikinį komp. G. 
Gudauskienės kūrybos aptarimą 
muzikos specialistams, reikia pas
tebėti, kad kaip jos kultūrinėje - 
muzikinėje veikloje apstu ugnies 
ir entuziazmo, taip iki šiol pro
fesionalų dainininkų atliktoje jos 
kūryboje ryškiai jaučiama švie
sios vilties ir nemaža dozė opti
mizmo, net gi ir netaip jau link
smose temose. “4 dainos” išleis
tos labai švariai, tik (tyliai kal
bant) įžanginio lietuviško teks
to korektūra turėjo būti daug rū
pestingiau skaityta.

Linkėtina, kad medicinos ir 
muzikos dama antrame vedybi
nio gyvenimo 25 -metyje pasi
puoštų naujais kūrybiškais lai
mėjimais. J. Kj-

BALTŲ KONCERTAS
BAltų draugijos pirmas šio se

zono koncertas įvyks lapkričio 7 
d. 8:30 vai. vakare, Jordan Hali, 
Bostone. Programą atlieka latvių 
kvintetas iš New Yorko.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

VAKARAS
Lituanistinės mokyklos Bosto

no Tėvų komitetas rengia tradi
cinį vakarą su programa lapkri
čio 8 d. 7 vai. vakare Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj So. Bos 
tone.

VASYLIŪNŲ KONCERTO 
PROGRAMA

Izidorius Vasyliūnas, smuiki
ninkas, ir Vytenis Vasyliūnas, 
pianas. Koncerte, kuris įvyks Jor
dan Hali, šeštadienį, gruodžio 6 
d. 8:30 vai. vakare, yra šie kom- j 
pozitoriai: Franz Peter Schubert, I 
Jonas Švedas ir Edward Hagerup 
Grieg.

MIŠIOS UŽ 
JUSTINĄ VAIČAITI

Sekmadienį, spalio 26 d., Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje ir ko

BOSTONO ŽINIOS
Šen. Kennedy su žmona Joana. Jo 
apklausinė j imas dėl nelaimės su 
sekretore Mary Jo Kcpechne vyks 
prie uždarų durų ir tai sukėlė žur
nalistų nepasitenkinimą.

Paieškojimas
Ieškomas POVILAS ŽIŪKAS, 

sūnus Ju.gio kilęs iš Viešintų m es- 
telio Panevėžio apskr., j Ameriką 
atvykęs prie3 Antrą Pasaulini ka
rą. Pats Žiūkas ar žinantieji jo gy
venamąją vietą prašome parašyti: 
Mr. Br. G'ėveckas, 11, Te’sdale 
St., London, E.2, Englard.

. . . x - jame Internacionale). J. Gu-nes ir visos tautos gyventų šven- dauskas buVQ yienas .g «Mok_ 
toje laisves ir taikos svieste . | sleivio„ žurnalo stfii ėj (1934)

Iškilmių pabaigoje zodj tarė jr «Medicinos» žumaIo Lietuvo.
gen. konsulas dr. J.J. Bielskis. 
Kalba kondensuota, logiškai iš
planuota ir pilnai atskleidusi šio 
minėjimo prasmę:

“Šventės ir minėjimai stiprina 
mūsų valią ir žadina ryžtą tęsti 
kovą už žmogaus ir tautų teises”. 
Jis išdėstė konsulato funkcijas 
dabartinėse sąlygose (Lietuvai 
esant okupuotai), priminė rusų 
pastangas įvykdžius okupaciją, pe 
rimti konsulatą ir tuoj pat pabrė
žė, kad JAV ir daug kitų valsty
bių pasmerkė rusų invaziją ir 
prievartinę okupaciją ir tebe- 
pripažįsta teisėtos vyriausybės skir 
tus diplomatinius bei konsulari- 
nius atstovus.

“Žmonės, o taip pat didelės ir 
mažos tautos ilgisi, svajoja, vilia
si ir kovoja už laisvę, teisingumą 
ir taiką”. Tos teisės ypač “pri-

je sekretorius. Labai įdomus fak
tas, kad dr. J. Gudauskas rank
raštyje .turi parašęs net romaną, 
kurio... nesiruošia spausdinti.

1968 m. “Lietuvių gydytojų 
biuletenyje” dr. J. G. paskelbė 
ilgus • ir labai įdomius įspūdžius 
iš lankymosi pavergtoje Lietuvo
je. J juos ilgu straipsniu atsilie
pė “Kultūros Barai”, nors atsi
liepimas buvo gan nekultūrin
gas.

Šiuo metu dr. J. Gudauskas va
dovauja Lietuvių gydytojų d-jos 
Los Angeles skyriui, kurį su kitais 
gydytojais prieš kelerius metus 
yra įkūręs. Jo indėlis draugijos 
Bristolio u-te (Anglijoje) sura- 
Bristolio u-tE (Anglijoje) sura
do lietuvį - Europoje labai išgar
sėjusį mokslininką farmakologą- 
fiziologą, dvigubą daktarą Karo-

Tau dainų pilna krūtinė,
Tau dainų širdis pilna;
Tarp žvaigždynų gintarinių 
Skrieja giedanti daina.
Joje džiaugsmo pilnos marios, 
Plačios plačios, be krantų,
Kur troškimai šviesiaskariai 
Skęsta rytmečio žarų.
Ir gūdus, kandus, negandas, 
Audroje ar darganoj 
Dainai naują gaidą randa 
Nuaidėdamas dainoj.
Kam dainų pilna krūtinė?
Kam dainų širdis pilna?
Tu, ir meilė, ir tėvynė 
Skamba amžiais su daina. 

Giedros Nasvitytės - Gudauskie
nės ne tik širdis, bet ir visas gy
venimas pilnas muzikos. Vaikys
tėje jos formalų lavinimą muzi
koje pradėjo dėdė prof. K. V. Ba
naitis, ir jis tęsėsi per Kauno kon
servatoriją, Roosevelto u-tą Chi
cagoje (Bakalauro laipsnis kom
pozicijoje ir muzikologijoje) iki 
Californijos u-to Los Angeles 
mieste, kur studijavo pedagogiką, 
filmų muziką, džazo improviza
ciją bei lengvo žanro muzikinių 
veikalų pastatymą. Kaip kompo
zitorė sukūrė dainų J. Aisčio, B. 
Brazdžionio, F Kiršos, P. Orin- 
taitės ir J. Tysliavos žodžiais ir 
parašė eilę instrumentalinės mu- į 
zikos veikalų, daugiausia fortepi-; 
jonui. Komp. G. Gudauskienė 
taip pat parašė muziką keliems 
vaidinimams: Alės Rūtos “Gy
vulių teismui”, K. Ostrausko, 
“Kanarėlei”, P. Babicko'“Ginta
ro žemei”, V. Nemunėlio “Meš
kiukui Rudnosiukui, lėlių tea
trui “Keturi ožiukai” ir kt.

Praktiškoji komp. G.G. muzi
kinė veikla visada siekia origina- 

5 lumo ir laimi jį. Todėl ką tik ji 
i bedarytų, visada pasiseka. O ji 
Į daro labai daug. Los Angeles su-

Sveėiai ir šešėliai Gudauskų sodyboje, saulei artėjant prie Ramiojo I organizavo operetinę grupę ir su 
vandenyno paviršiaus. .. pasisekimu pastatė ištraukas iš

SVARBUS PRIMINIMAS
Šį sekmadienį, lapkričio 9 d., 

6 vai. v. John Hancock salėje, 
180 Berkeley gatvė, Bostone, 
yra Clevelando “Grandinėlės” 
didysis ir pirmas pasirodymas 
Bostone. Ta apie 50-60 studen- 
čių-studentų tautinių šokių gru
pė ne tik šoka, bet dainuoja ir 
groja. Grandinėlės išpildomą pro 
gramą pamatysime tik nuvykę į šj 
parengimą. Apie Grandinėlę vi
si laikraščiai daug rašė ir rašo. 
Tikrai verta ją pamatyti. O svar
biausia, šio parengimo pelnas 
skiriamas jaunimo stovyklos “Ne 
ringos” įrengimui. Parengimo 
rengėjai — lietuvaitės seselės iš 
Putnamo. Jų stovyklomis naudo
jasi tik lietuvių vaikai. Ir ši jų 
nupirkta stovykla tarnaus vi
siems lietuviams vaikams.

Bilietus įsigykite pas Vytautą 
Stelmoką, Baltic Realty įstaigoj, 
pas Aldoną Dabrilaitę, Antaną 
Janušką ir pas kitus platintojus. 
Bostono apylinkės: Lavvrence, 
Brockton, Worcester, Nashua, Lo 
well ir kitos organizuoja autobu
sus į šį parengimą. Įsigykite bi
lietus iš anksto ir būtinai daly
vaukite, nesigailėsite.

DR. NAGYS ATVEŽĖ 
MAČERNĮ

LB Bostono Kultūros klubo su 
sirinkimas buvo skirtas paminėji 
mui jauno poeto Vytauto Mačer
nio 25-rių metų mirties sukak
čiai. Susirinkimas ir minėjimas 
vyko Tarptautinio Instituto pa
talpose. Viena, blogybė su šia vie
ta, kad nėra kur pastatyti auto
mobilių. Kartais tenka išvažinėti 
visas aplinkines gatves, o po ko
kios valandos tokio važinėjimo, 
neradus pastatymui vietos, grįžti 
namo. Kai kam tas atsitiko ir 
šiuo kartu.

Prie Vytauto Mačernio minėji
mo. Yra daug mokslų, kurie sun
kūs, bet juos galima išmokti. Y- 
ra gyvenimo kultūrinių sričių, 
kurios yra įgimtos, arba, kaip 
dažnai pasakome, Dievo dovana. 
Muzika, dailė, poezija yra įgim-

ti dalykai. Mokantis galima su
sipažinti su jų kryptimis, istori
ja, bet pati kūryba yra Dievo do
vana.

Poetas Vytautas Mačernis, ku
rio gyvybę nusinešė artilerijos 
sviedinio skeveldra, turėjo di
džią Dievo dovaną. Mirtis jį nu-' 
kirto pačioje jaunystėje — stu
dento amžiuje. Jo poezijos kūry
ba knygos formoje pasirodė pra
slinkus eilei metų po jo mirties.

Dr. Henrikas Nagys šiam su
sirinkimui atvežė lyg ir patį po
etą Mačernį. Jie nebuvę artimi 
bičiuliai, bet universitetas ir po
ezija juos jungė. Dr. Nagys pri
siminė, kai Vytautas Mačernis 
Vilniaus universitete skaitė savo 
kūrybą — Vizijas. Tikrumoje jis 
neskaitė, o dažnai rankomis užsi
dengdamas akis, lyg didesniam 
susikaupimui ir prisiminimui, 
deklamavo apie tris valandas. Be 
užrašų, be knygos, atmintinai. Ir 
tik jis pats, savo žemaitiška tar
me, galėjo taip perduoti. Kitą 
kartą dalyvaujant jau gerai žino
miems mūsų poetams dalyvavo 
su savo kūryba ir Mačernis. Jis 
susilaukė didžiausio plojimo. Ži
noma, gal tai todėl, kad publika 
buvo daugiausia studentija. Prof 
Mykolaitis Putinas pasakęs, kad 
tai tikrai naujas poetas ir nauja 
poezijos kryptis. Mačernis nieko 
nepamėgdžiojo ir niekuo nesekė, 
o kūrė savaip, kaip jam patiko, 
todėl Vytautas Mačernis ir yra 
vienas iš tų garsių poetų. Niekas 
nepasekė ir nepamėgdžiojo Done
laičio, taip pat ir Mačernio. Tai 
yra unikumai. Savo pašnekesį - 
paskaitą apie Vytautą Mačernį 
prelegentas pailiustravo ištrauko
mis iš jo kūrybos. Vytautas Ma
černis atradęs kontaktą su jau
nais ir su žeme. Okupuotoj Lie- 1 
tuvoj jis neminimas, nors jo kū
ryba saugoma. Laisvos Lietuvos 
kultūros istorija negalės nepami
nėti Vytauto Mačernio.

Po paskaitos Norbertas Linger 
taitis gražiai paskaitė Vyt. Ma- 

i černio šeštąją viziją.
P. Žičkus

plyčioje So. Bostone buvo laiko
mos net trejos mišios už neseniai 
mirusio Justino Vaičaičio'sielą. 
Mišias užprašė jo brolis Pijus Vai
čaitis. Po mišių Vaičaičių artimie 
ji buvo pakviesti į Pijaus namus 
užkandžiams.

PADĖKA
Dailininko Povilo Puzino pa

likimas — paveikslai, dailininkų 
komisijos įvertinti virš 14,000 
dol., buvo atgauti sutartinai 
veikiant Lietuvos Gen. Konsu
lams Chicagoje bei Nevv Yorke 
ir Čiurlionio galerijos čarterio 
direktoriatui. Be juridinės kon- 
sufiatų pagelbos tatai nebūtų pa
vykę. Ypač lemiamos reikšmės 
turėjo Čiurlionio galerijos kar
teris ir Generalinio Konsulo A. 
'Simučio pagelba bei jo dviejų 
metų rūpestis.

Šiuo lietuvišku laimėjimu besi
džiaugdami reiškiame širdingą 
padėką Gen. Konsulams p. p. 
Anicetui Simučiui, Dr. Petrui 
Daužvardžiui ir teisininkui Lou- 
L. Labanauskui už jų triūsą tą 
meno turtą apsaugant Nepri
klausomai Lietuvai.

Č. g. čarterio Direktoriatas

Is your horne SAFE12

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas Į) užsriakt 

paštu ar telefonu LU 5-9500

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

Knygos suskirstytos pagal savo 'iiruij i 15 skyrių n 
mgrupuotos alfabeto eile

.... . .....................miiimiiiiiiiiiiiii...... .

................miiiuiiuhiiimiiiiiiiim^^

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So VVestern 
4 IJEPONII*

PR 8-587S

tMrmuri tuntais h ket virtai! IuiUh 1h nuo p iki 
m Ikt <> vai vak Sek ma<l lenta n»

iMtorn dienom nu<

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. PĖTERAICIO
Lietuviškai anglškas žodynas $7.00

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

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

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčių.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 5 d.

Apsilankymai okupuotoje

Lietuvoje
Savojo krašto trauka ir laisvės varžymai

Nuvažiuoti į pavergtą Lietu
vą daug kas nori, bet ne visi 
turi galimybės. Šiandien apva
žiuoti pasaulį yra ’engviau, kaip 
nuvažiuoti j Lietuvą. Dar sun
kiau iš pavergtos Lietuvos at
vykti i laisva iį pasauli. Viena 
lietuvaitė prięg keletą metų ra
šė tėvams, p-i'venanfi ms lais
vajame pasauly: “Greičiau bū
tų galima j mėnulį nuskristi, 
nogu ius pasiekti’.

Vykstantieji į pavergta Lie
tuva sunkiai gauną reikiamus 
dokumentus Daug vargų ir rū
pesčiu, iki gauni leidimą nors 
Vienai dienai aplankyti savo tė
viške. Ir blogiausias dalykas, 
kad Lietuvoje negali atsipalai
duoti nuo saugumo agentų, nuo 
įvairių propagandininkų, kurie 
dirba, už rusiškus rublius. Pas
tarieji ekskursantą klausinėja, 
tardo, užrašo ir “atsakymus” 
paskelbia laikraštyje, pridėda
mi dar, kad taip kalba apsilan
kiusieji Lietuvoie lietuviai Jei 
kartais ekskursantas, važiuoda
mas automobiliu j tėviškę, tyli, 
tai už jii kalba ša’ia gėdintis pro 
pagardinirkas ar automobilį 
vairuojąs saugumo agentas.

Vienas toks propagandininkas 
rašo (“G, K.” 1969.VTET ?8):
“Automobilis rieda toliau Pra
lekia medžiai, nugaltę javu lau
kai... O ap’inkui, kiek -.akimis 
pasieki — žaluma: žali pakelė
mis sustoję medžiai žali krū
mai, žalia žolė... Kur ne kur su
tviska ežerėlio šukė... Pasirodo 
ir dingsta nodide’i pušynėliai.. ”

Bet įas oropagandirunkas ne
pasako, kur dingo gražios Lie
tuvos ūkininkų sodybos. Kodėl 
dar likusios sodybos taip ap 
griuvusios? Nmeasako, kad tie 
javų laukai priklauso Maskvai, 
o ne Lietuvos ūkininkui.

Toliau, tas propagandininkas 
rašo, kad, 2- 3 valandas pabu
vęs tėviškėle, tas automobilis 
vėl rieda atgal j Vilnių, n-s sve
čias neturėjo laiko ilgiau pabū
ti tėviškėle, ė r verta daryti 
daug tilksta čių myliu kelionę 
ir išleisti gal porą tūkstančių 
dolerių, kad tėviškėle pabūtum 
2-3 valandas9 čia tinka posa
kis: tėviške, koks tu man bran
gus žemės kampelis, bet vien 
tik už to kampelio pamatymą 
tenka sumokėti stambią sumą 
pini gi j.

Net >.leisvojo pasaulio lietu
vių taute-bės komunistai nėra 
patenkinti dabartine tvarka Lie 
tuvoje. Vienas jų pasakojo: 
“Kai 3935 m. lankiausi Lietu
voie, niekas manės netikrino 
Pervažiavau pro Kybartus Lie
tuvos sieną, parodžiau ameriko
nišką pasą ir daugiau nieko. 
Jokių vizų, jokių registracijų 
Porą mėnesių pra’eidau pas gi
mines, artimuosius ir grįžau at
gal. Kai dabar teko važiuoti į 
Lietuvą, reikėjo rusiškos vi
zos, važiavau pro Maskvą. Tė
viškėje leido pabūti tik dvi die
nas. Gal komunizmas būtų ne
blogas, tik nėra laisvės”. Ar tas

komunistas pakais savo p’š'ū- 
ras — nežinia. T pavergtą, L'e-
tuvą buvo nuvykusių ir dau
giau laisvojo pasaulio lietuviš
kų komunistų. Jie grįžo nekal
būs, užsidarę bet savo pažiūrų 
nekeičia.. Anot vieno, “jei aš pa
sikeisčiau, draugai mane išjuok
tų”.

Didžiausia problema, kai pa
vergtoje Lietuvoie besilankantį 
lietuvį užnuola propagandinin
kai. Viena tautietė, kuri ruo
šiasi važiuoti i pavergtą Lie
tuvą, samprotauja: “Jei aš tam 
propagandininkui nieko neatsa
kysiu, bus blogai — paskaitys 
liaudies priešu; jei pasakysiu, 
kad Lietuva rusų pavergta — 
bus dar blogiau. Už tai galiu 
patekti į kalėjimą. Komunisti
niuose kraštuose už pasakytą 
tiesą sodina į kalėjimus. Jei pa- 
girčiau pavergtos Lietuvos tvar 
ką, kaip į mane pažiūrės pado
rūs lietuviai, kai grįšiu iš kelio
nės?”

Dė’to keliaujant į pavergtą 
Lietuvą iškyla problema. Savas 
kraštas, tėviškė, savi žmonės, 
giminės traukia į Lietuvą, bet 
tenai esanti vergija, suvaržy
mai, neturėjimas laisvės, net 
trumpą laiką žmogų tiesiog su
purto. J J

MOKSLININKO SUKAKTIS
Žinomas vokiečių jėzuitų reli 

giinės filosofijos ir teologijos 
rašytojas, prof. Erikas Przywa- 
ra paminėjo savo amžiaus 80-ta 
sias metines. Kattowitz mieste 
Čekoslovakijoje gimęs katalikų 
mokslininkas yra parašęs nema 
ža svarbių religinių veikalų iš
verstų į įvairias pasaulio tautų 
kalbas.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebins 

visai nauja tematika, paimta B 
dabartinės Lietuvos gyvenimo 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa 'eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal 
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes1 nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

CLASSIFIED GUIDE
MiSCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT REAL ĖST A TŲ

HELP VVANTED

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kra tus.

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

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Besi Agency. 2925 VV. 03 PR 8-0032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me 
tus. Savininkai kreipkitės dė! pa
tarnavimo nemokamai.

VI I S C E L L A N E O L' S

STATOME NAUJUS NAMUS
atliekame įvairius patalnvimia

PETRAUSKAS BUILDERS CORP 
General Contraetors 

585-5285

SPEAK LITHUANIAin
We have 2 openings for gals 

who can speak Lithuanian Nice 
Office — Lots of Variety — An- 
swer Phone. We’ll hire giri friends. 
Start $400. No fee.

C 0 R N E L L
4059 So. Archer Tel. 254-5166

VYRAI IR MOTERYS

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunaime ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

•J BUBNYS — Tel. KE 7-5168

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KĖLIMUS IR BALDUS 
/J. RUDIS — TeL CU 4-1050

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

‘‘Marijos garbinimas 
Lietuvoje’’

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

Tvarkingas teisingas i, greitas 
patarnavimas vtBats, Rea: Katate 
reikaiais. Be to, veikia Notariatas 
Daromi ir liudijami vertimai Tvar 
komi pilietybės dokumentai pildo
mi income Ta.\ ir atliekam> kitokį 
pe.taraavuu.ai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PITBUC

4259 S. Mapleivood Av., CL 4-7450

Beveik naujas 4 m<xlernių butų 
■mūras — 3 po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
59 lr Kedzie. $75,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockvvell. ! 
$13,500."

P A R E N T S
We presently have openings for 
ąualified young people betvveen 1 
and 16 yrs of age who are capable 
of dolng professional modeling work

Contact Mr. A. Hcnderson 
l NIVERSAL PRODUCTIONS

-121 -2455 463-2389

MOTERYS IIELP VVANTED VYRAI

i MACHINISTS
Class A

Setup and operate all types of 
machine tools. Steady work in 
clean, modern shop. lst, 2nd and 
3rd shfts. Excellent employee bon- 
efits. Contact:

W. H. Hutchinson 
& Son

1031 N. Cicero Avenue

APDRAUDŲ AGENTCRA
\#niU, gyvybė*

auto mobiliu
sveikatos. bb
nio.
1'atiMfioe ilsi
mokėjimo «•
lygos

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-223.'

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0,
įsteigta prieš 49 metu* 

Dengtame vigų rūšių atogus T&tae
un artai dedame* naujun kaminus, rl 

aaa. nutekamuosius vamzdžiui) Da 
tomu iš lauko Taisome mūre '“tuok 
potnting” Pilnai apsidraudė Visa, 
larbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8776

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriai? laiku

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

2501 W. 00 St. Te!. VVA 5-2787
2008 W. 00 St. Tel. VVA 5-278
8338 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairią prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus tmtomohlllams

E, ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieniniu ,ir. vietiniu auto taisymai 
Patyrė mechanikai Elektroninis mo 
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3T31 arba GR 0-335* 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

iiii.niiiiiiitiHhiiiiiiiniiiimtiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiitiuiiiiiiHtiiiiiHtiiiiiitiiimitH-'

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest B5th Street 
-Chicago, Illinois 

Tek GA 4-8054 lr GR 0-4880
HllilUIUIilUlllltlll!llll>HlltlllllllllllllllllllllllllllimUII!lltlllllllullilill!!l.ui4)tUiUUallllliUilėUlllM

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 67th Place — VVA 8063

IADIO PROGRAMA

emhusia i-ietuvių rtadic Pro 
urna Naujoj Anglijoj, Iš stoties 

VLYN, 1360 bangos veikia sek- 
■ adieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
o pietų. perduodama vėliausiu 
įsaulinii žinių santrauka ir ko
įentarai muzika dainos ir .Mae 
•utės pasaka Programą veda 
'teponas J Minkus Biznio reikš
tis kreiptis į: Baltic Florists — 
lėlių bei dovanų krautuvė 502 E, 
ilroadway, So. Boston, Mass. Tel 
VN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
leitraštis 'Draugas''.

M O V S N G
Apdraustas perkraustymas 

Ji airių atstnmv

A VILIMAS
823 ĮVEST 3ttb PI.ACE 
Telef ff'Ro.fb-, 6.1882

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tus 

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

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas. Ge

ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

4 butų mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmokėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras. 1 % vo-nios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 

| Pamatykit. įmokėkit $6,000.
5 $4 kamb. labai tvarkingas namas 

ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, įmokėti $4,000.

I butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti $12,000.

! lt kamb. niūras, 2-jų auto garažas, 
.1% vonios. Arti 71 ir California. 
i įmokėti $5,000.
i 2-jų butų mūras — 6 ir 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
įmokėti.

Štai I butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

P A R D A V I M 1

Pardavimui
14 SECTIONAL 
BOOK CASES 

Spintelės knygoms, su stiklu 

Skambinkit 776-5162

CONSTRUCTION
REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,

E MEDICINOS IR
E KITOKĮ PASTATAI =

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractoi
į įrengiu naujus lr perstatau 
’ nūs visų rūšių namo apšlldym-

pečius lr alr-oondltionlng — 
naujus lr senus namus. Stogu

. rinas (gutters), vandens Stldj 
j mui boilerius. Turiu lr leidimus

dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr sy 
žinlngat Apskaičiavimas nemo 
karnai

DOMAS 2CKACSKAS 
UEATI.NG & SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago II. UI

Telefonas TI 7-8447

REAL ESTATE

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

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

Marąuette Pke, Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas, 
$1 7,900.

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

VAINA REALTY

SHIPPING — RECEIVING 
CLERK
Steady Wo~’i 

Mušt Speak English
PAKULA & COMPANY 

218 S. \Vabat;h, 7th Floor

Brighton Parke parduodamas 3-jų 
butų po 4 kamb. ir Marąuette Par
ke 2 po 6 kamb. gerai išlaikyti mū
ro namai. Dėl Informacijos skam
binti — 778-2236.

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
bungalovv. Naujas karšto vandens 
gazu šildymas, siena nuo sienos ki
limai, 2 maš. garažas. Apyl. 72 ir 
California. Skambinkit 925-4223

HUBBARD HIGH
6 kamb. mūr. “Octagon” bunga
lovv, 3 maš. mūr. garažas, 50 pėdų 
sklypas. Alumin. langai ir sieteliai. 
Kilimai ir užtraukiamos užuolai
dos: salione, valgomajame ir mie
gamuose kamb. Gazu apšild. Nau
jas stogas ir rinos. Tuojau galima 
užimti. Savininkas — 925-1418 ar
ba KE 5-5219.

Chicagoje vyksta teismas aštuonių asmenų, kurie pereitais metais bandė sutrukdyti demokratų kon-taatocafi įį aUakiJwjaačius i laikr^tioinkgj sakianainm»

2517 W. 71st St. RE 7-9515

5 kamb. mūr. bungaloiv prie 71 
lr Rockvvell. Oaltma tuoj užimti. 
$1 8,500.

(I kamb. švarus mūr bungnlovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

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

0 kamb. <4 mieg.). 18 metu mūr. 
bungalovv prie 72 ir California 
$24.700.

I $4 ankšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900

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

II butų. 10 metų, 2-jų aukštų mO 
namas prie 71 ir California. $162,000

81 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 br Maplevvood t 10,500,

LEONAS REAL ESTATE
TIMCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st Str., Tel. 925-6015

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

D E M E S I O !

DRAUGE galima gauti vidų 
tiniško fęrmatt Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tiukauu įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje ............ .

HMM

REA L ESTATE
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SALES ■ NORTGAGES■ MANAGEMENT

JEIGU JUMS REIKIA 
GRA2IŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ'
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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PARDAVIMUI

^Uunbert, nt M L.E

A L E X ŠATAS— REALTOR
Hali. uffiee 5727 W. Ceroiali R(l. Ciceru, III. Tel. OL 6-z^8J> 

Turimi šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside. I-a Grange Par 
ir kituosi vakariniuoae prlemiesėinoee Prašome niaukti i mfi«ų ištaigi 
ir išsirinkt? iš kaialogo
KlIlIMHIlMHiųilHllllinilllllUllllimillltltMIlIlIlIlIltlIlIlIlI  HH|||HUOIIlilUMi>iUHU«

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

NFRTS RFAT RSTATF
> i Nikele iiaii|<i latalpa 

10US W S3rd STREET TEL 4M 0321

WABEHOUSE WORK
Steady, excell. pav, all co. 
beūefite including insur., pension 
plan.
OHIO MEDICAL PRODUCTS 

3100 S. Homan, LA 3-6292 
AUTOM. SCREW MACHINEMAN

To sėt up & operate.

B. & S. — Skokie. UUnois 
Tel. — 677-0270______

Reikalingas
DŽENITORIUS

Tuojau pat. Dirbti vakarais. Pilną 
laiką. $3.00 į vai. Nuolatinis iar- 
bas. Kreiptis į —

MR. JOE, Tel. 471-2918

KITCHEN HELP 
COOK

Full Time, Six Days, Good Salary

COOK’S HELPER
Full Or Part Time

SZABO FOOD SERVICE
TRINITY COLLEGE 

2045 Half Day Rd., Deerfield, Iii. 
Tel. — 945-7080

MECHANIC - 
Experienced in truck repair. 
Union pay and benefits. lst 
and 2nd shifts open. Steady 
work. Call — 225-0418.
GEN’L FACTORY PLATER OR 
HELPER. ,Exper’d in job shop 
plating. Wil'ing to wcrk overtime. 
Hospital’n, pd. vacation & holidays.
PF.ECISION PLATING CO. INC. 

Mr. Peters — Tel. JU 3-3333

HELI' A M ED MDt'ERVH

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME 

Good starting rate. Experience re- 
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. Tel. 383 2300
Reikalinga ateinanti vyresnio amž. 
moteris prižiūrėti vaikščiojančią 
ligonę. Apie 6 vai. į dieną nuo pir
mad. iki penktad. Netoli nuo 95-os 
ir VVestern. Skambinkit 445-6186

Reikalinga
VidutinioMOTERISamžiaus

Bendram raštininkės ir mašinraš
čio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

Reikalinga

VIRĖJA
Geros darbo sąlygos. Sekmadieniai, 
šeštadieniai ir šventadieniai laisvi.

K r e i p t i s r

EFSEN’S
3623 Archer Avenue

Remkit tuos biznierius, kurie 
‘■kelbiasi dienraštyje “Drauge”

HELP VVANTED — MOTERYS

FULL TIME — DAY AND AFT.ERNOON SHIFTS
ASSEMBLERS

Apply in person or call personnel Department — 345-9000
AMPHENOL GONNECTOR DIVISIDN

BLNKER-ROMO CORPORATION 
“A Good Place To VVork”

2801 South 2 5 th Avenue Broadview, Illinois
An Eąual Opportunity Employer



VĖLINES AMŽINO GYVENIMO MIESTE
Jurgis Janušaitis

Lapkričio 2 d., sekmadienis, mūsų tautines ir religines tradici- 
Daugelis lietuvių skuba į Šv. Ka- jas.

LB Pasauliečių teisėms apsau
goti komiteto pirmininkas A. Re
gis drauge su kun. Abromaičiu 
uždega žvakę, kaip simbolį bend 
ruomenės ryšio tarp gyvųjų ir mi
rusiųjų. Ta proga A. Regis pasa
ko reikšmingą žodį, prisiminda
mas mirusiuosius, šių kapinių kū 
rėjus ir pastangas, šiose kapinėse 
išlaikyti mūsų šventas tautines ir 
religines tradicijas bei pagarbi} 
laidojimą mūsų artimųjų. Trum
pos mirusiųjų prisiminimo apei
gos baigiamos Marijos giesme. Po 
to artimieji vėl lankė kapus, o 
Vilniaus krašto lietuviai savo na 
rius lankė organizuotai.

Vėlinių vakarą, lapkričio 2 d., 
gausiai susirinkome į tėvų jėzui
tų koplyčią, kurioje kun. J. Bo
revičius, SJ, atnašavo už miru
sius šv. Mišias ir pasakė gilios 
prasmės, mūsų tautos kovotojų 
atminimui pagerbti pamokslą. 
Po pamaldų koplyčioje dalyvavę 
ėmė po degančią žvakę ir eisena 
atėjo prie paminklo Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę ir jas sudėjo 
jo papėdėje. Ramovėnų atstovas 
Kulikauskas ir birutininkių — 
Babickienė prie paminklo padė
jo vainiką. Kun. J. Borevičius čia 
savo pasakytame žodyje prisimi
nė mūsų tautos kovą už laisvę ir 
tas brangias gyvybės aukas, ku
rios buvo sudėtos ant tėvynės au
kuro. Kvietė išlikti tvirtais tikėji
me į tautos laisvę, nepasimesti į- 
vairių pirklių keliuose ir tęst žu
vusiųjų už tautos laisvę paliki
mą.

Įspūdingos, giliai prasmingos, 
trumpos pamaldos baigtos Mari
jos giesme ir Lietuvos himnu.

Chicagiečiai šiais metais miru
siųjų atminimą pagerbė prasmin 
gai ir tai pastangos LB Pasaulie

zimiero lietuvių kapines, tą am 
-žino gyvenimo miestą, kuriame 
amžinos ramybės miegu užmigę 

silsisi brangūs tėveliai, broliai, se
nutės, sūnūs, dukros, artimieji gi
minės. Šis lietuvių amžinojo gy
venimo miestas per gerą pusam
žį išaugo į didelius plotus ir kas
dien į šią vietą atskuba vis nau
ji ir nauji gyventojai.

Kilnu, kai artimieji nepamirš
ta savo brangių žmonių, amžiny 
bėn išėjusių ir jų šviesų atmini
mą prisimena maldoje, ar pari

binę prie jų kapo, kad ir išskirti- 
nomis progomis, kaip kad Vėli
nėse. *

Vėlinės — sena lietuvių religi
nė tradicija, gražiai praktikuota 
neprikl. Lietuvoje. Mename, kai 
vakare sušvisdavo Kauno kapi
nės nuo artimųjų uždegtų žvaku
čių, kai vakaro glūdumoje mal
dos žodžiai tyliai sprusdavo iš 
prie artimųjų kapų berymančių.

Šiame krašte yra graži tradici
ja — Kapinių puošimo diena, 
kurioje prisimenama mirusieji. 
Tačiau lietuviams Vėlinės turė
tų būti lyg tėvynės šventa relik
vija ir tos tradicijos turėtų būt 
kasmet kartojamos šiame laisvės 
krašte.

Ir praėjusį sekmadienį Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines užliejo 
šimtai artimųjų. Ir naujose kapi
nių sekcijose veik prie kiekvieno 
kapo, ženklinto gražiais pamink- 
lais ar tik kukliu akmenėliu Hude 
syje susikaupę maldoje prisiminė 
savo artimuosius. Daugelis ant 
savo artimųjų kapų dėjo gyvų gė
lių puokštes ar specialius vaini
kus ir uždegė žvakutes.

Štai vienoje vietoje motina liu 
di netekusi dukrelės, kitoje vieto 
je žmona ką tik palaidojusi sa-

Pavergtų tautų komitetas Chicagoje Tautų parodoje Navy Pier 
įteikė ,Eisenhowerio medalį redaktoriui kun. J. Prunskiui.

Nuotr. V. Noreikos

TAUTINIŲ GRUPIŲ PARODA

sąjunga buvo išstačiusi virtu- DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 5 d. 7
vę, pypkes, kilimus !

Pažymėtina, kad įvertinant dar plačiau ir intensyviau daly'; ku pavyzdžiu, malda ir evange- 
lietuvių pastangas Pavergtų tau- vauti visuose Bažnyčios apašta- lijos dvasia paremta veikla au
tų komiteto pirm. Viksninš, be 
jau kitur pažymėtinųjų, Eisen- 
howerio medaliu apdovanojo L 
B Chicagos apyg. pirm. A. Juš
kevičių ir lietuvaitę Parodos ka
ralienę Laimą Plačaitę.

J. Daugi.

ŠV. TĖVAS PASVEIKINO 
MOTERIS

Šventasis iTėvas specialiu raš
tu pasveikino Australijos kata
likių Moterų XXIV-jį kongresą, 
nesenai pasibaigusį Melbourne, 
Paulius VI pabrėžia moterų tei1 
šių lygybę visame viešame gy-1 
venime, politikoje, socialinėje 
ir kultūrinėje srityje. Ypatinga | 
katalikių moterų užduotis yra

rodyti tikrąjį kelią.lavimo darbuose, kaip to reika
lauja Vatikano II-sis susirinki
mas. Šiais technikos laikais, 
rašo Popiežius, kada žmogui ky- — Rašyt. Irving Wallace tei- 
la pavojus likti mašinos vergu, gia, kad jo knygų yra parduo- 
moters pareiga yra savo motiniš ta 50 mil. egzempliorių.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po sunkios ligos mirė

yo mylimą vyrą, čia dukrelė pri- ČJų teisėms apsaugotį §v. Kazi-'l 
klaupusi deda ant mylimo tėve- miero lietUvių kapinėse komite- 

; 410 kapo gėles ir mini brangų Sklypų savininkų draugijos ir 
vardą... Ir šimtai tokių scenų, ku- t(\vų jėzuitų.
riose atsispindi meilė, pagarba Kad §i graži tradicija kasmet 
amžinybėn išėjusiam savo arti- stiprėtų ir būtų kartojama, nes 
miausiajam žmogui.

Ir kai eini per plačias kapines 
ir paminkluose skaitai įrašus, ste
biesi, kiek daug ir daug pažįsta
mų veidų išsiskyrė iš mūsų tarpo, 
kiek daug artimų draugų čia jau 
ilsisi.

, , Ir tomis mintimis gyvendamas 
štai artėji prie šios amžino poilsio 
vietos įkūrėjo kun. Mato Kriau

Net apie 40 įvairių tautinių 
grupių su savo eksponatais lapkr. 
1-2 d. dalyvavo Navy Pier suren
gtoje parodoje. Į šias parodas įėji
mas visiems nemokamas, tai pa
prastai jas aplanko apie 100,000 
žmonių, ne tik iš Illinois bet ir 
iš kitų valstybių. Parodoje buvo 
išrikiuota 35 vėliavos, jų tarpe 
ir Lietuvos trispalvė. Ilga eilė 
paviljonų: Pakistano su gausy
be tą šalį vaizduojančių plaka
tų, Vengrijos nuotraukos, Meksi
kos rankdarbiai, Indija su -Taj 
Mahal vaizdu ir dramblio kau
lų dirbiniais, Covenija su lėkštė
mis, paveikslais. Turkija su vario 
dirbiniais, Norvegija su dailiai 
padengtais stalais, prancūzai su 
lėlėmis ir Napoleono vaizdu, bri
tai su savo Rolls Royse automo
biliu. Čia buvo korėjiečių kerami
ka, lėlės, iš sėklų su
daryta mozaika ir iš kriauklių ka
roliai, japonų vėduoklės ir gau
sūs rankdarbiai, indėnų karoliai 
plunksnomis išpuošti dalykai, 
švedų namų puošmenys, olandų 
keramika, britų stiklo ornamen
tiniai gaminiai, serbų rankdar
biai, filipiniečių liaudies menas, 
vengrų medalionai, graikų lėlės, 
bulgarų išsiuvinėjimai, kroatų

ornamentai, serbų kilimai, porto- 
rikiečių rankdarbiai, slovėnų stal
tiesės, monetos, peruviečių lamos 
vaizdai, puošmenys, švedų šiau
diniai ornamentai.

Net ir negrai katalikai, susibū
rę į Šv. Martino de Porres draugi
ją, čia turėjo savo porą paviljo
nų su nuotraukomis pasižymė
jusių negrų, su negrų puošniais 
dirbiniais.

Apie lietuvių, čekoslovakų, len
kų paviljonus plačiau rašyta 
mūsų dieraščio vedamajame. 
Reikia čia pažymėti ypatingus 
Lilet. Bendr. kultūrinių parengi
mų vadovės O. Smieliauskienės 
nuopelnus, kuri ne tik lietuvių 
paviljonus suorganizavo, bet ir 
atvedė savo “Grandies” šokėjų 
grupę, visada žavinčią žiūrovus. 
Įvairios tautybės čia pildė savo 
programą. Matėsi net seselių 
vienuolių, prie jų suorganizuotų 
airių, lenkų paviljonų.

Stambus paviljonas mums 
draugingų ukrainiečių su jų lė-: 
lėmis, keramika, siuvinėjimais,1 
su jų tautiniu muzikos instru-! 
mentu — bandūras. Savo pavil
joną turėjo vokiečių vyrų choras, 
italai su savo meniškomis statu
lėlėmis, net ir Amerikos turkų

A.
JURGIS J.

Gyveno 1627 
Cicero, Illinois.

Mirė lapkr. 3

A.

DUDONIS

So,. 49th Avė.

d.. 1969, 7:20
aon-val. vak., sulaukęs 75 m. 

žiaus.
Gimė Lietuvoje Kilo iš Rad

viliškiu parapijos, Karčiamų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stella, sūnus Bruno, duk
tė Sylvia Hoffman, žentas 
John, 2 anūkes Ch,rištine Ma
rie ir Judith Ann, brolis Stan
ley, brolienė, Anna lr šeima 
gyv. Beloit, Wlsconsin, miru
sių: sesers ir brolio, valkai lr 
jų šeimos, ir kiti giminės, drau
gai lr pažjstami.

Priklausė šv. Cecilijos dr-jal.

Kūnas bus pašarvotas treč., 
2:30 va}, popiet, Vance koplyč., 
1424 S. 50th Avė., Cicero.

Laidotuvės jvyks penktad., 
lapkr. 7 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Anta
no parapijos bažnyčia, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. P,o pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus lir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jean 
Vance. Tel. 652-5245.

RAMUMAS — GERIAUSIAS ŽMOGAUS 
GYDYTOJAS .

Visi automobiliai turi smūgių 
naikintojus arba rezonuotojus, 

s£io kaį».'Vč£ kelete‘šiteu kurie vežiuojant paSalina vežimo
lietuvių susirinko, kad prisiminti 
visus šiame amžinajame mieste 
besiilsinčius tautiečius.

Specialų mirusiųjų atminimą 
suorganizavo LB Pasauliečių tei
sėms apsaugoti Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse komitetas ir šių 
kapinių sklypų savininkų draugi
ja. Trumpą akademiją praveda 
komiteto sekretorius K. Barzdu
kas. Maldas atskaito ir prisimena 
šiose kapinėse besiilsinčius bei pa 
vergtoje Lietuvoje mirusius ir ko
voje už tautos laisvę žuvusius bro 

. Jius ir seseris Šv. Kryžiaus para
pijos klebonas kun. E. Abromai
tis. Liudvika Giedraitienė, Skly
pų savininkų draugijos pirminin
kė, padeda prie kun. M. Kriau-

knatymą. Tai geras pavyzdys 
to, kas žmogui .yra ramumas.

Kai kartą užsidegė Emerso- 
no biblioteka, pas jį atbėgo jo 
drauigė rašytoja Loiuisa M. Al- 
cott, kad pareikštų jam savo 
užuojautos dėl nuostolių neten
kant brangiausio jo turto — 
knygų. Ji atrado jį smagų ir ra
mų stebintį liepsnas, kurios nai 
kino neįvertinamus jo knygų 
tomus, kurių daugelis su pačių 
rašytojų dedikacijomis. Nors tą 
nuostolį jis turėjo būti skaudžiai 
pajautęs, buvo toks ramus, lyg 
sėdėtų ir skaitytų savo kabine
te. Jis galėjo stebėtis net lieps
nų žaidimu.

Neliūdėk, Louisa, — ipasa-
čiūno kapo vainiką, kuris ženkli- Į kė jis savo užjaučiančiai drau- 
na liet. visuomenės įvertinimą se; gei. — Tik pažvelk į nuostabias 
nosios kartos pastangų išlaikyti į liepsnas. Dabar mes galime

jomis pasigrožėti.
Louisa Alcott sakydavo, kad 

šito mokslo ji niekuomet neuž
miršusi; iš jo ji išmojusi ir 
kiekviename nuostolyje bei ne
pasisekime dar įžvelgti ko nors 
gražaus. Todėl ji mėgdavo sa
kyti “Kad tik visi žmonės ga
lėtų išmokti savo nuostolius ir 
nelaimes pakelti tokiu ramumu 
ikaįp Emersomas, jie būtų daug 
laimingesni, negu jie yra”.

Anot jų tvirtinimo jei žmo
nės savo jėgos ir savo gyveni-! 
mio gaivumo jie nesuaižytų tūks I 
tančiais nenaudingų rūpesčių ir ( 
sielvartavimų, nefoūtų pikti, ir 
ta energija, kuri jų gyvenime 
turėtų atlikti kūrybinį darbą, 
nebūtų išsklaidoma tūkstante
riopai kenksmingu būdu. O kas 
prie menkiausios progos ima 
smarkauti, jaudintis dėl kiek
vieno mažo nemalonumo, palken 
kia švelniai savo smegenų atrūk 
tūrai. J. Mškns

DR. LIUDUI GAUDUŠUh
didžio skausmo prislėgtam, netekus bran
gios žmonos, reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.

Elena, Jonas ir Jurgis Valiukoniai
So. Boston, Mass.

Gen. štb. pulkininkui 
A. + A. POVILUI ŽILIUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI, seserims, broliams ir kitiems gi
minėms bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

LV.S. “Ramovė”
t Chicagos Skyrius,

A A

IRENA PO2ELIENE
GELE2INYTĖ

Gyveno 3320 "X” Street, Omaha, Nebraska 68107.
Mirė lapkričio 2 d., 6:30 vai. ryto, Sulaukusi 45 metų.
Gimė Lietuvoj^.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vytautas, dukterys: Irena, 

Daiva ir Silvija.
Kūnas pašarvotas Larkino koplyčioje, Omahoje.
Laidotuvės įvyks trešiadienį, lapkričio 5 d., iš Šv. Antano pa

rapijos bažnyčios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS IR DUKTERYS.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

\ §KRPTEini$
If 5 $$$ i 

mti 2

FUNERAL HOME

T H RE 6
AIR CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6846 SOUTH WESTERN AVĖ REpublic 7 8600

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Martin Mack, 105 m.,
dv&ačiu išvežioja-------

Aledo, III., augina daržoves savo darže ir jas

MIKROFILMUOJAMI
DOKUMENTAI

Žv. Jono katalikų universite
tas Collegeville mieste JAV-se 
žymiai papildė savo seniausių 
rankraščių ir bažnytinių doku
mentų rinkinį gautais Eszteir- 
gom vyskupijos bibliotekoje Ven 
grijoje saugomų dokumentų mi
krofilmais. Amerikos specialistai 
čia mikrofilmavo šv. Grigaliaus 
Didžiojo laiškų rinkinį iš XI-jo 
šimtmečio, Haymo von Halber- 
stadt veikalus iš IX-jo amžiaus, 
seninus čia laikomus šv. Rašto 
rankraščius bei (kitus dokumen
tus. Iš viso Coilegeville katalikų 
universitetas mikrofilmų pagal
ba surinko jau daugiau negu 
17 000 svarbiausių bažnytinių 
dokumentų, kuriais gali pasinau 
doti Amerikos mokslininkai ir 
studentai.

i

Mylimai mamytei

>

ELENAI VISOCKIENEI
Vokietijoje mirus, giliai liūdinčią dukrą LIZJį BU- 
LIKIENĘ* šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame.

E., V. ir A. Garbeniai

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 YArd* 7-1741-2

,,11(11,II,III,II,,1,1,II,,11,III,,1,1,11,11,11,,,,

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LFX)NAS FRANCKUH 

Stabdžiai, San kabo*. Transmisijos. 
Tune-up Ir Motoru Remontą*

5759 So VVestern Avenue
Karur»«> iKIh *,rwi 

Tel. — PRcspect 8-9533 
*o,ioiiuiį|ii.iiM(,t,«i,,>|i,<„,Hi,iiiHlll

G £ L £ S
Vestuvėms. banketams, laidotuvėm 

ir kitokioms oroaoms
G U Ž A Ii S R V 

ukvkkIiY iiii.ls opi invcia
’ i-tS W ilSril Street. Cileaao.

Tel PR S-OSSS — PR R-ŪR34

REMKITE DRAUG V

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP C. LACK IK SUMOS
< WI«Zt

J424 W. 69,b Street 
J314 W. 2Srd Plaee

Tel. REpublic 7-12L8 j 
Tel Vlrųtnia 7-667 i

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

ANTANAS M PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė, Tel. YArds 7-8401

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 3-1003



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 5 d.

' Chicaaos•r

žinios
LEINSDORF DIRIGUOJA

Chicagos simfoninis orkestras 
lapkr. 6, 7 ir 8 d. duoda šią pro
gramą: Weberio Der Frei- 
schuetz overtiūrą, Beetihoveno 

metų progomis, jau atspausdin- Koncertą pianinui nr. 5, ir Pro-

X Draugo išleisti atvirukai,
skirti sveikinimams artėjančių 
Šv. Kalėdų švenčių ir Naujųjų

Sos 90 pėdų aukštumo bokšto 
2,000 svarų bronzinį varpą. Nė
ra jokių žymių kaip varpas bu
vo iškeltas. Bažnyčia, 83 metų 
senumo, yra pine Ogden ir Jaok- 
son gatvių.

SKRIDIMAI OLANDUON

Karališka Olandijos lėktuvų 
linija KLM po naujų metų pra
dės tisioginius (be sustojimo skri 
dimus iš Chicagos O’Hare aero
dromo į Amsterdamą. Linija 
naudos DC-8 sprausminius. Ke
lionė truks 8 valandas.

KALĖDINIAI DARBAI

Cthieagos pašto viršininkas

ZvAI G 2D UTĖ
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. Placas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

RUDENS ŠVENTES LIETUVOJE
ti ir išsiuntinėti visiems prenu
meratoriams. Atvirukai dailūs, 
spalvoti, viso 15 skirtingų rūšių, 
sveikinimo įrašai, laikantis se
nųjų mūsų tradicijų, lietuviški.
Šia ir artėjančių švenčių proga 
malonūs skaitytojai prašomi pa-1 met eismo nelaimėse žuvo 303! samdomi laikini darbininkai

kofiėffo Romeo ir Julietą. So
listas pianistas Bruno Gelber, 
diriguoja Erich Leinsdorf.

303 ŽUVO EISMO NELAIMĖK
Iki spalio 31 d. Chicagoje šį- j Henry McGee praneša, kad jau

remti mūsų dienraštį didesne 
ar mažesne pinigine auka ir tuo 
palengvinti nuolat sunikėjantį 
mūsų spaudos darbą. Tačiau at
virukų gavėjai nėra būtinai įpa
reigojami už juos atsilyginti. 
Prenumeratoriai, kurie negali 
jų panaudoti, prašomi jų mums 
nebegrąžinti, o perduoti savo kai 
myriams ar pažįstamiems. Vi
siems, kurie švenčių proga savo 
auka prisimins savo dienraštį, 
iš anksto tariame malonų ačiū.

x Naujame dvisavaitinio žur
nalo “Laivo” numeryje (nr. 22) 
yra įdomios ir aktualios medžią 
gos įvairiais šių dienų klausi
mais. Dr. P. Mačiulis pateikia 
pluoštą atsiminimų, kaip Kau
ne būdavo minimos Vėlinės, A. 
Nockūnas, MIC, patrilkia popie
žiaus Pauliaus VI iš vienos au
diencijos minčių apie neatsar
gios kritikos pavojus; taip pat 
įdomus yra straipsnis P. P. Ci
niko, MIC, apie ntaldą. Siame 
numeryje telpa plati apžvalga 
iš lietuvių gyvenimo, pasižvai- 
goma tarptautiniuose politiniuc 
Be ir religiniuose baruose.

X Vita Reinytė, Gražina Inov-

asmenys. Tame laikotarpyje su
žeistųjų skaičius siekia 35,887.

PAVOGĖ BAŽNYČIOS VARPĄ
Nardi Wrecknng kompanijos 

pareigūnai negali suprasti koks 
inžinerijos genijus pavogė iš 
griaunamos Sv. Jarlato bažny-

prieškalėdiniam laikotarpiui. No
rį tokio darbo turėtų tuojau 
kreiptis į centrinį paštą ar jo 
skyrius. Valandinis atlyginimas 
bus $2.83. Alga padidinama 10 
proc. dirbantiems nuo 6 vai. vak. 
iki 6 vai. ryto.

SUDEGĖ VIEŠBUTIS

Sprogimas ir gaisras sunai
kino 64 kambarių Virginia vieš
butį Gary mieste. Daugiau 100 
asmenų saugiai išbėgo. Visi 525 
Gary ugniagesiai Kovojo su gaiš 
ru, kurio liepsnos buvo mato
mos 3 mylių atstume. Trys ug
niagesiai buvo sužeisti. Nuosto
lių padaryta daugiau $500,000.

$500,000 LIGONINEI

Chicagos turtuolis W. Cle
ment Stone paaukojo $500,000 
Swedish Covenant ligoninei, 
5145 N. California. Milijonierius 
pernai buvo pažadėjęs tiek pa
aukoti, jrigu ligoninė metų bė
gyje naujiems praplėtimams bū' 
tų sutelkusi milijoną dol. Vajus 
pasisekė ir iStone ištesėjo savo

Kun. Petras Barauskis, MIC, vėl 
pradėjęs dėstyti lotynų kalbą ir re
ligiją Mat anapolio mokykloje.
Anksčiau jis buvo ilgametis šios 
mokyklos mokytojas, bet kurį lai- 

skytė ir gražus būrelis lietuvių ką ėjo įvairias pareigas vienuolyne, pažadui.
ir nelietuvių vaikučių spalio 26 --------- - ------------ — —-

X Cicero žem. ..lituanistinės X Chicagos Lietuvių Medžio- 
mokyklos tėvų komdtetan išrink (tojų - Meškeriotojų klubo šam- 
ta Adolfas Markelis, Rasa Ša- 1 pano balius įvyks lapkr. 8 d,, 8 
rauskienė, Giedrė Končienė, Ni- vai. vak., Marųuette salėje, 6908 
jolė Baronienė ir Vyt. Zalato-, So. Westem Avė. Gros Rarno- 
rius. . nio orkestras. Bilietai, įskaitant

d. priėmė iPirmąją Komuniją 
Visų Šventųjų parapijos bažny
čioje, Rosel'.ande. Juos gražiai 
paruošė mokyklos vedėja sės. 
M. Patricia. Dalyvavo daugybė 
tėvų ir svečių iškilmingose pa
maldose ir pasidžiaugė (gražiai 
pravestomis iškilmėmis.

Derliaus šventė. Baigdami 
rugius piauti, lietuviai ūkinin
kai seniau turėjo visą eilę tam 
tikrų apeigų, pav.: užkasdavo 
rugienoje duonos ir druskos 
kaip žemės auką, kad ir (kitais 
metais susilauktų gero derliaus. 
Buvo daromos ir vaišės su pri
taikytais ta proga valgiais.

Rugsėjo 8 diena yra Švč. Mer 
gėlės Marijos gimimo šventė. 
Jos apsireiškimas Šiluvoje. Taip 
pat rugsėjo 8 dieną prisimena
me neįvykusią Vytauto Didžio
jo karūnaciją. Ji yra Lietuvos 
tautinė šventė.

Visų šventųjų šventė yra Ro
mos (katalikų bažnytinė šventė. 
Ji yra skiriama visų šventųjų 
atminimui.

Vėlinės švenčiamos lapkričio 
2 dieną. Ta diena skiriama pri
siminti minusiems. Lietuvoje 
buvo labai gražiai prisimenami

tą dieną mirusieji. Iš ryto bū- 
idavo gedulingos pamaldos, o po 
į pamaldų eidavo į kapines ir ten 
uždegdavo ant savo artimo ka 
po žvakutę. Vėlinių dieną gra
žiai pagerbdavo karius, kritu
sius dėl Lietuvos laisvės. Bū
davo atliekamos gražios apei
gos Karo Mtuziejaus sodelyje 
prie Nežinomo Kareivio kapo.

Lietuvos kariuomenės šventė 
yra lapkričio 23 d., nes Vilniu
je, 1918 m. buvo išleistas pir
mas Lietuves kariuomenei įsa
kymas.

Adventas (lotyniškai —atė
jimas) bažnytinis laikas pasi
ruošti Kristaus atėjimui per 
Kalėdas. Advento metu tikintie
ji susilaiko nuo triukšmingų pat- 
silinkstminimų.

Aušra Kananavičiūtė 
Fhfliadelphijos lit. m-los VU Sk. 
mok. . • —

Slibinas (grafika) Piešė Marins Galiūnas, 12 metų
šis piešinys .buvo išstatytas Faulkner Gallery, Santa Barbara mieste, 
Californijoje.

Gamtos šviesa

Rytuose saulė leidosi,
Mėnulis pasirodė galinga šviesa, 
žvaigždės mirgėjo tylioje

dangaus padangėje.

Medžiai linktelėjo savo didingas 
viršūnes,

Dėkodami gamtos Sutvėrėjui 
Už šj apšviestą pasaulį.

Aušra Kananavičiūtė

MAIRONIS
Jonas Mačiulis, slapyvarde 

Maironis, gimė 1862 m. spalio 
21 dieną, Raseinių apskrityje. 
Jis buvo kunigas. Jis baigė 
Kauno kunigų seminariją. Mai
ronis buvo pavadintas tautinio 
atgimimo poetu. Kai Maironis 
gyveno, rusai valdė Lietuvą. La
biausiai kas man patinka iš Mai
ronio kūrybos, tai jo eilėraš
čiai apie Lietuvą. Mano mėgia
miausias eilėraštis, kurį Mairo
nis parašė yra “Lietuva brangi”. 
Mama pasakė, kad žmonėms 
taip patiko Maironio eilėraščiai, 
kad net pradėjo dainuoti juos. 
Jis mirė 1932 m. birželio 28 d., 
Kaune.

Vytenis Senuta, 
Brocktonas

GALVOSŪKIAI

z-

MANO MAMYTĖ GIMĖ 
LIETUVOJE

Mano mamytė gera. Aš labai 
myliu savo mamytę. Ji man 
ruošia valgyti, sušukuoja plau
kus ir kartais padeda apsireng
ti. Kad aš sergu ji mane prižiū
ri. Mano mamytė gimė Lietu
voje. Ji pasakoja man apie Lie
tuvą. Aš mėgstu jos pasakojimų 
klausyti. Ji išmokė mane lietu
viškai kalbėti. Ji kaį kada man 
padeda lietuviškai pamokas 
ruošti. Ji išmokino mane lietu
viškai poterėlius kalbėti.

Dalia Musonytė, 13b kl. 
“'Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio iit. m-los laikr. Nr. 5.

SEKMADIENIO IŠVYKA Į 
GAMTĄ

, Kol dar yra rudens gražus 
oras, mes sekmadienius pralei- 

1 džiame gamtoje. Taip ir sį sek
madienį išvykome į mišką. Pir
miausiai susiradome stalą. Aš 
su tėte nuėjome parinkti gra
žių lapų. Kai sugrįžome, mamy
tė buvo paruošusi scailą pie
tums. Kaip skanu valgyti gry
name ore. Pavalgę nuėjome prie 
ežero. Ten buvo labai gražu. Me
džiai geltonavo, oras šiltas. Taip 
buvo malonu miške.

Vida Pargauskaitė,
Miarąuette Parko Lit. mok. 

IV šk. mokinė

ŠPINATAI
Kai aš buvau mažas vaikas, 

man labai patiko valgyti. Man 
labiausiai patiko špinatai. Juos 
valgydamas, aš pasidariau labai 
stiprus ir galėjau nudirbti daug 
darbų: langus nuplauti, sutvar
kyti namą, žolę nuplauti, gara
žą iššluoti ir net mašiną nuplau
ti. Aš taip pat galėjau labai 
greitai bėgti. Kai man buvo pen
ki metai ,aš jau važiavau į 
Amerikos Olimpijadą ir laimė
jau tris aukso ir penkis sidabro 
medalius. Aš fbuvau labai gud
rus. Kai jau man buvo dešimt 
metų, aš pradėjau eiti į gimnia- 
ziją. Bet vieno dalyko aš nega
lėjau suprasti: kodėl mane visi 
vadino Albert Popeye Einstein?!

Visvaldas Balašaitis, 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus

Lit. Mokyklos 8 sk. mok.

Keli ir kurie Lietuvos uostai 
yra prie Baltijos jūros?

(5 taškai)
U

a) Kas turi rankas, bet nie
kada jų neplauna?

(5 taškai) J-
b) Kas yra prieš tave, bet tu 

niekada negali matyti ir žinoti?
(5 taškai)

c) Lengvesnis už plunksną, 
bet tu gaili laikyti tik minutę, o 
ilgiausiai — kelias minutes.

Atsiuntė Braikauskai.
(5 taškai)

m
Ar yra gyvybė mėnulyje?

(3 taškai.)
IV (vyresniems)

Kuris Nobelio premijos lau
reatas sukūrė reliatyvumo teo
riją?

(5 taškai)
V

Nuo Vilniaus ilki Kauno yra 
96 km. Nuo Kauno iki Šiaulių | 
— 157 km. Nuo Šiaulių iki Klai
pėdos (per Tauragę) — 234 km. 
Kiek kilometrų yra nuo Vilniaus 
iki Šiaulių? Kiek nuo Vilniaus 
iki Klaipėdos?

(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai

1) Kryžiuočiai ir kalavijuo
čiai.

2) Danutė Stankaitytė ir (Sta
sys Baras (Baranauskas).

3) 32° F.
4) Baltimore, Md.
5) Sala, yla ir t. t.

Lietuvi,; Stalenh,v jus 3 dol., pne jejimo $3.50.
Rezervacijoms tel. PR 6-8688.

(pr.)
19tas visuotinis__ ,______________ suvažiavimas

X Mariaus Maumo slapyvar- įvyks lapkr 27-28—29 d. d., 
džiu pasirašytas atėjo 11-tas m Inn> st. ir
‘©raugo” romano konkursui ,(3^ Avė., Chicagoje. (pr.) 
rankraštis.

— Aldona Sugar, mūsų dien

X Dr. Arvydo KUorės organi-

raščio prenumeratorė La Gran
ge, Hl., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 5 dol. auką spau
dai paremti. Ačiū.

X Jonas Jokubka, Anglijos 
lietuvių klubo kasininkas, rūpi
nasi klubo biudžetu, (kuris yra 
gana didelis, atsilkviečiiant lietu
vius rašytojus iš Anglijos.

X Mrs. Gerhard Feldmann, 
M. D., Rochester, N. Y., parėmė 
mūsų spaudos darbus 5 dol. au
ka. Dėkojame.

, .v,. ,. . zuojamo forumo, įvykstančioX Joniškiečiams Žuvusioms ir mokslo ar kūrybos simpoziumoMirasiems dėl Lietuvos Laisvės 
pagerbti Lietuvių Fonde įsteig
tam įnašui padidinti, jo atsto
vas L. Simaitis fondui įteikė 
$250.00. Tą sumą sudėjo: Dr. 
J. Ramonas $100.00, kun. Z. Ge
lažius $25.00 ir Joniškiečių su
ruošto pobūvio pelno dalis 
$125.00. Dabar tame įnaše yra 
$750.00. LF adresas 6643 So. 
Maplewood Avė. Chicago, UI. 
60629. (pr.)

X Už a. a. E. Kučiūnienės vė-
X Cicero Jūrų Šaulių Kuopa 1® šv. Mišios bus atnašaujamos 

ateinantį sekmad., spalio 9 d.,“Klaipėda”, lapkr. 8 d. šeštad., 
rengia savo tradicinį “švyturio” 
balių, B. Pakšto svetainėje,
3800 S. California. Bus įvairi Avė. 
programa, dovanos, vakarienė 
ir kiti paįvairinimai. Pradžia 
7:30 v. v. Šokiams gros B. Pakš
to orkestras. Įėjimas su vaka

metu Chicagoje, temos pavadi
nimas yra pakeistas taip: “Ry
tojaus mokslo kryptys” (ibuvęs 
pavadinimas “Mokslas 2000-tai
siais metais”). Be dr. Kliorės, 
šiame forume dalyvaus prof. dr. 
Algis Avižienis, prof. dr. Ina 
Užgirienė ir dr. Jonas Valaitis.

x Chicago Sun Times” dien
raštis vakar dienos laidoje įsidė
jo Lietuvių šventovės Romoje 
projektą, kuris išstatytas ar
chitektų parodoj Pahner House 
Chicagoje. t

X Leonas Jonikas, lietuvių
10 vai. ryto, T. Maiijonų koply 1^,^ laikraščio Chicagoje 
ooje (ant 63 St. ir KUboum., ,y ,.ltsakommgMie

pne Draugo). mirė pirmadienį.dr-ja kviečia visas na-Dukterų 
rėš ir velionės draugus skaitlin
gai dalyvauti. (pr.)

X Geriausių šveicarų firmų
riene 5 dol. Dėl vietų kreiptis į laikrodžiai vyrams ir moterims

KALENDORIAUS VARDAI
Jūs visi žinote, kad kalendo

riuje yra surašyti Šventųjų var
dai, kurių bent vieną ir mes tu
rime. Ten vardų surašyta ma
žai. Vatikano martirologijos 
'knygose jų surašyta žymiai dau
giau.

(Sausio mėnesiui jų tenka 
582. Vasario — 565. Kovo — 
635. Balandžio — 610. Gegužės
— 712. IBirMio — 672. Lūpos
— 741. Rugpiūčio —675. Rug
sėjo — 698. Spalio — 655. Lap
kričio — 529. Gruodžio —. 519.

Jei imti atskiromis dienomis, 
daugiausia Šventųjų vardų turi 
Gegužės 1 d., net 40. Mažiausia
— gruodžio 25 d., tik 6.

Šie statistiniai duomenys pa
imti iš senesniųjų šaltinių, da
bar tų vardų būtų daugiau. 
Lapkričio 1 d. yra Visų Šventų
jų šventė, kada bažnyčia prisi
mena visus šventuosius. Lietu
voje ta diena buvo švenčiama, 
mokyklose nebūdavo pamokų.

M.
RUDENS ĮVAIRUMAI

Ruduo yra metų laikas, kuris 
ateina po vasaros. Ruduo yra 
labai linksmas metų laikas. Me
džių lapai darosi rudi, geltoni 
ir raudoni. Gėlės nuvysta ir da
rosi labai šalta. Visi vaikai žai
džia futbolą, hookey ir 'beisbolą. 
N. Yorko “Metsai” buvo labai 
geri. Šiemet beisbolas jau praė
jo-

Rudenį būna kaukių šventė. 
Tada vaikai apsirengia labai į- 
domiais drabužiais ir eina nuo 
namo iki namo, paskambina ir 
gauna saldainių. Vėliau laibai 
linksma yra Padėkos diena, kai 
valgome kalakutą. O po rudens 
ateina žiema.

Paulius Šilbajoris, 
Maironio VU šie. Brooklyne

KELIONĖ PAKALNĖN

Du 'berniukai išvažiavo su 
raudonu vežimėliu pasivažinėti. 
Privažiavo pakalnę:

Rimas: — Leiskimės žemyn!
Romas: — Pastumk iš užpa

kalio, kad greičiau važiuotų.
Rimas pastūmė ir pats įsėdo. 

Vežimėlis dideliu greičiu pradė
jo riedėti pakalnėn. Vaikiai išsi
gando ir ėmė šaukti pagalbos. 
Niekas jų balso negirdėjo. Ro 
mas prašo Rimą, kad koja pri
laikytų. Rimas (atsisako, nes 
mama nupirko naujus batelius 
ir jis gali nubraižyti. Pakalnėje 
augo didelis medis, prie kurio 
buvo krūva sugriebtų lapų. Lai
mingai pataikė ten. Vietoje iš
gąsčio pasigirdo juokas, kai abu 
pasinėrė lapų krūvoje. Nutarė 
dar (kartą leistis į pakalnę.

RUDUO

Antras mano mėgiamiausias 
sezonas yra ruduo. Tas, kur 
man labiausiai patinka, yra va
sara. Rudenį visa gamta apsi
velka gražiais rūbais. Medžiai 
nebetenka savo žalių lapų. Jie 
dabar turi raudonus, geltonus 
ir rudus lapus. Medžiai savo la
pais uždengia žemę. Oras jau 
šaltesnis. Vaikai sugrįžta į mo
kyklas. Paukščiai Skrenda į šil
tuosius 'kraštus, kad jie per žie
mą nesušaltų. Kiti gyvuliai ieš
ko vietos, kurioje galėtų žiemą 
praleisti. Man patinka rudenys, 
nes nėra per šalta, nei per karš
ta. Vasarą visuomet laibai šilta. 
Žiemą būna sniego ir labai šal
ta. Rudenį vidutiniškas oras, 
dėlto šis sezonas man ir patin
ka.

Aldona Steponaitytė,
Dariaus . Girėno lit. m-los 

8 sk. mok.

— Lietuvoje buvo paukštis 
džiubė. Marijampoliečiai jį taip 
pamėgdžiodavo: “Trys, trys,
trys kiaušinėliai vidury girios, 
pašiekst!”

Anksčiau buvo ištiktas smūgio, 
bet buvo kiek ipasveikęs. Buvo 
gimęs Tauragės apskr. 1891 m.

X Chicagos Senasis Britani
jos Lietuvių klubas praneša,paprasti ir auksiniai. Pasirinki

mas didelis, kainos nupigintos kad į įvykstantį lapkričio 15 d. 
išsimokėjimo sąlygos geros. 7:30 v. v. B. Pakšto salėje tra- 
Taip pat Speidel laikrodžiams dicinį metinį linksmavakarį kvie- 
apyrankės. Terra, 3237 West timai jau išplatinta ir prie įėji- 

x Vienintelį lietuvį J. V. Ra- 33^ gįtgj 434-4660. (sk.J mo nebus parduodama. (pr.)
chflną Con -Con rinkimuose pa-

a

S. Bernatavičių tel. 863-2703. 
Cicero Jūrų šaulių K-pa 

“Klaipėda”
(pr.)

remti komitetas rengia “Cocktail 
Party”, sekmadienį, lapkričio 
9 d., 5—8 vai. Gold Coast Inn, 
71 Street & Maplewood. Dėl in
formacijos ir bilietų galima 
kreiptis pas J. Bacevičių, 6455 
So. Kedzie, C. Oksą 779-0362 
J. Lack 476-5963, P. Žumbaki 
737-5926. Bilietus bus galima 
įsigyti ir prie įėjimo, š (sk.)

X Reikalinga lietuvė moteris 
prižiūrėti 2 vaikus, truputis viri
mo, ir lengvas namų ruošos dar
bas. Gali gyventi vietoje. Auro
ra, UI. Amžius nesvarbu. Skam
binkit Collect 312 — 892-0752.

(flkelb.)

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

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

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus 
šioje šventėje.

paskelbta registracija norinčiųjų dalyvaut

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų varda lks ateičiai spec n- 
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL, 2701 W. 68th St. 
Chicago, Iii. 60629. Gėlės bąlerinog.

Piešė Ramunė Rygalytė, 5 metų, Monro©, Conn.


