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PRANAŠAUJA SOVIETU
RUSIJOS REŽIMUI GALA

Sovietinis režimas velkasi mirties link, teigia rusas 
mokslininkas

Mūsų spec. korespondentas Bonnoje

Paryžius. — Prancūzų savaitraš
tis “L’Express” lapkričio 3 d. pas
kelbė sovietinio istoriko Andrėj 
Aleksejevič Amalrik pranašys
tę, kad sovietų imperija žus pen
kiolikos metų laikotarpyje. Tai 
ištrauka iš būsimos knygos, į Va
karus pateko nelegaliai. Auto
rius, 37 m., mokslininkas, atleis
tas iš Kijevo universiteto ir iš
tremtas 30 mėnesių į Sibirą. 
Bausmę atlikęs grįžo Maskvon, 
dirbo ir atleistas; iš “Novosti” a- 
gentūros. Dabar prie 
“augina pamidorus”, 
mas arešto.

carizmas. Galima karinė dikta
tūra, bet ji tik padidins katastro
fą. Demokratinės jėgos rusuose 
per silpnos, kad valdžia paėmus 
ją išlaikytų. Rusija paskęs suiru
tėje. Didžioji slavų imperija, ati
dėjusi žlugimą marksizmo pagal
ba, subyrės. Autoriaus nuomo
ne žlugimas įvyks nepraėjus nei 
penkiems metams po sovietų -ki
niečių karo pradžios, taigi tarp 
1980 ir 1985 metų.

Tiek pranašystės. Tik reikia
Maskvos prileisti, kad Kremliaus vadovai 
laukda-. imsis kai kurių priemonių. Vidaus 

sunkumai visuomet buvo bet ko
kios agresijos akstinu. Ir, anot 
Markso, dar nebuvo pasaulyje iš
naudotojų klasės, kad savanoriš
kai išsižadėtų valdžios monopoli
jos.

TREČIADIENIS, WEDNESDAY, LAPKRIČIO — NOVEMBER 19, 1969

Iš erdvėlaivio Apollo 12 perduodamas vaizdas per televiziją. Vaizde astronautas Charles Conrad.

MAŽĖJA PARTIJOS NARIŲ 

SKAIČIUS
“Stoji į partiją — gausi pietus...”

Praha. — Čekoslovakijos ko
munistai pastaruoju metu, siek
dami kom. partiją paversti ma
sine, tuo pačiu metu pripažįsta 
narių skaičius vis mažėja. Įsto
jus naujam nariui, trys... išsto
ja. Pasirodo, naujai įstojantieji 
tikisi, kad nario liudijimas drau
ge reiškia ir sotesnių pietų viltį...

vis daugiau protestuoja prieš nu
matytą paskelbti naująją bau 
džiamąją teiseną. Manoma, kad 
ja pasinaudodamas režimas sie
kiąs dar labiau suvaržyti gyven
tojų laisvę.

Karas su Kinija

Karas su Kinija neišvengiamas 
ir prasidės tarp 1975 ir 1980 m., 
kada Kinijos komunistų režimas 
pereis į agresyvią studiją. Bergž
džias klausimas kas karą pradės. 
Juo vėliau, juo Sovietų nenaudai. 
Kiniečiai sieks Sibiro ir Tolimų
jų žemių, kurios faktinai jiems ir 
priklauso.

Kas įvyks V. Vokietijoj 
pakėlus markę

NAUJI ŽINGSNIAI MILŽINIŠKAM 

ŠUOLIUI
Lapkričio 19 d. astronautai išsikelia mėnulyje, kelionę atgal pradeda lapkričio 20 d.

Narių skaičius nedidesnis kaip 
prieš 8 metus

Pagal partijos apskaičiavimus, 
balandžio m. kom. partijos narių 
skaičius Čekoslovakijoje siekė 
1.650.587. Tačiau ... tiek pat če
kų bei slovakų partijoje buvo 
prieš aštuonerius metus ir tai 
aiškiai liudija: vis daugiau na
rių išstoja. “Život Strany” lai
kraštis paskelbė, kad per pir
muosius šių metų mėnesius įsto
jo 4.035 nauji nariai, bet ją aplei
do net 21.050.

290 str. apie “parazitus”

Naujas įstatymas numato įves
ti 290 str., kuriuo suvaržoma 
vad. “parazitų” laisvė. “Parazi
tais” laikomi visi tie, kurie netu
ri pastovių pajamų.

Lenkijoje kyla baimė, kad nau
jieji baudžiamieji nuostatai gali 
būti nukreipti, pirmoje eilėje, 
prieš Lenkijos jaunimą — stu
dentus. Prieš naujuosius varžy
mus pasisakė visa eilė Lenki
jos laikraščių.

JAV gubernatoriai 
pas šv. Tėvą

Pareigūnai, ieškodami narių 
mažėjimo priežasčių, mano, kad 
čia turi įtakos “sudėtinga padėtis 
partijoje” bei nevieningumas. 
Aišku, jie sutinka, kad turima 
reikalo ir su “priešsovietinėmis 
nuotaikomis” ir jos, nurodoma, 
savaime negalinčios išnykti.

ROMA. — Pas šv. Tėvą Pau
lių VI lankėsi keletą Amerikos 
gubernatorių. Šv. Tėvas, kalbė
damas angliškai, pareiškė, kad 
Amerika neg'ali nepadėti Pietų 
Vietnamui ginti savo nepriklau
somybę. Pas Šv. Tėvą lankėsi 
James A. Rhodes (Ohio), Ray- 
mon P. Shafer (Pennsylvania), 
Marvin Mandel (Maryland), 
Claude Kirk (Florida)į Calvin 
L. Rampton (Utah), Frank 
Light (Rhode Island), Frank 
Ferrar (South Dakota).

HOUSTON, Texas. — Praė
jusį pirmadienio vakarą ir ant
radienio ankstų rytą Apollo 12 
astronautai Charles Conrad, Ri
ehard Gordon ir Alan Bean į-

V. Vokietija. — Šiuo metu svar 
Stoma ir stebima, kaip ūkiui at
silieps markės kurso pakėlimas.
Jis faktinai prilygsta dolerio ne- j skrido į mėnulio orbitą. Erdvė- 
nuvertinimui. Kas šiandien Vak. laivis skriejo j mėnu’io traukos 

reformos nesugebėta pravesti. Ir Vokietijoje parduoda dolerį už zoną ir greitis pradėjo didėti.

Sovietų režimas, rašo auto
rius, baigia susenti ir susidėvėti. 
Nors per pastaruosius 15 metų 
daug ‘priliberalizuotas’, bet tikros

nesugebės, nes režimas per au- jį oficialiai gauna 9,3 proc. ma- 
autoritetingas, kad viską leistų, per žiau negu prieš porą mėnesių , o
silpnas, kad uždraustų. Jie taip ir 
“veikusi mirties link”, rašo A- 
malrik.

'Tuoj sujudės Europa

Kartu didėja žmonių nepasi
tenkinimas. Būsimas karas tik pa
greitins jo žlugimą, kaip karas 
kadaise pagreitino carizmo sute
mas. Karui su Kinija prasidėjus, 
tuoj subyrės sovietų europinė im
perija. Pirmiems sovietų dali
niam^ Sibiro link išjudėjus apsi
jungs abi Vokietijos. Savaime “nu

faktinai dešimts procentų ma
žiau. Ekspertų nuomone, markės 
kurso keitimas tėra ne kas kita, o 
Vak. Vokietijos pakilusio gyveni
mo standarto natūrali išraiška.

Dar nežinia, kaip pakėlimas 
atsilieps į tuos kraštus, kurie Vak. 
Vokietijai įsiskolinę. Bene di
džiausią “biznį” tame padarys 
Rytų Vokietija. Jos prekyba su 
Bonna čia laikoma “vidaus pre
kyba” — t.y. markė prilygina
ma rytų Vokietijos markei. Pas
taroji faktinai teturi apie penkta

Kada jie buvo už nematomosios 
mėnu’io pusės, astronautai į- 
jungė variklį, kuris dirbo pen
ketą minučių, kad sumažintų 
greitį ir laivas ppre’t" į elintinę 
se’enc'entrinę orbitą, kurio™ ap
ogėjus 195 mylios ir nerigėjus 
71 myl. Po poros apsisukimu 
apie mėnulį, astronautai turėio 
pervesti erdvėlaivį į selenocent- 
rinę orbitą.

bėjimus ar virpėjimus.
Sį ketvirtadienį 8:23 vai. r.

Intrepid pakils iš mėnulio, kad 
orbitoje susitiktų su pagrindi
niu erdvėlaiviu. Mėnulio ka
binos Intrepid kylamoji pakopa 
paliks mėnulyje, gi 5,000 svarų 
viršutinė da’is bus nutrenkta į 
mėnulį. Ji lėks 3,700 mylių per 
valandą greičiu ir jos atsitrenki
mas į mėnulio pavL 31ų bus ly
gus 1,700 tonų dinamito. Visa 
tai bus nufotografuota iš 69 my 
’ių aukštyje skriejančio Yaųkee 
C’ipper.

mi į mėnulį tarė, kad tai yra 
mažas žmogaus žingsnis, bet di
delis žmonijos šuolis. Šiandien 
amerikiečiai jau žengia antrą 
žingsnį, tą šuolį dar padidinda
mi. Antroji Amerikos vėliava 
3x5 dydžio iškeliama mėnuly • 
je ir taip pat nugabenama kita 
vėliava su 136 Jungtinių Tautų 
vardais, kuri bus Pargabenta at 
gal.

Kas belieka? “Ideologinė veik
la”. O tai reiškia naujus straip
snius spaudoje ir kreipimąsi į 
“atkakliuosius žurnalistus, stu
dentus ir visus kitus.

Nauji įstatymai — politinis 
ginklas

sisovietins” Rytų Europa ir savis- dalį savo oficialiosios vertės. Tuo 
tovumą atgavusi pareikalaus grą- tarpu ir palyginus su pereitais 
žinti užgrobtas teritorijas. Sovie-Į metais, Vak. Vokietijos “pagal- 
tai ne tik turės išsižadėti Stalino ba” rytų Vokietijai pakils apie 
grobio, bet jo įpėdiniai pateks 25 proc. ir sieks beveik milijardą
visiškon izoliacijom Maskva pra
ras visokius sąjungininkus.

Kils anarchija ir badas

Karui prasidėjus, Sovietų biu
rokratija, nesugebanti susitvarky
ti dabar, tikrai nepajėgs susitvar
kyti su ūkio, karo ir vidaus pro
blemomis. Atsiras anarchija ir 
badas. Valdžia nuvirs be dides
nio pasipriešinimo, kaip kadaise

markių. Rytinės markės faktina 
sis kursas sudarys tik 15 proc. 
vakarinės DM valiutos, o vistiek 
Rytų Vokietija, atsiskaitant už 
prekes iš Vak. Vokietijos, atsi
lygins marke už markę. Tokio 
biznio negali padaryti nei lenkai, 
nei čekai nei rumunai ar vengrai.

• Vaiky knygų savaitė skel
biama lapkričio 16 - 22 d.

Astronautai su Intrepid mė
nuliu turėjo nusileisti trečiadie
nio rytą ir pirmasis į menu1 į 
išėjimas 4:55 vai. ryto. Visa 
trečiadienio diena buvo paskirta 
įvairiems tyrimams ir stebėji
mams.

Moksliniai stebėjimai
Astronautams Conrad ir 

Bean esant mėnulio paviršiuje, 
Yankee C’ipper skriejo apie mė 
nulį, darydamas nuotraukas, k’ 
rios turi specialius filtrus, ka 1 
galėtų vėliau mokslininkai i 
jų nustatyti sudėtį tų mėnulio 
vietų, kurių gal niekada nebu? 
galima aplankyti. Mėnulyje vy
rai paliks seismografą, kuris 
registruos mėnulio galimus dre

Astronautai mėnulyje iškels 
mažytę elektros jėgainę, kuri 
šį kartą veiks ne sau’ės jėga, 
kadangi mėnulyie naktis yra 14 
dienų ilgio, tokia saulės stotis 
buvo nepajėgi. Aparatas sve
ria tik 36 svarus ir stoties pa
jėgumas 63 vatai.

Mirė
Joseph Kennedy

Varšuva. — Iš Lenkijos, per • Izraelio min. pirm. Meir pa 
Laisvosios Europos Radiją, gauto- sveikino prez. Nixon už jo kalbą 
mis žiniomis, lenkai susirūpinę ir Vietnamo reikalais.

Vėliavos mėnulyje

HYANNIS Port, Mass. — Va 
kar čia mirė Joseph Kennedy, 
žuvusių prez. John ir šen Ro
bert tėvas. Velionis jau nega
lavo ilgesnį laiką. Prie mirties 
lovos buvo visi artimieji, tarp 
jų ir buvusi marti Jacąueline 
Onassis, sūnus šen. Edward ir 
kiti. Velionis buvo 81 metų amž.

Trečiadienio rytą 4‘30 vai. r. 
bus perduodamas gyvas paveiks 
las iš mėnulio. Vėliau toks te
levizijos perdavimas turėtų bū
ti 10:30 vai. v. trečiadienį ir 
vėliau 3:30 vai. r. Irgi bus tran
sliuojamas pakilimas iš mėnulio 
ketvirtadienį 8:27 vai. r.

Pirmieji astronautai, žengda

Kautynės Vietname

Amerikos laivas 
Baltijos jūros uoste

Kiel, V. Vokietija — Lapkri
čio 13 d. į Kielio uosta įplaukė 
42,000 tonų Amerikos lėktuvne
šis Yorktown įr jau keletą dienų 
ten vieši. Įplaukimas į Baltijos 
jūros uostą tokio didelio ameri
kiečių laivo reiškia, kad Amerika 
domisi ir Baltijos jūra.

Dėl Okinavos salos, kur yra stipri Amerikos bazė. atvyko Amerikon Japonijos min. pirm. E. Šato tartis 
su prez. Nixon. Sala po II-jo Pasaulinio karo priklausiusi Amerikai, norima ją 1971 m. grąžinti Japonijai. 
Svarbiausia ar galės ten toliau Amerika laikyti strateginius ginklus. Ameriką j salą investavo 240 mil. 
doL

SAIGONAS. — Pietų Viet
namo karinės pajėgos nukovė 
273 Š. Vietnamo karius poroje 
kautynių Bu Prang ir Duc Lap 
vietovėje. JAV artilerija ir a- 
viacija atliko svarbiausius prie
šo sunaikinimo uždavinius.

Pasitarimai Helsinkyje

HELSINKIS. — Čia prasidė
jo pirmieji pasitarimai atomi
nio varžymo reikalu. Dar kol 
kas vyko tik preliminariniai pa
sitarimai. Platesnio pobūdžio 
pasitarimai vyks vėliau.

KALENDORIUS

Lapkričio 19 d. ; 
jonas, šv. Elzbieta,
Rimgailė.

Lapkričio 2 d.: šv. Feliksas, 
šv. Maksencija, Jovydas, Audė. 

Saulė teka 6:43, leidžias 4:28.

šv. Ponti- 
Dainotas,

ORAS

-Chicagoje ir apylinkėse, oro 
biuro pranešimu, šalčiau, gali
mas sniegas, temperatūra arti 
30 1.

Pasitarimai 
dėl Oldnawos

WASHINGTONAS. — Į A- 
meriką atvyko Japonijos min. 
pirm. Šato ir šiandien tarėsi su 
prez. Nixon dėl Okinavos salos, 
kuri po n pas. karo buvo per
leista Amerikai ir ši ten įrengė 
dideles bazes. Japonijos gyven
tojai demonstruoja, norėdami, 
kad sala būtų grąžinta Japo
nijai ir iš jos amerikiečiai iš
gabentų ginklus. Ši bazė Ame
rikai labai reikalinga, ypač ve
dant karą prieš Vietnamo ko
munistus.

Britų komunistai 
pasmerkė Maskvą
LONDONAS. — Britų komu

nistų partija praėjusį sekma
dienį pasmerkė Sovietų Rusiją, 
užgrobusią Čekoslovakiją. Mas
kva norėjo iš visų laisvųjų par
tijų gauti pritarimo savo gro
buoniškam žygiui, tačiau Bri
tanijos kompartija tai pasmer
kė, priimdama rezoliuciją, ku
rioj skelbiama, kad Čekoslova
kijos okupacija yra tragiška 
klaida.

Šitaip astronautai ilsisi Intrepid kabinoje menulyje, kaip pavaizduota
me piešinyje. Houston sekimo stotis apgailestauja, kad dauguma te
levizijos svarbiausių seansų vyksta naktį, bet amerikiečiai turės pro
gos geriau išsimiegoti, negu astronautai mėnulyje.

SPROGO SOVIETŲ 

RAKETA
Laužą nufotografavęs 

JAV satelitas
LONDONAS. — Britanijos te

levizijos žinių agentūra paskel
bė, kad Sovietų Rusijos mėnu
lio pasiekimo programa buvo 
sutrukdyta, kai sprogo ant sto
vo jų milžiniška raketa. Tai bu
vę praėjusį mėnesį. Korespon
dentas Peter Fairley teigia, kad 
susprogusios raketos laužas bu
vo nufotografuotas Amerikos 
satelito. Korespondentas skel
bia, kad sprogimas sutrukdė 
Sovietų Rusiją nuo didesnių at- 
siekimų, kai į erdves buvo iš
mesti trys Rusijos erdvėlaiviai. 
Esą, tuo metu buvo norėta iš
mesti į erdves ir stotį, tačiau 
sprogus raketai, nieko negali

ma buvo daugiau pasiekti. Spro 
girnas įvyko Baikonur kosmo
drome, Kazachstane, ant nau
jo raketos paleidimo stovo. Ra
keta buvo 10 mil. svarų kėli
mo galios, daug pajėgesnė ne
gu Amerikos Saturn 5. Esą, ši 
raketa buvusi suprojektuota iš
mesti erdvėlaivį kelionei į mė
nulį, tačiau sprogimas visa tai 
sutrukdęs. Britų koresponden
tas skelbia, kad Maskva baisiai 
skaudžiai .pergyveno Šį įvykį.
Ar tikrai į erdves būtų išmetę 
stotį, tenka labai abejoti, po to, 
kai spalio pradžioje sovietai pa
skelbė stoties vaizdą, kuris ta
čiau kaip paaiškėjo buvo paim
tas iš 1962 m. amerikiečų moks
lo žurnalo “Scientific America”.
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LSS KORESPONDENCINIO 
SUVAŽIAVIMO BIULETENIS

LSS korespondentinio suvažia
vimo biuletenis nr. 1 jau išsiun
tinėtas suvažiavimo dalyviams. 
Biuletenio 14 psl. telpa: LSS ko- 
respondencinio suvaž. prezidiumo 
pirmininko s. K. Nenorto kreipi
masis { suvažiavimo dalyvius, 
LSS garbės teismo pirm. v.s. Ka
zio Palčiausko pateiktą garbės 
teismo 1967-1969 m. kadencijos 
darbų apyskaita, LSS Australijos 
raj. vado pranešimas, LSS JAV 
Atlanto raj. vado apyskaitinis 
pranešimas, LSS JAV Vidurio 
raj. vado ataskaitinis pranešimas, 
LSS JAV Atlanto raj. seserijos 
vadeivės pranešimas, ASS vadi- 
jos pirmininko ataskaitinis pra
nešimas LAS Anglijos rajo
no pranešimas, LSS kores- 
pondeftcinė suvažiavimo at
stovų sąrašai ir LSS vadovybės 
rinkimams kandidatų sąrašai.

Visa biuletenio medžiaga yra 
informacinė, gan kondensuotai 
pateikta, todėl įdomi nevien tik 
suvažiavimo dalyviams ir vado
vams, bet visiems sąjungos na
riams ir skautiškąja veikla besi
dominčiai lietuvių visuomenei. Į- 
domius apyskaitinius praneši
mus talpinsime ateinančiose 
“Skautybės Kelio” laidose.

LSS korespondentinio suvažia
vimo prezidiumas biuleteniuose 
numato paskelbti visų sąjungos 
organų pranešimus, suvažiavi
mo dalyvių kandidatų sąrašus, 
dalyvių pasiūlymus dėl sąjungos 
organų pranešimų ir kitokius 
pareiškimus bei nuomones. Biu
leteniuose bus skelbiama me
džiaga pagal jos gavimą. Suva
žiavimas bus baigiamas su rin
kimų rezultatų paskelbimu.

DARBO IR DŽIAUGSMO ŠVENTE

(tęsinys).

Iškilmingai perskaitomas tun
to įsteigimo įsakymas, pakviečia
mos Lapių skilties atstovės, ku
rios iškelia tunto dvidešimtme
čio gairelę ir įteikia tuntui dova
ną.

Tuntininkė s. D. Eidukienė 
pristato specialiai tunto dvide
šimtmečio progai išleistą leidinį 
“Aušros Vartai”. Čia randame vi
są tunto istoriją su vaizdžių tun
to medžiu, kurio lapai -tai drau
govės ir būreliai su savo gyvavi
mo datomis; smulkiai surašytos 
kiekvienos dr-vės istorijos; stovyk
los su savo ženklais ir šūkiais bei 
dainomis: Kaziuko mugės, tė
vai - rėmėjai ir t.t. O nuotraukų 
apie 2001 Čia beveik kiekviena 
tunto sesė ras save, savo pažįsta
mas drauges, vadoves, o kartais 
net ir tėvelius. Tai daug darbo 
pareikalavęs leidinys, kuris turė
tų būti kiekviėnos skautės na
muose.

Žodžiu tuntą sveikino v.s. M. 
Jonikienė, v.s. VI. Vijeikis; adre
są su dovana įteikė Kernavės tun 
tininkė p. D. Dundzilienė; Litu
anikos tuntininkas s. J. Paronis 
spaudė kairę savo dvynukei se
sei - Aušros Vartams.

Bostono skautų -čių tuntų sueigoje vadovai gerbia vėliavas. Iš k. j d. 
vyr. si. V. Leščinskaitė, ps. L. Kiliulienė, s. V. Kleinienė, ps. R. Kalvai
tis. Nuotr. C. Kiliulio

LSS KORESP. SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMAS

LSS korespondentinio suvažia
vimo prezidiumą sudaro: s. Kos
tas Nenortas - pirmininkas, s. 
Apolinaras Treinys- vicepirm., s. 
kun. Jonas Klimas - sekretorius, 
inž. Vytautas Dabrila, — iždi
ninkas, ps. Aldona Dabrilienė - 
narė, vyr. si. Irena Kalvaitienė - 
narė.

Mandatų komisija: ps. Ramū
nas- Kalvaitis pirmininkas, ps. V. 
Dilba - narys, ps. Laima Kiliu- 
lienė - narė.

Balsų skaičiavimo komisija: ps. 
fil. Julius Špakeėičius - pirminin
kas, s. Vida Kleinienė - narė, vyr. 
si. Jūra Mikonienė - narė.

Reikalui esant prezidiumas 
kvies ir daugiau pagelbininkų 
Prezidiumas posėdžiauja trečia
dieniais nuo 8 iki 11 vai. vakare. 
Tel. 617-825-1882.

LSS KORESPON. SUVAŽIAVI
MO DALYVIAI

LSS korespondentiniame suva
žiavime dalyvauja 373 atstovai 
iš Anglijos, Australijos, JAV At
lanto, JAV Ramiojo Vandenyno, 
JAV Vidurio ir Kanados rajonų. 
Seseriją atstovauja 151 atstovė, 
broliją - 159 atstovai ir ASS 63 
atstovai-vės.

Rajonais atstovaujama sekan
čiai - Anglijos raj. - 7 atstovai- 
vės, Australijos raj. - 38 atstovai- 
vės, JAV Atlanto raj. -103 atsto
vai-vės, JAV Ramiojo vandeny
no raj. - 44 atstovai-vės, JAV 
Vidurio raj. 143 atstovai-vės, Ka- 
;nados raj. - 38 atstovai-vės.

Raštu iš tolimosios Australi
jos sveikino buvusi Cicero tėvų 
komiteto pirmininkė p. Viliūnie- 
nė su šeima, atsiuntė sveikinimus 
mieloa sesės ps. Šatienė irv.sk. v.

1 si. O. Šilėnienė su šeimomis.
Clevelando skautininkių dr-vės 

Į vardu sveikino pirmininkė s. M. 
Švarcienė.

Iš Californijos ps. Aid. Palu- 
kaitienė papuošė naują tunto vė
liavą savo austa tautiniais moty
vais juosta.

Vėliavos kūmo p. E. Nakučio 
žodžiu, užbaigiami sveikinimai ir 
pradedamas laužas.

Pasirodymams paimta patys 
svarbiausi tunto gyvenimo mo
mentai ir pavaizduoti skautišku 
būdu.

Programą pravedė ps. J. Miku- 
taitienė, perskaitydama trumpą 
skautų-čių istoriją nuo Nepr. 
Lietuvos laikų, iki įsikūrimo A- 
merikoje, kur sesės skautės ryžosi 
priauginti žalią rūtą svečioje že
mėje. Moderatorės žodis buvo pa
ruoštas vyr. sk. Irenos Šerelienės, 
kurios sklandus, eiliuoti posmai 
ir darbšti ranka daug prisidėjo 
prie laužo pasisekimo.

I-oji dalis- Tunto įsikūrimas. 
Mirgant melsvom bangom, sau
lutei tekant, laivu atplaukė į A-

kūniene, 9. R. Molienė, ps. L. Kiliulienė, s. S. Subatienė, v. s. P. Molis 
s. L. Milukienė. Nuotr. C. Kiliulio

tas išleido savo seses į 20 stovyk
lų, kurių visos čia išvardinamos.

Scenoje laužas, stovyklos var
tai ir berželis su koplytėle. Vyr. 
tunto sesės, dainuodamos dvide
šimtosios stovyklos “Medeinės” 
dainą, pereina pro stovyklos var
tus, kiekviena nešdama stovyk
los gairę.

Aušros Vartų tuntai su vilti
mi žvelgia į ateitį if tiki, kad 
kada nors jaunosios sesės parveš 
rūtą atgal ir žalių lapelių vaini
kais papuoš Aušros Vartus Vil-

Atlanto rajono Trakų stovyklos seserijos pastovyklės vadovybė su sto-i niu j e.
vykios viršininku v. s. P. Moliu. Iš k. į d. ps. Marijot-Senė, ps. G. Stan- Į £ja <jvj tunto pąukštytės užka

bina rūtų vainikėlį prie ant ber 
želio kabančios koplytėlės.

Scena nebeužsidaro ir visas 
tuntas, padedamas svečių, užbai
gia laužą viltinga daina:

“Grįšim, grįšim ten, kur teka 
Nemunėlis ir Neris”...

Laužan buvo įvesta visos tun
to sesės, kurios labai nuoširdžiai 
ir su dideliu užsidegimu dalyva
vo pasirodymuose.

Vaišės pradėtos vėliavos kū
mų s. N. Grigaliūnienės - Norie- 
nės ir p. E. Nakučio raguolio 
piaustymu. Parengimų vadovė 
ps. R. Jautokienė, padedama v.s.

meriką sesės ir atsiveža kraičio 
skrynią su V. Škautininkes įsaky
mu steigti tuntą. Sesei Eleono
rai jas sutinkant, steigiama La
pių skiltis- ir jau lapeliams mir- 
gant.
“Mielos sesės, pradėsim vėl skau 

tauti, Svečioj žemėj dirbsime ir 
augsim”.

II-oji dalis — .Skautorama. 
Tuntui spontaniškai dienomis 
augant, darbas virte virė. Neuž- 
mirštamiausios liko anų dienų 
“Skautoramos”, kurias ilgus me
tus rėmė dr. St. Biežio vadovau
jama skautams remti dr-ja.

Scenoje matome prie laužo su
sėdusias seses, kurios dainuoja. 
“Žiūrėk į tolį, laužas liepsnoja”... 
Matome juodą puodą, kuris ne
siduoda nušveičiamas ir piktą 
vadą, kuris vistiek liepia šveisti 
ir gana. Mintys ir akys dažnai 
sugrįžta į ten, kur taika dar ne
atėjo. Iš sesių širdžių liejasi ilge

LSS JAV ATLANTO RAJONO VADO 
PRANEŠIMO IŠTRAUKOS

(Čia skelbiame įdomesnes prane-'kainuoja apie 200 dolerių į įne
šimo dalis.) |tus. Žemės pirkimo skolos yra pil

nai likviduotos ir kitų skolų be
veik nėra.1. Vienetai. LSS JAV Atlanto 

rajono ribose veikime reiškiasi 
brolijos vienetai Il-je atskirų 
vietovių, seserijos - taip pat 11-je, 
akademikų - 3-se vietovėse. Ben
drų sąjungos vienetų, kaip kad 
skautininkų ramovių, pas rajo
no vadą per paskutinius trejus 
metus nebuvo registruota. Regis
truotų skautų rajone yra apie 
700.

2. Stovyklos. Atskirų vienetų 
Vasaros stovyklos yra beveik ne
rengiamos, bet brolija ir seserija 
kiekvieną vasarą susiburia į 
'bendrą rajono stovyklą. Stovyk 
lautojų skaičius svyruoja tarp 
150 ir 300. Pernai vasarą vilkiu
kams ir paukštytėms buvo suor
ganizuota papildomoji V-ji Tau- 

l tinė stovykla Kerinebunkporte, 
Maine, kur dalyvavo apie 70 sto
vyklautojų.

3. Šventės. Tradicinėmis rajo
no šventėmis galima skaityti dvi: 
Pavasario skautų šventė iki šiol 
vykusi Šv. Antano gimnazijos 
prieglobstyje Kennbunkporte, 
Me. ir Rajono sporto šventė, 
Maironio Parke, Worcester, Mass. 
Dalyvių būna apie 200 kiekvie
noje šventėje. Beto atskiros vie
novės turi savo šventes, muges 
ir pan.

4. Vadovų suvažiavimas. Su
važiavimai įvyksta du kartu me 
tuose - vienas Pavasario šventės 
proga, kitas rudenį, rajono reika
lams aptarti. Suvažiavime būna 
vadeivų vadovaujamos atskirų 
šakų vadovų sueigos ir bendra 
vadovų sueiga, kuriai vadovau
ja rajono vadas. Akademikų vie
netų vadovai retai šiuose suva
žiavimuose dalyvauja.

5. Sava stovyklavietė. Prieš ket 
verius metus buvo užpirkta 91 
akras žemės Connecticut valstijo
je, kur tikimasi įrengti savo sto
vyklavietę. Pradėjus parengia
muosius darbus, paaiškėjo, kad 
valstijos reikalavimams patenkin 
ti įrengimų atžvilgiu reikės daug 
didesnio investavimo negu pra
džioje galvota. Nors darbai yra 
tęsiami savanorių jėgomis, pa
žanga yra maža, ypač kada savos 
stovyklavietės idėja nėra vie
ningai remiama.

Stovyklavietėje įvyko dvi rajo
no vasaros stovyklos, tačiau sto
vyklavimo sąlygos neįrengtoje 
stovyklavietėj buvo gana sun- 
kios. Šiuo laiku ji naudojama dau

jgiausiai iškyloms. Jos išlaikymas

sio daina. Leiskit į tėvynį su sau
lučių plastika.

IIL-oji dalis — Kaziuko mugė.
Jos yra lyg tas gerasis ūkininko 
aitvaras, kuris vasaros stovyk
loms atneša palapines, puodus, 
pastato pastatus ir dar lieka kur
sų, suvažiavimų, leidinių išlai
doms padengti.

Sesės vaizduoja Kaziuko mugę 
su didžiuliais eksponatais, mu
gės atidarymą su kviesliu. n , .. . ... ,

IV-oji daiis - tunto vainikas- Y‘.i-tak.,|..•nes.. Mtrgos vyr. sk 
vyresnės skautės ir stovyklos. būrelio rūpinosi kava ir užkan

džiais. Mirgos būrelio rūpesčiu 
buvo papuošta scena, o Kun. Gra
žinos vyr. sk. būrelis puošė stalus.

Atskirose klasėse veikė dvi pa
rodos. Viena - meno paroda. Tai

iv. , . .. Gabijos d r-vės vyr. skaučių -krašte, pradėjusios skautauti nuoi . . , . , , / T . , .v
mažos paukštytės, šiandien bai- me“n'nk'« J°l<= tš-
gusios ar baigdamos mokslus, ei
na vadovių pareigas, tunte. Tai

Aušros Varti} tuntas, energingai 
veikdamas per 20 m., išaugino 
kaip rūtą kuklų, bet gražų žie
dą - vyresniąsias skautes. Dau
guma jų gimusios jau šiame

Gabijos dr-vė.
Per 20 metų Aušros Vartų tun-

SKAUTININKŲ-KIŲ
DĖMESIUI

Chicagos Skautininkų-kių Ra
movės pirmoji naujųjų veiklos 
metų sueiga įvyks lapkričio 23 
d., 4v. p.p., skautininkų Liūdo 
ir Albinos Ramanauskų namuo
se, 7143 S. Troy Str.

Sueigoje s. kun. J. Kubilius S. 
J., praves pašnekesį tema: “Nar
kotikai, jaunimas ir hipiai”.

Visi skautininkai-kės kviečia
mi šioje įdomioje sueigoje daly
vauti.

Skautininkų Rame»ė3 valdyba 
—o—

NAUJAS ASS VADIJOS 
ADRESAS

Akademinio «kautų sąjūdžio 
vadijos pirm. Eugenijus Vilkas pa 
keitė savo gyvenamąją vietą. Vi
sais ASS vadijos reikalais jam da
bar rašyti: 23912 Via Onda, Va- 
lencia, Calif. 91355.

Bostono Baltijos ir Žalgirio tuntų 
sueigoje, lapkr. 1 d. ps. fil. Julius 
Špakevičius apdovanojamas ordi
nu. Už nuopelnus ordiną įteikia v. 
s. P. Molis.

Nuotr. Č. Kiliulio

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas j) užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

statyta darbai: Baukytės Ramin
tos, Eidukaitės Jūratės, Gelažiū- 
tės Dainos, Maleckaitės Gražinos 
ir Vaičeliūnaitės Aušrelės. Taip 
pat buvo ir rankdarbių, kuriuos 
numezgė: Bumeikytė Zita, Ma
leckaitė Gražina, Sparkytė Vale
rija ir Šiurnaitė Elenutė.

Kita paroda - tai draugovių ir 
būrelių rankdarbiai, piešiniai, 
nuotraukos, gairelės, meniškos 
stovyklų knygos.

Šią parodėlę tvarkė ir joje bu
dėjo Partizanių Vaidilučių būre
lis.

Šventės nuotaika dar ilgai ly
dės mus, o dvidešimtmečio gai
relė plevėsuos mūsų tunte dar vi
sus metus.

ps. J. Mikutaitienė

— Kai šilta — kyla aukštyn, 
Kai šalta — leidžiasi žemyn. 
(Termometras).

— Dirbta oda brangesnė. (Ša- 
tiiškių patarlė).

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-322!) 
Rez. telef. WAlbrtx»k 5-5076

Rezld. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA ER MOTERŲ EIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo S—-8 vai. vak.
šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5846, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

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

Dr., Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 

ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6860

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarlma

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

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

61S2 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: (MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir C 
iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieninis 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South IVestem Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. teL 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad. ir penkt. i—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

Platinkite “Draugę”.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiądienčals uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. V; Trefi. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appointnient)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkšti;, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

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

Nainį) tel. 839-1071
' Vizitai pagal susitarimą

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr cliirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8206 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3090

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 IV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., trefi. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečlad. Ir šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v„ ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Amerika —

PASAULIO GYNYBOS 

SKYDAS
Nėra abejonės, kad krašto 

vienybė, jo piliečių susiklau
symas, pasitikėjimas savo iš
rinktais vadais ir jų klausy
mas stiprina visos valstybės 
galią, kelia jos autoritetą sve
timų kraštų tarpe. Iš kitos pu
sės niekas taip nemažina ir 
nežemina valstybės galios, 
kaip piliečių nesiskaitymas ar 
net kova su savo krašto va
dovybe.

Tai gerai žino komunistai ir 
todėl visomis išgalėmis sten
giasi palaužti pasitikėjimą as
menimis, kurie JAV-bėms va
dovauja ir nori, kad šis kraš
tas pasiektų aukščiausios ga
lybės bei garbės.

Netenka abejoti, kad įvai
rios planingos demonstracijos, 
keliamos visame krašte ir net 
plačiajame pasaulyje, įvairūs 
kraštutinės kairės judėjimai 
bei morotoriumai, o dažnai ir 
rasinės riaušės turi “Made in 
Moskow” ženklą, nors jis ir 
nebūtų įsakmiai pažymėtas.

*
Beveik visi nekomunistiniai 

pasaulio kraštai, geros valios 
vyriausybių vadovaujami, nore 
darni nuo komunistų pavojaus 
apsisaugoti, daug dėmesio sky
rė JAV-bėms, nes jose įžiūrė
jo tvirtą skydą, į kurį atsimu- 
šusios sudūžta komunistų strė
lės.

Tai labai gražiai išaiškėjo, 
kai prezidentas R. Nixonas, 

tiCt pradėjęs savo prezidentinę 
kadenciją, atliko dvi didžiules 
valstybines keliones, kurių me
tu aplankė daugybę Europos 
ir Azijos kraštų. Visur jis bu
vo sutiktas ne tik iškilmingai, 
bet ir kas svarbiausia — nuo
širdžiai. Jį gražiai sutiko ne 
vien tik tų kraštų vadai, bet 
ir pačios tautos, plačiosios gy
ventojų masės. Ypač pažymė
tinas R. Nixono sutikimas ko
munistinėje Rumunijoje: to
kio didelio nuoširdumo tame 
krašte nėra patyręs joks ko
munistų valstybininkas. Tai 
buvo Amerikos triumfo die
nos.

*
Deja, paskutiniai įvykiai 

krašte stengiasi sumažinti JA 
Valstybių prezidento ir viso 
krašto autoritetą ne tik savo
je žemėje, bet ir plačiajame 
pasaulyje. Tiesa, nėra duome
nų, kad komunistiniai kraš
tai įstengtų palaužti Ameriką 
ginklo jėga, bet jiems ima sek
tis palaužti pasaulio pasitikė- 
imą lengvesniu keliu.

Vakarų Vokietijos karinių 
strategų duomenimis Sovietų 
Sąjungos karinis pajėgumas 
pokario metais yra taip labai 
išaugęs, jog nėra ir kalbos, 
kad prieš jį galėtų atsispirti 
Vakarų Vokietija. Net ir vie
na Vak. Europa, jeigu ji būtų 
kariškiai apjungta, neįstengtų 
ilgesnį laiką priešintis Sovie
tams ir tuo atveju, jeigu jie 
lygiai tuo pačiu metu turėtų 
atlaikyti antrą karo frontą ko
voje su kiniečiais. Tik aktyvus 
Amerikos karinių dalinių buvi
mas Europoje ir aktyvus da
lyvavimas karo veiksmuose ga 
lėtų išgelbėti Europą iš raudo
nojo pavojaus.

Geriausia Europos saugumo 
garantija yra karinė Šiaurės 
Atlanto organizacija. Labai 
gaila, kad pastaruoju metu ji 
nėra stiprinama ir, kad jai pri
klausantieji kraštai nesisten
gia paskirti organizacijos va
dovybei reikalingo karinio kon
tingento ir ginklų. Kai kurie 
kraštai vis mažiau domisi NA 
TO organizacja. Prie tokių pri

DOKUMENTINIS FILMAS

Amerikos katalikų artimo glo 
bos organizacija Catholic Re- 
lieif Services neseniai pagamino 
dokumentarinį filmą “Kenčian- 
tieji vaikai”, kuriame vaizduo

skiriama Prancūzija, Anglija,
Danija, Olandija, Belgija ir Ka
nada. Yra rimtas pavojus, kad 
po paskutinių rinkimų ir pasi
keitimų mažiau domėsis ir Va
karų Vokietija. Pastangos tvir
tai apjungti visus Europos 
kraštus nuo Bresto ligi vaka
rinės Sovietų sienos nėra vi
siškai sėkmingos.

Vakarų Europos spauda nu
rodo, esą, negalima laukti, kad 
Amerikos karinė galia Europo
je priartėtų prie nulio. Tačiau 
visiems geros valios kraštams 
didelį nerimą kelia faktas, kad 
JAV atstovai vis dažniau rei
kalauja prezidentą atitraukti 
iš Europos karines pajėgas, 
kurios šiuo metu ten siekia 
300,000 vyrų. Senatoriai nu
rodo, jog yra neteisinga, kad 
Amerika laikytų savo kariuo
menę Europoje praslinkus 25 
metams nuo karo pabaigos. Ta 
čiau jie, pasak vokiečių, nesu
vokiu, kad ši kariuomenė ne
besanti okupacinė, atvirkščiai, 
sauganti Europos laisvę. Tie
sa, tvirtinama, kad karo atve
ju Amerika įstengtų greitu 
laiku savo divizijas į Europą 
permesti oro keliu, tačiau ka
žin ar tai padėtų, jei Sovietų 
Sąjunga pradėtų žaibo karą.

*
Azijos kraštuose didelį ne

rimą kelia JAV nutarimas ati
traukti savo karines jėgas iš 
Vietnamo, kur praktiškai gi
nama visos Pietryčių Azijos 
laisvė. Nėra abejonės, kad ta
riamas Vietnamo gynimo pali
kimas pačiai P. Vietnamo ka
riuomenei, kurią “Der Spiegei” 
iš anksto vadina “sumušta ar
mija” reikštų greitą dar lais
vų Azijos kraštų atidavimą 
komunistams.

Ir N. Rockefellerio pateik
tame raporte įžiūrimas noras 
sumažinti P. Amerikos kraš
tų šelpimą ir tuo pačiu būtų 
atidaromas kelias Castro ko
munizmui.

Visi šie reiškiniai, rašo “Die 
Zeit”, reikštų Europos ir viso 
laisvojo pasaulio gynybos sky
do suploninimą, iš ko tik So
vietai laimėtų.

Štai kodėl komunizmo va
dai, nesitikėdami palaužti A- 
merikos karo lauke, stengiasi 
naikinti kraštą iš vidaus. Tam 
tikslui kursto neramumus, ruo 
šia demonstracijas, stato įvai
rius krašto garbę žeminančius 
reikalavimus. Komunistai ge
rai žino, kad silpna, krašto vi
duje tarp savęs nesutinkanti 
Amerika liktų negalinga ir ne
įstengtų laisvojo pasaulio ap
ginti.

Iš čia kyla reikalas visomis 
išgalėmis remti JAV vadus, 
krašto viduje ir užsienyje ko
vojančius su komunizmo įsi
galėjimu. Atėjo laikas suak
tyvėti pasyviajai ir gerajai 
krašto gyventojų daugumai, 
kad kartais valdžios nepaglemš 
tų mažumos diktatūra. Atro
do keista, kai komunistiniuose 
kraštuose gyventojų dauguma 
kovoja už laisvę, o šiame kraš
te vis daugiau atsiranda no
rinčių nelaisvės pančių. Ypač 
turi būti aktyvios tautinės gru 
pės, gal sveikiausia Amerikos 
gyventojų dalis, sudaranti 
bent, trečdalį krašto gyvento
jų, kuriuos prezidentas R. Nix- 
onas neseniai pavadino “už
mirštaisiais amerikiečiais”, su 
kuriais tik retais atvejais te
buvo skaitomasi. Gerai, kad 
bent rūpesčių dienomis tauti
nės grupės prisimenamos.

b. kv.

jamas tragiškas vaikų likimas 
iBafros - Nigerijos konflikte. 
Filme taip pat užfiksuota JAV 
katalikų ir kitų krikščioniškųjų 
organizacijų plati veikla ken
čiantiems vaikams Biafroje pa
dėti.

LATVIJOS KELIAS ISTORIJOJE
Nepriklausomybės sukaktis primena, kas dar reiktų padaryti

Lapkričio 18-ji latviams yra 
tas pat, kaip mums Vasario 16 
— nepriklausomybės paskelbi
mo diena.

Latvių gentys veik tuo pat 
metu XIII-jo š. vidury, kaip 
ir mūsų karalius Mindaugas, 
stengėsi apsijungti, ka 1 atsi
spirtų prieš vokiečius ir kitus 
svetimtaučius iš įvairių pusių 
Nors savo nepriklausomos val
stybės nebuvo sukūrę, tačiau 
jau pati kova jas tiek užgrūdi
no, kad jos nepasimetė, nepasi
davė svetimai įtakai, daug ko 
iš tų pačių vokiečių pramoko, 
ypač žemės ūkio srityje.

Nepaisant, kad jiems buvo 
primesta nauia religija, latviuo
se krikščioniškas mokslas daug 
anksčiau negu lietuviuose pri
gijo ir giliai buvo įleidęs šak
nis jų širdyse.

Štai kad ir latvių Tautos him
nas. Jis prasideda kreipimusi 
į Dievą, kad jis šviestų ir pa
šventintų Latviją. Manding, tai 
vienintelis iš naujai susikūrusii} 
valstybių himnas, kurio pirma
sis žodis Dievas.

Įsikūrus Baltijos pakraštyje 
ir gražiose Dauguvos pakrantė
se nuo senų laikų, latviams te
ko patirti didelio svetimšalių 
veržlumo iš anapus Baltijos bei 
iš vakarų šono tariamų misinin
kų, kurie pirmon eilėn steigi 
savo prekių sandėlius, siekdami 
net iki Ukrainos Dnieprą aukšt
upio.

Lietuva Vytauto laikais, sa
vo ribas nukėlusi nuo Baltijos 
iki Juodųjų marių, šimtmečius 
garsėjo kaip neeilinė valstybė, 
o Latvijoje dominavo arbi ka- 
lavijinkai, švedai, danai, ar Ry
gos vyskupas su vokiečiais. Sve 
timų įmintos pėdos latvių žemė
je ilgam neišnyko, nepalikusios 
savo skaudžių pėdų.

Rūpinosi atsikratyti 
svetimaisiais

Ir latviai išgyveno feodalinės 
santvarkos buitį svetimų jiems 
primestą, kuri anot dainiaus 
“ugnimi uždegė krūtinę” latvių 
tautinio atgimimo vado A. Kron 
valdo. Vėliau jį pasekė latvių 
poetai, kaip Janis Rainis ir kiti.
Tuo pat laikotarpiu mes dar 
skaudžiau išgyvenome mums sa 
viškių užkrautą baudžiavą. Mū
suose tai atsiliepė ir nepriklau
somybės metu, nes mūsų liaudis 
nemėgo ponais išvirtusių, o lat
viai tokiu pat būdu nusiteikę 
gyveno prieš vokiškuosius ba
ronus, kurie engė latvius.

Nekalbant apie miestus, kaip 
Ryga (įst. 1202 m.), vokiškai 
kalbėti latviai nemėgo, užklaus
ti mieliau atsiliepdavo rusiškai.
Kaip ir mes, latviai ilgai nesi
veržė į miestus. Tik XIX šimt. Okinavos salą, kurią amerikiečiai užėmė po II pasaulinio - karo, ruošiamasi grąžinti japonams, 

gale Latvijoj susikūrė koope- matome amerikiečius marinus, 1945 metais dėl jos kovojančius.
Čia

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

Visa tai yra natūralus kelias pažinti žmogaus in
tymiausius jausmus ir jais pasidalinti. Iš to aišku, kad 
emigrantams patarnavimas bus tuo vaisingesnis, kiek 
jiems patarnaują asmenys gerai pažins ir supras šiuos 
faktorius ir kiek gerai mokės jų kalbą. Atrodo aišku 
ir faktai tai patvirtiną, kad emigrantams patarnauti tu
ri būti patikėta kunigams tos pat kalbos ir tai visam 
laikui, kol tai būtų naudinga 25).

12. Religinio patarnavimo formos. Kas liečia emi
grantams religinio patarnavimo būdus, juridines for
mas, laiką, tai turi būti svarstoma rūpestingai visu
moje ir atskirais atvejais, kad prisiderinus prie skirtin
gų aplinkybių.

Iš tokių aplinkybių dera paminėti šias: migracijos 
laikas, integracijos laipsnis (ar žmonės yra pirmos ar 
tolimesnės generacijos), kultūros skirtumai (kalbos, li
turgijos apeigų), migracijos forma, ar periodinė migra
cija, pastovi ar laikina, mažomis grupėmis ar masinė, 
geografiška, susikoncentravusi ar padrika. Pagal šių 
aplinkybių įvairumą turi būti emigrantų tikriems rei
kalams pritaikytas Bažnyčios patarnavimas.

13. Pliuralizmas ir naujas pasaulis. Kai sielų ga
nytojai pakankamai įvertina visas šias aplinkybes ir 
jų paiso, tai emigrantai ne tik pavojų ir nepatogumų 
lengviau išvengia, bet jiems sudaromos sąlygos bend

BR. P. MACIULiS

ratyvai specialiai miestuose iš
pirkti iš kitataučių Rygoje na
mus. Turėjau progos pažinti 
iniciatorių žinomą advokatą 
Kempelį, kuris draug su kitais 
trisdešimts metų dirbo ta kryp
timi, kad savo žmonėms atgau
tų miestuose tinkamas vietas 
prekybos bei amatų srityse.

Lietuviai kita kryptimi dėjo
si į mažas grupeles susipratė- 
lių, kurie stengėsi išpirkti ban
kuose prasiskolinusių dvarinin
kų žemes, kad jo s netektų į “po 
selenicų” rankas. Tai prasidėjęs 
nuo Muravjovo laikų apsispren
dimas, kuris po numalšinto 
1863 - 4 metų sukilimo konfis
kavo tremiamų dvarininkų dva
rus ir ten sodino atgabentus iš 
Rusijos kitataučius.

Latvių spauda
Pirmas latvių kalba ,nors go

tiškomis raidėmis, spausdintas 
katalikų katekizmas atsirado 
XVI-to šimt. gale, 1585 metais. 
Kai po nepavykusio sukilimo 
Muravjovas uždraudė lietuvių 
spaudą lotyniškomis raidėmis 
(1864 — 1904), taigi per ketu
riasdešimt metų mes Lietuvo
je spaudos neturėjome, o slap
ta gabenama iš prūsų nedaug 
tegalėjo pagelbėti mūsų dvasi
nei kultūrai siekti didesnės pa
žangos. Lietuvoje tuomet buvo 
“tamsu ir juoda”. Latviams to
kio smūgio neteko patirti, mes 
gi 40 metų merdėjome. 

Pasimokė iš voki?čių
Būdami daugiau apsišvietę 

ir iš vokiškų baronų pasimokę 
geriau ūkininkauti, latviai ūki-
ninkai geriau gyveno už mūsiš- neprigijo, Latvijoje tuomet dar

kius ir kažkaip tuo pradėjo iš 
aukšto į mus žiūrėti, į šiltesnius 
santykius su lietuviais nesueida 
mi. Mūsų kaime atliekamos dar
bo rankos pradėjo keltis į Ry
gos miestą, kur darbų nestigo. 
Dar prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą jau pastoviai įsikūrusių buvo 
daugiau kaip dvidešimts tūks
tančių. Tačiau ir lietuviai lat
viams, kaip sakoma, “ant kak
lo” nesikabino.

Kai po 1917 metų rusų revo
liucijos kitataučiai pradėjo tar
tis, kaip geriau savo tautų rei
kalus išspręsti — skirtis nuo 
Rusijos ar eiti su savo tautie
čiais kurti nepriklausomą gy
venimą, visur buvo įvairių nuo
monių, bet tuo metu kai kurie 
latviai buvo apsisprendę eiti sa
vitu keliu, daugiau pasinešę ei
ti su rusiškąja demokratija. 

Federacijos idėja
Daktaro Jono Šliupo idėja bu 

vo, kad Lietuvai ir Latvijai, pa
siskelbus nepriklausomomis vaJ 
stybėmis 1918 m., reikia pastu
dijuoti nuotaikas, ar mums ne
vertėtų sueiti į sąjungą, suda
rant lietuvių - latvių federaciją. 
Dr. J. Šliupas buvo gavęs mūsų 
vyriausybės įgaliojimus atsto
vauti Lietuvai Latvijoje. Jam ir 
Latvijoje pasisekė sutikti inte
lektualų, kaip minėtas advoka
tas Kempelis ir Chr. Zellis, dar 
caro laikais ėjęs Korėjoje kon
sulo pareigas, ir daug kitų, ku
rie nuo seno panašiai galvojo, 
kad šitame Baltijos pakraštyje 
atsilaikyti mažoms valstybėms 
bus vargu įmanoma pasisklaid- 
džius, teks eibes sunkumų pa
tirti.

Daktaro Šliupo ir kai kurių 
latvių tokios federacijos idėja

radarbiauti plečiant Dievo karalystę. Pats faktas, kad 
tenka gyventi su kitų konfesijų, nekrikščionimis, neti
kinčiais žmonėmis, savaime sukuria įvairių santykių ir 
ryšių. Į katalikišką ar nors krikščionišką aplinką vis 
daugiau patenka kitokių religijų žmonių: darbininkų, 
studentų. Iš kitos pusės tautų bendradarbiavimo keliu 
tarptautinės institucijos, ar dvišaliu atskirų tautų susi
tarimu, ar privačių organizacijų iniciatyva, vis daugiau 
ir daugiau katalikų ekspertų išsiunčiami kitur su kul
tūrine misija skatinti pažangą kituose kraštuose 26).

Taip Bažnyčiai tenka dėkingų progų, pagal Vati
kano II susirinkimo dvasią, skatinti krikščionių apsi
jungimą 27), o kur tai būtų nekrikščionių ar netikin
čių tarpe, veikti, kad kiekvienas tikintysis ir visa jų 
bendruomenė savo gyvenimu būtų kitiems pavyzdys, 
parodąs Kristų 28).

14. Visos Dievo tautos misija. įvairių klausimų 
ir problemų kompleksas, daugybė visokių sunkumų, vie
tų ir sąlygų įvairumas reikalauja vyskupų ir jų konfe
rencijų stropesnio tyrimo, kokio atsinešimo iš Dievo 
tautos reikalauja emigrantų reikalai, ar tie emigran
tai būtų jų teritorijoje ar kitur. Nereikia abejoti, kad 
kiekvienas jaučia savą žmogišką garbingumą, o ypa
tingu būdu tie, kurie didžiuojasi krikščionies vardu 
“ir didins ir derins savo bendras pastangas, kad vi
siems būtų prieinamas žmoniškas gyvenimas, kuriame 
vieni kitus mylėtų ir padėtų kaip brolis broliui” 29).

75. Pastoracinė emigrantų sąvoka. Dabartinė mi
gracija, kuri nuostabiai greitai padidėjo visame pasau
lyje, susideda iš visokių elementų: darbininkų ir įmo
nių vadovų, studentų ir technikos ekspertų, laisvai iš
vykstančių ir pabėgėlių bei tremtinių. Visi jiė sudaro 
skirtingas grupes, visiems tačiau bendra yra tai, kad 
svetur visi randa žymiai skirtingą aplinką nuo tos, ko

tebesvyravo revoliucinės nuotai 
kos, linkusios dėtis su rusais.

Kaip žinia ev. kun. Needros 
vyriausybė net buvo kurj laiką 
iš Rygos pasišalinusi į Liepoją. 
Nors nebūdami turtingi, mes 
padėjome materialiai Needrai 
atsilaikyti prieš latvių revoliuci
nį sąjūdį.

Po šito griežtos kairės sąjū
džio atėjo kitas, sakytum ultra 
nacionalistinis sąjūdis, kuriam 
tarsi pristigo savo žemės, to
dėl nuo Dauguvos buvo pasi- 
stūmę iki Eglaitės stoties ir nuo 
Liepojos pasistūmėjo iki Palan
gos. Ne daug betrūko, kad lie
tuvių ginklai susikryžiuotų su 
latvių ginklais.

Latvių - lietuvių vienybės 
draugija

Kaip ir kitos panašios drau
gijos ji savo uždaviniu turėjo 
latvių - lietuvių ne politinį, bet 
kultūrinį bendradarbiavimą, vie 
niems pas kitus lankantis, at
skleidžiant savo meninius suge
bėjimus bei pažangą kultūrinė
je srityje. Buvo ruošiamos ati
tinkamos paskaitos, dainų šven 
tės, koncertai ir pan. Tačiau gi
liau ši veikla kažkaip neįsišak
nijo, nei latviai, nei lietuviai ne
išleido nė vienos knygos paro
dyti savo tautos praeičiai. Ne
noromis tenka prileisti mintį, 
kad tose draugijose stigo svar
biausio elemento, būtent atvi
ro nuoširdumo

Bendrą nelemtį išgyvendami, 
latviai ir lietuviai tos vienybės 
draugijos, nors ir nepasiekusios 
didesnių rezultatų, bendrai veik
lai tinkamos dirvos vis dar ne
surado. Net Baltijos santarvė, 
sudaryta politiniam darbui de
rinti Tautų Sąjungoje, išeivijo
je neminima lyk koks miręs is
torinis epizodas. Jos net neban
dyta priderinti dabarties politi
nei veiklai svetimuose kraštuo- 

Atsitiktinai daromi retkarse.
čiais susitikimai bei pasikalbę-

kią paliko savo tėvynėje, kad jiems yra sunku saviems 
dvasiniams reikalams pasinaudoti naujos vietos klebo
nais. Dėl to Bažnyčia motiniškai rūpinasi suteikti jiems 
deramą sielovadinį patarnavimą. Šiuo ganytojišku at
žvilgiu emigrantų sąvoka apima visus, kurie dėl bet 
kokių motyvų ar priežasčių gyvena už savo tėvynės 
ar už- savo etninės bendruomenės ir yra būtini ypa
tingo patarnavimo.

77 SKYRIUS. S. KONGREGACIJA VYSKUPŲ 
REIKALAMS

16. 1) Š. kongregacijos vyskupų reikalams pareiga 
yra vadovauti, saugoti, derinti ir plėsti visa, kas liečia 
lotynų apeigų tikinčiųjų emigrantų dvasinį aptarnavi
mą, visada tariantis su Rytų apeigų ir Tikėjimo pla
tinimo kongregacijomis, jeigu liečiamos vienai ar ant
rai priklausančios teritorijos, nepažeidžiant vietos ordi
narų kompetencijos 30).

2) Taip pat šiai Š. kongregacijai priklauso rem
ti visokius darbus, liečiančius tikinčiųjų orientalų ge
rą bendradarbiaujant su Rytų apeigų Bažnyčių Š. kon
gregacija, kur šių apeigų tikintieji atvyksta į kraštą, 
nepriklausantį Rytų Bažnyčių Š. kongregacijai ir kur 
nėra tų apeigų kunigų.

25) Exul familia, II-ji dalis, I skyrius no. 5, II skyrius no. 
33, 34, 39.

26) Populorum progressio.
27) Vatikano II dekretas ekumenizmo klausimais, II skyrius, 

no. 9, 10.
28) Ad gentes, no. 20.
29) Populorum progressio.
30) Vatikano II dekretas, Christus Dominus, no. 18.

(Bus daugiau)

jimai, bet tai pasikalbėjimais 
ir baigiasi. O jei kas padaroma, 
tai ne veiksnių dėka. Šitą mū
sų mintį labai akivaizdžiai pa
rodo nenusisekęs pernykštis 
“partizaninis” veikimas Wash- 
ingtone, kad būtų išleistas is
torinis 50-ties metų Pabaltijo 
kraštų pašto ženklas, kaip buvo 
išleistas Suomijos nepriklauso
mybei paminėti.

Prieš porą metų kun. dr. A 
Baltinis “Drauge” gražiai prisi
minė latvių - lietuvių vienybės 
draugijas bei jų užmegstą kul
tūrinį darbą, skatindamas to
kias draugijas atgaivinti visur, 
kur begyventų latvių su lietu
viais. Kadangi latvių spauda 
man nepasiekiama, nežinau, ar 
latviai atsiliepė ir kaip iš viso 
reagavo.

Tik vienam Jonui Čėsnai vei
kiant tepavyko sumegsti ir įrė
minti lietuvių - ukrainiečių ben
dradarbiavimą, nors jam, ma
no supratimu, buvo daug sun
kiau vienam imtis darbo sueiti 
į sąlytį su ukrainiečiais kultū
ros bei politikos vadovais, ne
gu mums atgaivinti latvių - lie
tuvių vienybės draugijų veik
lą. Deja, šitas nepadaryta.

Lapkričio 18 dieną paminėjus 
Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo 51 sukaktį, dar kartą 
keliu mintį, kad labai pravartu 
mums net ir čia, atgaivinti giau 
dėsnius bei šiltesnius santykius 
su mums gimininga latvių vi
suomene. Žinomas mūsų filoso
fas ir publicistas Jakštas-Dam- 
brauskas, rašė: “Vienas vyras 
ne talka, kai du stos visados 
daugiau padarys".

Šios latviams brangios sukak
ties proga savo mintis baigiam 
latvių himno žodžiais — Dievs 
sveti Latviju...

MAHOMETONAI PASVEIKI
NO ŠV. TĖVĄ

Rabele, Maroko sostinėje, į- 
vyko visų islamų tautų konfe
rencija. Jos pirmininkas kara
lius Assn II-sis pasveikino Po
piežių Paulių Vl-jį. Atsakyda
mas Šventasis Tėvas pabrėžė 
religijos vaidmenį tautų vieny
bei išlaikyti bei visiems politi
niams bei kariniams konflik
tams išspręsti. Ta proga Šven
tasis Tėvas palinkėjo, kad visų 
didžiųjų religijų atstovams pa
vyktų taikingai išspręsti Pales
tinos šventųjų vietų klausimus.

SUDUŽO LĖKTUVAS
Jungtinės (krikščionių artimo 

globos organizacijos centras 
Ženevoje praneša, kad Uli aero- 
porte Biafroje nukrito ir sudu
žo lėktuvas, vežęs 16 tonų mais 
to ir vaistų, skirtų Biafros gy
ventojams padėti. Lėktuvo ka
tastrofoje žuvo visa lėktuvo į- 
gula keturi amerikiečiai ir vie
nas anglas lakūnas.


