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Maskva puola prez. 
Nixono pareiškimus

Nes Vietname liks ketvirtis milijono amerikiečių

WASHINGT''NAS — Mask
va paskelbė, kad iš prez. Nixo- 
no duoto pasikaibėjimo spau
dos atstovams matyti, kad A- 
tnerika nenori taikos Vietname 
ir siekia pergalės. Esą, iš prez. 
Nixono kalbos matyti, kad jis 
karo nenori maž’nti, bet jį plės
ti.
Turės padėti vietos vyriausybei

Pirmadienio vakare jvykusioj 
spaudos konferencijoj prez. Ni- 
konas pareiškė, kad iš Vietna
mo palaipsniui bus atitraukti ka 
riai ir karas Vietname baigsis, 
nepaisant, kad Paryžiuje tai
kos pasitarimuose susitarti ir 
nepavyktų. Iš Vietnamo palaips
niui bus atitraukiama kariuo
menė, tačiau jos ten liks nuo 2 
ligi 3 šimtų tūkstančių ir ati
traukimas bus panašus į tok j, 
koks jis dabar yra Korėjoj. JA 
Valstybių armija turės Vietna
me likti ir jos vaidmuo bus pa
remti vietnamiečius. Kilk šiuo 
metu karių dar atitnukj prez. 
Nixon nepaskelbė, apie tai pra
neš trijų savaičių laikotarpyje

Kalbėdamas apie M y Lai kai
me įvykusius žiaurumus prezi
dentas pareiškė, kad šiandien 
dar sunku daryti koki sprendi
mą, tačiau jei yra padaryta nu
sikaltimų, nusikaltę bus nuoatis- 
ti. Amerika gi Vietnamui daug 
padėjo. Amerikiečių Vietname 
tarnavo 1,200,000. iš jų žuvo 
beveik 40,000 ir jie visi padėjo 
Vietnamui.

Iš prez. Nixono pasikalbėji
mo paaiškėjo, kad Amerikos 
lėktuvai bombarduoja vadina
mą Ho Chi Minh kelią, einantį 
per Laosą, kuriuo komunistai 
gabena pastiprinimus. Per die
ną kelius puola apie 400 JAV 
lėktuvų.

Prez. Nixon taip pat pareiš
kė, kad Thailandui pagalba tei
kiama taip, kaip ir buvo teikia
ma po karo Europos tautoms, 
nes, esą, geriau teikti paramą, 
negu patiems amerikiečiams ko
voti, kaip tai yra Vietname.

Prez. Nixon giria 
JAV ūkininkus

WASHTNGTONAS. Prez. Ni- 
xonas gruodžio 8 d. netikėtai 
apsilankė farmų darbuotojų su
važiavime ir pasak j 15 minučių 
kalbą. Prezidentas savo kalbo
je išreiškė pasigerėjimą Ameri
kos žemės ūkio darbuotojais, ku 
rių sumanumas ir kruopštumas 
įgalina išmaitinti Amerikos kr a 
štą ir milijonus išalkusių žmo
nių kituose kontinentuose. Pre
zidentas pareiškė, kad šis kraš
tas yra vienas iš kelių kraštų, 
kuris gali gyvencoiui parūpinti 
maisto, kiek tik jis nori. Ir vi
sa tai pasiekia puikūs Amerikos 
ūkininkai. Iš viso suvažiavime 
dalyvavo 6,000 atstovų iš 49 
JAV valstijų ir Porio Rico.

KALENDORIUS
Gruodžio 10 d.: šv. Melkija- 

das, šv. Valerija. Eidimtas, Slu- 
na.

Gruodžio 11 d : šv Daura- 
ras, šv Tamsa, Valdis, Diivo- 
nė.

Saulė teka 7:06. leidžias 4:20
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse debe
suota, galimi sniego kritulia*, 
tempera. daugiau 30 1.

Dėl Vietnamo prezidentas pa
reiškė, kad komunistai dar yra 
pajėgūs suruošti ofenzyvą ir 
tęsti užpuldinėjimus.

Mokesčiai ir kiti reikalai
Paklaustas vidaus reikalais 

dėl mokesčių reformų, prez. 
Nixon pareiškė, kad 800 dol. 
atskaitymą nuo mokesčių asme
niui jis vetuosiąs. Kaip žinoma, 
senatas nubalsavo tokią sumą 
asmeniui atskaityti nuo mokes
čių. Jau daugelį metų nuo mo
kesčių mokėjimo atskaitoma su
ma buvo 600 dol.

Paklaustas, kada duos dau
giau spaudos konferencijų, pre
zidentas pareiškė, kad duos vi
sada, kada visuomenei tokia 
konferencija bus reikalinga.

Dėl viceprez. Agnew priekaiš
tų televizijai ir spaudai, prezi
dentas pareiškė, kad viceprezi
dentas tai darė norėdamas pa
sitarnauti kraštui ir, kad tikrai 
spauda turi perduodama faktus 
jų nemaišyti su komentarais.

Nuotraukos, liudijan
čios komunistų

žiaurumus

WASHINGTONAS. — Penta
gonas pademonstravo Kongreso 
vidaus komitetui filmą, atsklei
džiantį žiaurius komunistų dar
bus Vietname. Filme rodoma 
1968 m. komunistų įvykdytos 
žudynės Hue mieste. Filme ne
daug terodoma nužudytų Hue 
gyventojų, bet daugiausia dia
gramos, kapai. Kituose paveiks
luose rodoma nukankinti civiliai 
įvairiose Vietnamo vietose. Nuo 
1957 m. komunistai Vietname 
nužudė 30,778 civilius, daugelis 
dingo, šimtai jų buvo palaidoti 
gyvi. Komiteto pirm. Richard 
Lhord (D., Mo.) pareiškė, kad 
visa My Lai kaimelio istorija y- 
ra biauri nuo pat pradžios ligi 
pabaigos, kada daugelis norė
dami pinigų, siūlo įvairias nuo
traukas ir liuiLjimus.

Komunistai žudo 
civilius

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo karinė vadovybė praneša, 
kad komunistai puldami kaime
lį netoli Kambodijos sienos už
mušė 15 civilių ir sužeidė 104 
Du asmenys žuvo ir 79 sužeisti, 
kai komunistai sudaužė vietos 
teatrą.

amerikiečio kario koją tvarstoma Bu Prang bazėje P. Vietname, kurią nuolat apšaudoSužeisto
ttlstai.

Amerikos Raudonasis kryžius stengiasi visur įruošti eglutes, kur tik pasaulyje yra amerikiečiai kariai. 
Čia matyti Kalėdų eglutė, tikriau vietnamietiška palmė, puošiama JAV karių ligoninėj Cam Ranh Bay 
bazėje Vietname. Eglutę dekoruoja Raudonojo kryžiaus darbuotoja Martha Granderson ir seržantas 
DiGiovanni.

STUDENTŲ PATRIOTŲ 
MITINGAI UNIVERSITETUOSE

Washingtonas. — Dvi grupės, 
kurios siekia demonstracijomis 
padėti komunistam Vietname, su
sijungė. Šis susijungęs vienetas 
vadinamą moratoriumą ruošia 
Kalėdų išvakarėse. Tačiau Ame
rikos patriotų studentų organiza
cija Young Americans for Free- 
dom taip pat ruošiasi veikti. Or
ganizacija ruošia 600 universite- 

I tų ir kolegijų gruodžio 12 - 13 d. 
atkirtį demonstrantams prieš JAV 
vyriausybės politiką. David Kee- 
ne, tos organizacijos pirminin
kas, skelbia, kad išspausdintas 
leidinys “Tell it to Hanoi” (pa
sakykite Hanojui), kurio bus pa
skleista 1 mil. egzpl. Jame skel
biama, kad didžioji Amerikos dau 
guma remia prez. Nixoną. Orga
nizacija taip pat įteiks tokį nu
sistatymą liudijančią peticiją Ha
noi taikos pasitarimų delegacijai 
Paryžiuje.

Kario laiškas

Chicago “Sun Times” gruo
džio 6 d. paskelbė kario David 
Cavaness laišką iš Vietnamo, ku
riame, jis teigia, kad visos to
kios taikos demonstracijos ir mo
ratoriumai yra talka komunis-

Dingo lakūnas

WASHINGTONA3. — Skel
biama, kad žuvus.o ugnyje ast
ronauto Edwird White brolis 
kapt. James dingo misijoje virš 
Laoso. Dingusio piloto brolis ast 
ronautas žuvo 1967 m. bandy
mų kapsulėje, drauge su kitais 
dviem astronautais Virgil Gris- 
som ir Roger Chaffee.

tams.Komunistai pamatę, kad jie 
negali nieko padaryti fronte, pra
dėjo stengtis laimėti pačioje Ame
rikoje. Be abejo, Amerika turi pa
naudoti visas savo pajėgas, neiš
skiriant atominių, kuo greičiau 
tą karą baigti. Diktatoriaus Ho 
mirtis paliko tuštumą. Mes da
bar privalome raudonuosius 
spausti, siekdami totalinio laimė
jimo. “Raudonieji yra nužudę 
šimtus tūkstančių Vietnamo civi
lių ir jeigu jiems bus užleistas 
kraštas, tai Vietname ištiks di
džiulės kraujo maudynės.” Savo 
laiške sakosi, kad juos labai blo
gai nuteikia visokie moratoriu
mai ir riaušės prieš JAV vyriau
sybę.

Japonija reikalauja 
salų

TOKIO. — Japonija vėl pa
reikalavo, kad Sov. Rusija grą
žintų Kurilų salas, kurias Sov. 
Rusija užgrobė po II-jo pasau
linio karo. Sovietų R.isija rei
kalavimą atmetė.

Lotynų Amerikos 
Bendroji rinka

LIMA, Peru, — Skelbiama, 
kad penketas Lotynų Amerikos 
kraštų: Ekvadoras, Peru, Boli
vija, Kolumbija ir . Gili sudarys 
Bendrąją ekonominę rinką. Ši 
idėja jau buvo kilusi 19 šimtme
tyje, tačiau tebus įgyvendina
ma dabar ir tai daug prisidės 
prie šių kraštų ekonominio gy
venimo pakėlimo.

komu-

Nori panaikinti 
karantiną

astronautams

WASHINGTONAS. — Siūlo
ma, kad vėlesniems astronau
tams, grįžusiems iš mėnulio, ne
bebūtų taikomas karantinas. 
Pirmoje eilėje tai liečia Apolio 
13 astronautus, kurie į mėnulį 
skris kovo mėnesį. Iš karanti
no praėjusį savaitgalį paleisti 
Apolio 12 astronautai Charles 
Conrad, Richard Gordon ir- A- 
lan Bean gal bus paskutinieji 
astronautai, kurie buvo užda
ryti grįžę į žemę. Aeronautikos 
medicinos šefas teigia, kad Kraš 
to mokslų akademija bus pa
prašyta tokį nutarimą patvir
tinti. Astronautų, grįžusių iš 
mėnulio, apžiūrėjimai parodė, 
kad iš mėnulio nėra atnešama 
jokių užkrėtų.

Derybos vykstą gerai

MASKVA. — Sovietų Rusija 
ir V. Vokietija užvakar oficia
liai pradėjo paiitarimus, kurie 
yra pirmi po 15 metų. Sovietų 
Rusijos užs. reik. min. Grorayko 
ir V. Vokietijoj ambasadorius 
Helmut AHardt kalbėjosi 90 mi
nučių. Po susitikimo ambasa
dorius Allardt patikino, kad po
kalbis buvęs draugiškas. Susi
tikimas vėl įvyks netrukus. Bus 
siekiama sudar yti nepuolimo su
tartį. Pasitarimus paskubino į- 
vykęs Varšuvos pakto narių su
važiavimas Maskvoje.

Graikai prieš britų 
laikraštį

PARYŽIUS —- Buvo paskleis 
tas kaltinimas, kad Graikijos 
min. pirm. Papadopoulos norė
jęs suorganizuoti sukilimu Ita
lijoj ir nuversti valdžią. Grai
kijos ambasada Paryžiuje pa
skelbė, kad šią žinią paskelbusį 
Anglijos laikraštį “London Ob- 
server” Graikijos vyriausybė 
trauks į teismą.

Trumpai iš visur
• JAV komercijos sekretor. 

Maurice Stens lankysis Jugos
lavijoj gruodžio 18 - 20 d.

• Thailande nukauta 10 ko
munistinių teroristų.

• Astronautas Frank Bor- 
man išvyko į Vietnamą kaip 
prez. Nixono atstovas aplankyti 
karius.

’© Kairo radijas pranešė, kad 
Sov. Rusijos gamybos Egipto 
lėktuvas MIG- 21 numušęs JAV 
gamybos Izraelio lėktuvą Phan- 
tom. Kada JAV Izraeliui pri
statė 50 Phantom lėktuvų, ara
bai pradėjo teigti, kad tai tie
sioginis JAV įsivėlimas į karą.

Sekr. Rogers nieko 
nesitiki iš derybų

PARYŽIUS. — Valstybės sek 
retorius William Rogers pareiš
kė Prancūzijos prezidentui Pom 
pidou, kad Amerika nemato ga
limumų taikos derybomis Pary
žiuje baigti karą Vietname. Sek 
retorius Rogers pareiškė, kad 
Washingtonas davė nuolaidų, 
tačiau iš komunistų pusės ne
buvo jokio atsiliepimo, šalti
niai skelbia, kad sekretorius 
Prancūzijos prezidentui Pompi
dou palikęs įspūdį, jog Ainerika 
Paryžiaus taikos konferencijoje 
sukietina savo liniją.

JAV nepasitrauks
Tuo pačiu metu viešėjęs Pa 

ryžiuje JAV gynybos sekr. Mel- 
vin Laird pareiškė, kad Šiaurės 
Vietnamo pasiūlymas atsitrauk
ti iš Vietnamo per šešetą mė
nesių yra siūlymas kapituliuoti. 
Amerika tikrai nepasitrauks 
dar metus, patikino M. Laird. 
Jis taip pat pastebėjo, kad tai
kos derybose Hanoi nenori pa
daryti jokių nuolaidų, todėl pa
sitraukus delegacijos pirm. Ca- 
bot Lodge, nebus skiriamas ki
tas asmuo, kadangi nematyti 
pasitarimuose jokio progreso 
Prancūzų gi diplomatai sako, 
kad Šiaurės Vietnamas, esą, kai 
bėjęs apie planą, kad pasiūlys 
3 m. paliaubas Vietname ir 10 
metų savarankišką tvarkymą
si-

Kritikuoja komunistus

APGRAMAS.— Jugoslavijos ka
talikų laikraštis “Glas Koncila” 
išsamiai kritikuoja Jugoslavijos 
komunistų partijos pastangas į 
savo narių eiles įtraukti vis dau
giau taip vadinamų “svyruojan
čių katalikų”. Jugoslavijos kata
likų laikraštis primena visiems 
tikintiesiems pareigą nepasiduo
ti ateistinei “sielų žvejonei”, lik
ti ištikimais savo tikėjimui ir dar 
upliau dalyvauti katalikų Bažny
čios gyvenime.

Amerikos Apolio 15 astronautais parinkti pulk. David Scott, maj. 
Alfred Worden ir pulk. James Irwin. Vyrai į mėnulį lėks 1970 m. 
pabaigoje. Prieš juos į mėnulį skris Apolio 13 ir Apolio 14.

JUNGTINES TAUTOS APIE 
ŽMOGAUS AMŽIUI

Amerikiečiai amžiaus ilgumu stovi dvidešimt šeštoj vie
toj

New Yorkas. Skelbiama, kad 
Amerika nėra kraštas, kurios gy
ventojai ilgiausia gyvena. Ameri
kos vyrų vidutinis amžius yra j 
66,8 metai, tai pagal Jungtinių 
Tautų statistiką reiškia, kad tai 
yra 2-ji vieta, Amerikos moterys 
gyvena ilgiau — apie 73.7 me
tus, tačiau jos vistiek yra 12-toj 
vietoj pasaulyje. Švedijoj vyrai 
gyvena ilgiausia, tai maždaug 71. 
6 metų, po to Norvegijoj - 71.3, 
Olandijoje 71.1, Islandijoj - 70.7, 
Izraelyje 70.5, Danijoj - 70.3. 
Moterys ilgiausia gyvena Olan
dijoj - 75.9 m., po to Švedijoj 
75.7, Norvegijoj -75.5, Prancūzi
joj - 75.1, Islandijoj 75 m.

Didesnis vaikų mirtingumas

Skelbiama, jog tikrai yra pa
radoksas, kad Amerika, kuri visą 
pasaulį šelpia, kuri yra taip tur

Graikija protestuoja

PARYŽIUS. — Graikijos užs. 
reik. min. Pip mėlis, protestuo
damas prieš Europos Bendro
sios rinkos narių pasisakymą, 
sako stengsis, kad Graikija pa
liktų Bendrojoj rinkoj. Kaip 
žinoma, kai kurios valstybės, 
kaltindamos Graikiją nusižengi
mu prieš demokratiją, siūlo, kad 
Graikija būtų iš Bendrosios rin
kos išmesti. Graikijos likimas 
bus sprendžiamas kovo 5 d. Lon 
done. Britanija, Danija, Norve
gija ir Švedija siūlo suspenduo
ti Graikiją, kol ši neatstatys 
savo krašte demokratijos

Prieš rasinę 
diskriminaciją

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų Socialinė komisija nuta
rė 1971 m. paskelbti “Tarptau
tiniais metais kovai prieš rasi
nę diskriminaciją”. Kiekviena 
tauta kviečiama tų metų bėgyje 
galutnai likviduoti rasinės dis
kriminacijos! nacionalizmo, nau
jojo kolonializmo ir kitas apraiš 
kas. ši rezoliucija bus svarsto
ma Jungtinių Tautų generali
nėje asamblėjoje, kur tikimasi 
susilaukti pilno pritarimo.

Dirbtinis kraujas

CINCINNATI. — Vietos uni
versitetas skelbia, kad galimas 
daiktas bus greitu laiku išras
tas dirbtinis kraujas, kuris labai 
bus naudingas organų perkėli
mo operacijoms. Mokslininkai 
teigia, kad ketvertas šunų iš
gyveno 4 mėnesius, kurių krau
jo sudėtyje buvo 50% dirbtinio 
kraujo. —

Išlaidos gynybai

WASHINGT0NA3. — Kon
gresas patvirtino 69.96 bil. dol. 
sumą gynybos reikalams. Į šią 
sumą įeina ir 779 mil. dol. skir
tų antiraketinei apsaugos sis
temai.

tinga ir kur toks aukštas gyveni
mo lygis, stovi žemiau negu kiti 
kraštai. 1966 m. Amerikoje mir- 

Į čių 1000 žmonių buvo 9.6, gi 20 
kraštų mirties santykis buvo ge
resnis, o Izraelyje atiteko 6.3 mir
tys 1000. Tačiao žemesnė amžiaus 
ilgumo statistika išeina todėl, 
kad Amerikoj yra didesnis vaikų 
mirtingumas. Ligi vienų metų 
Amerikoje miršta iš 1000 23.7, 
gi Švedijoj iš 1000 tik 12.6, Is
landijoj -13.7, Olandijoj -14.7, 
Suomijoj -15, Naujojoj Zelandi
joj 17.7.

Skelbiama taip pat, kad geras 
maistas irgi neprisideda prie 
ilgesnio gyvenimo. Taip pat prie 
ilgo gyvenimo neprisideda ir a- 
merikiečių gyvenimo tempas. 
Svarbiausia, kad Amerikoje visi 
veržiasi į aukštesnį socialinį pas
tovį, į geresnius namus ir postus.
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SVARBU!

LSS korespondencinio suvažiavimo dalyviams

LSS korespondencinio suvažia
vimo prezidiumas ragina visus 
suvažiavimo dalyvius nedelsiant 
užpildyti ir išsiųsti balsavimo 
lapus. Prieš užpildant visi aty- 
džiai perskaitykime balsavimo 
lapų paaiškinimus, telpančius 
LSS 1969 m. suvažiavimo prezi
diumo biuletenio nr. 2.

Yra svarbu, kad balsavimo la
pai būtų užpildyti aiškiai, raša
lu užbraukiant ant prie kandida
to pavardės esantį kvadratą kry
želiu, vengiant pataisų ir sutepi
mų.

Balsavimas yra slaptas. Bal

savimo lapai nepasirašomi. At
žymėjus norimus išrinkti kandi
datus sąrašuose, lapai įdedami į 
baltą voką, kuris užklijuojamas. 
Ant voko nieko nerašoma. Užkli
juotas vokas su balsavimo lapu 
įdedamas į didesnį voką, kuris 
adresuojamas:

K. Nenortas (LSS), 44 Alban 
Street, Dorchester, Mass., 02124.

Ant voko viršutiniame kampe 
kairėje prašome aiškiai užrašyti 
savo vardą, pavardę ir adresą.

Taip užadresuotą voką nedel
siant išsiųsti oro paštu iki gruo
džio 13 d. (Pašto antspaudo 
data).

LSS TARYBOS PIRMIJOS 
PRANEŠIMAS

Pranešu, kad LSS Tarybos Pir
mijos XIII posėdyje slaptu balsa
vimu, Lietuvos skautybės įsikūri
mo proga nuo lapkričio 1 d.-

11. Apdovanota LSS ordinais:
A. Padėkos ordinu - 1. v.s. 

Ona Rozniekienė, Chicagoje;
B. Lelijos ordinu -

s. Jaras Alkis, Anglijoje, s. Česlo
vas Anužis, Detroite, s. Kazys Ba
tūra, Toronte, s. Rimtautas Dab- 
šys, Los Angeles, s. Grasilda 
Meiluvienė, Chicagoje, s. Pranas 
Zailskas, Chicagoje, s. Antanas 
Bobelis, New Yorke.

C. ordinu Už Nuopelnus - 
kun. i Jonas Jutkevičius - 
Jutt Worcestery, Mass., p. 
Kazys Šimėnas, Bostone;

II. Pakelta į skautininkų 
laipsnius:

A. į vyresniojo skautininko - s. 
fil. Jonas Dainauskas, Chicagoje, 
s. Aleksas Karaliūnas, Chicagoje, 
s. kun. Jonas Pakalniškis, New 
Yorke, s. Pranas Pakalniškis, Los 
Angeles; B. į skautininko -

ps. Danutė Chainauskienė, 
Londone, Kanadoje, ps. Nijolė 
Grinienė, Los Angeles, ps. Jonas 
Matulaitis, Los Angeles, ps. Jani
na Mikutaitienė, Chicagoje, ps. E 
gidijus Radvenis, Los Angeles, 
ps. Juozas Starėnas, Holden, 
Mass., ps. Juozas Šalčiūnas, Chi
cagoje, ps. Jonas Zinkus, Austr.

C. į paskautininkio -
v. si. Dainius Glodas, Worces-

ter, Mass., v. si. Antanas Jakima
vičius, Anglijoje, v.sl. Aldona 
Kindurienė, Washingtone, DC, 
v.sl. fil. Danutė Korzonienė, Chi
cagoje, v. si. Gediminas Leškys, 
Los Angeles, v. si. Kęstutis Ma- 
čiulaitis, Chicagoje, v. si. Aldona 
Marijošienė, New Yorke, v.s. fil. 
Kazys Matonis, Worcester, Mass., 
v. si. Bronius Maurutis, Waterbu- 
ry, Conn., v.sl. Mylita Nasvytie- 
nė, Clevelande, v.sl. Gintaras

Plačas, Chicagoje, v.sl. Viktorija 
Tarvydą -Norvaišienė, Philadel
phijoje v.sl. Marija Puškorienė, 
Toronte, v.sl. Aldona Saiminin- 
kienė, Hartforde, Conn., v.sl. sės. 
Jurgita -Marija Saulaitytė, Put- 
name, Conn.’, v.sl. Danutė Tu- 
minaitė, Los Angeles.

Širdingi sveikinimai apdovano
tiems ir pakeltiems.
Budžiu,

(-) v.s. A. Saulaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas.

JŪRŲ SKAUČIŲ VEIKLA

Naujai persitvarkęs LS Seseri
jos Chicagos Jūrų skaučių Nidos 
laivas, vadovaujamas pask. A. 
Jovarauskienės ir laivūnės G. Le- 
on^itės, pradėjo savo veikimą. 
Instruktorės: ps. gintare B. Put- 
riūtė, gintare D. Radytė, laivo 
administratorė vyr. sk. V. Račiū
nienė. Laivui priklauso 22 jūrų 
skautės ir 6 udrytės.

Lapkričio 23 d. laivo tėvų su
sirinkime išrinktas tėvų komite
tas. Savo pirmajame posėdyje 
lapkričio 30 d. komitetas pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pirm. 
r K. Miecevičius, sekr. - M. Kup- 
cikevičienė, ižd. - R. Dičius, narė 
- p. Leonienė.

Gruodžio 6 d. susirinkę tėvai 
laivo vadės ps. A. Jovarauskienės 
namuose aptarė artėjaųčios Ka
ziuko mugės darbus.

Laivo vadovybė ir tėvų komi
tetas nuoširdžiai dėkoja p. Jasiu- 
laičiams už įteiktą piniginę au
ką. Besikuriančio laivo iždui tai 
yra didžiulė pagelba.

Mūsų sesėms linkime ištver
mės bangose ir gero vėjo!

KVIEČIAME!

nuotaikoms begyvenant, nuošir- į dabar pasitraukiančios iš pareigų 
džiai kviečiame visus tunto tėve- vadovės buvo apdovanotos nau- 
lius su savo šeimos skautėmis -
kernavietėmis -praleisti šį tradi
cinį vakarą, kartu laužiant plot- 
kelę ir, prie balto kūčių stalo su
sėdus, pasijusti mūsų vienos, dide
lės šeimos nariais.

AKADEMIKU ŽINIAI
Sese, broli!
Gruodžio 14 d., sekmadienį, 

6:30 v.v., Jaunimo centre įvyks
ta ASS Chicagos skyriaus sueiga. 
Programoje fil. R. Vėžio humo
ristinė kūryba ir platesnės infor
macijos apie ASS žiemos stovyk
lą. Iki pasimatymo!

STOVYKLA
Skubėkime užsiregistruoti ASS 

Žiemos stovyklai! Stovykla įvyks
ta gruodžio 29 d. - sausio 4 d. 
prie Cadillac, Mich. (slidinėji
mas Caberfae ir Manistee). Re
gistracija vyksta pas t.n. Eleną 
Šiumaitę, 3428 So. Emerald Avė., 
tel. BI 7-1726, iki gruodžio 19 d.
UTUANICOS TUNTO TĖVŲ

IR VADOVŲ VAKARONĖ

Tunto vadovybės pasikeitimo 
proga yra ruošiama tunto va
dovų ir skautų tėvų pabendra
vimas, kuris įvyks gruodžio 13 
d., šeštadienį, Vaičaičio salėje, 
4258 So. Maplewood Avė. iStkau 
tų tėvai maloniai kviečiami at
silankyti ir drauge pabendrauti. 
Šeimynišku būdu besitvarkant, 
ponios į vakaronę atsineša, po 
lėkštę užkandžių, o vyrai prisi
deda p'nigine auka išlaidoms pa
dengti. Dėl informacijos skam
buti H. Rupinskui, telefonas 
GR 6-2687. Pradžia 7 vai. vak.

BIULETENIS Nr. 2

LS 1969 m. suvažiavimo pre
zidiumo biuletenis Nr. 2 ir balsa
vimo lapai jau pasiekė suvažiavi
mo dalyvius.

Šiame biuletenio numeryje tel
pa LSS tarybos pirmininko v.s. A. 
Saulaičio kreipimasis į LSS va
doves, vadovus ir suvažiavimo da-

juoju tunto leidiniu Aušros Var 
tai.

Tuntininkė pasveikino naują
sias akademikes šios sueigos iš
vakarėse gavusias akademines spal 
v is: V. Sabaliūnaitę, V. Sparky- 
ti, D. ir J. Vaičeliūnaitės. Visos 
ji s lieka tunte įvairiose pareigo- 
i e.
. Už talką besiruošiant tunto 
jukaktuvinei dvidešimtmečio 
šventei — darbą, drausmingumą 
lr pareigingumą - tuntininkė ap
dovanojo visas draugoves saldai
nių krepšeliais.

Svarbiausias šios tunto sueigos 
punktas buvo V.S. v.s. M. Joni
kienės įsakymas, kuriuo Aušros 
Vartų tuntininkė s. D. Eidukie- 
nė, baigė savo dvejų metų ka
denciją. Naująja tuntininkė ski
riama ps. Albina Ramanauskie
nė. Jautrus momentas, kai bu
vusioji tuntininkė atsisveikinda
ma, bučiuoja vėliavą ir perduo
da ją naujajai, kuri bučiuodama, 
prisiekia šią vėliavą garbingai 
nešti tunto priekyje.

Vid. raj. vadeivė, s. B. Kožicie- 
nė sveikino abidvi tuntininkes ir 
įteikė simbolines dovanėles. Ker
navės tuntininkė ps. D. Dundzi- 
lienė taip pat sveikino, įteikė 
dovanėles. Žodžiu sveikino rajo
no vadas v.s. V. Tallat -Kelpša 
ir Lituanikos tunto tunt. J. Paro
ms.

Laužo vietoje kiekviena drau
govė pravedė savitus ratelius, ku
riuose dalyvavo visos tunto sesės. 
Sueiga buvo užbaigta tunto ka
peliono žodžiu ir tradicine “Atei
na naktis”.

J vyresnės skiltininkės laipsnį 
pakeltos:

Nijolė Balzarienė, Mėta Bur
bienė, Jūratė Jakaitienė, Irena Še- 
relienė ir Gražina Maleckaitė.

J skiltininkės:
Audronė Šuopytė, Nijolė Viš- 

čiūtė, Darėja Žeimytė, Jūratė 
Namikaitė, Gražina Talandie
nė ir Irena Talandienė.

Į paskiltininkės:
lyvius ir kondensuotai pateikia , 
mi šįose kadencijose LSS įvykiai/ Dalia jr Rima Čepėnaitės, _Ži- 
veikla bei vyriausiųjų sąjungos bute, Kėzelytė, Ram. Kubiliūtė, 
organų atlikti darbai, o taip pat Laimutė ir Irena Levanaitės ir
išreikšta padėka visiems už 
nuoširdų bendradarbiavimą, pa
ramą ir talką.

Duodama šios kadencijos LSS 
tarybos pirmijos iždo apyskaita, 
LSS kontrolės komisijos patikri
nimo aktas.

Įdomus Anglijos rajono s. J. 
Maslausko ir to pat rajono dva
sios vado kun. dr. Stp. Matulio, 
MIC., bei JAV Ramiojo vandeny
no vado s. Rimtauto Dabšio pra
nešimai.

Biuletenio puslapius užima 
trumpi biografiniai duomenys 
kandidatų į LSS vadovybę atei
nančiai kadencijai. Biuletenio 
gale naudingi balsavimo lapų

Nijolė Sparkytė..
Aušros Vartų tunto dvidešimt

mečio proga, Tėvynės Dukros 
Žymeniu apdovanotos ps. St. 
Damijonaitienė, ps. R. Jautokie- 
nė, ps. EI. Šalčiūnienė, ps. Reg. 
Vaitkevičienė, v.sl. Jūr. Eidukaitė, 
v.sl. Vai. Sparkytė.
IŠLEISTUVĖS IR SUTT^TUVĖS 

Aušros Vartų tunto vadija ir 
tėvų komitetų atstovai lapkričio
21 d., Jaunimo centre, suruošė 
buvusiai tuntininkei s. D. Eidu- 
kienei šaunias išleistuves ir nau
jajai tuntininkei ps. Albinai Ra
manauskienei — sutiktuves.

Linksma nuotaka vyravo prie 
gražiai papuoštų stalų. Vaišėmis

paaiškinimai. LSS suvažiavimo, jr programa rūpinosi buv. paren-
prezidiumas biuletenį baigia se 
kančiai: Sveikiname visus suva
žiavimo dalyvius su besiartinan
čiomis šv. Kalėdomis. Linkime 
linksmų švenčių.

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
SUEIGOJESekmadienį, gruodžio 14 d., 5 

vai. Jaunimo Centre įvyksta ben- j Aušros Vartų tunto sueiga į- 
dros Kernavės tunto kūčios, ku-1 vyko lapkričio 9 d., Brighton
rioms, kaip ir kasmet, talkon visa 
dos ateina mūsų mielos tunto 
skaučių mamytės.

Besiruošiant kalėdoms ir jų

Donald Dahibleck, 13 m., džiaugiasi radęs viename Bostono apylinkės.- 
garaže 1000 dolerių. Jo tėvas, bedarbis dažytojas, apie tai pranešė 
policijai. Pinigų savininkas tebelaukiamas. ;

Parke. Pradėta šv. Mišiomis Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. Su 
vėliavomis ir gairelėmis visos tun 
to sesės dalyvavo pamaldose. Šv. 
Mišias atnašavo, prasmingą pa
mokslą, apie kažko ieškantį šių 
dienų jaunuolį, pasakė tunto ka
pelionas J. Borevičius, S.J.

Iškilminga sueiga, kurią pra
vedė tunto adj. Mėta Burbienė į- 
vyko parapijos salėje. Su daina į- 
žygiavus kiekvienai draugovei, 
komandą perėmė š.m. Medeinės 
stovyklos viršininkė, ps. Reg 
Vaitkevičienė. Ji pristatė stovyk
los vadovybę, pasidžiaugė jaunų
jų vadovų darbštumu ir jų 
gražiu tarpusavio sugyvenimu 
Eilė sesių buvo pakeltos į vyres
niškumo laipsnius.

Tunto įsakymus perskaitė adj. 
Mėta Burbienė. Tunto dvidešimt
mečio proga buvo apdovanotos 
Tėvynės Dukros žymeniu 6 sesės. 
Medalius prisegė Vid. raj. vadei
vė, s. B. Kožicienė. Medalį už 
nuopelnus su rėmėjo kaspinu p. 
Kotovui prisegė, tunto globėja ps. 
J. Daužvąrdienė. - - -

Ilgus metus tunte dirbusios ir

si. Nijolė Balzarienė, Žemaitės 
dr-vės dr-kė - si. Loreta Plepytė, 
Žibučių I d-vės dr-kė - v.sl. D. 
Vaieeliūnaitė, Žibučių II dr-vės 
dr-kė — v. si. Gr. Maleckaitė, 
Kunigaikštienės Gražinos būrio 

, vadovė -v.sl. Ir. Šerelienė, Mirgos 
I būr. vad. -v.sl. D. Juodgudienė, 
Partizanės Vaidilutės būr. vad. — 
v.sl. N. Balzarienė.

Kitos vadijos narės: ps. J. Mi
kutaitienė, ps. Aid. Palukaitienė, 
v.sl. Reg. Petrauskienė, v.sl. D. 
Balčienė, ps. Reg. Šmolinskienė, 
ps. D. Gierštikienė, v.s. Br. Va- 
riakojienė.

SUGRĮŽO
Žibučių II-ji jaun. sk. dr-vė 

sugrįžo atgal į Brighton Parką.
Sueigos, p. Malinauskams 

mielai sutikus, vyks jų namuose, 
4331 So. Fairfield, kiekvieną sek
madienį, 11 vai. ryto. Drauginin
ke v.sl. Gražina Maleckaitė pra
neša, kad priimamos naujos 
jaun. sk. kandidatės nuo 6 iki 
10 m. amžiaus. Tėveliai, ypač 
gyvenantieji Brighton Parke, 
kviečiami įrašyti savo dukras į 
šią jaun. sk. draugovę. Tel. LA- 
3-0565.

— Dr. William Morton, pir
mas gydytojas panaudojęs ope
racijoje eterį, tai padarė 1846 
m. rūgs. 30 d. <

Tinkamos Kalėdų 
Dovanos<

★

“ATSIMINIMAI IŠ BALFO 
VEIKLOS”

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
įskaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo vediklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž
už pusę kainos _  su kietais
viršeliais po $4.00 ii1 su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt. 
:Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 
“Drauge”.
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girnų vadovė, ps. Rūta Jautokie- 
nė. /

Dainuojant sesės R. Fabijonie- 
nės sukurtus kupletus pro juokus 
atsispindėjo sunki tuntininkes 
dalia. Ne juokai vadovauti vie
naki iš didžiausių Amerikos tun
tų. Vadija ir tėveliai įteikė s. D. 
Eidukįenei po vertingą dovaną.

Žodį tarė rajono Vadas, v.s, 
Tallat- Kelpša, tunto kapelionas, 
ps. J. Borevičius S.J. ir tėvų var
du p. J. Gvildys. Atsisveikino *s. 
D. Eidukienė. Ps. Alb.Ramanaus- 
kienė prisipažino, kad tunto prie
kyje tuntininkė jaučiasi labai vie
niša.

Vyr. sk. v. si. Irena Šerelienė 
paskaitė savo eiles apie Aušros 
Vartų tuntą.

Naujai tuntininkei palinkėta 
darbingų metų, o vadija įteikė 
simbolinę dovanėlę - plaktuką.

NAUJOJI AUŠROS VARTŲ 
TUNTO VADOVYBĖ

Tunto kapelionas - tėvas J. Bo
revičius, Ev. dvasios vadas — 
kun. A. Trakis, tuntininkė —ps. 
Alb. Ramanauskienė, tunt pava
duotoja — v.sl. fil. Ilona Laučie
nė, adjutante — v. si. Va
lerija Sparkytė, iždininkė — v. si. 
Aid. Kaminskienė, Gabijos vyr. sk 
dr.-vės dr-kė -ps. EI Šalčiūnienė, 
Aušrinės dr-vės dr-kė - v.sl. Virg. 
Sabaliūnaitė, Birutės dr-vės 
dr-kė -ps. R. Vatkęvičįenė, Jūra
tės dr-vės dr-kė - y»sh Dina Gelą- 
žiūtė, Neringos dr-vės dr-kė -v.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

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

Rezid. Telef. 239-4683
0R. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
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 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—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 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9t 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

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.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą porčmS
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 

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

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-980J
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaua ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.
Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES IJGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Ihilaski Road 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tcl. 737-5149
Tikrinu akis. Pritaiko akinius lr 

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

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7097

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trtčladlenials uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Telef. — 423-2660
D R. E. R 1 N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appointment)

Ofs. PR 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.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarimą

Ofiso lr buto tel. OLympic 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.

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

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez. GRovelhUl 0-0017 

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

Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099

TeL — RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ■

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 8 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7 lst Street 

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

Trečiad. Ir šeštad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt lr 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. tet 239-2919

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susitarimąDR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimeOfiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv. 6—8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos 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 
tr 6-8 v v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai ottplet.......PIRKITE APSAUGOS BONUS



Dovanų parinkimas

ŠVENTĖMS ARTĖJANT
Švenčių artėjimas jaučiamas 

visame krašte. Popietinėmis 
valandomis ir ypač savaitga
liais krautuvės perpildytos ne 
tiktai prekėmis, bet ir žmonė
mis. Visi būriais veržiasi, bė
ga, skuba, renkasi dovanoms 
prekes, kurias ruošiasi pado
vanoti savo artimiesiems. O 
dovanų pasirinkimas didžiulis. 
Amerikos žmonės skundžiasi 
ne nepriteklium, kaip daugelis 
kitų kraštų, bet perteklium — 
dažnai iš gausybės dalykų sun 
ku išsirinkti sau tinkamą.

Prieš šventes žmonės perka 
reikalingus dalykus, bet dar 
dažniau mažiau ar visiškai ne
reikalingus, kurie rytojaus die
ną turės būti išmesti.

Krautuvių pardavėjai ,išve- 
žiotojai turi labai daug darbo. 
Jie dirba ilgiau, uždirba dau
giau ir gali tose pačiose krau
tuvėse ar kitur daugiau pre
kių pirkti. Gamintojai tai ge
rai žino. Esant didelei paklau
sai, didina gamybą. Įmonės 
gauna naujų užsakymų, darbi
ninkai darbo. Taigi iš esmės 
ta “nereikalinga švenčių pre
kyba’’ nėra blogas išradimas 
— ji padidina gamybą, paja
mas, vartojimą. Panaikink ka
lėdines dovanas, prieš šventes 
praktikuojamą apsipirkimą, 
tuojau atsiras prekių pertek
lius, įmonės sumažins ar net 
visiškai sustabdys gamybą, at
siras nedarbas, o gal ir ekono
minė krizė. Taigi lengvai ga
lima nukirsti šaką, ant kurios 
daug žmonių laikosi.

*
Vadinasi, dovanos reikalin

gos ir nėra reikalo ieškoti bū
dų šį visuotiną paprotį naikin
ti. Ir kam jį stabdyti? Gal tik 
kiek kryptį pasukti, sakysime, 
lietuviška linkme.

Pavaikščiojus po lietuvių lai
komas dovanų krautuves ir pa 
sikalbėjus su jų savininkais bei 
pardavėjais, aiškėja, kad šven
tinis susidomėjimas lietuviško
mis vertybėmis nėra labai di
delis. Taigi ve"ta atidžiau per
žiūrėti, ką švenčių proga per
kame, ką dovanojame. Ar ne
reiktų daugiau pasvarstyti ką 
dovanoti, sakysime, ką pasto
vesnio, amžiresnio, kas tiktų 
ne vienai dienai.

O tokių dnvajpjrįp prekių 
mūsuose yra taipgi nemažai. 
Turime neblogų ir nebrangių 
lietuviškų knygų, tiek serijinių 
daugiatomių, tiek atskirų lei
dinių, išleistų mūsų leidyklų 
ar pavie i.ų asmenų. Dovanom 
tinka ir mūsų laikraščių bei 
žurnalų prenumeratos. Krau
tuvėse rasime nemaža lietuviš
kos tautodailės ir liaudies me
no temomis dirbinių: įvairių 
drožinių, kryželių, rūpintojėlių, 
statulėlių, lietuviškų raštuotų 
audinių, takelių, juostų, kak
laraiščių. Pastaruoju metu vis 
daugiau išleidžiama ir prieina
ma kaina parduodama lietu
viškos muzikos plokštelių, mū
sų rašytojų ir dailiojo žodžio 
menininkų įkalbėtų, įdainuotų

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVOJ NUOTAIKOS 
PRIEŠ OKUPANTUS

Laikraštis “The Ann Arbor- 
News” lapkr. 27 d. išspausdino 
šveicarų korespondento Roger 
Bernheim straipsnį, kuriame pa
sakojama apie patirtus pergyve
nimus lankant Baltijos valstybes.

Autorius tiesiai kalba: “Pabal
tiečiai, su kuriais aš kalbėjau, 
parodė, kad apskritai tuose kraš
tuose yra priešrusiškas nusistaty
mas. Ypač gi ryškus nusistaty
mas prieš tuos rusus, kurie su
plūdo į Baltijos valstybes ir čia į- 
sikūrė. To nepaneigia nei sutik
tieji rusai”.

Pastebėjęs, kad gyventojai sa
vo kalboje labai atsargūs, Bem- 
heim vis dėlto pažymi, kad tarp 
pabaltiečių jaučiamas tautinio 
identiteto suvokimas. Tai sten
giasi Maskva užgniaužti, tačiau

kūrinių, muzikos dalykų, dai
liosios kūrybos pavyzdžių.

Prieš šventes galima ir pas 
lietuvius dailininkus užsukti. 
Nė iš vieno jų neišeisi neišsi- 
nešdamas gražių paveikslų, 
skulptūrų, keramikos ar kito
kių dirbinių, drožinių.

Vis tai patvaresnės, amži
nesnės vertybės sau, artimie
siems, bičiuliams, vaikams. 
Daugelio jų vertė, laikui bė
gant ne tik, nemažėja, bet dar 
ldidėja. Prasmingos dovanos. 
Drauge padedama mūsų kultū
rinių vertybių gamintojams, 
lietuviams prekybininkams.

*
Švenčių proga įprasta su

šelpti neturtingesniuosius. Tie, 
kurie palaiko ryšius su savo 
artimaisiais okupuotoje Lietu
voje ar Rusijos plotuose iš
blaškytais, žino, kad “jie visko 
turi’’, bet jiems visko ir rei
kia. Ką nusiųsti — tas gerai. 
Šventinės dovanos jiems tu
rėjo būti daug anksčiau išsiųs
tos, nes keliauja 2-4 mėne
sius. Bet ir dabar nevėlu iš
siųsti. Tiesa, gaus tik šventėm 
pasibaigus. Bet šia proga gali
me prisiminti šią ištraukėlę iš 
vieno pranešimo; “Kalėdos da
bar nemadoj švęsti, bet mes 
jų niekada neužmirštame ir 
tyliai, kad ir dirbdami, savo 
širdyje švenčiame. O šventi
nes nuotaikas mums sukelia 
kiekviena diena, kai iš jūsų 
mums skirtas dovanas gauna
me”.

Bet vargšų, kad ir nedaug, 
turime ir šiame krašte, mūsų 
kolonijose. Yra nemaža senes
nio amžiaus žmonių prieglaudo 
se, ligoninėse, daug mažų pen
sijų ėmėjų skurdžiai gyvena 
namų rūsiuose. Kai kurie se
neliai neturi vaikų, artimųjų 
arba turi blogus, savo tėvus 
užmiršusius, vaikus. Visais lai
kais vargšų nestigo ir kažin 
jų stigs. Aplankykime nelai
minguosius, ligonius, neturtė
lius, sunkiai besiverčiančias 
daugiavaikes šeimas, našlius, 
našles, našlaičius, bent pasvei
kinkime juos ir pasakykime, 
kad mes esame drauge su jais, 
norime dalytis vargais, rūpes
čiais, naštomis.

*
Gražus paprotys švenčių pro 

ga pasveikinti savo artimuo
sius kortelėmis, bent kartą me 
tuose priminti jiems, kad esa
me gyvi ir jų nepamiršome. 
Tačiau ne visi turi laiko kor
teles rašyti, tokiu būdu svei
kinti. Yra ir kitų būdų arti
muosius pasveikinti. Vienas jų 
— sveikinti artimuosius per 
plačiau skaitomą lietuvišką 
spaudą, ta pačia proga pride
dant auką spaudai palaikyti. 
Tuo galime ne tik sutaupyti 
daug kam brangų laiką, bet 
ir savo laikraštį paremti.

Laukiamos šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų šventės tebūna 
mielos mūsų namuose, šeimo
se ir lietuviškoje visuomenėje.

b. kv.

tas nusistatymas išsilaiko ne tik 
vyresniuosiuose, bet ir jaunime, 
šiuose net dar daugiau. Anot 
korespondento, lietuvių, latvių, 
estų jaunimas pasakojo jam a- 
pie savo poetus, menininkus, mok 
slininkus, apie dainų šventes, ku
rios yra jų patriotizmo sutelkti
nis pasireiškimas.

Jeigu Maskvoje gausu Lenino 
paveikslų, plakatų, tai Baltijos 
valstybėse visai mažai kur maty
ti. “Aš aplankiau dvi meno pa
rodas Rygoje, tris Taline ir dvi 
Vilniuje, ir nemačiau nei Leni
no, nei kurio kito Sovietų vado pa 
veikslo.. Vilniuje ir Taline daug 
paveikslų buvo abstraktai, daug 
siurrealistinių; reprezentacinio po 
būdžio paveikslai sudaryti pagal 
formalistinį pricipą, kaip vaka-

TARPTAUTINE PAD'TIS IR LIETUVOS 
LAISVE BYLA

Vaclovo Sidzikausko, Lietuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninko, pranešimo Vliko seime mintys

Didžiosios prancūzų revoliuci
jos pažadintas nacionalizmas bu
vo akstinas atsikurti ar susikur
ti Europoje tautinėms valsty
bėms. Devynioliktojo ir šio šimt
mečio pradžios Europos istorija 
yra giliai išvagota karų dėl tau
tų laisvės ir tautinių valstybių 
nepriklausomybės. Tačiau istori
ja žino nedaugelį atsitikimų, kai 
diplomatinės konferencijos būtų 
sukūrusios ar atkūrusios tautines 
valstybes ar jas išlaisvinusios iš 
svetimos okupacijos.

Sovietų kietumas ir vakariečių, 
nuolaidumas

Turėdami tai galvoje, ir mes 
daug vilčių dėjome į taikos konfe
renciją, kuri turėjo būti sušaukta 
antrajam pasauliniam karui pa
sibaigus. 1946 metais Šveicari
jos sostinėje Berne posėdžiavusi 
Vliko ir Lietuvos diplomatų 
konferencija buvo net sudariusi 
Lietuvos delegacijos taikos konfe
rencijai branduolį ir pavedusi jai 
atlikti paruošiamuosius darbus.

' Deja, dėl Sovietų Rusijos laiky
senos ir, sakyčiau, dėl vakariečių 
nuolaidumo, tarptautinių santy
kių raida po antrojo pasaulinio 
karo pasuko kita kryptimi, nei 
buvo tikėtasi ir laukta.
Mums prielankiai susiklojusi pir

mose, o ne realistinių nuotaikų. 
Tos parodos nebuvo skirtingos 
nuo vakarietiškų, tik su ta išimti
mi, kad keletas kūrinių religinė
mis temomis buvo pavadinta 
‘kompozicijos’”, — rašo Bem-
heim.

Bernheim nuomone lietuviai 
Vilniuje ima darytis mažumoje. 
Rusai čia atvyko pirma kaip ga
mybos patarėjai ir įsikūrė, ne tik 
patys nebegrįždami, bet dar dau
giau savo tautiečių atsigabenda
mi. Rusai dabar imasi valdan
čios klasės vaidmens, taip skun
džiasi pabaltiečiai. Jie užima ge
riausias vietas, geriausius butus. 
Nepaisant Sovietų propagandos, 
nėra ištrintas atminimas, kad 
Maskva 1940 m., prisidengdama 
Hitlerio-Stalino paktu, užgrobė 
Baltijos valstybes, o tuo pačiu 
metu pravestas vadinamas refe
rendumas buvo tiktai farsas, - 
rašo Bernheim.

Jis taipgi pažymi, kad prieš ka
rą Baltijos valstybėse gyvenimo 
standartas buvo aukštesnis kaip 
Sovietų Sąjungoje. Anot Bern- 
heimo, Sovietų spauda pabaltie- 
čius perspėja prieš nacionalizmą 
ir neperstojančiai vis ragina mes 
ti “buržuazinės ideologijos liku
čius”. J. Žvilb.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Religijų istorijoje mes turime neapeinamą faktą, 
kad didvyriai po mirties būdavo sudievinami. Bra
manų galvosena pateikia mums šio sudievinimo filo
sofinį pagrindą. Žmogus, kuris suima savin visą kū
riniją, tampa dievišku ir po mirties eina pas dievus.

Karalius toliau iškelia klausimą, ar bramanišku- 
mas neglūdi girdėjime. Yajnavalkya sutinka su tuo 
tik dalinai, sakydamas, kad ir šis bramaniškumas sto
vi tik ant vienos kojos. “Ausis yra kūnas, eteris yra 
vieta, o mes turime garbinti tai, kas neturi pabaigos” 
(87).

Tačiau, kai karalius iškelia klausimą, kas yra be
galybė, Yajnavalkya, tarsi pamiršęs savo ankstesnį 
atsakymą, sako: “Erdvė yra begalinė. Erdvė .kara
liau, iš tikrųjų yra girdėjimas ir ji yra aukščiausia 
bramana” (87).

Girdėjimas dažnai upanišadose siejamas su erd
ve. Matyt, šios kultūros moksluose erdvė ir girdėji
mas buvo suvokiami, kaip tampriai susiję dalykai.

Karalius kelia klausimą, ar noras (geidulys) nė
ra bramana. Yajnavalkya sutinka, kad žavesio geidi
mas yra aukščiausia bramana. Tačiau atrodo, kad su 
šia problema jis pasilieka grynai žemiškoje srityje, 
sakydamas, kad moteris ir sūnus, kurį ji pagimdo, 
yra žavesys.

Toliau karalius pereina į širdies temą ir sako, 
kad širdis yra bramana. Yajnavalkya atsako, kad šis 
bramaniškumas irgi stovi ant vienos kojos, nes jam 
trūksta tikrumo. Kai karalius klausia, kame glūdi tik
rumas, Yajnavalkya užmiršta, ką anksčiau buvo sa

majam pasauliniam karui bai- buvo tik iškilmingas deklaravimas 
giantis tarptautinė padėtis suda- principų, kuriuos vienas tų san- 
rė sąlygas Lietuvos valstybei at- dėrių signatarų — Sovietų Sąjun- 
statyti. O antrojo pasaulinio ka- ga — nevykdo ir laužo. Turiu 
ro išvakarėse ir, jam kilus, pasi- galvoje 1942 m. sausio 1 d. Jung- 
keitusi tarptautinė padėtis ir di- i tinių Tautų deklaraciją, pakarto- 
džiųjų Europos valstybių jėgų pu- jusią 1941 m. rugpiūčio 14 d. At- 
siausvyra sudarė sąlygas Mas- lanto chartos principus. 1944 m. 
kvai įvykdyti savo imperialisti- vasario 11 d. Jaltos deklaraciją 
nius siekimus Europos rytuo- išlaisvintos Europos klausimu,
se, brutaliai sutrypti Lietuvos ir 
kitų valstybių nepriklausomybes.

Jėgų pusiausvyra

Lietuvių tautos pastangos išsi
laisvinti iš Sovietų Rusijos oku
pacijos vyksta tam tikrose, tegu 
ir nuolat kitėjančiose tarptauti
nėse aplinkybėse, kurias mes va
diname tarptautine padėtimi.

Pokario tarptautinę sceną te
bedominuoja Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Sovietų Sąjunga. Per 
svaras švytuoklė buvo ir yra pa
krypusi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių pusę. Eilę metų išbu
vusi poliarizuota tarptautinė pa
dėtis rodo tendencijos kitėti, kai 
dviejų pasaulinių karų nukrau
juota ir nualinta Europa, laikui 
bėgant, atsipeiki ir, stiprėja.. To
limuose Rytuose kyla kitas mil
žinas — R audonoji Kinija.

Roosevelto, Churchillio ir Sta
lino karo meto susitarimai Ry
tų Europą užleido Sovietų Rusi
jos įtakai. Vėlesnieji įvykiai pa
rodė, kad Jungtinių Amerikos Vai
stybių, Didžiosios Britanijos ir, tavimo įjungimo į Sovietų Są- 
Sovietų Sąjungos karo meto ir Jungą nepripažįsta Jungtinės A- 
pokario sandėriai, žadėjusieji at- merikos Valstybės, taip pat Di- 
statyti Europos taiką, atremtą į dėioji Britanija, Prancūzija, Va- 
tautų laisvo apsisprendimo teisę, karų Vokietija, Italija, Šventasis

Bu Prang bazėje už smėlio maišų gina vietovę amerikiečiai marinai. Bu Prang bazė yra prie Kambodijos 
sienos.

kuria trys didžiosios valstybės į- 
sipareigojo laiduoti visoms tau
toms teisę pasirinkti tokią valdy 
mosi formą, kokios jos nori, ir 
atstatyti suverenes teises ir savi
valdą tautoms, kurioms agresin
gos valstybės buvo tai išplėšu- 
sios. Pagaliau ir 1945 m. San 
Francisco priimtoji Jungtinių 
Tautų charta laiduoja tautoms 
laisvo apsisprendimo teisę.

1956 m. spalio pabaigos ir lap
kričio pradžios įvykiai Vengri
joj ir pereitų metų rugpiūčio mė
nesio įvykiai Čekoslovakijoj dra 
matiškai paryškina pokario vi
durio ir rytų Europos politinę 
tikrovę. Ta tikrovė yra devynių 
prieš karą buvusių suverenių ir 
laisvų valstybių pajungimas So
vietų Rusijos valiai.

Vakarai pradeda apsiprasti

Vakarų pasaulis pradeda su tų 
veiksmų padariniais apsiprasti, 
kaip su neišvengiama blogybe. Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos prievar-

kęs, ir teigia: “širdis yra visų dalykų gyvenvietė... 
širdis iš tikrųjų yra aukščiausia bramana” (88).

Šiuo atsakymu mes neturime stebėtis. Jis liudi
ja tą pačią bendrą upanišadininkų tendenciją viską 
suvesti į žmogų, ypač į jo pažinimą, bet kartu ir į 
jo širdį.

Baigiantis pasikalbėjimui, Yajnavalkya pagiria 
karalių už tai, kad jis žino upanišadas ir palinki jam, 
kad “nebaimingumas būtų su tavim ir tas, kuris mo
ko nebaimingumo” (90).

Šiame pasikalbėjime mes galime sakyti turime 
ištrauką scenos visų žmonijos filosofinių pastangų su
vokti Visatos pagrindą. Daug religinio gyvenimo feno
menų mes čia sutinkame: ir norą išsivaduoti iš bai
mės kartu su ieškojimu tikrumos ir širdies problema
tiką kartu su geidulio mistika.

Erdvės pažinimas, kuriuo yra susidomėję ir mū
sų laikai, čia susitinka su neišaiškinama begalybės są
voka. Pagaliau girdėjimas, kalbėjimas ir regėjimas 
čia stengiamasi suvokti pačiose giliosiose jų prasmėse.

Neaplenkta čia yra gyvastingumo ar gyvybės 
vaidmuo pilnutinio žmogaus sampratoje. Galima saky
ti, kad čia yra sankryža daugelio kelių, einančių įvai
riomis kryptimis. Čia kartu yra ir ta kryžkelė, ku
rion žmogus vėl iš naujo grįžta, kai būna ją palikęs. 
Tai liudija Yajnavalkyos grįžimai atgal prie tų sąvo
kų, kurias jis anksčiau buvo palaikęs nepakanka
momis.

Su klausimu, kas yra bramanizmas, mes dar su
sidursime ne kartą, šiuo kartu mes nesigilinkime į 
tai, kiek kuris atsakymas yra klaidingas ar teisin
gas. Pagrindinis bruožas, kuriuo pasižymi bramaniz
mas yra tam tikras trumpas sujungimas (kurtšliu-

Sostas ir daugelis mažesnių vals 
tybių.

Vyriausybės pasikeitimas šia 
me krašte ir jos nusistatymas baig 
ti Vietname karą davė pagrindo 
tikėti, kad JAV kreips daugiau 
dėmesio Europai ir imsis priemo
nių likviduoti antrojo pasaulinio 
karo palikimą, ypač jos rytinėje 
dalyje. Įvykių raida tačiau to spė
jimo nepatvirtino. Nusivylusi 
padėtimi Tolimuose Rytuose, A- 
merika regimai suka į neozolia- 
cięnizmą. Kalbama net apie laip
snišką JAV pasitraukimą iš Eu
ropos.

Dėmesio verti yra ir šių metų 
rugsėjo mėnesio rinkimų Vakarų 
Vokietijoje sudarytoji politinė pa
dėtis ir Brandto vyriausybės mos
tai rytams.

Sov. Rusija išnaudoja padėtį

Nenuostabu todėl, kad šių 
dienų tarptautinę padėtį bando 
išnaudoti Sovietų Rusija. Akivaiz 
doje didėjančios grėsmės Toli
muose Rytuose — galimo gin
kluoto konflikto su Raudonąja 
Kinija, Maskva, kurią baugina 
dviejų frantų karo šmėkla, nori 
užsitikrinti savo europinio spar
no saugumą. Jau anksčiau New 
Yorke iš Jungtinių Tautų tribū
nos Sovietų užsienio reikalų Mi
nisteris Gromyko siūlė sušaukti 
Europos saugumo konferenciją 
be JAV ir Kanados, kurios tikslą 
jis tuomet taip nusakė: pripažin
ti Europos valstybių dabartinių 
sienų neliečiamumą ir uždrausti 
Vakarų Vokietijai turėti branduo
linius ginklus. Vėliau diplomati
niuose pasitarimuose su Vakarų 
Vokietijos vyriausybe Sovietų Są 
junga kiek sušvelnino savo sieki
mus, sakėsi net paliekanti even
tualų Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Kanados dalyvavimą 
konferencijoje. Paskutinis Euro
pos Saugumo Konferencijos pa 
siūlymas buvo padarytas vadina
mo Varšuvos pakto valstybių 
konferencijos. Konferencijos vie

Vadovas Sidzikauskas
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm.

ta — Helsinkis, laikas — kitų 
metų pavasaris.

Mūsų požiūriu

Iš mūsų interesų taško žiū
rint, Jungtinėms Amerikos Val
stybėms ir jų europiniams sąjun 
gininkams Sovietų peršamoji Eu
ropos saugumo konferencija turė
tų būti drauge ir iššūkis ir pro
ga, o Sovietų pavergtosioms Rytų 
Europos tautoms —rimtos neri
masties, bet ir naujų vilčių ir gali
mybių versmė. Politinė padėtis 
vidurio ir Rytų Europoje sustin
go nuo 1948 metų komunistinio 
perversmo Čekoslovakijoj. Euro
pos saugumo konferencija galė
tų sudaryti posūkį ir, po dauge
lio metų stagnacijos, būti rimta 
Rytų ir Vakarų konferencija ir 
proga Vakarams pareikalauti, kad 
Maskva gerbtų ir vykdytų savo 
tarptautinius įsipareigojimus pa
vergtųjų Europos valstybių, jų tar 
pe ir Lietuvos, atžvilgiu.

Pavergtųjų Europos valstybių 
problema nėra-Sovietų imperijos 
vidaus reikalas, o antrojo pasau
linio karo iškelta ir neišspręsta 
tarptautinė problema, už kurią 
yra atsakingos visos tą karą lai
mėjusios didžiosios valstybės.

JAV požiūris

Sprendžiant iš šio krašto vy
riausybės atstovų pareiškimų, A- 
merika skeptiškai žiūri į Mas
kvos pasiūlymą sušaukti Europos 
saugumo konferenciją, abejoja 
jos reikalingumu ir naudingumu, 
nebent ji būtų gerai paruošta ir 
svarstysimieji klausimai iš anks
to sutarti. Pavergtųjų Europos 
tautų seimas ruošia tuo klausi
mu memorandumą.

Kai šių metų pavasarį drauge 
su Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo delegacija aš lankiausi Di
džiosios Britanijos, Prancūzijos 
ir Italijos užsienių reikalų minis
terijose ir kai ten buvo paliestas 
Europos saugumo konferencijos 
klausimas, gavome užtikrinimus, 
kad didžiųjų valstybių vyriausy
bės su dideliu atsargumu ir ap
dairumu svarsto Maskvos pasiū
lymą: ir nėra linkusios pakibti 
ant Maskvos meškerės. Visose 
sostinėse gavau raminantį atsa
kymą, kad pavergtųjų padėtis y- 
ra žinoma, kad į ją bus atsižvelg- 

(Nukelta į 4 pust.)

Bramanizmas turi teisingą pasaulio reiškinių su
pratimą. Jis turi labai gerą žmogaus dvasinio gyve
nimo įžvalgą. Jis turi net visagalio Dievo sąvokos pa
laikus. Apie tai pėdsakų, kad ir aptemdintų, galima 
rasti upanišadose.

Tačiau Dievą bramanizmas išpažįsta greičiau kaip 
uždavinį, kaip pastangą rasti visiems reiškiniams cent
rą, pagrindą ir prasmę. Bet kai jis šio uždavinio ima
si, pasaulis netenka realumo. Dievas netenka asme
niškumo. Vietoj to iškyla viską apimanti žmogaus dva
sia, kuri prilygsta visagalybei. Ir nenuostabu, kad ši
taip suvoktas žmogus “eina pas dievus”.

8. SAPNO REALYBE

Yajnavalkya, aiškindamas karaliui Janakai Vai- 
dehai žmogaus tobulybę, daug dėmesio kreipia ne tik 
į realų žmogaus reiškimąsi, bet ir sapno būklę. Šio
je būklėje būdamas žmogus yra apšvietos būklėje. 
“Kai nuo užmigusio žmogaus yra prašalinta viso pa
saulio medžiaga, jis, griaudamas ir vėl statydamas, sap
nuoja savo paties šviesa. Šioje būklėje asmuo yra 
pats save apšviečiantis.” 1(91).

Sapnas Yajnavalkyjos moksle iš tikrųjų yra tik 
pereinanti stadija. Pagrindinės žmogaus būklės yra 
dvi: viena čia, kita pomirtiniame gyvenime. Sapnas 
yra tik tarpinė būklė tarp šių dviejų žmogaus stovių.

Tačiau ši tarpinė būklė yra tuo vertinga, kad jo
je žmogus naudojasi šių abiejų stovių privilegijomis. 
“Jis, pasilikdamas tas pats, keliauja po abu pasau
liu, tarsi mąstydamas, tarsi judėdamas” (91).

(Bus daugiau)
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KOVOJAME NE TIK SU OKUPANTU, 
SĖT IR SU KOMUNIZMU

Diskusijos New Yorke po prel. L. Tulabos ir prof. St. Žy
manto pranešimų Vliko politiniame pokalby

VYT. ALSEIKA 
Mūsų koresp. New Yorke

Šiose skiltyse jau minėta, kad Vli
ko iniciatyva š.m. lapkričio 30 
d. Brooklyne, N.Y., tėvų pranciš
konų Kultūros židiny įvyko stu
dijinio pokalbio -simpoziumo pir
moji dalis su dviem pranešimais: 
iš Romos atvykusio prel. dr. L. 
Tulabos ir Los Angeles prof. St. 
Žymanto. Pokalbyje dalyvavo ne
mažas būrys newyorkiečių, ypač 
tų, kurie daugiausiai domisi poli
tine raida pasauly aplamai ir 
Lietuvos laisvės klausimais ypa
tingai.

Ta proga pridurtina, kad po
kalbis vyko būsimame New Yor
ko lietuvių centre, iš tikrųjų Broo- 
klyno aukštumose, ypatingai 
gražioje vietoje. Todėl, po kele- 
irių metų centre pastačius ( jame, 
be pranciškonų įstaigų, spaustu
vės, “Darbininko” redakcijos, bus 
ir salė bei kitos patalpos lietuvių 
veiklai), turėsime centrą pasigė
rėtinoje vietoje. Viena neigiamo
ji pusė tai ta, kad centras vyres
nio amžiaus žmonėms bus sun
kiau pasiekiamas, ypač tiems, ku
rie į jį keliaus miesto susisiekimo 
priemonėmis.

Dėmesys prelegentų mintims

Po minėtų pranešimų daly
viai iškėlė visą eilę minčių bei 
paklausimų.

St. Lūšys, Vliko Tautos fondo 
vicepirmininkas, vadovavęs po
kalbiui, prel. Tulabą klausė: ar 
mums svarbu kovoti tik su komu- 
niztpu, tėvynės pavergėju? Juk 
mes vestumėm kovą, jei Lietu
vą būtų okupavę vokiečiai, len
kam kiti. V. Sidzikauskas, Lie
tuvos Laisvės komiteto pirm., do 
mėjosi klausimu: kokia yra Vati
kano politika Lietuvos atžvilgiu, 
be to, kur glūdi Italijos krizės 
priežastys ir šaknys, kiek jai įta
kos turi italų komunistai?

J. Pajaujis vėl kreipėsi į prel. 
Tulabą, domėdamasis, ar Vati
kanui rūpi Lietuvos likimas? Ki
ti paklatusėjai kėlė tokius klau
simus: ar mums verta ieškoti pa
ramos masonų tarpe (V. Raste
nis), ar St. Lozoraitis, diploma
tijos šefas, turi numatęs savo pa
vaduotoją (J. Pajaujis), ar buv. 
Prancūzijos prezidento de Gaul 
le politika bei pažiūros mums 
priimtinos, ypač, kai jis silpni
nęs NATO Europoje ir kt.

“Mes kovojame su tarptautiniu 
komunizmu”

Prel. dr. L. Tulaba, atsakyda
mas į visą eilę jam skirtų paklau
simų, pažymėjo, kad kovodami 
su Lietuvos okupantu, mes turi
me reikalą ne tiek su rusų oku
pantu, kiek su tarptautinio ko
munizmo atstovais — grobikais. 
Dėl to mūsų kova ir ypatingai 
svarbi ir, aišku, sunki, bet ji bū
tina.

Tulaba pakartojo pranešime 
iškeltą mintį: lietuviai turi veik
ti įvairių ideologijų sambūriuose, 
judėjimuose ir veikti Lietuvos 
laisvės siekdami, įtaigodami įvai
rių judėjimų narius, propaguoda
mi Lietuvos laisvės bylą. Dėlto jis 
pats) nedalyvautų pvz. masonų 
judėjime, tačiau jis pritariąs, jei 
lietuviai tuo tikslu eitų ir į ma
sonus. “Jei bus teigiami vaisiai, 
jei bus pasitarnauta Lietuvos 
laisvės labui, tai ir Dievas dėl to 
mus palaimins”, kalbėjo prel. 
Tulaba.
De Gaulle ir pasidalinimo sferos

Iškėlus klausimą, ar buv. pre
zidento de Gaulle politika buvu
si palanki Lietuvai ir kitoms lais
vės netekusioms tautoms, prel. 
Tulaba pažymėjo, kad de Gau
lle buvo pramatęs pavojų, pasau
liui pasidalinsiant į dvi sferas, 
JAV ir Maskvos dominuojamas. 
De Gaulle reikalavo, kad įsigalė
tų 'bei būtų palkanlkamai stipri 
trečioji - europietinė pajėga. 
Mtuas, kaip teigė Tulaba, tos

trečiosios, ypač pajėgios Europos 
buvimas būtų žymiai naudinges
nis, negu dviems sferoms įsigalė
jus.

Vatikano parama Lietuvai

Ar Vatikanas remia Lietuvą — 
tai klausimas, pasak Tulabos, į 
kurį nelengva ir keblu atsakyti. 
Kiek jis, turėdamas ryšių su Va
tikanu yra pastebėjęs, Vatikanas, 
visi ligšiol buvę ir dabartinis po
piežius reiškią simpatijas bei pa
ramą Lietuvai.

Jie gerai žino, kad Lietuva — 
katalikiškas kraštas ir katalikų 
gyventojų atžvilgiu katalikiškiau 
sias kraštas anapus geležinės už
dangos.

Tačiau, anot Tulabos, Vatika
nas palaiko ryšius ir su Lietuvos 
dvasininkais. Galimas dalykas, 
šių pažiūros skiriasi nuo dva
sininkų, gyvenančių Vakaruose. 
Dėlto tenka daryti pastangas, 
kad neįvyktų patvarkymai, ku
rie būtų nenaudingi ne tik 
mums, bet ir visam kraštui. 
Šiuo požiūriu lietuviai dvasinin
kai Vakaruose yra šį bei tą pa
siekę.

Prieš ortodoksus, Lietuvos baž
nytinio gyvenimo tvarkytojus

Prel. Tulaba politinio pokal
bio dalyviams pranešė mažai kam 
žinomą dalyką — Maskva su jai 
paklusniu režimu Vilniuje darę 
žygių, kad ortodoksas (stačiati
kis) Maskvoje vadovautų visam 
religiniam gyvenimui Lietuvoje. 
Tai pavojingas dalykas, nes tai 
reikštų ir'pastangas dar labiau 
surusinti ir šiaip rusinamą Lie
tuvą. Toks žygis tegalimas tik Va 
tikanui pritarus ir, aišku, prieš 
jį buvo reikiamai pasipriešinta. 
Lygiai atmetamos pastangos, kad 
Lietuvos komunistinis režimas 
paskirtų vyskupus visoms vysku
pijoms Lietuvoje. Kam tokie vys
kupai tarnautų — visiems aišku. 
Todėl ir šiuo požiūriu tenka bu
dėti mums, veikiantiems Vaka
ruose ir ypatingai Vatikane.

Ta proga prel. Tulaba iškėlė 
ir Lietuvoje dirbančių veiklą, jų 
pasišventimą ir pastangas atsi
spirti sovietinio režimo pastan- 
goms. Kunigai ne vienu atveju ir 
nukenčia, nes jie suimami ir iš
vežami į darbo stovyklas.

Komunistai veikia Italijoje

Prel. Tulaba, kaip Italijos gy
ventojas, aiškina, kad Italijoje 
vykstą streikai, neramumai nėra 
ekonominio pobūdžio. Jų šaknys
- žymiai gilesnės. Taip, jis teigė, 
komunistų vaidmuo žymus ir 
jie, pasiekę socialistų Italijoje su
siskaldymo, siekia visiškai izo
liuoti socialistus ir įsiviešpatau
ti politiniame bare. Tas pavojus
— aiškus. Tačiau tuo pačiu ypu 
kyla kita galimybė, - kai eina 
kraštutiniųjų srovių kovos, Itali
joje galėtų atsirasti ir naujas fa
šizmo įsigalėjimas.

Reikalas remti informaciją

Ne vienas pokalbio dalyvių 
kėlė informacijos veiksnių tarpe 
svarbą. St. Žymantas, kalbėjęs a- 
pie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kelią, ypač kėlė infor
macijos svetimiesiems svarbą.

Jo nuomone, per mažai rūpi
namasi “Lithuanus” žurnalo iš
laikymu. Tai turėtų būti ir mū
sų veiksnių, ypač gi Vliko, parei
ga.

Klausimas, ar min. St. Lozo
raitis, Sr., kaip Lietuvos diplo
matijos Šefas, išeivijoje, yra pas
kyręs savo įpėdinį, nėra naujas. 
Pasak Žymanto,šis klausimas dar 
buvo prieš 15 metų iškilęs ir Eu
ropoje. Žymantas čia nieko ne
galįs pareikšti - jis tik girdėjęs, 
kad tai įvykdyta. Tiesiogiai tuo

Lietuvių vaikai buvo pakviesti į Chicagos Bismarck viešbutį, kur lapkričio 28 d. buvo išstatyta lietuviška 
kalėdinė eglutė. Tai buvo dalis vadinamos “Kalėdos pasaulyje” programos, surengtos šio viešbučio va
dovybės pastangomis. Į programą buvo pakviesti įvairių tautų konsulai su šeimomis. Dalyvavo ir Lie
tuvos generalinio konsulo žmona J. Daužvardiene (antra iš dešinės). Pirmas iš dešinės yra Bismarck 
viešbučio vedėjas Willia.m Horstman. Photo Caption

VARGO KELIAIS
Kun. M. Tamošiūno kunigystes sukakties proga

J. NARŪNE

Kun. Mykolas Tamošiūnas ne- 
bepirmą kartą atsilanko į JAV. 
Šiemet, be Chicagos, jis aplankė 
Detroitą, Hamiltoną, kuriame 
prel. Tadarauskas jį gražiai priė
mė, paragindamas savo parapie- 
čius paremti šio saleziečio veiklą.

Vėliau kun. Tamošiūnas pa
siekė Bostoną, Rochesterį, Cleve- 
landą, kur užmezgė ryšius su 
taut. šokių grupe “Grandinėle” ir 
pakvietė gastroliuoti Kolumbijos 
sostinėje Bogotoje, Medeline, Ba- 
ranluilla ir k. “Grandinėlė” bus 
pristatyta kolumbiečiams per 
spaudą, televiziją, radiją ir vė
liau scenoje.

Svečia buvo stabtelėjęs Mia
mi, kur,, jį nuoširdžiai priėjnė 
Grigaliūnai ir Vertalkai. Kelionę 
po Ameriką, turėjo sutrumpinti 
ir lėktuvų išskubėti į Bogotą, kur 
buvo numatytos didelės iškil
mės, arkivyskupui koncelebruo- 
jant su 12 kunigų, jų 25 metų 
kunigystės jubiliejų švenčiant.

Jo didžioji šventė
Iš Bogotos kun. Mykolas Ta

mošiūnas vyks į Medelliną, kur 
sumanyta pasveikinti jubiliatą 
kolumbiečių parapiečių parengi
me. Be to, atskirai ruošia lietu
viai savo kolonijos globėjui šau
nias pagerbtuves.,

Kun. Tamošiūnas gimė Petra-

klausimu susirūpinę, esą, galėtų 
kreiptis į patį Lozoraitį.

Buvo ir daugiau paklausimų, 
į kuriuos atsakė prel. L. Tulaba 
ir prof. St. Žymantaš.

Aplamai, pirmoji politinio po
kalbio dalis paliko neblogą įspū
dį. Svarbu, kad jis buvo viešas 
ir tik pageidautina, kad ateityje 
tokie pokalbiai (vengtina nelie
tuviško simpoziumo vardo...) bū
tų rengiami patogesniu metu.

Oslo mieste, Norvegijos sostinėje, dviejų tramvajų vagonai suvažiavo 
j vienas bėgius. Aukų nebuvo.

pily 1910 m. spalio 12 d. Jo tė
vai dar prieš pirmąjį karą emi
gravo į Rusijos tada didingą sos
tinę, ieškodami geresnio gyveni
mo. Dar mažas būdamas, jis da
lyvaudavo drauge su tėvais lie
tuvių katalikų pamaldose.

1919 m., kada Rusijoje po re
voliucijos įsitvirtino bolševiz
mas ir prasidėjo badmetis, Tamo
šiūnų šeima drauge su kitais lie
tuviais grįžo į Lietuvą ir apsigy
veno Pumpėnuose, netoli Pane
vėžio. Čia Mykolas lankė mokyk
lą.

1931 m. kun. Skeltys, salezie
čių kongregacijos veiklus narys

TARPTAUTINE PADĖTIS
(Atkelta iš 3 pusi.)

ta ir kad Baltijos valstybės nebus 
išduotos.

Tarptautinėje veikloje

Tarptautiniuose laukuose gre
ta laisvojo pasaulio valstybių 
vyriausybių mūsų pastangoms iš
laisvinti Lietuvą turi reikšmės 
pokario tarptautinės organizaci
jos ir institucijos.

Savo organizacija ir sudėtimi 
ženevinę Tautų sąjungą pakeitu
sios Jungtinės Tautos yra greičiau 
žingsnis atgal, nei žingsnis pir
myn sukurti paveikų kolektyvi
nį organą tarptautiniams kon- 
liktams spręsti. Jungtinių Tau
tų saugumo taryba yra Sovietų 
Rusijos veto paralyžiuota.

Prisimintina yra NATO par
lamentarinės konferencijos, posė
džiavusios 1961 metų lapkričio 13 
- 18 d. Paryžiuje, rezoliucija, ku
ria rekomenduojama, kad laisvo
sios valstybės stengtųsi pavergtų

atvyko į Lietuvą rinkti jaunuo
lių, busimųjų kunigų ir vienuo
lių. Drauge su keturiasdešimčia 
jaunų lietuvių Mykolas Tamo
šiūnas išvažiavo į Italiją. Ten 
sėkmingai pabaigė gimnaziją ir 
sugrįžo pas tėvus atsisveikinti.

Sudiev, Lietuva!

Paviešėjęs kiek laiko Lietuvos 
žemelėje, ruošėsi į tolimą kelio
nę, amžinai atsisveikindamas su 
Lietuva ir su Europos kontinen
tu. Jis gavo paskyrimą į Kolum
biją Pietų Ameriką, kaip misio- 
hierius. Suspausta širdimi persis
kyrė su motina ir tėvu ir išplau
kė laivu į nežinomą tolimą kraš
tą. Kun. M. Tamošiūnas buvo 
pirmasis lietuvis Kolumbijos že
mėje.

Jaunam abiturientui teko ap
sigyventi naujokyne prie salezie
čių seminarijos, kurią jis lankė ir

jų valstybių problemą įjungti į 
kiekvienos atitinkamos tarptau
tinės konferencijos darbotvarkę.

Strasburge įsikūrusi apsijun
giančios Europos organizacija su
sideda iš 17 laisvų Europos vals
tybių parlamentų sudarytos pa
tariamosios asamblėjos ir tų vai 
stybių užsienių reikalų ministe- 
rių komiteto.

Strasburgo Asamblėja yra pri
ėmusi eilę reikšmingų rezoliuci
jų ir Baltijos valstybių klausimu 
tų valstybių okupacijos dvide
šimties ir dvidešimt penkerių 
metų sukakčių progomis. Euro
pos Tarybos veiklą atidžiai ste
bi Pavergtųjų Europos tautų sei
mas.

Neturime išleisti iš akių ir pa 
■vergtųjųEuropos tautų seimo veik 
los. Tas seimas yra mums svar
bus kaip vienas mūsų akcijos į- 
rankių.

Svarbiausias veiksnys — 
tarptautinė padėtis

Tarptautinė padėtis yra la
bai svarbus veiksnys, ypač ma
žai tautai. Bet jis nėra vieninte
lis.

Visos kitos svetimas tautas pa
vergusios imperijos žlugo, ne am
žinas ir Sovietų kalėjimas. Laisvė 
yra galingesnė už tankus ir dur
tuvus. Jau Vienos Kongrese Tal- 
eirandas yra pasakęs, kad durtu
vas gal ir yra geras ginklas, bet 
nepatartina ilgiau ant jo sėdėti.

Tauta, kuri gali didžiuotis sa
vo 700 metų istorija, kuri išliko 
gyva, nepaisant ilgų savo laisvės 
sutemų, ir sugebėjo “per aukas ir 
pasišventimą” atstatyti savo val
stybę, išgyvens šių laikų negan
dą ir atstatys Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę. Lietuvių tau
tos gyvastingumas, aukštas kul
tūrinis lygis ir įrodytas politinis 
subrendimas bei priaugančios kar 
tos lietuviškas patriotizmas yra 
to laidas.

Laisvųjų lietuvių pareiga yra 
akylai stebėti tarptautinės padė
ties raidą ir išlaikyti Lietuvos 
laisvės bylą gyvą, kol išmuš Lie
tuvos išlaisvinimo iš svetimos o- 
kupacijos valanda.

atsidėjęs mokėsi mažame Mos- 
lueros miestelyje, netoli Bogotos.

Ligonių mieste

Klieriku būdamas, saleziečių 
praktikos trimetį atliko pas raup- 

i suotuosius Contratacion mieste
lyje, kur buvo apie 8000 ligonių. 
Teko ten visko pamatyti tarp 
neišpasakytų dejonių, baisaus fi
zinio skausmo gyvų, pūvančių
žmonių...

Jaunas idealistas, atjausdamas 
jų beviltišką padėtį, juos guosda
vo, stiprindavo jų dvasią... Kai 
po trejų metų jaunas klierikas 
turėjo apleisti raupsuotųjų mies
tą, tiesėsi ligonių rankos į jį, su 
ašaromis maldavo jų neapleisti, 
jų neužmiršti. Atsisveikinimo jau
dinanti diena atskyrė jį nuo lė
tai mirštančių ligonių, nuosta
biai išlikusį visiškai sveiką, raup
sų nepaliestą.

Kun. Tamošiūnas atvyko tie
siai į tą pačią seminariją Mos- 
luerofe, kur išėjo teologijos mok
slus ir buvo įšventintas kunigu 
1944 m. lapkričio 26 d. Iškilmin
gas Šv. Mišias —primicijas jis 
aukojo pas raupsuotus. Jo pamil
tieji ligoniai verkė iš džiaugsmo, 
kūrė eilėraščius jaunam kuni
gui... O kai kun. Tamošiūno ir 
kitų lietuvių iniciatyva įsisteigė 
komitetas lietuviams pabėgė
liams šelpti, raupsuotieji surin
ko savo skatikus ir atsiuntė pirmą
ją auką kun. M. Tamošiūnui.

I 1946 m. kun. M. Tamošiūnas 
buvo perkeltas į Medeliną pasto
racijos darbui saleziečių nemažo
je parapijoje, kurioje jis iki šiol 
darbuojasi. Jis ten pat ir gyvena 
už vienuolyno sienų, kur yra nuo 
senų laikų prisiglaudusi dides
nio skaičiaus berniukų gimnazi
ja.

Jo visuomeninė veikla

Lietuvių tarpe jo visuomeninė 
veikla taip pat yra intensyvi, kad 
reikėtų visą knygą parašyti. Pa
minėsiu tik svarbiausia.

Kun. Mykolas Tamošiūnas — 
lietuvių kapelionas, komiteto liet 
pabėgėliams šelpti pirmininkas, 
Medellino lietuvių kolonijos glo
bėjas.

Jo nepabaigiami rūpesčiai lietu 
vių įsikūrimu Medelline ir jo apy
linkėse (butais, darbais).

Jam nebuvo svetima ir kultūri
nė veikla. 1953 m. jis organiza
vo žurnalą “Kolumbijos lietuvį”, 
kuris kelerius metus iš eilės ėjo 
reguliariai. 1949 m. jis organiza
vo pirmąją Kolumbijoje lietuvių
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liaudies meno parodą. MedelH- 
ne suplevėsavo pirmą kartą lie
tuviška vėliava. Parodą užpildė 
savo eksponatais Janina Narū
ne- Pakštienė.

Kun. M. Tamošiūnas organi
zavo radijo pusvalandį lietuvių ir 
ispanų kalbomis ir pats ją praves
davo. Dabar yra suorganizuota 
jaunimo grupė, kuri tuos pusva
landžius paruošia ir praveda.

1955 m. kun. M. Tamošiūnas 
dideliu ryžtu nupirko keletą skly
pų ir pastatė Lietuvių namus ir 
prie jų gražią, erdvią koplyčią, 
taip pat susirinkimams salę. 1968 
m. arkiv. Samorė pašventino ir 
paliko koplyčiai dovaną: lini
nius daiktelius Mišių aukai su jo 
— A.S. inicialais.

Lietuvių koplyčioje būna pa
maldos, o lietuvių namuose gru
puojasi jaunimas, mokydamasis 
lietuvių kalbos, skaitydamas kny
gas, laikraščius ir kt.

Reikia pridėti, kad, iš vargo 
atsikėlęs, tiek naštos ant savo pe
čių pakėlęs, jis ėjo ir eina drąsiai 
pirmyn. Metais, dešimtmečiais 
kantriai kovoja už laisvę, už savo 
tautiečių gerovę ir laimingesnę 
ateitį, nebodamas jokių kliūčių, 
nei savo sveikatos.

Gerbiamam jubiliatui tenka 
palinkėti ilgiausių metų!

— Pirmas Amerikos laikraš
tis pasirodė Bostone 1690 m., 
rūgs. 25 d.

tyltg'fa'rikj£į

JI
Šiame tome Bagdanavičius anali
zuoja visą eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas, šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį, pasakomis ir su Pelenės va
riantais.
Čia yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5 dol. Knygos 
Klubo nariams —* trečdaliu pigiau.

J



BOSTONO ŽINIOS
^PUIKUS KONCERTAS 

BOSTONE
Lapkričio 30 dieną Lietuvių pi

liečių Klube Šv. Petro Parapijos 
choras surengė koncertą. Solis
tai buvo du: Kantatoje dainavo 
Benediktas Povilavičius ir de
šimts dainų išpildė Stasys Baras 
iš Chicagos. Salė buvo pilnutėlė 
klausytojų ir jų entuziazmas 
buvo didelis.

Bostonui tai buvo neeilinė šven 
tė. Iš toliau ir iš arčiau žmonės 
važiavo išgirsti Stasį Barą.

Koncertas pradėtas tenoro, 
Chicagos operos solisto, Stasio 
Baro, kuris koncerto pradžioje 
padainavo tris dainas: Donaudy 
“Vaghissima sembianza”, Haen- 
delio “Ne men ron l’ombre” ir 
Giordano “Amors ti vieta”. Sta
sys Baras yra Kūrėjo apdovano
tas tokia didele ir žavinga me
džiaga, kad vien tik jo balso tem
bras klausytoją sužavi. Tai yra 
išimtina medžiaga^, kurią turėjo 
pasauliniai dainininkai, ir kuri 
teko lietuviui, ir dargi emigran
tui. Man rodosi, kad taip gerai 
dar jis nėra dainavęs. Nors jis y- 
ra pilnas tenoras, ne tenoritas, i 
bet jo piano vietos buvo apval
dytos, ramios, net primindavo te- 
noritą. Jo forte plaukė kaip ban
ga, kaip neapsakomąi stipri ir 
galingą vandens srovė ir rodosi 
ji niekur nesuduždavo, nepranyk- 
davo, bet iš lėto erdvėje išnyk
davo.

Toliau pagal programą sekė 
choro dainos: Juliaus Gaidelio 

i “Žaliojoj pievelėj” iš operos “Da
na”, Jeronimo Kačinsko “Ber
žas”, pirmas išpildymas Bostone, 
ir Stasio Šimkaus - “Pokylio 
daina”. Chorui akompanavo 
Vytenis Vasyliūnas. Choras yra 
mūsiškis - parapijini^ daug kar
tų girdėtas. Tie patys žmonės 
chopė dainuoja metų metais ir vi
si veidai yra pažįstamu Todėl 
yra nelengva charakterizuoti iš- 

i pildytojus. Skambėjo gražiai, dar
niai, Stasio Šimkaus veikalas irgi 
išpildytas daug kartų. Dėmesį 
atkreipė Juliaus Gaidelio Dana, 
nors sunku sudaryti pilną įspūdį, 
reikia,, kad šią operą išgirstų Bosto 
nas nors su fortepijono pritarimu, 
nors koncertinėje formoje, bet 
reikia ją Bostone pastatyti.

Jeronimo Kačinsko “Beržas” 
yra įdomi daina, lengvai klauso- 

I ma ir atrodo rašyta'labiau tra
diciniam stiliuje, gal kad choras 
galėtų ją išpildyti.

Toliau sekė trys arijos, visos 
iš mūsų lietuviškų operų: Iš 
“Radvilos Perkūno” — Jurgio 
Kamavičiaus, “Jūratės ir Kasty
čio”-— V. Banaičio ir “Daną” - 
J. Gaidelio. Buvome liudininkais, 
kad turime įdomius kompozito
rius ir jų kūrybą, kuri skiriasi 
tarpusavy savo charakteriu, sti
lium ir harmonija, ir neatsilieka 
nuo laiko dvasios.- Stasys Baras 
sukūrė tris atskirus tipus: Jonušo, 
Kastyčio ir Stanaičio,- kas rodo jo 
dramatinį gabumą, ypač jo dra
matinis tenoras kartu su veido 

t mimika davė scenele savotiškus 
personažus.

Po pertraukos dirigentas Ka
činskas pravedė su savo choru 
naują, bent man -negirdėtą vei
kalą — Broniaus Būdriūno kan
tatą “Lietuvos šviesos keliu”, 
kur solisto partiją atliko baritonas 
Benediktas Povilavičius. Kanta
ta yra folklorinė, parašyta gra
žiomis melodijomis, labai sielai 
priimtina, nesudaranti jokių.pro
blemų išpildant nei besiklausant 
ir savo Stiliumi primenanti kom
pozitorių Klovą. Choras dainavo,

giliai persiėmęs. Solistas savo par
tiją atliko gražiai, ramiai, tradi
ciniai.

Pabaigoje vėl Stasys Baras da
vė auditorijai keturias arijas iš 
operos “La Gioconda”, Ponchiel- 
li; iš operos “Žydė” Halevy, iš 
operos “Tosca — Puccini, “Juo
kis Pajacai” — Leoncavallo 
dvi paskutinės buvo ant biso. 
Opera yra Baro pasaulis: jis gi 
esąs operos solistas, išdainavęs 
apie 15 - 16 operų, ir jos yra 
jo tikras, nemeluotas gyvenimas. 
Kas yra Barą girdėjęs, jo tikrai 
neužmirš, nes jo dainavime yra 
tikros, nemeluotos, nevaidintos 
širdies, kuri užkrečia ir kitus sa
vo jausmais ir emocijomis.

Tokios buvusios mano mintys 
ir išgyvenimai ir manau visų ki
tų besiklausančių su manimi.

Chorui dirigavo ir solistams a- 
kompanavo dirigentas J. Kačins
kas, chorui akomp. Vytenis Vasy
liūnas, lengvai ir žaismingai bėg
damas pirštais per klaviatūrą.

EI. Vasyliūnienė

7-TAS LIETUVIU FONDO 
GARBĖS NARYS

Juozas ir Anelė Januškevičiai 
atėjo į Lietuvių Fondą su 400 do
lerių, Mirus Anelės motinai Mor
tai Bratėnienei, jos įamžinimui 
įnešė dar 500 dol. Šiomis dieno
mis J. ir A, Januškevičiai įnešė 
dar 200 dolerių. Tokiuo būdu 
Januškevičių įnašas Lietuvių Fon 
dui yra 1.200 dol.

Pagal 1965 m. spalio mėn. 31 
d. Lietuvių Fdndo Bostono vi
suotinio narių susirinkimo nuta
rimą, įnešusieji po 1000 ar dau- 

i giau dolerių skaitomi LF Bosto
no vajaus Komiteto garbės na
riais.

J. ir A. Januškevičiai yra gimę 
ir užaugę Amerikoje. Jie kalba 
gražiai lietuviškai ir aktingai da
lyvauja lietuviškoje veikloje bei 
gausiai remia lietuviškus reika
lus. Š. m. spalio 5 d. iškilmingai 
minint Balfo Bostono skyriaus 
25 metų sukaktį, Balfo Centras, 
už nuopelnus Balfui, Anelei Ja
nuškevičienei įteikė Garbės pa
žymėjimą.

OFROSSIMOVĄ ĮRAŠĖ Į 
LIETUVIU FONDĄ

1969 m. lapkričio 9 d. Wa- 
shingtone, D.C., mirė dipl. in
žinierius Boris Afrossimov. Bu
vo palaidotas Forest Hills kapi
nėse Bostone. Giminės ir drau
gai velionį įrašė į Lietuvių Fon
dą, įnešdami 120 dol.

Velionis gimė 1899 m. Petra
pilyje. Po I-jo pasaulinio karo 
grįžo į Latviją. Baigė Rygos uni
versitetą, o vėliau studijas gilino 
Vokietijojs ir Belgijos universite
tuose. Kurį laiką dirbo chemijos 
įmonėse Belgijoje, o vėliau grįžo 
į Latviją. Komunistams artėjant 
prie Latvijos, pasitraukė Vokieti
jon, o vėliau Austrijon. 1950 me
tais atvyko į JAV. Pradžioje dir
bo medžiagų tyrimo institute Co- 
lumbus, Ohio, o nuo 1959 m. 
Kongreso Bibliotekoje Washing- 
tone, D.C. ir artimai bendradar
biavo su lietuviais. Velionis pa
liko žmoną Stanislovą (Gervi- 
naitę), kurios motina Uršulė 
Gervinienė mirė š.m. gegužės 16 
d. ir taip pat buvo įrašyta į Lie
tuvių Fondą.

Ofrossimowo vardu LF įnešė: 
20 dol. V. Balickas, iš Londono, 
12 dol. M. Domicevičienė, po 
10 dol. — V. Pimonovienė, A. 
Kalvaitis, L. Kačinskas, A. Vai
čiulaitis, B. Udalovas, A. Plateris

Bostoniškiai Lietuvos kariuomenės šventės minėjime. Iš d. j k.: kun. 
kons. adv. A. Šalna, J. Vizbaras, A. Matjoška, Br. Utenis, komp. J.

A. Janiūnas, red. J. Sonda, garbės 
Gaidelis su žmona, V. Bražėnas.

Nuotr. P. Plikšnio

Lietuvos kariuomenės Šventės .minėjimo programos Bostone dalyviai. 
Iš k.: “Ramovės“ sk. pirm. Br. Bejerjius, V. Leščinskaitė, kesnp. J. 
Gaidelio, D. Mongirdaitė, B. Adomavičiūtė, Aid. Dabrilaitė, J. Vizbaras 
(programos vedėjas). Nuotr. P. Plikšnio

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
M. NAUJOKAITIS APIE 

REZISTENCIJA
Teisininkas Mykolas Naujokai 

tis, aktyvus anti-bolševikinės ir 
anti-nacinės rezistencijos organi
zatorius ir veikėjas Lietuvos po
grindyje 1940-41 metais ir 1941- 
44 metais, Lietuvių Fronto Bi
čiulių Los Angeles sambūrio pa
kviestas, alpkričio 30 frontinin
kų susirinkime papasakojo ląbai 
įdomių prisiminimų iš antibol- 
ševikinės rezistencijos dienų. Pri 
siminimus sujungė su dar įdomės 
niais ano laikotarpio pogrindinės 
veiklos komentarais, kurie vie
nur papildė, kitose vietose kiek 
kitaip nušvietė kitų žmonių jau 
paskelbtus duomenis.

Pradėjęs nuo pirmųjų organi
zuotos rezistencijos dienų 1940 
metų vasarą, kalbėtojas susido
mėjusią auditoriją vedė raizgiais, 
nuotykingais ir pilnais-pavojų po
grindinės veiklos takais, kuriuos 
surasti buvo įjungtos visos enka
vedistų akys, ausys ir uoslės. Ven 
gdamas arešto, prisiminimų au
torius gan anksti pasitraukė į ne
legalią padėtį ir iš ten tęsė po
grindžio organizacijos kūrimą.

Kalbėdamas apie’tą laikotarpį,
M. Naujokaitis minėjo eilę pa
vardžių tų žmonių, kurių tapa
tybės atskleidimas šiuo metu 
jiems nei jų artimiesiems pavo
jaus nebesudaro. >

ir A. Moor; po 5 dol. —J. Aistis, 
B. Paramskas, A. Mažeika ir 3 

, dol. A. N. Svensin..
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

EGLUTĖ
Lituanistinės mokyklos tėvų 

komitetas rengia šios mokyklos 
mokiniams Kalėdų eglutę gruo
džio 21 d. sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Lietuviu piliečių d-jos audito
rijoje, So. Bostone. Visi kviečiami 
atsilankyti.

RENKA VALDYBA
Lietuvių Piliečių Draugija So. 

Bostone renka 1970 metams val
dybą. Rinkimai vyksta gruodžio 
14 d. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Tai pati stipriausia lietuvių drau
gija Naujojoj Anglijoj kaip narių 
skaičiumi, taip ir turtu. .Šios drau
gijos veikla turėtų rūpėti visiems 
nariams, todėl privalėtų ateiti į 
balsavimus.
CHORO IR SOL. BARO KON

CERTAS
Šv. Petro parapijos choras, pa

sikvietęs iškilųjį solistą Stasį Ba
rą iš Chicagos, surengė gražų 
koncertą Bostone. Recenzija 
atskirai).

nimas. D. Polikaitienė šios pro
gramėlės metu pristatė naujuo
sius moksleivių ateitininkų kuo
pos globėjus — Dainą Kojelytę 
ir Vydūną Tumą.

NAUJAGIMIAI

Buvo būgštaujama, kad, pasi
baigus naujųjų ateivių vaikų kar
tai, lituanistinės mokyklos pri
truks mokinių. Pasirodo, bent 
Califomijoje, kad čia jau išau
gusi ir šeimas sukūrusi lietuvių 
karta savo vaikų lietuviškumu 
ne mažiau rūpinasi už vyresniuo
sius. Mokinių skaičius lituanisti- 
se mokyklose auga.

Tolimesnioji ateitis irgi netu
rėtų būti tamsi. Jaunų lietuviš
kų šeimų derlius gan gausus. 
Vien vakarinėje miesto dalyje 
lapkričio mėnesį dvi jaunos šei
mos susilaukė pirmagimių dukre
lių — tai Romas ir Liucija Va
laičiai, o taip pat Ričcardas ir 
Lina Daukai.

J. Kj.

PAVYKĘS BALETO 
PARENGIMAS

Prel. Juozas Končius, buv. il
gametis Balfo pirmininkas, vie
tos Balfo skyriaus kviečiamas, 
buvo atvykęs į Los Angeles da
lyvauti Balfo parengime, kuris į- 
vyko lapr. 22, parapijos salėje. 
Buvo suvaidinta J. Gliaudos 
specialiai šiam vakarui parašy
tas veikalas “Komputerinė San
tuoka”. Režisavo Mackialienė. 
Veikalas visiems labai patiko. Šio 
vakaro proga prel. J. Končius pa
sakė gražią kalbą apie Balfo vei
klą ir jo misiją. O salė buvo be
veik pilna labdaringos publikos 
kuri gausiai parėmė Balfo rei
kalus,

PAMINĖTA KARIUOMENĖS 
SUKAKTIS

Sekančią dieną, lapk. 23, per 
lietuviškas pamaldas, minint Lie 
tuvos kariuomenės sukaktį, prel. 
J. Končius pasakė jautrų ir pa
triotišką pamokslą. Be to, buv. 
Balfo pirmininkui pagerbti buvo 
surengti du gausūs pagerbimai: 
pas p. Devenienę, buv. prelato 
bendradarbę ir pas p. Pažiurus, 
vietos Balfo skyriaus pirmininką.

Taip pat kun. prel. Končius 
svečiavosi pas savo giminaičius p. 
Mikuckius ir p. Kaminskus.

ATVYKSTA VYSK.
V. BRIZGYS

Vysk. V. Brizgys ruošiasi at
vykti į Los Angeles dalyvauti šv. 
Kazimiero šventės minėjime, ku
ris bus kovo 1 dieną. Tą dieną 
vysk. Brizgys pasakys pamokslą. 

GRAŽIOS VESTUVĖS
Lapk. 22 dieną šv. Kazimiero 

bažnyčioje Moterystės Sakramen 
tą priėmė Adomas Marčiuška su 
Elena-Rimaite Dargiene. Jų Mo
terystę palaimino kun. Algirdas 
Olšauskas. Priėmimas vyko Tau 
tiniuose namuose. Dalyvavo dau
gelis svečių ir artimųjų.

RUOŠIAMA KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Šv. Kazimiero lituanistiriių mo
kyklų rengiama Kalėdų eglutė į- 
vyksta gruodžio 21 d., sekmadie
nį, 12 vai. dienos metu parapijos 
salėje. Programoje: V. Frankie- 
nės 3 pav. vaidinimas “Užbur
tos gėlės”. Bus Kalėdų senelis su 
dovanomis. Po programos vaišės 
ir žaidimai. Visi, dideli ir maži 
kartu su tėveliais ir visuomenė 
kviečiami dalyvauti. Ruošia mo
kytojai ir tėvų komitetas.

NAUJU METU SUTIKIMAS

Lietuvių tautiniai namai ir A,
L. Tautinės sąjungos Los Ange
les skyrius kviečia visus dalyvau
ti Naujųjų metų sutikime, kuris 
įvyks gruodžio 31 d. 9 vai. vak. 
Liet. tautinių namų salėje, 3365 
Glendale Blv.

AUKSINIS MOTERYSTĖS 
JUBILIEJUS

Lapk. 18 dieną Los Angeles 
Lietuvos generalinis konsulas dr. 
Julius J. Bielskis ir p. Ona Biels
kienė minėjo savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. Nors tai 
buvo minima tik savo šeimos ra
telyje, tačiau gauta daug sveiki
nimų iš žymių žmonių. Ta pro
ga p. Bielskius pasveikino Vati
kano valstybės sekretorius teleg-

Pogrindžio siunčiamas, M. Nau
jokaitis atsiranda Vokietijoje. Čia I 
vėl įdomios detalės apie susitiki-’ 
mą su vokiečiais, jų apklausinėji
mai, atsiradimas Berlyne. Pasi
priešinimo sąjūdžio tyrinėtojui 
būtų labai svarbu susipažinti su 
šio rezistento padaryta anuo me
tu Berlyne susispietusių lietuvių 
ir jų veiklos charakteristika. Iš 
atsargaus ir nuosaikaus p. Nau
jokaičio pranešimo aiškėja, kad 
Berlyne susiorganizavusi politinė 
vadovybė ne tik nevadovavo Lie 
tuvos pogrindžiui, bet pati apie 
padėtį Lietuvoje menkai buvo 
informuota. Lietuvos pogrindis 
pasipriešinimą ir pasiruošimą su 
kilimui organizavo pats.

Pajutus karo pradžią, M. Nau
jokaitis su svarbiom informaci
jom grįžta per sieną į rusų oku
puotą Lietuvą. Patenka į rusų 
pasalas. Bandymas prasiveržti, 
kova, sužeidimai ir patekimas 
priešui į nelaisvę bei surandimas 
būdo ant operacijos stalo reikia
mą informaciją perduoti pogrin
džiui — tai tikrai dramatiški mo 
mentai, verti gero rašytojo dė
mesio ir plunksnos.

Po pranešimo, aiškinantis a- 
no laiko jau istorija tapusius įvy
kius, į pasikalbėjimą įsijungė ei
lė susirinkimo dalyvių. Būtų svar 
bu, kad' p. Naujokaitis tuos sa
vo prisiminimus paskelbtų spau
doje.

AR PAKLAUSYS DAUGUMOS 
BALSO?

Nesutikdami su tėvų komiteto 
Santa Monicos lituanistinėje mo
kykloje padarytais sprendimais, 
daugumas tėvų atsisako savo vai 
kus į šią mokyklą leisti. IŠ sep
tyniolikos šeimų, leidusių savo 
vaikus į lietuvišką mokyklą, dvy
likos šeimų atstovų parašais tė
vų komitetas buvo paprašytas su 
kviesti visuotiną mokyklos tėvų 
susirinkimą susidariusiai padė
čiai išsiaiškinti. Iki šiol mažuma 
daugumos balso atsisako girdėti.

Ar lietuvių kultūros Ameriko
je istorikas kada nors turės regis
truoti faktą, kad “Lietuvių švie
timo ir šeimos” metuose destruk
tyvioms jėgoms pasisekė suardy
ti ištvermingai ir vieningai kele
rius metus gražiai dirbtą lietuviš
ko švietimo darbą?

VEIKLOS PRADŽIA

Lapkričio 23 d. Šv. Kazimiero 
patalpose ateitininkiškas jauni
mas naujų mokslo metų veiklą 
pradėjo visos Los Angeles atei- 
tininkiškos šeimos tarpe. Jaunie
ji atliko gražią programėlį, o 
paskui kartu su vyresniaisiais pa
sivaišino.

Lietuvos ateitininkiško jauni
mo gyvybė, kuri tai priblėsta, tai 
vėl suliepsnoja, per eilę metų y- 
ra palaikoma Dalilės Polikaitie- 
nės ir Irenos Raulinaitienės rū
pesčiu ir pastangomis. Šiuo metu 
į ateitininkų veiklą aktyviai įsi
jungė ir lietuviško jaunimo ju
dintojas, dabartinis Los Angeles 
lituanistinės mokyklos vedėjas, 
jaunas parapijos vikaras kun. Ro 
mas Kasponis.

Taip pat reikia pasidžiaugti ir 
faktu, kad pirmą kartą mokslei
viams ateitininkams vadovauti 
ateina jau čia išaugęs, lietuviš
kai ir idėjiškai susiformavęs jau

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 10 d.

rama ir popiežius Paulius VI at
siuntė savo apaštališką palaimi
nimą.

RUOŠIAMASI GAVĖNIOS 
REKOLEKCIJOMS

Lietuvių pranciškonų provin
cijolas kun. L. Andriekus yra pa
kviestas pravesti Los Angeles lie
tuviams 1970 metų gavėnios re
kolekcijas, kurios prasidės kovo 
18 ir baigsis kovo 22 dieną, Ver
bų sekmadienį. Tėvas Andriekus 
yra iškalbus, rašytojas-poetas, ke 
lių vertingų knygų autorius ir di 
delis lietuvis patriotas.

PADĖKA
LDK Birutės dr-jos C. Chicagos 

sk. valdyba Širdingai dėkoja sve
čiams, atsilankiusiems š. tn. lapk. 
22 d. į koncertą - balių ir parė- 
musiems birutininkių kultūrinį 
veikimą bei šalpos darbus. Malo
niai dėkojame sol. Janinai Šalnie- 
nei ir aktorei Elenai Blandytei bei 
muz. Ida Patkus už puikią meninę 
programą ir savo honorarą paau
kojusiam draugijos reikalams, o 
dr. kun. J. Prunskiui už jautrų ir 
nuoširdų aprašymą koncerto ir ba
liaus. Nuoširdus ačiū p. J. Janušai- 
čiui už išsamų ir turiningą nu
švietimą LDK Birutės dr. darbų 
(bei tikslų. Dėkojame A. ir F. Dau- 
kams. Margučiui ir Draugui už 
skelbimus radio bangcm’s ir spau
doje, dėkojame Tėvams Jėzuitams, 
dailininkei B. Balukienei už pa
veikslą, J. Lieponiui, Tverai, Ter- 
rai, Marginiams, B. Brazdžioniui, 
Karveliui, Paramai, Plenienei, Si- 
monaitienei, Gramienei, Drcman- 
tienei, Cechanauskienei, Antanai
tienei, Liškunienei, Juškienei, Tra- 
pikienei, Kurčinskienei, Vorienei, 
Kantauskienei. Stonienei, Stungie- 
nei, Narasevičienei, A. Noriui, Žu- 
raitienei, Narakynui už aukas. 
Širdingai dėkojame broliams ra- 
tnovėnams už talką: Damauskui, 
Kulikauskui, Leknickui, Šaunuo
liui, Tumui ir Žitkui. Dėkojame vi
soms mieloms biratlninkėms gau
siai aukojusioms į bufetą, dovanų 
laimėjimams ir talkinusioms val
dybai.

PAIEŠKOJIMAI
lESKOMIE)! ASMENYS

BALSERIS, Petras Iozas .................
BRAUN, Jan or Ionas or KISHKIS 
BRAZYS, Anthony Alexander ......
CHERNIAUSKAS, Iozas ..............
DIRZHIS, Vladas Igno ......... ........
ENIKAS (or OENIKAS),

Stanislovas .................................
GATAVYATSKAS, Mikolas..........
GOMM (or GOMAS), Anton ....
JANKUS, Else, nee'KERKOJIS......
KLIUNKA, Vladas Stasio ..............
KOVATCHEV, Christo (Christ) ... 
MAKSIMAVICHUS, Valentinas ...

MALAKAUSKENE, Antanas
MIEŽELIS, Raimundas ........
MIKALAUSKAS, Viktoras .
PALAUSKAS, Youzas ..........
PETROŠIUS Lianas................

PUODZHIUNAS, Vladas Iozas 
and PUODZHIUNAITE, Onita

RADAVICIUS. Kazimir

SUDEIKA, Ona, nee VELAITE .... 
TALALENE (or TALALAS), Anna 
TAMASHAUSKAITE, Veronika A- 
damo and TAMASHAUSKAS, Ada-

mas Iozo ...................... ..... '...........
VALAITENE, Agota and Marile, 

VALAITIS, Iozas and Antonas 
and BALTRUSHAITENE, 
Martsele ........ ,.............................

VARPET (or VARPETAS, Frank 
or Pranas ...................................

YAKAITIS, Ionas Ionas ...................
YONIKAS (or JONIKAS, IONI-

KAS), Stanislavas Kazio ...........
YUKNIAVICIOUS, Iozas Iozo

and Vintsas Ioza
' and VAISHUTIS. Ionas ...........

YUREVICIUS, Kazimieras Adomo 

ZOROMSKIS, Česlovas ..................

YUKNYAVICHUS, Stasis Alekso: 
VELIULITE - YUREVICHENE, 

Ona;
GENOVAITE, Striaukienė 

nee TELVESEVICIUTE.
Atsiliepti adresu:
THE AMERICAN RED CROSS

Foreign Inąuiry Service Department 
43 East Ohio Street, Chicago* Illinois 60611

Tel. — 467-5800, Extension 307

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas H 'iŽR’*wk< 

paštu ar telefonu LU 5-9500
Knygos suskirstytos pagal savo turinj i 15 skyrių i» 

sugrupuotos alfabeto eile
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

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

UŽDĖTAS NAUJAS STOGAS

Dėka žmonių skubios para
mos, ant šv. Kazimiero parapi
jos klebonijos uždėtas naujas sto
gas, nauji vandenlaidžiai ir vi
sos metalinės dalys naujai per
dažytos. Šis darbas kaštavo 3,500 
dol..

(Nukelta į 7 pusi.)

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. - 
III ir IV tom. -

4.00.
3.75.

BARABAS,
PAER LAGLRKVIST

kaina. — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC
3 tomai kiekvienas no 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
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 

3 ai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nen- jibosta, 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

BSrd St., Chicaeo. UI, 60629 
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

IEŠKANTIEJI

■ BALSERIS, Stasis Iozas;
• SHVIKENE, Mariya Petrovna;
■ RIAUBYTĖ, Franziska;
• SADETSKAS, Antanas Antano;
• DIRZHIS, Ionas, Ionovich;

• ENIKAS, Teodors;
■ GATAVYATSKAS, Pyatras Ionas;
■ GOMAS, Eduard:
• MASCHKAUSKIENE, Emilie;
• BUBULENE. Vlada Prano;
. KOVATCHEVA, Lili;
• MAKSIMAVICHUS, Ionas

Yakubo;
BLYUDENE, Yanina Prano;

• LASIENE, Ursula;
■ KRORSENE, Petrorelya Mikalo;
. GRIGENE, Agota Dominyko;
. VIL’CHAUSKENE - PETRO- 

SHYUTE, Stefa Stepan©;

BARAISHITE - MATULENE, 
Urshula Iozo;

RADAVICHUS, Aloizas Martseli- 
novich;

VELAITE. Petronėle; 
ANDRIUKAITIS. Aurimas Vlado;

TAMASHAUSKAS, Iozas Iozo;

VOSILENE, Norkaitite, Stasye 
Iozo;

NAVITSKENE, Ona Prano; 
YAKAITENE, Marta Ionas; 

YONIKAS, Teodoras Kazio;
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Amer. liet. R. katalikų susivienijimo Chicagos apskrities dalis da
lyvių Vyčių salėje, susiartinimo vakarienės metu.

Nuotr. P. Malėtos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAVYKĘS LKKSA POBCVIS

Lapkr. 30 d. Vyčių salę užpj- 
dė dalyviai susiraukę j L.R.K.S. 
Aon. Chicagos apsikr. surengtą 
susipažinimo vaikiarienę. 'Pobūvį 
atidarė pirm. A. Povilaitis, pa
sveikindamas susirinkusius ir 
pakviesdamas vadovaut dr. VI. 
Simaitį, kuris pakvietė kunigą 
A. Stasį — apsikr. dvasios Va
dą sukalbėti maldą. Dalyviai bu 
vo pakviesti vaišintis prie sko
ningai parengtų stalų, kuriuos 
paruošė .darbščios Susivienijimo 
narės.

Užkandus, Vyčių choras, ve
damas muz. F. Sltrolios, akom
panuojant J. Byamskui ir daly
vaujant solistui A. Braziui, iš
pildė keletą giesmių ir dainų. 
Besiklausant jų nevienam daly
vių nuriedėjo ilgesio ašara... Ge 
rai jog turime pasišventėlių, 
kurie suranda 'laiko lietuviškai 
dainai šio amžiaus skubėjime. 
Meninei daliai pasibaigus K. 
Kleiva Pasaulio liet. katalikų 
komiteto p-lkias, peržvelgė lietu
vių katalikų veiklą ir nurodė 
reikalingumą apsijungti, kad su 
derintomis gretomis galėtumėm 
žengti prie tautos galutinio tiks 
lo, kurį mums skyrė šioje žemė
je Didžioji išmintis.

Dr. VI. Šimaitis, centro v-bos 
iždo globėjas, apibūdino 64-tojo 
seimo darbus ir priminė, jog 65 
-tasis seimas numatytas 1972 
metais Chicagoje, kuriam jau 
nuo dabar ruošiamasi.

Kum. Vyt. Bagdanavičius 
MIC, LRK S. A. 160-tos kuopos 
dvasios vadas nurodė, jog savi
tarpinė pagėllba, kurio pagrin
diniu uždaviniu yra Susivieniji
mas, turėtų mus dar laibiau su
artinti ir jungti.

Inž. A. Rudis, buvęs Susiv. 
centro v-<bos direktorius, atkrei 
pė dėmesį į lietuvybės reikalus, 
pareikšdamas, Ikad mūsų visų

šventa pareiga, netik patiems 
išlikti kilniais lietuviais, bet 
kad ir mūsų vaikų vaikai tokiais 
liktų. Jis priminė, jog jis visur 
ir visada didžiuojasi savo kil
me, kaip senos ir garbingos 
tautos sūnus.

Šimutis, ilgametis Susivieniji
mo centro v-bos pirmininkas, 
apibūdino Susivienijimo nuveik
tus darbus praeityje ir ragino 
lietuviams jungtis į šį Susivier 
nijimą, kad jis vėl būtų skait- 
lingesnis. K. Budrys, šio paren
gimo komisijos ,p-kas, padėkojo 
visiems atsilankiusiems, o ypač 
reiškė padėką, kitiems komisi
jos nariams: F. ISereičikui, K. 
Ulevičiui ir visoms šeiminin
kėms, kurios daug vargo padė
jo prie jo surengimo.

Apsk. v-bos piran. A. Povilai
tis kėlė klausimą ar nevertė
tų dabartinę or-jos pavadinimą, 
kaisti į “Katalikų Susivieniji
mas Lietuva”. Jis padėkojo vi
siems už atsilankymą ir gražų 
bendradarbiavimą.

Buvo suteikta staigmena daly 
viams .dalyvauti dovanų paskirs 
tyme, kurias paskyrė mūsų lie
tuviškieji prekybininkai: tokių 
atsirado apie 15. ' Paskirstymą 
pravedė komisijos narys K. Ule
vičius.

Keletos valandų gražaus ben
dradarbiavimo prabėgo greitai. 
Linkėtina, kad Susivienijimo 
rengėjai ateityje labiau garsin
tų atliktus darbus, dabar vykdo 
mus ir numatomus ateityje, o 
parengimus planuotų kiek 
sąlygos leidžia taip, kad tuo 
pat metu nevyktų kitų gana 
reikšmingų parengimų, kaip tai 
įvyko dabar, kaį tuo pačiu me
tu buvo Margučio — “Grandinė 
lė” ir LB Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Tai silpnina mūsų 

S pačių, kad ir kruopščiai pareng
tus susibūrimus. St. Juras

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES ,

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Badenas K. šimulis

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. VVA 5-3781
2608 VV. 69 St. 
3338 S. Halsted

Tel. VVA 5-2781 
Tel. 254-3320

Didelis įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. lr V, Žukauskai

RICHMOND ACTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

Užsieninių lr vietiniu auto taisymas 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls 
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10% — 20% — 30% pigiau mokSsii
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FBANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339............ '....... . .............. ..ai .■ l'.i. ilUlulltįįfHIHH

MOVINGi
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

DĖMESIO! L A L E a I A T L ĮSIGYKITE DABAR !

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. 63 I’R 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai krelpkltčs dšl pa
tarnavimo nemokamai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nantu, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobilių,

Patogios išslmo- 
kėjimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 4# metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų *tuck- 
polnting’*. Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laik,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

ru ir agos žinios
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
4. RUDIS — TeL CL 4-1050

I Tvarkingas, teisingas ir greitas 
i patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. jfli išleistą informacinį leidinį 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

‘Drauge” jau galima gauti nau-

Išnuom. 31/2 kamb. (dalinai apsta
tytas; butas, 3-čiam aukšte dviem 
asmenim. 4753 S. Maplewood Avė. 
Skambinkit po 5 v. v. — PO 7-2689

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymai

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

VALSTIJOS IŽDININKAS
Dienraščio “Draugo” kaimy- ! 

nystėje gyvenąs Edmund Ku- 
charski bus respublikonų parti
jos sąstate kandidatas į IUinois 
vallstijos iždininkus būsimuose 
pavasarį pirminiuose rinkimuo
se. Dabar baigia keturių metų 
kadenciją kaip Cook apskrities 
iždininkas, į kurį postą, pagal 
įstatymą, negali būti vėl perren
kamas.

LAIKAS VEIKTI
Illinois valstijos katalikų vys 

kupų organizacija, vadinama 
Illinois katalikų konferencija, 
kviečia visus katalikus šūkiu: 
Laikas veikti, organizuotai pra
šyti paramos iš valstijos visoms 
ne viešosioms mokykloms. Tuo 
reikalu gruodžio 12 d. 8 v. v., 
šaukiamas susirinkimas Šv. Ri
čardo parapijos salėje, 5025 S. 
Kenneth. Susirinkimo metu bus 
rodomas 22 minučių filmas, ku
riame vaizdžiai išryškinama ka
talikų sektina Knija.

GYDYTOJŲ KOLEGIJA
Prie 844 lovų Presbyterian 

St. Luke ligoninės komplekso 
miesto centre bus statoma nau
ja gydytojams mokykla, Ruslh 
Medical kolegija. Statyba bus 
baigta 1971 m., kada pirmieji 
25 studentai bus priimami. Jų 
rftaičius iki 1975 m. pašoks iki 
100. Profesoriais bus gydytojai 
iš ligoninės štabo. Sena Rush

kolegija veikė nuo 1837 iki 1942 
mėtų, kada buvo uždaryta.
NEGRAI UŽMOKĖJO 11 MIL. 
DOLERIŲ UŽ KRAUTUVES
Trys turtingi Chicagos neg

rai už 11 mil. dolerių nupirko 
finansiniai sušlubavusį Red 
Rooster maisto produktų krau
tuvių tinklą. Vienas tų negrų 
yra savininkas Pontiac automo
bilių pardavimo įstaigos. 
Bob Chapeūe. Anksčiau patys 
negrai buvo boikotavę tas 
krautuves, kas privedė prie 
bankroto.

ŠOKO Iš DEGANČIO NAMO

Viena moteris žuvo ir keturi 
asmenys susižeidė, šokę iš de
gančio namo 6223 Blackstone 
avė. Nuostolių padaryta apie 
$12,000. Kitas gaisras sudarė 
apie $50,000 nuostolių Apex 
baldų krautuvėje 642 E. 47 st.

ILGOS VEDYBOS

Fred Dohrman ir žmona, abu 
turį 91 m. amžiaus, 12811 S. 
Greenwood, šiomis dienomis mi
nėjo vedybinio gyvenimo 69 me
tus.

Namų Apšildymas
H KATI N G SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. ISvalau lr sutvarkau 
alyvoe lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
vis k u sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 M S. Anna Avė., Lyons, 
IUinois. Telef. 447-8806.

Apdraustu perkraustymas 
įvairių atstumų

A. VILIMAS

MOVING

823 VVEST S4th PLACE 
Telef FRontier 6-1882

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Pranas Su-

DĖMESIO!

ŠIMKUS REAL ESTSTE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av., CL 4-7450

RADIO PROGRAMAParuošė dipl. teis. 
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga- 

. lia, bei nurodoma jų forma ir
Beveik naujas 4 modernių butų paduodami pavyzdžiai ne tik 

mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. , , ... »•
69 įr Kedzie. $75,000. pagal JAV veikiančius įstatymus,
r^4k,£SSS:8m4.rl» peVuū bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa

šildymas Garažas i butas su baidais, šaulyje bei Nepriklausomoje Lie-
ciiiirms luBCiuiS. *4z ir LvocKWf5ii. #
$13,600. tuvoje.
ŠIMAITIS REALTY Atskiru skyriumi — “Klausi- 

Insuranee^— ̂ noo™e Ta» mai {r atsakymai” — aiškinami
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390 su testamentų sudarymu kylan-
----------------------------------------  tys neaiškumai, tuo būdu patie-

NAMŲ PIRKIMAS — i kiant lengvai suprantamus nuro- 
PARDAVIMAS — VALDYMAS j dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 

Butų nuomavimas — Income Tax . .•
Notariatas — vengti.

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

Vertimai
APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštų mūras — 6 ir

3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas mūras. Naujas stogas,

elektra, gazo šildymas ir garažas.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockwell. 
$21,800.

2 butų beveik naujas mūras. At
skiri' gazu šildymai. Garažas. Blokas 
nuo parko. $40,500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29.500.

Štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S aute 
mūro garažas. $40,400.

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

i REZIDENCINIAI, 
{KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!SJ 2467 West 69th Street J TelHE 4-7482

■iouioiuiiniiiiiiitiSi-'

KOSTAS BUTKUS 
Tel; PR 8-2781

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

Platinkite “Draugę” 

Skelbkites “Drauge”.

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

Tre-utinių, tik atvykusių į A 
menką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini 
mus.

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

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei- 
’ai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 West 63rd Street
CHICAGO 2fi ILLINOTS

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
ties jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti

iirigiiton Pke du namai, 6 bu-tai/ 'kalba, lengvas stilius neturi jokiu 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43.000.

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

Realūs vaizdai, kasdieniška

varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au 
tobiografija.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

kainb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,500.

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 lr California 
$24.700.

IU aukšto švarus med. prie 66 tr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
$19.690.

11 batų, 10 metų, J-Jv aukštų mū.r 
tarnas prie 71 lr California. $162,906

SI p. tinkamas statybai sklypas
prie 71 It Maplewood t t«'.80<' ,

LEONAS REAL ESTATE I

INCOME TAX — NOTARIATAS 
IMIGRACIJA

2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015 

Perskaitę ‘Draugą", duo

kite ii kitiems Dasiskaityti

REAL ESTATE
'Uiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

member, aš L.f
ALEI ŠATAS — REALTOR

Malu office 5727 H. Cermak Rd.. Cicero. BL TeL OL 6-2233 
('arime šimtus namų Ciceroje, Serwyne, Riverside, La Grange Para 

■r kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
<r išsirinkti iš katalogo.
■illilliitiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

Gaunama
$5.00.

‘Drauge”. Kain

Illinois Stale gyventojai prie kalne* 
turi pridėti 5% mokesčių.

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL
O F F I C E i

No Typing
Varied duties in loop office 

11 paid Holidays 
36% hours a week

Call Personnel 
332-4400

REMKITE “DRAUGĄ”.

D fi M E S I O !

Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui 
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

plačius pasaulio var-

Don Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

A. Pauliukas
J

3.00

Jr. Vaitukaitis 1.00
3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

nHiiHiiiiiiiimiiiiiiniititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii, 
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nerodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

Lv. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 

apie masonus
ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo 

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje

0.50

1.50
’MMHIHIIIHIIIIIII

Perskaitę Draujją. duok’te kitiems pasiskaityti.

J



A. a. Marcelė ir Kazimieras Meškenai

AUKSINIS VALSAS IR MIRTIS
Lietuvoje mirusią vilnietę motiną prisimenant

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
(Atkelia iš 5 psl.l

GRAŽIAI ĮSIKŪRĖ 
VILKAI

Inž. Eugenijus Vilkas, uolus 
skautų veikėjas ir parapijos na
rys, nusipirko San Fernando Val
ley gražius naujus namus, kur 
kartu su savo šeima ir su uoš
viais IStarevičiais gyvena.

DAR DEL LIETUVOS
KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 

MINĖJIMO
Apie Lietuvos kariuomenės at

kūrimo minėjimą Los Angeles 
mieste “Drauge” jau buvo pas
kelbta, bet korespondentas , at-1 Dailiųjų menų klubo metrašti-

Praėjusią vasarą, rugpiūčio 
24 d., j Ignalinos parapijos baž
nyčią iš visos Lietuvos buvo su
sirinkusi minia gim.-nų ir pa- 
rapiečių atšvęsti pirmąją para
pijos istoriioie tekios rūšies 
šventę — vilniečių lietuvių Mar 
celės ir Kazimiero Meškėnų ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kakties. Į bažnyčią sukaktuvi
ninkus, nešančius paauksuotas 
lazdas su kryželiais viršūnėse, 
kurios Vilniaus krašte vadina
mos “gyvenimo ramsčiais”, pa
lydėjo jų vaikai, giminės, eilė 
anūkų ir tūkstantinis būrys pa- 
rapiečių. Tik viena dukra Ve
ronika Janušaitienė, žurnalisto 
Jurgio Janušaičio žmona, gyve
nanti Chicagoje, negalėjo šioje 
šventėje dalyvauti

rodė, ne viską matė ir girdėjo, to 
dėl susidaro įspūdis, kad ramovė
nai ir šauliai ignoruoja ne tik 
laisvės kovų invalidus, bet yra ir 
nusistatę prieš invokacijos kal
bėjimą.

Ar korespondentas nematė ir 
negirdėjo bažnyčioje pamokslo ir 
iškilmingame minėjime invoka
cijos atkalbėjimo, o taip pat tar
tą žodį svečio prel. Končiaus? Pa 
rapijos kieme laisvės kovų inva
lidams buvo renkamos aukos, 
Minėjimas nebuvo skirtas tik ka
riuomenei. Iškilmingą susirinki
mą atidarant pirmininkas aiš-

Y

medinį kryželį veronika ir Jur
gis Janušaičiai dabar pagarbiai 
tebelaiko savo bute Chicagoje. 
Kai 1944 m. vasarą karo audra 
juos privertė trauktis iš Lieti

Grįžus iš bažnyčios j Ba jorų i vos, mamytė M. Meškėnienė Lo- 
tkaimą įvyko didelės vaišės ku- binių geležinkelio stotyje su tuo 
rios pagal lietuviška tradiciją j kryželiu iuos abu peržegnoio, 
tęsėsi tris dienas o auksinį ve- palaimino ir kryželį jiems ’tei- 
dybų jubiliejų švenčiantieji-Meš į kė kaip palaimos ir prisimini-
kėnai smagiai pašoko auksini 
valsą.

Bet po šių gražia} iškilmių ne
spėjus mėnevui praeiti rugsė
jo 18 d. paralvžiaus ištikta mi
rė Marcelė Meškėniene ir vė1 
plačioji giminė iš v’SOQ Lietuvos 
jau nebe su džiaugsmo kupi
nais veidais bet gilaus liūdesio 
prislėgti rinkosi į Bajorus lai
dotuvėms. Si gii-ąi religinga 
moteris — motina ir ištikima 
lietuvė su bažnytinėmis apei
gomis buvo palaidota ruasėio 
22 d. Bajorų kaimo kapinaitė
se kur palaidoti seneliai ir dvi 
dukros.

Gimusi prieš 79 metus Gri- 
giškės km. Daugėliškio v,s. Mar 
celė Malinauskaitė 1919 m. iš
tekėją už Kazimiero Meškėno 
ir persikėlė į Bajorų km. kur

išgyveno visą ilgą amželį. Išau
gino dvi dukras ir sūnų o kitos 
dvi dukros mirė. Buvo darbšti, 
tvarkinga ir labai religinga mo
teris. Meškėnų šeimos lietuviš
ką nusistatymą liudi’a ir tai, kiai paminėjo, kad minima Lie- 
kad K. Meškėnas visai nemokė- tuvos kariuomenės atkūrimo 51 
jo lenkiškai, nors Vilniaus kraš- sukaktis ir Lietuvos Šaulių są- 
tas ilgą laiką buvo okupuotas jungos įsteigimo 50 metų sukak- 
lenkų. O rebgingumas buvo toks tis.
didelis, kad, kai vokiečių oku- Neteisingai taip pat buvo ir 
pači jos metais kun J. Bružikas “Drauge” aprašytas konsulato iš
vedė misijas Ignalinoje tai per teigimo 30 m. sukakties minėji- 
visas misijų dienas M. Meškė- mas. Jei korespondentas būtų 
nienė nieko nevalgė. ! kreipęsis į ALTos Los Angeles

Tų misijų telikviia — kuklų skyriaus valdybos pirmininką, 
būtų išvengęs valdybai neteisin
gų priekaištų ir nesuklaidinęs 
skaitytojų.

Dalyvis

SOLISTĖ F. KORSAKAITĖ 
OPEROJE

Solistė Florencija Korsakaitė 
dainuoja vieną iš pagrindinių ro 
lių operoje Humperdinck’o — 
“Hansel ir Gretel”. Ši opera bus 
išpildoma net per penkius pa
statymus Hollywood rajone.

Dainininkė F. Korsakaitė yra 
prityrusi ir daug kartų šią rolę 
dainavusi, užtai ji mielai laukia
ma svetimtaučių muzikiniuose 
veikaluose.

“Vakarų Aidų” moterų ansam 
blis sveikina solistę, linki daug 
laimės ir sėkmės darbščiai ben
dradarbei — solistei, buvusiai 
Karolei Dambrauskaitei. Jaunai

mo simbolį. Tą kryželį jie nešė
si per frontus, per bombarduo
jamus miestus, su juo pasiekė 
laisvę, ir dabar tas kuklus kry
želis jiems yra viena bi mgiau- 
sių relikvijų.

Sunkiais pokario metais, kaip 
ir visiems pavergtiems lietu
viams, Meškėnams teko daug 
sunkių valandų išgyventi. Bet 
kai geležinė uždanga kiek pra
plyšo, iš laisvosios Amerikos do 
vanas pradėjo siųsti duktė ir 
žentas. 1964 m. senelius aplan
kė gražiai lietuviškai kalbanti 
jų pirmoji anūkė Danguolė Ja
nulaitytė, o 1663 m. —- dukra 
Veronika Janušaitienė. Tada 
tiesiog nuo džiaugsmo plyšo a- 
biejų tėvukų širdys, o plačioji 
giminė susirinko iš visos Lietu
vos. Troško pamatyti ir kitas

Remontuojant Baltųjų rūmų požeminius kambarius, darbininkai su
rado lėkštes, pažymėtas 1853 — 1857 metų datomis. Jas laiko rūmų 
kuratorius John Ketchum.

anūkes — jaunąsias Janušaity- 
tes.

Kuklios lietuvės ūkininkės 
meilė ir ištikimybė šeimai, tau
tai ir persekiojamai Bažnyčiai 
yra akivaizdus pavyzdys, kas 
dabar išlaiko nors rusų smar
kiai persekiojamų, bet už išliki
mą ir kūrybinį veržlumą kietai 
kovojančią lietuvių tautą tėvy
nėje. VI. Rm.

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTIIVV'EST FURNITURE CO. 
6206 S. VVestern TeL GR 6-442)
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AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskąityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

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

- UIHIIIHIHHIHtlIlHHIIIinillllllllllllllllltlI

porai, Jurgiui ir Karolei Bikne- 
vičiams linkėtina paskemingo ve 
dybinio gyvenimo.

O. Metrikienė

VASARIO 16-tos GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAI

Sofija Puikūnienė prieš kelio
liką metų pradėjo rinkti aukas 
Vasario 16-tos gimnazijai remti. 
Pradžioje darbas gerai sekėsi. 
Vienas doleris per mėnesį — ne
didelė našta. Surinkdavo ir pa
siųsdavo po kelius šimtus metuo
se. Aukotojų sąraše buvo ir kele
tos premijų laimėtojas J. G. ir

ninkas A. G, ir veiklus visuome
nininkas J. K. bei daugelis kitų. 
Dabar jie nebeaktyvūs. Papra
šius — primeta vieną antrą dole
rį ir tiek. Metinės normos — 12 
dol. nebeištesi.

Tuo tarpu nesenai iš okupuo
tos Lietuvos atvykusi p. Banio
nienė (gailestinga sesuo) uoliai 
vykdo savo pasižadėjimą. Ir ne-

i Juozo Daumanto vardo kuopos 
; vėliavai įgyti ji aukavo 50 dol.

Kad ir kaip sunkiai aukų rinki 
mas vyksta, tačiau S. Puikūnie
nė rankų nenuleidžia. Ji pasiry
žo “pavargusių aukotojų” netesė
tas duokles pati uždirbti. Ji yra 
gera kulinarijos žinovė. Todėl pa
rengimams, pobūviams daug kas 
ją prašo iškepti tortų, raguolių ir 
kt. Ji neatsisako ir už darbą nie
ko neskaito. Bet prašo aukos Va
sario 16-tos gimnazijai.

S. Puikūnienė naudoja dar ir 
kitą aukotojų paskatinimo meto
dą. Kasmet savo namuose ji su
ruošia aukotojams pobūvį. Toks 
pobūvis įvyko gruodžio 3 d. Nors 
stalas nuo kepsnių ir kitokios 
pavilgos bemaž linko, bet kvies
tųjų nedaug teatsilankė. Uolus vi
suomenininkas St. Paltus, nors ir 
neskaitlingai auditorijai, iškal
bingai dėstė, kodėl mes turime 
remti Vasario 16-tos gimnaziją. 
O namų šeimininkas J. Puikūnas 
(teisininkas ir ramovėnas) pareis 
kė dar konkretesnių minčių: Jis 
sakė, kad jeigu ne mes patys, at
seit vyresnioji tremtinių karta, 
tai mūsų vaikai, anūkai ar pro-

tik šiam reikalui, bet aukoja ir anūkai vistiek grįš į išlaisvintą 
kitiems reikalams. Vietos šaulių - j Lietuvą. Pakeliui turės progos su

A. + A.
MARTYNUI KLIMKAIČIUI mirus, 

dukrai MARIJAI, žentui JUOZUI, anūkams KRISTINAI 
ir RAMONUI PR0ŠKAMS reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Henrikas ir Kunigunda šiliniai

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 West 7lst Street Tel. j
1410 Sc. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3- 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1OZ)

2424 W. 69th Street Tek REpubUe 7*1218 
2814 W. 23rd Place_______ Tek VIrginia 7-6672

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

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

4348 S. Califomia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

A. A.

RAYMOND BARTKUS
Gyveno 6146 S. Fatrfield Avė., Cldca«o, Illinois
Ti-agiskni mirė jfiuod. 8 d., i»6», sulaukės 32 m. amžiaus
Gimė VVisconsin Delis, VVis.
Pasiliko dideUame nuUūdinu; tėvai John iv Adeltae (Yodikv- 

tė), sesuo Vivginia Fulton, švogeris Gene iv šeima, brolis John 
Jaclts<>n' Michigan, senelė Ona Vodikienė, 2 

S ! 'v su seimą h- Sophie Jusko, dėtie Dominic
Yodikis, 2 pusseseres Eleanor Schultz ir Violet Novick su šeinto- 
tonii pusb","s Gluivles Gašlūnas iv kiti giminės, draugai iv pažįs

ta PtSkeT* VyČtV C“OrUi U Vy®U k'Pal 

tern pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Wes-

11 * * kO,‘b<"iOS 1:80 VaL 
daly?auu‘’S lSd(rtuXe. *lmlnes' * Pilamus

708 BR°L,S’ SENEL£- BROLIENE, TE-

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

RKMKTTH! ‘DRAUGA”

A. -f* A
ANTANUI MASIULIUI 

mirus Lietuvoje,
jo dukteriai EMILIJAI PALIOKIENEI ir JOS ŠEIMAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ona ir Kazys Mickevičiai

A. + A.
ALBINUI KRIŠČIŪNUI mirus, 

jo žmonai J ANEI, dukteriai LAIMAI su šeima, dukte
riai LIDIJAI, sūnui ANTANUI ir visiems giminėms bei 
draugams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

E. A. šparkevi&ai 
Edmundas Drąsutis

'iimiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiH'
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS
Stabdžiai, Sankaboa, Transmisijos. 

Tune-np lr Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58tb Street 
Tel. — PRospeet 8-9533 

-HIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
Beverly Hills Gėlinyčia

2443 VV. 63rd Street. Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 10 d. 1

stoti Romuvos pily, dabartinėje 
Vasario 16-tos gimnazijoje poil
siui.

Iš S. Puikūnienės ir kitų pasi
šventėlių pastangų mūsų visuo

menė turėtų įsidėmėti, kad nerei
kia temdyti pasiryžėlių entuziaz
mo, sunkinti jų darbą, bet tesėti 
savo pasižadėjimus ir lengvinti 
jaunimui siekti mokslo. Dalyvis

Chicagos Vyčių choro nariui
A. -f- A.

RAYMUNDU! BARTKUI
tragiškai žuvus, liūdime ir užjaučiame tėvus 
bei gimines.

CHORISTAI

Mielą jaunystės draugę

EMILIJA PALIOKIENĘ,
jos tėvui A. + A. ANTANUI MASILIŪNUI Lietuvoje 
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Albina Dumbrienė 
Monika Žukauskienė 
Alicija Rūgytė



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 10 d.8 IŠARTI IR TOLI
1 A VALSTYBĖSEX Rašyt. Česlovas Grincevl- 

čius yra pakviestas ir sutiko — Nevv Yorko ateitininkų 
dirbti Draugo redakcijoje. Re- sendraugių Skyriaus valdyba 
dakcinį darbą pradės tuoj po pakvietė prof. dr. prel. L. Tula-
Kalėjdų švenčių.

X Naujausiame “Laive’
bą, Šv. Kazimiero kolegijos Ro- 

gruo- moję rektorių paskaitai, kurio-
ZvAI G ZD UTĖ
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X Tėvų, marijonų Šv. Kazi
miero provincijos taryba, vado
vaujama provincialo kun. Juozo 
Dambrausko, gruodžjo 9 d. su
sirinko kelių dienų posėdžiams 
aptarti ateinančių metų veiklos 
planams ir gairėms. Posėdžiuo
se dalyvauja provinciolas kun. 
J. Dambrauskas, tarybos nariai 
Ciningai A. Miciūnas, D. Petrai
tis iš Marianapolio, J. Savuky
nas iš Aušn-osVartų par. ir P. 
Garšva, taip pat įprov. sekreto
rius kun. A. Nockūnas, ekono
mas kun. P. Skrodenis ir jo asas 
teptas J. Landas iš Marianapo
lio.

X Kursai moksleivių at-kų 
jaunučių — jaunių, bei mokslei
vių globėjams prasideda jau šį 
šeštadieni, gruodžio 13 d., 2 v. 
p.p. Jaunimo centre. Programo
je dalyvaus dr. P. Ksdebus, 
kun.,G. Kijauskas, SJ, Jūratė 
Juozevičiūtė, Vytautas Narutis, 
Jonas Račkauskas, kun. J. Rai
bužis, SJ. D. Rožėnaitė ir Povi

džio 13 d., (nr. 25) nagrinėjami je bus kritiškai peržvelgti po 
žygiai iš Žemės į Mėnulį, priime- antrojo Vatikano susirinkimo 
nant faktą, kad gilesnis V-»atos vykdomi Bažnyčios persitvarky 
pažinimas tegul š.catina žmogų mai ir sąryšy su tuo plačiai dis- 
giliau žvelgti į save. P. Žičkus kutuojami tikri ir tariami sun- 
rašo apie žmogų, kuris šaukiam kūmai, sutrikimai ir nukrypi- 
si Dievo, kai jį ištinka nelaknė; mai. Taip pat bu© paliesta da- 
Petras Gureckas pateikia verti- bartinė Bažnyčios padėtis Lietu 
mą apie naujus persėkiojimus voje, 'kuri prelatui yra ž narna 
Ukrainoje; Myk. Muraitis duo- iš dažnų susitikimų su iš ten 
da įdomią novelę apie Jane tos besilankančiais dvasininkais, 
meilę; buvęs “Draugo” jr “Lai- Visi, kas domisi epochnėmis 
vo” administratorius kun. A. Bažnyčios reformomis, kviečia- 
Spurgis, MIC, pateikia pluoštą ma į paskaitą atsilankyta. Pas- 
įspūdžių iš Amerikos į Austrą- kaita įvykta T. pranciškonų Kul- 
liją, kurion jis išvyko apašta- tūros Židinio patalpose, 361 
Jauti. Hghlaud Blvd., Brooklyne,

X Walter Rask-Rasčiauskas, gruodžio 21 d., sekmadienį, 4 
American Travel (Service kelio- vai. po pietų. Įėjimas laisvas, 
nių agentūros savininkas, gruo Po paskaitos bus užkanda, 
džb 10 d. išskrenda į Japoniją
tartis dėl galimybių pasaulines _ , x ...

& j •* i- Fondas praneša vėl susilaukęsparodos metu rasti Ian rytojams ... \ ,k . , i eiles naujų bei nebe naujų ypa-įs Amerikos nakvynių, surengta ,, .7. . f
... „ , .. . ° tingų rėmėjų, jnesusų į Tautosspecialią ekskursiją ir gauti re- ‘ T*

zervuotas vietas viešbučiuose. Fondą 1969 metų įnašų po 25, 
Sproi « j5“- arnet
zą, Manilą, Filipinus, Bangko- 
ką, (Singapūrą, Tabita salą ir

padėkos ir įvertinimo ženklą, 
TF valdyba jiems visiems užsa
ko asmeniškai siuntinėti lietu-las Žumbakis. Kviečiami visiĮ Havajus. Grįš maždaug už mė- biufe_

esantys MAS globėjai ir galin
tieji prie šio svarbaus darbo

nėšio.
x Lietuvių Fronto bičiulių

prisidėti. Dėl informacijos skam Chicagos apygardos valdybos

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

i VINCAS KRĖVE - 
MICKEVIČIUS

Vincas Krėvė gimė 1882 m.
Alytaus apskrityje, netoli Mer
kinės. Jis mokėsi Rusijos gim
nazijoje, o 1920 m. grįžo į Lie- '' ,____ _ ____
tuvą ir buvo Vytauto Didžiojo , , , . r , ..
Un.voreiteto. o kėliau Vilniau. gais apslrengame žaidimu ap-
Universiteto nrofesorium Kai n metuose, ji pašaukė i ka ranga ir euname i Victory Field 
atėjo bolševikai, Vincas 'Krėvė riuOTne^- Kaip žmote, prieš eį- žaisti. Ruduo man patinka dar 
atvažiavo į Ameriką (1947 me- lDantJ karą' retoa st^ i karo todėl, kad New Yorko Mete
tadsl Vincas Krėvė nrofesoriac'’aipnU3,kym° Kar° m<> laimėjo žaidimus. Man labai pa-taas). Vincas Krėvė piotesona kykloje lbuvo jam lajbai sunfcu . juos

nes karininkas jam duodavo i giausia laimėdavo. Aš norėčiau,

Į K4 JAUNAS ĮPRASI, TĄ MANO MYLIMAS SPORTAS

SENAS TEBERASI mėgstu rudenį todėl, kad
visi lapai pradeda kristi nuo 

Vieną sykį gyveno toks vy- medžių. Rudenį prasideda ma
ras. Tas vyras buvo labai no mylimas sportas futbolas.

protingas, smarkus, Kiekvieną šeštadienį aš su drau

vo Philadelphijos universitete.
Vincas Krėvė yra vienas iš Lie- “ . “ i J.-------7. s™ “ir Mrttnrfnuoi,, kaekvieivi syfxį, per kuprą, kai kad ir kitais metais laimėtų.tuvos geriausių ir įdomiausių 
rašytojų, Mano mėgiamiausia jis atsistodavo į rikiuotę susi-

,. . n <<■»< kūprinęs. Po 'karo jis grįžo na- norėčiau, kad jis pas’baigtų.u- griaus., pasalka yra “Mer- a5u„„4„i., Mnu^ldlSu^

Maironio VU sk. Brooklyne
.. . ... . „ TT. mo. Visi namišikiaa džiaugėsi,kanes pilies gynimas’. Vincas .... .„ ...T, , . . . x. kad jas grįžo sveikas ir tiesus.Krėvė mre 1954 m. Aš nežinau, _ , .? „ xx. . ....., ... , , ,, . , . Dabar jas vaikščioja tiesiai irkodėl man taup blogai sekasi, . .....
kad visi genį rašytojai mirė ®ra^1'ai’ taip 
prieš mano gimimą? kariuomenėje,

b Vytenis Senuta,
Brockton, Mass.

11 m.

kaip jį įpratino

Alė Surdėnatė,

Philadelphijos Vinco Krėvės 
lit. m-los VU šk. mok.

Man rudenį labai smagu ir ne-
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Piešė Kastytis Degutis
MAN ŠIANDIEN LIŪDNA

MANO SODAS...nes reik eit lietuvišką mo
kyklą ir negailiu žuvauti. Reikia 
anksti keltis ir negaliu žaisti. 
Turim tą pačią mokytoją, kaip 
pernai, ir ji klausia tuos pačius 
klaus'mus, kaip pernai.

Povilas Fabijonas, V sk.

Mano sodas gražus,
Turi penkis medžius: 
Vieną krūmą, vieną katę, 
Vieną varlę ir gyvatę.

Rudens ramybė. Piešė Rūtelė Baltušyte, Dariaus - 
Girėno liti m-los mokinė.

Galvosūkių atsakymai

tenius ištisus metus.

KANADOJ
— Dr. J. K. Valiūnas, Vlikoruošiamas viešas Simpoziumas

Politiniais klausimais tema..............................,
“Kur mes šiandien stovime”, į- P^jnankas, lapkričio 30 dieną 
vyksta sekmadienį, gruodžio 14 Toronte daly vavo Tėviškės Žibu- 
d. 3 vai. p p. B. Pakšto salėje. 20 metų sukakties mrnėji-

oentre. Paskaitą skaitys D. Ve- Jėjmas laisvas ir nemokamas. P™ mlrnnto lie
lička, Pad. Lit. Instituto direlk- Visi kviečiami dalyvauti. re są p mą

bintą telefonu 737-5926.
x Liet. mokytojų s-gos, Chi

cagos skyriaus visuotinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 14 d., 
sekmadienį, 2 vai. pjp. Jaunimo

..mes turiu pradėt lankyt lie
tuvišką mokyklą. Turiu palikti 
pelę namie ir negabu žiūrėt tele
vizijos.

Paulius Bukaveckas, V sk.

Aš girdėjau, kad gyvatė, 
Edą varlę arba katę. 
Susirūpinus baisiausiai. 
Pagavau aš ją greičiausiai.

„ tuvių visuomenei, o gruodžotonus, tema; “Mokinau skaity- x Tvirta lietuviška spauda antrI 
bos klausimas”. Po paskaitos "gera lietuvybės
diskusijos, Mokyt. S-gos veiklos Aukomis “Draugą” parėmė: po 
apžvalga, gairės ateičiai, nau- 4 dol.—Sies. M. Monica, A.C.Y., i 
jos valdybos rinEdmai, klausi- b. Graužinis, R. A. Shatas, L.' 
miai ir sumanymai. Kviečiami Račkauskas, A. Mockus, Riman 
visi mokytojai. tas Repšys. Visiems nuoširdžiai

X Lietuvos miškininkų s-gos dėkojame.
Išeivijoje valdyba, po lapkr. 
mėnesį pravestų korespondenci-

tokį patį pranešimą' 
garantija. Hamiltono lietuviams. E.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Kun. Feliksas Snieginis, 

lapkr. 13 d. palaidotas Mariam- 
polėje. Buvo jau vyresnio am- 
ž aus, apie 70 m. ąmžiaus.

niu būdu balsavimų 1970-1972 
metų laikotarpiui, paliko ta pa
ti1: Vaidybos pirm. — Vincas 
Žemait's, vicepirm. Jonas Žeb
rauskas, sekretorius — Juozas 
Skeivys, ižd. ir “Girdos Aido” 
admdn. — Petras Norkaitis ir 
V. narys — Petras šilas. Visi 
išskyrus Petrą šilą (Florida) 
gyvena, Chicagoje.

X Aukos stiprina spaudą, o 
tuo pačiu ia lietuvybę. Atsily
gindami už korteles aukų pri
siuntė: 4,50 dol. — Ladas Nat
inis; po 3 dol. — K. Račiūnas, 
J. Graužinis, V. Misiūnas, kun. 
J. Gutauskas, J. Čemiausllcas, 
L. Bildušas, S. Tallat Kelpša, 
V. Bilevič-us, Pr. Karosas, A. 
Prunskytė; po 2 dol. — J. Puo- 
džiukaitienė, J. Dubauskas, J. 
Vaičkus, A. Juškienė, K. Kup- 
reišis, Z. Vitkauškas, O. Jasie- 
nė, J. Juraitis, E. iSlakaitis, S. 
Usinas, A. Žaliaduonls, V. Le- 
vinskas, R. E. Šilgalis, P. Gu
daitis, B. V. Kerniais, J. Gimbu
tas, M. Šimonis, V. Petrauskas, 
V. Suopys, J. Vėbras, F. Ka
minskas, J. Zdanius, A. Ragelis, 
B. Cicėnas, IS. Bučmys; po 1 dol. 
— P. /Toledkis, A. šaulys, K. Če- 
putls, Labai ačiū.

VOKIETIJOJ

...nes mano paukšta suvalgė 
mano skruzdėlę. Jos vardas bu
vo Nimi. Ji vieną kartą įkrito 
į vandenį a* gavo plaučių užde
gimą. (Skruzdė gtavo kebas ada
tas ir pasveiko.

Vytas Kirkus, V sk. 
“Pirmieji Ž'ngsniaii”, K. Done
laičio Et. m-los laikr. Nr. 1. 1969 
metais.

Numečiau aš ją ant tako, 
O gyvatė graudžiai sako: 
“Aš neėsiu varlės,
Ir neliesiu kates,
Bet maldauju tavęs,
Tu nemėtyk manęs.”

Jolanta Suž’.edelytė, 
10 m. K. Donelaičio mokykla, 
Vašingtonas, D. C.

RUDUO
r

X Anne Banzjn, anksčiau gy
venusi 3309 S. Emerald, prašo
ma tuojau skambinti telefonu—
Dešn, Earl Buss, collect 612 — 
920-5000, person to person.

(sk.)
X Rašomų mašinėlių su pil

nu bet. raidynu gausite Karve
lio Prekybos Namuose, 2501 W. 
71 St. 471-1424. Krautuvė ati
daryta kiekvieną dieną iki 9 v. 
v. ir sekm. nuo 11 iki 5 v. v.

(Sk.)

X Įvairaus dydžio deiman
tai, aukso apyrankės, sagės ir 
kitokios puošmenos, auksiniai 
ir paprasti laikrodžiai dideba-1 
me pasirinkime A. Tvero krautu-1 
vėje, 2646 W. 69 (St.

Kaip geram pirkėju dera,
Viską perka tik pas Tv^ra .

(sk.)

— Jaunimo stovyklą ateinan
čiais metais ruošia Jaunimo 
sekcija. Finansuoja krašto val
dyba. Stovyk.ta numatytą- prie 
Baltijos jūros. Tai gera proga 
paatostogauti pajūryje. Rūpina 
si jaunimo vadovas Andrius 
Šmitas, 53 Bonn Bad Godes- 
berg, Annabergerstr. 400.

— Lietuvių krikščionių išei
vijos susiorganizavimas yra net 
pasigėrėtinas: katalikai turi sa
vo vyskupą, sielovados direkci
jas ir pasauliečių parapines ta
rybas, gi evangelikai savo sino
dą su Bažnyčios taryba. Taigi 
krikščionių veiklos dirva, net

Nupieškite keturkampį su 24 
langeliais: 4 langeliai skersai —

MANO SAPNAS
Aš sapnavau, kad buvau Lie

tuvoje ir dalyvavau ohmpijado- 
je. Aš turėjau įbėgti, šokti į to
lį ir plaukti. Mano broljs turėjo

1* ^Gibja, Rusnė, Atmata, Pa- 6 žemyn. Į kiekvieną langelį ugaį į aukštą ku.
kalnė, Skirvytė ir kito© mažes
nės.

2. Virš 5 mybų
3. Zu - zu.
4. a) Lazda.

b) savaitės dienos.
c) vėjinis malūnas.
d) Auliniai batai.

5. Kryž.ų kalnas Jurgaičiuo
se, Siaubų apskrityje.

Skersai įrašykite po raidę. Rai
dės sudarys žodžius pagal šias 
reikšmes: 1) Bumo© daba. 2) 
Mergaitė, kuri nemato. 3) Mer
gaitės vardas. 4) Pirmoji muzi
kos ar dainavimo pamoka. 5) 
Pinigas duotas kuriam nors ge
ram tikslui. 6) Pavasarį iš me- j 
džių tekąs saldus skystis.

Kad ateina ruduo, oras prade
da keistis. Jau nėra šiltų pava
sario dienų, jau nėra ir nebus 
karštų vasaros dienų. Rudenį 
nėra šalta, bet ir nėra labai šil
ta. Yra tikrai geras oras. Ma
žas vėjelis švelniai galvą glosto. 
Atrodo, kad Dievas padarė spe
cialų orą. Sumaišė truputį šiltą 
orą su mažu vėjeliu, ir tada dar 
prideda lapų deginimo kvapą.

Pirmomis -rudens dienomis 
medžiai taip gražiai atrodo! Jie 
dar žali. Bet, kai jau tikras ru-

Marytė, Teresė ir Nastutė Bili-, . ,
tavičiūtės, Slv. Jurgio lietuviškos tautinėje veikloje, yra labai pla-
mokyklos kanklininkių būrelio na^ 1 ti. 
rėš. Nuotr. A. Bilitavičiaus i -

X Dr. J. Kriaučiūnas, Tole
do, Ohio, parėmė mūsų dienraš
tį 5 dol. auka. Ačiū.

X (Stanley Zavickas, Man
chester, Conn., dėkodamas už 
karteles pridėjo 5 dol. Ačiū.

X Dr. Marija Staueikienė, 
Wynicottą, Pa., užsakė daugiau 
kalėdinių kortel'jų ir pridėjo 5 
dol. auką. Ačiū.

X Naujos plokštelės: Neo Li- 
tuania orkestro, Montrealio 
choro, kalėdinių giesmių, An-

X Marija Ambrazaitienė, 
Cbesterton, Ind. parėmė dien
raštį 5 dol. auka. Ačiū.

X Vyt. Miceika iš Chicagos 
prisiuntė 5 dol. auką. Dėkojame.

X Mrs. A. Tunkis, Chicago, 
BĮ. dėkodama už korteles ateiun 
tė 5 dol. Ačiū.

X Michael Vitkus, Detroit, 
Mich., prisiuntė 5 dol. auką. 
Ačiū.

X Asmenybė kinta — žmo
gus keičiasi, 285 Alvudo radijo

GALVOSŪKIAI 
I

Kaip vadinasi Nemuno žemu
pyje vieta, kuri yra kebaujan- 
čių paukščių stebėjimo ir žiedai 
vinto stotis?

(5 taškai) 
n

Į 'ką buožgalviai (varložgal- 
viai) išauga?

(3 taškai)
UI (vyresniems)

ri ten turėjo degti.
Aš bėgime laimėjau pirmą

vietą- (Pasibaigus olimpi jadai 
galėjau važiuoti per visą pasau
lį. Mano brolis žaidė krepšinio duo ateina, lapai pradeda kristi,
komandoje ir laimėjo pirmą vie- Visokių spalvų lapai. O me
tą. Po to, visi žaidėjai galėjo džiai? Kas atsitinka medžiams? 
važiuoti į Italiją. Vieni žmonės galvoja, kad ne-

, Aš su brohu atsisveikinau, jis gražu, kai medžiai visai neturi 
•s a*y 3111 išvažiavo, ir aš išvažiavau. Vė- lapų. Bet man labai gražu! Dan-

^au mudu susitikom Italijoje, gus yra didelė mėlyna medžia- 
J.’ls mane nusivedė į kiną. Ma- ga, o medžių juodos Šakos yra 
čiau gražų filmą. Ten pradžioje juodi siūlai visaip ant tos

kurio nėra nei vieno gyvenamo 
namo. Paskutinių langelių visos 
raidės vienodos.

(5 taškai)

ĮDOMUS PAUKŠTIS
Filipinų salose yra paukštis, 

vadinamas Baya. Lotyniškai va
dinasi Ploccus phibppinus. Jis 
apšviečia savo lizdą. Darydamas 
lizdą tarp medžio šakų, jis pri- 
gaudo šv. Jono vabalėbų ir su-

touvo rodoma Lietuva ir olimpd- 
jada. Viduryje filrnos atsibu
dau. Gaila, kad čia buvo tik 
gražus sapnas. Vėbau turėjau 
keltis, ruoštis į mokyklą.

Asta Baškauskaitė, 
Brockton bt. mjlos VU sk. mo
kinė. ......

Vienas žymus anglų poetas — kiša juos į lizdo šonus. Kai su-

trieji Žirginėliai. 
2512 W. 47 St.,

Gradinskas paskaita šį ketvirtadienį, gruo- nės”

laureatas yra parašęs: “Lock- 
sley Hali” — ‘Tn Memoriam”.

Taip pat vienas žymus betu- 
vis poetas yra parašęs: “Vėb-

“ Konradas Valenro-
FR 6-1998. džio 11 d., 10 v. r. Sophie Bar-;das’’

Atd. ir sekm. 11—4. (s'k.) cus radijo Šeimos valandoj.

DEDIKACIJOS ŠVENTE 
ARTĖJA

pirmą kartą susirinksIstoriniai didelis lietuvių skaičius 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus 
šioje šventėje.

paskelbta registracija norinčiųjų dalyvaut

Parašykite šių poetų vardus 
ir pavardes. Už kiekvieną po 
5 taškus.

. iv
a) Kuo yra naudingas kupra

nugaris?
(3 taškai)

b> Labai juodas, bet apšvie
čia visą pasaulį.

(5 taškai)
c) Kada normalus žmogus

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų varda- liks ateičiai spec a- 
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:

68th St.LITHUANIAN MAKT YRS’ CHAPEL, 2701 W 
Chicago, Hl. 60620.
oal

temsta, vabalėliai 
čia.

gražiai švie-

MANDAGUMAS
Mama mokė Vytuką manda

gumo:
— Vytuk, jei ko nori, netiesk 

rankas per visą stalą. Ar netu
rį bežuvioi?

— Taip, mama, bet ranka il-

Liepsna nr. 1
ŽIEMA

Greit ateis jau žiema. Žiemą 
sninga dažnai ir visur taip bal
ta. Medžiai neturi jau lapų, gėly
tės nežydi. Vaikams patinka

neatsako į jokius klausimus,: čiuožti ant ledo ir leistis su rogu
kad ir labai lengvus?

(5 taškai)
temis nuo kalno. Žiemą būna ir 
KALĖDOS, kurių valkai taip

d) Kas užsidirba pragyveni- laukia. Nors žiemą ir šalta, bet 
mą nedirbdamas dieną? man žiema laibai patinka.

(3 taškai) Paulius Jautokas,
Atsiuntė Ž. Š. A. Brakauskai. Marouette P. Lit. mok. TV sk.

I V j mokinys, U4,. .. . , ..

Mintis — ne krepšelis 
Paukštį pažinsi iš plunksnų.

Marijampobškiad erelį taip pa
mėgdžioja: “Visus vaikus iš- 
ėsiu!”

medžiagos išsiūta.

Žiūrim mes j dangų ir matom 
daugybę paukščių skrendant į 
pietus. Jau tikrai žinome, 'kad 
atėjo ruduo. Pasižiūrim į kiemą. 
Liko dar mažas paukštelis. “Ka
da šitas paukštelis išskris?” — 
maži valkai klausinėja mamos. 
Kai mama pasako, kad ši© paukš 
tis per žiemą pasiliks, vaikai 
tuojau išneša jam duonos. Ar 
žinote tą paukštį? Tai yra 
žvirbbs. — - ..

Violeta Matukaitė,
VI skyrius. Dariaus - Girėno 
bt. m-los mokinė.

( Broliukas ir sesutė Piešė Asta Baškauskaitė, Brockton


