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DE GAULLE ŽEMIŠKĄJA 
KELIONĘ JAU BAIGĖ

Du kartus gelbėjo Prancūziją. Mirė sulaukęs beveik 80 
metų

SOVIETAI IŠLEIDO AMERIKOS 
GENEROLUS

Paryžius. — Vakar savo na
muose, provincijoj, mirė gen. 
Charles de Gaulle, turbūt ryš
kiausias šio šimtmečio prancūzas. 
Dalyvavo I pasauliniam kare, 19 
16 m, buvo vokiečių nelaisvėje. 
Vėliau dėstė Saint-Cyre karo mo
kykloje, buvo maršalo Petaine at- 
judantu, nuo 1932 m. aukščiau
sios Prancūzijos gynimo tarybos 
generaliniu sekretorium, nuo 19- 
40 m. brigados generolu ir pas
kirtas krašto apsaugos pasekreto- 
rium.

II pasaulinio karo metu, kai 
buvo sumušta prancūzų armija, 
su nedidele dalimi kariuomenės 
pasitraukė i Britaniją ir ten su
organizavo pasipriešinimo armi
ją. 1943 m. kartu su kitais są
jungininkais kovojo prieš vokie
čius šiaurinėj Afrikoj.

Charles da Gaulle

Didžiausio laimėjimo pasiekė 
ir pastangos buvo vainikuotos, jo 
triumfalinė diena, kai 1944 m. 
rugpiūčio 26 iškilmingai, kaip 
Prancūzijos išvaduotojas, įžengė 
į Paryžių. Sugrįžęs į Prancūziją, 
sudarė laikinąją vyriausybę. 19- 
45 lapkričio mėn. buvo išrinktas 
laikinuoju Prancūzijos preziden
tu, bet negavęs kairiųjų grupių 
paramos, 1946 iš tų pareigų pa
sitraukė. Sukūrė politinę parti
ją Rassemblement du Peuple 
Francais, kuri paprastai vadina
ma gaulistais.

Grįžo antrą kartą
Antrą kartą atėjo gelbėti Pran

cūziją, kai politinės partijos ne
sutarė tarpusavy ir krašte kilo 
politinis chaosas. 1958 birželio 1 
d. jis buvo pakviestas ministerių 
pirmininku. Pravedė konstituci
nę reformą, kuria gerokai sustip
rino prezidento galią ir buvo iš
rinktas jau vadinamos penktosios 
Prancūzų respublikos preziden
tu. Buvo dar du kart perrinktas 
tom pareigom.

Kaip dažnai esti, de Gaulle ne
žinojo, kada reikia iš viešo gyve
nimo pasitraukti. Jei nebūtų sie
kęs dar abiejų perrinkimų, būtų 
išlikęs prancūzų ir apskritai pa
saulio istorijoje nemažesnis kaip 
Napoleonas, bet perilgas prezi
dentavimas buvo panašus į žen
gimą nuo piedestalo. Ypač nedo
vanotinas išsišokimas Kanadoj, 
kai lankydamasis Quebeke, patai
kaudamas kraštutiniams prancū
zų nacionalistams, viešai sušuko: 
“Tegyvuoja laisvas Quebekasl” 
Po to Kanados vyriausybė neno
rėjo su juo daugiau kalbėti ir 
kaip nepageidaujamas svečias tu
rėjo išvažiuoti.

Prieš de Gaulle pasisakė ir tau
ta, kai paskutinis jo pasiūlytas* 
projektas plebiscito keliu nepraėjo. 
Sužinojęs rezultatus, iš preziden
to pareigų pasitraukė dar tą pa
čią valandą. Paskui ramiai gyve-

Seni darbin’tikai 
nepamainomi

Atrodo, kad prievartinio dar
bininkų atleidimo iš įmonių ban
ga pradeda verstis į kitą pusę. 
Ekonominio gyvenimo stebėto
jai užregistravo, kad palyginti 
daug įmonių pradėjo ieškoti sa
vo buvusių senų darbininkų ir 
kviesti juos į darbą. Yra skel
biamas naujas dėsnis: “Nėra 
pakaitalo patyrimui”. Senas dar 
bininkas kaip tik tuo pasižymi.

Priešingai, didėja nusiskundi
mai jaunais darbininkais, ypač 
tais, kurie yra samdomi laiki
nam darbui. Netrūksta nusi
skundimų, kad tokie darbinin
kai nereguliariai lankosi į dar
bą, o darbe vartoja narkotikus.

Net pačios didžiausios kom
panijos ,kaip Gen. Motors įvai
riems darbams pradėjo ieškoti 
savo buvusių darbininkų. Mažės 
nėse kompanijose ši kryptis yra 
dar labiau pastebima. Ji apima 
visas sritis, techniniais darbais 
pradedant, ir raštinių darbais 
baigiant. Nepaisant to, kad šiuo 
metu yra darbininkų perteklius, 
vistiek kai kurios kompanijos 
ieško senesnio amžiaus darbi
ninkų. Kai kurios bankinės New 
Yorko organizacijos tokių dar
bininkų susigrąžino šimtais, o 
viena Illinois kompanija, savo 
administratoriaus lūpomis pa
reiškė, kad jiems nebus perseni 
darbininkai net iki 85 metų am
žiaus.

Daugiausiai čia eina kalba a- 
pie nepilno laiko darbą, nes so
cialiniai įstatymai draudžia vy
resnio amžiaus žmonėms kai 
kuriuos darbus. Yra užregist
ruotas bendras pasigerėjimas, 
kad nors ir trumpą valandų 
skaičių dirba senesnieji žmonės, 
bet savo uždavinį atlieka pasi
gėrėtinai.

Veteranų dienai prisiminti, ši nuotrauka yra viena žinomiausių visoj Amerikos istorijoj, pas'dariusi sim
boliu pergalės ir laimėjimo. Nuotrauka padaryta 1945 vasario mėnesį. Ji rodo, kaip Amerikos marinų 5 
divizijos 28 pulko kariai kelia vėliavą ant Curibači kalno viršūnės Iwo Jima saloje. Kova dėl Iwo Jima 
yra viena kruviniausių. Japonai tą salą naudojo kaip bazę bombarduoti amerikiečių įrengimus ir ją gy
nė iki paskutinio kareivio. Amerikiečiai, imdami tą salą, neteko 4,590 užmintais, o japonai virš 20,000. 
Kautynėse dalyvavo 495 laivai, tarp jų 17 lėktuvnešių su 1,170 lėktuvų ir 111,308 kariai. Salos užėmi
mas buvo kelio atidarymas į Japoniją.

no rytinėj Prancūzijos daly ir ra
šė atsiminimus. IV to. išėjo prieš 
mėnesį. Kitą mėnesį jam būtų su
ėję 80 metų.

PARYŽIUS. — Gen. de Gaul
le buvo išsireiškęs kažkada, kad 
jis norįs būti palaidotas savo 
gimtinėje, o laidotuvės neturė
tų būti paradas. Norėtų būti 
palaidotas be jokių reprezentan
tų, tik kaip Prancūzijos karys, 
karinėj uniformoj. Jo pageida
vimas, greičiauisai, nebus iš
klausytas. Jau yra žinoma, kad 
Nixonas skris į Paryžių ir da
lyvaus laidotuvėse. Nuo jo ne
atsiliks ir kitų valstybių vadai. 
Laidojamas Rytoj.

PARYŽIUS. — Vėliausiomis 
žiniomis, gen. de Gaulle bus lai
dojamas savo tėviškėje be di
delių iškilmių ir svetimų digni
torių, taip, kaip pageidavo. jis 
pats. Paryžiuje bus tik iškilmin
gos pamaldos Notre Dame ka
tedroje ir kitokios akademijos, 
kur susirinks svetimų valstybių 
atstovai. Į paminėjimą atvyks 
ir sovietų Kosyginas.

PARYŽIUS. — Ryšium su 
gen. de Gaulle mirtimi, ketvir
tadienį eilinio posėdžio taikos 
derybose nebus. Jeigu ir būtų, 
visvien jokios naudos iš to ne
būtų.

Sov'elų laivai vėl sukinėjasi 
ftflį prie Kubos

WASHINGTONAS. — Pen
tagonas tik informuoja, bet šiuo 
kart nerodo didelio susirūpini
mo, kad vėl du sovietų specialūs 
laivai artėja prie Kubos, kur

Tarpfninkui 
misija įkyrėjo

NEW YORK. — Gunnar Jar- 
ring, specialus J. Tautų tarpi
ninkas tarp arabų ir žydų, sa
ko, kad jei iki sausio 5 d. jo 
misija nepasiseks, jis atsistaty
dins. Jis yra Švedijos ambasa
dorius Maskvoje. Laikinai pali
ko savo amibasadorystę ir ban
do sutaikinti du didžiausius prie 
šus. Kai jis buvo pakviestas 
toms pareigoms, pusę savo laiko 
skiria beskraidydamas tarp ara
bų ir žydų sostiniu.

Suvažiavimas 
po medžiu

WASHINGTONAS. — Juo
dųjų panterų organizacija nori 
šį mėnesį surengti savo narių 
suvažiavimą Washingtone, tik 
visa bėda, kad niekas nenori 
jiems išnuomoti patalpų, neži
nodami, kuo tas viskas gali 
baigtis. Jie norėjo gauti kurio 
nors universiteto salę, bet uni
versitetai nedavė, kreipėsi į Ar
senalo parodų namus, teiravosi 
kitur, bet vis veltui. Tada juo
dieji kreipėsi į apygardos teis
mą ir skundėsi, kad Amerikos 
konstitucija juk garantuoja vi
siems piliečiams susirinkimų 
laisvę. Teismas tačiau atmetė 
partijos skundą, motyvuoda
mas, kad suvažiavimas galįs su
kelti riaušes.

Kai nieko nelaimėjo ir teis
me, juodosios panteros sako, 
kad suvažiavimą šauks Wash- 
ingtono gatvėje, kur nors po 
medžiu.

pirmiau buvo pastebėti povan
deniniams laivams bazės įrengi
mai, Į tą vietą dabar Artėja vie
nas povandeninių laivų vilki
kas ir kitas pagedbinis, skirtas 
remontąvimui.

Sovietai buvo paneigę, kad 
jie rengia tokią bazę, bet dabar 
neaišku, kam siunčiami laivai, 
kurie tinka tik povandeniniams 
prižiūrėti. Washingtone kursuo
ja žinios ar tik gandai, kad A- 
merika ir sovietai tarėsi ir su
sitarė slaptai, kad bus susilai
kyta nuo bet kokių bazių įren
gimų. Kai laikraštininkai ban
dė plačiau sužinoti Valstybės 
departamente, jiems buvo atsa
kyta.- “Jei sakote susitarimas 
buvo slaptas, tai tuo pačiu pa
tvirtinate, tai mes apie tai ir 
nekalbėsime. Galvokite ką no
rite”.

Amerikos kariai saugoja vietkongletį, užtiktą požeminėj slėptuvėj.

Viceprezidentas Ky 
atvyksta į Washingtonę

VVASHINGTONAS. — Pietų 
Vietnamo viceprezidentas Ky ki
tą savaitę atvyksta į Ameriką. 
Apsilankys karinėse bazėse, kur 
treniruojami vietnamiečiai ka
riai, ir susitiks su Nixonu. Su
sirikimas greičiausiai bus lap
kričio 23 d.

Į Ky norėjo aplankyti Ameriką 
ir buvo kviečiamas pagrindiniu 
kalbėtoju demonstracijoj už ka
ro laimėjimą Vietname, bet Val
stybės departamentas pasakė, 
kad tas apsilankymas nepato- 

I gus daugeliu atžvilgių ir prašė 
, Ky atvykti kiek vėliau, po rin
kimų. Ky taip ir padarė.

Gromyko Romoje
ROMA. — Sovietų Gramyko 

trim dienom atvyko į Romą. 
Matėsi su Italijos vyrais, susi
tiks su prezidentu Saragat ir 
kaip kas spėja, apsilankys Va
tikane ir susitiks su popiežium.

ANKARA. — Du Amerikos 
generolai ir Turkijos pulkinin
kas buvo paleisti ir jau .grįžo 
iš Sovietų Sąjungos į Turkiją. 
Majoras, kuris vairavo lėktuvą, 
dar pasiliko ir laukia palankaus 
oro, kad galėtų parskraidinti 
lėktuvą. Sakoma, kad vyrai svei 
ki ir gerai nusiteikę, tik išvargę.

Turkijos užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad Turkijos 
ir sovietų generolai, kiti kariš-

Siūlo mainus

VVASHINGTONAS. — Šen. 
Young, demokratas iš Ohio, ku
rio kadencija baigiasi kitą mė
nesį, siūlo, kad .Amerika grą
žintų (šiaurės Vietnamo ir Viet- 
kongo belaisvius, kurių yra apie 
35,000, tai š. Vietnamas neatsi
sakytų grąžinti amerikiečius be
laisvius, apie 1,000 vyrų.

Susidūrė 
kariniai laivai

LONDONAS. — Britų lėk
tuvnešis Ark Royal, 43,000 to
nų, ir sovietų laivas naikinto
jas Viduržemio jūroje susidūrė. 
Dingo du sovietų jūrininkai, ki
ti buvo išgelbėti, kai nuo nai
kintojo į vandenį buvo nublokš
ti keli vyrai. Laivai daug ne
nukentėjo.

Kiniečiai stumia 
lauk Maskvą

DAR - ES - SALAM. — Iš čia 
pranešama, kad visi Rytų Vo
kietijos specialistai, Egi šiol dir
bę neseniai sukurtos Zanzibaro 
respuibEkos techniško išsivysty
mo programoje, salos vyriau
sybės šefo šeich-Abeid A. Ka- 
rume patvarkymu ligi šių me
tų pabaigos turi susipakuoti 
savo daiktus ir salą apleisti. Ta 
pačia proga skelbiama, kad R. 
Vokietijos konsulas Siegfrid 
Buettner jau praėjusios vasa
ros viduryje buvęs paprašytas 
salą apleisti.

Svarbiausia techniškų ryšių 
nutraukimo priežastis esanti 
komunistinės Kinijos įtakos 
Zanzibare įsigalėjimas. Kiniečių 
projektai šioje srityje esą prak
tiškesni ir žymiai pigesni. Jie 
noriai finansuoją ir tuos projek
tus, kurie šiaip jau ekonomiš
kai neapsimokėtų. Zanzibaro 
kariuomenė taip pat esanti vis 
daugiau aprūpinama kiniškais 
ginklais, su kurių vartojimu su
pažindina kinų kariniai specia
listai.

Sovietų Sąjungos specialistai 
taip pat esą Zanzibaro valdžios 
nemalonėje ir iš to krašto būsią 
išstumti. Zanzibaro vyriausybė 
jau seniau pasmerkė Sovietų 
karinę intervenciją Čekoslova
kijoje. Nuo to laiko Zanzibare 
komunistinės Kinijos įtaka 
smarkiai išaugusi, (bk)

KALENDORIUS

Lapkričio 11 d.; Veteranų die
na, šv. Martynas, šv. Nimfa, 
Vygintas, Seigūnė.

Lapkričio 12 d.: šv. Veranas, 
šv. Sopata, Antikas, Nauma.

Saulė teka 6:34, leidžias 4:34. 

ORAS
Dalinai apsiniaukę, kiek šil

čiau, temperatūra virš 50 laips
nių, 40% galimybė Eetaus.

kiai devynias valandas tarėsi ir 
ginčijosi dėl smulkmenų, susi
tikę pasienio mieste, Kizilcak- 
cake, kol sutarė, kaip turi būti 
paleisti, kaip pereiti sieną, kas 
galima daryti, ko negalima.

Tassas paskelbė, kad “Sovie
tų Sąjunga sutiko kariškius iš- 
išleisti, kai ištyrė visas aplin
kybes, kuriomis jie pažeidė so
vietų teritoriją ir kai Amerika 
ir Turkija prisipažino ir atitin
kamai atsiprašė”.
Amerika buvo pakaltinusi Ru

siją, kad laužo susitarimą, jog 
ne vėliau ketvirtos dienos turi 
būti leista konsului susitikti su 
sulaikytu pihečiu, gi šiuo kart 
gavo leidimą tik penktą dieną. 
Dėl generolų laikymo Amerikos 
ambasadorius ir kiti pareigūnai 
atsisakė stebėti paradą Mask
voje, neaplankė ambasadoriai 
sovietų ambasadų ir kitose val
stybėse, suboikotavo.

Mokyklos statomos 
vandeny

VILNIUS. — Kur statyti mo
kyklą ? — klausia Tiesa (lapkr. 
5d.). Pasirodo, okup. Lietuvoj 
neturima supratimo apie mokyk 
lai vietos parinkimą, kad reikia 
skųstis:

“Kai kur mokyklos statomos 
be perspektyvos, neapgalvotai. 
Antai Amykščių, Kupiškio, Pa
nevėžio ir kai kuriuose kituose 
rajonuose pastatyti puikūs rū
mai, o mokinių nėra; tuo tarpu 
kitur mokyklos stokoja vietų.

Dažnai architektai, stengda
miesi sudaryti miestuose bei 
miesteliuose tinkamus ansamb
lius, užstatydami aikšteles bei 
gatvių tuščias vietas, įterpia 
ten ir mokyklinius pastatus. 
Taip buvo pastatytas dabar re
organizuotos Klaipėdos miesto 
II internatinės mokyklos bend
rabutis — visiškai prie geležin
kelio, iš visų pusių tirštai ap
gyvendintoje vietoje. Šio mies
to TTT internatinė mokykla pa
statyta dauboje ir ištisus metus 
būna užlieta vandeniu.
Panašiai padaryta ne tik Klai

pėdoje. Zarasų miesto interna
tinės mokyklos mokymo kor
pusas pastatytas vienoje jud
riausios magistralės (Kaunas — 
Daugpilis) pusėje, o bendrabu
tis kitoje. Deja, to nesupranta 
Zarasų rajono vadovai ir naują 
1070 vietų vidurinę mokyklą 
vėl pastatė pačiame miesto cen
tre. Todėl šiame mieste nė vie
na mokykla neturi ne tik sporto 
aikštyno, bet ir nors kiek pa
našių sporto aikštelių bei žalio
jo ploto. O juk Zarasuose yra 
visos sąlygos parinkti pačią gra 
žiausią vietą — puiki gamta, ne
stinga jaukių kampelių.

Visiškai nenormaliu, kad ir 
dabar projektuojamos naujos 
mokyklos be sporto aikštynų.

Klaidos tebekartojamos. Pro
jektuojama Antakalnyje statyti 
naują mokyklą, kuri taip pat 
neturės jokios erdvės, jau ne
kalbant apie aikštynus bei ki
tus sporto įrengimus...

Miestuose bei stambiose gy
venvietėse daugelis mokyklų pa
statytos ir tebestatomos prie 
stambių magistralių, kuriomis 
be pertraukos vyksta intensy
vus judėjimas. Motorų gaude
sys verčia, mokinius ir mokyto
jus ištisas dienas garsiai kalbė
ti, kad girdėtų vieni kitus. Dirb
ti tokiomis sąlygomis neįmano
ma”.



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. lapkričio m. U d.

ISMJTYBES
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St, Chicago, Illinois 60626 
Telef. — 476-7089

LSS STUDIJINIS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių skautų sąjungos studi

jiniame suvažiavime spalio 31 d. 
— Lapkričio 1 d.d., Clevelande, 
dalyvavo 119 vadovų-vių beveik 
iš visų JAV ir Kanados vietovių.

Įnešus vėliavas, suvažiavimas 
pradėtas LSS vyriausio dvasios 
vadovo v.s. kun. J. Vaišnio, S.J., 
invokacija, neseniai mirusių skau
tininkų St. Kairio ir A. Krauso pa
gerbimu ir Tautos himnu.

Atidarymo žodį tarė LSS tary
bos pirmijos pirmininkas v.s. A. 
Saulaitis. Sveikino pirmasis Lie
tuvos skautų brolijos vadas v.s. 
V. Šenbergas ir Lietuvos skautų 
įkūrėjas v.s. P. Jurgėla. Raštu svei
kino Lietuvos pasiuntinybės vedė
jas J. Rajeckas.

Sudarius spaudos ir nutarimų 
komisijas, buvo pradėti atskirų 
šakų posėdžiai, kuriuose vadovai 
—vės pasisakė jiems rūpimais 
klausimais ir juos diskutavo. To
liau sekė specialių komisijų pra
nešimai, siūlymai ir diskusijos
visumos susirinkime, o po to vėl j dalyviai taria ačiū. Č.S

JŪRŲ SKAUTĖS SKILTININKŲ 
SUVAŽIAVIME

Rajono skiltininkų-kių šuva-i metu turėjome progos geriau su-
žiavimasl O, kaip jo laukėmel 

Spalio 9 d. mūsų dvyliktukas 
susirinko prie Jaunimo centro be
veik valandą prieš išvykimo lai
ką.

Važiavome apie penkias valan- aiškinama. Daug juokų turėjome 
das. Pusiaukelėje mus užklupoiš daktaro vaizdingų perdėjimų. 
Neptūno lietus, bet autobuse bu- Į Tolimesniu darbotvarkės punk- 
vo jauku ir nenuobodu. Laikas tu buvo lauko žaidimai. Prieš žai- 
bėgo greit ir nė nepasijutome dimus visi buvome suskirstyti gru- 
kaip sustojom prieš didelius ba- Į pėmis. Kiekviena grupė turėjo at
rakus. Dainava! Visi skubėjome likti tam tikrus uždavinius, ku- 
išlipti ir apsižvalgyti nepažįsta- į riuos pabaigėm tik prieš vakarie- 
moje vietovėje. Greit buvo suneš- nę. Po vakarienės — laužas, ku
tas mūsų bagažas ir visi susirin
ko salėn, nors neilgam pabendra
vimui. Darėsi vėlu ir visi staiga 
pasijutome pavargę nuo ilgos ke
lionės. Skirstėmės į mums pa
skirtus kambarius poilsiui, bet 
kaž kodėl nė viena iš mūsų greit 
neužmigome.

Šeštadienio ryte mūsų žadinti
nereikėjo. Skubiai kėlėmės ir, pa mai visiems labai patiko, nors ir 
sipuošusios savo žydriomis unf-, buvome gerokai sušalę. Po žaidi- 
formomis, lūkestingai ruošėmės mų skubėjome į “baltuosius rū- 
ilgam ir įdomiam savaitgaliui, mus’ pasišildyti. Vėl atėjo laikas
Rytas buvo tikrai gražus. Devin 
tą valandą visi vienetai rikiuoja
si lauke. Skubame ir mes, links
mai dainuodamos jūrų skaučių
dainą “Pamilom mes jūrą...” Pus- Sv. Mišias atnašavo v. s. kun. J. 
ryčiai šį rytą irgi kažkodėl buvo Vaišnys, S.J. iš Chicagos. Po pa-
skanesni negu namuose. Visi dė
kojome Dievui ir darbščioms šei
mininkėms už gerą maistą.
Po pusryčių vėl skubame į vėlia-
vos pakėlimą, o po to į “baltųjų šokiai stovyklose, bet jūrų skaučių
rūmų” salę pirmajai paskaitai, 
apie “Skiltininką ir skiltį”. Pas
kaitą įdomiai paruošė ps. Ginta
ras Plačas. Už ją broliui Ginta
rui buvome dėkingi.

Po paskaitos laisvalaikis, kurį 
sekė pavyzdinė skilties sueiga, į- 
domiai pravesta Cleveiando se
sių. Sueigos pagrindinė mintis 
buvo, kad sėkmingai veiklai yra 
būtinas tarpusavio draugišku
mas skiltyje.

Po pavyzdinės sueigos sekė pie
tūs ir ilgesnis laisvalaikis, kurio Nerijos Vietininkija

Rimtai nusiteikusios skautininkas vadovų-vių suvažiavime.
Nuotr. V. Bacevičiaus

pereita prie atskirų šakų pasita
rimų.

Šeštadienio vakare buvo gvil
denta pagrindinė suvažiavimo te
ma “Žvilgsnis į ateitį”, kuriai į- 
vadą padarė v.s. A. Saulaitis. A- 
pie skautybės ideologiją žodį ta
rė v.s. kun. J. Vaišnys, S.J., ir v.s. 
C. Senkevičius. Buvo perskaitytas 
Suvažiaviman atvykti negalėju
sio s. J. Gudaičio referatas. Apie 
sistemas kalbėjo v.s. M. Jonikienė, 
apie bendradarbiavimą — s. Ged
gaudienė. Jaunieji vadovai ps. G. 
Plačas ir ps. V. Baukytė savo re
feruotomis mintimis susilaukė 
gyvo suvažiavimo pritarimo.

Sekmadienį po pusryčių vyko 
atskirų šakų posėdžiai. Po Mišių 
ir pietų įvyko visumos susirinki
mas, kuriame referuoti komisijos 
paruošti nutarimai.

Suvažiavimas vyko labai pato
giuose tam reikalui Tėvų jėzui
tų- namuose. Rengėjų komisijai, 
vad. ps. fil. S. Mato, suvažiavimo

sipažinti ir apžiūrėti stovyklą.
Ir vėl Švilpukas! Visi skubame

į dr. R. Povilaičio pirmos pagal
bos teikimo demonstraciją. Pagal
ba buvo įdomiai dr. Povilaičio

riam vadovavo mūsų visų labai 
mėgiamas skautininkas Vladas 
Vijeikis. Visi vienetai turėjo pasi
rodymus. Visi pasirodymai buvo 
įdomūs, bet man labiausiai pati
ko Cleveiando sesių.

Po Laužo — nakties žaidimai 
lauke, kuriuos labai įdomiai pra
vedė s. Anužis iš Detroito. Žaidi-

poilsiui ir visi skirstėmės į savo 
barakus.

Sekmadienio ryte po pusryčių 
včl rinkomės salėje pamaldoms.

maldų sekė pašnekesys apie pio 
neriją, po kurio sekė pietūs ir su
važiavimo uždarymas. Šis užda
rymas buvo labai smagus, kaip

širdys liūdėjo, kad ilgai lauktas 
suvažiavimas jau baigėsi. Gaila 
buvo skirtis su naujais draugais 
ir draugėmis. Apie 3 vai. p.p. su
lipome į autobusą ir palikome | didatų susipažinimo sueiga įvyko 
Dainavą, iš kurios išsivežėm daug lapkričio 6 d. vakare, sj. Leopol- 
naudingų žinių, patyrimų ir prisi-1 do Von Brauno namuose. Suei- 
minimų. Lauksime kito panašaus, ga buvo gausi dalyviais, darbinga 
suvažiavimo. Pr pasižymėjo skautiška - jaunat-

Ačiū visiems, o ypatingai ra
jono vadovybei už tokį prisimin
tiną ir naudingą savaitgalį.

viška nuotaika.
Valdybai pristačius, buvo disku

tuotas šių veiklos metų planas.
Rasa Tovarauskaitė Išklausyta tdomus sh Rimvydo Kasa jovarauskaitė Cjnkos referfltas apie Antrąjį Kai.

mą. Pasidalinus grupėmis, buvo 
atliktas uždavinys — dainos iš 
anglų kalbos išvertimas į lietu
vių kalbą ir to vertimo padaina- 
vimas. Antroje sueigos dalyje su
sipažinta, linksmai padainuota ir « 
pasidalinta įspūdžiais.

— Akademikių skaučių kandi-'] 
dačių sueiga įvyks šį šeštadienį, 
lapkr. 14 d., 3 vai. po p. fil. Ra
munės Kviklytės bute, 5747 So. 
Campbell Avė. Visas kandidates 
ir akademine skautija besidomin
čias studentes kviečiame dalyvau 
ti.

LSS vadovių - vadovų suvažiavime prie Cleveiando. Iš k. į d.; C. Sin
kevičius, Toronto, V. Baukytė, Detroitas. M. Jonikienė, Chicago, R. 
Černauskienė iš N. Yorko, G. Plačas iš Chicagos ir kiti.

Nuotr. V. Bacevičiaus

DAIL. Z. SODEIKIENĖS 
KŪRYBOS PARODA

Sesės Zitos Sodeikienės kūry
bos darbų parodos atidarymas 
bus šį šeštadienį, lapkr. 14 d., 7 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje. 
Paroda bus uždaryta lapkr. 22 
dieną. Šiokiomis dienomis lanky
ti galima vakarais. Visi kviečia
mi parodą aplankyti.

FILISTERIŲ SKAUTŲ 
SUEIGA

Filisterių skautų s-gos Chica
gos skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas lapkr. 13 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. Sharko’s resto
rano patalpose, 79 ir Westem gt. 
Pašnekesį apie savo vasaros ke
liones praves fil. Br. Juodelis ir 
pailiustruos įdomiomis skaid-
rėmis ekrane. Susirinkimo metu
bus renkamas ir nario mokestis, j mėtojams numatomos premijos. 
Daugiau informacijų teikia fil.
Aldona Rauchienė, telefonu GR 
6-4967. (Skambinti po 5 vai. 
vak.). Skyriaus valdyba kviečia 
visus dalyvauti.

Skautybės Kelio bendradarbė jūrų 
skautė Rasa Jovarauskaitė mėgsta 
ne tik spaudą, bet ir sportą.

Nuotr. G. Plačo

LITUANICOS TUNTO 
SUEIGA

Lituanicos tunto sueiga įvyks 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 10 
vai. ryto, Jaunimo centro di
džioje salėje. Visi broliai renkasi 
9:30 vai. Sueigoje pramatyta ofi
cialioji ir programinė dalys. Vi
si skautininkai-kės tėvai ir lietu
viškoji visuomenė maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Sueigon atsilankę, kviečiami 
apžiūrėti ir tuo pat metu vyksian 
čios Nemuno stovyklos foto vaiz
dų parodos.

AKADEMIKU PASTOGĖJE

— Korp! Vytis senjorų ir kan

— Korp! VYTIS Šių veiklos 
metų valdybą sudaro: s.v. ps. sj. 
Gintaras Plačas — pirm., s. v. 
vyr. si. sj., Andrius Markulis — 
viepirm. ir sekretorius, s. v. vyr. 
si. sj. Viktoras Štuopys — iždi
ninkas ir fil. Raimundas Korzo- 
nas — junjorų tėvūnas.

— Lapkričio 20 d., 7:30 vai. 
vak., t. n. Vitalijos Ruibytės na
muose įvyks kandidačių ir junjo
rų priėmimo vakaras.

— 1971 m. sausio 17 d., aka
demikai numato pravesti skautų- 
čių Kūrybos dieną, kurioje bus 
kviečiami visų Chicagos skautiš
kųjų vienetų broliai - sesės pasi
rodyti su savo kūrybiniais atsie- 
kimais įvairiose meno šakose — 
poezijoje, literatūroje, dailėje, fo
to mene, vaidyboje ir kt. Teisė
jais bus pakviesti įvairių meno 
sričių žinovai — menininkai. Lai

NERIJOS VIETININKIJOS 
SUEIGA

Nerijos vietininkijos jūrų skau Pradeda veikti. Dėl šios apgau-
čių iškilminga sueiga įvyks lap
kričio 22 d., 10 v. r., Jaunimo cent 
ro 204 kamb. Tėvai ir svečiai ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Viešniomis kviečiamos ir visos 
mergaitės norinčios įstoti į šį spar 
čiai auganti ir gyva veikla pasi
žymintį jūrų skaučių vienetą.

JŪRŲ SKAŲCIŲ ŠVENČIŲ 
KALENDORIUS

Nerijos vietininkijos jūrų skau
tės dalyvauja visuose bendruose 
Chicagos skautų ir skaučių šven
tėse ir įvykiuos. Taip pat šių veik
los metų bėgyje yra numačiusios 
ir sekančias savo šventes:

Lapkričio 22 d., 10 vai. r., Jau
nimo centre — iškilminga Neri
jos vietininkijos sueiga.

1971 m. sausio mėn. su Litua
nicos. tunto jūrų skautų vienetais 
bendra Klaipėdos atvadavimo 
minėjimo sueiga Gage Parko 
Fieldhouse salėje.

1971 m. vasario 29 d. — Lie
tuvos jūrų skaučių įsisteigimo pa
minėjimas.

1971 m. gegužės 30 d. — Ne
rijos vietininkijos metinės.

METALAI TIRPINAMI ORO 
TUŠTUMOJE

Dauguma lėktuvų skrenda 
greičiau už oro garsą, tai nuo 
trinties su oru ir nuo labai 
daug suvartojamo kuro kai ku
rios lėktuvo motorų dalys įkais 
ta iki 1,500 Fr. laipsnių. Tai in
žinieriams nelengvas uždavinys 
— rasti medžiagas, kurios tokį 
karštį lengvai išlaikytų. Tačiau 
šioje srityje daug yra padėję 
nauji tyrimai, darant metalų 
tirpinimus absoliučioj tuštumo
je, kur nėra oro.

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ KOENIG 

apie V. Bagdanavičlaus knygą
THE CULTURAL WELLSPRINGS 

OF FOLKTALES
rašo:

"Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės.”

ši knyga yra vertinga priemone supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra.

Apie tai Kardinolas rašo:
“žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras, kad Mlrcea 

Eliade’s pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina.”

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $ 6.00.

NUODINGAS AUGALAS 
PLINTA ANGLIJOJE

Anglijos sodų mylėtojai ir 
žvejai tapo įspėti, kad nuodin
gas augalas yra “pabėgęs” iš 
savo izoliacijos vietos ir pasi- 
skleidęs po visą kraštą. Atsišau
kime rašoma, kad tai yra Di- 
džiosos meškos letenos pavo
jus. Pasirodo, šis ypatingas 
augalas gali per 3 mėnesius iš
augti iki 4,5 metrų aukštumo; 
jo šakos siekia iki 15 cm sto
rumo. Jis atrodo kaip pripūs
tas paprastosios “Meškos lete
nos” (Heracleum Sphondylium) 
augalas. Gydytojai įspėja, kad 
šio augalo sula sukelia skaus
mingas pūsles ir išbėrimus ir šių 
išbėrimų rudos žymės gali il
gai išlikti odoje net iki 6 metų. 
Įspėjimai apie šį nuodingą au
galą sukėlė Didžioje Britanijo
je nerimą ir visuose Londono 
priemiesčiuose šeimininkės pra
dėjo naikinti šį augalą.

Šio augalo gimtinė yra Kau
kazas. Jis buvo iš tenai atvež
tas į Kew Royal Botanical Gar- 
dens, botanikos sodą prie Lon
dono, bet iš tenai “pabėgo” ir 
paplito po kraštą grėsminga 
rykšte. Jis pasirinko sau žemas 
vandeningas vietoves ir vande
nų pakrantes, nes priklauso van 
denį mėgstančių augalų grupei. 
Jo nuodingas veikimas priklau
so nuo drėgmės. Jeigu jis sau
sas, jo nuodai ne greit pasireiš
kia, bet padengtas rasa ar pri
siliečiant prie augalo drėgna, 
suprakaitavusia oda, jo nuodai

lingos ypatybės daugiausiai nu 
kenčia vaikai. Augalo šakos su
daro tuščius vamzdžius, kurie 
tinka žaislams daryti: telesko
pams, pūtimo švilpynėms ir t.t. 
Dėl to vaikai dažnai grįžda
vo namo su pūslėmis poakiuose, 
ant lūpų, pirštų. Dėl pagarsini
mo, kad šis augalas “pabėgo” 
iš Kew botanikos sodo, to so
do tvarkytojai negalėjo priešta
rauti, bet pareiškė, kad to au
galo sėklas galėjo išnešioti, iš
platinti paukščiai. Nelaimė, 
kad augalo sėklos yra labai dai
gios ir patvarios šalčiams. Van
dens srovės gali jas plačiai iš
nešioti. Alį T.

DR. ANNA BALIUKAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63 r d Street
Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
iždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PR 8-322B. 
Itez. telef. \VAIbrook 5-5070

Rezld. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bullding) Tel. L U 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čjos Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo Takų 

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

Route 25. Elgln, Illinois
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau-

5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
s turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus
S prašymus. _

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 7-9
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-6me

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
Ir ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

Ots. 735-4477. Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECTALVBE — NERVŲ LR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. TeL GI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija ir moterų Ilgos 

Ginekologinė Chrurglja

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest ,63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 6 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir b 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR RRAL’JO 
SPEClALYBfi 

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

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvtrtad. Ii 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečlad. nūs 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą

»fiso tel. PR 8-7773. Rez. PR #.47Si

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Priima cik susitarus

Valandų* pirmad., ketv. 6—« vai 
antrad. S—• vai.

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien
g;30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie 
nials — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p.
Antr. Ir ketv. 9 — 11 y r. 

j. 4—g p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DiR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 6-7800; Natnų 925-7697

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad S v. r. Iki 3 vai, popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPC.DIJOS LIGOS

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

(By nppolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 W. 6Jrd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-55!

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Itez. GRovelhlU 6-0617
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 \V. 7tst Street

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi

Bendra praktika ir moterų ligt 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč.'

penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 
7* v* šeštad. 2—4 vai. popiet ir kl 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-61

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu
Va’,‘ -““T,4 p- D- lr 6—8 w

Trečlad. Lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 v 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 pop 

tr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR e-0446, rez. HE 4-i

»R. F. C. WINSKUNAi
GYDYTOJAS IR CHIRURGE

8107 VVest 71st Street
2,lkl * v- p. Ir 7 Iki 8 t 

i rec. įr šeštad. pagal susitari

DR. PETRAS ZLII
GYDYTOJAS IR CHIR

6449 South Pulaski 1
'v’",80 7«’-2141 Namų
, l;' . Dtrmad., antrad.. pen
«r 8 ’ V ketvirt 6-8 v 
Šeštadieniais ll-i vai. pop
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Spaudos rūpesčiai ir

PAREIGOS SPAUDAI
Lietuvių Bendruomenės Chi- metų (1940 — 1970) Lietuvos 

cagos apygardos valdyba, norė- žmonės neturi spaudos laisvės, 
dama padėti mūsų spaudai, lap- Abudu šie didžiuliai spaudos 
kritj paskelbė spaudos mėnesiu, draudimai yra be galo pakenkę 
Ta proga išleistame atsišauki- mūsų raštijai, kūrybai, o tuo 
me kviečia lietuvių visuomenę pačiu ir visai tautai, šiandieni- 
remti lietuviškas knygas ir laik- nėję Lietuvoje iš ten išeinančių 
raščius. apie 150 periodinių leidinių nė

Kad mūsų org’anizacijos dau- vieno nėra laisvo, necenzūruo- 
giau domėtųsi spauda ir ją rem- jamo, nė vienas spaudos darbuo 
tų — nedažnas reiškinys. Daug tojas negali laisvai reikšti savo 
dažniau jau organizacijos nori, nuomonės.
kad spauda jas remtų. Taigi LB Užtat visos lietuvių tautos ir 
iniciatyvą tenka sveikinti ir lin- jos istorijos mastu be galo pa- 
kėti, kad ji ne tik ieškotų, bet kyla JAV-bių lietuvių spaudos 
ir surastų būdų spaudai padėti, laisvė.
kad galėtų praskinti kelią į nau- , *
jų skaitytojų širdis. Jeigu to Pirmasis Amerikos lietuvių 
nebūtų pasiekta, bendruomenės laikraštis “Gazieta Lietuviška” 
vadovų pastangos taip pat liktų išėjo 1879 m., taigi ketvertais 
bevaisėmis. metais prieš “Aušros” pasirody-

Labai gerai, kai apie mūsų mą, kada mūsų tėvynė buvo ru- 
spaudos reikalus kalba visuo- sų labai prispausta ir kada jo- 
menės vadovai. Vis dėlto reikia ja. anot poeto vysk. Ant. Ba- 
apgailestauti, kad tai būna re- ranausko, buvo “ir tamsu ir juo- 
tokai. Daug’ dažniau apie savo du”. Pagarbiai minime visus A- 
rūpesčius Ėr vargus turi kalbėti merikos lietuvių spaudos dar- 
pati spauda, savo bėdas, rūpės- buotojus, kurių darbo tradici- 
čius skaičiuoti, pati savo išsilai- jos greitai pasieks visą šimtme- 
kymu rūpintis. tį. Visi to meto redaktoriai ir

bendradarbiai buvo medžiagiš-
_ .. . ... kai labai suskurdę, vargani.

Stobmt mūšy tahmSko gy- Kun. A M,]uksia Mvo atsiminl.
venimo įvairias apraiškas, ten-

sios išeivijos tvaksintis pulsas,

ka apgadestau ., kad musuose lietllvisko Iaikraščio
spaudai tik retesmam atvejais storius Mykolas Tvaraus- 
toklama ta vieta /kurioje ji ii kas Uturėj <m0 kambario
tiesų yra. Daug dainiau spauda tariame tilpo ne tik jo
lr jos nuomonės yra pamirtta- lova su ne Uk
mos ar joms neteikiama reikia-
mo dėmesio. Tiesa, pripažįsta- ir tuvė _ kojolnis mina. 
ma, kad spauda yra lietuviško- mas ir ,koks'amtas sva-

tačiau retai kas tesirūpina to raMo kcll nu3ako ir j0 .
pulso tvaksėjimų palaikyti. mcratori skaičius _ 132. To- 

Tenka apgailestauti kad ne- dėI nenuoetabu kad pirmieJi 
visada Ir ne visa spauda laikosi ,lctuviškl laikraS{ial šiame kraš
sveikos spaudosetikos ir pus.au te ltai mird
vyros. Neretais atvejais ka. ta; vle’ą j pakeisdavo kiti. 
nų laikraščių musų neigiam. kad JAV lie.
ne.sk.nmi yra perdėta! išpučia- „iekad neatokojo
mi paikdinanu, kai įvairus lai- kurl į
mėjimai dažnai nutylimi ar per- 1 . .14 ‘16 valandų prie rai-menkai įvertinami. Nėra mūsų 
spaudos didelė dorybė, kai apie
atskilus asmenis ir jų laimėj- į™"’’ "^^‘puZpi 
mus daugiau rašoma, negu apie su,kurtj 
organizuotu būdu atliktus lai-
mėjimus. Dažnai laikraščių ben- .. „ . .
dradarbiai, labai atidžia, apra- „ „ spaudai
šydam, jvainas gyemmiskas 3lekli J £y P
smulkmenas, nepastebi visuo-i i„ Tz-d. • i * dėmias spausdinimo pnemones.memškų reikalų. Kitaip sakant, Jomi3 skųstis ir "Drau-
gras ai aprašo Uk vienų medžio e, jau #1 me.

?! klt* tus. Lietuvių spaudos informa-
medžio sakų ir viso medžio. .. -d. .,* cija yra greita, gyva, Įdomi,

* įvairi, išsami, pilna, tiksli, kartu
Kalbėdami apie spaudą, pir- ir labai pigi. Sakysime, “Drau- 

miausia galvoje turime mūsų go” skaitytojai už kiekvieną 
laikraščių redakcijas, bendra- jiems į namus, atnešamą dien- 
darbius, leidėjus ir skaitytojus raščio numerį vis dar temoka 
— prenumeratorius. Visi jie nuo tik po nikelį. Ar tai yra šiais 
širdžiai rūpinasi laikraščio klo- infliacijos laikais perdidelė kai
tinu. Laikraštis nebus įdomus, na, Atrodo, kad skaitytojai kar- 
jeigu jis neturės didesnio akai- tais iš spaudos daug daugiau 
čiaus gerų bendradarbių, korės- reikalauja, negu jai duoda, 
pondentų. Taigi reikia daugiau Spaudos mėnesio proga tad 
vertinti tuos žmones .kurie, iš- tenka truputį pagalvoti. Ir ne 
simėtę po įvairius pasaulio kraš tik tai spaudą ir jos darbuoto- 
tus, laikraščiui rašo, jį infor- jus pakritikuoti, bet ir peržvelg- 
muoja, surenka ir atsiunčia re- ti, kiek skaitytojai ir mūsų vi- 
dakcijoms iliustracinę medžiagą suomenė duoda lietuviškajai 
ir tokiu būdu lyg ekrane pa- spaudai. Jei kuri organizacija 
rodo savo apylinkės lietuvių gy- nori nuoširdžiai mūsų spaudai 
venimą. padėti, tai gali padaryti pirmoje

Be galo svarbus dalykas yra eilėje prikalbindama savo na- 
spaudos laisvė. Deja, mūsų tau- rius lietuviškus laikraščius ūž
ta šiuo atžvilgiu nebuvo laimin- sisakyti. Taigi ir LB skelbiamo 
ga. Ištisus keturiasdedešimts spaudos mėnesio pasisekimas 
metų (1864 — 1904) ji buvo priklausys nuo to, koks skaičius 
Lietuvą okupavusių rusų už- naujų skaitytojų į mūsų spau- 
drausta. Bet ir dabar jau 30 dą įsijungs. b. kv.

Spaudoj ’r gyvenime

KŪRYBINGAS SUKAKTUVININKAS

“Lietuvių Dienos” savo viršelio 
puslapy įdėjusios dail. V. Stančl- 
kaitės pieštą paveikslą Karplaus, 
švenčiančio 75 m. amžiaus sukaktį. 
Duodama ir jo gyvenimo bei kūry
bos apžvalga, parodanti ,kad su
kaktuvininkas yra daug dirbęs vi
suomeninėje srityje ir yra sukūręs 
keliasdešimt knygų.

Žurnalas gausiai iliustruotas. 
Nuotraukomis ir aprašymais pa
vaizduojama krikščionių demokratų 
konferencija Clevelande, Baltimo- 
reg liet. programos vedėjas ugnia
gesių kapitonas A. Juškus, duoda 
ištraukas iš Nobelio laureato Sol-

muose pasakoja, kad pirmojo

rų raidžių. Spnkų pirmojo laik-

džių rinkimo ar spausdinimo 
mašinų, dar surasdavo laiko lie- 

oiams

ženlcino kūrybos, pluoštas Augus- 
taitytės eilėraščių.

Duodama gausiai vaizdų ir ap
tariama darbuotė prel. M. Krupa
vičiaus, sulaukusio 85 m. amžiaus. 
Yra kitos įdomios informacinės ir 
iliustracinės medžiagos.

Žurnalą redaguoja poetas Bem. 
Brazdžionis, ištvermingai ir regu
liariai jį leidžia Ant. Skirius Los 
Angeles mieste. J. Daugi-

— Gaisrai Amerikoje per me
tus pareikalauja 12,100 gyvy
bių.

Prieš antrą visuotinį karą iš
garsėjo Curzio Malaparte veika
lu apie perversmų techniką. Jis 
išryškino būdus daryti iš vir
šaus perversmus. Brazilijos ko
munistas, mulatas Carlos Mari- 
ghella, nušautas 1967 m. Boli
vijoje, parašė vadovėlį įš apa
čios smurtui miestuose vykdyti. 
Jis siūlė panaudoti visas smur
to priemones; nušauti policinin
kus, panaudoti sprogmenis ir 
pagrobti asmenis. Visos smurto 
priemonės turi būti panaudotos 
pažeisti silpniausiai visuomenės 
grandžiai. Argentinoje, Brazi
lijoje, Čilėje, Dominikoje, Gua- 
t amalo je ir kituose P. Amerikos 
kraštuose smurtas naudojamas 
socialinių ir politinių tikslų siek 
ti. Jo apraiškos nesvetimos ir 
JAV-se, kai naudojama rasinė, 
socialinė ir politinė kova krašto 
santvarkai pažeisti.

Artimuose Rytuose ir Kana
doje riaušininkai siekia tauti
nių tikslų, kai šiaurės Airijoje 
tebevyksta nuožmus skirtingų 
tikybų kovotojų susikirtimas.

Naujieji smurtininkai siekia, 
jei nesugriauti, tai bent pažeisti 
esančias santvarkas. Juos lydi 
įvairios ideologijos, bet didelę 
įtaką daro anarchizmas, kurį 
skelbė Michail Bakuninas praė
jusiame amžiuje.

Sukrėtimas Kanadoje
Spalio mėn. buvo sukrėsta ra

mioji Kanada. Quebecui išlais
vinti frontas (F.L.Q.), įkurtas 
1962 m., anksčiau plėšęs gink
lų sandėlius bankus, panaudo
jęs sprogmenis pastatams griau 
ti, spalio 5 d. pagrobė iš hamų 
James R. Cross, Anglijos pre
kybos atstovą Montrealyje, ir 
pareikalavo, kad už jo išlaisvi
nimą būtų paleisti 23 kaliniai 
ir surrtokėta pusė mil. dolerių.

Spalio' 10 d. pagrobtas Quebe- 
co darbo ministeris Pierre La- 
porte, o po savaitės buvo gro
bikų nužudytas . Darbo minis- 
terio pagrobimas sietinas su ne
darbo didėjimu Quebece. Visa 
tai įvyko prieš pat rinkimus, 
kurie buvo spalio 25 d. Montre- 
allyje.

Kanados vyriausybė, pasirė
musi 1914 m. išleistu karo me
tui įstatymu, panaudojo griež
tas priemones persekioti F.L.Q., 
kuris turi kelis šimtus narių ir 
porą tūkstančių pritarėjų. Spa
lio mėn. pabaigoje dalis suimtų
jų buvo paleista. J. Cross liki
mas nežinomas. Spėliojama, kad 
jis dar gyvas.

Neramumų priežastys

FLQ smurtu siekia Quebeco 
atskyrimo ir paskelbimo nepri
klausomos socialistinės vyriau
sybės, kurią valdytų prancūzai.

RAUDONŲJŲ 

S TO VYKL05E
KUN. J. HERMANOVIC, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC

Harbine europiečių apgyventoje daly kilo siaubas 
— tada buvo neramūs laikai. Licėjaus gyventojai nu
bėgo pas kiniečius valdininkus sužinoti, kas atsitiko su 
kunigais. Bet jie atsisakė ką nors aiškinti.

— Nieko nežinome, — kalbėjo jie, — mūsų rei
kalas nežinoti. Tai mūsų neliečia. Gal kuri juodoji gau
ja pagrobė jūsų kunigus? Patys jų ieškokite.

Prašomi, prasitarė, jog reikia ieškoti pietuose, Tien- 
cino mieste. Bet, einant žinoma komunistų tvarka, jų 
veikimo būdu, per kelias savaites užtrynė visus aiš
kius pėdsakus... Tuo tarpu rytojaus dieną kiniečių mili
cija išvežė kunigus iš Senosios Harbino stoties į vakarus, 
j Sovietų pasienį. Ten 1948 m. gruodžio 25 d. misijonie
rius atidavė Sovietų delegacijai, o toji nugabeno įkalin
tuosius į karinį Čitos kalėjimą Sibire.

Pagrobtųjų būryje buvo trys kunigai marijonai. 
Archimandritas Andriejus Cikoto nuo 1939 m. buvo 
apaštališkasis administratorius visai Mandžiūrijai ir Sv. 
Mikalojaus licėjaus direktorius. Jis buvo įkūręs Drujoje, 
Vilniaus krašte, 1923 m. gudų vienuolyną, o tarp 1935-

SMURTAS KANADOJE
Smurto priežastys ir ūkines negerovės

KIEKVIENAS KRIKŠČIONIS 

YRA MISIJONIERIUS

GEDIMINAS GALVA

Kova sena. Ją sustiprino ne de 
Gaulle 1967 m. vasarą Montre
alyje pasakyta kalba ir šūkiu 
“tegyvuoja laisvas Quebecas”, 
ne senos prancūzų pastangos 
sustiprinti savos kultūros įtaką, 
bet krašte padidėjusi politinė ir 
ūkiška trintis su angliškai kal
bančiais.

FLQ gali būti sunaikintas, 
bet nuotaikos krašte mažai te- 
pakitės.

Nesutarimai prasidėjo dėl kai 
bos. Quebece angliškai kalban
tys mažumoje, tačiau įstaigo
se vyrauja anglų kalba.
Prancūzai jaučiasi skriaudžia

mi. Quebece bedarbių skaičius 
siekia 10%, nes prancūziškai 
kalbantys sunkiai tegali gauti 
darbo pramonėje ar prekybo
je. Prancūzai reikalauja savo 
kalbai lygių teisių, kai vyriau
sybė juos ramina ir nurodo, kad 
šiuo metu šioje srityje negali
ma padaryti staigaus lūžio.

Daugumas prancūzų, atskyri
mo nuo Kanados šalininkų, tai
kiomis priemonėmis siekia tiks
lo ir po pastarųjų įvykių smer
kia FLQ, kuris smurtu užsimo
jęs padaryti perversmą krašte 
ir prancūziškoje valstybėje įgy
vendinti kairaus socializmo sant 
varką.

Bergždžios vyriausybės 
pastangos

Kanados vyriausybė sukėlė 
ant kojų 10,000 policininkų, su
ėmė 397 asmenis Qubece ir pa
naudojo techniškas priemones 
nusikaltėliams surasti. Kanados 
kai kurie politikai apkaltino mi- 
nisterį pirmininką P. E, Tru- 
deau, kad jis griebėsi krašuti- 
nių priemonių, lyg sukilimas 
grėstų Kanadoje.. Trudeau, iš 
tėvo pusės prancūzų kilmės, yra 
Quebeco atsiskyrimo priešinin
kas, pripažįsta, kad šiuo metu 
reikalingas ne karo stovio, o 
atskiras įstatymas tvarkai palai 
kyti. Vyriausybė laukia neleng
vas išbandymas. Ypatingos pa
dėties įstatymas gali užkliūti

Į JAV kongresą praėjusių rinkimų metu išrinktos dar trys moterys, 
taigi dabar kongrese bus 13 moterų. Iš kair. į deš.; Ella Grasso 
(Connecticut , B. Abzug (New York) ir L. D. Hieks (Mass.). Visos 
trys demokratų partijos.

ir priversti staigiai iškilusį vėl 
žeme vaikščioti.

Crkiniai kraštutinumai
Rugsėjo mėn. Kanadoje buvo 

6.9% bedarbių iš bendro dirban
čiųjų skaičiaus. Žiemos mėne
siais bedarbių skaičius galįs pra 
šokti 7%, o Quebece ir Atlanto 
pakrantėse siekti net 12%.- Be
darbių skaičiaus padidėjimas 
blogas ženklas siekiantiems po
litinę pusiausvyrą išlaikyti.

Per šių metų pirmą pusmetį 
Kanadoje atlyginimas pakilo 
8,9%. Finansų ministeris Edgar 
J. Bensonas pareiškė parlamen
te, kad algų kėlimas esanti di
džiausia kliūtis bedarbiams gau
ti darbo. Šiais metais vidutinis 
kainų pakilimas gali siekti 3%.

Kanados banko valdytojo L. 
Rasminskio nuomone atlygini
mų kėlimas turįs būti sustabdy
tas ūkinei pusiausvyrai išlaiky
ti, gamybai skatinti ir nedar
bui mažinti. Jei atlyginimų kėli
mas nebus apvaldytas, krašte 
sustiprės infliacija ir padidės 
nedarbas.

Įvykiai Montrealyje sukėlė 
nerimą arherikiečiuose, kurie 
yra įdėję kapitalą Quebeco įmo
nėse. Jei amerikiečių nerimas 
palies gamybą tenykštėse įmo
nėse ir iš jų aittrauks kapitalą, 
Kanados vyriausybė ir ypatingu 
įstatymu negalės išlaikyti tvar
kos Quebece, kuriame vis stip
rėja dviejų kalbų ir kultūrų iš
siskyrimas, paruošiantis kelią 
politiniam skilimui.

KETURI BROLIAI — 
KUNIGAI

Įprastoje trečiadienio ben
droje audiencijoje tarp dauge
lio tūkstančių maldininkų iš vi
so pasaulio tautų, dalyvavo Šv. 
Petro bazilikoje keturi vieno3 
ispanų šeimos broliai kunigai 
ir jų sesuo vienuolė. Popiežius 
Paulius VI sveikindamas įvai
rias maldininkų grupes, pami
nėjo šį faktą, primindamas, kad 
Dievas laimina šeimas, kurios 
moka pasiaukoti Dievo garbei 
ir artimo sielų gerovei.

1939 m. buvo marijonų vienuolijos vyriausias vadovas. 
Antras kunigas — Juozapas Hermanovič, gimęs 1890 
m. kovo 4 d. Vilniaus žemėje. Jis kartu su kun. A. 
Cikoto mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Trečias — 
kun. Tomas Podziava, Šv. Mikalojaus licėjaus ir seserų 
uršuliečių bei pranciškonių mokyklų prefektas.

Seserys uršulietės ir pranciškonės pasiliko laisvos, 
tik jų mokyklos ir bendrabučiai buvo komunistų užda
ryti. Uršulietės auklėjo 130 mergaičių, o pranciškonės 
180. Visos seserys buvo pašalintos iš vienuolyno. Ilgą 
laiką jos turėjo pasilikti be gyvenimo sąlygų Harbine ir 
Kinijoje, kol joms leido išvykti Europon ar Amerikon. 
Šv. Mikalojaus licėjų uždarė. Jame mokėsi 220 jaunuo
lių, kurių 150 gyveno bendrabutyje. Kai tik buvo suim
ti kunigai, komunistai moksleivius išvaikė. Kartu su ma
rijonais kunigais buvo suimti du pasauliečiai kunigai: 
kun. Paulius Chaley, prancūzas, ir kun. Paulius Port- 
niagin, rusas, rusų literatūros mokytojas.

Be šių 5 kunigų buvo suimti du pasauliečiai pro
fesoriai: Viktoras Vlasovas, rusas, ir Petras Marcyšinas, 
ukrainietis. Abudu buvo rytų apeigų katalikai.

Mūsų misija Harbine ir mokyklos veikė nuo 1928 
m., o 1945-1948 m. dirbome bedieviškos vyriausybės 
prižiūrimi. Jie mus įtaigojo, kad patys uždarytume mo
kyklas ir licėjų.

—Neatlaikysite revoliucijos spaudimo, — kalbėdavo 
jie, — panaikinkite mokyklą.

O mes tesėjome pareigose, nors nujautėme, kuo 
visa baigsis. Turėjome maitinti per 500 vaikų. Mokslei
viai buvo daugiausiai išeivių vaikai, pasitraukusių iš ca-' 
rinės Rusijos ar Sovietų Sąjungos. Priimdavome visus, 
kurie ieškojo pas mus pagalbos, kiek tik galėdavome jų 
išmaitinti. Jie buvo auklėjami Kristaus dvasioje. Ar kam 
tai galėjo kenkti, kad, nustoję tėvų globos vaikai, pas

Misijų sekmadienio proga po
piežius Paulius VI kreipėsi į 
katalikų pasaulį, primindamas 
kiekvieno krikščionies pareigą 
būti Kristaus Evangelijos sklei
dėju, perduodant kitiems tikė
jimą ir išganymo naujieną, ku
ri yra skirta visiems visų am
žių žmonėms. Tai yra visos Baž
nyčios ir kiekvieno Bažnyčios 
nario didžioji atsakomybė.

Laikai keičiasi. Drauge su 
laikais turi keistis ir misijų 
darbo metodai, pažymėjo Pau
lius VI. Mūsų laikais yra daug 
aplinkybių, kurios misijų darbą 
palengvina, bet yra ir tokių, 
kurios misijų darbą kliudo, jį 
apsunkina. Reikia naujų studi
jų, naujos darbo organizaci
jos, naujo planavimo.

Misijonieriai misijų kraštuo
se šiandien neišvengiamai susi
duria su dviem uždaviniais: E- 
vangelijos skelbimu ir ūkine bei 
socialine tų kraštų pažanga. Ga
li kai kam atrodyti, kad misi- 
jonierius neturėtų rūpintis ūki
niu ir socialiniu trečiojo pasau
lio tautų pakėlimu, kad tai ne 
jo uždavinys, kad misijonierius 
turėtų užsiimti tiktai Dievo žo
džio ir Dievo karalystės skel
bimu bei išganymo priemonių 
teikimu. Tačiau popiežius tokią 
siaurą pažiūrą į misijonieriaus 
uždavinius atmeta. Popiežius 
pabrėžia, kad rūpestis ūkiškai 
besivystančių kraštų ūkine ir 
socialine pažanga yra šventa 
kiekvieno misijonieriaus parei
ga.

Evangelijos skelbimas ir rū
pestis kultūrine tautų pažanga 
yra du uždaviniai, kurie vienas 
kito neišskiria, bet jungiasi į 
vieną darnią visumą, vienas ki
tą papildydami.

Mums krikščionims būtų ne
suprantama tokia misijų veikla, 
kuri ūkinę ir socialinę pažangą 
laikytų savo vieninteliu ar pa
grindiniu tikslu. Pag'rindinis, es
minis misijų veiklos tikslas y- 
ra nešti visiems žmonėms ti
kėjimo šviesą, krikšto pagalba 
įdiegti juose naujo gyvenimo 
pradus, įjungti juos į mistinio 
Kristaus kūno, į Bažnyčios or
ganizmą, auklėti juos krikščio
niškam gyvenimui, įžiebti juose 
amžinojo, pomirtinio gyvenimo 
viltį.

Iš kitos pusės Bažnyčios mi
sijų veikla negali būti abejinga 
ūkiškai besivystančių tautų rei
kalams ir siekimams, religiniai 
tikslai negali nustelbti pagrin
dinių artimo meilės pareigų. Ne
galime užmiršti dramatiškos 
kenčiančio ir pagalbos besišau
kiančio artimo meilės pamokos, 
kurią mums duoda Evangelija, 
kurią pakartoja apaštalai ir vi
sa Bažnyčios misijų istorija.

mus buvo saugūs, mokėsi ir galėjo išaugti dorais žmo
nėmis ir naudingais piliečiais?

Mūsų misija veikė 20 metų, o jie buvo sunkūs ir 
pilni rūpesčių. Pradžioje veikė prie senos kiniečių vy
riausybės, nuo 1931 metų buvome japonų okupacijo
je, kurią pakeitė 1945 m. Sovietų okupacija. Po pus
mečio Harbiną paėmė Kinijos komunistai. Pastovioj vy
riausybių priežiūroje būdami, nesudarėme jiems progos 
prie mūsų veiklos kibti. Net Sovietų NKVD, iš paskirties 
visus įtarinėdami, nerado ko nors mums prikišti. Ne
vengėme jų priežiūros, juo labiau, kad Senojo Harbino 
gatvė, kur buvo mūsų misija, buvo viena svarbiausių 
miesto gatvių.

1945 m. prie mūsų namo turėjo savo butą Sovietų 
Sąjungos maršalas Malinovskis. Domėjosi jis mokykla ir 
protarpiais apie ją klausinėjo žmonių. Misijos licėjų bud
riai sekė sovietinė vyriausybė, bet tik vienas mokyto
jas A. buvo jų tardytas. Mušė jį tada ypatingomis sovie
tinėmis “dešromis”, padarytomis iš smėlio. Visgi tardy
tojas jį paleido. Mokytojas A. nebuvo įsivėlęs į politinius 
reikalus. Jis saugojo tik savo namus ir mokyklą. Stebėjo
mės, kam jį be reikalo kankino. Tada nebuvau pratęs 
staliniškos logikos, o ji įdomil Štai kaip Sovietų Sąjun
ga supranta šnipinėjimą:

— Jei kas gali būti šnipas, tai aišku, kad jis nega
li nebūti juo. Todėl jis suimtinas ir tardytinas, kol 
prisipažins šnipinėjęs.

Jei prisipažino, tai laimėjo: bus pasmerktas 10 ar 
25 metams kalėti, o jei neprisipažįsta, tai turi teisėjas pa
dėti jam prisipažinti. Tuo žvilgsniu komunistai turi ne
paprastus gabumus ir patirtį, — sugeba taip suniekinti 
kalinį, kad jis viską pakartos paskui tardytoją.

(Bus daugiau)

Popiežius Paulius VI čia pri
mena savo encikliką “Populo- 
rum progressio”, kurioje patei
kiamas ištisas planas, kaip reik 
tų pakelti ūkinę, kultūrinę, so
cialinę ir dvasinę gerovę vadi
namo “trečiojo pasaulio” tautų, 
kur Bažnyčios misijų veikla la
biausiai yra išplitusi.

Tarp religinių tikslų ir kul
tūrinės bei ūkinės pagalbos nė
ra jokio prieštaravimo. Kartais 
išmintis reikalauja misijų veik
lą pradėti kaip tik artimo mei
lės ir ūkinės ar kultūrinės pa
galbos darbais. Drauge su E- 
vangelija visuomet ranka ran
kon eina artimo meilės darbai. 
Artimo meilės darbai turi pa
liudyti Evangelijos tikrumą. 
Štai, dėl ko misijonieriai stato 
mokyklas, ligonines, štai, dėl 
ko jie drauge su Dievo žodžiu 
neša socialinę, profesinę pagal
bą, mokslo ir kultūros šviesą.

Evangelijos skleidimas vyks
ta ne vien pamokslų sakymu, 
bet ir ta pagalba, kuri yra tei
kiama, siekiant tautų ūkinės ir 
kultūrinės pažangos, štai dėl ko 
šiandien turi būti misijonieriai 
ne vien kunigai ir vienuoliai, bet 
ir visi krikščionys. Pasauliečių 
veikla misijose šiandien įgauna 
ypatingos reikšmės. Dėlto ir 
Vatikano II susirinkimas ragina 
pasauliečius "siekti Dievo ka
ralystės, atliekant socialinio, 
žemiškojo gyvenimo uždavi
nius”. Susirinkimas pabrėžia, 
kad pasauliečiai, įsipareigoda
mi siekti ūkinės, socialinės ir 
kultūrinės pažangos, gali atlik
ti labai svarbų vaidmenį pasau
lio atnaujinimui Kristaus evan
gelijos dvasioje.

Tai reiškia, kad ir ūkinės bei 
socialinės pažangos siekianti 
veikla, jeigu ji yra suderinta 
su evangelijos skelbimo veik
la, gali savaime spinduliuoti Kri 
staus šviesa, gali iškelti žmo
gaus asmens kilnumą, žmogaus 
teises, žmogaus laisvę, atsako
mybę, pareigas ir darbo šventu
mą, gali ugdyti socialinį sugy
venimą. Iš kitos pusės, ūkinė ir 
socialinė veikla atskleidžia ir 
trūkumus, neteisingumą, nege
roves, su kuriomis kovoti yra 
pasirengęs naujasis krikščioniš
kas žmog’us. Štai, čia yra misi
jų veikla.

Pietų Vietnamo katalikų ar
kivyskupas Saigone spaudos 
konferencijoje pranešė, kad spe
ciali asmenų delegacija, vado
vaujama Vietnamo katalikų 
vyskupų, lapkričio mėnesį daly
vaus Popiežiaus Pauliaus VI-jo 
sutikime Filipinų sostinėje Ma
niloje.
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100 metų gimimo sukakties proga

LEONARDAS SIMUTIS

I ganizacijas ir draugijas, bet ir 
pate jų veikloje dalyvavo. 

Visuomenininkas
Atvykęs į Jungtines Amerikos

Valstybes, kun. Kaupas jau rado 
sukurtą ir beveikiantį Lietuvių 
R. K. Susivienijimą Amerikoje. 
Lš karto jis suprato šios organi
zacijos svarbą ir įsijungė į jos 
veiklą Jis jau aktyviai dalyvau
ja LRKSA vienuoliktame seime, 
vykusiame 1896 m. spalio 13- 

14 d. Brooklyn, N.Y. Seimo dele
gatai, pastebėję jo susirūpinimą 
organizacijos gerove, išrenka jį 
į komisiją rūpintis konstituci
jos pataisomis ir jos atspausdi
nimu. Dvyliktame seime (1897 
m.) jau renkamas į Literatūros 
ir spaudos komisiją, Taip pat 
buvo prašomas įeiti į komisiją, 
įgaliotą iškelti protestą prieš ru 
sų caro valdžios daromas Lietu
vos žmonėms Skriaudas ir per
sekiojimus. Tryliktame seime 
(1898 m.) paskiriamas į komi
siją, turėjusią tikslą perspaus
dinti iš “Tėvynės” (tuometinio 
Susivienijimo organo) vertin
gesnius raštus į atskiras knygu
tes, o 1809 m. paskiriamas “Tė
vynės” redaktorium vieton kun. 
Jono Žibaus. Jis daug prisidėjo 
įsteigti prie LRKSA centro bib
lioteką ir jon surinko nemažai 
lietuviškų knygų.

Keturioliktame seime (1890 
m. Waterbury. Conn.) išrenka
mas pirmininku ir 1900 m. juo 
perrenkamas. LRKSA istorijos 
knygoj, 105 puslapyje, naujasis 
pirmininkas taip yra vertina
mas “Visuomenė kun. Kaupo as
menyje greitai pastebėjo gilų ir 
nuoseklų protą ir žymų publįciš- 
to talentą. Tad ir nenuostabu, 
kad jis buvo numatytas kun. Jo
no Žibaus įpėdiniu”.

Iki 1906 metų LRKSA rūpi
nosi ne tik savo narių apdrauda 
ir šalpa, bet ir visais išeivijos 
visuomeniniais bei kultūriniais 
reikalais. Kun. Kaupas kartu su 
kun. V. Vizgirda, kun. J. Kurui 
ir kitais nusprendė, kad, be 
LRKSA, yra reikalinga dar vie
na centrinė ir tarpparapinė or
ganizacija, kuri apjungtų visas 
lietuvių katallikų organizacijas, 
draugijas ir klubus. Todėl nuta
rė sušaukti pirmąjį Amerikos 
Lietuvių Katalikų kongresą, ku
ris turėjo įsteigti visos išeivijos 
lietuvius katalikus jungiantį są
jūdį. Toks kongresas įvyko 1906 
m. balandžio 17 d. Wilkęs Barre, 
Pa. Jame padaryta Lietuvių Ka 
talikų federacijai užuomazga. 
Renkant naujojo sąjūdžio vado
vybę, kun. A. Kaupas išrenka
mas sekretorium. Todėl jam te
ko sunkiausia darbo našta, nes 
reikėjo paruošti federacijai pro
gramą, steigti skyrius, duoti 
jiems veikimo direktyvas, pro
paguoti spaudoje

Šiame kongrese kun. Kaupas 
skaitė pagrindinę paskaitą apie 
tėvynės reikalus. Smulkiai apta
ręs Lietuvos tuometinę būklę 
Rusijos caro valdžioje ir palie
tęs lietuviškuosius klausimus iš
eivijoje, prelegentas tarp kitko 
kalbėjo:

“Mums ne tik reikia laisvės, 
ne tik gerovės, bet ypač reikia 
išlaikyti mūsų tautą, neduoti 
pražūti mūsų tautiškai kalbai ir 
kitoms mūsų tautos ypatybėms 

be to tautos vaizdo neužsitar
nausime. Kiekvienai tautai, jei 
tiktai ji nori nešioti tą vardą 
— reikalingiausiais dalykais yra 
ypatinga ištobulinta kalba ir 
ypatinga aukšta kuljtūra. Dėlto 
tatai geri tėvynainiai griebėsi 
pirmiausiai platinti švietimą sa- 
vole. prigimtoje kalboje visais 
prieinamais būdais ir sužadini
mo savo tautiečiuose tautiškos 
sąmonės” (Ištrauka iš pirmojo 
Amerikos lietuvių katalikų kon
greso protokolo).

Aukštaitija Lietuvai ir jos iš
eivijai davė žymių veikėjų ir va
dų įvairioms mūsų tautos gyve
nimo sritims. Tik viena Gudelių 
kaimo (Ramygalos valsčiuje, Pa
nevėžio apskrity) 'Kaupų šeima 
Amerikos lietuviams davė tris 
savo narius. Antaną, Kazimierą 
ir Julių, kurie buvo pirmūnai 
mūsų veikloje. Antanas, vyriau
sias, buvo kunigas, Kazimiera
__Šv. Kazimiero seserų steigėja
ir viršininkė, Julius — Ijaikraš- 
tininkas, visuomenininkas, poli
tikas. Bet šiuo straipsniu nori
ma pagerbti tik vieną jų — kun. 
Antaną Kaupą, gimusį 1870 m. 
lapkričio 1 d. Taigi minime jo 
gimimo šimto metų sukaktį.

Antanas Kaupas mokėsi Ra
mygaloje ir Šiauliuose. Taip pat 
kunigų seminarijoj Kaune. Gim
nazijoj ir seminarijoje mokėsi 
labai gerai ir tuo pačiu kartu 
buvo veiklus slaptuose tautiškai 
susipratusių jaunuolfių rateliuo
se. Gimnazijoj ir seminarijoj 
prieš lietuvius nusistačiusios va
dovybės susekė Antano veiklą, 
rado pas jį tuomet draudžiamos 
lietuvių spaudos ir jį pašalino iš 
gimnazijos 6 klasės ir vėliau dėl 
tos pačios priežasties iš kunigų 
seminarijos Kaune. Kauno kun. 
seminarijoje kun. Kaupas buvo 
kartu su kan. Juozu Tumu-Vaiž
gantu. Juodu abudu priklausė 
prie to paties skapto lietuvybe 
besirūpinančio būrelio.

Atsidūręs už seminarijos sienų 
Petrograde ir Kaune ruošėsi eg
zaminams iš 7-8 klasės, bet ir šį 
jo siekimą sutrukdė. Dėl lietu
viškos veiklos caro agentų buvo 
persekiojamas. Tai privertė jį 
išvykti iš Lietuvos į Jungtines 
Amerikos Valstybes. 1892 m. at
vyko į Ameriką ir laikinai apsi
gyveno Chicagoje, kur manė ra
siąs galimybę tęsti mokslas ir 
tapti kunigu. Sužinojęs apie 
lenkų kunigų seminariją Or- 
chard Lake Mieli., nuvyko ten, 
buvo priimtas ir baigė teologi
jos mokslus. 1896 m. įšventin
tas kunigu ir pakviestas į 
Scranton, Pa., vyskupiją dar
buotis lietuvių parapijose.

Klebonas ir dviejų bažnyčių 
statytojas

Kaip visose JAV vyskupijose, 
taip ir Scrantone trūko lietuvių 
kuųįgų. Todėl jau 1896 m. jam 
reikėjo perimti klebono vietą ne
mažoje Sv. Trejybės parapijoj, Į 
Wilkes Barre, Pa. 1897 m. nu
keliamas klebonu į Šv. Juozapo 
parapiją, Scranton, Pa. Čia jau
nam kunigui teko atlikti didelį 
darbą — sunkiom sąlygom pa
statyti erdvią mūrinę bažnyčią, 
kuri ir šiandien laikoma viena 
gražiausių lietuvių bažnyčių 
Wyoming klonyje.1907 metais 
vyskupas Hoban jį paskyrė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonu Pittston, Pa. Po poros me
tų parapijoj įvyko nelaimė, — 
sudegė medinė bažnyčia. Kun. 
Kaupas, nė kiek nedelsdamas, 
suplanavo statyti naują mūrinę 
bažnyčią. Darbą pradėjo tais pa
čiais metais, o jau 1910 metais 
kovo 28 d. vysk. Hoban pašven
tino naująją gražią ir erdvią 
bažnyčią. Vyskupas ir pagaliau 
patys parapiečiai buvo nustebin
ti klebono sugebėjimu taip greit 
pastatyti gražią ir didelę bažny
čią.

Beklebonaudamas parapijose, 
kun. Kaupas rūpinos netik tiesio 
giniu pastoracijos darbu, bet ir 
bendrais lietuvių katalikų visuo
meniniais reikalais. Jam gyvai 
rūpėjo lietuvių organizuotumo 
ir spaudos reikalai. Todėl jo va
dovaujamose parapijose veikė 
tarpparapinių organizacijų sky
riai, sistemingai buvo platinama 
lietuvių katalikų spauda. Jis ne 
tik globojo ir rėmė lietuvių or-

MEDALIS KALBA APIE LIETUVĄ
JURGIS JANUŠAITIS

Prie J. Tautų spalio 18 d. demonstravo pabaltiečiai. Čia dalis antikomunistinių plakatų.
Nuotr. V. Maželio

Spadoje dažnai skaitome a- 
pei Letuvių fondo išleistą me
dalį, kuris, deja, nesegamas už 
nuopelnus prie krūtinės, bet 
daug iškalbingiau kalba apie 
Lietuvą, jos istoriją, šio me
dalio iniciatorius ir buvo ilgame 
tis Lietuvių fondo valdybos vice 
pirmininkas, daug širdies ir pa
siaukojimo įdėjęs, bendrai į Lie
tuvių fondo ugdymą, Antanas 
Rėklaitis. Visuomenė norėtų pla 
čiau sužinoti apie šio medalio 
istoriją, tad tuo reikalu pasi
kalbame su pačiu medalio kal
tininku Antanu Rėklaičiu.

— Ponas Rėklaiti, kas .jus

A. Rėklaitis, LF vicepirm., prie 
darbo stalo LF būstinėje.

paskatino tokį medalio projektą 
ruošti ir kodėl?

— Turėdamas gialvoje, kad 
mūsų išeivijos lietuviškojo (gy
venimo viršūnės nesiruošia Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo 50 metų sukakties atžymė- 
jimui išleisti medalį, pradėjau 
tokį projektą ruošti jau 1966 
metų vasarą. Tų metų rudenį 
Mindaugas Juodeika iš Wash- 
ington, D.C., parašė LF valdy
bos pirm. dr. A. Razmai laišką, 
pateikdamas savo projektą leis
ti ne medalį, bet kaldinti 20 lit. 
sidabrines monetas, kad 1968 
m. paminėjus Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 50 metų 
sukaktį. Tas projektas atkrito, 
nes monetas gali leisti suvere
ninės valstybės valdžia, bet ne 
išeiviai. Išimtys galimos, bet 
tam būtų reikėję JAV Kongreso 
specialaus priimto įstatymo, kas 
be abejo vargiai būtų buvę įma
noma atsiekti.

Atkritus monetos leidimo ga
limybei, susikoncentravau ties

Galima pridėti dar ir tai, jog 
kun. Kaupas savo paskaitoje 
stipriai pabrėžė, kad jis prieši
nasi socialistiškų partijų sieki
mui pakeisti esamą padėtį Rusi
joj ir tuo pačiu Lietuvoj vyks
tančiai kruvinai revoliucijai. 
Reikią ieškoti priemonių tokiai 

J revoliucijai, kuri “be didelio vie
šos tvarkos sukrėtimo įvestų 
Lietuvoje laisvę, demokratizmą 
ir plačių minių gerovę”. Jis įspė
jo, kad toks kelias sunkus, o gal 
ir ilgas, “bet jis vienintelis į kul 
tūriškąją, politiškąją, tautišką
ją ir draugiškąją lietuvių tautos 
savistovybę.”

.(Bus daugiau)

medalio projektu. Jis, manau, 
būsiąs pats tinkamiausias būdas 
mūsų valstybės 50 metų nepri
klausomybės sukakčiai paminė
ti, o ne vien ta proga išleidžia
mi leidiniai —knygost muzikos 
bei meno kūriniai. Be to, meda
lis labai patogi ir lengva priemo 
nė iš viso istoriniams įvykiams 
atžymėti. Medalio projekto rei
kalu tariausi su menininkais, 
istorikais, lituanistais, numiz- 
matikais ir diplomatais. Lietu
vos gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis ypač nuoširdžiai tal
kino medalio projekto paruoši
mo darbuose.

— Spaudoje buvo minima a- 
pie Vytauto Didžiojo jr kara
liaus Mindaugo medalių seri
jas. Ar dar manote jas išleisti?

— Karaliaus Mindaugo me
dalio projektą jau turi paruo
šęs skulpt. V. Kašuba. Vytauto 
Didžiojo projektas nėra dar ga
lutinai išbaigtas. Ar ir kada tų 
medalių serijos bus išleistos, 
šiandien atsakytį negalėčau. O 
be to, praėjus sukaktuvniams 
metams, abejoju ar bebūtų pras 
mė tokius medalius leisti.

— Medalį išleidžiant turėjote 
išlaidą. Kas, medalių išleidimą 
finansavo?

— Medaliai išleisti Lietuvių 
fondo vardu, bet jų išleidimas 
fondui nekaštavo nei cento. Vi
sas išleidimo išlaidas padengė 
dr. B. Poškus, LF tarybos na
rys. Nukaldinta 3,000 medalių. 
Kaštavo 12,000 dol. Dr. Poškui 
skola jau grąžinta. Iki šių me
tų spalio 9 d. medaliai Lietuvių 
fondui jau davė 3,085 dol. gryno 
pelno.

— Kiek medaliu Išplatinote?
— Iki šiol parduota bei do

vanota 1,723 medaliai. Dar liko 
1277.

— Minėjote, kad medalių bu
vo ir dovanota. Kas ir kam juos 
dovanojo?

— Pirmais LF medaliais ap
dovanota Urugvajaus vyriausy
bės aukštų postų nariai, spau
dos atstovai, Montevideo miesto 
burmistras ir generolas Herre-

Vi.*. ’*** LITHUANIA
išleistas medalisLietuvių fondo

ra, Neprikl. Lietuvos atstovas 
Urugvajuje A. Grišonas, Pietų 
Amer.. Lietuvos pasiuntinybėje, 
priėmimo metu. Iškilmingomis 
progomis medaliai yra įteikti 
kardinolui Antonio Samore, Io- 
wa gubernatoriui, daugeliui vys 
kupų, R. J. Shaefer,- Pennsylva- 
nijos gubernatoriui, James H. 
J. Tate — Pennsylvanijos mies
to burmistrui, įvairių laikraščių

redaktoriams, Dos Angeles mies 
to merui S. W. Yorty ir kitiems. 
Medaliai įteikti mūsų diploma
tams, vadovaujančių veiksnių 
bei bendruomenės atsakingiems 
žmonėms ir visai eilei įvairių 
organizacijų asmeninis, už įvai
rius nuopelnus dirbant lietuviš
kuosius darbus. JAV ir kitų kra 
štų nuoširdūs lietuvių bičiubai 
— svetimtaučiai, gavę meda
lius, juos labai teigiamai verti
no ir pažymėdavo ,kad jie jiems 
priminsią visados ir Lietuvą. 
Medalius įteikia LF vadovybė 
ar org. vadov. žmonės, dvasiš
kiai, pvz. kun. Morkūnas, Sioux, 
ir kt.

— Kokiu keliu platinate ar 
parduodate medalius?

— Spauda — gera talkinin
kė. Skelbiame spaudoje. Nuo
širdžios talkos buvo susilaukta 
iš LF įgaliotinių, kai kurių LB 
apylinkės valdybų bei energin
gų pavienių asmenų, kurių čia 
visų neįmanoma įvardinti. Už 
talką visiems tariu nuoširdų a- 
čiū ir prašau tolimesnės talkos.

— Ką planuojate su medaliais 
daryti artimiausioje ateityje?

— Kreipiame visų lietuvių 
dėmesį, kad šį vertingą, istorinį 
medalį kiekvienas įsigytų ar 
dovanotų įvairių švenčių, su
kakčių ar kitomis progomis sa
vo giminėms, artimiesiems bei 
bičiuliams. Graži ir prasminga 
dovana. 1971 m. įvykstančioje 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventėje, Chicagoj, pramatome 
suorganizuoti medalių platini
mą plačiu mastu. Tuo reikalu 
tarsimės su šventės rengėjais. 
Atrodo,, kad likusių medalių iš
platinimas problemos nebesuda
rys. Jų daugiau kaldinti nebe
numatoma. Vėliau jų įsigijimas 
bus tikrai problematiškas.

— Kuri kalykla medalius 
kaldino?

— Medalius kaldinti buvo 
gauti pasiūlymai iš V. Vokieti
jos, Šveicarijos ir Japonijos. JA 
Valstybių kalykla The Franklin 
Mint., Yeadon, Pa., pasiūlė pa
lankiausias sąlygas ir ji meda
lius nukaldino.

— Įdomu .ar mūsų .jaunimas 
tokiais medaliais domisi?

— Labai. Bet jaunimas netu
ri pinigų juos įsigyti. Tėvai, ku

rie rūpinasi, kad jų vaikai n 
nulietųvėtų, perka jiems medi 
liūs vardinių, gimimo dieno 
mokslo metų baigimo ar į auk 
tesnę klasę perkėlimo progomi 
Kiti medalius įteikia jaunav 
džiams vestuvių progomis, pui 
tos metu. Taip pat daug ks 
medalius dovanoja Kalėdų šve 
čių proga, kaip gražią ir atmii 
tiną dovaną.

| — Gal dar ką bendrai galė
tumėte pasakyti apie LF me
dalį?

— Išleistoji, vadinamoji tre
čioji medalių serija (trys Lie
tuvos Respublikos prezidentai) 
ne tik atžymi Lietuvos valsty
bės atkūrimo 50 metų sukaktį, 
bet drauge žymi ir Lietuvos ka
ralijos datą 1251 — 1795. Me
dalis sidabrinis, gražiai atrodo. 
Medalis yra atspausdintas pa
sauliniame numizmatikų leidi
nyje “Numizmatic Issues of the 
Franklin Mint 1969 Edition 
(Covering the years 1965 — 
1968).

Kas įsigyja medalį sau ar do
vanoja kitam lietuviui ar sve
timtaučiui, drauge atlieka nau
dingą darbą, garsina Lietuvos 
vardą, primena Lietuvos istori
nę praeitį. Gauti už medalį pi
nigai didina LF pajamas lietu
vybės stiprinimo ir ugdymo rei
kalams. Medalis gražiai repre
zentuoja ir jo leidėją — Lietu
vių Fondą.

— Tad kokia yra medalio 
kaitra, kur juos įsigyti?

— Vieno medalio kaina 10 
dolerių. Su dėžute 12.50 dol. 
Įsigyti galima adresu: A. Rėk
laitis, 6643 S. Maplewood Avė,, 
Chicago, Dl. 60629. Pašto išlai
doms padengti pridedama už 
kiekvieną medalį po 50 et. Če
kius rašyti; Pay to the order 
of Lithuanian Foundation. Prie 
užsakymo pridedamas ir čekis.

— Ko pageidauty LF vado
vybė ir jūs iš lietuviškosios vi
suomenės?

— Kad kiekvienas lietuvis gy 
ventų LF idėja, ją remtų, būtų 
Lietuvių Fondo nariu, nes Lie
tuvių fondas ryžtasi ilgus me
tus budėti ir padėti saugoti ir 
ugdyti lietuvybę išeivijoje. Su
tartinu darbu atsieksime ir Lie
tuvių Fondo didįjį tikslą — su
telksime vieną milijoną dolerių 
ir tai bus pats tvirčiausias pa
minklas išeivijai.

Baigė pasakojimą apie LF me 
dalius darbštusis LF vicepir
mininkas A. Rėklaitis, kuris 
turįs dar daug gražių ir reikš
mingų planų šviesesnei Lietuvių 
fondo ateičiai.

PAGERBTI BAŽNYČIOS 
DAKTARAI

Karmelitų ir domininkonų or
dinų vyriausios vadovybės ini
ciatyva didžiojoje Pijaus XII 
Rūmų auditorijoje Romoje įvy
ko speciali akademija naujai 
paskelbtųjų Bažnyčios Dakta
rų šventosios Teresės iš Avilos 
ir šventosios Kotrynos Sienie-

SU 
i siVasarą galima prailginti

Švelnus Grincevičiaus humoras, kuris prasikiša kiek
viename jo knygos

GEROJI VASARA
puslapyje, yra geriausia priemonė sukelti vasariškai nuo
taikai visose aplinkybėse.

Autoriaus mokėjimas stebėti ir pasakoti veda skaity
toją giedriais lietuviško miestelio takais.

Knyga kainuoja $5.00. Ji gaunama DRAUGE ir pas 
platintojus. ui

PAPIGINTA KAINA
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų .jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”! .,(<•

“Draugo” administracija

tės pagerbimui. Pagrindinę pa
skaitą ta proga skaitė katali
kiškojo auklėjimo kongregaci
jos prefektas kard* Garrone, 
gi Sikstinos choras išpildė Pe- 
rosi, Bartolucci ir Scarlatti re
liginės muzikos kūrinius.

Buvusio JAV prez. Adams portre
tai išstatomi Washirigtonę. Viršuje 
nuotrauka, kai jis dar būva 28 m., 
gi apačioj jo giminaičio, kuris esąs 
labai panašus. •'1'1 ■

How to get 
the Zip Codes

YOU neetf

' //7S7

1. When you recelve a lalter, 
nota the Zlp In the return aadrass 
and add lt to your addreaa book.
2. Call your local Post Ofllce ar 
tee Ils National Zip Directocy «(heo 
you're there.

3. Local Zlps can be tound on the 
Zip Map in the Yellow Pages.

© advertising contributed 
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| Lietuvių Fronto bičiuliai maloniai kviečia lietuvių visuomenę dalyvauti BRONIAUS KVIKLIO paskaitoje tema: I
FF KULTŪRINIS GENOCIDAS IR KULTŪRINE REZISTENCIJA OKUPUOTOJE LIETUVOJE".

| Paskaita įvyksta lapkričio men. 13 d., penktadienį,

8 vai. vakaro — Jaunimo centro didžiojoj salėj. ir
Paskaitininkas Br. Kviklys yra 4 tomų kapitalinio | 

veikalo apie tėvynę “Mūsų Lietuva” autorius.
J

BOSTONO ŽINIOS žada bent ne kurį laiką pasitrauk
ti iš City Council pareigų.

BOSTONO ŽINIOS
A. A. KARDINOLAS 

RICHARD CUSHING

Lapkričio 2 d. 13:15 vai. mirė 
buv. Bostono arkivyskupas kard. 
Richard Cushing. Palaidotas po 
iškilmingų šv. Mišių Sv. Kryžiaus 
katedroje, lapkričio 7 d. Portiun- 
cula koplyčios kriptoje. Toks bu
vo paties kardinolo pageidavi
mas, o ta kripta jo paties įsaky
mu buvo įrengta. Kripta yra ne 
Bostone, o mažoje vietovėje Ha- 
nover. 1947 metais kardinolas 
ten įsteigė Sv. Koletos (Collets) 
seselių vienuolyną, pastatė mo
kyklą atsilikusiems vaikams ir 
koplyčią. Ten jis buvo dažnas 
svečias. Kard. Cushing sirgo jau 
kelioliką metų, turėjo eilę opera
cijų ir tur būt' žinojo savo kelio 
galą, nes buvo dėl vėžio operuo
jamas.

Kard. Cushing buvo labai 
spalvinga asmenybė, nors kaip 
jis sakėsi, be kunigų seminarijos, 
neturėjo jokių aukštesnių moks
lų, tačiau buvo žinomas tur būt 
visame pasauly. Turėjo eilę gar
bės laipsnių. Kai buvo sušauk
tas II-sis vyskupų suvažiavimas 
Romoje, nesulaukęs jo pabaigos, 
kardinolas važiavo namo. Repor
terių paklaustas, kodėl išvyksta, 
atsakęs: nemoku lotynų kalbos ir 
nežinau ką jie ten kalba. Ne tik 
savo vyskupijoje, bet ir visoje A- 
merikoje kardinolas buvo popu
liarus. Ypatingai jis buvo populia 
rus savo vyskupijoje, kur daugu
mą sudaro airiai. Jis buvo mėgia- 
mas ne tik katalikų, bet ir kitų 
tikybų. Net ir žydai rėmė jo dar
bus ir aukodavo jam pinigus. Jį 
galima laikyti, kaip kai kurie 
laikraščiai rašo ir televizijos ko
mentatoriai mini, daugiau sta
tytoju, negu dvasjos vadu. Jis vi
są savo gyvenimą buvo užsiėmęs 
statybomis. Savo vyskupijoe pa
statęs net 10 aukštesniųjų moky
klų, 4 ligoninęs ir kita. Nei tos li
goninės, nei tos mokyklos nebu
vo vargšams. Už mokslą mokyk
lose mokinių tėvai mokėjo, o li
gonių kainos buvo tos pačios, 
kaip ir kitose ligoninėse. Pasku
tiniu laiku ligoninės pusiau pri
vatus kambarys kainavo net 75 
dol. Už vaistus ir kita reikėjo dar 
atskirai mokėti. Kai našlė Kenne 
dienė ištekėjo už graikų milijo
nieriaus Onasis, kardinolas ją pa
laimino. Tada jo kurija buvo už
pilta protesto laiškais ir telegra
momis. Kardinolas padarė pareiš 
kimą, kad jis pasitraukia iš vys
kupo pareigų. Kiek vėliau buvo 
paskelbta, kad popiežius Paulius 
VI jo pasitraukimo prašymo ne
patenkino. Su Kennedžių šeima 
jis palaikė labai glaudžius ryšius.

Pinigams rinkti jis išnaudojo 
visas galimybes ir žmonės jam 
aukojo. J kardinolus pakėlimo 
proga vietoj sveikinimų visi vys
kupijos kunigai turėjo aukoti: 
klebonai po 1000 dol., o vikarai 
po 500 dol. Prieš porą metų pa
skelbė, kad vyskupija turi virš 
50 milijonų dolerių skolų ir pra
dėjo vajų tom skolom apmokėti. 
Kiekvienai parapijai buvo pa
skirta kvota. Žmonės aukojo, ir 
reikia manyti, kad gal tų skolų 
mažai ar ir visai nebeliko.

Vyskupijos mokyklose buvo i- 
vedęs net supažindinimą su ko
munizmu. Vėliau to buvo atsi
sakyta. Bandė ir politikuoti, nors 
kartais ir nevykusiai. Kai sudegė 
Blinstrubo restoranas So. Bosto
ne, kardinolas paskelbė, kad jis 
jam aukoja to restorano atstaty
mui 100,000 do. Žmonės tuo bu
vo nepatenkinti. Kaip prieš du 
metu mes lietuviai norėjom, kad 
vyskupijos bažnyčiose vieną sek
madienį Vasario 16-sios proga, 
būtų atnašaujamos šv. Mišios uz 
persekiojamą bažnyčią, kunigus

onardas Andriekus. Jis kalbėjo a- 
pie dailininką kaip apie žmogų

L.TUAN.STINK MOKYKLOSir visus tikinčiuosius Lietuvoje, 
kardinolas atsakė sausai: rie. Tai 
būsiąs pretekstas ir kitoms ma
žumoms prašyti to paties. Kitais 
atvejais kardinolas buvo gana pa
lankus lietuviams.

Nežiūrint kai kurių žmogiškų 
silpnybių, kardinolas buvo labai 
populiarus ir mylimas. Po jo mir
ties užuojautos pareiškimus darė 
ne tik aukštieji dvasiškiai, bet ir 
pasauliečiai. Mirties dienos vaka
rą visos televizijos stotys davė spe 
cialias programas iš kardinolo gy
venimo. Kardinolo kūnas buvo 
pašarvotas Šv. Kryžiaus katedro
je nuo antradienio iki šeštadie
nio. Tūkstantinės minios visas 
dienas lankė katedrą, atsisveikin
damos su kard. Cushing.

P. Ž-kus

DAIL. GALDIKAS BOSTONE
Dailininko Adomo Galdiko 

pomirtinė apžvalginė meno kūri
nių paroda ir akademija Bosto
ne.

Dail. Adomas Galdikas gimė 
1893 metais Mosėdy, Žemaitijoj, 
o mirė 1969 m. gruodžio 7 d.
New Yorke. Meną studijavo Pet
rapily, Švedijoj, Vokietijoj, Pran
cūzijoj, Italijoj. Dėstė Meno mo
kykloj ir Taikomojo meno Insti
tute Kaune ir Freiburge, Vokie
tijoj. Nuo 1920 m. Galdikas daly 
vavo savo kūriniais visose lietu
vių meno parodose Lietuvoje, o 
taip pat Paryžiuj, Amsterdame,
Baden-Badene, Tuebingene, Kis- 
singene, Frankfurto, Clevelande, . , £Chicagoj, Ncw Yorke, Philadek 1™?°., fo™»v™as 
„bii™- Paskaita bus pailiustruota skaid

rėmis. Paroda tęsis 3 dienas.

susitikdavęs dailininką ir bendra 
vęs su juo. Dailininko ir paskuti
nieji norai buvę, kad jo piešti pa
veikslai patektų į lietuvių ran
kas.

Dail. Viktoras Vizgirda kalbė
jo apie Galdiką kaip meninin
ką, jo meno mokslus, meno kryp 
tis, jų ieškojimą, veržlumą, užsi
spyrimą, nepavargimą dirbti ir 
ieškoti naujų idėjų. Savo kūrybai 
idėjų, vaizdų ir “puozuotojų” ieš
kojęs net pakelėse, kiemuose ir 
pan. Vizgirda paskaitą iliustravo 
skaidrėmis iš dail. Galdiko dar
bų. Dail. Adomas Galdikas į lie
tuvių meno istoriją įeisiąs kaip 
vienas iš didžiųjų.

Parodą ir akademiją organiza
vo Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių (Putnam, Conn.) rėmėjų’ 
skyrius Bostone. Gal daugiausia 
darbo į šios parodos parengimą 
įdėjo Magdalena Avietėnaitė, 
daugeliui pažįstama iš užsienių 
reikalų ministerijos.

P. —kus
KULTŪROS KLUBE DAIL. 

URBONAS
LB kultūros klubo mėnesinis 

susirinkimas atkeltas į lapkričio 
13 d., penktadienį. Įvyks Tauti
nės s-gos namuose, 484 E. 4-ji 
gatvė, So. Bostone. Ta pačia pro
ga įvyks dailininko Leono Urbo
no, iš Australijos, dailės paroda. 
Susirinkimo pradžia ir parodos 
atidarymas 8 vai. vakaro. Kal
bės dail. Urbonas tema: Minties

phijoj, Bostone. Tarptautinėse pa; 
rodose: Whitney Museum, Chrys 
ler Art Museum of PrOvinctotvn,
Riverside Museum, Corcoran»
Biennial Washington, Four Arts 
Contemporary Exhibition, Palm 
Beach, Columbia Musem’s Bien
nial. Jo paveikslus turi: Kauno 
Valstybinis muziejus, Vilniaus 
Dailės muziejus, Latvijos valsty
binis muziejus, Paryžiaus Jeu de 
Paume ir Moderniojo Meno mu
ziejai, Petrapilio (Leningrad) 
Stiglitzo muziejus, Prancūzų Kul
tūros institutas. 1937 m. Pasau
linėje parodoje Paryžiuje Galdi
kas laimėjo Grand Prix ir auk
so medalį, 1959 ir 1962 metais 
pirmąją premiją Four Arts Con
temporary Exhibition, Palm 
Beach, Florida.

Šioje pomirtinėje apžvalginėje 
parodoje Bostone buvo išstatyta 
100 dail. Galdiko pieštų paveiks
lų. Buvo dar ir niekur nerodytų. 
Dalis jų jau buvo pirmąją paro
dos dieną dar prieš parodos ati
darymą parduota. Atidaryme a- 
pie dail. Galdiką kalbėjo buv. 
Pranciškonų prvinciolas kun. Le-

Marinas serž. Svveeney, buvo de
zertyravęs iš Vietnamo ir prisiglau 
dęs Švedijoj, tačiau dabar grįžo ir 
bus teisiamas. Jis geriau sutiko bū 
ti teisiamas, negu gyventi Švedi
joj, nežinia ko laukiant.

Penktadienį atdara nuo 6 vai. 
vakaro, šeštadienį nuo 10 vai. ry
to ir sekmadienį nuo 9 vai. ryto. 

i Apie dailininką Urboną ir jo 
| kūrybą tur būt visi esame skaitė 
' labai gražius atsiliepimus ir ma
tėme jo kūrinių fotografijas laik 
rašei uose.

Klubo susirinkimas atkeltas, 
nes lapkričio 28 d. vyksta Balfo 
seimas ir banketas.

LAISVĖS VARPO 
ŠURUM-BURUM
Lietuvių radijo valanda 

“Laisvės Varpas” turėjo parengi
mą šurum-burum. Susirinko gra
žus būrys žmonių. Programą pra
vedė rašyt. St. Santvaras, pra
džioje pasisakydamas ir dėl pa
čios programos, kas joje yra gera 
ir kokie trūkumai. Meninę pro
gramą atliko kun. Vincas Valka- 
vičius, akomponuojant dr. V, M. 
Vasyliūnui, padainuodamas eilę 
lietuviškų dainų ir net vieną vi
sai negirdėtą apie Kražių sker
dynes. Daina Melnikaitė ir Ire
na Žiurgždaitė, gitara pritariant, 
padainavo lengvus dalykėlius. 
Kai kurie pačios Žiugždaitės su
kurti. Vėliau vyko šokiai ir vai
šės.

BALFO SEIMAS
Primenam, kad Balfo seimas 

vyksta Bostone lapkričio 28-29 
dienomis. To seimo bankete be 
kitų aukštų svečių dalyvaus ir 
naujasis Bostono arkivyskupas 
Humberto S. Medeiros. Amerikos 
spaudos ir televizijos reporteriai 
mini iš Vatikano sluoksnių, kad 
vysk. Medeiros greitai bus pakel
tas į kardinolus. Dalyvaus ir 
naujai perrinktas gubernatorius 
Sargent.

Jeigu dar neatidavei aukos Bal
tui — atiduok.

RINKIMAI

Kaip ir buvo tikėtasi ir kaip 
prieš porą mėnesių rašėme, Mass. 
gubernatorium perinktas Frank 
Sargent, sena. Kennedy, o vieto
je Speaker of the House Mac- 
Cormc, kuris nebekandidatavo, 
išrinkta Louise Day Hicks. Ji ne-

terų dalinių viršininke.

BANKETAS

Tradicinis metinis lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto ren
giamas banketas įvyks lapkričio 
14 d. 6 vai. v. (šeštadienį) Lie
tuvių Piliečių d-jos 3-čio aukšto 
auditorijoj, So. Bostone. Į šį 
banketą kviečiami visi Bostono 
ir apylinkių lietuviai, nes tai yra 
šios mokyklos palaikymui.
Meninės programos dalį šiame 

bankete atliks tos mokyklos’ abitu 
rientas Saulius Cibas, ne tik ge
ras mokinys, bet ir daug žadąs pi- Robin Qui®ley paskirta nuo 1971 
anistas. Kviečiami ne tik tėvai, m‘ 8ausio 4 d; karinių m°-
suaugę, bet ir jaunimas.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
GINA LIETUVOS REIKALUS

Napoleonas Nyerges, lietuvę 
vedęs amerikietis, išnaudoja vi
sas progas laiškais amerikiečių 
laikraščių redakcijom ginti Lietu
vos reikalus ir atskleisti komu
nistinės konspiracijos pavojus pa
čiai Amerikai.

Napoleono laiškai dažniausia 
pasirodo Santa Monica Evening 
Outlook dienraštyje, nes ir Nyer- 
gių šeima Santa Monicoje gyve
na. Komunizmo pavojui atskleis
ti laiškų autorius plačiai išnau
dojo priešrinkiminį laikotarpį. 
Kai kada savaitėje pasirodydavo 
net po pora Nyerges laiškų.

Spalio 24 dienraštyje buvo iš
spausdintas ilgas Nyerges laiškas 
Turkijon pabėgusių Bražinskų 
reikalu. Čia jis, įdomiai rišdamas 
lietuvišką įvykį sū Amerikos in
teresais, dėsto, kad lietuviai bė- 
go iš tokios sistemos, kokią Ame
rikoje siekia įvesti amerikiečių 
lėktuvų pagrobėjai.

Lietūviškon’ bendruomenėn įsi
jungęs ir lietuviškais rūpesčiais 
gyvenąs Napoleonas Nyerges ver
tas visų lietuvių padėkos.

Bražinskų reikalu laiškus ke
liems laikraščiams parašė ir Alg. 
Trasikis, buv. Lietuvių Bendruo
menės Santa Monicos apylinkės 
pirmininkas. Jo laišką ištisai at
sispausdino Santa Monica Even
ing Outlook spalio 22, o kiek su
trumpintą versiją spalio 30 pa
skelbė visoje Amerikos įtakingas 
dienraštis The Christian Science

JAUNIMO SIMPOZIUMAI

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkės iniciatyva pa
daryta bandymų bendruomeniš
kais pagrindais apjungti lietuvių 
jaunimą, kad ryškiau įsitrauktų į 
praktišką lietuvišką veiklą. Šiuo 
metu organizuojamas aukštesnių
jų mokyklų jaunimas. Jau įvyko 
du jaunimo pasitarimai. Spalio

24 pasitarimui vadovavo L. Va
laitienė (doktorantė, Californi
jos u-to dėstytoja), A. Kašėlionis 
(jūrų skautų veikėjas) ir A. Šer
mukšnis (skautų veikėjas).

Jaunimo pasikalbėjimai spalio 
31 buvo tęsiami L. Valaitienės 
namuose. Čia jau prieitas nutari
mas gruodžio mėnesį Santa Mo
nicoje suorganizuoti plačios ap
imties simpoziumą lietuviškom ir 
kitom mokyklinio jaunimo prob
lemom nagrinėti. Pasirinkti net 
šeši klausimai. Pramatyta disku
tuoti visą dieną, o vakare su
rengti pasilinksminimą.

Organizacinę pradžią šiam ju
dėjimui padarė ir tolimesnę glo
bą teikia Bendruomenės komisi
ja — komp. G. Gudauskienė, mo
kytoja V. Kevalaitienė ir solistai 
L. Zaikienė ir K. Dargis.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Veteranų sąjungos 
“Ramovė” Los Angeles skyrius ir 
šaulių Daumanto kuopa, lapkri
čio 22 d .(sekm.) rengia nepri
klausomos Lietuvos ginkluotų jė
gų atkūrimo 52 metų sukakties 
minėjimą.

Tas tradicinis paprotys mus į- 
pareigoja atsiminti tuos, kurie 
mūsų tėvynei atliko didžiausią 
patarnavimą, atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę.

Minėjimas įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. 10:30 bažny
čioje pamaldos (suma) už ka
rius, šaulius, partizanus ir kitus, 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 12 
vai. parapijos salėje — akademi
ja: Lietuvos gen. konsulas LVS 
“Ramovė” garbės narys dr. J. 
Bielskis tars žodį. Paskaitą skai
tys ramovėnas, rašytojas Nori
mas - Mironas. Po paskaitos įvyks 
meninė dalis, kurią išpildys mū
sų vietinės stiprios meninės pa
jėgos. Birutininkės visus atsilan
kiusius pavaišins kavute. Orga-

KELIONĖS | LIETUVA IR GIMINIŲ 
IŠKVIETIMAS Į AMERIKĄ

American Travel Service Bureau savininkas Vladas Raačiaus- 
kas organizuoja 1971 metais grupines keliones J Lietuvą. Jei rengia
tės aplankyti savo gimines, patariame nedelsti ir iš anksto užsiregist
ruoti, nes vietų skaičius ribotas. Vladas Rasčiauskas pirmasis pradėjo 
organizuoti keliones ir jau yra nuvežęs daugiau kaip 20 grupių.

Jo vadovaujamas patyręs kelionių biuras gali Jums suteikti visas 
nformacijas kelionių reikalu, o taipogi sudaryti iškvietimus giminėms, 
norintiems paviešėti Amerikoje ar atvažiuoti nuolatiniam apsigyve
nimui.

Norime dar priminti, kad Biuras patarnauja visiems, norintiems 
lėktuvais aplankyti įdomias Amerikos vietas ir bet kuriuos kitus pa
saulio kraštus: padeda išgauti kelionėms reikalingus leidimus ir pa
rūpina vizas.

Dėl informacijų kelionių ar iškvietimo reikalais kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787

nizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis ir visuomenė gausiai 
dalyvauti.

Valdybos

SENDRAUGIŲ VALDYBA

Los Angeles sendraugių ateiti
ninkų valdyba pasiskirstė parei
gomis. Pirmininkas
tiejūnas, vicepirm. — Antanas 
Polikaitis, sekr. — Julius Jodelė 
ir ižd. bei jaunimo reikalams re
ferentas — Julius Raulinaitis.

S. P.

nėse, Los Angelyje.
R. Akramaitė-Gėtautienė gi

mė 1881 m. rugpiūčio 26 d. Ad
akave, Tauragės apsk., Lietuvoje. 
Ji buvo ištekėjusi už ūkininko Jo
no Gėtauto Kliūčių km., Upynos 
par., Skaudvilės valsčiuje.

1949 m. R. Gėtautienė buvo 
išvežta į Sibirą. Čia jai teko kai- 

Jonas Mo mynyStėje gyventi su Jono Ski- 
riaus šeima. 1954 m. Jonui Ski
riu! susirgus, Rozalija toli bėgo 

(Nukelta į 7 psl.,

MIRĖ SIBIRO TREMTINĖ — 
R. GĖTAUTIENĖ

1970 m. spalio 28 d. mirė Ro
zalija Gėtautienė, mamytė Bro
nės Gajauskienės, Santa Moniko
je, Calif. Rozalija buvo palaido
ta spalio 31 d. Holy Cross kapi-

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 West 43 St. 

Chicago, HE. 60632
Tel. 254-2233 ar PR 8-5374

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421
HiiiiMiiiiim'iriniiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiMiim

RŪTA, INC.
INVESTAVIMO BENDROVE 

Saugus ir pelningas Investavimas. 
Garantija: nuosavybes lakštas

(Deed of Trust) registruotas inves
tuotojo vardu Calif. Valstybes nuo
savybes departamente.

’ Kreipkitės į ROTĄ 
3002 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, California BOIOI 
TEL.: (213) 393-0615

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai ?

Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą.

Už $5 00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes ga
lime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETU
VIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo lei
dinius trečdaliu pigiau.

Rašykite tuojau:

Lietuviškos Knygos Klubui 
4545 W e s t 6 3 r d Street 
Chicago, Illinois 60629

pridedami $5.00 įstojamojo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.

Klubas siunčia savo nariams informacijas, apie išleidžiamas knygas

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

66 Year s of Safety
SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

Mutual Federal Savinos
and Loan Assogiation of Ciiicago

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas,Pres. Tel. 847-7747 

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat.9-1
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Mineapolio policijos policininkas Jeey Winslow demonstruoja tokius 
rūbus, kuriuos naudoja bombų ieškotojai. Tokie trys nauji nuo spro
gimų saugą kostiumai gauti policijoj. Vieno kaina 590 dol.

Dar vienas lėšų telkimo būdas

J. Paškevičius-Arvydas

Su ivvkUBlU mokyklų ąti- Į viško auklėjimo problemų, bet tik 
darymo laikotarpiu, kiekvienais I palengvins ir dalinai atpalaiduos,
metais savaime iškyla ir tų litu
anistinių mokyklų ir iš viso litua
nistinio švietimo bei auklėjimo 
svarbiausioji problema — lėšos.
Štai ir š. m. rugsėjo 15 d. “Drau- B. ... , . ...
gas” 216 Nr. straipsnyje “Tik §l reika1.3 7^’ /"^alyvos 
vieną dolerį“, Jonas Jasaitis įver- įturetų, imt,sJL’ aP/linklų «r a- 
tindamas galvojančią Visuomenę I P/^ardų vadovybes, ir tai nedel-

besirūpinančius švietimo srityje 
darbuotojus nuo nuolatinio aukų 
prašinėjimo, bei sudarys šiokį tokį 
pagrindą.

prašydamas, tam tikslui, vieno siant. Apylinkių ir apygardų va-
dolerio. Nors čia pat priminda- j dovyįės turėtų užm^sti ^šius su 
mas, kad tas aukų prašymas, tiek 1 Jų rlbose esamais lletuvlšk< <>r- 
jų prašytojams, tiek jas duodan
tiems yra jau nusibodęs. Reikia 
pripažinti, kad tai tiesa. Aukų 
prašymas šiame krašte yra tiek į- 
sipilietinęs, kad dažnai net sunku 
susivokti, kam duoti, kam ne, nes 
visų prašymai pagrįsti kilniais 
tikslais. Todėl, ar nebūtų laikas 
pasvarstyti ir paieškoti kelių ir 
būdų, kaip tas mums taip gyvybi
niai reikalingas mokyklų išlaiky
mui lėšas kitu būdu sutelkti?

Ačiū Dievui, negalime skųstis 
įvairių lietuviškų organizacijų bei, 
klubų stoka. Kiekviena organiza
cija, metų bėgyje, suruošia vieną 
kitą parengimą, ar gegužinę. Už
tenka tik dirstelėt į spaudoje skel
biamus parengimų kalendorius ir 
pamatysime, kad vargiai ar rasi
me nors vieną kitą savaitgalį, ku
riame nebūtų 2-3, ar daugiau pa
rengimai. Neteko girdėti, kad mi
nėti parengimai toms organizaci
joms būtų nuostolingi. Todėl bū
tų gražu ir patriotiška, kad tos or
ganizacijos, gauto iš parengimų 
pelno, tam tikrą nuošimtį paskir
tų gyvybiniam lietuviškam švieti
mo reikalui. Turbūt nedaug pa
justų, kuri nors organizacija, ga
vusi iš suruošto parengimo, saky
sim, 100 dol. pelno ir paskyrusi 
minėtam reikalui 5 ar 10 dol ir, | 
jos biudžetas nuo to nenukentėtų, 
tik įprasmintų pačios organizaci
jos egzistenciją. O ir minėtus pa
rengimus lanko ir dolerius suneša 
tik tie patys lietuviai, kurie dar 
jaučiasi esą lietuviais ir, kurių 
vaikai, ar vaikaičiai lanko lietu
viškas mokyklas. Taigi ir paren
gimų ruošėjų ir juos lankančių tas 
pats ir svarbiausias tikslas — ne- 
žūt lietuvybei. Iš tų parengimų, 
kurių vien Chicagoje būna šim
tai, susidarytų gana solidi suma, 
kuri, kaip tekantis upelis sroven
damas gaivintų, pasinešusį nuvys
ti lietuvišką medį. Panaši padėtis 
yra ir kitose didesnėse bendruo
menėse — Detroite, Clevelande, 
Bostone ir kitur, Tas, žinoma, 
neišspręs visu šimtu procentų, 
mūsų mokyklų ir bendrų lietu-

KATALIKYBE DRAMBLIO 
KAULO KRAŠTE

Popiežius Paulius VI, minint
75-ąsias metines nuo Kristaus 

mokslo skelbimo pradžios Dram 
bliakaulio Krante Afrikoje, 
krašto vyskupams ir tikintie
siems pasiuntė specialų sveiki
nimo raštą. Dabartiniu metu 
Drambliakaulio Krante jau vei
kia 7 katalikų vyskupijos ir ka
talikų skaičius nuolat didėja. 
Drambliakaulio Kranto vyriau
sybė šiomis dienomis užmezgė 
diplomatinius santykius su Va
tikanu, paskirdama savo amba
sadorių. Taip pat krašto prezi
dentas ir vyriausybės nariai 
dalyvavo sukakties minėjimo iš
kilmėse bei padėkos pamaldose.

MISOELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. Tel. Y A 7-5980

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

Tel. — LA I ■ 6047
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

05 ir California — mūr. 4 butai-—- 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge
nas pajamos. $52,000.

(Mūr. biznio namas. Kepykla su 
visais Įrengimais lr 2 butai. Tik 
$22,000.

02 ir Itockwcl] — Mūro 2 butai. 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$82,500.

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32,500.

VAINA REALTY
Tel. RE 7-9515

PARDAVIMUI

Parduodamas Cold Spot šaldytu
vas (11 bub. p.); Simmons Beau- 
ty Ręst spyruoklės ir matracas; 
“cement mixer”. Skambint vaka
rais ir še: tad. — 917-3591

D ® M E S I O !

HELP VVANTED — VYRAI

ganizacijų vadovais, ir šį taip gy
vybiniai svarbų reikalą išdisku
tuoti, aptarti ir pradėti vykdyti.

Neabejojama,' kad atsiras balsų 
tvirtinančių, kad visos mūsų lie
tuviškos organizacijos yra sukur
tos kilniems patriotiniams tiks
lams, ir kad jos taip pat dirba 
kultūrinį ir patriotini darbą. Tai 
tiesa. Bet kaip ilgai tos organi
zacijos gyvuos ir, kaip ilgai jų 
parengimai bus sėkmingi, jeigu 
leisime nutausti ir nesirūpinsime 
mūsų priaugančia karta?

Šiandien, kuomet lietuvių tauta 
kovoja žūtbūtinę kovą dėl savo 
išlikimo, mes negalime likti tik 
pasyvūs stebėtojai, bet visom sa
vo jėgom ir visais ištekliais turi
me į ją įsijungti, nes laikas dirba 
mūsų nenaudai. Šiandien ne nau
jiena išgirsti nusiskundimus, kad 
mūsų jaunimas greitai nutautėja. 
Reik pripažinti, kad šis nusiskun 
dimas nėra be pagrindo. Štai, kad 
ir ateities šviesus elitas — mūsų 
Studentų s-ga, kadaise gražiai pa
sireiškusi savo darbais, — šian 
dien vos tik vegetuoja. Panašus 
nutautėjimo procesas vyksta ir da
lyje priaugančios moksleivijos, 
todėl, kol dar nėra pervėlu, turi
me sukrusti.

Reikia manyti, kad tiek L. B. 
apylinkių ir apygardų valdybos, 
tiek visų lietuviškų organizacijų 
vadovybės supras, šio lietuvių 
tautai gyvybinio reikalo svarbą ir, 
bendru susitarimu jį įgyvendins.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių u vietinių auto talsym.j-. 
Patyrė mechanika) Elektroninis mo 
’oro patikrinimas Vilkikas.

Tel. GR A-S134 arba GK 0-3353 
Savininkas Jnoaas (Jom r Jurntti.
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VYTSUTflS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2000 W. 09th St.. Chicago, UI. 60028 

TELEF. WA 5-2787 
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
Puošnus 4 butų mūras Brighton 

pko. rinktinėj vietoj, čia yra viskas 
ko nori geras pirkėjas.

Platus lotas Marųuette piko centri
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim.

Puikus didelis 2 po 0 kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. gara 
žas. $29,500.

4 būtų ant kampo mūr. Sausas, 
švarus. Iš gerų rankų. Marąuette 
Pke. $44,000.

2-Jų butų. 14 metų modern. mūr. 
8-jų auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000.

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600.

Pajamų mūras. Švarūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kaina tinka — 
$25,000.

2-jų butų, 18 metų mūras. Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuvės 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga
ražas. Arti mūsų, naujame Mar
ąuette parke. $37,800.

VALDIS REAL ĖSTATE
7051 S. Washtenaw Av.. RE 7-7200

...................................Illlllllllllllllllllllllll)
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname lr vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
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Immediate Opening For

DENTAL LAB TECHNICIANS
Experienced in Set-Ups 

ALSO

METAL LAB MANAGER
Penmanent positions — excellent 
salaries. Vacations. Life and hospi- 
talization insurance. Write in con- 
fidence to; ED H3LL.

SOUTHERN DENTAL LAB
Suite 106

2310 So. Main Street 
HOUSTON, Texas 77002

milini

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
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STATE FARM MUTUAL 
World’s largest multlple line insurer

has immediate openings for 
Salesnicn In tlie S.W. Suburbs

Leads furn. Exc. trainlng program. 
Area agent income average over 
$20,000 In ’69. tjualiflcatlons: suc- 
cessful sales or buslness background. 
College erių. preferred. Call for appt 

087-7101 or 448-1010 
PAUL B. TUVIS
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M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai lr pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068
IIIIIIIIUIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiliillilllllllllllllllllllllllliillMIIIIIIIIIHIiiuuliiiiUi

APDRAUDŲ AGENTCSA
Namu, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobiliu.

Patogios išslmo- 
_______ kejlmo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Avė., FR 8-2238

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji Įren
gimai. Judri vieta. Dabai geras biz
nis, Lengva aptarnauti.

3 butai ir biznio patalpa, rinktinė 
vieta. Marąuette pke. $48,000.

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta.

Insurance — Income Tas 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W„ 43rd St., CL 4-2390
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COSMOS PARCELS EXPRESS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Licensed by VNESHPOSYLTORG
2501 W. 09th St., Chicago, III. 00029 
3333 S. Halstcd, Chicago, 111. 00008 

Tel. VVA 5-2737; 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI lr AUTOMOBILIAI.

E. Žukauskas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim i

Exper’d Upholsterer

For fast growing fumiture com
pany. Just experienced men need 
apply. Excellent conditions.

CALL 735-5446

A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustos perkranstymas
— Įvairių atstumų —

823 VVEST S4th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

I METAL REFINERY FOREMAN 

AND MECHANIC VVANTED 
Please apply in person. 

LNLAND METALS REFINING Oo. 
651 East 119th Sareet 
PHONE — 928-0767

TREJOS DEVYNERIOS
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

$3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė- 
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių

J. 8c J. PHARMACY
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629

TELEF. — PRospect 6 - 4363

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

1) 5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

Phone WA 5-8202

2) 5996 SOUTH ARCHER AVENUE

Phone 735 - 2345

SCOTCH TOISKEY — Nationally

Advertised Brand.....................Fiflh — $4-49

OLD M1LWAUKEE BEEB .... 6 cans — 98 c«-
POPULAR BRAND STRAIGHT

BOURBON, 86 Proof................Fiith — $2-?9

VYKITE CBOTO ALCOHOL 190 prool, Fiith $5-29

CANADIAN VVHISKEY................... 1 Fifth — $3-49

_________ ________________________ 3 Filths $1Q.0ū

GEMAN BRANDY,................................ Fiith — $3-98

IMPOBTED SCOTCH ■, M gal, $7-29; 5lh $2-98 

FRE.NCH CH9MPAGNE...................Fiith — $3-98

3 br $11.00

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas
MIGLINAS

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

iiiiiiiiiiiiiiimjliiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiii

1Į6 aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mleg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 lr California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą.

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
lą.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
lr Rockwell. $19.500.

LEONAS REAL ESTATE
TNCOME TAX — N0TAR1A

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015

TOP PAY FOR KNPERIENCED

BAKER
FLOUR BARREL BAKERY 

483 Main St., Glen Ellyn, Illinois 
PHONE — 469-0563

CONTRACTORS

Heating Contractor j
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air condltloning — Į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
kftma.1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 9, RI.

Telefonas VI 7-3447

CONSTRUCTION

N. HU 4-74M

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai]

DEM

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU PIRKIMAS —

Butų nuomavimas — Incotne Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

ĮSIGYKITE DABAR 1

DE PROFUNDIS 
Rantau

Muzika Vlado -lakubėno, ž odžif 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš 
riam chorui su fortepiono ar var 
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina SI.06 
gaunama DRAUGE. Illinois gyveD 
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo 
Kesčiams. /

~help VVANTED — MOTERYS

SECRETARY
For local law offiee 

Apply

2553 VV. 47th STREET 
Until 4 P. M. Closed VVecLnesday

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. “Drauge”.

D fi M E S I O !

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Incotne Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

DĖMESIO

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuviu Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stotiei 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų —- perduodama vėliausių 
ppsaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio retka 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis Drangas.

ŠIO!

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ?

Tik dienraščio "Draugo” knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos.

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
leidyklos Amerikoje. Taip pat bevelk visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį "Draugą” ir jo platintojus.

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės j "Draugą"

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J. LEEPONIS

FURNITURE CENTER, INC. 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta.
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jof 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

Ką tik išėjo iš spaudos

BALIO SRUOGOS “RADVILA PERKŪNAS”
(Antroji laida)

Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 
(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio
je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirusiško turinio šis veikalas 
netilpo Balio Sruogos raštuose, išleistuose Lietuvoje Išlei
do Terra, tiražas - 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 dol

Užsakymus siųskite:

n D R A U G A S 11
4545 West 63rd St., Chicago, Illinois 60629

I erskaitę hrauĮjį, duokite kitiems nasiskaityti.



PANAIKINTA ŠV. MYKOLO PARAPIJA
Šv. Mykolo parapijoj, Chica- Klebonas siūlė koplyčią

gos šiaurėje, paskutinios šv. 
Mišios buvo atlaikytos lapkri
čio 1 d. Po šv. Mišių buvo pa
skaitytas Chicagos arkidio- 
cesijos dekretas, kuriuo paskelb
tas parapijos uždarymas. Toms 
šv. Mišioms buvo susirinkę 45 
senieji parapiečiai.
Kun. Valančius atsistatydino
Paskutinieji gyvenimo metai 

šioj parapijoj prasidėjo šių me
tų birželio mėnesį, kai kun. 
Anastazas Valančius dėl svei
katos turėjo pasitraukti iš pa
reigų ir vėliau gavo leidimą iš
eiti į pensiją.

Kai kun. Valančius atsigulė 
ligoninėn, kun. Frank Cantieri, 
Švč. M. Marijos Apsireiškimo 
parapijos (bažnyčia yra kitoj 
pusėj gatvės nuo Šv. Mykolo 
parapijos) klebonas perėmė 
šios parapijos reikalų tvarky
mą. Kun. Cantieri parūpino, kad

Kadangi artinasi žiema ir 
Šv. Mykolo bažnyčios būklė 
yra tokia varginga, tai kun. 
Cantieri pasiūlė, kad senieji 
parapiečiai rinktųsi j turimą 
mažą koplytėlę, kur būtų gali
ma laikyti lietuviškas pamal
das kas savaitę, bet sakoma, 
kad parapiečiai nepareiškė noro 
ten rinktis.

Parapijos dokumentai bus 
laikomi švč. M. Marijos Apreiš
kimo parapijos klebonijoje, 1650 
N. Paulina St., Chicago, III. 
60622, tel. 384-3140.

Reikia pažymėti taip pat fak
tą, kad tėvai marijonai Šv. My
kolo parapijai vadovavo nuo 
1913 iki 1920 metų. Ten pir
mieji marijonai — kunigai ir 
broliai — pastoviai gyveno ir 
darbavosi, kol perėmė Aušros 
Vartų parapiją ir perėmė dien
raščio Draugo redagavimą ir į- 

ir

Debbic Urban, 15 m., gyvenanti San Antonio, Texas. dėl smegenų sužalojimo negali valdyti nei rankų, nei kojų, 
bet valdo, nors ir ne pilnai, galvos judesius. Ji turi elektrinę rašomąją mašinėlę ir lengvais judesiais galvos, prie 
kurios pritvirtintas ilgas. virbalas, gali mašinėle rašyti, atsakydama į laiškus, kurių ji gauna iš viso pasaulio. Pa
rašyti mašinėle puslapį jai trunka apie tris valandas.

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. lapkričio m. 11 d.

tik lankyti jų ruošiamas dail. 
Galdiko parodas, bet ir įsigyti 
jo paveikslų, — ir gerą kūrinį 
turėsime, ir sesėles tuo parem- 
sime. Nors šių metų metinė 
susiartinimo šventė — geguži
nė praėjo su dideliu pasisekimu,

apylinkėje, jau įsigijo daug pa
lankumo iš apylinkės gyvento
jų. Tai didelis indėlis lietuvių 
kultūros ir vardo kėlimui prie 
pagrindinio tikslo — savojo jau 
nimo auklėjimo.

Prel’.. Pr. Juras savo žodyje
tapiau pelno žvilgsniu tai yra pasisakė seseles remsiąs tik to-
tik lašas jūroje, todėl visi nuo
širdžiai kivečiami ir toliau sese
lių didelius darbus remti.

Motinėlė M. Aloyza, sveikin
dama prel. Jurą vardinių proga, 
padėkojo už nuolatinę jo globą 
per 30 metų, bei paramą kongre

dėl, kad jos eina į minią: ma
žus ruošdamos į gyvenimą, su
augusius stiprindamos jų kely, 
senelius ruošdamos sutikti Kū
rėją. Vienas iš jų uždavinių yra 
įamžinti, skleisti lietuvišką kul
tūrą. Visi esame kviečiami reng

gacijai, kuri nežiūrint pašauki- j ti prieauglį, kuris užimtų sese- 
mų trūkumo, vis dėl to pasilie- lių vietą, pasišvęsdamos Kris- 
ka vien lietuviška. Seselės eina taus vynuogynan. Būkime visi 
bendrą genį nešdamos visiems, ' vienos minties, vienos širdies ir
ir susilaukia nuoširdžių rėmėjų 
iš visuomenės pusės.

Neringa, nors įsikūrė WASP

vieno veikimo ne tik Dievo gar
bei, bet ir Lietuvai Tėvynei.

K. Valiuškienė

lietuviškos šv. Mišios parapijo- sisteigė spaustuvę. Tačiau .. 
je butų kas sekmadienį iki pa-!spaudos darbai prasidėjO) tė. 
skutinių Šv. Mišių lapkričio 1 d. vams marijonams dar būnant 
Tos paskutinės šv. Mišios buvo šv. Mykolo parapijoje, kur bu- 
atlaikytos visų buvusių mirusių VO leidžiami pirmieji numeriai 
parapiečių intencija, juos prisi- “Tikybos ir Doros” laikraščio.
menant. Spaustuvė buvo parapijos rūsy.

Kadangi šv. Mykolo parapi
jos pastatas yra tokioj blogoj Tai taiP baigiasi gyvavimas 
padėty ir artinasi žiemos laikas, *^ar v*enos lietuviškos parapi- 
buvo nutarta šiuo laiku paskelb- j°8’. kuri niekad nebuvo didelė 
ti uždarymą. Kun. Cantieri aiš- narilJ skaičiumi- bet visvien bu
kina, kad būtinai reikia naujo vo šiaurėje Chicagos dalyje gy- 
šildymo aparato, stogas prakiu- venančių lietuvių centras. Da
ręs, o klebonijoje reikalingi ki- ?ar ,šią aPylinke užėmė didieji 
ti pataisymai. I fabrikai, o tie pasikeitimai pri

vertė buvusius parapiečius išsi
kelti į ramesnes apylinkes.

SESELIŲ RĖMĖJŲ CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS

Los Angeles, Calif.
(Atkelta iš 5 osl.)

per Sibiro miškus, surado kunigą 
ir jį parvedė suteikti Jonui Ski
riu! paskutini patepimą. Ir už ke
lių dienų ji J. Skiriu palaidojo.

1956 m. ji po septynių metų 
sunkaus darbo Sibire, grįžo Lie
tuvon, kur nerado nei pastogės, 
nei pensijos, nei darbo. Jos dukra 
Bronė Gafauskienė, gyvendama 
Los Angeles stengėsi ją persisiųs- 
dinti Amerikon. Ji sužinojusi, 
kad San Francisco meras vyksta 
į Maksvą, jam rašo ir maldau
ja, kad jis paprašytų Chruščiovo 
leisti jos senutei mamytei atvykti 
pas dukterį. 1960 m. ji buvo iš
leista- ir atvyko į Los Angeles.

Laidotuvių apeigos vyko Šv.* 
Kazimiero bažnyčioje. Per rožan 
čių kun. dr. A. Olšauskas pasakė 
pamokslą, o kapinėse žodį tarė 
A. Skirius ir giminių vardu vi 
sus dalyvius pakvietė pietų, į Ga 
jauskų butą.

KARD. SLIPYJ 
AUSTRIJOJE

S. K.
JAUNIU IR JAUNUČIŲ 

SUSIRINKIMAS
Los Angeles jauniai ir jaunu

čiai ateitininkai renkasi susirinki
mui lapkričio 15 d., sekmadienį 
1 — 3:3: vai. p. p. Palubinskų 
namuose 6682 Healey Avė., Gar- 
den Grove, telefonas 894-2651. 
Šį kartą į susirinkimą atvažiuoti 
ypač patogu Orange County gy
venantiems nariams. Programoje 
— užkandžiai iš toliau atvažiavu-

Austrijos katalikų spaudos 
agentūra Kathpress praneša, 
kad ukrainiečių vyriausio dva
sinio vadovo kardinolo Slipyj 
apsilankymas Vienoje paliko 
neišdildomą įspūdį. Aplankęs 
Austrijoje gyvenančius ukrai
niečius katalikus, kardinolas 
Slipyj buvo priimtas Austrijos 
respublikos prezidento Jonas ir 
kancelrio Kreiskio bei turėjo į- 
vairius susitikimus su aukštai
siais Austrijos katalikų Bažny
čios atstovais. Šv. Stepono ka
tedroje Vienoje kardinolas Sli
pyj aukojo šventąsias Mišias 
rytų katalikų apeigomis, kurio
se dalyvavo Vienos arkiv. kard. 
Koenig, Vatikano nuncijus ar
kiv. Rossi ir daugiau kaip 5,000 
tikinčiųjų. Ta proga pasakyta
me pamoksle kardinolas Slipyj 
ypatingai iškėlė kard. Koenig 
ir Vienos katalikų Bažnyčios 
reikšmę visų krikščioniškųjų 
Bažnyčių vienybei įgyvendinti. 
Taip pat kard. Slipyj savo žo
dyje palietė ir dabartinę Ukrai
nos katalikų Bažnyčios padėtį. 
Šiuo metu laisvajame pasau
lyje gyvena daugiau negu du 
milijonai ukrainiečių katalikų, 
vadovaujamų dvidešimties vys
kupų. Paskutiniais metais kar
dinolas Slipyj aplankė didžią
sias ukrainiečių katalikų ben
druomenes Anglijoje, Prancūzi-

Neringoje, Vermonte, spalio
4 d. šv. Pranciškaus šventėje, 
susirinko apie dvidešimtis val
dybos narių.

Šv. Mišias aukojo prel. Pr.
Juras. Pamoksle jis palygino šį 
mūsų susiėjimą kalnuose Ver
monte su šv. Pranciškaus išvy
kimu į Alverno kalnus, žmogaus 
dvasinė gyvybė yra tik vieny
bėje su Dievu. Mūsų seselės stip 
riai jausdamos gyvąją dvasią, 
dirba milžiniškus darbus religi
nėje, auklėjimo bei tautinėje 
srityse. Po pamaldų seselės pa
vaišino, kaip ir visuomet, ska
niais pietumis.

Centro valdybos pirm. V. Vait
kus, atidarydamas posėdį, svei
kino varduvininką Pr. Jurą, dė
kodamas už jo stambų įnašą 
tautinėj, kultūrinėj srityje. Su
sirinkusieji sugiedojo solenizan- 
tui “Ilgiausių metų”. Apie vy
kusias stovyklas ir statybas Ne
ringoje pranešė S. M. Paulė, šią 
vasarą, 9 savaičių laikotarpyje, 
įvyko 4-rios stovyklos. Bend
ras skaičius siekia 400 asme
nų. Statyba dėl lietinga pava
sario, dėl naujų Vermonto val
stijos reikalavimų ir ilgiau už
truko ir daugiau kainavo. Visa 
statyba kainavo 110,000, iš ku
rių virtuvė — 10,000 dol. Pa
statyti nauji, ar pertvarkyti 
senesnieji stovyklautojų namu-

mui Vila Maria, iš kurios jau 
būtų lengviau pereiti į Matulai-

sunkumų įstoti į kolegijas. Da
bar bendrabutis yra "Raudon
dvario” antrame aukšte, gi tre
čiasis aukštas yra laisvas. Ja
me gali apsigyventi kas tik nori 
ir bet kuriuo metu. Padėkos

čio namus. Takiu būdu būtų iš- j Mvaitgalį atetttain-
vengiama sunkumų su Conn, Jsu
valstijos formalumais. Seselės 
iš savo gyventojų ima tik tiek, 
kiek valdžia moka neturtingie
siems. Kadangi pačios seselės 
algų negauna, tai iš Matulaičio 
namų pajamų apmoka nuošim
čius ir dalį kapitalo — pasko
los. Ketvirtojo sparno įrengi
mas kainuotų 176,000 dol. šią 
sumą tikimasi surinkti iš paren
gimų, testamentų, aukų pavie
niams kambariams įrengti.

S. M. Palmyra pabrėžė, kad 
seselės be pasauliečių pagalbos 
negalėtų atlikti visų tų darbų, 
duoti lietuvių visuomenei tiek, 
kiek duoda. Praėjusią vasarą 
Putname vasarojo apie 100 as
menų. Bendrabutyje gyvenan
čios mergaitės gauna religinį 
bei tautinį auklėjimą. Be to, vi
sos abLurientės neturi kokių

kų kursai. Eglutė, dėl mažo pre
numeratorių skaičiaus, iš pre
numeratų mokesčio neišsiver
čia. Dėka aukų Eglutė skolų ne
turi. Parama visada mielai lau
kiama, ypač prenumeratomis. 
Jaunimui skirta spauda yra vie
nas stipriausių ramsčių lietu
vybės išlaikymui, tautos gyvy
bės tęstinumui užtikrinti. Eglu
tės šventė užplanuota 1971 m. 
birželio 6 dieną.

Ssselės kviečia visuomenę ne

A. -f A. BARBORA SEIBUTIS
LUKPETRYTE

Mirė lapkr. 10 d., 1970, 8:05 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr., Pumpėnų parapijos. 

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdme vyras Jonas, duktė Elvira 

Downs, žentas John, sūnus advokatas Alphonsus, marti Syl- 
via, 5 anūkėli, brolis Juozapas Lukpetris su šeima, gyv. Mus- 
kegon, Michigan, ir kiti įminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį Antano M. Phillips 
kopi. 3307 S. Lituanica Avė..

Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 13 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
ged. pamaldos už vebonės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero liet. kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyr,as, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai.

Laid. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

siems, pokalbiai vyresniems, pa-1 joje, Ispanijoje, Vakarų Vokie-
sakos jaunesniems, žaidimai, dar 
heliai ir išvyka į vaikų labai mė
giamą Atlantis parką su daugy
be žaislų. Vyresniems — organi
zuotas sportas.

Kviečiami lietuviškai kalban
tys vąikai nuo 6 metų.

S. P.

tijoje bei JAV-se 
kraštuose.

ir kituose

— Popiežius Paulius VI šio
mis dienomis paskyrė naują 
pronuncijų Tautinei Kinijai 
monsinjorą Edvardą Cassidy,

iiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ką tik išėjo iš spaudos 

HERMANNO SUDERMANNO 
novelių rinkinys

Lietuvių apysakos
Pirmoji šio rinkinio novelė:

“Kelionė į Tilžę” yra mums įdo-
„ . . . . , ,mi ne tik savo lietuvišku kolo-ka,, _ juose jrengta prausyk- rjtu kartu vienas la.
los. Pastatyti ir įrengti skalbyk- , . ..... : s. ,, ■ j v ,. .® J blausiai intriguojančių pasakoms ir dušų nameliai. Tuo tarpu 1
atsisakyta nuo sumanymo sta
tyti tėvams — svečiams pavil
jono, naujo ligonbučio. Ateinan
čiais metais labai reikalinga pa
statyti erdvesnę valgyklą, ku
rią būtų galima panaudoti kaip 
salę.

S. M. Augusta rūpinosi Ma
tulaičio namais. Ji savo apys
kaitoje pranešė, kad Vila Maria 
įgyvena pajėgesnieji seneliai; 19 
lietuvių ir 4 ne lietuviai. Matu
laičio namuose yra 90 senelių, 
iš kurių trys ketvirtadaliai lie
tuvių. Connecticut vastijosd val
džia prideda skirtumą išlaidų 
tiems seneliams, kurie ekonomiš 
kai nėra pajėgūs, todėl ir rei
kalauja, kad seselės priimtų ir 
vietinius senelius. Connecticut 
valstija nesuinteresuota mokėti 
iš kitų valstijų atvykusiems 
žmonėms. Todėl seselės ir prašo, 
Matulaičio namais suinteeresuo 
tuosius, atvykti kol jie dar yra 
pajėgesni, tvirtesni apsigyveni-

i jimų literatūroje.
“Lietuvių apysakas” išvertė 

V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrozaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina yra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GEI ir pas platintojus, 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimmiiiiiiiii

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

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebino 

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

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road.
Chicago, 111. 60629

CESIjOVAS VITKAUSKAS
District Manager

Tel.: 585-0242 ; 585-0248

ŽINOMA KOPLYČIA
Leonard Funeral Home
10821 So. Michigan Avenue 

Chicago, Illinois

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI KOPLYČIA
De Young-Vroegh Funeral Home

649 East I62nd Street 
South Holland, Illinois

Irgi parūpiname šermenų kambarius kitose Chicagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose.

Patarnavimas dieną arba naktj. šaukite telefonu COmmodore 4-2228

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnlee Ir automo
bilio pan

FRANK ZAPOLIS
3208 W West 95th Straet 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 Ir GR A-4S89

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčla
2148 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PR 8-0883 — PR 8-0884

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi “Drauge".

EUDEIK IS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L ad o t u v i ų Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehUl 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Califomia Avė, Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS
J 446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. lapkričio m. 11 d.

X Gausios skaitytojų aukos 
lengvina dienraščio leidimo dar

ybą. “Draugą” aukomis parėmė: 
po 3 dol. — L. Rupeika, Uršulė 
Zinkus; 2 dol. — M. Trumpaus- 
kienė; po 1 dol. — Aleksandra 
Šukys, V. Kankalis. Dėkojame.

X Filisterių skautų sąjun
gos Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas lapkr. 
13 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Sharkos restorano patalpose, 
79 ir Western gatvių kampas. 
Pašnekesį apie vasaros keliones 
praves ir skaidrėmis pademon- 
truos fil. Br. Juodelis. Visi kvie 
čiami dalyvauti.

X Dr. Stasys Žmuidzinas,
8:00 vai. vakare. Programoje j 2840 W. 83rd Str., Chicago, III., 
inž. L. Šilkaitis duos paskaitą specialiu laišku mums išreiškė 
apie šių dienų modernišką tele- padėką už tvarkingą dienraščio 
foną ir jo veikimą. Programa siuntinėjimą. Atnaujindamas 
bus paįvairinta su skaidrėm, prenumeratą, jis pridėjo 10 dol. 
brėžiniais ir exponatais. Nariai, auką spaudai paremti. Labai 
busimieji nariai ir svečiai bei ačiū.

X Alto metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 14-15 dienomis 
Bismark viešbuty, 171 W. Ran- 
dolph St. Chicago lietuvių tary
bos nariai prašomi dalyvauti.

X Amerikos - Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus visuotinas su
sirinkimas įvyks lapkričio 13 d. 
(penktadienį) Sharkos East 
restorane, 79th & Western Avė.,

x Lietuvos ūkininkas sve
čiams rodydavo savo gyvulius, 
amerikietis darbininkas rodo 
savąjį automobilį, o lietuvis in
teligentas didžiuojasi sava lie
tuviškų knygų biblioteka. Jos 
papildymui naujų knygų kreip
kitės į “Draugo” administraciją, 
kurioje galima gauti tik ką išė
jusias knygas: C. Grincevičiaus 
romaną “Geroji Vasara”, O. 
Nendrės romaną “Antroji Ban
ga”, H. Suedermanno noveles 
“Lietuviškos Apysakos” ir dau
gelį kitų.

x švč. P. M. Gimimo parap. 
Tėvų klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio 12 d. 7 
vai. vak., parapijos salėje. Po 
susirinkimo, detektyvas Char
les Kerrins skaitys paskaitą 
apie narkotikus ir jų pavojus. 
Paskaita prasidės 8 vai. ir tė
vai ir motinos yra kviečiami 
dalyvauti.

Žvaigždutė
{steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 606Sfl

X

kviečiamiponios nuoširdžiai 
atsilankyti.

X Lietuvos vyčių organiza
cijos Vidurio rajono vadovybė
atsiuntė “Draugo” vadovybei' d. 10 vai. ryto T. T

X Akademikių skaučių drau
govės kandidačių sueiga įvyks 
šį sekmadienį lapkričio 15 d. 3 
vai. po pietų 5747 S. Campbell 
Avė. Visas kandidates ir susi- 

dra' malda bei Šv. Mišių auka domėjusias mergaites raginame 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 15 j dalyvauti.

x Korp. “GAJA” mirusiųjų 
korporantų prisiminimas ben-

Marijonų
malonų laišką, kuriame šiltais j vienuolyno koplyčioje 6336 So. 
žodžiais įvertino musų dienraš- Kilbourn Avė. (prie DRAUGO)
čio spaudos darbą ir jo pastan 
gas padėti Vyčių organizacijai.
Savo laišką vyčiai palydėjo ir 
25 dolerių auka. Vyčių rajono 
vadovybę’ sudaro: prezidentas 
Vincent Ed. Pavis, sekr. Stella 
F. Pavis, ižd. Stella Sankal.
Esame Lietuvos vyčiams už pa
ramą dėkingi.

X Chicagos skautininkų-ių 
“Ramovė” ruošia linksmavaka- 
rį lapkričio 14 d., 7 vai., Cardi
nal Muendelein salėje, 2306 W.
69th St. Veiks gėrimų bei už
kandžių bufetas, šokiams gro3 
gera muzika. Pelnas skiriamas 
“Skautų Aidui” paremti ir vi
suomenė kviečiama atsilankyti.
Įėjimo kaina 2 dol. (pr.\

X Ieškomas Vacys Kunevi
čius, gyv. Brighton pko. apyl.
Prašo skubiai atsiliepti T. Ky
mantas, tel. HE 6-0037 arba 
PR 8-2434. (sk.)

X Chicagos Lietuvių Golfo 
klubas rengia tradicinį metinį n®’ akompanuojant prof. Vla- 
balių - banketą. Lituanus žurn~- dui Jakubėnui, išpildys progra- 
lui paremti. Banketas įvyksta Vliko seimo bankete, kuris 
lapkričio 21 d., šeštadienį, Holi- ivyks m' gruodžio 5 d. Bis- 
dav Tnn svetninėip- 4410 w marcko viešbučio Wallnut sa- 95th S"" oi™'. Kvietimai gaunami pas

6:45 vai. vak. su cocktails ir Faustiną Mackevičienę, Birutę 
vakariene. Meninę programos Skorubskienę, Balį Vitkij ir 
dalį išpildys mūsų iškilieji dai- Marginiuose. (pr.)
nininkai: solistė Danutė Stan-! x Nebėra sukamo stočių 
kaitytė ir solistas Stasys Baras, derintuvo geruosiuose Sylvania 
Akomponuoja Alvydas Vasai- spalvotos TV aparatuose. Gra-

Chicagoie. Po pamaldų susirin
kimas ir pusryčiai. T. T. Mari
jonų vienuolyno svetainėje. Ko
legas korporantus ir jų šeimas 
kviečiame dalyvauti.

Korp. “GAJA” Valdyba 
(pr.)

X LDK Birutės dr. C. Chi
cagos sk. lapkričio 21 d. 8 v. v. 
Jaunimo Centre rengia tradicinį 
koncertą — balių. Meninę pro
gramą J. Puodžiūno baleto stu
dija ir solistai Violeta Karosai- j 
tė, Janina Kolytė,' Simas Vel- 
basis ir Jaunutis Puodžiūnas 
išpildys lietuvišką baletą “Pa
simatymas”. Šokiams gros žavus 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. 
Veiks birutininkių suaukotas 
bufetas. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. Staliukus 
prašome rezervuoti išanksto 
telf.: 925-0927 arba RE 5-5118.

(pr.)
X Solistė Prudencija Bičkie-

Su domesiu klausomės mums ge
rai paž štamų lietuviškų dainų me
lodijų, akordeonu grojamų mūsų 
tautiečio Charles Daubaro. Dauba
ras —philadelphiškis, pažįstamas 
ne tik iš puikiai įgrotų plokštelių, 
bet kartais jis matomas ir dides
nių parengimų scenoje. Prieš rin
kimus suruo-tame tautų festivaly
je, tūkstantinės dalyvių minios jis 
buvo sutiktas audringu plojimu. 
Ten grdėjome “Vai žiba žiburė
lis”, “Siuntė mane motinėlė” ir 
klumpakojį. Festivalį ruošė GOP 
tautybių padalinys Philadelphijoje.

Nuotr. K. čikoto

tis. Lituanus žurnalo parėmi
mui yra paskirtos dovanos lai
mingiesiems :

1. Spalvota televizija,
2. Encyclopedia Lituanica (4 

tomai),
3. Dail. Zitos Sodeikienės pa

veikslas.
Šokiams gros Alfonso Mar

kausko orkestras. Įėjimas — 
$12.50 asmeniui. Užsisakykite 
staliukus iš anksto. Bilietus ga
lima gauti dienos metu skambi
nant tel. 922-6684; vakare — 
778-6723. Bilietai gaunami ir 
Marginiuose. Malonioji visuome
nė ir golfo entuziastai kviečia
mi atsilankyti ir praleisti nuo
taikingą vakarą. Rengėjai

(pr.)
X L. S. T. Korp! Neo-Li- 

thuanios metinė šventė įvyks 1 
1970 lapkričio 14 d., 7:30 v. v., 
Jaunimo Centro salėje, 5620 S. 
Claremont Avė. Apie Jūsų da
lyvavimą prašome skambinti 
M. Šimkui, tel. CL 4-7450.

(pr.)
X Ąžuolo Stelmoko orkes

tras didina savo orkestrantų 
sąstatą ir ieško gero gitaristo 
(21 iki 28 m. amž.). Skambint 
po 5 v. v. FR 6-4219 (sk.)

X Gintaro žiedai ir kt. gin
tariniai papuošalai moterims ir 
vyrams — dideliu pasirinkimu 
Terroje, 3237 W. 63 St., Chi
cago, m. (sk.)

dinskas, 2512 W. 
6-1998.

47 St., FR
(sk.)

X šakių Apskr. Klubas ren
gia derliaus šventės vakarienę, 
lapkričio 21 d., Marąuette Hali 
salėje, 6908 So. Western Avė., 
Chicagoje, pradžia 7 vai. vak. 
Šalta ir šilta vakarienė. Įėjimas 
su vakariene 5 dol. asmeniui.

Kviečiame narius ir svečius 
dalyvauti. Šokiams gros A. Ra- 
monio orkestras. Rezervacijoms 
skambinti A. Didžbaliui VVA
5- 5854 arba A. Ramonienei PR
6- 8688.

Komisija ir Valdyba
(pr.)

“BALTŲJŲ TĖVŲ” 
DRAUGIJA

Pasaulinės misijų dienos pro
ga paskelbtais duomenimis vie
na iš didžiųjų Afrikos misijo- 
nierių kongregacijų, vadinama 
“Baltųjų tėvų” draugija, šiuo 
metu turi 3.613 narių kunigų. 
Dauguma jų, t. y. 70 procentų 
dirba 66-se Afrikos vyskupijo
se. Kartu su jais šiose vyskupi
jose dirba dar 1.513 afrikiečių 
kunigų. Šioms vyskupijoms va
dovauja du kardinolai ir 33 af
rikiečiai vyskupai. Be to sielo
vados darbe padeda 2.100 afri
kiečių ir 2.000 baltųjų seserų 
vienuolių ir 15.000 afrikiečių 
katekizmo mokytojų. Iš viso 
šiose vyskupijose gyvena apie 
50 milijonų gyventojų, iš kurių 
6 ir pusė milijono yra katalikai.

TRYS SKATIKAI
Atpasakojimas

Vieną kartą buvo senas ka
ralius, kuris turėjo žilą barzdą.

Kartą jis su ponais ėjo per 
mišką. Karalius pamatė kelis 
pinigus ir pasilenkė pakelti. Po
nai matydami sakė: “Žiūrėk, 
toks senas karalius ir dar len
kiasi pakelti tuos pinigus”. Ne
daug pinigų buvo, tik trys ska
tikai. Karalius juos įsidėjo į ki
šenę.

Parėjęs namo, jis tarė virė
jui: “Kai šiandien virsi valgį, 
nedėk druskos”.

Kai visi pradėjo valgyti, val
giai buvo neskanūs. Tada ka
ralius paėmė žirkles ir iškirpo 
tris žilus plaukus iš savo barz
dos. Pašaukė tarną ir sakė: 
“Paimk šiuos plaukus ir nueik 
į krautuvę nupirkti druskos. 
Pasakyk, kad šie plaukai yra 
iš karaliaus barzdos”.

Išėjo tarnas druskos pirkti. 
Bet kur tik ėjo, niekas nedavė 
druskos už tuos tris plaukus. 
Grįžęs pas karalių sakė, kad 
jam nesisekė. Tada karalius 
davė tarnui tuos tris skatikus, 
kuriuos jis rado miške. Liepė 
už juos nupirkti druskos.

Tuojau tarnas parėjo su drus
ka. Jos buvo tiek daug, kad 
užteko ir kitam kartui.

Onytė Avižaitė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

VIII sk. mok.
PADĖKA

Viena ponia atsiuntė 
nės ŽvaigždUtei 20 dol. 
bendradarbitį vardu nuoširdus
ačiū. Jie bus sunaudoti konkur- 

Redaktorius

Tėvy-
Visų

sams.

Vienišas 
Laima Pauliukonytė, 14 m.

VĖLINĖS

degančias žvakutes ir susikau
pę pasimelsdavo. Kai vakaro 
tamsoje sublizgėdavo tūkstan
čiai liepsnelių, kapai virsdavo 
šventove, jungiančia gyvuosius 
ir mirusius.

Dabar, rusų okupacijoje, lie
tuviai negali religinėmis apei
gomis Vėlines švęsti.

Čia, Amerikoje, Vėlinių dieną 
einame į bažnyčias melstis už 
mirusiuosius. Prisimename ne 
tik savo gimines, bet ir tuos, 
kurie žuvo kovodami už Lietu
vos laisvę.

Daiva Merkelytė,
Cicero Aukštesniosios lituanisti

nės mokyklos VI kl. mokinė
MANO SAPNŲ PILIS

T, . . .' .. ,
Sapnavau, kad sėdžiu ant 

'aukščiausio kalno, kaip kara
lienė. Žiūriu žemyn — visi ma
no turtai yra po kojomis. Te
nai jūra lengvai ošia ir rodosi, 
kad bangos sutrupinėja prie 
kranto. Iš tos didelės vatos iš
eina tik maži, smulkūs burbu
liukai. Žiūriu iš kitos pusės— 
žemė. Kiek daug kalnų, medžių 
ir akmenų. Tie kalnai tokie 
aukšti. Jų galvos išsikišę pro 
debesis. Nei vienas žmogus ne
turi jėgos pasiekti patį viršų, 
tiktai aš, karalienė, čia aš sė
džiu netoli savo pilies. O viduj, 
pilyjė, yra auksiniai rūmai...

Rūta Oniūnaitė,
Maironio 8 sk. Brooklyne.

KAIP AŠ PRALEIDAU SAVO 
z j ATOSTOGAS

Atostogos smagus laikas. Mes 
buvome nuvažiavę į Union Pier. 
Buvo labai. gražus oras. Mes 
žaidėme krepšinį ir orinį. La
bai daug maudėmės. Plaukiojom 
ir nardėm vandeny. Aš ten tu
rėjau daUg draugių, visos labai 
gerai sutikom ir daug žaidėm. 
Vakarais mes eidavome pasi
vaikščioti ir ledų valgyti. Buvo 
vienos mano draugės gimtadie
nis, mes dainavome daug lietu
viškų dainų ir valgėme skanės
tus. Mums buvo daug džiaugs
mo, tik gaila, kad atostogos 
greit prabėgo.

Silvija šležaitė, 
Broghton Park. lit. mokyklos 

IV-to skr. mok. 

MOKYKLA

Rudens darbas Piešė Rita Andrijonaitė, Marąuette Parko 
lit. m-los IV sk. mok.

UŽTERŠTO ORO PAVOJAI

Paskutiniu laiku J.A.V. spau
da daug rašo apie automobilių 
ir fabrikų teršiamą orą. Didžiau
si oro teršimo kaltininkai yra 
automobiliai, lėktuvai, trauki
niai ir kt. Jie teršia orą išleis
dami didelius kiekius dūmų kar
tu su įvairiomis, nuodingomis 
dujomis.

Geriausias būdas išlaikyti 
švarų orą, tai išvalant dūmus, 
kol jie dar neišėję iš fabrikų 
kaminų ar automobilių motorų. 
Fabrikų dūmams valyti yra 
naudojami elektrostatiniai fil
trai, įstatant juos į fabrikų ka
minus, arba automobilių vamz

Lapkričio antrąją, vėlinių 
dieną, mes prisimename mūsų 
mirusiuosius.

Seniau žmonės Lietuvoje ti
kėjo, kad Visų Šventųjų naktį 
Vėlės galėdavo grįžti iš skais
tyklos namo.

Visų šventųjų šventėje ir 
Vėlinių dieną žmonės neleisdavo 
gyvulių į lauką, kad vėlės jiems 
nepakenktų. Žmonės bijodavo 
naktį ir iš namų išeiti, kad ne
susitiktų su vėlėmis. Net ir mie
goti bijodavo, kad vėlės neišgąs
dintų juos prisiliesdamos. Daž
nai žmonės naktį degindavo 
žvakes ir giedodavo.

Buvo tikima, kad Vėlinių nak
tį mirusieji susirinkdavę į baž
nyčias ir melsdavęsi. Gyviesiems 
ten pasirodyti būdavę pavojin
ga.

Nors laikui bėgant vėlių pa
gerbimo papročiai ir keitėsi, ta
čiau ryšys tarp gyvųjų ir miru
siųjų yra ir dabartiniais laikais. 
Laisvos Lietuvos metais, Visų

................... _ Šventųjų vakarą, kiekvienas
Naujai išrinktoji LVS "Ramovė” centro valdyba Chicagoje. Sėdi iš or
kairės: J. Tapulionis. prof. S. Dirmantas, K. Dabulevičius ir J. šve- Jen^V0Sl aplankyti savo ar
das. Stovi — v. Diminskis ir E. Vengianskas. Trūksta J. Ga'žučio ir į '-lmxDU kapus. Papuošdavo juos 
K Oželio Nuotr. E. Vengiansko | gėlėmis, pastatydavo prie jų
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džius. Juo3 taip pat naudoja 
prie namų šildymo ir vėsinimo, 
nes jie išfiltruoja dulkes.

Oro teršimas pasidarė toks 
svarbus reikalas Amerikos žmo
nėms, kad net prezidentas 
Nixonas, atvažiavęs į Chicagą, 
pirmiausia pradėjo pasitarimus, 
kaip tą oro teršimą greičiau ir 
pigiau sutvarkyti.

Gintautas Burokas, VIb kl.
K. Donelaičio lit. m-la

Visos Cuna moters, gyvenan
čios San Blas, Panamoje, turi 
Tutu (gėlės) vardą iki sulaukia 
12^2 metų. Po to vėl gauna as
meninį (šeimos) vardą.

Sena mokykla stovėjo už 
kampo. Toje mokykloje mokėsi 

j maža mergaitė. Ji labai mėgo 
tą mokyklą ir su džiaugsmu 
kiekvieną rytą bėgo į ją. Kla
sėje ji sėdėjo su savo drauge 
viename suole. Ji labai mėgo 
skaityti gražias knygutes, o 
ypač gražius paveikslėlius žiū
rėti. Ji buvo pirmo skyriaus mo
kinė. Bet vieną dieną jos tėve
liai turėjo keltis į kitą miestą. 
Maža mergaitė labai gailėjosi 
savo mokyklos ir su skausmu 
paliko ją.

Dalia Bilaišytė,
Maną. Parko Lit. mok.

VII sk. mokinė

SUNKUS GYVENIMAS

Kartą Onutė paklausė savo 
mamytės:

— Kai aš užaugsiu ir ištekė
siu, ar turėsiu vyrą, kaip tėve
lį?

Mamytė: — Taip, dukrele.
Onutė: — Jei neištekėsiu, 

tai aš liksiu sena mergaitė, kaip 
teta Agota?

Mamytė: — Taip, mažyte.
Onutė: — Mamyte, koks sun

kus gyvenimas yra mums mo
terims, ar ne taip?

Kraujas yra šešis 
tirštesnis už vandenį.

kartus

GALVOSŪKIAI 

I
Kas sunkesnis, pienas ar grie

tinė?
(3 taškai), 

n
Iš šių aštuonių garvežių yra 

du vienodi. Kurie? (Žiūrėkit 
piešinėlį)

(3 taškai)
III

Kaip vadinasi dengtas veži
mas, vartojamas pervežimui ka
linių-iš kalėjimo į teismą?

(10 taškų)
IV

a) Kuri yra 47-oji JAV vals
tybė?

(5 taškai)
b) kas ir kada surado Arkan- 

sas valstybę?
(5 taškai)

c) Kuris yra giliausias Lie
tuvos ežeras ?

(5 taškai)
Atsiuntė Vytenis Senuta

Kaip vadinasi netoli Panevė
žio esantis bažnytkaimis, kurį 
Maironis išgarsino savo balade 
apie Čičinską?

(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai

1) 3y2 jardų.
2) Albert Edward Wiggam.
3) a) Generolas ir Virginijos

kolonijos gubernato
rius De La Warr.

b) Telmatologija.
4) Aras, karas, rasa ir t.L

5) Akmenimis grįstas kelias. 
Senovės lietuviai kūlgrin
das darydavo ežeruose, 
pelkėse, apsigynimo nuo 
priešų tikslu.

— Pastaba. Pereitame Tėv. 
žvaigždutės numeryje už galvo
sūkį H skiriama 15 taškų.


