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Okupuotoje Lietuvoje

Tikinčiuosius mokytojus 
iš mokyklos išvaro

LIETUVIAI PIRMAUJA SAVO 
KULTŪRA

LOS ANGELES. — Peter Os- Pastatas kainavo apie 6 mil. do
lerių. Kiekvienas lankytojas 
tuoj pastebės, kad lietuviams

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 

1940 — 1970

Palangos vidurinės mokyklos 
mokytoja Lansbergienė kiekvie
ną sekmadienį eidavo į bažnyčią. 
Į pareigūnų priekaištus atsikirto:

— Į mano sąžinės reikalus 
nesikiškite. Aš esu suaugęs žmo
gus, turiu tvirtą pasaulėžiūrą ir 
jos nekeisiu. Jei nepatinka, galite 
atleisti iš darbo.

— Ką su ja daryti? — tarėsi 
pareigūnai. — Sunku gauti mo
kytoją, taip gerai mokančią užsie 
nio kalbas.

Mokytoja Lansbergienė net už
stodavo prievartaujamus moki
nius.

— Nepersekiokite 'mokinių, — 
kalbėdavo ji kitiems mokyto
jams. — Tegu jie patys apsispren
džia lankyti bažnyčią ar ne.

1952 rugpiūčio pabaigoje mo
kytojai susirinko į N. rajono mo
kytojų konferenciją. Lektorius 
daugiausia kalbėjo apie religiją, 
kad daugelis moksleivių lanką 
bažnyčią ir t,t. Priminė, kad dar 
esą mokytoji!., tikinčių Dievą. Į 
sceną buvo iškviesta mokytoja 
N. Salėje, kur buvo 300 rajono 
mokytojų, įsiviešpatavo mirtina 
tyla. Komjaunimo sekretorius 
paklausė:

—Taiką, tiki Dievą?
— Taip, tikiu, — trumpai at

sakė užklaustoji.
— Išeik iš konferencijos ir 

Švietimo skyriuje pasiimk savo 
dokumentus — tokių mokytojų 
mums nereikia.

Mokytoja N. iš darbo buvo at
leista, nors savo pareigas atlikda
vo labai sąžiningai.

Visokių nuotykių papasakoja 
mokytojai, kai jiems reikdavo 
rinkti balsus. Šeštadienį prieš 
rinkimus pamokos pasibaigdavo 
anksčiau ir prasidėdavo didysis 
pasiruošimas, o vakare šokiai. 
Rinkimai paprastai būdavo gavė
nios metu, o stribai tyčia šokda
vo, pabrėždami, kad nepaiso gar 
vėnios. Vienos mokytojos šokti 
griežtai atsisakydavo, o kitos nu
sileisdavo. Tai buvo pirmieji pri
sitaikymo žingsniai.

— Šeštą valandą ryto išvažia
vome rinkti balsų, — pasakoja 
mokytoja N. — Važiavome tri
se: stribas, vežikas ir aš. Žmo
nės dar miegojo. Belsdavome į 
duris, kėlėme iš miego, kad grei
čiau pabalsuotų. Ar kas balsuoda
vo ar ne, buvo įsakyta visus at
žymėti “taip”. Vienuose namuo
se radome lovoje ligonį senuką.

— Balsuok, tėvuk! Įkišk ši
tuos balsus į urną, — kišdamas 
į ligonio rankas biuletenius, kal
bėjo stribas.

— Atstok, pikta dvasia — ma
tai, kad mirsiu, o tu nori, kad šė
tonui dūšią parduočiau.

Senukui pradėjo aiškinti, kad

MOUNTAIN VIEW, Cal. — 
Pioneer 11 išsilaikė nesugadin
tas, pralėdamas pro Jupiterį. 
Laukiama jo pradėtų siųsti šif
ruotų pranešimų apie Jupiterio 
dujose paskendusį ašigalį. Spė
jama, kad instrumentai taip pat 
pateiks žinių ir apie Jupiterio 
satelito-mėnulio pastebėtus le
dynus.

balsavimas yra būtinas, be 
tai didelė garbė.

— Taigi, sako, kad nuo šėto
no galima tik rožančium apsigin 
ti, —su šiais žodžiais senukas iš 
po pagalvio išsitraukė rožančių 
ir pradėjo žegnoti stribą, sakyda
mas:

— Atsitrauk, šėtone!
Stribas nusikeikė ir paliko se

nuką ramybėje. Važiavome to
liau Kai ką aplankydavome, kai 
ką praleisdavome, o balsai visi 
atsidūrė urnoje. Sąrašuose mirgė
jo žodeliai “taip”.

(Iš L.K.B. Kronikos Nr. 11)

Pabėgo du estai
STOCKHOLMAS. — Švedijos 

saugumo įstaigos išleido į laisvę 
du brolius estus. Juos Baltijos 
jūroj netoli Švedijos krantų bu
vo užtikę danų žvejai ir perda
vė švedams. Po ilgų apklausinė
jimų paaiškėjo, kad abu yra 
.mokslininkai. Jų vardai nepa
skelbti, tik manoma, kad vienas 
27, kitas 37 metų. Apklausinė
jimas truko ilgai, švedai, nors 
ir draugauja su rusais, bet jų 
šnipų b:jo ir kiekvieną Iš ana
pus tiria, ar jie nėra užverbuoti 
šnipinėti. Tokių vadinamų pabė
gėlių, o tikrumoje šnipų, rusai 
išleido į laisvąjį pasaulį daug.

Rusai tikro 
pažado nedavė

WASHINGTONAS. — Kissin- 
geris sakė, kad sovietai nėra 
formaKai pažadėję išleisti 60,000 
žydų ir ne žydų emigruoti, tik 
minėjo, kad jei Amerika preky
boje jiems pradėtų taikinti di
džiausio palankumo dėsnį, tai 
turima vilčių, kad jie ’tada tiek 
emigrantų per metus išleistų. 
Atstovų rūmai tokį įstatymą, 
palankų sovietams, jau priėmė.

Golan aukštumose. Vienoj pusėj sienos sirų tankai, kitoj — Izraelio 
kulkosvaidininkai. Tarp jų budi Jungtinių Tautų kariai

Palangos pajūris rudenį (Prieškarinė nuotrauka)

Valstybių galvų 
kelionės

WASHINGTONAS, — Vakar 
vakare į Washingtoną turėjo at
skristi V. Vokietijos kancleris 
H. Schmidt. Kanclerio kelionės 

i tikslas — pasikalbėti ne vien 
' energijos reikalais, bet ir tar
pininkauti tarp Amerikos ir 
Prancūzijos, pašalinti tarp jų 
kai kuriuos iš seniau likusius 
nesklandumus.

Į Washingtoną atvyko ir Ka
nados ministeris pirmininkas 
Pierre Trudeau. Jo misija dau
giau liečia ekonomines proble
mas.

Britų premjeras Harold Wil- 
son vakar buvo Paryžiuje, pra
dėjo kalbėtis su prez. Giscard.

Kiek išleidžiama 
maistui

WASHINGTONĄS. — Statis
tika rodo, kad šiandien ameri
kiečiai vidutiniškai maistui išlei 
džia 16.9 procentus savo paja
mų. 1960 maistui išleisdavo 20 
proc., paskui procentas mažė
davo, ir pernai tuo pačiu metu 
jau buvo 15.9 proc., tik šiemet 
vėl pakilo.

Prasideda UNESCO 
boikotas

, BERN. — Šveicarija UNE3 
CO reikalams duoklę sumažins 
vienu dešimtadaliu. Tai daro dėl 
jų neįsileidimo Izraelio, dėl dis
kriminacijos. Panašiai pasielgs 
ir kiti kraštai. Jau žinoma, kad 
Washingtone Senato ■ užsienio 
reikalų komitetas nubalsavo ne
skirti numatytų 16 mil. dolerių 
UNE2.CO. Pasaulinio masto pia
nistas Arthur Rubinstein, filo
sofas Jean - Paul Sartre dau
giau su jais nebabendradarbiaus. 
Paulius VI taip pat viešai nusi
stebėjo tokiu nehumšnišku UN 
ESCO pasielgimu.

Meksikoje bus 
kiek ramiau

MEKSIKOS MIESTAS. —. 
Guerrero provincijos guberna
torius Nogueda sakė, kas pas
kutiniam susišaudyme su te
roristais buvo nušautas mark
sistų teroristų vadas Lucio Ča
banas. Jo lavoną matė ir atpa
žino dėdė, Pascuel Čabanas. 
Paskui jis ir suorganizavo lai
dotuves. Laidotuvės buvusios la
bai kuklios. Gubernatorius džiau 
giasi, kad, gal būt, Meksikoje 
nuo šiol bus kiek ramiau.

Verta didžiuotis
LONG BEACH, Cal. — Frank 

Wiswell, vienas Calif. universi
teto “The Daily Forty-Miner” 
redaktorių, rašo,' kad jis nieka
da neturėjo geresnės progos di
džiuotis rinkimų dieną, kaip 
šiais metais. Kodėl? Todėl, kad 
New Yorko Kennedžio aerodro
me buvo labai laimingas atsiti
kimas, kai ten atsirado Simas 
Kudirka.

Irena Leonavičiūtė UOLA lei
džiamam “Daily Bruin” dėkoja 
šen. Jacksonui, kad ir jis daug 
prisidėjo prie Kudirkos išlais
vinimo. Atšilimas santykių su 
rusais kai kada turi ir gerų pu
sių, kai jį sugebama išnaudoti, 
kai ekonominėmis priemonėmis 
priverčiami rusai nusileisti iki 
savo apsijuokimo (čia pavarto
tas vienas spalvingas išsireiški
mas).

WASHINGTONAS. _ An
gliakasį^ balsavimas priimti ar 
nepriimti pasirašytą kontraktą 
tebevyksta. Spėjama, kad kon
traktas bus patvirtintas nedide
le dauguma tarp 53 ir 58 pro
centų “už”.

Automobiliai 
turėtų atpigti

įSAN JUAN, P. R. _ Šen. 
Humphrey, kuris yra ir pirmi
ninku abiejų Kongreso rūmų 
Ekonominių reikalų komiteto, 
patarė automobilių korporaci
joms sumažinti mašinų kalnas, 
ne didinti, kaip jos šiemet pada
rė. Tik tokiu būdu bus galima 
daugiau automobilių parduoti, 
ir visiems bus geriau.

LONDONAS. — Britanijos 
kariniai įsipareigojimai nebus 
paliesti tik NATO eilėse, 55,000 
vyrų, kurie yra V. Vokietijoj, 
nebus atitraukti, bet iš kitų ba
zių bus arba visai atitraukta 
kariuomenė, arba sumažinta. 
Bus sumažinti daliniai Kipre, 
Hong Konge, Singapūre, o Si- 
monstovvn, P. Afrikoje, laivyno 
bazė bus panaikinta. Tai daro
ma taupumo sumetimais. Per 
10 metų norima sutaupyti, nuo 
gynybai skirtų lėšų nubraukti 
apie 11 bilijonų dolerių.

Afrikiečiai gina 
Selassie

ADDI3 ABABA. — Kad E- 
tiopijos imperatorius Selassie 
nebuvo sušaudytas, prisidėjo ne 
vien tik jo pažadas atiduoti ka
rininkų juntai užsieny laikomus 
turtus, bet ir stipri trijų Afri
kos valstybių intervencija. Visu 
savo svoriu jį užstojo Nigerijos

Haile Selassie

prezidentas gen. Yakubu Gow- 
on, Gabono prez. Omar Bongo 
ir Sudano prez. Jaafar Numeiry. 
Jeigu Selassie negalėtų pasilikti 
savo krašte, jie pasiūlė jam ap
sigyventi kuriame nors jų kraš
te.

nos “Los Angeles Times” (XI. 
28) įdėjo reportažą iš Vilniaus 
ir plačiau sustojo ties naujais 
operos rūmais. Lietuviai intelek
tualai jam sakę, kad “mes esa
me apsupti didžiųjų jėgų, išsi
laikyti labai suriku, bet darome 
kas galima, norime pirmauti 
nors savo kultūra”. Operos rū
mai miesto centre, prie Neries, 
tikrai verti pasididžiavimo. Eks
pertų nuomone, tai vienas ge
riausių tos rūšies pastatų pasau
ly. Planavo talentingįausi lietu
vių architektai, vietiniai žmonės 
statė devynerius metus. Medžia
gas teko panaudoti savas ir im
portuoti iš Vakarų už pačioj Lie
tuvoj esančią užsieninę valiutą.

Rockefellerių turtai

WASHINGTONAS. — Pla
čios Rockefėllerio giminės tur
tas, pranešama iš Atstovų rū
mų Teisinio komiteto, siekia 
1.03 bil. dolerių. Į tas sumas ne
įeina meno turtai, brangenybės 
ir namai. 84 Rockefellerio gimi
naičiai labdaringiems reikalams 
yra davę 235 mil. dolerių.

Kas nori pirkti 
aukso?

WASH3NGTONAS. _ Nuo 
grodžio 31, kai įstatymo keliu 
bus leidžiama privatiems asme
nims pirkti aukso, valstybės iž
das parduos 2 mil .aukso unci
jų bendra pasaulinės rinkos kai
na, maždaug po 180 dol. unciją. 
Būtų parduota mažiau, nei 1% 
Amerikos turimų aukso atsar- 
era-

Europos bankuose, kai buvo 
toji žinia paskelbta, auksas tuoj 
atpigo.

WASHINGTONAS. _ Praė
jusią savaitę lėktuvnešis Cons- 
teiiation buvo įplaukęs į Persų 
įlanką. Dėl to sujudo kai kurie 
Valstybės departamento parei
gūnai, kad karo laivų diploma
tija ir grasinimas arabams ken
kia departamento diplomatijai, 
kad arabai pradės dar labiau į- 
tarlnėti, jog Amerika ruošiasi 
jėga užimti naftos šaltinius, da
rys invaziją. Lėktuvnešis pasi
sukinėjęs Išplaukė atgal į In
dijos vandenyną, ir kalbos nuti
lo. Dabar paaiškėjo, kad ginčų 
tarp gynimo sekretoriaus Schle- 
slngerio ir Kissingerio nebuvo, 
abu buvo sutarę.

TOKIJO. — Liberalų - demo
kratų partija savo pirmininku 
patvirtino Takeo Mlki. Tokiu 
būdu jis automatiškai tampa ir 
ministeriu pirmininku, pakeis 
Kakuei Tanaką. Mikį dar turės 
patvirtinti Japonijos parlamen
tas, susirenkąs ateinantį pirma
dienį.

BERLYNAS. — Buvęs Ken- 
tucky senatorius John Cooper 
jau atvyko į Rytų Berlyną kaip 
pirmasis Amerikos ambasado
rius Rytų Vokietijai.

WASHJNGTONAS. _ Įtakin
gas kongresmanas Wclbur Mills 
(dem., Ark.), spėjama, pasi
trauks iš Kongreso. Jis buvo 
“Ways and Means” komiteto 
pirmininku, bet demokratai nu
tarė jo tom pareigom daugiau 
nerinkti. Jis dabar pranešė, kad 
serga, išsisėmė ir atsigulė ligo
ninėn.

operos rūmai reiškia daugiau 
negu tik pastatas.

Apskritai paėmus, visur sten
giamasi pabrėžti, kad Lietuva 
turi savo atskirą kultūrą ir iden 
titetą, vakarietišką, ne rusišką 
— kalbą, muziką, dailę, archi
tektūrą, gyvenimo būdą. Tuo pa
čiu metu nereikia užmiršti so
vietų užkrautos hegemonijos ir 
nubrėžtos linijos, kurios perženg 
ti negalima, ir kad Rusijos res
publika yra pirmoji tarp lygių.

Lietuviai per metus pagamina 
keturis ar penkis savo filmus, 
bet autorius jų nematė, matė tik 
rusiškuosius. ' Kiekvienai lietu
viškai knygai, laikraščiui ar 
žurnalui parduotuvėse yra vie
nas ar net du rusiški. Prieš šim
tą metų carai buvo uždraudę lie 
tuvišką spaudą, ir knygas reikė
davo slaptai gabentis iš Vokie
tijos. šiandien kartojasi tie pa
tys draudinfhi ne tik knygai, bet 
ir apskritai menui. Ne vien Lie
tuvoje, bet visoj Sovietijoj.

Senajame Vilniaus universite
te populiariausios studijos yra 
lietuvių kalba ir literatūra, nors 
ir žino studentai, kad, baigę 
tuos mokslus, ne visi ras darbo.

Charakteringas vieno lietuvio 
išsireiškimas: “Mes turime at
gaivinti carų laikų paprotį. Ta
da, kai būdavo kokia grėsmė 
kam nors naktį, vienas iš baž
nyčios bokšto pradėdavo šaukti 
visam miesteliui: Žmonės, pada
rykite, ką turite daryti!” Ir da
ro, ką gali.

Kur dingsta tie 
automobiliai?

NEW YORK. — šio miesto 
centras, Manhattenas turi vieną 
keistą problemą. Apskaičiuoja
ma, kad kasdien vidutiniškai į 
Manhatteną tiltais ir tuneliais 
įvažiuoja 747,282 automobiliai, 
bet išvažiuoja tik 745,474. Kiek
vienas tuoj pastebės, jog išva
žiuojančių kasdien yra mažiau 
1,808. Kur jie dingsta? Jeigu 
tokia situacija pasiliks visą lai
ką, jeigu apskaičiavimuose nėra 
klaidų, tai per metus Manhatte- 
ne susirinks 660,372 automobi
lių, o iki 2000 metų visose mies
to gatvėse jau būtų 16,674,390 
autovežimių, ir jei juos reikė
tų sutalpinti, reikėtų krauti vie
ną ant kito iki namų septinto 
aukšto. Kad taip neatsitiktų, 
vienas juokdarys “N. Y. Times” 
siūlo kasdien iš miesto ištempti 
po 1,808 įtartinai paliktus auto
mobilius.

JERUZALE.,— Kai Sueso ka
nalas bus atidarytas, juo galės 
naudotis ir Izraelio laivai, sakė 
užsienio reikalų min. Yigal Al- 
lon. Toks susitarimas buvo pa
darytas dar sausio mėnesį, pa
sirašant su Egiptu paliaubas, 
bet dėl tam tikrų priežasčių to 
viešai nebuvo galima paskelbti.

KALENDORIUS

Gruodžio 5: šv. Sabas, šv. 
Krispina, Kvintilas, Gražutė.

Gruodžio 6: šv. Mikalojus, šv. 
Ašelė, Tolutis, Vėtra.

Saulė teka 7:01, leidžias 4:20. 
ORAS

Dalinai saulėta šilčiau, apie 
40 laipsnių.
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS

2

Lietuvos vyčių organizacijos 
centro valdyba spalio 26 d. posė
džiavo Kenito universiteto biblio
tekoje, netoli Clevelando. Posė
džiui vietą ir atvykusiems nakvy
nes buvo parūpinęs to universi
teto profesorius John Cadzow. 
Dalyvavo dvasios vadas kun. Ka
zimieras Pugevičius iš Baltimorės, 
pirm. Leonas Paukšta iš Chica
gos, vicepirm. Longinas Svelnys 
iŠ Bostono, protokolų sekr. Graži
na Vaškelytė iš Detroito, iždiniu 
kė Irena Sankuitė iš Chicagos, fi
nansų sekretorė Ada Sinkvvitz iš 
Daytono, iždo globėjas Antanas 
Radzevičius iš Amsterdamo, tei
sinis patarėjas Anthony Young 
iŠ Bostono, “Vyčio” redaktorė 
Loreta Stukienė iš Netvarko, lie
tuviškos kultūros reikalų vedėjas 
Pilypas Skabeikis iš Richmond 
Kili, pakėlimų tvarkytojos Rita 
Pinkutė ir Bertha Janus iš Detroi 
to, viešųjų reikalų tvarkytojai — 
Helen V. Kulber iš Brooklyn ir 
Eduardas Baranauskas iš Amster
damo ir Vidurio — centro apy
gardos pirmininkė Elenor Sluzas. 
Dalyvavo posėdyje dar du gar
bės nariai — Juozas Sadauskas iš 
Clevelando ir Mary Lucas iš 
Daytono, be ,to — Antanas Ma- 

• čiokas iš Clevelando, Stasė Pa
vienė ir L. Blums iš Youngs-
towno ir kiti svečiai.

Pirmininkas Leonas Paukš
ta atidarė posėdį pusę antros po 
pietų ir perskaitė Kento universi
teto laišką, sveikinanti vyčius, vi 
si posėdyje dalyvaują centro val
dybos nariai pranešė apie savo 
veiklą.

IŠPARDAVIMUI PRAĖJUS

Chicagos vyčių namo globėjų 
pirm. A. Mockus šitaip praneša 
apie vartotų daiktų išpardavimą, 
pravestą spalio S d.

Vyčių namo globėjai ėmėsi di
delio darbo — parūpinti pinigų 
namo einamosioms išlaidoms pa 
dengti. Dėkoju namo globėjams, 
vyčiams ir vyčių rėmėjams, kurie 
-nepagailėjo laiko, stengėsi ir sa
vo sugebėjimus panaudojo dar
bui, dažnai didelio vargo ir as
meninio pasišventimo pareikala
vusiam, ne tik išpardavimo die
nomis, bet ir ivisą savaitę išpar 
davimui ruošiantis.

Dėkoju Pranui Zapoliui ir jo 
jauniesiems, kurie paskleidė po 
Chicagą šimtą skelbimų; G. Moc 
kuvienei ir E. Pakalniškienei, ku
rios daug valandų praleido ruoš
damos spaudai ir radijui praneši
mus, informavusius visuomenę 
ir atnešusius namui 603.47 pel
ną

Dėkoju taip pat poniai Petru
lienei už jos darbą virtuvėje, L 
Ramon, Albertui ir Julijai Zakar- 
koms, Genovaitei ir Gediminui Ja 
muloms, Sophie Nieminski (tik
rai energinga darbininkė), R ir 
A. Dagiams, Bemadine Rogers, 
Pranui Švelnini, Estelle Rogers, 
(pardavimo žvaigždė), Juozui 
Ramanauskui, Juozui Laurinai
čiui, E. Krivickui, Irenai Sanku- 
tei (už paaukotą laiką ir pi
nigus), S. Černiuj A. Gaidės, M. 
Kasper, Angie Svekla ir Jeroni
mui Jankui.

Ir daugybei kitų, kurie paauko 
Jo prekes — ačiū.

Pavasarinis išpardavimas nu
matomas kovo 15 d., šeštadie
nį, ateinančiais metais. Valan
dos — nuo 8-tnių iki 4-rių. Dau
giau apie tai pranešime vėliau.

T.

Nutarta pasiųsti sveikinimus 
šioms naujoms arba perorgani
zuotoms kuopoms: 74 Scrantane, 
103 senjorų Providence, 140 Si- 
racuse ir 141-jai Brighton 
(Con.).

Nutarta, kad “Lietuvos Drau
go” medalis Michigano valstijos 
atstovei Martha Grififiths bus į- 
teiktas jos įstaigoje Detroite. Ji į- 
teiks Detroite arba netoli jo gy
veną centro valdybos nariai ir or
ganizacijos garbės nariai, ir sei
mą tvarkiusios 79 kuopos atsto
vai.

Kultūros reikalų vedėjas Pily
pas Skabeikis prašė paskelbti, 
kad dar galima gauti vyčių cho
ro įdainuotą plokštelę ir “Day of 
Shame” knygą. Reikia kreiptis į 
jį šiuo adresu: 87'—36 M-th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Garbės narys Juozas Sadaus
kas gyrė visuomeninių reikalų 
darbuotojus organizacijoje, ypa
tingai Emiliją Pakalniškienę už 
jos darbą tvarkant “Vyčių veik
los” skyrių “Drauge”.

Kun. Pugevičius kalbėjo apie 
Amerikos Lietuvių katalikų tar
nybos užsimotus darbus ir prašė 
paskirti vieną žmogų į jos valdy
bą.

Profesorius Cadzow sveikino 
Kento universiteto vardu ir papa
sakojo apie lituanistikos kursus 
tame universitete.

Smulkesnis posėdžio aprašy
mas ir pilnas jo protokolas bus 
patalpintas sausio mėnesio “Vy
tyje”. Sekantis centro valdybos 
posėdis bus New Yorko apylinkė
je sausio 19 d.

1. Sankutė

Lietuvos vyčių namo Chicagoje ve
dėjas Gediminas Janula ir jo asis
tentas Juozas Laurinaitis nuošir
džiai rūpinasi Vyčių namo reika
lais ir yra pasiruošę visiems padė
tu Nuotr. V. Noreikos

CLEVELANDO SENJORU 
SUSIRINKIMAS

Clevelando vyčių senjorų susi
rinkimas įvyko lapkričio 10 d. 
Lietuvių namuose, jį pradėjo pi r 
mininkė Stasė Sankalaitė ir pa
prašė Ant. Visockienę sukalbė
ti maldą už sergančius vyčius. 
Protokolų sekretorė M. Trai- 
mauskaitė patikrino valdybos na 
rių dalyvavimą ir perskaitė pas
kutinio s-usirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas be pataisų. 
Sekė valdybos narių ir komisijų 
pranešimai.

Finansų sekr. K. Sadauskienę 
pareiškė, kad kuopos nariai bai
gia užsimokėti nario mokesčius, 
ir visi darbai eigoj. Iždininkas E. 
Pranokus pranešė apie iždo fi
nansinį stovį, ir už tai jam buvo 
padėkota. Parengimų komisijos 
pranešimą padarė tos 'komisijos 
pirmininkė K. Petkūnienė. Nu
matytas kortų pobūvis lapkričio 
17 d. neįvyko dėl to, kad daug

Maloni vyčių veikėjų draugystė vieno parengimo metu
Nuotr. V. Noreikos

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cambridge, Mass.

nekalto prasidėjimo 
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

JUBILIEJUS

Šįmet gruodžio 7 d. Nekalto 
Prasidėjimo Lietuvių parapijos, 
Cambridge, Mass., klebonas ku
nigas Simeonas Staulėnas ir jo 
asistentas kun. Jonas Klimas 
su visais paupiečiais švęs para
pijos 65 metų jubiliejų, šią šven 
tę savo atsilankymu pagerbs 
vyskupas Lavvrence J. Riley, 
kuris dalyvaus 4 ir 5 vai. mišio
se šeštadienį ir bus bankete, ku
ris įvyks tą pačią dieną 6 vai. 
p. p. parapijos svetainėje.

1907 m. būrys lietuvių nu
sprendė steigti parapiją Cam
bridge, Mass., ir nuėjo pas kard. 
O’Connel. Rūpestis buvo suras
ti kleboną, nes anais laikais bu
vo labai mažai lietuvių kunigų. 
1909 m. buvo pakrikštytas pir
mas lietuvis, dar ne savo, bet 
portugalų bažnyčioje, bet lie
tuvio kunigo ir įrašytas į para
pijos knygas. Nors parapijos 
bažnyčia, buvo baigta statyti tik 
1911 m., bet pirmojo lietuvio 
krikštijimas ir yra laikomas pa
rapijos steigimo data.

Parapijos steigimo reikalą 
tvarkė pirmas Nekalto Prasidė
jimo parapijos klebonas kun.

buvę tuo metu parengimų. M. 
Trainauskaitė ir J. Sadauskas pa 
darė pranešimą apie Tautų Kul
tūrinių darželių sąjungos susirin 
kimą. Sąjungą sudaro 21 tautos 
delegatai. Ji prižiūri darželius; 
jei kas nėra tvarkoj, tuoj praneša 
parkų viršininkui.

Buvo ilgiau sustota prie naujų 
narių verbavimo į senjorų kuopą. 
Laikas yra atėjęs ne tik Cleve
lando senjorų kuopai didėti, bet 
ir visai Lietuvos vyčių organizaci
jai. Visi .lietuviai yra prašomi pa
remti vyčių veikimą, stoti į vyčių 
organizacijos eiles. Tada tikrai 
vyčių veikla pagyvės.

Clevelando vyčiai senjorai ne
pamiršo ir savų parapijų — Šv. 
Mergelės N. Pagalbos ir Šv. Jurgio 
.Šv. Kalėdų proga nutarė paremti 
jas piniginėmis aukomis.

Dar buvo pasitarta ir apie Kū
čių paminėjimą, kuris įvyks 
gruodžio 8 d. 12 vai. Tą dieną 
bus šv. Mišios Švč. Mergelės N. 
Pagalbos bažnyčioje, o po jų Ti
tų namuose bus bendri pietūs ir 
apsimainymas kalėdinėmis dova
nėlėmis. 'Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti šiame Kūčių pa
minėjime.

Baigiant susirinkimą pirminiu 
kė St. Sankalaitė paprašė Anta
ną Buknį sukalbėti maldą už mi
rusius vyčius senjorus. Po to bu
vo vaišės, skanūs užkandžiai ir 
išgėrimai, ir draugiški pasikalbė
jimai. Valgius ir gėrimus parūpi
no Antanas Mačiokas ir Adelė 
Grybauskaitė. Visi dalyviai yra 
dėkingi Antanui ir Adelei.

Senelis
RAŠYKITE ENCIKLOPEDIJAI 

BRITANICAI
Neseniai gavau negerą žinią. 

Gal ir jūs girdėjote, kad paskuti

Juozapas Krasnickas, kuris kle
bonavo iki 1,18 metų. Ilgiausią 
laiką klebonu išbuvo kunigas 
prel. Pranciškus Juiškaitis nuo 
1922 iki 1961 metų. Kun. Juškai- 
čio laikais buvo įsteigta pirmoji 
parapinė lietuviška mokykla 
Naujoje Anglijoje, kurioj mokė 
Nukryžiuotojo seselės. Jo laikais 
kūrėsi įvairios draugijos, atvy
ko antrosios emigracijos lietu
viai, kurių nemažai priglaudė 
Cambridge, Mass. Kun. Juškai- 
tis išbuvo Cambridge iki savo 
mirties 1961 metų. Toliau Cam
bridge klebonu buvo paskirtas 
energingas kun. Antanas Balt- 
rušiūnas, kuris nėr savo trumpą

Kun. S. Saulėnas, parapijos klebo
nas

nioji Enciklopedijos Britanikos 
laida nebeturi skyriaus, pavadi
nimu “Lietuva”. Jis yra pakeis
tas “Lietuvos sovietine respubli
ka”. Ir mažai bėra likę apie Lie
tuvos istoriją, kultūrą, papročius, 
įkalbą ir kitką, apie ką ankstesnė 
laida gana plačiai buvo aprašiu
si. Ir visko apvainikavimui, net 
nepaduota bibliografijai Matyt, 
enciklopedija žinias ėmė tiesiai 
iš Makvos — propagandą!

Rašykite laiškus redakto
riams —- Waren E. Preece, Phi
lip W. Goetz ir Donald E. Ste- 
wart. Rašykite ši'rokiu adresu: 
Encyclopedia- Britanica, 425 N. 
Michigan Avė., Chicago Illinois 
60611. Ir protestuokite prieš jų 
elgesį. Priminkite, kad nepirksi- 
te ir nerekomenduosite pirkti 
Britaniką, ir kad taikysite jiems 
į skaudžiaustą vietą — nebepirk- 
site jų kišeninių knygų.

Denis G. Mažeika M.D.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APYGARDA

Apygardos pirmininkas Alber
tas Jaritis negalėjo dalyvauti pa
skutiniame vyčių seime, nes tuo 
metu sirgo. Bet apygarda buvo 
labai veikli paskutiniųjų metų bė
gyje. 1973 metų rudens suvažia
vimas buvo naujai perorgani
zuotoje 103 - čioje kuopoje Pro
vidence mieste, o šių metų pava
sario suvažiavime kalbą pasakė 
profesorius Yuri Glasov, pagar
sėjęs emigrantas ir sovietinės 
santvarkos kritikas, septyne
rius metus gyvenęs Lietuvoje. 
Apygarda suruošė ekumenines 
pamaldas Pušų Katedroje, Lietu
vos laisvės kovotojams prisimin
ti.

(Iš Vyčio)

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS
DANTISTAS 

1007 Curtiss Street 
Dotvnera Grove, III. 00518 
Val&ndoe ua-gel .UBltarlma

Tel. — 908-0045

klebonavimo laiką atnaujino pa
senusią bažnyčią, padaręs dide
lį ir pagrindinį remontą. Nuo 
1965 tn. kunigas BaJtrušiūnas 
buvo perkeltas j So. Bostoną, 
Šv. Petro parapijos klebonu, o 
Cambridge buvo paskirtas kun. 
Simeonas Saulėnas, kuris ir da
bar tebeklebonauja. Didžiausias 
kunigo Saulėno rūpestis ir atlik
tas darbas, tai naujosios klebo
nijos pastatymas, kuris sudarė 
nemaža rūpesčių ir pareikalavo 
daug energijos. 65 metų jubilie
jus yra ruošiamas Moterų klu
bui vadovaujant, klebonui pata
riant ir prižiūrint. Tikimasi, kad 
parapiečiai mielai pagerbs savo 
parapiją ir jos kleboną šįmet 
gruodžio 7 d. 6 vai. p. p. Kon
certinę programą atliks Birutė 
Aleksaitė, akompanuojant V. 
Vasyliūnui.

Kunigas Simeonas Saulėnas 
yra lietuvis patriotas, kuris rū
pinasi sa-vo parapija, belaikyda
mas jos papročius ir lietuvių 
kalbą. Jam ir jo vedamai para
pijai linkime ilgiausių metų, iš
tvermingų metų ir garbingų me
tų. Elena Vasyliūnienė

IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS 
SUKĖLIMAS

Mokslininkai sako, kad išsėti
nė sklerozė — tai lėtai progre
suojanti centrinės nervų siste
mos liga, kai yra galvos ir nu
garos smegenų nervų skaidulių 
riebalinis apvalkalas. Jie mano, 
kad ligą sukelia paramikso viru
sas, nuo kurio susergama ty
mais. Mat, sergančiųjų išsėtine 
skleroze nugaros smegenų skys
tyje randama daugiau antikū
nų prieš tymus, negu sveikų 
žmonių. jm

PADE K A
Padėkos Dieną kreipiuos į vi

sus mano geradarius, kurie laiš
kais, telegramomis arba žodžiu 
(telefonu) lengvino mano skaus
mus ir išgąstį, pergyvenus už
puolimą.

Ačiū Dievui, kad mano nosies 
ir galvos kaulai nebuvo sulau
žyti ir tik viena veido pusė dar 
dabar tebėra paralyžuota, bet 
išvengta operacijos.

Tad reiškiu nuoširdžią padėką 
visiems, nors ir pavėluotai. 
Atsiprašau, kad negaliu kiekvie
nam išreikšti padėką asmeniš
kai.

Giliai dėkinga

Ona Kajecliienė

VARTOTŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVE

Įvairus pasirinkimas visokių daik
tų. Atd.: pirm., antr. ir treč. 9:30 
iki 1:30 p. m., ketv. ir penkt. 9:30 
iki 7:30 p. m.

5421 S. Talman Ava.

nunuuMuununuu

RUOŠKITĖS KALĖDOMS 
IR NAUJIEMS METAMS
t t t

Kasmet ‘‘Draugo’’ administracija 
Išsiunčia visiems skaitytojams Ka
lėdoms lietuviškas sveikinimo kor
teles ir Naujiems Metams kalendo
rius. Jie greitu laiku bus Išsiųsti 
paštu.

Ne vienas "Draugo” skaitytojas 
užsisako ekstra kalendorių ar svei
kinimo korteles šv. Kalėdoms, šių 
metų kalendoriai ir kortelės yra 
ypatingai gražiai pagaminti. Eks
tra kalendoriai kainuos 75 centai Ir 
25 c. persiuntimui ir mokesčiams 
(Illinois gyventojams). Lietuviškos 
sveikinimo kortelės šv. Kalėdoms 
kainuoja $1.50 dėžutė.

Užsakymus Siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS,
4545 W. 63rd Str., 
Chicago, DL 60629

UUlUUUUHUiUUUU

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAllA
4MB WEST CSrd ST., CHICAGO, I1JL 60629. r**’

Second claM Postage paid at Chicago. Illinois.
•acept Sundays. Legal holidays. days after Cto-fltma- au

by the Lithuanian Catholic Press Societ> ________

Subscrlption Rate.? $22~~- Chicago and Cook
Klsewhere ln U.S.A. $20.00. Canada $22.00. Foreign 

Countrtei — $23.00.
metams Vi m. S raht- 1 mfin- 
$22.00 $13.00 $800 $4.50
22-00 13.00 8.00 4.50
20.00 11.00 8.50 3.00
2i.W) 13.00 8-00 5.00
13.00 7.00 — —

Chicago, Cook. 01.
Kanadoje
Kitur JAV
UBsleayle
Savaitinis

• Redakcija straipsnius taiso savo 
auožiOra. Nesunaudotų straipsnių 
aesaugo. Juos grąžina tik ik anks
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DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 Wwt Mrd Street 
Kampas 68-čloa tr California 

Vai.: pirmad., antrad. Ir Ketvlrtad 
8 lkl 7:80 vai. vakaro 

geStad. nuo 2 lkl l:S0 vaL 
Pagal susltarlms 

Oflao telef. 478-4041 
Iteald. tel. VVAlbrook 0-9049

P* 8-8229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES ER 

GKRKUB8 LIGOS 
MM Wm« 88rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Dr7k7g.BALUKAS
Akušerija Ir molcrų Mgoa 

GlnckologinP Chirurgija 
•440 So. Palanki Road (Oratvford 
Medical Building) TeL LU 54)146
Priima ligonius pagal aualtarlraa- 
Jei neatsiliepta, ekamblntl 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
IHKirrU IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
TsL —

POX VALLHT MCEDICAL CKNTKH 
MO Ruaunlt Street 

Knato M — Elgin. Illlnotc

TsL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 Weat 7lst Street
Vai. pirm., ketv. l Iki 7 poplat 

antrad., penkt. 1-1, treč. Ir Seat. tik 
susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perčml

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2799 Waat Ris* Stree*
TEL, GR 8-9400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1—4 tr 7—•; antrad. tr penk
tad. 10—A Mtad. 10—1 vai 

Ofs. teL 785-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
STDVTOJA IK OHIRUKGS 
Specialybė — Nervų Ir 

Emocinės lJgoii
OUNTORD MEDICAL BUCLDIMO 

844» 8o. Palauki Roaul
Valandos pagal susitarimą 

Rezld. teL — GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GENEKOLOGINR CHIRURGIJA 
6182 Ro., Kedzie Avė., WA 5-2870 
Valandos pagal analtorlmg- Jei sa- 
atolUnpta, skambinti: MI 9-OOOt.

TeL _ RE 8-8898

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 Weat lOSrd Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. IAN1NA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

VAIKŲ LIGOP 
2858 Weat 6Srd Rtreek

Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki I vat tr nuo t lkl 8 
vai. vak., teltad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Of*. PO 7-8000 Rea GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Weet 8Srd Street

Vai.: kasdien nuo i—-4 p. p. Ij 
t lkl 8 v. Trečlad. Ir teStad. atdaryta

Visi telefonai 852-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Oonrt, Cicero
Vai. kasdien 14-18 Ir 4-7 Trečlad h 
•eltad tik susitarus

Tel. oflko Ir buto OLyntple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 Co. IOth Aveane, Olosre

vai. tr s-s vai. Mk 
Hskyrns trečiadienius.

SeMadlenlat. l* iki 4 vai. popiet

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais kuo 8:30 iki 12:00.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTU*
(Lietuvis gydytojas)

8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., autrad-, ketvlrtad. Ir 
penktad. uuo 12-4 vai. P- P- • -K 
vai. vak. ėeStad. 12-2 vai. p. p. o 
trečlad. uždaryta. ______________

DR.IRENAKURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
kūdikiu ir vaikų ligų 

spbxjialistb 
medical building 

71ft« Sonth Weetern A venas 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
lkl 1 vai. popiet.

Ofiso telef. BE 7-tllto.
Rcodd. teJef. 239-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEOIALYBB! vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-os Ir CamptieM Avė. kampas)
Vai.: plrrnad., antrad.. ketv. Ir penkt 

• nuo 8 lkl 7 vai. p. p.
•n k susitarus

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA, ... 

ofisai:
III N. VVABASH AVIU.

42<H) N. CENTRAI, AVB. 
Valandos pagal susitariau*

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
2628 IV. 71et St. — Tel. 787-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact Ienses’’.

Vai. pagal susi tari mg. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2856 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5541

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4258 W. 68rd Street 

Ofiso tel. RE 0-4410 
Atesld. OR 8-OS17

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 1 vai 
lkl 8 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. va* 
antr Ir penkt. nuo 1-8 vai p p 

Ir vakarais pagal susltartma

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir moterų ilgo*
Ofisas Ir rcr.. 2852 W. ft9th Bt. 

Tel. PRospect 8-1228
Oflao vai.: Pirm., antr. treč. Ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 8 iki 8 
v. v. Sečtad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susltarlmg..

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-A19B

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71 st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
2-6 Ir 8-7 — Tg anksto susitarus 

Tel. PRospect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKA8)

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6648 So. Albany

Vai.: Pirmad. 8-8 p. į. aatmd
Kitam D „f’enktad 5- Kestad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalo 
susitarus

Tel. Ofiso PR 8-8448

ŪR. F. C. WINSKON|
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

3107 VVest 71at Street
Valandos: 1-« vai popiet. 

Treč. ir gęgtad. pagal susitarti

0R. PETRAŠ^LJOBf
GYDYTOJAS IR CHIRURG,

8449 So. Pnlaskl Road
Ofiso tel. 787-2141; namų 838 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2-fr Ir 
p»t>lcU,t 2-5. šefit. pagal susiu



Ginčas dėl kibiro.

KAI NAMAI DEGA
Iš esmės išeivijos lietuviai vie

ningi. Su mažomis išimtimis vi
si vieningai veikė, kad būtų iš
laisvintas Kudirka ar komunis
tams negrąžinti į laisvę bėgę 
Bražinskai.

Vieningai kovojama ir dėl 
Lietuvos laisvės, nors čia jau 
susiduriama dėl priemonių ir 
būdų. Ir tai suprantama, nes 
laisvo krašto žmonių nuomonė 
nėra sukirpta ir vienoda, kaip 
tai yra diktatūriniuose, ypač ko
munistiniuose kraštuose. Lais
vė ir nuomonių įvairumas yra 
stiprybė ir toje laisvėje įmano
mos priemonės kaip tik padėjo 
mums laimėti vienu ar kitu at
veju. Bet blogiausia, kai pra
dedame nesutarti dėl menknie
kių.

*
Nenorime mes čia iškelti, kaip 

tikrai labai verto dėmesio LB 
poros apylinkių skilimo. Tai yra 
vietos reikalai. LB apylinkių y- 
ra per šešiasdešimt, ir todėl dvi 
nesutariančios apylinkės tėra la
bai mažas procentas, šaukti, 
kad LB suskilo būtų peranksti. 
Blogiau, kai skylama jau ir aukš 
čiau, kai bandoma skilimas įneš
ti į aukštesnes LB instancijas.

Blogiausia, kad toks skilimas 
atėjo tuo metu, kai Vakarų pa
saulis, sužavėtas vadinamo ato
slūgio, pradėjo taikstytis ko
munizmui ir daryti taip, kaip 
šis pageidauja, Laisvojo pasau
lio lietuviams iškilo naujų rū
pesčių, kurių mes, savo tarpe be
sibardami ir spaudos puslapius 
tam užleisdami, nerorime ma
tyti.

Kaip žinome, Yale universite
te Press leidykla išleido trijų 
tomų istorinį veikalą “A įSourse 
Book for Russian History from 
early times to 1917”. Šioje kny
goje dokumentai ir faktai, lie
čiu Lietuvą, Gudiją, Ukrainą, 
yra klastojami Rusijos naudai. 
Kaip jau skelbiama spaudoj, En- 
cyclopedia Britanica įsidėjo Lie
tuvą, kaip Sovietų socialistinę 
respubliką. Taip pat mokyklose 
naudojamuose žemėlapiuose ne
bėra jokių Lietuvos sienų, pa
gal poetą Šlaitą, viskas raudonu 
rašalu užlieta, visur jau tik So
vietų Rusija.

Mammilan leidykla, verčia ir 
leidžia Sov. Rusijos enciklopedi
ją angliškai. Ir mes gerai žino
me, kaip tuose tomuose atsispin
di mūsų pavergtos tėvynės rei
kalai. Kol tebuvo enciklopedija 
rusų kalba, nebuvo perdaug pa
vojinga, bet angliškasis tekstas 
bus daugiau kam prieinamas. 
Nors šios enciklpedijos vertimų 
pasirodė tik pirmieji tomai, bet 
yra balsų, kad ši enciklopedija 
padės tautas suartinti, nes ta
da amerikiečiai daugiau sužinos 
apie Sov. Rusiją. Tai konkretūs 
ir mums džiaugsmo neteikią 
faktai, daug svarbesni savo es
me už kokias apylinkines smulk
menas.

*
Kai čia ginčijamės dėl kokio 

nors vadovėlio ar į vadovėlį įdė

to eilėraščio ir kai ištisos skil
tys tarptautinio pripažinimo su
silaukusiose enciklopedijose ar 
mokslo veikaluose skirtos Lietu
vos vergijos pripažinimui, tokie 
ginčai yra neprasmingi ir būtų 
juokingi, jeigu nebūtų skaudūs. 
Visą energiją eikvoti vien tik 
dėl to, kas bus kokios apylin
kės pirmininkas, yra kovoti dėl 
nieko, nes tai tuščios ir nereikš
mingos ambicijos. Mūsų tiek 
maža, veiklos ribos vis labiau 
didėja, kad visi tie ginčai yra 
lyg draskymasis dėl kibiro, ka
da mūsų namai dega.

Ambicijos geras daiktas. Ne
turįs ambicijų žmogus nedaug 
gali pasiekti, bet užsispyrimas 
ir truks plyš įrodyti, kad mano 
teisybė, yra kenksmingas mūsų 
reikalams. Tai yra per didelis 
liuksusas šiuo metu, kada iš vi
sų pusių mus vis labiau nori 
skaldyti ir naikinti. Nėra narni} 
be dūmų, bet pirma reikėtų 
stengtis gesinti namus, o tik 
paskui susirūpinti smulkmeno
mis, kurio teisė į kibirą ir ku
riam tenka garbė išpilti pirmą 
kibirą ar kuris pirmas pamatė 
gaisrą. Visos tos kovos yra mū
sų veiklos silpninimas, bereika
lingas lėšų eikvojimas ir priešo 
lingas lėšų eikvojimas ir pirešo 
ar priešų džiuginimas.

Suprantama, kad dirbant pa
sitaiko įvairių klaidų, supran
tama, kad atrodo, jog tu pats 
geriau padarytum, negu kitas, 
bet tos kovos dėl priemonių ne
turi kenkti mūsų pagrindiniam 
tikslui. Kiekvienas šioje tarpu
savio ambicijų kovoje turi jaus
ti ir dvasinę atsakomybę, turi 
prisiversti ir kai kur nusileisti, 
nes be to jokio susitarimo nebus 
galima pasiekti.

*
Visi ieško teisybės, visi teigia, 

kad tas ar kitas kaltas, bet kaip 
šeimoje, kilus nesutarimams, 
sunku surasti, kas kaltas, nes 
dažniausiai kaltos abi pusės, 
taip ir visuomeninėj veikloj 
daugiau ar mažiau kaltos abidvi 
pusės. Abi pusės laiko viena ki
tą skaldytojais ir tų nuolatinių 
pavojų akivaizdoje nesutikimai 
yra laukiančiųjų pagalbos lietu
vių išdavimas.

Savitarpinis erzelis labai liūd- 
nina pavergtos 'Lietuvos žmo
nes. Apie tai jau ne kartą visur 
kartojo naujieji bėgliai. Jie iš
skirtinai pabrėžia mūsų vienin
gumo reikalą. Žinoma., nėra taip 
jau bloga, neš pasiekiame rei
kiamo susitarimo, reikalui esant, 
bet tos susitarimo dvasios rei
kia daugiau.

Suprantama, čia yra. laisvas 
kraštas, čia negali būti tokios 
vieningos policinės nuomonės, 
kaip komunistų valdomuose 
kraštuose, čia galimas ir net pa
teisinamas įvairumas, bet jis 
turi turėti ne neapykantinį, o 
demokratinį pobūdį. Mes turime 
kelti balsą ne vienas prieš kitą, 
bet prieš okupantą, kad būtų 
lengviau tiems, kurie negali pa
sirinkti laisvės. Al. B.

PRANCŪZU GISCARDO ŽVAIGŽDE LEIDŽIASI
Neramumai didėja — autoritetas mažėja 

A. J. STANIUSRetai kada taip pasitaiko, kad 
naujo valstybininko laimės žvaig 
ždė imtų taip greitai leistis že
myn, kaip Prancūzijos preziden
to Giscardo d’Estaing. Nors jis 
tebesvajoja tapti 1975 m. visos 
V. Europos nepakeičiamu politi
niu vadovu, bet dabartiniai pa
čios Prancūzijos vidaus neramu
mai kalba ką kita. Viskas rodo, 
kad prezidentas bus stipriai mė
tomas didelių neramumų bangų 
ir labai sunku bus jam išsilai
kyti paviršiuje.

Prezidento baimės ženklai jau 
rodosi. Kaip Pompidou paskuti
nėmis savo valdymo dienomis 
nieku nepasitikėjo ir visus kalti
no, taip jau daro ir Giscard 
d’Estaing. Prie jo autoriteto 
menkėjimo prisideda ir jo min. 
pirm. Chirac, kuris yra gaulis- 
•tas ir kuris labiausiai nekenčia 
darbo unijų. Antras nepopulia
rus vyriausybės narys yra lenkų 
kilmės vidaus reikalų min. prin
cas Poniatowski, prezidento gi
minė.

Kokios yra tos ' sunkenybės, 
kurių prezidentas nepajėgia nu
galėti ?

Rinkimų metu prezidentas pa
žadėjo pakeisti Prancūzijos vei-

tu antikomunizmu ir kartu pasitar
naujančių sovietiniam malūnui. Jie 
skelbia pavardes išeivijos veikėjų, 
kurie, jų nuomone, yra palankūs 
komunistams. Tuo būdu juos ba.ndo 
komprotimuoti ir išjungti iš visuo
meninės veiklos. Tikrovėje betgi 
komunistams daugiau pasitarnau
ją tokie biuleteniai, negu kas kitas.

Su tais žodžiais kyla klausimas, 
ar tai daroma sąmoningai. Nėra 
abejonės, kad išeivių eilėse yra< 
žmonių, kurie dirba Maskvos nau
dai sąmoningai. Jie yra daugiau ar 
mažiau sovietinisj agentai, atlygi
nami vienokiu ar kitokiu būdu. Tai 
žmonės, kurie telkiasi apie komu
nistinę spaudą, nors niekas negali 
laiduoti, kad panašių nėra ir neko- 
munistų eilėse, šalia tokių yra ge
ros valios žmonių, kurie pasitar
nauja svetimiem malūnam visa/i to 
nejausdami. Jie taip nuoširdžiai, 
bet neišmintingai kovoja su komu
nistinėmis apraiškomis, kad ta ko
va darosi labiau naudinga komu
nistams, negu patriotinei visuome
nei. Siekdami stiprinti antikomu
nistinį frontą, jie silpnina jį...

Taip atsitinka ir išeivijos gyve
nime, kai įsisiūbuoja savikova, be
siremianti geromis intencijomis ir 
zisą energiją nukreipianti prieš sa- 
zuosius. Tuo lengvai pasinaudoja 
sovietinis frontas, įtvirtindamas 
seną posakį — kraštutinumai susi
liečia. Tai aplamai tragiškas išei
vijos bruožas. Tuo metu, kai reikia 
suglaudinti eiles bendrai veiklai 
prieš tuos, kurie kėsinasi į Lietu
vos laisvę bei nepriklausomybę, iš
kyla priešinga® reiškinys — padi
dėjęs skaidymasis, tarpusavg kova, 
nepajėgumas ramiai spręsti daly
kus ir vieningai veikti. Savieji tam
pa didžiausiais priešais, komuniz
mas matomas ten, kur jo visai nė
ra. Tokia būkle pasinaiudoja tikra
sis priešas, mokąs išnaudoti išei
vių silpnybes.”

dą. To jis tikrai negali padaryti 
vienas. Reikia ir vyriausybės na
rių ir parlamento pritarimo. 
Tarp pačių pirmųjų reformų 
d’Estaing norėjo sustiprinti vy
riausybės teises, įsteigiant kon
stitucinę tarybą iš devynių as
menų. Asmenys būtų parenka
mi paties prezidento, šituo klau
simu pasitarti jis kvietė socia
listų vadą Mitterandą ir kitų 
kairiųjų partijų vadus. Tie visi 
atsisakė tuo klausimu tartis. 
Net prezidento koaliciniai tal
kininkai gaulistai tam nepritarė, 
nes tai, esą, parlamento teisių 
siaurinimas. čia ir buvo pirma
sis smūgis Giscard asmeniniam 
autoritetui.

Tokie pralaimėjimai valstybių 
vadų galvose savaime sukelia 
įtarimą ir nepasitikėjimą net sa
vo bendradarbiais. Tai ir dabar
tinis Prancūzijos prezidentas, 
pažadėjęs tautai laisvę ir atnau
jinimą, grįžo tuoj prie naujų su
varžymų: cenzūros, atleidimo iš 
pareigų įtariamų kariškių, net 
kišimusi į teisminę procedūrą. 
Teisingumo min. M. Lecanuet į- 
sakymu duotos direktyvos tei
sėjams neišduoti jokių žinių 
spaudai tardymo metu, o kai ku
rias bylas, liečiančias žymesnius 
politikus, visai nuslopinti. Tokie 
reiškiniai pirmiausiai ir meta 
nepasitikėjimo šešėlius ant pa
čios vyriausybės galvos.

Karo vadovybė
Nekokie prezidento santykiai 

yra ir su karine vadovybe. Aukš 
tųjų karininkų eilėse yra daug 
gaulistų, pasižymėjusių rezisten
cijos metu. Tie kariškiai reika
lauja, kad prezidentas vykdytų 
savo rinkiminius pasižadėjimus 
pagerinti naujokų sąlygas, pa
lengvinti karišką drausmę ir 
greičiau duoti progas jaunes
niems karininkams kilti laips
nyje- Tokios reformos karštas 
šalininkas buvo laivyno vicead-

Paryžiuje streikuoja šiukšlių išve- 
žiotojai. Miesto gatvės virto šiukš
lynais.

mirolas Antoine Senguinetti. 
Prezidentas jį iš pareigų atleido, 
tuo sukeldamas nepasitenekini- 
mą ir kituose kariškiuose.

Nors Prancūzija kariškai tuo 
tarpu yra pajėgi, bet karinė jos 
galybė ateityje yra neaiški. Pas
kutinėmis dienomis Prancūzijos 
komunistai pareikalavo, kad iki 
1980 m. visas karinis laivynas 
būtų paverstas prekybiniu lai
vynu. Neįmanoma, kad prezi
dentas su tuo komunistų reika
lavimu sutiktų. Tačiau vengimas 
atvirai pasipriešinti sukelia ka
riniuose sluoksniuose didelį pre
zidentu nepasitikėjimą.

Darbo unijos

Didžiausia prezidento valdy
mo nesėkmės kliūtis yra nera- 
dimas bendros kalbos su darbo 
unijomis, kurios Prancūzijoje 
beveik visos yra komunistų kont 
roliuojamos. Dabartinė vyriau
sybė kiekvieną darbo unijų pa
siūlymą ar reikalavimą laiko ki
šimusi į politiką. Unijos gi į 
kiekvieną valdžios pastangą sta
bilizuoti infliacijos kilimą žiūri, 
kaip į pasikėsinimą prieš darbo 
unijas. Komunistai jau ima rei
kalauti sau teisės dalyvauti koa
licinėje vyriausybėje. Jie sako, 
kad ji esanti didžiausia, atskirai 
imant, politinė partija, gavusi 
per rinkimus 25 procentus visų 
balsų. Įvykęs Prancūzijos ko
munistų partijos partijos kon
gresas nieko gero nežada Pran
cūzijos vyriausybei. Jų nenura
mino ir vėliausias prezidento pa
žadas, kad nuo sausio 1 d., jei 
darbininkas bus atleistas iš dar
bo be savo kaltės, jam bus mo
kama pilna alga. Visi prancūzai 
čia įžiūri didelę prezidento klai
dą. šita privilegija tik pasinau
dos darbdaviai, kurie nori su
mažinti savo darbininkų skaičių, 
mažindami savo išlaidas, bet tuo 
pačiu didės bedarbių skaičius ir 
dar labiau infliacija.

Komunistai yra tvirtai pasi
ryžę savo tikslą ;— įsiskverbti 
į vyriausybę — pasiekti strei
kais. Pirmas toks jų jėgos pa
rodymas įvyko lapkričio 13 d., 
kada visa Prancūzija buvo be 
spaudos, be laiškų, gazo, elek
tros, susisiekimo, telefonų. Pran 
cūzija vieną dieną buvo mirusi. 
Komunistai tokių streikų pla
nuoja dažniau, kol jų reikalavi
mai nebus patenkinti.

Neutralūs stebėtojai tvirtina, 
kad, jei komunistai savo spau
dimo neatleis, Prancūzija už me
tų gali atsirasti blogesnėje būk
lėje, negu dabar yra Italija,

Turint galvoje, kad prez. Gis
card d’Estaing nepajėgia susi
doroti su vidaus problemomis, 
tai vargiai jis privers savo lai
mės žvaigždę kilti aukštyn, no
rėdamas tapti visos V. Europos 
politiniu vadu.

SOVIETAI NAUDOJASI ATLYDŽIU
Perka iš JAV pramonės reikmenis 

B. JABLONSKIS

Prasidėjęs tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos šaltojo karo 
atlydys, buvo kviečių sandėrio 
pradininkas. Po to ėjo ūkiniai 
padargai ir trąšos. Ne tik kvie
čius gavo geromis sąlygomis 
pirkti, bet ir kitus dalykus. Nu
pirko tiek daug kviečių, kad su
kėlė nemažai ginčų tarp kvie
čius auginančių ūkininkų ir par
davėjų. Pastarieji pirko žemo
mis kainomis, o pardavinėjo su 
labai dideliu uždarbiu. To san
dėrio padarinius pajuto žmonės, 
nes duonos ir kitų kepinių kai
nos labai pakilo ir vis kyla. Ke
pėjai šaukia, kad pritrūko mil
tų. Bet žemės ūkio sekretorius 
Butz teigia, kad yra pakanka
mai. Atrodo, kalti pelnagaudžiai, 
išnaudoją šią progą pasipinigau
ti.

Pasisekusi kviečių prekyba 
Sovietus paskatino išplėsti pre
kybą į visas sritis, ypač į tas, 
kur naudojama naujoji techno
logija. Ėmė ieškoti kompiuterių, 
įvairių technologijos ir automa
tinių elektroniškų priemonių, 
kurios draudžiamos užsieniui 
pardavinėti, ypač komunistiniam 
pasauliui.

Į talką Kremliui atėjo kairio
jo sparno kongresmanai, palan
ki žinių tarnyba ir įtakingesnė 
visuomenė. Pasipylė spaudoje 
raginimai Amerikos valdžiai nu
imti draudimą technologijai par
davinėti. Per radiją ir televiziją 
buvo skelbiama apie prekybos 
su Sovietais naudą Amerikos e- 
konomijai. Išiių žmonių kalbos 
įtaigojo, kad atėjo laikas pasida
linti technologija, kuri patar
nautų pastoviai pasaulio taikai.

Nepadarė propaganda lemia- 
mios įtakos valdžios žmonėms, 
gynybos sekretoriui ir karinei 
vadovybei ir daugumai kongres- 
manų. Visiems buvo aišku, kad 
technologija ne taikai tarnautų, 
bet Sovietų užmačioms, kurios 
siekia pašalinti Amerikos karinę 
galybę ir jos technologiją.

Kiti Kremliaus kėslai

Nepasisekus gauti technologi
jos, Maskva nenumojo ranka ir 
nepaliovė ieškoti kitų priemonių, 
kurios turi technologijos prie
dų. Pradėjo derėtis su Boeing 
dėl 30 didžiųjų keleivinių spraus- 
minių 747 lėktuvų, turinčių pa
žangios technologijos prietaisų. 
Toks didelis užsakymas Boeing 
pramonei būtų suteikęs pelnin
gą užsakymą, daug darbininkų 
darbu aprūpinęs ir padėjęs kraš
to ekonomijai, kuriai pradėjo 
grasinti nuosmukis.

Savisaugos jausmas ir išmin
tis nugalėjo riebius Sovietų gun
dymus. Buvo leista lėktuvus 
pirkti, bet be technologinių prie
dų. Nub tokių lėktuvų Kremlius 
atsisakė, nepaisant, kad jie ga- j

Įėjo Maskvai patarnauti kariuo
menės kilnojimui iŠ Europos į 
Sibirą. Su tiek lėktuvų per t ram
pą laiką galima visą diviziją ka
rių permesti j tolimiausias vie
tas.

Neseniai grufiė Sovietų pirk
lių buvo atvykusi į Washingto- 
ną. Jai vadovavo aviacijos mi- 
nisterio pavaduotojas gen. Y. G. 
Mamsurovas. šį kartą pageida
vo pirkti 747 sprausminio lėk
tuvo mažesnįjį brolį 747SP. Wa- 
shingtonas leido derėtis su Boe
ing, bet neleidžia su lėktuvu pirk 
ti jokių technologijos priedų, 
nepaisant, kad jie būtų jau į- 
rengti lėktuvuose. Maskvos de
legaciją į Seattle, Washingtono 
valstybę, kur yra Goeingo di
džiosios įmonės, palydėjo Ame
rikos mokslo ir technologijos 
direktorius Valentino Susko. 

Lėktuvų sandėris

Sovietai susitarė dėl 10 ma
žesnių sprausminių 747SP lėk
tuvų. Delegacijos vadovas sako, 
kad naudos Sovietų aerofloto ke 
leivių linijose Išiuos lėktuvus. Vi
sada Maskva sako viena, o daro 
kita. Kas gali garantuoti, kad 
jų nepanaudos kariniams reika
lams tuo metu, kai įsižiebs ka
ras Sibire.

Lėktuvai statomi dažniausiai 
su Amerikos Pratt & Whitney 
ar GE galingais motorais. Bet. 
naudojami jiems ir angliški 
Rolls Royce motorai. Priklauso 
nuo užsakytojo pageidavimo, 
Sovietų delegacijos vadovas pa
sirinko Rolls Royce motoras. 
Amerikos technologai sako, kad 
su šiais motorais Maskva gauiia 
jų technologiją.

Sovietų ambasadų pareigūnai, 
delegacijų nariai ar ekskursijų 
žmonės, grįždami į Sovietų Są
jungą, perkasi šaldytuvus, tele
vizijos aparatus ir kitus elektri
nius dirbinius. Vieni juos nau
doja savo poreikiams, o kitus jų 
inžinieriai kopijuoja ir stato sa
vo įmonėse. Kai Sovietų Sąjun
gą aplanko Vakarų žmonės, pa* 
rodo -jiems kaip savo pramonės 
dirbinį.

747SI’ lėktuvo pažanga

747SP lėktuvas yra didžiausio 
747 keleivinio lėktuvo mažesnis, 
bet pažangesnis brolis. Turi tą 
patį plotį, bet 48 pėdomis liemuo 
trumpesnis. Pakelia 288 kelei
vius, apie 100 mažiau. Gali be 
pasipildymo skristi toliau — iš 
viso 6900 mylių. Gali pakilti 
aukščiau, aptarnavimas piges
nis.

Gerosios savybės ir angliškas 
motoras buvo svarbiausras aks
tinas Sovietų kėslams. Aišku, 
lėktuvą ir motorą tyrinės ir ban
dys dar daugiau patobulinti. Su 
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Spaudoj ir gyvenime

KAI PADEDAMA SUKTI SVETIMA MALŪNĄ
Lietuvių išeivijos visuomeninio 

gyvenimo pairimas atkreipia dėme
sį daugelio rimčiau svarstančiųjų 
akis, nes nesunku pastebėti, kad 
išeivija skaldoma sąmoningai — 
tai daro pirmiausia tėvynės oku
pantas, prie to prisideda sąmonin
gai ar nesąmoningai dalis išeivių.

Apie tai redakciniu straipsniu 
rimtai ir įspėjančiai pasisako “Tė
viškės Žiburiai’’ lapkričio 7 d. lai
doje. Su šio redakcinio straipsnio 
mintimis verta susipažįnti.

“Išeivijos gyvenime yra keistų 
dalykų: iš vienos pusės sakoma, 
kad išeiviai iš sovietų užimtų kraš
tų yra visai bereikšmis dalykas, is
jiitos __ jiems teikiama didelė
reikšmė. Arčiau tiesos yra tur būt, 
antroji nuomonė. Tai matyti iš so
vietinių institucijų laikysenos. Jau 
per 30 metų jos neduoda ramybės 
išeivijai, kuri nenori nusilenkti so
vietinei vergijai. Sovietinė propa
ganda nuolat gaudo jai pritarian
čiu® balsus, ypač tų, kurie lankosi

okupuotuose kraštuose...
Nėra ko stebėtis, kai į sovietinį 

malūną patenka mažytės žuvelės 
— menkos orientacijos žmonės, bet 
reikia nustebti, kai jin patenka 
žvalios orientacijos asmenys. Nu
važiavę okupuoton Lietuvon, jie 
patiria daug dėmesio, paslaugumo 
ir, sentimento pagauti, ima giedoti 
ditirambus bei pilti vandenį ant 
sovietinės propagandos malūno. 
Tai neapdairūs tautiečiai, kurie iš
eivijai garbes nedaro.

Dar liūdnesni yra tie atvejai, kai 
neva kovotojai prieš sovietinę Lie
tuvos okupaciją pradeda malti so
vietinio malūno ritmu. Tai tie as
menys, kurie, prisidengę griežtu 
antikomunizmu, ima niekinti žy
miuosius išeivijos veikėjus, kaltinti 
juos palankumu sovietams bei ko
munistams. Tai senas sovietinės 
propagandos triukas, paremtas 
Voltaire posakiu: “šmeižkite,
šmeižkite, vis kas nors prilips...”) 
Yra biuletenių, prisidengusių griež-

Laisves netekus
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro 
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Kai mudviem kalėjime iš kelnių sagas išpiovė, 
dar gerai, Eduk, kad susiradome virvutę jas šiaip taip 
susirišti, kitaip būtų atsibodę jas rankomis prilaikyti, 
kad jos ant žemės nenukristų, arba be kelnių po vie
nutę goglinėti...

Ne vien tik kalėjimuose mums kelnes mauna, bet 
ir už kalėjimo sienų piktadėjai baltinius, švarkus vel
ka, kaminuose, svirnuose, tvartuose ūkio gėrybės tuš
tina...

Velykų rytą bažnyčios varpų 
garsai kalėjime

Balandžio mėnesio pabaigoje, vienos dienos anks
tų rytą, mūsų kalėjimo vienutėje drėgna ir šalta. Dar 
gana ankstokai akis pravėręs, tyliai kalbinu Eduką:

— Eduk, ar nemiegi?
— Ne, mokytojau, nemiegu. Klausausi Raseinių 

bažnyčios varpų skambėjimo.
— Raseinių bažnyčia netoli kalėjimo, todėl ir per 

lentomis užkaltą kalėjimo langą varpų skambėjimas 
visai gerai girdėti.

— Bet kodėl, mokytojau, taip ilgai varpai gau
džia?

— Eduk, juk šiandie Velykų šventė. Prisikėlimas. 
Žmonės aplink bažnyčią eina, giedodami džiaugsmo 
giesmę.

— Linksma diena mums nušvito... Kėlės Kristus, 
mirtis krito... Aleliuja...

— Rodos, matau pas tėvelius namuose švęstas 
Velykų šventes: svečiai, sveikinimai, džiaugsmas, vai
šės, žalios pievelės, žydintys sodai, paukštelių balsai, 
margučių ritinėjimas...

— šiandien Eduk, nėra ko per daug svajoti, lais
vą praeitį prisiminti, o reikia abiem susikaupti, nusi
minimus per vienutės langelį pasiųsti, šiandie mudu 
savo nuliūdusius namiškius tik mintimis tegalime pa
sveikinti ir dvasioje kartu su aplink bažnyčią einan
čiais žmonėmis keliauti, kartu prašant Dievą, kad su
trumpintų šią mudviejų kančią iš šio urvo greitai išei
ti, su padoriais žmonėmis tikrojoje laisvėje džiaugs
mingas pavasario — Velykų šventes švęsti.

— Mokytojau, girdi, jau pusryčių kava artėja.
— Griebkime bliūdelius — reikia kuo nors šiltu 

atsigavėti.

Karas ar manevrai?

Raseinių kalėjimas buvo visai netoli Žemaičių 
plento. Išaušus pavasariui dažnai naktimis girdėda- 
vora plentu važiuojančių mašinų bildesius, keistą ūži
mą. Kalėjime jautėme, kad tai rusų kariuomenės šar
vuočiai ir tankai vyksta į Vakarus Hitlerio pasitikti. 
Ypač 1941 metų gegužės — birželio mėnesiais tam Že
maičių plente mašinų triukšmas žymiai padidėjo.

Nors dar iš pernykščių metų žinojom (1939), kad

karas Europoje gerokai įsisiūbavo, bet Stalino-Hitle- 
rio taikus susitarimas trukdė galvoti, kad karas tarp 
rusų ir vokiečių taip greitai prasidės. Be to, kalėjime 
būdami nuo žmonių atskirti, apie rusų-vokiečių artė
jantį karą apčiuopiamesnių žinių negalėjom gauti.

1941 metų birželio iš 21 į 22 dienos naktį, anks
tų rytą, virš kalėjimo nepaprastu greičiu cypdami pra
lėkė rusų karo lėktuvai. Lėktuvų kaukimas kalėjimo 
vienutėje atrodė, kad juos kas tai vejasi, o jie, kaip 
žvirbliai nuo vanago, sprunka į šakas pasislėpti.

— Eduk, ar girdi, kaip mūsų tėvynės padangėje 
“vieversiai” čirena?

— Girdžiu, kaip negirdėsiu? Atrodo, kad padan
gėje ne “vieversiai” čyrena, o karo lėktuvai, kaip sker
džiamos kiaulės žviegia.

Kai išgirdome padangėje šūvius — lėktuvuose 
kulkosvaidžių, lyg kalakutų, burbėjimus, patrankėlių 
spragsėjimus, supratome, kad čia, vyreli, nejuokai. 
Mano Edukas, kaip bitės įgeltas, pašoko iš lovos, pa
lypėjo prie viršaus lango, rankomis įsikibo į geležinius 
lango grotus ir per lango viršų, dar neužkalto lango 
dangaus sklypelį, stebėjo, ar nepamatys svetimo lėk
tuvo.

— Eduk, būk atsargus! Leiskis nuo lango žemyn. 
Bokštelyje sargybinis, lange krutantį žmogų pastebė
jęs, gali lengvai peršauti. Jeigu tikras karas, vokiečių 
lėktuvai užpuolę prie Raseinių Stonuose rusų įrengtą 
aerodromą daužo ir rusų lėktuvus gaudo, sargybinis 
bokštelyje matydamas taip pat nervuojasi, nes ir jis 
nežino, ką jam rytojaus diena atneš.

Edukas, nuo lango nušokęs, sako:
(Bus daugiau).
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SPAUDOS DARBININKO SUKAKTIS
Kun. dr. K. Ručinio kunigystės sidabrinės sukakties proga 

P. STAKYS
Žemaitijoje buvo kelios žino

mos Bučinių šeimos. Tačiau dau
geliui lietuvišką spaudą skaitan
čiųjų žinomas tik kun. Korne
lijus Bučmys, šiuo metu vyriau
sias “Darbininko” redaktorius, 
nuolat liečiąs pagrindinius lie
tuviškus reikalus, nagrinėjąs 
krikščionio pareigas, sprendžiąs 
visuomenines ir tautines proble
mas išeivijos gyvenime.

Žurnalistas būtų mažai kam 
žinomas, jeigu jam nereiktų at
sakyti j gyvenimo iškeltus klau
simus ir dabarties reikalavimus 
— atsakyti ne kaip patinka dau
geliui skaitytojų, bet iš turimų 
davinių daryti išvadas, pasiu
ntus, kurie būtų verti svarstyti, 
apmąstyti, pritaikyti lietuviškai 
veiklai..

Spaudos darbininko pareiga 
- stebėti, informuoti, daryti iš

vadas ir pasiūlyti. Ir tai yra vie
na sunkiausių problemų. Kaip 
t k dėl to jai stokojame darbi
ninkų. Bet džiaugiamės, kai at
siranda tokių, kurie savo gyve
nimo dalimi pasidaro spaudos 
darbą ir juo siekia tautinių ir 
dvasinių tikslų, džiaugiamės kai 
spaudos darbininkų atsiranda 
šiame krašte nykstančios ir be
simaišančios svetimuose vande
nyse kartos eilėse. Vienas to
kių spaudos darbininkų neseniai 
atšventė savo dvasinio pašauki
mo sukaktį — dvidešimt penke- 
rių metų kunigystės sukaktį.

Nuo Žemaitijos iki Romos
Antanas Bučmys yra gimęs 1 

1927 m. balandžio 13 d. Kretin
goje. Mokėsi Kretingos pradžios 
mokykloje ir ten pat pranciš
konų gimnazijoje iki 1943 m. j 
Baigęs pranciškonų gimnaziją į- 
stojo j Telšių kunigų seeminari- 
ją, bet karo išdavose atsidūrė 
Vokietijoj ir tęsė studijas Eich- 
staeto aukštojoje teologijos mo
kykloje. 1945 m„ iau karui pa
sibaigus, jis vienas iš dvidešim
ties studentų buvo pasiųstas stu 
dijuoti j Romą. Kad įsisteigė Šv. i 
Kazimiero kolegija, jis kartu su 
kitais buvo perkeltas į kolegiją 
ir vargingose pokario sąlygose 
tęsė studijas įvairiuose Romos 
universitetuose. 1949 m. kovo 
12 d. kiti jo studijų draugai ga
vo kunigystės šventimus, bet 
Antanas Bučmys dar buvo per 
jaunas ir turėjo laukti. Studi
jas tęsdamas toliau kunigystės 
šventimus jis gavo 1949 m- spa
lio 30 d. Taigi sidabrinė kuni
gystės sukaktis neseniai praėjo.

Būdamas jau kunigu, Anta
nas Bučmys darbavosi kurį lai
ką Romos Šv. Leono parapijoje 
ir tuo pat metu Vatikano radi
jo lietuviško skyriaus vedėju. 
Be to, jis tęsė studijas Latera- 
no universitete, kur 1954 m. bir
želio 23 d., pristatęs ir apgynęs 
disertaciją, gavo Kanonų teisės 
daktaro laipsnį. Teisės studi
joms pagilinti jis studijavo ir 
atliko praktikos darbus Rota 
Romana, Academia dei Nobili ir 
Congregatio S, Concilii trejus 
metus. Iš ten gavo specialaus 
mokslo diplomus, šias studijas 
baigus kun. A. Bučmiui buvo 
atviros durys į Vatikano diplo
matinę tarnybą arba bažnytinius 
teismus, bet jis pasirinko kelią 
į užjūrius — dirbti bent kiek 
galima lietimų tarpe.

šiapus Atlanto
Ameriką pasiekė 19515 m- ir 

sustojo Los Angeles, Calif. Čia 
darbavosi Šv. Kazimiero lietu
vių ir įvairiose amerikiečių pa
rapijose. Tačiau jo pasiruoši
mas ir siekimai neleido jam už
sidaryti tik parapiniam darbe, 
nors ir labai naudingam. Čia jis 
neturėjo progų išsiskleisti savo 
talentais ir panaudoti savo pa
siruošimą lietuvių visuomenei.

Būdamas pranciškonų auklė
tinis, 1961 m. jis stojo į seną, di
delių nuopelnų ir plačios veiklos 
Šv, Pranciškaus įsteigtą ordiną

ir, atlikęs noviciatą San Miguel, 
Calif., vienuolyne, 1962 m. vasa
rio 2 d. tapo vienuoliu pranciš
konu, gaudamas pagal tradiciją 
naują vardą — tėvo Korneli
jaus. Kadangi jis buvo lietuvių 
pranciškonų kandidatas, po įža
dų tuoj buvo paskirtas į Toron
to Prisikėlimo parapiją vikaru. 
Ten jam teko imtis neseniai į- 
steigtos pranciškonų parapijos 
plačių daibų.

Kunigas ir žurnalistas

Kun. Kornelijaus Bučmio stu
dijomis gautos žinios, talentai 
ir užmojai nesutilpo vikaro pa
reigose. Jis tuoj pradėjo reikš
tis, kaip nepamainomas spau
dos darbininkas, rašydamas 
pranciškonų leidžiamame “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” žurnale 
apie Dešimt Dievo įsakymų, jė
zuitų leidžiamuose “Laiškuose 
Lietuviams”. Kanados savait
rašty “Tėviškės žiburiuose”, ku
riuos, reikalui esant, net pats 
redagavo. Be to, parašė knyge
lę “Gegužės mėnuo’“, kurią 1964 
metais išleido pranciškonų spau 
stuvė išeivijos lietuviams, šis 
spaudos darbas ir buvo pasiruo
šimas naujai profesijai — žur
nalistiniam darbui ir redakto
riaus vietai.

Lapkričio 23 d. 12 v. Detroito liet. namuose buvo suša ūktas organizacijų atstovų susirinkimas Simo Kudir- 
j kos ir jo šeimos pagerbimo reikalu. Išrinktas vykd. komitetas. Iš k.. Detroito liet. org. centro v-bos p-kas 
adv. Rimas Sakis, adv. Algirdas Ambrozė, LB Detroito apyl. p-kas Jonais Urbonas, išrinkto komiteto p- 
kas Vincas Tamošiūnas, inž. Bernardas Brizgys, Myk olas Kizis, inž. Algirdas Zapareckas, Alg. Petrulis, 
teisin. Vladas Staškus ir Romas Macionis. Nuotr. K. Sragausko

Pranciškonų vadovybė, maty
dama kun. Kornelijaus Bučmio 
sugebėjimus spaudos darbe ir

Kun. dr. K. Bučmys, OFM

Worcester, Mass.
išvažiavimai

Lapkričio 16 d. Aušros Var
tų lituanistinės mokyklos moki
niai, tėvų komiteto iniciatyva, 
po pamokų buvo nuvežti į Wor- 
cesterio gamtos muziejų, ku
riame visiems labai patiko.

Visi parvažiavo į namus pa
tenkinti. šis išvažiavimas buvo 
pavestas suorganizuoti tėvų ko
miteto narei N. Pranckevičienei. 
Išvažiavime dalyvavo ir pirm. O. 
Pridotkienė bei mokytoja B. Mi
liauskaitė.

Taip pat tą pačią dieną Šv. 
Kazimiero parapijos Motinų Gil
dą buvo suorganizavusi išvažia
vimą į New Yorką. Prisidėjo ir 
kiti norintieji išvažiuoti, ir vos 
sutalpino didžiausias autobusas. 

SUSIRINKIMAS

Lapkričio 17 d. Lietuvių Pi
liečių klube įvyko Dr. V. Kudir
kos šaulių kuopos susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Zenkus. Nutarta paremti Simo 
Kudirkos fondą 100 dol. auka. 
Gautas iš centro valdybos tuo 
reikalu laiškas, kurį perskaitė 
pirmininkas. Pinigai kuopos var
du bus nusiųsti į šaulių centro 
valdybą. Skaitytas laiškas R. 
Molienės, kuri yra įsipareigojusi] 
apmokėti vienų metiį mokslo] 
mokestį Brazilijoje gyvenančiam 
studentui. Reikia surinkti 300 
dolerių. Stipendijų fondo dėl 
Brazilijos jaunimo reikalu prieš 
mėnesį laiko lankėsi iš Brazilijos 
atvykęs kun. H. Šulcas, salezie
tis, kuris šiuo fondu ir rūpina
si. R. Molienė sutiko surinkti

turėdama, skirti iš savo tarpo 
atsakingą vyriausią redaktorių, 
1966 m. “Darbininkui” redaguo
ti paskyrė jį redaktorium, ei
nančiu šias pareigas iki šios 
garbingos kunigiškos sukakties. 
Nuo 1973 m. jis yra išrinktas 
lietuvių pranciškonų provincijos 
tarėju ir antrai kadencijai pran
ciškonų parašytų knygų tikrin
toju. Jis priklauso ir Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijai, ku
rios veikloje taip pat stipriai 
reiškiasi.

Žurnalistinis darbas, juo la
biau redaktoriaus, šiandien nė
ra nei dėkingas, nei labai malo
nus, kada lietuvių visuomenė y- 
ra plačiai išsiskirsčiusi šiame 
krašte ir pasauly. Ypač tai jau
čia tas, kuris turi vadovauti re- 
dadakciniam darbui. Bet kun. 
K. Bučmys seka pėdomis tokių 
redaktorių, kaip a. a. prof. J. 
Brazaitis, prof. S. Sužiedėlis, 
Paulius Jurkus, laikraštine dva
sia.

Redaktoriaus darbas — tai ne 
kelių valandų, bet ištisų 24 va
landų užsiėmimas, nes jis savo 
darbą atlieka ir prie redakcijos 
stalo, ir savo privačiame gyve
nime pasverdamas matytus ir 
patirtus įvykius, rinkdamas in
formaciją. permąstydamas ži
nias, kurios ateina iš įvairių ir 
net labai skirtingų šaltinių. Kun. 
Bučmys ne tik sugeba tai at
likti, bet jis jaučia ir visuome
nės pulsą, jis net pats dalyvau
ja visuomenės veikloje, kaip 
VLIKe ir vietos organizacijose, 
jis savomis akimis žvelgia į gy
venimo reiškinius, vykstančius 
kitose lietuvių kolonijose ar di
desniuose susibūrimuose, kaip 
tautinių šokių šventės, dainų 
šventės, kultūros kongresai, di
džiųjų sukakčių minėjimai. Jo i 
aprašymai yra svarūs ir taupūs i 
žodžiais, bet visuomet kelia lie-]

tuviško kultūrinio gyvenimo 
reikšmę.

Nors spaudos apimtis šiuo 
metu vis pamažu siaurėja, bet 
jubiliatas kun. K. Bučmys su 
žemaitišku kietumu žvelgia į 
juos, ragindamas, skatindamas, 
duodamas naujų minčių ir idė
jų, pavaizduodamas tikrąją lie
tuvių veiklą. Laikraštinėje kal
boje jis išsiskleidžia savo idėjo
mis, tautiniu apsisprendimu ir 
ryžtu laikytis religinio, tautinio 
ir visuomeninio kelio, kurio rei
kia lietuvių išeivijai.

Čia prie jubiliato ir sustoja
me. Jo amžius dar leidžia jam 
ilgiau už kitus spaudoj reikštis 
visu savo talentu ir visa ener
gija. Jo nuoširdumas žmonėms 
jam deda atsakomybę tarti at
virą žodį apie išeivijos ir šio 
krašto gyvenimo žaizdas, kurias 
reikia gydyti. To jis, kaip atsa
kingas “Darbininko” redakto
rius, neatlaidžiai ir siekia.

Sukaktuvininkui kun. Korneli
jui Bučmiui. OFM, švenčiančiam 
sidabrinę kunigystės sukaktį, ga 
Įima linkėti nesustoti ir ištesėti 
spaudos darbe, kol Amerikos 
lietuviams bus reikalinga Lietu
viška spauda. Bent jo kartai tos 
spaudos dar tikrai ilgai reikės, 
nes be lietuviškos spaudos veik
la stokotų jėgų, tautiniai tiks
lai paskatų, tautinis gyvenimas 
-— jungties dirbti bendrą dar
bą.

aukas vienam jaunuoliui. Dr. V. 
Kudirkos šaulių kuopa paskyrė 
25 dol. Mūsų šaulių kuopos įkū
rėjas yra piuz. A. Mateika, ku
ris gyvena Floridoje, St. Pęters- 
burge. Jis ir ten įkūrė šaulių 
kuopą. Netrukus bus pašventin
ta kuojos vėliava. Nutarta pa
siųsti sveikinimą. Turėta kele
tas šaudymo popiečių. Geriau
siai šaudžiusiems šauliams ir 
šaulėms dovanos bus įteiktos 
metinio susirinkimo metu, sau
sio mėnesį.

Kuopos vardu pirm. A. Zen- 
kus išreiškė padėką šauliui V. 
Abromavičiui, kuris nemokamai 
pasiuvo Lietuvos vėliavą. Ypa
tingai padėkojo sesėms šaulėms 
už puikiai surengtą spalio mė
nesį vakarienę, per kurią pro
gramą atliko Bostono vyrų seks
tetas, vadov. kompoz. Juliaus 
Gaidelio. Sesės šaulės pačios ga
mino ir visus svečius vaišino 
skaniausia vakariene, o jų buvo 
daugiau dviejų šimtų. Sunkiau
sią naštą ant savo pečių, nešė 
kuopos sek. E- Gorodeckienė. 
Jos nuopelnu ir pasiaukojimu 
vakarienė davės gražių pajamų. 
Talkininkavo ir kitos sesės šau

lės. Sek. E. Gorodeckienės ini
ciatyva artimiausiu laiku į Su
valkų trikampį bus pasiųsti du 
siuntiniai au drabužiais, pagal
bos reikalingoms lietuvių šei
moms. Pašto išlaidas apmokės 
kuopa. Sesės parūpins drabu
žius, juos pristatys į šaulės A- 
lytienės namus, o ji paruoš siun
tinius.

Susirinkimas pradėtas punk
tualiai 3 vai., o pavėlavusieji 
verti papeikimo, nes šauliai tu
ri,būti drausmingi, kaip pareiš
kė pirm. M. Zęnkus.

Už sesių darbštumą po susi
rinkimo šauliai suruošė vaišes.

J. M.

Hartford, Conn.

atvyksi ą simas kudirka

Gruodžio 8 d. Simas Kudirka 
atvyksta į Hartfordą. Organiza
cinis . komitetas rengia svečiui 
iškilmingą priėmimą.

Programa — sutikimas ir pa
gerbimas, sveikinimai, Simo Ku
dirkos žodis bus sekmadienį, 
gruodžio 8, 4 vai. p. p., Lietuvių

DABAR TIK ŠIUO ADRESU:

6190 South Archer Avenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonas 284-8704
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.; šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak.; 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

Atvykę rasite čia taipgi gerą pasirinkimą ir kitiį 
ūkės produktą. Apsirūpinkite dabar 

ateinančioms šventėms.

EKSTRA DIDELI KIAUŠINIAI tuzinas 79
MICHIGANO OBUOLIAI: Red Delicious,

Golden Delicious ar Winesap 10 svarų ct.

ŽALI KOPŪSTAI svaras “| O ct-
FLORIDOS GRAPEFRUIT'AI svaras “| 2 ct
TANGERINES (MANDARINAI) 4 svarai $ “1.00

WALNUTS-RIEŠUTAI svaras 59 ct-
KAPPUS DUONA 3 svarai $“| .00

PIENAS 1 galionas $ ~| .25

RŪGŠTI GRIETINE V2 pint 33 ct.

EGG NOG kvorta 69

Apsirūpinkite žiemos laikui tiesiai iš sunkvežimių žymiai atpigintomis kainomis:
No. 1 IDAH0 BULVES 100 svarų $8-95 No. 1 SAUSI SVOGŪNAI —

No. 1 RAUDONOS BULVES 100 svarų $6-95 (DRY ONIONS) 50 gvarų g8

klubo salėje, 227 Lnwrence Sf., 
Hartford, Conn.

Pirmadienį, gruodžio 9, Simas 
Kudirka lankysis pas gub. T- 
Meskill ir miesto merą G. Atb- 
anson. Tą pačią dieną įvyks kon
ferencija su spaudos ir televizi
jos atstovais.

Jaunimas, vietos ir apylinkių 
lietuviai, visi maloniai kviečia
mi. Organizacinis komitetas

New Haven, Conn.

LB APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

LB apygardos valdybos narių, 
apylinkių pirmininkų, atstovų 
prie Pavergtų Tautų ir Pabal- 
tiečių komitetų posėdis įvyko 
lapkričio 10 d. New Haveno lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Posėdžiui pasiūlyta pirm. 
G. Žemaitaičio darbotvarkė pri
imta be papildymų.

Atstovaujamos buvo tik New 
Britam, Bridgeport, Stanford ir 
New Haven apylinkės. Praneši
mus padarė apygardos pirminin
kas, apylinkių pirmininkai ir at
stovas prie Conn. Pabaltiečių 
komiteto. Apygardos švietimo, 
kultūros ir jaunimo reikalams 
atstovų nebuvo.

Tartasi dėl Čiurlionio šimtme
čio paminėjimo ir Simo Kudir
kos pasikvietimo. Paaiškėjo, kad 
Kudirkos reikalu jau rūpinasi 
Tėvynės Garsai — lietuvių ra
dijo programa. Sustota ir prie 
lietuvių kalbos kursų Ansoni- 
jos amerikietiškoj viešojoj gim
nazijoj.

Posėdyje negalėjo dalyvauti 
apygardos valdybos narys poli
tiniams reikalams dr. H. Luka- 
ševičius ir prisiuntė pirmininkui 
laišką, prašydamas jį perskai
tyti. Laiško turinys- “Paskuti
niu laiku spaudoje pagausėjo 
straipsnių, kur rašoma apie Ben
druomenės nesutarimus ir net 
skilimus. Vienos kurios apylin
kės lokalinė nesantaika ir nesu
sipratimai aptariami, kaip vi
suomeninio pobūdžio įvykiai.”

Connecticut LB apygardos 
valdyba, drauge su tos apygar
dos apylinkių atstovais savo po
sėdy, 1974 m. lapkričio 10 d., 
New Havepe apsvarstė tą faktą,

randa, kati Tokia akcija yrtt Ster
linga Bendruomenės visumai.

Mūsų apygardoje ir apylinkė
se mes gražiai sutariame, dir
bam vieningą darbą be jokių 
partinių ginčų ar varžybų. 
Mums malonu konstatuoti, kad 
panašiai daribas dirbamas ir dau 
gumoje kitų apygardų ir apy
linkių.

Taigi prašome pasitaikančių 
lokalinių nesusipratimų ir su
siskaldymų neišpūsti, tartum 
jie būtų visuotinio pobūdžio. 
Mes branginam vieningą darbą 
ir visos Bendruomenės gerą var
dą.

Džiugu, kad ir kitos vietovės 
pradeda į tai reaguoti (New 
Jersey lietuvių laiškas Draugui 
lapkričio 23-čios dienos, 4 psl.).

LB pagrindas yra narys, apy
linkė, apygarda ir t. t. Kaip į 
tai žiūri eilinis narys? Jo pir
moji pareiga rūpintis, kas daro
si aplink ir kas reikalinga da
ryti. Darbo yra daugiau, negu 
turima jėgų. Posėdžiuose ar su
sirinkimuose nėra laiko skaityti 
ar diskutuoti visų, valdyboms 
prisiųstų, raštų, apie kur tai 
vykstančius kokius nesusiprati
mus, skilimus. O tų raštų jau 
darosi glėbiai! Palikit mus ra
mybėj. Mes ir be to turime pa
kankamai savų rūpesčių. Grau
du, kad atsirado ir mūsiškių, ku
riančių lietuvišką Watergate. 
Mūsų laikas ir energija taip rei
kalingi kūrybingam darbui, o 
ne ardymui, kas kuriama ar su

— Vatikane įvyko Europos 
vyskupų konferencijų atstovų 
Tarybos sesija, kurioje dalyva
vo 23 Europos kraštų vyskupai. 
Sesijoje buvo svarstomi Euro
pos vyskupų konferencijų tar
pusavio santykiai, kunigų ir pa
sauliečių problemos bei bendra
darbiavimo su ekumenine Eu
ropos krikščioniškųjų Bažnyčių 
taryba Ženevoje, klausimai. Taip 
pat buvo aptarta ateinančiais 
metais rengiamo Europos vys
kupų šimpozijumo prograjįfia. 
Simpoziumo — Vyskupų misija 
tikėjimo tarnyboje.



TAIP. IR DRABUŽIS YRA MENAS 

Lietuviškas madų parodos Detroite proga

ir.etti. Publikos gi buvo kaip per 
didžiausias vestuves, gal trys-ke- 
turi šimtai. Margutėlė ji, bent ke
turių kartų, atsiprašau — gene
racijų. Nors eidamos žinojo, kad 
ant jų nekris prožektoriaus švie
sos ovalas, daug ponių ir panelių 
atėjo tartum j balių: ilgos suk
nios, perlai, deimantai, apyran
kės, kvepalai. Didelė gausybė vy
rų, nemažiau trečdalio, gal ar- 

i čiau pusės publikos. Tik Danguo- 
>A, , (lė, entuziazmo pagauta, įprogra-
učia -HTtmiS S{yTldis ir beveik visos, o gal net visiškai mos pradžioje labai prašovė pro

visos modeliuotojos. Aš trečią kar- šalį. Susirinkusius sveikindama, ji 
tą Detroite madų parodoje, bet maždaug šitaip: sveiki, išlaisvinti 
neatmenu, kad kuri šio vakaro' vVrai’ kuri4 tiek dau« čia matau, 
dalyvė būtų anksčiau modeliavu- ^laisvinti, atseit liberated? Visą 
si. , .

Pradžioje demonstruota apran
ga — tik pasiturinčios liaudies

švenčia auksinį jubiliejų. Det
roito Filisterių Skautų Komite
tas nori šią sukaktį paminėti 
kurj-bingumo^ jaunystės dvasio
je, kokioje sąjūdis ir buvo įsteig
tas. Todėl pasirinkta suruošti 
kūrybos vakarą, parodant pra
ėjusių dienų, audėjų bei jų ta
lentų sukrautą lobį — tautinius 
drabužius ir šiandieninius, lie
tuvaičių išradingai suprojektuo
tus rūbus”. Taip rašoma prog
ramos lape.

Iš tik ką cituoto teksto aišku, 
kokie rengėjai ir kokia proga. Be
reikia pasakyti, kad 1974 metų 
lapkričio 23 dieną, ir kad Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūrinia
me centre, Detroito pakrašty.

Giliai į salę nutęstas takas, ge
lumbe klotas. Iškeltas aukštai, 
apie keturias pėdas. Pora pakopų 
prie scenos ir gelumbė netrukus 
baigiasi. Salės gale stiprokas pro
zektorius. Jo šviesos ovalas, tar
tum modernaus kiklopo linksma 
akis, ieško nuotykio.

Pradėkime nuo ten, kur pasi
baigia oficialūs atidarymai. Prie 
mikrofono Danguolė Jurgutienė. 
Jos balsas aiškus ir jaukus, ne- 
leidžiąs nei snūduriuoti, nei 
triukšmauti. O triukšmauti būtų 
buvę kam... tik apie publiką kiek 
vėliau. Ji kalbės modeliuotojų rū
bus aptardama, apie pusantros va
landos, nes su pora neilgų pau- 
zų Viskas apie porą valandų už
trukę.

Prožektoriaus ovalas per sceną 
geną, Stasę Koronkevičienę. Pro
gramoje pasakyta, kad ji iš Ka
lifornijos, kad baigusi rūbų pro
jektavimo ir derinimo kolegiją, 
dirbusi filmų studijose, 15 metų 
madų kūrėjo Rudi Gemreisch 
viena iš pagalbininkių. Ji atbėga 
prie mikrofono, stabteli, kol Dan
guolė ją lipSniai apšneka, sujau
dintą šūkteli keliolika žodžių 
(kad gi aš bent vieną atsimin
čiau!...) ir išbėga. Dabar gelumbe 
dengtas takas įkais nuo šviesos 
pluošto ir moteriškų kojelių.

Pradeda mažametės ir paaug
lės mergytės. (Veltui jų pavardžių 
programos lape ieškojau). Jų suk
nutės su palaidinukėm, su švar
keliais, ilgom ir trumpom ranko
vėm, labai kuklios, bet kartu ir 
spalvingos. Šen ir ten grupė spal
votų kvadratų bei kitų figūrų. Vie 
na rankovė lygios spalvos, kita 
margaspalvė.

J sceną, į šviesą, į taką kyla 
studentės, prisirpę panelės, po
nios. Kurį laiką vis kitos, o paskui 
tos pačios, tik naujuose rūbuose 
(kaip jos ir spėja šitaip greit pasi
keisti?!). Beveik visos mums pa
žįstamos, detroitietės ir windso- 
riškės, o tik viena iš Cleveiando. 
Pradžioje viena kita jaudinosi, 
neturėjo kur akių dėti, apie šyp
seną jokios kalbos. Bet tas ra
mus, šiltas Danguolės balsas, tie 
gausus publikos delnu .pliaukšė- 
jimai, tie nuostabos šnabždesiai, 
jas visas greitai padarė modeliuo
tojomis. “Kaip Paryžiuje, kaip Pa
ryžiuje!...”, pusgarsiai stebisi sa
lia manęs sėdįs rašytojas. Paskui, 
pertraukos metu, jis man snekes, 
kad gi lietuvių tauta labai talen
tinga. Ką Tamsta galvoji?, sakys. 
Juk jos pirmą ir gal paskutini sy
kį, o matai kas dedasi?... Pirmą 
sykį čia rašytojas. Bet pirmą syki

Detroito skelbimai

p U T R I U S
— Taiso 

Garažus
Visų rūSIt)

grindų ir šienų plytelBs

18502 Maplevvood,
Livonia, Mich. 48152

Tel. 478-6779

PETRAS
Dažo — Dekoravimas 

Kambarius Verandas
įdeda “Plaster Board

vakarą akimis ieškojau tokių. Tie
sa, buvo mano sūnus Jonas, bu
vo dar keli studentai. Bet jie dar

kasdienybė. Kai ims švytėti bąli--1 viengungiai, nesupančioti, dar 
nės suknios, ne vienas aikčios iš jiems laisvintis nereikėjo. Tie, ku- 
nuostabos ir» išplėstomis akimis riuos Danguolė laikė išlaisvintais,
seks modelį po modelio. O Dan
guolė Jurgutienė ramiai ir aiškiai 
pasakos kokia čia medžiaga, ku
rios detalės labiausia dėmesio ver
tos. O užkulisy liesis pianino gar-

Lietuvos kariuomenės atsikūrimo 56 m. minėjime Detroito L’et. namuo
se. Iš k.: pulk. Jonas šepetys. Detroito kultūros klubo pirm. Antanas 
Musteikis, Dirvos korespondentas Antanas Grinius ir Draugo korespon
dentas Vladas Selenis. Nuotr. K. Sragausko

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. gruodžio m. 15 d.

V
“Ne vienoj šeimoj nebeskamba ir Ina Asmjnaitė. Minėji- 
gimtoji kalba, daug šeimų nebe- mas baigtas Tautos himnu, 
leidžia savo vaikų lietuviškom p0 minėjimo kitoje Lietuvių 
mokyklon.” Reikėtų tuo susirū- namų salėje buvo suruošti ke
pinti ir išsiaiškinti, kodėl tėvai tGs> kurių programą pravedė My- 
nebeleidžia savo vaikų į lietuviš- kolas Kizys. Pietuose dalyvavo 
ką mokyklą. Reikėtų taip pat iš- jjo ir minėjime apie 160 detroi- 
bandyti .turimas priemones, kad tiečių.
daugiau vaikų lankytų lietuviš-' ■ Oilii)
kas mokyklas. Nesakyčiau, kad ,
čia tik mokytojų ir mokyklų ve- SIMAS KUDIRKA ATVYKSTA 
dejų darbas. Kiekvieno lietuvio Į DETROITĄ
pareiga rūpintis ir bandyti dary-Į
ti viską, kad kiekvienas lietuvio Lapkričio 27 d., Detroito Lietu 
vaikas lankytų lietuvišką mokyk kultūriniame centre, buvusis
lą. Simui Kudirkai ir jo šeimai sutik

ti komitetas, persiorganizavo. 
Pirmasis pirmininkas ir iškil
mių vadovas Vincas Tamošiū
nas. Kiti pirmininkai: Algirdas 
Ambrozė, Algirdas Rugienius, Ri
mas Sakis ir Jonas Urbonas. Sek
retoriai; Bernardas Brizgys ir juo-

vanos! Priimkime ją savo gausiu j deklamavo Dramblio kojas, o vi
atsilankymu, parodykime jiems 
susidomėjimą jų darbu. Pagalvo
kime kaip skaudu jiems būtų, jei 
scenos užuolaidai pakilus, būtų 
tuščia salė?

D.D.
ŠV. PETRO PARAP. CHORO 

PAGERBIMAS
Lapkričio 24 d., 4 vai. p. p. 

parapijos salėje susirinko didelis 
būrys detroitiečių vieninteliam 
bažnytiniam chorui pagerbti. To 
choro organizatorius ir dirigen
tas — muz. Stasys Sližys. Pasku
tiniu metu choras persiorganiza
vo ir atsijaunino: į jį įsijungė ke
li jauni dainos ir giesmės mėgė
jai. Po to chore giedančios mote
rys sudarė atskirą moterų chorą 
ir ėmė rengti dainų repertuarą, 

j Greitai moterų choras išėjo į vie-
KT . „ i ,. v - , ■ Sumą ir šių metų spalio 13 d.Nepaisant, kokie puošnus mote-i , , , .......•n • . j . -t ! spaudos akademijoje pasirodė la-raski rūbai buvo ucnionstr-uoti, iš- orai
vengta nuogybių, vulgarumo. 31 ®erab •
Niekas neabejoja, kad drabužis Reikia pasakyti, kad choro diri- 
gali būti meno kūrinys, o šioje getaas Stasys Sližys surado ir ta- 
parodoje tai tapo patvirtinta lentingų dainininkių. Štai Danu- 
daugelį kartų. tė Petronienė, dar tebelankanti

dainavimo mokyklą, tapo solistė

sėdėjo ar šalia žmonų, ar bent 
prie tų pačių stalų. Kaip tik man 
kilo liūdnos mintys, kad va, vy
rai jau nebelaisvi nė nuo madų 
parodų, jau ir ten juos jų ‘‘ma-

sai — pritildyti, piano ir pianissi- mos atsiveda, kada tik uzsima-
mo, svajingas akompanimentas. 
Tai Elenos Mykolaitienės menas.

no. Tiesa, bufete išgėrę po pora 
haibolų, kai kurie pusbalsiai vy-

Pačiame programos vidury, po Bsi, jog būsią demonstruojami, ir 
trumpos pertraukėlės, scena mir-; bikiniai, ir tai ne bet kokie, o Vir
ga tautinių raštų spalvom. Ogi; vėliniai. Deja... Elenos Rlandy- 
įvairių Lietuvos sričių tautiniai darbo ilgos.megztinės balių
rūbai. Negaliu užsirašyti kitų pa- sunknios labai toli nuo virveli- 
vardžių, tik nepamirštamos lieka ,in*9 išdirbinių. Tikriausia, ponios 
Anastazijos Tamošaitienės raštų pačios tokius gandus skleidė, kad 
spalvos. Taku žygiuoja nebe did- de išlaisvintieji nemurmėtų, 

kad kartu sėdėtų iš lauktų.
Prieš tašką statydamas, jau da

rau labai rimtas išvadas. Vakaras 
buvo nepaprastai gero skonio.

si choristai su svečiais, akordeo
nu pritariant, padainavo eilę 
dainų. Visa sudėjus, buvo įvairus 
ir puikus koncertas.

Svečių tarpe buvo Šv. Antano 
par. kleb. kun. Kaz. Simaitis, bu
vęs Dievo apvaizdos par. kleb. 
kun. Myk. Kundrotas ir kun. 
Wait. Stanevičius.

Pagerbimo pobūvį parengė šv. 
Petro par. kleb. kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius ir parapijos ko
mitetas su talka.

M. Stonys

DOSNŪS ŠAULIAI

Stasio Butkaus šaulių kuopa 
surinko daugiau kaip tūkstantį 
dol. Simo Kudirkos fondui. Kuo
pos šauliai suaukojo Lietuvių 
kambariui Wayne universitete į- 
rengti pusketvirto tūkstančio do
lerių. Tie patys šauliai sudėjo 
Lietuvių fondui dešimtį tūkstan
čių dolerių. Kiek jie davė lietu
viškoms mokyikloms, spaudai, ra
dijo programoms, kultūros rei'ka- 
lajns ir Balfui, to dar niekas ne
bandė suskaičiuoti. Galime tik

Programos lape surašytos se- "u-T iv , • spėti kad būtu didėlė sumaVilija ir betuvių pobūviuose kaskart vis spėti, Kad butų didele suma.kančios modeliuotojos: Vilija ». , . , ,
Baukytė, Jolanda Baužienė, Ele- gražiau dai^a- šiandien choro 
na Blandytė, Rūta Cerškutė, pobūvyje puikiai pasi-
Gintrė Duobaitė, Gina Janušie- ^de^lta soliste - Brone Ber
ne, Liolė Kizlauskienė, Izabelė zansktene' J‘daina™ melod?g.ą
Korsakienė, Audronė Tamulio- ir ig[azią K Gr^go Solveigos dai- ________________
nytė - McDonald, Kristina Mi- ,ną ka,P ,garsi dainmmke; Pager-j §ventė 25-rių metų sukaktį Pasi- 
čiūnaitė, Regina Mingėlienė, Da- b,mJ° P°bw^ pasirodė t r mote- Į džiaugta,-kad netrūko gerų uo
lia Orantaitė, Loreta Petersonai- "t duetas - Brone Berzanskiene n)) pasiryžimo, kantrybės, vedė- 
tė, Genutė Rūkštelytė, Asta Sta- Česlovą Pliunene Jų balsai dar- Jų, mokytojų. Netrūko ir moki

M. St.

MAŽIAU MOKINIŲ

LB Detroito apyl. Žiburio litu
anistinė mokykla neseniai at-

Lapkričio 23 d. Detroito kultūros 
centre suruoštoje madų parodoje 
Mingėlienė - Grigaitytė puošniu ir 
šiltu žiemos apsirengimu.

Nuotr. K. Sragausko

miesčio damos, o kuklios aukštai- 
tės, žemaitės, suvalkietės, vilnie
tės, dzūkės. Ir muzika jas lydi ne
be ta, nebe pianino. Dabar sce
noje sėdi, irgi tautiniuose rūbuo
se, Danutės Petronienės išlavin
tos kanklininkės. Ak, ir kelius sy
kius minėta programos vedėja 
stovi prie mikrofono tautiniu kos
tiumu pasipuošusi. Už ją dabar 
kalba Gražina Urbonienė, tauti
nių kostiumų žinovė ir puiki ap- 
tarėja.

Dar viena staigmena — Ele
nos Blandytės mezginiai. Pasaky
site, kokia čia staigmena, jei spau
doje buvo skelbta, jei programoje 
įrašyta? Bet kas gi tikėjo, kad čia 
ne vienas kitas megstinukas, ne 
viena kita skara, gal viena kita 
trumpa suknytė? Dabar jau įgu
dę, įšilę, prie tako ir publikos pri
pratę, šypsenom švitėdamos žy
giavo damos megstom ilgom ba
linėm sukniom, vis kitokiom, 
marguojančiom nuostabiais spal
vų deriniais. Atėjo ir pati Elena 
Blandytė. Dainininkė, meninin
kė, kelių kitų talentų moteris. Pa
traukli, aktoriškai laisva (ant sce
nos jaučiasi “kaip namie”). Jau 
ant tako lipančią ją sustabdė 
Danguolė ir prie mikrofono pa
sikvietė. Išskaičiavusi kelius ta
lentus, nusistebėjo: kaipgi, pane
le Blandytė, ir suspėjate? O Ele
na: mezgu į įstaigą važiuodama, 
mezgu iš darbo grįždama, kai ki
tas vairuoja; mezgu kiekviena 
proga; jei turėčiau daugiau laiko, 
apmegzčiau visą Chicagą.

Geroje “strateginėje” vietoje 
įsitaisęs (ačiū ponioms Baublienei 
ir Alantienei!), modeliuotojas 
kuo ne ranka galėjau pasiekti, o
kartkartėmis ir į publiką akį už-

šytė, Violeta Tatariūnienė, Aldo- niaiJ PaPlMe vJenas ant,rą’ todel 
na Tautkevičiūtė, Audronė Vai- buvo miela - ma-
tiekaitytė ir Karblė Veselkaitė. lonu klau^tL Jos dainavo A' Rau 
Kaip reportažo pradžioje minė
jau, kelios mažos mergytės, mo
deliavę vaikiškus drabužius, į pro- Ir 
pramą neįrašyta. Iš programoje ... „ c,.v
įrašytų, mažiausiai viena nemo- . Cboro Agentas Stasys Sližys 
deliavo' lr c"oristai tikrai nusipelne šių

Alfonsas Nakas «or« va®ų’ P^O’. Pįiimu ir 
gražių choro gerbėjų žodžių.

donikio patriotinę dainą Gimti' 
nės beržai. M. Naviko Devinbal- 

Mendelsohno Kur likot

KALĖDŲ DOVANA
'‘Žiburio” mokyklos mokiniai, 

ruošia mums visiems bendrą do
vaną — Kalėdų eglutę gruodžio 
15 d. 3 vai. p.p. Kultūriniame 
Centre. Programoje J. Gailiaus 
IH-jų veiksmų pasaka “Kalėdų 
karalaitė” režisuoja mok. P. Za- 
rartka. Pagrindinėse rolėse pama
tysime Reginą ir Kristiną Butkū- 
naites, Liną Erlingį, Lindą Zai
kauskaite, Janę Kizlauskaitę, Li
ną Orentą, Gintą Zaranką, Dai
nių Skiotį, Paulių Gražulį, Man- 
vydą Šepetį, Mykolą Abarių, Dai
vą Rugieniutę, Liną Gilvydį ir 
Rūtą Kuraitę. Visą šitą pasaką 
paįvairins savo grakščiais jude
siais snaigės-balerinos kruopš
čiai ruošiamos mok. G. Gobie- 
nės. Dekoracijomis rūpinasi My
kolas Abarius ir Antanas Zai
kauskas, o apšvietimą tvarko Vy 
tautas Petruševičius.

Tolimesnėj programos dalyj iš
girsime mokyklos mokinių chorą, 
paruoštą mok. P. Zarankos, ma
tysime tautinius šokius šo
kantį jaunimą, paruoštą mok. A. 
Smalinskaitės, o patiems jauniau 
sietas bus suruošta žaidimai, ku
riuos koordinuoja mok. J. Damu- 
šienė. Atvyks taip pat ir Kalėdų 
senelis su dovanėlėmis, kurias 
rengėjai prašo užsisakyti pas Z. 
Skiotienę tel. 261—8373 arba 
pąs mokykloje budinčius tėvus i- 
ki gruodžio 10 d. Veiks taip pat 
bufetas, kuriame galėsime atsi
gaivinti kava, pyragais, dešrelė
mis ir t.t.

Mieli detroitiečiai! Neatmeski- 
me šios mums vaikų skirtos do-

nių, bet jų visada buvo.,.permažai 
pagal Detroito lietuvių gyventojų 
skaičių. Normaliai mokinių skai
čius turėtų svyruoti tarp 200 ir 
300. Statistinės žinios rodo, kad 
200 mokinių buvo 1966 ir 1967 
metais. Nuo tų metų mokinių 
skaičius pastoviai mažėja. Šiais 
metais yra 107 mokiniai pradinė
je ir 13 aukštesniojoje mokyklo
je. Mokykla randa ir pateisini
mą (žiūr. minėjimo programą):Pietų metu choristas Pesys pa-

Ir jaunimui įdomu buvo išklausyti A. Jurgučio pranešimo žurnalistų 
popietėje. Nuotr. K. Sragausko

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
VALENTINAS BAUŽA

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, kurio netekome 1969 m. gruodžio 
8 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 8 d., 10:30 vai. 
ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Detroite, Michigan.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugs ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Va
lentino Baužos sielą.

Nuliūdę: Žmona Yolanda, dukrelės Audra, Nicole ir Liana, 

tėvai, brolis ir sesuo su šeima.

M. St

PRISIMINĖ ŽUVUSIUS,
PAGERBĖ GYVUOSIUS

Lietuvos kariuomenės 56-tą at 
kūrimo sukaktį lapkričio 24 d.
suruošė Detroito karinės organi-,2as Orentas, televizija ir spauda 
zacijos — savanoriai, ramovė- Algridas Zapareckas, Algirdas 
nai, šauliai ir birutininkės, Pa-' Ambrozė ir Rimas Sakis. Komi- 
maldos už žuvusius bei .mirusius nar>ai: Valentina Černiaus* 
kovotojus dėl Lietuvos laisvės bu- kienė, lituanistinės mokyklos ve- 
vo atnašaujamos šv. Antano d®ja; Liuda Rugienienė, Irena 
bažnyčioje. Šauliai ir ramovėnai Sventickaitė ir Ramutė Petruse- 
dalyvavo organizuotai. Mišias vičienė — skautų. Vytas Sirgė- 
atnašavo ir pamokslą pasakė das» Linas Mikulionis ir Gintė 
kun. Kaz. Simaitis. Damušytė - steitininkų. Vytau-

Akademiją Lietuvių namuose tas Petrulis, Birutė Sverienė ir 
atidarė ir pravedė ramovėnų sky- Robertas Selenis LB. Papildomi 
riaus pirmininkas Stasys Šimoliū- komiteto nariai — Mykolas Ki
nas. Invokaciją sukalbėjo kun. zys ir Romualdas Macionis.
Kaz. Simaitis, buvo prisiminti ir Simo Kudirkos sutikimas &e~ 
tylos minute pagerbti žuvę dėl rodrome gruodžio 13 d. Kultūri- 
Lietuvos laisvės. niame centre iškilmingas priė-

Buvo pagerbti gyveiji - kūrė- m!mas į4/ Atsisveiki*
jai savanoriai ir visi, kurie ruošė- niPJas Kuodžio 15 d 
si savo tėvynę ginti, buvę Lietu- Komiteto pasivadinimas — 
vos kariuomenės kariai, dabar Michigano valstijos Lietimų ko 
ramovėnai. Visi pagal sąrašą bu miTtaįas Sim^ Kudirkai pagerbti . 
vo iškviesti į priekį ir prisegtos USA. ir Kanados lietuviai yra 
„Alytės prašomi gausiai dalyvayti įškil-

šaulių žvaigžde buvo apdova- mėse, pagerbti istorinį asmenį- 
noti šeši Švyturio jūrų šauliai: oimą Kudirką.
Juozas Kinčius, Vincas Rinkevi-' ‘ ra®a
čius, Vera Kulbokienė, Jonas Bal
sys, Klemas Urbšaitis, Nelė Urb- i — Juo tamsiau aplinkui, juo 
Šakienė, jiems žymenius įteikė ryškiau l epsmoja žvakė, 
šaulių sąjungos pirm. Vincas Ta- Apaštalų Sosto nuolatinis ste- 
mošiūnas ir Švyturio kuopos pir- bėtojas prie Jungtinių Tautų or- 
mininkas Romas Mačionis. ganizacijos prelatas Cheli atsto-

Paskaitą apie Vokietijoje vėl- vavo Apaštalų Sostui Jungtinių 
kiančias sargybų bei darbo kuo- Tautų Vaikų globos UNICEF 
pas skaitė teisininkas Marijonas Fondo specialioje konferencijo- 
Šnapštys. , je, kurioje buvo pri mtas šios

Meninėje dalyje solo pasigėrė- organizacijos ątemanČių metų 
tinai dainavo Danutė Petronie- biudžetas. ’ »
nė, jai akomponavo Elena My
kolaitienė. Taip pat Danutės 
Petronienės vadovaujamos jau
nos kanklininkės žavėję svečius 
gražia kanklių muzika. Šioje 
kanklių programoje dalyvavo 
šios aštuonios mergaitės: Kare- 
na Panavaitė, Laura Leonavičiū
tė, Asta Šepetytė, Rasa Veselkai
tė, Kristina Veselkaitė, Viktorija 
Leonavičiūtė, Aida Petersonaitė

INDIJOS RELIGINE 
IŠMINTIS

originali, dalykinė srudija apie vie
ną iš šviesiausių Indų religijos lai
kotarpių parašyta Vytauto Bagdo
ną vičiaus

Kai Azijos religijos šiandien per
ša mums savo mokslą ir kai kai 
kurios jų sąvokos darosi kasdieni
niai mūsų žodžiai, verta yra susi
pažinti, kas tose religijose yra ver 
tingo ir ko jose nėra.

Sis atspaudas iš Draugo kainuo
ja 3 dol. ir yra gaunamas Drauge 
ir pas platintojus.

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

0 NENDRE
z

Tremtinių, tik atvykusių į A 
meriką, gyvenimo aprašymas, 
kuris atitiks daugumos prisimi
nimus

Pirmieji įspūdžia. svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos 
įsikūrimo sunkumai, nupasako
jami lietuvės našlės lūpomis 
kuri atvykusi su trimis valkais 
stengiasi čia sukurti jiems ii 
sau ateitį

Realūs vaizdaa, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jo
kių varginančių puošmenų, kny
gą paverčia lyg paties skaity
tojo autobiografija

Gaunama “Drauge". Kaina 
$5.00.
nilnolR StAte gvyentojat pn« Kaino* 

thrl pririeti taksu,

erta «srta. ssrta 3.amas

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA 

Išleista
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 

Mecenatas — Prel. Juozas Karalius
Naujasis Testamentas yra praktiško formato: įrištas kietais virše

liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina.

Gaunama “DRAUGO” knygyme 
Kaina — $5.00

(Illinois gyventojai prašomi pririeti 60 centų mokesčiams lr per 
siuntimui; kitur gyvenantieji pridekite 26 centus.)

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629
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KUDIRKA LANKO SAVO 
TRAGEDIJOS VIETĄ

P. ŽiČKUS
1970 m. lapkričio 23 d. Atlan- užtrukę net 3b metų. Kas ištiko 

e prie Amerikos krantų 'Martha Lietuvą, Latviją, Estiją ir dau- 
_.in/2 įvyko tragedija. Lietu- gelį kitų rytų Europos valstybių 

sis jurininkas Simas Kudirka ten ir tautų, jeigu pasaulis neprare- 
vovojo dėl savo laisvės ir gyvy-; gės, tas gali ištikti ir įjuos. Kon- 
1 es su sovietų budeliais ant Ame- į fereneijoj buvo išdalinti iš anks- 
rikos krantų apsaugos laivo Vigi- to paruošti Simo Kudirkos pasi- 
lant. Sumuštas, kruvinas, atsi
klaupęs prašėsi pagalbos ir šau
kėsi Dievo. Sovietų budeliai ant 
sumušto Kudirkos užmetė ant
klodę, surišo, mušdami ir spardy
dami išsivilko j savo laivą.

Lygiai po keturių metų. 1974 
m. lapkričio 23 d. Šimas Kudir
ka su žmona Genovaite, motina 
Marija, dukterim Lolita ir sū
num Evaldu jau kaip laisvas žmo
gus 8:30 vai. ryto išplaukė iš 
New Bedford uosto tragedijos vie
tos kryptimi. Kartu vyko visa jo 
šeima. Juos vežė savo motorine 
valtimi - jachta Robert Brieze.
Tas pat Brieze, kuris prieš ketu
ris metus pirmas davė signalą 
apie įvykj prie Martha Vineyard.
Nuo to pranešimo prasidėjo di
džiosios demonstracijos, kurios 
privedė prie laimėjimo. Simas 
šiandien laisvas vyko apžiūrėti sa
vo tragedijos vietos. Jį lydėjo vi
sų didžiųjų televizijos stočių ir

sakymai - statement.
Iš šios konferencijos žygiavome 

į miesto centrą, kur prie miesto 
mali miesto majoras turėjo paruo
šęs platformą - tribūną. Ten jau 
laukė garbės sargyba su vėliavo
mis, miesto mokyklos orkestras ir 
apie porą tūkstančių žmonių — 
amerikiečių. Kudirką dar iš tolo 
pasitiko miesto meras Marky 
((pavardę užrašiau pagal ištari
mą). Mass. seimelio atstovas Go- 
det ir kiti pareigūnai. Buvo spe
cialus programos vedėjas. Jis pri
statė 'kongresmaną Godet, o tas 
perskaitė Mass. seimelio priimtą 
sveikinimo rezoliuciją Simui Ku
dirkai. Ją ir įteikė Simui. Meras 
lapkričio 23 d. paskelbė Simo Ku
dirkos diena. Tą savo proklama
ciją perskaitė ir įteikė Kudirkai. 
Taip pat įteikė Amerikos žvaigž
dėtą vėliavą ir auksinės spalvos 
mažą laivo modelį.

Už dovanas, sveikinimus ir lin-

tVestfield, Mass., įvykusios Vyčių vakarienės metu. Albert Jaritis, Nau
josios Anglijos vyčių pirai. įteikia pažymėjimą kun. Vincui Puidokui už 
jo nenuilstamą darbą ir aukas Vyčių organizacijai. Iš k. į d.; Mary Min- 
kus, vicepirm., Benedikt Coach, pirm., kun. V. Puidokas, Albert Jaritis 
ir Suzana Baroska. Nuotr. Bernard Minkaus

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

jvyksta kas antri metai paeiliui 
visose didesnėse Astralijos lie
tuvių kolonijose (Sydnėjuje, 
Melbourne, Adelaidėje)..

Lietuvių dienas būtų galima 
suskirstyti į tris pagrindines 
dalis:

1. Australijos LB Krašto ta
rybos atstovų suvažiavimą, šio 
suvažiavimo metu yra išdisku
tuojami ir išsprendžiami visi 
Australijos lietuviams aktualūs 
reikalai; išrenkama nauja ALB 
Kraišto Valdyba ir kiti ALB 
krašto valdybos organai; nusta
tomos tolimesnės lietuviškos 
veiklos gairės.

Kultūriniai parengimai; meno 
paroda; Literatūros, dainos ir 
muzikos vakaras; teatro spek
taklis, tautinių šokių šventė, dai 
nų šventė; Naujųjų Metų suti
kimo balius, jaunimo vakaras.

Sporto šventė.
Be šių pagrindinių dalių, Lie

tuvių dienų metu dar yra šau
kiami įvairių draugijų, bei or
ganizacijų suvažiavimai: teisi
ninkų, inžinierių, studentų, L.V. 
S. Ramovės ir k.t

Lietuvių dienoms pasibaigus 
sausio pradžioje įvyksta visos 
Australijos lietuvių skautų sto
vykla.

Australijos lietuviai gyvai do
misi Lietuvių dienomis, gausiai 
jas remia ir dar gausiau j jas 
atsilanko. Kur kitur, jei ne Lie
tuvių dienose sutiksi pažįstamus 
veidus, atnaujinsi senas pažin
tis?

Gruodžio 28 - 30 d. įvyksian
čias Lietuvių dienas Adelaidėje 
dar galima būtų pavadinti ir ju
biliejinėmis.

Lietuviai pradėjo emigruoti į 
Australiją prieš 25 metus, gian- 

o moterys net ašarotomis akimis amerikiečių kaip didvyris. Jo kan' dien šiame tolimame kontinente 
jį sveikino su moterišku jautru- i čia buvo didelė, bet Lietuvos iš- i retai besurasi chorą, taut. So
mų. Taip šiltai ir džiaugsmingai garsinimui, kuris skambėjo per vi- i kių grupę, teatrą, sporto klubą 
jis buvo sutiktas. Televizijų ka- są pasaulį, jis davė daugiau ne^u, ar kokį kitą kultūrinį vienetą, 
meros sukosi, reporteriai statė bet kas kitas lir kada nors. h’nr1'*1 to.
klausimus, o jis atsakinėjo. Tasį Mes linkime Simui ir jo šeimai
truko tik kelioliką minučių. Vigi- laimės šioje laisvės šalyje ,kol jis 
lant laivo kapitonas pasikvietė galės sugrįžti į laisvą tėvynę Lie- 
Kudirką ir jo šeimą į laivo vidų! tuvą.
užkandžiam.

Čia pat stovintį laivo karinin
ką užklausiau,' ar jis buvo ant 
šio laivo tragedijos dieną. Jis 'at
sakė, kad visa įgula esanti nauja.
Mano smalsumas nesibaigė. Už
klausiau vieną jūrininką to pa
ties. Jo atsakymas irgi buvo toks 
pat. Jis nemanąs, kad kas nors 
iš anos komandos būtų dabar.

Kai Simas su šeima nuėjo už
kandžių pas kapitoną, mes visi 
rikiuotėje ėjom į New Bedford 
garsų Whaling Museum, kur tu
rėjo vykti spaudos konferencija.
Atvykus Simui su visa šeima, Mo
terų federacijos Bostono klubo 
pirm. Aleksandra Daukantienė- 
Moriarty, Ona Gerulienė ir Ada 
Ausiejienė, visos pasipuošusios 
tautiniais gražiais rūbais, prise
gė jiem gėles. Simui lietuviškų 
rūtų. Taip pat įteikė dovanas vai
kam, motinai ir net Briezei. Kon
ferencijoj į klausimus Simas at
sakinėjo lietuviškai. Jo atsakymus 
labai gerai vertė į anglų kalbą 
Mykolas Drunga, kuris ir vado
vavo šiam visam sutikimui. Savo 
atsakymuose Kudirka įspėjo Ame
riką ir visą pasaulį, kuris nepa
žįstąs maskoliško - totoriško bar- 
baroa Jam pačiam gerai jį pažinti

laikraščių reporteriai. Diena bii-' kėjimus Simas Kudirka nuošir-
vo rami ir saulėta. Po (poros va
landų kelionės jie pasiekė vietą, 
kurioje vyko didžioji Simo trage
dija. The Boston Globė laikraš
čio korespondentas Peter Ander- 
son savo laikratšty rašė: Evaldas 
laisvai bėgiojo po jachtą, Lolita 
buvo susimąsčiusi savyje. Salia 
Simo buvo jo žmona ir motina. 
Tragedijos vietoj jachta padarė 
kelis ratus. Čia Simo motinos vei
de pasirodė išgyventas motiniš-

džiai dėkojo miesto merui, kori g- 
resmanui ir visiem susirinkusiem. 
Jo kalbą vertė M. Drunga. Ir čia 
Kudirka įspėjo dėl sovietų užma
čių. Kadangi šis miestas yra žve
jybos Centras, tai jis paminėjo 
kaip sovietų laivai baigia išnai
kinti visuose vandenyse žuvis. 
Įspėjo budėti. Minia jam už tai 
labai plojo. Jis pažadėjo niekada 
nesuteršti gautos vėliavos, o visa 
savo energija dirbti dar gražesnei

kas skausmas, kai ji žiūrėjo į1 Amerikos statybai, 
šiuos ramius vandenis, kur jos j Po jo kalbos jietuvUi sugiedo.

jo Tautos himną, o orkestras su- 
i grojo Amerikos himną, Battle 

Apie pusė pirmos. Saulutė žai-, Hymn of the Repuiblic ir dar po- 
dė uosto vandenimis. Ant kran- rą dalykėlių. Kai kurie ameri- 
tinės gražus būrys lietuvių ir net kiečiai turėjo nusipirkę Algio 
latvių iš įvairių vietovių. Vyrai Rukšėno parašytą knygą

sūnus būvo žiauriai mušamas ir 
kankinamas.

laikė plakatą “Welcome Simas”. 
Pasigirdo balsas, kad leidžiama 
lipti ant Vigilant laivo. Visi li
pome į to laivo denį, o mintys 
bėgo, kad ant jo buvo išduotas ir 
kankintas lietuvis: Tolumoj pasi
rodė nedidelė jachta. Ji priplau-

Day
of Shame”. Jie ėjo gauti jo auto
grafus. Kiti jį sveikino ir davė vo
kelius.

Lietuvių gretose teko matyti 
prel. Vytautą Balčiūną, prof. kun. 
Stasį Ylą ir keletą seselių iš Put
inam, Conn., kleboną Vaclovą

kė prie Vigilant laivo ir prisirišo. Martinkų iš Providence R. L, kun. 
Vigilant laivo kapitonas pasitiko j Valkavičių iš Brocktono ir lietu-
Kudirką ir jo šeimą. Jie Visi. ėjo 
į viršutinį denį, kur mes laukėme.

vius iš įvairių kolonijų.
Lygiai prieš keturis metus bu-

Kai tik Simas artėjo, pasigirdo vo Kudirkos tragedijos diena, o 
šauksmai: Valio, Valio, plojimai,!šiandien jis buvo sutiktas net ir

ARTĖJA LIETUVIŲ DIENOS 
AUSTRALIJOJE

Lietuvių Dienos Australijoje Į saugojo papročius ir tradicijas,
kuriuos ir toliau stengsimės iš
laikyti ir išsaugoti.

Pirmą kartą Lietuvių dienų 
istorijoje sulauksime tokio gra
žaus lietuvių svečių būrio iš A- 
merikos ir Kanados. Atvykstan
čius nuoširdžiai sveikindami, lin
kime laimingos kelionės.

Šiuo metu, kai visi lietuviai 
išeiviai skaudžiai pergyvena ir 
visas laisvasis pasaulis pasmer
kia Australijos Federalinės vy
riausybės pripažinimą Pabaltijo 
kraštų Sov. Rusijai, mes, Aust
ralijos lietuviai, ypatingai pra
šome išeivijoje gyvenančių tau
tiečių moralinės paramos.

Kardu kažin ar beiškovosime 
Lietuvai nepriklausomybę, bet 
žodžiu, raštu, daina, šokiu ir 
muzika garsindami tėvynės var
dą, nuolat besibelsdami į pasau
lio sąžinę ir nuoširdžiai vieni ki
tus paremdami, įsivarysime gilią 
vagą lietuviškos veiklos arimuo
se.
O, A. Pridotkaitė - Stimburieinė

' .j*-?.,.- , > -

— Košzaliu-Kolobrezg vysku
pijoje, Lenkijoje, įsteigtos pen
kios naujos parapijos. Vienoje 
parapijoje pastatą bažnyčiai į- 
rengti perleido Varšuvos stačia
tikių metropolitas. Gausiai daly
vaujant parapijos tikintiesiems, 
naująją bažnyčią pašventino 
vietos katalikų vyskupas Jez.

kuria nešvęstų 25-kių metų ju
biliejaus.

Per 25 metus Australijos lie
tuviai sukūrė savitą lietuvišką 
kultūrinę ir tautinę veiklą, iš-

Hamiltono mergaičių choras Aidas pereitą vasarą Miunchene, Vak. 
Vokietijoje, su miesto burmistru, kuriam dovanų įteikia plokštelę.

Nuotr. M. Borusienės

— Apaštalų Sosto stebėtojų
delegacija, vadovaujama prela
to Mullor Garcia, dalyvavo 
Strasbourge įvykusioje Europos 
kultūrinio bendradarbiavimo ir 
užmokyklinio auklėjimo komite
to V sesijoje. Ta pati delegaci
ja, Apaštalų Sostui atstovavo ir 
Europos Tarybos žmogaus tei
sių eksperto komiteto 42 suva
žiavime, tuo pačiu metu įvyku
siame Strasbourge,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Autorius LEONARDAS ŠIMUTIS

Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų 
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo 
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas 
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio 
krolio ar sesers lietuvio balsą.

Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba 
ALT Centro Įstaigoje, 2606 W. 63 St, Chicago, III. 60629. TeL 
778-6900. Kaina $10.00
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HERMANNO SUDERMANNO 

novelių rinkinys

Lietuvių apysakos
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

‘Kelionė į Tilžę” yra mums įdo
mi ne tik savo lietuvišku kolo
ritu, bet kartu yra vienas la
biausiai intriguojančių pasako
jimų literatūroje.

“Lietuvių apysakas” išvertė 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrozaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina yra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus. 
iiiiimiiiitiiiiimiiiiiminiiiiiimiiiiiiHHii
iiitmiiiiiiim iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programų veda Stepo
nas J. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis į; Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. Telefonas 
AN 8-G439. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas.
'tmimimiuiiiiiiiiiiimii  iiiiiiuiiiiiiiiiiiit

KAI NORITE ŠEDEVRŲ
4^4 kamb. 16 metų mūras Ir gara

žas, NaSl# atiduoda už $16.000.00
2 butų mūras ir S kamb. baoe- 

mente. Oaražaa. Arti ofiso 128.600.00.
2 butų, 18 rnetų mūr. Tviska IS 

lauko ir viduj. Arti Maria H. 8. 
ts«,ooo.

S butų “octOROn” originalas Mo
dom. viduj. 8 auto garažas. Gražiam 
Marąuette Pke. $46,600.

2 butų miir. Nauji 2 gazo Šildymai. 
Garažas. Arti mūsų. Bus laisvas už 
$82.000.

2 butų mflras — 2 po B kamb. at
skiri Šildymai. Prie Parko. $26,000,

10 butų miir. 2 auto mūro gara
žaa. Naujas gazo Šildymas. Alumin. 
langai, 60 ų. lotas. Arti mūsų. 
$77,000.

Medinis apkaltas 2 butų Svarus na
mas. Naujas gazo Šildymas. 60 p. 
lotas. Garažas. Marquette Pke. 
$]S,600.

Didelis B kamb. octogon, mflras. 
Kabinetų virtuve, naujas gazo Šildy
mas. Garažas. Prie “Paramos*' 
$22,6600.

8 butų mūr. ir 2 auto garažas. Arti 
vienuolyno. Tik $30,000.

VALDiS REAL ESTATE
7051 8. Washtenaw Av. RE 7-7200

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas —

Valdymas
Draudimai —- Income Tax 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. 778-2233

MAKE AN OFFER
After you see this, Illinois Handy- 

man. Special 2 acres, 2 bedroom house, 
2 bedroom apartment and several out 
buildings. Asking $35,000.

Tiffany Real Estate
920 Main SL, Antioch, Bl., 395-1010

MISCELLANEOUS

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai i rpilna apdranda.

TEL. — WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 40 Archer Avė. 
Chicago, DI. 60632, tel. YA 7-5980

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai Įrengiu vonias,
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmaa. tel. 651-9625 ar 778-0838

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTEIKATAI IR AUTOMOBILIAI
COSMOSPARCELS ENPRESS
SIUNTINIAI į LIETUVA

2501 W. 68th SL, Cblcago, UI. (10020 
8333 So. Halsted, Chicago, HI. 00008 

Tet WA 6-2737; 254-3320
V. Valantlnas

ĮSIGYKITE D A B A R

KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI
— Paruošė —

(lipi. teis. Pranas Sulas

Testamentą su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami.
Tai nauja pagerinta laida.

Cl* auoeekJJal aptarlamaa lee 
tamentų reik alingu mae ir jų galia, 
bei nurodoma jų forma lr paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius jatatymua, bet lr Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Gaunama “DRAUGE”
Kama su legališkomis Formomis — 
$3.50; be tų formų — $3.00.

Illinois gyventojai prašomi pridėti 
5 proc. mokesčiams.
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REAL ESTATE

BUD S REALTY 
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
BUTŲ NUOMAVIMAS

BALYS BUDRAITIS
4369 So. Archer Avenue 

Tel. — 254-5551

Gražus mSr. bungalovv. 6 kamb. su
valgomuoju. Platus sklypas. 68 ir 
whipple.

1K aukšto, 2 butai po K kamb.,
Įruoštas skiepas. Gerai užlaikytas. 72 
ir CampbeU.

3 butai lr biznis. Puikus namas. 
Platus sklypas. Brighton Parke.

4 butų mūrinis. Mūr. garažas. Mar- 
ąuęt.te Parke. Reto gerumo pirkinys.

5% kamb. innr. 8 miegamieji. 15 
metų senumo. atrodo kaip naujas. 
78 lr Arteslan.

Notariatas — Draudimai 
Income Tax

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. — 436-7878

M. A. ŠIMKUS
KKAL ESTATE. NOTARY PUBMO 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplevvood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitoki blankai.

MANO SEWERS
For hand sewing of Custom Lamp 
Shades. Experienced preferred. 
Near north location. Mušt speak 
English.

CALL 337-6063_________
Yoūng profešaional eduplė neėda 

live - in IIOUSEKEEPER. experien- 
ced with one infaint. Light Jiouse- 
work, 6 day week, ste&dy, Chicafco 
Near North, top aalary & home for 
.right person. Mušt have good recent 
references. Soma Engliah necessary.

TEU. — 035-1280________ _

Swilchboard Operator
I.arge Near-North Auto dealer needs 
Sharp giri for busy board. Mušt be 
experienced, friendly and likę deal- 
Ing wlth the public. Salary opep.

Clark-Maple Chevrolet
1038 No. Clark Street

Call Jim Anderson for Appt.

944-1000
l»r. r W. tfenboš kabinetų I»,rcii<r

SECURITY GUAiRDS
NEEDED

Mušt be able to work odd shifts. 
Mušt speak English.

Call 542-7781 — Mr- Walker

DĖMĖSIU 1

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas 
rBsy, vyrui. Apšild., elektra, kiti pa
togumai. Brighton Pke. Skambint

37IMI956

M I 8 O E L A N E O U 8

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudė 0110 ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208^4 West B5th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054

Taisau senus ir fdedu naujus pe. 
čius. Pigini išvalau, taipgi alj-vinbLS 
perdirbu dėl dujų. Jdedu vanilei,s šil
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806

NAMŲ APŠILDYMAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
lerių certifikatai. maistas, akordeonai 
2008 W. OOtb St. Chicago, UI. 0002*. 

TELEF. — WA 5-2787.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus

ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
lr vandens boilerius. Dirbu grelL są
žiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
f 4444 So. VVestern Avė.

Chicago, Rl. 0000*
Tel. VI 7-3447

televizijos
Spalvotos br paprasto* 

Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St. — Tek 776-1486

A. VILIMAS 
MO VI NG

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

823 WEST 341 h PLACE
Tel. FKontier 6-1882

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

Perskaitę "Draugą", duo

kitę kitiems naši skaityti

Maža lietuviška dovana
Visuose lietuviffftuoBe namuo

se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
“Draugo” administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėtiavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose.

Tokios vėliavos kainuoja po 
$1.25, (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Illinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te “DRAUGAS”, 4545 W 63rd 
Street Chicago. DI. 60620

iiBimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiniiiiiiimii

Kazio Barausko
H Draugo RIMTIES VALANDĖLĖS 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Barauskas pa

rašė kelis šimtus pamokslų populia
riam "Draugo” skyriui. Jo atminimui 
kun. P. Padabos rūpesčiu Aloyzas Ba
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bag
danavičius, laidojant velionį, sakė, kad 
“jokio straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau
pęs”.

Knygos išleidimas sutampa su Jo 70 
m. gimimo ir 45 m. kunigystes sukak
timi.

Kaina $4.00. Gaunama “Drauge”, 
<543 W. 63rd St., Chicago, III. 00629. 
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinois gy
ventojai prideda 20 centų mokesčių).
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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“LIETUVOS ATSIMINIMAI0
Radijo Valanda jau 80 metų tarnau
ja New Jereey, New York ir Ųon- 
neetieut lietuviams. Kaa šeštadieni 
nuo 4 iki 6 vai. p. p., JS WEVD Sto
ties New Yorke(1830 kU. AM lr 988 
nieg FM).

fUrekL — Dr. Jokūbas J. Htokaa. 
1407 Foroe Dr. 

Moantainaide N. J. 070*2 
Tel. 232-5505 (oode 2OI)

Kviečiame taip pat klausytis 
Lietuviškų Kultūrinių Valandų ang
lų kalba. Iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties. (New Jersey WSOU) 
(80.5 meg, PM) Itruiad. 7:30-8:30 
vai. vak. (Vadovauja prof. J. Ktokas). 
iiiiiįiiiiiii'iiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiuiiiihiihh,,

TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TOK - CA (

IR STERK« APARATŲ PARDAVIMAS IR TAIS') 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APAI

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI



MIRg SIBIRO KANKINYS 
PRANAS TAMULEVIČIUS

Pr^nTamul^«iuRn'?9ę v!” ^“k"' pada’

vergavęs Sibiro taigose. U Pareisim™,. Tariau atsakymą
gavo tik po vienerių metų. At-Pirmosios bolševiku okunaei u «l-, , . ™ OKupaci- sakyme buvo pažymėta. “Prano

jos m^u bl,vo suimtas Vilniuje, j Tamulevičiaus kaltinimas panai- 
J • P a *ia" 1 ankintas Lu- kintas, paleidžiamas į laisvę, vyk 

1,1 a-tn'’,,rn< ’j.^0 *^ve^asiti j Lietuvą be specialaus leidi- 
. i iran, ,n \av istai atvežė į i mo draudžiama”. Tačiau jis vil- 
0 ^ .Y?TU * r,Vyklą. kurioj po ties nenustojo. Kirsdamas 

dviejų metu išliko gyvų tik apie
20 proc. Išlikusius pervežė į ki
tą vergų stovyklą. Čia žiemos 
šalčiams prasidėjus, išvargusius 
ir išbadėjusius dėmėtoji šiltinė 
guldė iš eilės vieną po 'kito. Ne
spėjus mirusių laidoti, lavonai 
buvo prie barakų į lauką išmeta
mi. šioj stovykloj beliko tik ko
kia šimtinė pabėgėlių. Gydyto
jas, lankydamas ligonius, paste
bėjo sunkiai sergantį jaunuolį 
Praną Tamulevičių. Jis atkrei
pė dėmesį ir paklausė, kokios 
jis esąs tautybės. Esu lietuvis.
Gydytojas prabilo į jį lietuviš
kai. “Ir aš esu lietuvis iš Kau
no’’. Gydytojas Ber. paguodė jį 
ir pasakė: “Bandysiu tave iš 
šio pragaro gelbėti’’. Tą pačią 
dieną, vakare, iš drėgno bara
ko buvo perkeltas į stovyklos li
goninę, kurioje lietuvis gydyto
jas rūpestingai jį prižiūrėjo ir 
gydė. O išrašydamas iš ligoni
nės pažymėjo, kad reikia jį per
kelti į kitą stovyklą prie leng
vesnių darbų.

Medžių kirtimo stovykloje
Po savaitės išvežė jį j šiaurės 

Sibiro gilumą miške medžių kirs 
ti. Čia darbas taip pat buvo la< 
ba.i sunkus: vasaros trumpos, 
žiemos šaltos ir begalės sniego.
Taip ir slinko skurdžios kančių 
dienos, metai be jokio pragied
rėjimo.

Tačiau po Stalino mirties bū
tis kiek pasikeitė. Už darbą ver
gams pradėjo šiek tiek atlygin
ti, tai galima jau buvo nors kąs
nį duonos pirkti gynimuisi nuo 
bado. " ”

Be to. stovyklos administraci
ja paskelbė “amnestiją”, t. y. 
vergas gali paduoti pareiškimą 
ir nurodyti dėl kokių pripžasčių 
buvo nubaustas. Kadangi Pra
nas Tamulevičius buvo areštuo
tas kaipo Lietuvos kariuomenės 
karininkas, o tikrumoj visai to-

me-
džius, susitaupęs pinigų ir gavęs 
atostogų, išvažiavo į Maskvą 
gauti informacijų. Pripuolamai 
Maskvoje susitiko pažįstamą so
vietų raudonosios armijos kari
ninką su kuriuo drauge dirbo 
vienoje vergų stovykloje, šis pa
tarė Chruščiovui paduoti prašy
mą, kad leistų grįžti Lietuvon. 
Be to, karininkas pasižadėjo per 
tam tikrą įstaigą jam pagelbėti. 
Jis tą atlikęs grįžo atgal, šį kar
tą nereikėjo taip ilgai laukti at
sakymo. Gavo trumpą praneši
mą. kad leidžiama Pranui Tamu
levičiui grįžti Lietuvon. Sugrį
žęs apsigyveno Vilniuje, gavo 
darbą prekyboje. Pagyvenęs lais 
viau kelis metus, sumanė, dėdės 
muziko J. Tamulevičiaus kvie
čiamas, važiuoti į Ameriką pa
viešėti.

Taigi prieš 4 metus jis buvo 
atvažiavęs pas dėdę į Nashua, 
N. H., viešnagėm Ta proga daug 
aplankė savo artimųjų ir pažįs
tamų. Kalbėdamas su jais bu
vo atviras, viską nesivaržyda
mas pasakojo apie okupantų lie
tuvių tautai daromas skriaudas, 
persekiojimus, areštus, kunigų 
persekiojimą, Bažnyčių uždari-

nėjimą ir prievarta verčiamą 
jaunimui ateizmą (bedievybę).

O kai sugrįžo į Vilnių, tai 
tuojau buvo išsiųstas į kursus 
“pasitobulinti prekyboje”. Jis 
rašė į Ameriką laiškus giminėm, 
bet jie tų laiškų negaudavo. Tą 
viską jausdamas, sunkiai pergy
vendavo. Pagaliau jis ir iš tar
nybos, neva dėl nesveikatos, pa
sitraukė. Ruošėsi įsikurti gim
toje tėvų pastogėj — Marcinko
nyse. Sunegalavo. Gydėsi Vil
niaus ligoninėje. Tačiau jo gy
venimo tragiškas pergyvenimas 
nulėmė gyvenimo pabaigą, šir
dis sustojo ir mirė.

Lapkričio 12 d. būrys artimų
jų ir pažįstamų palydėjo jo kars 
tą iš Vilniaus į Marcinkonių pa
rapijos bažnyčios kapines. Čia, 
prie ošiančių pulsų, šalia miru
sių tėvų kapų, išaugo naujas 
kankinio kapas.

Mielas Pranai, tavo gyveni
mas buvo golgota. Daug dėl lie
tuvybės dirbai ir kentėjai. Ilsė
kis ramybėje. J. Miškinis

KANADOS ŽINIOS1

Toronto Ont.

SOMĖTAI IR ATLYDYS

(Atkelta iš 3 pusi.)
šiais lėktuvais Sovietai gauna 
lėktuvų ir motorų konstrukci 
nės technologijos, kurią galės 
pritaikyti savo lėktuvams.

Sovietų užsakymai padare į- 
takos Amerikos aviacijos darbo 
.jėgai. Boeing ir daug kitų ma
žesnių įmonių samdo daugiau 
darbininkų. Tikima, kad ligi me
tų galo bus pasamdyta apie 2000 
darbininkų. Iš viso šioje pramo
nėje gale metų bus apie 968,000 
darbininkų — 6,000 daugiau, ne
gu 1973 m.

Dabartiniu metu įmonės 1975 
m. darbo jėgą bus priverstos su
mažinti 7,000 darbininkų. Tarp
tautinė metalų federacija pa
skelbė, kad Lockheed uždarė sa
vo įmonės Hong Kong. Jos da
rydavo Amerikos Safeguard ra
ketų sistemai dalis. Bet North
rop aviacijos įmonės, veikian
čios Pietų Korėjoje, gavo užsa
kymus F-5 lėktuvams statyti. 
Reikia manyti, kad jie bus per
leidžiami Pietų Korėjos karo a- 
viacijai, nes prez. Fordas, ten 
lankydamasis, pažadėjo jos ka
riuomenę apginkluoti moderniš
kais ginklais.

■E

TAUTOS FONDO 
V ISTOVYKUS POSĖDIS

1974 m. lapkričio 24 d. 3 vai. 
p. p. A. Firavičiaus namuose, 6 
Constance Avė., Toronte, įvyko 
Kanados Liet. Tautos Fondo at
stovybės pareigūnų pasitarimas. 
Jame dalyvavo visa Toronto a- 
pylinkės valdyba, su pirm. An
tanu Firavičium ir trys Kana
dos atstovybės centro pareigū
nai: pirm. Aug. Kuolas, sekr. 
J. Gustainis ir narys A. Skre- 
būnas. Be to, dalyvavo dar bu
vęs T. F. atst. pirm. St. Bane- 
lis.

Šiame posėdyje buvo aptarta 
daug ir svarbių Kanados Tau
tos Fondo veiklą liečiančių klau
simų. Be to, Toronto apyl., at
stovybės pirm. A. Firavičius į- 
teikė centro pirmininkui Aug. 
Kuolui čekį 11,000 dol., kurį pa
starasis nuveš į Vliko seimą, į- 
vyksiantį gruodžio 14 d. Bosto
ne.

Priimdamas čekį Aug. Kuolas 
tarė šiltą padėkos žodį Toronto 
apyl. pirm. A. Firanavičiui, pa
sigerėdamas jo nenuilstama 
veikla Tėvynės laisvinimo rei
kalui lėšų telkimo fronte, pri
mindamas, jog pernai metais 
Toronto Tautos Fondo apyl. at
stovybė surinko 9,400 dol., o šie
met — iš viso 12,248 dol. Taigi, 
aukų kiekis žymiai prašoko per
nykštes aukas, nors ir pernai 
Toronte buvo surinkta nemaža 
suma.

Aug. Kuolo žodžiais tariant, 
jeigu visos kolonijos JAV-bėse, 
Kanadoje ir kitur plačiame pa
saulyje proporcingai tiek surink 
tų aukų Tėvynės laisvinimo dar
bui, kaip Torontas, laisvinimo

isvės
žibuH^oncerte New Yorke dainuoja Clevelando ir New Yorko vyru oktetai. Nuotr. Vyt. Maželio

ALRK federacijos suvažiavimo, įvykusio Chicagoje marijonų vienuoly
no patalpose, sekretoriatas. Iš k. į d.: Giedrė Cepaitytė, Agnė Kižienė 
ir Ant. Gulbinskas. Nuotr. A. Gulbinsko

Chicagos žinios
REIKALAUJA MILIJONŲ

Chicagos juodųjų panterų ad
vokatai ryšium su pantera} būs
tinės užėmimu ir jų vadovauja
mų asmenų mirtimi reikalauja 
47 mil. kompensacijos, į kalti
namųjų sąrašą įtraukdami ir 
tuometinį Chicagos federalinių 
agentų vadovą.

MOTERIS SUSISIEKIMO 
VADOVE

Chicagos miesto susisiekimo 
vadovybė paskyrė Anitą Curtis 
pirma samdymo superintenden
te šiame mieste. Ji jau nuo 1959 
m. yra Chicagos susisiekimo 
tarnyboje. Ji studijavo Drake 
universitete ir tęs studijas Ro- 
sevelto universitete.

KALINĖMS MOKYKLA

Cook apskr. kalėjime laiko
moms kalinėms mokyti, darbui 
paruošti Illinois valstija pasky
rė 193,000 dolerių. Iš viso vals
tija ir federalinis iždas tam rei
kalui lapkr. mėn. paskyrė pusę 
mil. dolerių.

KANDIDATUOS f MERUS

Be kitų ir Benj. Adamowski 
nori kandidatuoti į Chicagos 
merus. Bet jis kandidatuosiąs 
tik tokiu atveju, jeigu respubli
konų partija paskirs ketvirtį 
milijono dolerių jo rinkiminei 
kampanijai paremti. E. Hanra- 
han, respublikonas jau pradėjo 
savo kampaniją, kad jis būtų 
parinktas kandidatu į Chicagos 
merus.

APMOKĖTOS ATOSTOGOS

Illinois valstijos loterija įvedė 
naujus laimėjimus. Penkias sa
vaites galima bus laimėti apmo-, 
ketas 1-2 savaičių atostogas į 
Havajus, Acapulco, Bahamas ir 
kitas pietų šalis ir kelionei pini
gų-

PATVIRTINO DIDŽIAUSIĄ 
BIUDŽETĄ

Chicagos miesto taryba 14 
balsų prieš 3 patvirtino mero 
Daley pasiūlytą Chicagos biu
džetą, didžiausią šio miesto isto
rijoje, siekiantį 1.098 bil. dole
rių.

veiksniams nebūtų problemos, 
kur gauti pinigų radijo trans
liacijoms plačiame pasaulyje, 
Eltos biuletenių leidimui ir t. t.

Pritardami atstovybės pirmi
ninkui, posėdyje dalyvavusieji 
smarkiai paplojo, tuo pareikšda- 
mi padėką Tąronto apylinkės at
stovybei už gražią veiklą.

KARIUOMENES ŠVENTES 
MINĖJIMAS ANAPILY

Šios lietuviams prisimintinos 
šventės metinis paminėjimas 
Lietuvos Kankinių parapijoj A- 
napilyje buvo atžymėtas ir at
švęstas lapkričio 24 d. 11 vai. 
Šv. Mišiomis, kurias atlaikė kun. 
P. Ažubalis ir kun. J. fitaškus. 
Mišių metu giedojo parapijos 
choras, ved. muz. St. Gailevi- 
čiaus. Solo giesmėmis Mišių iš
kilmingumą padidino sol. Stri
maitis. Momentui pritaikintą pa
mokslą pasakė svečias kun. H. 
Šulcas, salezietis. Pamaldose or
ganizuotai dalyvavo Toronto VI. 
Putvio šaulių kuopa su vėliavo
mis — valstybine ir šauliška. 
Pamaldos baigtos Tautos him
nu. Pr. Alš.

Lietuvoje mirus

A. -f- A. Onai Gegužytei Trakimienei ir Švogeriui, 
grįžusiam iš Sibiro, bei Motiejui Dambrauskui mi
rus, ANTANU GEGUŽĮ giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Venecuelos Lietuviu Draugija

A. f A.
Dr. BALIUI MATULIONIUI mirus,

jo brolį PRANA su šeima, gimines bei artimuosius 
užjaučiame,

Auksė ir Petras Kaufmanai 
Saulė ir Feliksas Palubinskai

MOTERYS TURI BŪTI 
BUDRIOS

Chicagos mieste pasitaiko ne 
tik gana daug moterų užpuoli
mų, bet ir kitų pavojų. Pvz. pir
madienio naktį rankinukų vagys 
Lake St. pakelto traukinio sto
ty pagrobė Rosemary Hanlon 
rankinuką ir ją nustūmė ant 
atvažiuojančio traukinio bėgių. 
Laimei, konduktorius pastebėjo 
ir traukinį sustabdė. 
ŠIMTAMETIS BOKSININKAS

Chicagoje mirė boksininkas 
Max Moskovvitz, turėjęs 103 m.

PA DĖKA
A. f A.

MYKOLAS KONSTAS
Mano mylimas vyras mirė 1974 m. lapkričio 17 d. ir buvo pa

laidotas lapkričio 21 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna

vimą ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas 

pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 

Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pareiškė man to
je liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkoju dr. Vaškevičiūtei už rūpestingą priežiūrą.
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne

turiu galimybės padėkoti.

Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui 
už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona Paulina

A. t A. Elizabeth Tamanauskas
Gyveno 2517 W. Marąuette Rd., Chicago, Illinois.
Mirė gruod. 4 d., 1974, sulaukus senatvės. ,
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles, marti Renildak 
anūkė Karin, sesers vaikai: Cecilia Rahn, Wanda Mayk ir Ray- 
mond Pranckūnas, Lietuvoje sesuo ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 5 vad. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street.

Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 6 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtai į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkė.

Laidot. direkt. Steponas C. Lapk ir Sūnūs. Tel. 737-1213

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. gruodžio m. 6 d.

A. j- A.

JURGIUI RADZEVIČIUI minis,
jo dukrą TERESĘ URBONIENĘ su šeima nuoširdžiai

užjaučia

Chicagos Lietuviu Opąra

A. -J- A.
Pulcherijai Rėklaitienei mirus,

vyrą pulk. ANTANĄ dukterį VIDA b sūnų VYTAUTĄ wi šeimo
mis bei gen. M. RĖKLAITĮ nuoširdžiai užjaučiame

NUOLfi IR VYTAUTAS KAVECKAl 
ELENA IR EDVARDAS ČE21NAUSKAI 
STANISLAVA STATKEVICIENE 
JONAS ADOMAITIS

Mieliems

VYTUI, RIMUI, VIDUTEI, ELYTEI ir POVILUI 
— mylimai motinai, uošvei bei močiutei

A. f A.
PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI mirus,

nuoširdi užuojauta.
Arnoldas ir Vanda Aleknos

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA&EVANS
6845 SOUTH MESTERN AVENUE 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS 
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

E U D E I K I S
Laidotuvių Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue jį
Telefonas YArds 7-1741 S

P t T K U 1
MARCJUETTE FUNERAL HOME

—Ttvas IR SŪRUS-
TBYB MODERN1AKO* KOPLYČIOS

2533 West Tltt St. -Tetai. GRovehlU 8-2345-4 
1410 S. 50th Ava., Cicere T0wnhafl 3-2108-08

AEKfiTS AUTOMOBILIAM# STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoelacljoa Nariai

8807
ANTANAS M.

8. LITUANICA AVĖ.
PHILLIPS

TeL YArda 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2814 W. 23rd PLACE Tel. VDginia 7-6672
2424 W. OOth STREET Tel. REpnbUo 7-1218
11023 Sonthwmt Highway, Paloti Hllle, I1L Tek 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CAJLIBOBNIA AVĖ. TeL LAfayette 33572

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arde 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 *. SOtb A VE. CICERO, ILL. Tai OLympio 2-1008
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X Kun. Juozas Dambrauskas, 
tėvų marijonų provinciolas, stai
giai susirgo ir buvo išvežtas j 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Ligoninė
je pamažu sveiksta, bet teks il
gesnį laiką gydytis.

X Moterų s-gos 46 kuopos 
Kalėdų susirinkimas bus šį sek
madienį, gruodžio 8 d., 3 vai. po 
pietų, pas Antaną ir Jean Par- 
gauskus, 8411 So. Komensky 
Avė. Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti taip pat ateidamos 
malonėkite atnešti ką nors iš 
maisto ir mažą kalėdinę dovanė
lę.

X Kun. J. Borevičius rūpina
si pirmojo penktadienio relig. 
susitelkimo valandėlėmis. Pa
skutinė šių metų valandėlė į- 
vyks gruodžio 6 d., 7 v. v. tė
vų jėzuitų koplyčioje. Bus atna
šaujamos šv. Mišios ir po to 
konferencija.

X Už a. a. prel. Mykolo Kru
pavičiaus vėlę šv. Mišios tėvų 
marijonų koplyčioje buvo gruo
džio 4 d., mirties metinių proga. 
Šv. Mišias organizavo Krikščio
nių demokratų sąjungos Chica
gos skyrius, jas atlaikė kun. V. 
Bagdanavičius. Buvo susirinkęs 
nemažas būrelis Velionio gerbė
jų ir draugų.

X “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinės valandėlės visą gruodžio 
mėn. skiriamos Vincui Krėvei, 
1974 m. suėjus 20 m. nuo rašy
tojo mirties. Šį ketvirtadienį, 
gruodžio 5 d. aktorė Marija Le- 
mešytė skaitys ištrauką iš Vin
co Krėvės apsakymo “Silkės”. 
“Pelkių Žiburėlis” g'rdimas 
Margučio radijo bangomis tarp 
5-6 vai. vakaro.

X Kun. A. Tamošaitis kalbės 
Cicero ateitininkams šį šeštadie
nį, gruodžio 7 d., 7 v. v. parap. 
salėj. Visi kviečiami.

x Dr. A. duris, Lake Zurich, 
111., prisiuntė 10 dol. auką. La
bai ačiū.

X Dail. Pauliaus Auginus 
14-tose mirties metinėse gruo- 
džio 7 d. šv. Mišios 9:30 v. r., 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, (pr.)

X Dail. E. Marčiulionienės 
meno darbų parodos atidarymas 
įvyks gruodžio 7 d., 7:00 v. v., 
J. Centro mažojoj salėj. Kiek
vienas atsilankęs } parodos ati
darymą bus apdovanotas kera
mikos suvenyru. (pr.)

X TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3235-37 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629, tel. (312) 434- 
4660, atdara kasdien nuo 10 iki 
9 v. v, šeštadieniais — nuo 10 
iki 6 v. v., sekmadieniais nuo 12 
iki 4 v. v. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (ak.)

X Ona Konkulevičienė Ir Bronius 
Zabukas, “Ramunės” delikatesų ir 
importuoto maisto krautuvės savi
ninkai, (2547 VVest 69th st„ tel. 
WA 5-4254), maloniai praneša^ kad 
jūsų Kūčių ir Kalėdų švenčių sta
las bus prabangiai gausus ir tradi
ciniai lietuviškaB, jei mums leisite 
jus aptarnauti pagal mūsų įgytą 
specialybę ir patirtį valgių gamy
boje. Čia kepami įvairiausi tortai, 
sausainiukai, kumpiai, roliadai ir 
silžikai. Pas mus galima gauti gry
bų, ausyčių, įvairiausių rūšių silkių, 
salotų-vinigretų ir daug kitų deli
katesų, kas yra būtina šventiniam 
stalui. Mūsų tikslas aukšta ma’sto 
kokybė, prieinamos kainos ir sku
bus, malonus patarnavimas. Prašo
me su uŽBftkyma's neuždelsti. čia 
atvykus, “Ramunės” restorane ga
lima skaniai pavalgyti. Atdara nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. kiekvie
ną dieną išskyrus — pirmad. užda
ryta. (sk.)

VAZNEL1Ų — |
GIFTS INTERNATIONAL |
PARDUOTUVE ATIDARA 

IR SEKMADIENIAIS.

x Kun. Gediminas Kijauskas,
tėvų jėzuitų provinciolas, šiuo 
metu dalyvauja Romoje vyks
tančioje savo vienuolijos gene
ralinėje kapituloje. Clevelando 
Nuolatinės Pagalbos liet. para
pijoj jį pavaduoja kun. L. Za
remba.

x L. Kat. susivienijimo 163 
kuopos metinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 8 d. sekmadienį, 
11:30 vai. ryto Marąuette Par
ko parapijos salėje. Visi nariai 
prašomi susirinkime dalyvauti.

x Gražina ir Antanas Vai
čaičiai (A. Vaičaitis dabar yra 
Jaunimo centro ūkio reikalų 
tvarkytojas ir JC drektorių de
šinioji ranka) lapkričio 30 d. at
šventė vedybinio gyvenimo 20 m. 
sukaktį. Jų moterystė 1954 m. 
buvo palaiminta liet. šv. Jur
gio bažnyčioje Bridgeporte. Vai
čaičiai užaugino dvi dukras — 
Astą, lankančią Pedagoginį Lit. 
institutą, ir Daivą, Aukšt. lit., 
mokyklos mokinę.

X Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugija šau
kia metinį narių susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 8 d., 3 vai. 
po pietų. Hollywood Inu salėje, 
2419 W. 43 St. Namų savinin
kai prašomi dalyvauti, nes bus 
renkama nauja valdyba.

X “Lituanus” žurnalo naujas 
adresas yra 6621 So. Troy St., 
Chicago, III. 60629.

X ALRK Moterų s-gos 20 
kuopos kūčios įvyks gruodžio 
14 d. 2 vai. po pietų pas Jose
phine Kilkus, 4426 So. Talman. 
Įėjimas iš kiemo.

Stud. Eug. Būtėnas, Antro kaimo 
aktorius, atliks dalį programos Kr. 
Donelaičio mokyklos rengiamame 
vakare šį šeštadienį In Motion sa
lėje

x Lietuvių Slidinėtojų klubo 
susirinkimas įvyks šį penktad., 
gruod. 6 d„ 8:30 v. v., Play
house salėje, 2515 W. 69 St. 
Prašome visus narius dalyvauti.

(pr.)

x Lietuvių Tautodailės paro
da, globojama Brighton parko 
Liet. Bendruomenės, bus 1975 
m. sausio 10, 11, 12 d. d. Jau
nimo centre.

Mieli tautiečiai prašomi gau
siai prisidėti savo eksponatais. 
Leiskite visiems pasidžiaugti 
mūsų retu turtu.

Prašomi autentiški lietuviški 
tautiniai drabužiai, audiniai, 
gintaras, šiaudinukai, maigu- 
čiai, juostos ir kitkas.

Parodoje organizuojamas ir 
pritaikomosios tautodailės sky
rius : tautiniais motyvais fabri
kuose austi audiniai ar asmeniš
kai megzti aprėdai.

Medžio drožinių eksponatus 
renka tautodailininkas Antanas 
Paskočimas, tel. 925-5396. Kitų 
eksponatų reikalais prašome pa
skambinti Stasei Petersonienei, 
tel. VI 7-1693. (pr.)

x Geriausių Europos orkes
trų ir dainininkų plokštelės. 
Tradicinės ir naujosios. Gra- 
dinskas, 2512 W. 47 St., telef. 
FR 6-1998. Atd. .9-6; pirm. ir 
ketv. 12-9. Sekm. 12-4. Treč. 
užd. (sk.)

X Kun. Vyt. Gorino dainos 
plokštelėje gaunamos Vaznelių- 
Gifts International parduotuvė
je, 2501 VVest 71st St., 471-1424

(sk.)

Ateitininkų sąjungos korporacijų pirmininkų peoitar me veiklos suderinimo reikalais. Iš kairės: Šatrijos 
pirm. Aldona Grincevičienė, vyresniųjų giedrininkių į irm. Emilija Vilimaitė, Chicagos ateitininkų sendrau
gių pirm. dr. Jonąs Gliaudelis, jaunesniųjų giedrininkių pirm. Danutė šlenienė ir Faustina Mackevičienė.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

KALĖDINIŲ EGLUČIŲ 
PARODA

“Christmas Around The 
World” — Visų tautų papuoštų 
eglių paroda oficialiai prasidėjo 
banketu praeitą antradienį In- 
dustrial Arts ir Science muzie
juje prie ežero ir 55-tos gatvės.

Lietuviai vėl išstatė eglaitę 
su lietuviškais šiaudinukais. Ją 
parengė “Eglaičių Snieguolės”, 
kurių grupei vadovauja Vanda 
Radavičienė ir jos duktė S. 
Whalen iš West Pulman apylin
kės Chicagoje.

Lietuviai jau dalyvauja tris
dešimt su viršum metų ir visa
da suranda pasiaukojančių as
menų tam milžiniškam darbui 
atlikti. Reikia pasakyti, kad lie
tuvių eglutė visada kelia didelį 
susidomėjimą, nes šimtai chica- 
giečių lanko pamokas išmokti 
lietuviškas eglutes puošti.

Lietuvių diena muziejuje bus 
ateinantį antradienį, gruodžio 
10 d. Valgykla duos lietuvišką 
maistą, Pranas Zapols su Lie
tuvos Vyčių jaunimu atliks pro
gramą muziejaus salėje popiet 
ir vakare. Įvairių tautų kalėdi
nės eglutės bus išstatytos visą 
gruodžio mėnesį. Pc.

LAUKUVIŠKIAI PAGERBĖ
MUZ. ALOYZU JURGUTĮ

Neseniai iš Lietuvos laimingu 
būdu pabėgo prof. A. Jurgutis, 
kuris spėjo Chicagos visuome
nei prisistatyti įvairiuose pobū
viuose ir susirinkimuose. Ypač 
įdomus buvo pranešimas Jau
nimo centro vakaronėje apie 
muzikinį ir kultūrinį gyvenimą 
okupuotoje Lietuvoje. Lapkričio

x Albinas Ruzgas, St. Hya- 
cinthe, Kanadoje, atnaujinda
mas prenumeratą prisiuntė 
“Draugui” auką. Dėkojame.

x Dėkodami už kalėdines 
korteles, aukų prisiuntė: 4 dol. 
— VI. Vaškelis,.Ona Rinkus; po 
3 dol. — Lon L. Laban, J. Ažu
balis, T. Pečkienė, O. Mikalajū
nienė; po 2 dol. — J. Musteikis, 
M. Baukys. Dėkui.

X Cicero Šv. Vardo d-jos na
riai dalyvaus šv. Mišiose sekma
dienį 7:30 vai. ryto. Po Mišių 
bus susirinkimas parapijos salė
je-

x Moterų sąjungos 67 kp.
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 8 d., 2 vai. p. p. Švč. 
P. M. Gimimo parap. salėje.

X Aukų po 5 dolerius pri
siuntė :

John Baton, Chicago,
Anna Praninskas, Chicago,
Jurgis Kapočius, Racine,
A. Petravičius, E. Lansing,
Ant. Sereika, Chicago.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
X Maloniai kviečiame į Nau

jųjų Metų sutikimą. Šampanas, 
užkandžiai, smagi nuotaika ir 
linksma muzika. Playhouse sa
lėje, 2525 W. 69 St. Pradžia 8 v. 
vak. Staliukus rezerv. telef. 
436-5369 arba 434-8836. Asme
nim 10 dol. Rengia Santara- 
Šviesa. (pr.)

24 d. Vyčių salėje Laukuvos 
buvę gyventojai A. Jurgučiui, 
kuris yra kilęs iš Laukuvos, su
rengė pagerbimo pobūvį. Sveč ų 
susirinko apie 200.

Atvykusį į pobūvį muz. A. 
Jurgutį susirinkusieji sutiko 
gausiais plojimais. Rengėjų 
vardu Tadas Tallat-Kelpša pa
sveikino svečią ir pakvietė kun. 
Praną Kurą sukalbėti maldą. 
Vakarienę paruošė laukuviškių 
žmonos. Stalai gražiai dekoruo
ti, gera nuotaika, skani vaka
rienė. Vakarienės metu prof. A. 
Jurgutį sveikino laukuviškių 
vardu Tadas Tallat-Kelpša, Tau
ragės klubo Balys Sebastijonas, 
Vytauto Didž ojo šaulių rinkti
nės — V. Išganaitis, Lietuves 
Vyčių — Gediminas Janula, į- 
.vairių sambūrių — Rimas Rin
kevičius, sktn. V. Tallat-Kelpša, 
Šidlauskas, kun. Petras Patlaba 
ir J. Kaunas. Visi Lnkėjo A. 
Jurgučiui sėkmingai įsikurti 
Amerikoje, susilaukti iš Vil
niaus atvykstant savo žmonos 
ir dukrelės. Sveikintojai įteikė 
kalėdinių dovanų čekiais. Priim
ta rezoliucija kreiptis į Illinois 
valstijos senatorius ir kongres- 
manus su prašymu padėti A. 
Jurgučiui atsikviesti iš Vilniaus 
žmoną Mariją ir dukrelę Dainą. 
Pasidžiaugta Simo Kudirkos at
vykimu į Ameriką ir Braz nskų 
teigiamu bylos sprendimu. Sve
čiui sugiedota Ilgiausių metų.

Pabaigoj, muz. A. Jurgutis vi
siems padėkojo už sveikinimus 
ir dovanas. Svečiai nuotaikingai 
vaišinosi ir pasišoko. Tai buvo 
maloni atgaiva. J. Kaunas

LAIMĖ OPEROS BALIUJE

Operos balius būna tik vienas 
ir skirtingas nuo kitų. Ir lapkri
čio 23 d. baliuje visai nebuvo 
kalbų ir pardavinėjimų bei siū
lymų pirkti bilietus. Operos ba
lius yra tik priemonė, kad tuo 
būdu tie, kurie ateina į jį, prisi
dėtų prie operos išlaikymo. Mū
sų gyvenime yra daug visokių 
įvykių, bet operos įsipilietinimas 
ir jau 19-sis sezonas sako, kad 
j; mūsų kultūrai būtina, kaip 
lituanistinis švietimas, literatū
ra, dailė, politinė veikla. Tad ir 
šiame baliuje buvo pilna Tauti
nių namų salė.

Publiką pasveikino baliaus 
šeimininkas Op. vald. vicepirm. 
Vaclovas Momkus. Po vakarie
nės prasidėjo šokiai, grojant L.

Amerikos Liet. Kat. federacijos seimo, įvykusio lapkričio 30 d., seimo 
delegatai ir svečiai. Pirmose dvejose eilėse iš kairės: inž. A. Rudis, dr. 
Z. Danilevičius, kun. dr. K. Trimakas, dr. P. Kisielius, inž. P. Narutis, 
vysk. V. Brizgys, A. Dumbrienė, dr. A. Damušis, G. Meiluvienė, I. Sar 
kalas, Marija Rudienė, kun. Stasys. Nuotr. A. Gulbinsko

Bichnevičiaus orkestrui, ir ma
lonūs pažinčių atnaujinimai.

Šiemet opera vykdė vieną 
naujovę — loteriją, kurios bilie
tus buvo įsigiję ne tik daug lie
tuvių, bet ir kitataučių. Ir šia
me baliuje buvo tos loterijos fi
nalas. Artėjant vidurnakčiui, vi
cepirm. Jurgis Vidžiūnas, to va- 

Į jaus vadovas, pradėjo laimingų
jų išskyrimo ceremonijas. Jis 
padėkojo visiems už bilietų pla
tinimą, jų pirkimą ir pakvietė 
Op. pirm. Vytautą Radžiu pra
vesti šią pirmąją loteriją. Pirmi
ninkas paryškino tai, kad ne tik 
męs visi, bet ir mūsų Opera, 
kaip meninis vienetas, yra pa
liesta infliacijos, todėl ir buvo 
daromas šis pirmasis bandymas 
rasti naujų lėšų, kad būtų gali
ma dar toliau tęsti Operos eg
zistenciją. Jis pakvietė prie be
sisukančio didžiulio laimės rato, 
pilno bilietų šaknelių, ateiti val
dybos sekr. Rūtą Graužinienę ir 
ždininką Vladą Stropų. Tada 

prasidėjo laimės burtai. Kadan
gi baliuje buvo daug Operos me
cenatų stalų, tai nuo kiekvieno 
jų pirmininkas pakvietė po vie
ną mecenatą, kuris traukė lai
mingąjį bilietą. Pirmąjį — 100 
dol. vertės bilietą ištraukė me
cenatė Magdalena Juškienė. Jo 
numeris 5912 ir tą šimtinę lai
mėjo Barbara Allison iš Chica
gos. Mecenatė Aldona Paškevi- 
čienė ištraukė 150 dol. vertės bi
lietą, numeris 4924 tą sumą lai
mėjo Danutė Putrienė. O mece
natas Liudas Norus parinko lai
mingą bilietą, numerį 2470, ku
rio vertė 250 dol., kitiems Ope
ros mecenatams daktarams Ja
dvygai ir Viktorui Dubinskams. 
Laimės ratas sukosi toliau — ir 
Ona Muliolienė ištraukė 509 nu
merį — 500 dol., kurduos lai
mėjo Gražvydas J. Lazauskas iš 
Addison, III., Pagaliau ir pasku
tinis burtas — tūkstantinė, šį 
bilietą ištraukti Vyt. Radžius 
pakvietė mecenatą inž. Joną Ta- 
landį. Likimas lėmė 48T4 nume
rį. Tūkstantinę laimėjo Kana
doj, Toronte gyvenanti Liudmi
la Sukauskienė. Nė vienas ba- 
l'uje dalyvavęs nebuvo tiek lai
mingas, kad laimėtų, nors dau
gelis ten kalbėjo, jeigu laimėtų, 
tai tuoj viską vėl Operai paau
kotų. Iždininkas VI. Stropus 
tuo tarpu neturėjo darbo — iš
rašyti čekį čia esančiam.

Ir ši loterija buvo vėl kaip tik 
kitas būdas surinkti lėšų operos

iŠ ARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE AUSTRALIJOJE

— Stud, Arvydas Gricius, LB
Santa Monicos-Vakarų Los An
geles apylinkės pirmininkas, pa
rašė padėkos laiškus visiems 
Los Angeles — Santa Monicos 
dienraščiams, kurie per ketve
rius metus gynė Kudirkos bylą. 
Tiumpai priminęs bėgimo ir į- 
kalinimo istoriją, pastebi, kad 
Kudirką išvadavo nuolatinis 
Amerikos viešosios opinijos 
spaudimas. Griciaus laišką XI. 
18 jau atspausdino “Evening 
Outlook” dienraštis, pažymėda
mas, kad jis yra LB apyl. pir
mininkas.

— Poetas Bernardas Braz
džionis, Vista, Calif., pakviestas 
bendradarbiu ir redakcijos tal
kininku žurnalui, kuris netru
kus Solženicino iniciatyva išeis 
Londone. Žurnalas skiriamas 
laisvajam pasauliui ir sovietų 
priespaudą nešantiems žmo
nėms. Pramatoma, kad žurna
las bus leidžiamas rusų, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis.

— Napoleonas Nyerges, San
ta Monica, Calif., pats pirmasis 
paskelbė laišką Kudirkos išlais
vinimo proga. Jis taip pat pa
staruoju laiku parašė visą eilę 
laiškų, iškeliančių sovietinio me
lo faktus. “Evening Outlook” 
dienraštyje Nyerges pasidarė 
tarsi kolumniatas. Labai įdomu, 
kad amerikiečių laikraščiuose 
Kudirkos klausimu pasirodo ne
maža laiškų, parašytų amerikie
čių.

Lietuvių inžinierių ir architektų suvažiavime Chicagoje. Iš k. į d.: 
K. Burba, J. Stankus, J. Danys, Br. Kovienė ir A. Pargauskas.

Nuotr. A. Gulbinsko

pastatymo išlaidoms, kurios 
šiais metais padidėjo net 60%. 
Loterija- pavyko, kaip girdėti, 
gal užteks būsimos operos deko
racijoms, pavyko ir pats balius 
— bus bėgamosioms kasdieni
nėms išlaidoms, kurias sudaro 
patalpų nuomos repeticijoms,

, chormeisteriams už repeticijų 
pravedimą ir kitos smulkios iš
laidos. Tad laimė nusišypsojo ne 
tik penkiems laimėtojams, bet 
ir pačiai Operai, Opera yra dj- 

,džiai dėkinga bilietų platinto
jams, jų pirkėjams ir šio baliaus 
svečiams.

Reiktų dar priminti, kad šia
me sezone Opera stato linksmo 
pobūdžio Donizetti operą “Meilės 
Eleksyras", kuriai libretą išver
tė Stasys Santvaras. Ją diriguos 

i Vytautas Marijošius ir Alvydas 
Vasaitis, solistai bus Gina čap- 
kauskienė, Margarita Momkie- 
nė, Algirdas Brazis, Arnoldas 
Voketaitis ir Stefan YVicikas.

R. T.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Lietuvių Katalikų Susivieniji
me dabar eina naujų narių va
jus. Jis tęsis iki ateinančio sei
mo, kuris įvyks 1975 m. vidury.

Mūsų lietuviai pionieriai matė 
reikalą kurti fraternalę organi
zaciją ir ja neapsivylė. Liet. 
Kat. Susivienijimui lapkr. mėn. 
suėjo 88 m. Organizacija, kaip 

■ ir žmogus, negali stovėti vieto- 
' je, nors žmogaus gyvenime ne
daug kas sulaukia tokių am- 

i žiaus metų. Organizacija pergy
vena ir nugali visokius įsikūri- 

j mo sunkumus. Kat. Susiv. ne 
tik juos nugalėjo, bet visą tą lai 

į ką žengė pirmyn. Jo seimai ir

— Mr. Dunstan, Pietų Aus
tralijos premjeras, pasmerkė 
Australijos vyriausybės spren
dimą pripažinti Sovietams Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybes. šiuo atžvilgiu premjeras 
palaiko rusų rašytoją A. Solže- 
niciną, kuris spaudos konferen
cijoje Zuericbe sugėdino min. 
pirmininką Whitlamą.

— Canberoje, Laimos Žilins
kienės iniciatyva, buvo suorga
nizuota kultūrinė popietė, ku
rios programą atliko P. Gašlū
nas, Vilija Balsytė, tautinių Šo
kių grupė “Ratelis” ir kt. Žiūro
vų buvo pilna salė, ypač daug 
jaunimo.

— Lietuvos kariuomenės 
šventę gražiai atšventė Canber- 
ros lietuviai. Buvo pamaldos, 
minėjimas, meninės programos 
dalis.

— Sydnėjaus lietuvių sodybos 
statybos darbai vyksta pilnu 
tempu. Gruodžio 15 d. sodybos 
vyksta vietos lietuvių ruošiama 
išvyka — gegužinė.

ITALIJOJ

— Vyskupas Antanas Deks- 
nys dalyvavo bendroje audien
cijoje. Popiežius Paulius VI, au
diencijai baigiantis, su vyskupu 
atskirai pasikalbėjo. Paulius VI 
prisiminė iš Hamiltono “Aido” 
lietuvių jaunimo chorą, kuris 
šių metų vasarą aplankė šven
tąjį Tėvą ir audiencijoje padai
navo lietuviškų dainų.

seimo delegatai gelbėjo moder
ninti veiklą, o valdybos tai įgy
vendinti.

Iki šių dienų Liet. Kat. Susiv. 
pajėgė išmokėti jau devynis divi
dendus. Nepakėlus pašalpos sky 
riaus nariams mokesčio, jis pa
didino nariams ligoje išmokėji
mą net dvidešimts penkiais pro
centais. Nėra kitos tokios fra- 
ternalės organizacijos, kuri ši
taip būtų padariusi. Turi viso
kių rūšių apd raudos santaupas, 
turi ir įvairių dydžių pomirtines. 
Tad reikia didžiuotis ir pagirti 
buvusius centro valdybos na
rius, kad jie sumaniai vedė or
ganizacijos reikalus ir iškėlė ją 
į aukštą lygį, kaip šiandien 
Liet. Kat. Susivienijimas yra.

Mūsų tėvai ir protėviai, įsto
dami Susivienijiman, mažai rei
kalavo. Būdami jos nariais, jie 
norėjo palaikyti lietuvybę, pri
sidėti prie lietuviško veikimo ir 
palaikyti lietuvišką, katalikišką 
organizaciją, šiandien Liet. Kat. 
Susiv. gali ne tik prilygti, bet ir 
pralenkti kitas fraternales or
ganizacijas bei apdraudų kom
panijas.

Ieškokim naujų narių pagy
vinti Susivienijimo veiklai ir pa
didinti jo narių skaičiui. Mūsų 
darbas bus įvertintas. Organiza
cija yra aukšto lygio ir jau iš
gyvenusi 88 metus. Tegul mūsų 
prisidėjimas naujais nariais 
pralenks visas numatytas sta
tistikas, kurios bus Liet. Kat. 

i Susivienijimui naudingos ir mū
sų darbas nuopelningas.

Nariai gali gauti daugiau in
formacijų savo parapijos kuo
poj, o ne nariai gali ir kreiptis 
tiesiog į centrą.

Albina Poškienė, 
Direktorė




