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Gruodžio 4 d., 9 v. r. — Sei
mo narių ir svečių registracija.

Pirmas posėdis — 10 vai.
1. Seimo ruošėjų vairiu — 

Rūtos Penkiūnienės žodis,
2. Seimą pradeda dr. Kęstutis 

Valiūnas, Vliko valdybos pirmi
ninkas,

3. Himnas,
•4.. Malda,.
5. Seimo prezidiumo rinkimas,
6. Seimo komisijų rinkimas,
7. • Sveikinimai,
8/Tarybos pirmininko Juozo 

Giedraičio pranešimas.
9. Valdybos pirmininko dr. 

Kęstučio Valiūno pranešimas 
(Paklausimai, diskusijos),

10. Tautos Fondo pranešimai:
L Gasiliūnas, TF valdybos pir
mininkas, J. Vaičeliūnas, Kana
dos TF atstovybės pirm., A. Fi- 
ravičius, TF Toronto atstovy
bės pirm. (Paklausimai, disku
sijos). |

Pietūs: 1-2 vai.
Antras posėdis — 2 vai.
11 Lietuvos rusinimas — 

Aušra ir Jonas Jurašai (Paklau
simai, diskusijos),

12. Tarptautinė padėtis ir 'Lie
tuva — prof. dr. Domas Krivic
kas (Paklausimai ir diskusijos),

13. Simpoziumas: Vliko užda
viniai ir ateities sąranga — 7 
vai. v.

Gruodžio 5.
Trečias posėdis — 10 vai. ry

to.
14. Komisijų posėdžiai Seimo 

nutarimams paruošti,
15. Seimo nutarimų priėmi

mas,
16. Seimą pabaigia — dr. K. 

Valiūnas,
17. Himnas.
Seimas bus Shoreham Ameri- 

cana viešbuty ; 2500 Calvert St., 
N. W. Washington, D.C. 20008. 
Tel. (202) 234-0700.
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Reikalauja Turkijos 
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Ryga* —- Ventpilė, prie Balti
jos. jūros trumpai užšąlantis 
latvių uostas, dabar bus didžiau
sias Sovietų Sąjungos naftos 
uostas Su trigubai didesniu gy
ventojų skaičiumi (1973 turėjo 
43.000 gyv.). Skubiai vykdomi 
Įtpsto pagilinimo darbai, kad ga
lėtų .įplaukti didieji vandenyno 
tanklaiviai. Prie Ventpilės esan
čios Parventės jau anksčiau pa
statyta daug įvairių statinių ir 
specialių įrengimų naftai valyti 
bei jos atliekoms petrochemi- 
niams tyrinėjimams ir perdirbi
mams. Nuošaliau numatyta pa
matyti gyvenamų patalpų 20,000 
gyventojams su geležinkelio ir 
oro Susisiekimo stotimis. Visus

NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų visuotinis susirinki
mas priėmė rezoliuciją, reika
laujančią iš Kipro atitraukti 
turkų kariuomenę. Prieš balsa
vo tik Turkijos atstovas. Rezo
liucijoj pasakyta, kad generali
nis sekretorius Kurt Waldhėi- 
mas įgaliojamas imtis visų rei 
kalingų priemonių šiai rezoliu
cijai įgyvendinti.

šiuos didelius ir specialius dar
bus Sovietų vyriausybė vykdo 
kartu su JAV OXY firma. Naf
ta bus atgabenama iš Rusijos 
gilumos, (t)

Izraelis supyko 
ant Amerikos

Casfro žinojo 
apie Oswaldo planus

Balsavimai (Įuebeke

Ventpilės uostas Latvijos nepriklausomybės metais

Egipte bus trys 
partijos

Kaiaras. — Vienintelei Egip
to: politinei partijai, socialistinei 
unijai, prezidentas Sadatas lei
do pasidalinti į tris nepriklau
somas partijas — dešinioji, kai
rioji .ir centro partija- Per pas
kutinius rinkimus vidurio par
tija pasirodė stipriausia. Tik 
viena partija Egipte buvo nuo. 
1953, kitoms neleista veikti.

*iWashingtonas. — Kai Jimmy, 
Carteris sausio 20 įsikraustys | 
į Baltuosius rūmus, Amerikos 
valdžia praktiškai bus vienos 
partijos rankose. Atstovų rū
buose ir toliau demokratų ir 
i^iiblikonų santykis pasilieka 
2:1, Senate arti to, iš 50 guber
natorių bus demokratų 37.

_ MADRID ASč — Ispanijos 
valdžia leido dešiniojo sparno 
partijai, frankistams, ateinantį 
šeštadienį surengti didelio mas
to susirinkimą, minint Franco 
mirties metines. Frankistai ti
kisi surinkti .200,000 minią mies 
to centre*

Blogiausia 
gyventi Maskvoje

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas savo biu
leteny paskelbė, kad Maskva 
esanti bloga vieta ambasados 
personalui. Daug yra tam prie
žasčių, svarbiausia sveikatos 
sumetimais. Blogos sanitarinės 
priemonės, medicinos ir ligoni
nių patarnavimas, blogas van

duo ir netikęs klimatas. Nieko 
nesakoma apie radiaciją, spin
dulių siuntimą, kas savaime aiš 
ku. Šių nepatogumų išlygini
mui, Maskvos personalo atlygi
nimai didinami nuo nuo 5 iki 20 
procentų.

MADRIDAS. — Mažiausiai 
pusė milijono kairiojo sparno 
ispanų darbininkų buvo paskel
bę 24 valandų streiką. Buvo tai 
pirma tokio masto organizuo
tos darbininkijos demonstracija 
po Franco mirties. Buvo susi
rėmimų su policija, ir mažiau
siai 250 suimta.

TEL AVIV. — Izraelis supy
ko už Amerikos prisidėjimą 
prie visų kitų 14 JT Saugumo 
Tarybos narių ir arabų skundo 
parėmimą, Izraelio pasmerki
mą. Vyriausybė paskelbė komu 
nikatą, užatakavo Amerikos ak 
riją, užsienio reikalų ministeris 
Yigal Alioti viešai nusisuko nuo 
Amerikos ambasadoriaus Mal- 
colm Toon.

Toon ir Allon susitiko konfe
rencijos salėje, laukdami at
vykstant Amerikos kongresma 
nų delegacijos. Allon ambasa
doriui pasakė tik “Good mor- 
ning”, pridėjo: “Esu labai ne- 
patenfcintase Amerikos balsavi 
mu”, ir daugiau nebuvo kalbų.

Pa’m Springs, Cal. — Prezi
dentas Fordas.dar dvejiem me
tam pratęsė gen. AIexander. 
Haig pareigas ir paliko jį NA 
TO karinių pajėgų ir Amerikos 
dalinių vyriausiuoju vadu.

(Media, Pa, — Mrs. Antoinette 
Slovik, našlė, kurios vyras buvo 
vienintelis I pasaulinio karo su
šaudytas dezertyras, dabar pa
prašė jai išmokėti 10,000 dole
rių, -kaip buvo išmokėta visoms 
karuose žuvusių šeimoms.

BROKDORF, V. Vokietija. — 
Apie 3,000 demonstrantų buvo 
užpuolę statomą atominę jėgai
nę netoli Hamburgo. Policija tu 
rėjo panaudoti ašarines dujas 
jiems išsklaidyti.

WASHINGTONAS. — “Wa- 
shington Post” žiniomis, buvęs 
FBI direktorius Edgar Hoover 
savo dienorašty buvo įrašęs, 
jog Lee Harvey Oswald papa
sakojęs Kubos valdžios žmo
nėms apie savo ketinimus nu
žudyti prezidentą Kennedį. Įra
šus atrado Teisingumo departa
mentas. Oswaldo intencijos bu
vo praneštos ir Fidel Castro. 
Kubos ambasada Meksikoje pa
informavo Castro, kad jų žmo
nės buvo susitikę su Oswaldu 
prieš 1963 lapkričio 22, prieš 
nužudymą.

Jau ir anksčiau buvo speku
liuojama, kad Castro daugiau 
ar mažiau kaltas dėl Kennedžio 
nužudymo, ir tai buvęs 'kerštas 
už ČIA tariamą bandymą jį, 
Castro, nužudyti.

Hooverio įrašas buvo įteik, 
tas ir Warreno komisijai, tyru
siai Kennedžio nužudymą, tik 
abejojama, ar dokumentas buvo 
pastebėtas ir atkreipta į jį dė
mesio.

Penang, Malezija. — Malezi- 
ja ir Ta jas susitarė kovoti prieš 
komunistinius partizanus bend
romis jėgomis. Partizanai dau
giausia veikia prie abiejų vals
tybių sienos.

Vatikanas, — Paulius VI vie
nai piligrimų grupei dar kartą 
priminė, kad krikščionybė ir 
marksizmas nesuderinami.

MONTREALIS. — Šiandien 
bus rinkimai į Quebekd provin 
rijos legislatūrą. Duomenys ro
do, kad rinkimuose daugiausia 
balsų gali laimėti kvebekiečių 
partija, norinti atsiskirti nuo 
Kanados. Visuomenės tyrinėto
jų žiniomis, 29.5 proc. gyvento
jų balsuos už kvebekiečius, 15.9 
proc. už liberalus ir 8.4 proc. 
už kanservatorius. Visi kiti ne
apsisprendę.

lys — Egiptas, Siriją ir Saudi 
Arabija — susitarė laikytis <vie 
ningos strategijos, derantis su 
Izraeliu, suderinti savo veiklą* 
Bendros strategijos jie laikėsi 
prieš 1973, bet po ikaro ji su
iro, kai Egiptas ir Sirija buvo 
skirtingos nuomonės apie Kis- 
singerio skrajojančią diploma
tiją.

Visi tryB nori atnaujinti Ge- 
nevos konferenciją ir svarsto, 
kaip į ją įtraukti ir palestinie
čius, kad Amerika nevetuotų. 
Delsia ir su konferencijos su
šaukimu tik dėl Amerikos rin
kimų ir nežinojimo, kokios lini
jos Vid. Rytų atžvilgiu laiky
sis naujasis prezidentas Jimmy 
Carteris. Jei būtų likęs Fordas, 
jiems nebūtų buvę galvosūkio. 
Mano, kad reikės laukti pavasa1 
rio, kol su šia problema bus pa
kankamai susipažinęs ir Carte
ris. '

Teigiama, kad Egipto ir Siri
jos prezidentai ir Saudi Arabi
jos 'karalius nori sulaikyti pa
lestiniečius nuo ginkluotos ak
cijos ir juos kompensuoti poli
tiškai, iškovoti jiems lygias tei- 
sees derybose. Palestiniečiai 
yra labai nukentėję Libane, nau 
jos karinės avantiūros jie ne
galėtų pakelti.

Svarbiausiu iš tų trijų sąjun- 
* gininkų reikia laikyti Saudi 
Arabiją. Nei Egiptas, nei Siri-

ja be Saudi Arabijos pinigų 
nieko negalėtų veikti. Sirijos 
prezidentas, anksčiau norėjęs 
būti dominuojančia figūra ara
bų pasauly, aureolės neteko 
Saudi karalius Khaled, atrodo, 
išsikovojo tokį mandatą. Be jo 
palaiminimo nei Sirija Libane 
nebūtų galėjusi tiek ilgai išbū
ti.

Kissingeris i Meksiką
WASHINGTONAS. — Hen

ry Kissingeris gruodžio 1 bus 
Meksikos Mieste,, dalyvaus nau 
jo prezidento Jose Lopez Por- 
tillo inauguracijoje. Atstovaus 
prezidentui Fordui.

Egiptas nori 
Amerikos ginklą

KAIRAS. — Prezidentas Sa
datas priėmė Amerikos senato
rių delegaciją ir prašė jų, kad 
naujasis prezidentas Carteris 
1977 padėtų sutvarkyti arabų 
— Izraelio ginčą. Prašė taip 
pat Amerikos ginklų.

WASHINGTONAS, — Sena
to daugumos vadas Mike Mans 

field pataria Kinijai parduoti 
ginklų, jei tik jie prašytų. ,

Gali prireikti ir 
atominių ginklą
BRIUSELIS. — Jeigu bū

tų neišvengiamas reikalas, NA
TO panaudotų ir atominius 
ginklus, sakė gen. Alexander 

i Haig, vyr. kariuomenės vadas. 
Tradiciniais, paprastais gink
lais Vakarų sąjungininkai men 
kiau apginkluoti nei sovietai, ir 
staigaus puolimo, jei toks būtų, 
sulaikyti nebūtų įmanoma. At
lanto pakto nariai viską daro, 
kad paprasto apsiginklavimo 
atsilikimas būtų išlygintas, bet 
kai kuriems kariniams projek
tams įgyvendinti reikia dešimt
mečio.

3,325 nauji tankai
WASHINGTONAS. — Armi

jos sekretorius. Martin Hoff- 
man Chryslerio korporacijai, pa 
ves pastatyti kariuomenei 3,325 
tankus. Dėl statymo XM-1 tan
kų varžėsi Chrysler ir General 
Motors korporacijos. Visų tan
ku kaina bus apie 4.7 biL dole
rių.

WASHINGTONAS. — Uni- 
ted ParceI Service tarnautojai 
15-koj rytinių valstijų baigia 8 
savaičių streiką. Nepristatytų 
siuntinių ir paketų susirinko 
kalnai. Padaugėjo darbo ir paš
tui. Paštas jau buvo paraginęs 
šiais metais kalėdines siuntas 
išsiųsti’ mažiausiai vieną savai
tę anksčiau nei normaliai bū
davo daroma.

E “Aušros” Nr. 3

Lietuviškųjų tradicijų naikinimas
Minint mirusius, kapinėse

(Tęsinys iš vakar dienos)
O dabar pažiūrėsime, kaip vi* 

sa tai atrodo gyvenime. Dar li
kus gerokam kelio gabalui iki 
kapinių, girdėti garsūs žodžiai, 
retkarčiais nutraukiami muzikos. 
Prie vartų z pardavinėjamos gė
lės. Šiemet gėlių pardavėjus — 
privatininkus prie Petrašiūnų 
kapinių milicija surinko, nuve
žė i poskyrį ir nubaudė piniginė
mis baudomis. Apsieisit be gėlių... 
Žmonių minios slenka takais. 
Ateina tie, kurių artimieji čia il
sisi. Ateina ir tie, kurie neturi ko 
veiktį ir spaudos suagituoti tiki
si įdomaus reginio. 'Jie lipa per ka
pus, laužiasi pro krūmus, žiopli- 
nėja. Žmonės stovi prie kapų, 
žiūri vieni į kitus, žvalgosi į pra
einančius, o praeinantys i juos; 
kai kas stovi prie kapo ir rūko, nes 
susikaupti ir patylėti neįmano
ma. Medžiuose iškarstytų ir i krū
mus sukaišiotų garsiakalbių 
triukšmas užgožia viską. Net krūp
teliu kai šalia, iš tamsos pasigirs

dainuojama: "Kaip tevelia komunistas gynė didį Spalį"

ta vaiduoklišku balsu skaitomas 
tekstas, panašus i prof. J. Zakso 
kūrini, tik surašytas eilėmis. Jis 
aiškina dar gyviesiems, -pergąsdin
tiems žmonėms (nori jie to ar ne
nori) apie tai, kad čia guli darę 
revoliuciją, lenkę nugaras dvaro 
laukuose, krimtę plutą prie buo
žės stalo kampo. Paskui vaikų 
choras uždainuoja: “Kai tėvelis 
komunistas gynė didį spalį...” Po 
minią stumdosi milicininkai, ap
supti civiliškai apsirengusių "ak
tyvistų”.

Taip gimsta nauja tradicija. 
Tiesa, ši šventė, matyt, dar ne
prigijo visų tautiečių širdyse. Re
giu ir nusigandusių, ir nustebu
sių ir net pasipiktinusių veidų, 
kurie norėtų sugrąžinti praėju- 

į sius laikus, pabūti ramiai prie sa
vųjų, pasimelsti už išėjusius... .

Bet visgi šventė jau yra! Kažko! 
dar trūksta, galvoja...Ir staiga nu
švinta — alaus, alaus trūksta. Iš 
mašinų, kad pardavinėtų ir 
šašlikus, kad keptų! Dūmai, kad 
rūktų! Tada jau būtų gerai.

Jau* būtų tikras festivalis!
Ir būtų linksma, jei nebūtų 

liūdna.-
‘‘Socialistinėje -visuomenėje, ku

rioje pagarba žmogui, gyvam ir 
mirusiam, -pakelta į daug aukš
tesnę pakopą..., kuriamos naujos 
pilietinio mirusiųjų pagerbimo 
tradicijos, atpalaiduotos nuo reli
ginių antikomunistinių. Jas ku
riant panaudojamos senovės liau
dies tradicijos, praturtinamos nau
jomis socialistinio humanizmo 
idėjomis” — J. Zaksas!

V. P.

kalendorius

Lapkričio 15: Albertas, Gert
rūda, Vaidila, Nnrdą,

Lapkričio 16: Edmundu Ko 
lumba, Aiškutis, Karilė.

Saulė teka 6:38, leidžias 4:3L

ORAS
Dalinai saulėta, ne taip žal- 

ta, apie 45 laipsniai.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
PRASMINGAS 

LIETUVIŠKOSIOS 
MITOLOGIJOS PARENGIMAS 

u 'Los Angeles Pabaltiečių radi
jo “Ba'ltic Heritage” lietuvių sky- 

- rius š. m. spalio 30 d. Bay Wo- 
mens Club salėje suruošė paren
gimą, pavaizduojantį folklorinę 
“derliaus Šventę” — liet, mito- 

: - logijos. bei tautosakos aspektus. 
Vakaras pradėtas pranešėjo A 
Lapsio {vaidinių paaiškinimų: i 
“Ą vakarą, derliaus šventės pro
ga, kviečiame jus, brangūs tautie
čiai, minties sparnais ‘nuskristi į 
rūškaną Lietuvos praeity, aplan- 
•kyti senolių, mūsų prabočių so
dybas ir pasidalyti jų derliaus 
darbų užbaigos džiaugsmų”.

Pasigirsta subtylūs muzikos 
garsai. Į salės vidurį išeina 8 bal- 

: tais kąspinais apsirėdžiusios mer-. 
gaitės, mesdamos žvąkes-deglus 
Tai rusiiytės — mitologinės, lie-. 
tuviškosįos vandens nimfos. Lė-. 
tais judėsiaįs šoka šokį — R. Al-, 
seikaitė, I. Lakytė,' A.ir D. Mi- 
čiulytės, -A Nelsaitė, V. Polikai-. 
|ytė, .J. Raųlinaitytė, L. Steikū-. 
ųaitė. .Joms bešokant trenkia per-- 

Jkųnąs, ,kad net ' užgęsta jų deg-, 
lai*.Salę nušvinta, jos pradeda >gy- 
yą, linksmą šokį mosuodamos bal-. 
^tom Skarytėm. Po>kurio laiko įsi
suka į jų vidurį pinčiukas. Juodai, 
apsirėdęs su kauke, lyg tai ’ vęl- 
jiiūkštis, bet nė ' visai. Jis gyvai

Kita vakaro atrakcija buvo kau
kės arba, tikrumoje, istoriniai bei 
mitologiniai pavaizdavimai. Štai, 
pav., lyg šviežiai iš Žalgirio mū
šio su-gryžę dar su šarvais bei ra
gais papuoštom kepurėm kariai 
(S. Matas, V. Barauskas, Vilkas jr. 
ir kt.); iš laukų -grįžę piovėjai — 
Em. Jarašiūnas, Eug. Vilkas, R. 
Nelsas ir kt.: nakties dvasia — D- 
Gudauska'itė, deivė Žemena — A. 
Nelsienė, su plačiausia skrybėle, 
vos pro 4u-ris pralindęs, meksikie
tis — Al. Markevičius ir kt. Tarp 
visų švaistosi juoda, ilgu baltu 
snapu paukštė ir niekas jos nega
li atpažinti. Kai “nusiŠėrė”, .kiti 
net aiktelėjo: “Nagi, kad ją bala, 
tai Viltis Jatulienė”. Ant stalo iš
rikiuoti prizai. Dovanos — dail. 
G. GeŠtautienės — paveikslas; 
skulpt. Kentienės — lėkštėj dr. M. 
Gimbutienės dovana — paveiks
las. Prizai paskirstyti -pagal žan
rus.

1). Mitologinė tema — prizas 
•teko ‘'gintarais spindinčiai dei
vei Saulytei — R. Gimbutaitei. 
’2). Lietuviškai istorinė tema: ka
rališkame aprėdė karaliui Žigi- 
•mantui Augustui, karalienei Bar
borai Radvilaitei ir žemaičių ba
jorui — Rimui, Rūtai ir Jonui Mu- 
Ibkams. 3). Bendrinė prūnija: H. 
Kanter šeimai — vaizdavusiai 
briedį, meSkiurcą, gaidelį: 4). Po
puliarumo — judriam išdaigiriin-

Vienas iš daugelio konkurso laimėtojų, almėtų' Ateities žurnalo sukakties 
vakare. Vyr. redaktorius kun. dr. K. Trimakas ir red. dr. Algis Norvilas 
įteikia premiją Andriui Razgaičiui iš Clevėlando liž fotografavimą.

Nuotr. Ji {Kuprio

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

tarp Xsny8u. Zele^'
PinSiuJeaV Kvii- gavimo kommja — Gestautię-^nytė). Pinčiukas’ rusnytes išvai

ko, lieka tik viena ir su įpinciųku* 
'^kovoja” (R. Ąlsei-kaitė). Bet ir 
ji pąbėgaj pinčiukas vienas domi
nuoja salėje ir išdarinėja grima
sas.

Šviesos vėl sustiprinamos ir pra
nešėjas ^paskelbia: “Dabar mes 
išeiname iŠ ri&kties ir prisiminsi
me mūsų senovę”... Scenoje . gy
vasis paveikslas. Vidury sėdi Lai
ma — .senovės deive, Jęmianti 
žmogaus likimą (puošniuose tau- 
Jįn. rūbuose ,p. .Razutyte). Šįlįa 
jos Aušrinė — dangaus gražuolė, 

- Jietuviskpji Ąfrodįtė-meįlęs die
vaitė. Kitoj pusėj Saulyte — dievo) 
dukrytė, aukso ir vario staklėmis, 
audžianti auksinį dangaus skliaū-i 
tą (gintaruose spindinti Rasai 

. _Qhnbutaitė). Prie jų Derliaus! 
j .dievaitis, lemiąs žemės gyvenimą 

(Š. Matas). Perkūnas;— teisingu-, 
c zno dievaitis, amžinai kovojąs su 

piktąja dvasia. Jo simbolis ~ .ko-' 
yos. kirvis -(karip šarvuose, kiryį: 
iškėlęs V. Bąrabskąsp.. PraneĮė-

* jas -išryškina jų. visų simboliką.1

- Toliau- ęiną? ■mitolų^ją /1 apieį 
derliaus dvasią. Ji per vasarą glu
di javų laukuose. Riūties metu ji, 

' traukiasi iš vieno pradalgio į kitą,
* kol pagaliau susikaupia į pasku

tinį javų pėdą. Šio pėdo grūdai 
maišosi su kitais grūdais sėjant 
lauką iš kurių- gimsta naujas 
derlius, (gili dvasios nemarumo

, prasmė). Tasai javų pėdas sutai
somas moteriškės pavidalo ir va
dinamas “Javų boba”. (Tai pa- 

■r' našumas su graikų deive Demet
ra). Vadinama rugiapiūtės pa
baigtuvės. Iš laukų ateina šeimi
ninkai '(kaimiečių rūbais apsiren
gę VI. Šimoliūnas ir V. Zelenienė 
•— pagrindinė šio vakaro rengė
ja). Po jų eina “Javų boba”, ap
supta zuikučių ir kitdkių žvėrelių 
ir jaunimo, ^avų bobą” klasiš
kai pavaizdavo Ona Razutiehė. 
Plačiai išpūstais tautiniais rūbais 
Ir apšitūlojusi nuometais ji atro 
d ė nė tik kaip rugių pėdas, bet 
'kaip judanti guba, d aplink ją šo
kinėjo kiškeliai ir būrys jaunimo. 
(Ž. Gimbųtaitė, L. Basiulytė, T.

. Karninškaitė, R. Nelsaitė, A. So- 
deikąrtė, J. Jodelė, 1. ir R. Poli- 
kaičiai. Linksmai muzikai gro
jant, viri šokdino “Javų bobą” ir 

- šeimininkus.

•Visas pastatymas giliai pras
mingas ir labai spalvingas. Meist
riškai VI. Jasiukunio surežisuo
ta ir pravesta muzika su perkūni- 
jom, ir P Jodelės momentams 
pritaikyti apšvietimai 4—‘ viskas 
teikė žavintį vaizdą. Tekstą ir sim
bolių apibūdinimus paruošė prof. 
M. Gimbutienė. Šokių choreogra
fija R. Zelenytas ir L* Alsrikaitės.

•nę, KeiitienėvŠenbergienė, Juodei
ka, Kupribnis. Išskirtinai įdomų 
mitologinį rūbą dėvėjo M. Gim
butienė, bet ji paprašė premijas 
skirti kitiems

Po to rusnytės vĮikriai apdėjo 
Stalus'pyragais ir kitokiais skanu
mynais. Muzikai — ('smuikas, 
akordeonas ir būgnai su lėkštėm) 
užgrojus, karaliai, karalienės, ;ba-1 
Įorai, šienpioviai, kiškeliai ir vi
si įkas gyvas įsijungė į šokius.' 
Svečių tarpe buvo net iš 'Bostono 
dr. Jurgis Gimbutas. Visas paren
gimas labai spailvingaSj ir prie to 
išsiskiriąs giliu prasiningumu, lie^ 
tuvį^kąja tautosaka, mitologija. 
Ir apsirengimai, netgi ir kaukės, 
atitinkamai priderintos. Žiūrint 
ir gėrintis takiuo aukšto lygio, spe
cifiniai paruoštu parengimu, ta
čiau tenka kiek susimąstyti: Da
lyvių susirinko per pusantro šim
to. Salės erdvumas galėjo talpinti 
dar arti šimtinės daugiau. Dėl to 
gaila; kad negalėjo pamatyti pa
matymo ‘ daugiau . žmonių. Gal 
vertėtų pagalvoti ' apie pakarto
jimą.

Lyg ant .patyčių tą patį vaka
rą kitoje salėje vyko kitas lietuviš
kas parengimas. Nors kai kurie 
lankytojai vieno parengimo buvo 
gal skirtingo “skonio”, negu kito, 
tačiau Los Angeles sąlygose tokių 
paralelizmų būtina iš paskuti
niųjų vengti: 'Šiuo kartu buvo 
dar “gražiau” — tarpusavy “kon
kurentais” tapo dvi veikiančios ra
dijo valandėlės. Abiejų siekimai 
tautiniai lietįuviški. Skirtingas tik 
jų-veiklos laukas: kai viena skel
bia žinias ir lietuviškąjį žodį sa
vajai lietuviškai visuomenei, tai 
antroji rengia radijo programas 
dnglų kalba lietuvių kultūros, 
-fokloro, dainų -ir muzikos popu
liarinimui -tarp amerikiečių visuo
menės. Tuo būdu viena kitai kelio 
nepastojair nekonkuruoja. Atro-, 
do, kad viena kitai -galėtų ir gal-

FTaigi, štai, vaga, kuria ban
džiau vesti apygardos darbą. Aiš
ku, tekd būti liudininku ir ne taip 
malonių įvykių. Tai mūsų bar
niai ir nesantaikos. Savaip jau
čiausi lapkričio 3 d., kada po tik 
ką pasibaigusio rinkiminio įkarš
čio prezidentas Fordas savo spau- 

. dos konferencijoje, nors ir <su 'aša
romis akyse, pasveikino laimėto
ją Carterj, pažymėdamas bendra
darbiavimą ir pagalbą, lie kovo
jo už JAV valdžią, jie kovojo už 
pasaulinę įtaką, už savo vietą pa- 

. šaulio istorijoje. Bet po rinkimų, 
po tokios ąštrios kovos nusilenkė 
daugumos valiai, užmiršo savo 
asmenines ambicijas ir ‘pripažino 
laimėtoją. Męs, 'lietuviai^ to dar 
neišmokome daryti — daugumos 
■valią mums dar vis sunku priim
ti. O mūsų nesantaikoms esmines 
priežasties nėra: mes*visi esame 
susipratę lietuviai ir to pąčio tiks
lo siekiame. Vieningam 'darbui 
dvasios, trūksta truputy daugiau 
broliškos meilės. Rėt ir šioje bė
doje jaučiu, kad paskutiniu metu 
pradeda matytis pragiedruliai.

NEDARYKIME
NUSIKALTIMO TAUTAI

— Kurios apylinkės LB Vid. 
Vakarti apygardoje auga, kurios 
smunka, kurių veiklą labiausiai 
vertinat? Ar augantis jaunimas 
stoja į LB narių eiles, ir kokią ma-j 
tote LB ateities viziją?

L_" Apygardos Valdybai .lyginti 
apylinkių veiklą,' yį>ąČ spaudoje,' 
niekada nebūtų ' labai gudrii. 
Aišku, iš 13-kos apylinkių ttiri-i 
me tokių, kurios dė] gyventoji! 
jūdėjįino yra sumažėjusios. _Tai 
■visiškai normalūs’ reĮŠkirtys. .Kas 
svarbiausia, kad atsirado bęnf ięe-i 
lios vietovės, kuriose jau daromi 
žygiai įsteigti naujas apylinkes. 
Manau, kad tos apylinkės ir būi 
greičiausiai augančios.

Bendruomenės ateitis yra nea4 
bejotinai' Šviesi. Nauji apylinkių 
•veiklos planai ir vis didėjantis 
jaunimo dėmesys ’ yra' pagrin
dinės priežastysl Malonu, kad nau
dasis LB krašto v-bos pirm. A. Ge
čys tvirtai pasisakė už atiia'ujihtą 
dėmesį apylinkių vėiklai. Su tru
pučiu kantrybės, tiuOsekliinĮb ir 
biČiūliškumo Bėndruorfiėnies akty
viųjų narių skaičiai tinetų pa
dvigubėti.

Mūsų jaunimas nori , ir jau
čiasi pajėgūs dirbti tiek kiHtūrinė
je, tiek švietimo, tiek poĮifirieje 
veikloje. Jie nepažįsta, nėsupran-l 
ta ir nepripažįsta senųjų, nepfikl. ’ 
Lietuvos politinių pariijų ir į jas 
nestoja. Mes negalime jiemš at
imti norą ir būdus veiklai politi
nėje srityje. Todėl- dažnai girdimi 
priekaištai, kad ' BendruoriJėnė 
neturėtų, eiti. į;politinį, veikiu.tūr 
■rj būti atmesti, ries tai būtų nūši- Į 
kaitimas mūsų tautai.

Gal dar ne šiandien, gal ne 
rytoj, bet aš matau daug aktyves
nį darbą būsiantį apylinkių veik
loje, matau daugiau lietuviško 
jaunimo, matau didėjantį susido
mėjimą ir amerikiečių ipblitmiuį 
gyvenimu. Viso to išvadoje ma-! 
tau naują energiją ir naują >pasi-| 
ryžimą mūsų kovoje už savo tė
vynės laisvę.
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VLADAS RAMOJUS

Šioje skiltyje kartas nuo karto Idėja, ir pareigos jausmas -r- taigi, 
bandysiu užkalbinti janesnfus aš- užsuktas ratas sukąri. Kelerius me

tus padirbęs ,LB Lemonto apyl. 
valdyboje,'turėjau laimės’būti iš
rinktu į įB ^Vid.^Vakarį apygar
dos valdybą.'

DAUGIAU ATLAIDESNĖS 
DVASIOS

— Vadovaudamas.LB Vid. Va
karų apyg: valdybai, dirbote kul
tūrinėje, visuomeninėje ir politi
nėse srityse? Prašyčiau iškelti pa
grindinius valdybos uždavinius, 
atliktus minėtose Srityse?

— Apygardos valdyba dažniau
siai atlieka daug smulkių admi- 
nistracinių darbelių, apie ku
riuos vargu rasi ką nors įspūdm- 
gešnjo pasakyti, f tą darbą įeina 
palaikymas ryšių sux krašto val
dyba ir šū apygardos ribose esan
čiomis apylinkėmis. Gyvenant 
lietuvių Sostinėje”. ęhieagoje, 
■aišku, niekuomet netrūksta įvai
rių snvažiaivrmų, posėdžių ar 
susirinkimų;, kuriems 'mums daž
nai tenka ir šeimininkauti.

Per ‘paskutinius dvejus metus 
buvo nemaža>ir ypatingų 'reika
lų, kuriė ĮpareikąJaVO daug pa- 
štaAgų ir riarbio. ‘ 'Demonstracijos 
dėl’; Helsinkio 'konferencijos,' po 
tb Ini^cų’’raŠymo’akcija, pasiruo
šimas ’LB’ tarybos rinkimams, da- 
tiyvavimūš Hušojė eilėje JAV Ne
priklausomybės sukakties minėji- 
inų/aktyvi’pagalba Tautinių šo
kių Šventės Ntosime, šeiminin
kavimas pirmajai LB VIII tarybos 
sesijai tuo pat laiku, ;sūsitikimas 
su busimuoju JAV prezidentu Car- 
terių f—' tai sauja darbų, kuriuos 
■apyg/valdyba turėjo atlikti. Rei
kėtų: taip pat pąminėtj, kad apy
gardos rūpesčiu 12 mokyklinio 
amžiaus fiėtūvių jaūnūdlių ’ šią' 
vasarą gavo apmokamus darbus 
dirbti lietuviškiems reikalams.

Antroji veiklos pusė — .tai vis 
didėjantis dėmesys mūsų jauni
mui. Pamažu ir kantriai jiems 
reikia aiškinti Bendruomenės idė
ją ir tikslus, pairfazu ir tėviškai 
reikią stengtis patraukti 'juos į 
Bendruomenės darbą. Mes visi 
sutinkam, kad jaunimas yra Ben
druomenės ateitis. Todėl turime 
sąmoningai ruošti ateities darbuo
tojus — tuos,; kupė tęs mūsų dar
bą yž 10 ar 20 metų. Dirbant su 
mūsų lietuvišku -jaunimu, reikia 
juos raginti aktyviai reikštis ir 
amerikiečių .politiniame gyveni
me. Mes esame visai neišnaudo
ję politinio aktj'Vuriio galimybių. 
'(ATg. Zaparacko ir kitų pavyz
džiai rodo, kad kaf kas tas gali
mybes bandė naudoti — VI. R.). 
Jei ir turime saujelę ‘lietuvių, ku
rie dirba politinį darbą, tai ma
nyčiau, kad jie savo pozicijas pa
siekė bė didesnės .lietuvių para
mos. .Būdami patys viltingi ir 
įtaigodami savo • kaimynus, $alė- 
tūipė 'lengvai ĮšrinĘti yrsą? eilę 
amerikiečių valdžids pareigūnų. 
Lietuvių apatija ypatingai buvo 

' matyti',Šiais rink lininiais metais. 
Apyfin-kių valdybos galėtų '.at
likti didėlį darbą šio politinio są
moningumo ugdyme.

menis, išsimokslinušiuš jau už 
Lietuvos ribų ir aktyvią! daly
vaujančius lietuvių organižaėi** 
niame, visuomeniniame Ii kuli 
tūriniame gyvenime. Sį. kartą už
kalbinau inž. Modestą Jakaitį, 
.paskutinėje kadencijoje buvusį 
LB Vid. Vakarų apyg. pirmi
ninką, dabar perėjusį dirbti į JAV 
LB krašto valdybą.

— Visuomeninę veiklą pradė
jote, berods, skautuose. Kas ir ka
da Jus paviliojo į bendruomėni- 
nę veiklą?

— Skautautf pradėjau Vokieti-1 
joje. Atvykęs į JĄV,,Chicaįoįė5įši- 
jungiau i “Litūanicos” tunto veik-i 
lą. Po to — (Bendruomenės dar
bas. Manau, kad tai yra norma
lus tos jaunesniųjų dienų veik
los tęsinys — tai normali, laiko 
diktuota išvada, nes laikui bė
gant susigyveni su visuomeniniu 
darbu, b su tuo susigyvenimu dij

•net turėtų -padėti, viena kitą pa-i 
remti. Tačiau tokie atšitikimaį 
kaip šis, kokių pateisinamų mb- 
tyvų berastum, neišvengiamai 
atneša tarpusavy nedarną ii -n'e-j 
santaiką. O pajėgos užsibrėž-j 
tiems tikslams vykdyti abėjoše pu-Į 
sese yra labai ribotos.

. J. Kuprionis 

VĖLINĖS

Jš Los Angeles “Juozo Dau-į 
manto” šaulių kuopos šiais me-l 
tais negailestinga mirtis pasiėmė 
t-ris .brolius šaulius' amžinybėn; 
Juozą Gajauską, Juozą MatjoŠaitį 
ir spalio-19 d. Juozą Žemaitaitįl 
Velionis buvo šaulių organizapij 
jos uolus narys. Šaulių, kp. .susi- 

Į rinkimo metu dažnai įnešdavo 
rimtų patarimų, nes Juozas tu
rėjo daug patirties iš Lietuvos ne-, 
priklausomybės laikų vadovaujant 
šaulių būriui. Palaidotas^. Kry
žiaus kapuose. Los Angelės.

(Ramovėnų, birutiečių ir šau-j 
•lių bendravimu, vėlinėse, lapkri-. 
čio 2 d., buvo aplankyti lietuvių 
kapai.

jKadangi lietuviai neturi savo 
bendrų kapinių, todėl yra laido
jami ten, .kur kas pasirenka, bet 
dažniausiai Šv. -Kryžiaus ir Kal
varijos kapinėse. Tos kapinės ir 
aplankytos, nes čia daugi-ausiai' 
.palaidotą 'lietuvių. Prie. kiekvienoj 
kapo, buvo .įsmeigta, Lietuvos .tau-- 
line vėliavejė. Mirusiųjų prisi-j 
minimui vadovavo.šaulių kuoposi 
pirm. K. Karuža, jam talkino .O.i 
.Orlovienė, A. R-azutis ir kiti.

Šaulys'

Yra dalykų, kuriuos žmogus 
gali ir turi keisti’ir *pats su jais 
keistis, bet yra ir tokių dalykų, 
nuo kurių atsisakymas reiškia 
žmogaus žlugimą. Žmogus gali 
keistis tik iki tam tikros ribos: 
jis neturi prarasti pats savęs.

Kini. dr. A. Baltulis I

TeL PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
2858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNU
BENDROJI MEDICINA 1 

1407 S. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10*12 (r 4-7 ;

Išskyrus treč. ir šešt

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pūlaski Road (Crawford 
Medlcal Building). Tel. LU 5-6446, 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kčdzie Avenue

VaL: plrmad., antrad. Ir ketvirtad. 
6 iki 7:80' vai. vakaro. 

Šeštad. nuo’ 1 iki 8 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. teL TOAlbrook 5-3048

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Stret
Vai. pirm. ketv. 1 Ud 6 ’ v. popiet 

Antrad., penktad. 1-5, treč. ir SeŠtad. 
tik susitarus.

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

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400
Vai.: pagal susitarimą: plrmad. ir 

ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt.' 
10-4: šešta. 10-8 vai.

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2839

DR, L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

Specialybe — Nervų ir 
EmodnSs ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

.. Rezid. teL GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė. WA 5-26*70 
Valandos pagal susitarint^. Jei ne
atsiliepia, nŽrnmhiiiti BtH 2-0001.

TeL t- BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių ligos 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad.. antrad.. ketvirtad. *lr penkt. 
nuo 12 iki 2 staL.Ar nuo* 5 iki 8 vai. 
vak. šoštad. nuo 1 iki 4 vai.

TeL ofiso ir buto: OLympie >41$

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., -Cicero
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išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
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DR. J. MEŠKAUSKAS u
GYDYTOJAS IR CHERŪRGAS

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Are. kampas) 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtai 8 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarti

OPTICAL STUDIJAI
VTOEETA KAROSAITE J 

7051 So. Washtenaw. TeL 77%SMI
Pritaikomi akiniai pagal gydytai! 

receptus.
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Į Yra valstybių* ir jų politikų, ku- 
jk visomis išgalėmis stengiasi, 
Jad pavergtųjų Pabaltijo kraštų 

^problema būtų užmiršta. Tokie 
. politikai neretai savo ipareiški- 
| muose ar kalbose vengia net mū- 
| ją krašto vardą 'paminėti, kad 
įkartais neužsirūstintų “galingą
jį sis rytų kaimynas”. Tačiau yra 
£ drąsių valstybininkų, spaudos 
Idarbuotojų, kultūrininkų ' ir 
Emokslininkų, kurie nesavanau- 
I diskais sumetimais pavergtie- 
|gems reiškia savo simpatijas ir 
ii steigiasi juos užtarti, 
•į - Mums malonu, kad Vakarų 
| Europos laisvojoje spaudoje Lie- 

tuvos. Latvijos, Estijos vardas 
. dažnai minimas ir reiškiamos 

mums simpatijos. Iš tokių viešų 
mums palanki Q pasireiškimų tuo 

I tarpu paminėsime “Intematio- 
į Ityl Background” žurnalą, skirtą 
p teptaiutinės politikos ir sociali- 
■ nėms bei ūkinėms problemoms. 
[ Žurnalas 1 eidžiamas Vaduzoje, 

Uditensteine. Jo redakciją suda
ro A nglijoSj Japonijos, Brazilijos, 
Vakarų Vokietijos ir Skandinavi
jos specialistai. Per metus išlei- 

vdziama 10 gerai paruoštų ir >pui- 
[ kiai dokumentuotų numerių.

* '
L Minėto' žurnalo šjd. nr. 7
• apie Pabaltijos valstybes šitaip 

rašoma: “Šiuo metu Europo
je yra didelis susidomėjimas įvy- 

| kiais Afrikoje, Pietų Amerikoje ir 
įAzijoje. Tačiau atrodo, kad kai 

kurioms Europos tautoms būti- 
į uos savybės yra užmirštos arba 

jų šiandieninė padėtis yra lai
koma įvykusiu faktu. Gra
žiausias šitokio nejaukaus tylėji- 

! mo pavyzdys yra trys Pabaltijo 
Į tautos — estai, latviai, lietuviai. 

L Šias tautas, tenka pripažinti, yra 
Šikusios dvi pražūtingos nelai- 
mės. Pirma — jų oda yra neabe- 

t.jotinai balta, antra — jų .gyven- 
I .tojų skaičius mažas. Šios tautos 
I įjau 36 metai yra pavergtos ir už 
I efektingos geležinės uždangos y- 

ra iš pagrindų sovietizuojamos. 
j Bė to, pasaulis mažai težino, kad 
! .tuo pačiu metu šie kraštai yra 
Į be atvangos kolonizuojami. Vis
inės daroma tyliai ir veiksmingai, apleista. Iš tikrųjų' tik sovie- 
i Jeigu šis procesas nebus sustab- 
I djnas, tai dauguma Pabaltijo .gy- 
I Feutojų greitai kalbės rusiškai.

lieka tik klausimas — kada.”

Toliau ‘Tntemational Back- 
pound” pažymi, kad Estija, Lat- 
rija ir Lietuva jau 1917 — 1920 bėti. Taip pat nepatikėtina, kad 
K patyrusios Sovietų okupacijos 
baisumus ir -kad galimybė su
kurti laisvas Pabaltijo valstybes 
atsiradusi tik 'tada, kai Sovietų 
Rusija buvo nusilpusi ir karo 

[ laAe sumušta. Visos trys tautos 
dė) savo laisvės aukojosi, ją savo 

Srauju apgynė ir todėl gavo tai, 
io labiausiai troško — nepri- 
klausomybę.

IMinėti kraštai buvę žemės 
feo kraštai ir ligi 1940 m. oku- jo veikti”.
Racijos bolševikų skaičius juose Visa nelaimė. gludinti tame, 
fiuvęs labai neefektingas. Sovie-. kad Lietuva, Latvija ir Estija yra 
Įtariai rusai šias žemes užėmę negausios tautos ir yra tame ge- 
Stalino su 'Hitleriu susitarimu, ografiniame kampe, kurį trokšta 

Į1940 —-1941 metai buvę baisūs užvaldyti rusai. ‘‘Be to, 'Pabaltijo 
metai. Dešimtys tūkstančių estų, tautos yra ir savo pataikaujančių 
latvių ir lietuvių buvę deportuo- galingiesiems 'kaimynų aukos, 
ta į Sibirą. Vien tiktai iš 'Estijos Šiems kaimynams Afrika yra į- 

į&režta 61,000 gyventojų. domesnė, kaip Pabaltijis. Tas pats
K1941 m., kilus karui, pabaidė- reikia pasakyti ir apie Amerikos 
6ai iš pradžių skaitę vokiečius Jungtines Valstybes.”

‘savo išlaisvintojais, bet greitai Baigdamas žurnalas išvedžio- 
l pamatę, kad hitlerinė okupacija ja, kad Pabaltijo kraštams nesą 
ftsanti ne mažiau žvėriška, kaip daug ko tikėtis iŠ galingųjų kraš- 
fevietinių rusų. Dabar, po 36 
okupacijų metų ir pabaltiečių 
pDrigracijos” rusai Latvijoje 
Sudaro jau Estijoje Lie-

’/» visų gyventojų.
*

-.Toliau rašinio autorius sam- 
Ptotauja, kad laisvojo -pasaulio

sąžinė dažnai esanti nejautri pa
vergtiesiems. Atsirandą žmonių, 
kurie bando teisinti okupaciją ir 
ima žiūrėti į ją kaip į nekaltą 
reiškinį: “Kas -gali uždrausti pa- 
baltiečiams pakeisti savo kalbą, 
persikelti 'gyventi, sakysime, į Si
birą, kur jų laukia ‘geresnės gy
venimo sąlygos, karjera’. Pa
galiau, kaip galima būtų sukliu
dyti rusų imigraciją, kai jiems 
patinka -gyventi .prie Baltijos -jū
ros?”

Autorius yra tikras, kad Esti
jos, 'Latvijos ir Lietuvos klausi
mas būtų pasaulio sąžinės visiš
kai užmirštas, jeigu patys pa
vergtieji savo tėvynėje ir išeivi
joje balsiai nešauktų, iškeldami 
sovietinių rusų šovinizmą ir ko
lonializmą. Tie šauksmai labai 
erziną rusus. Taigi Kremlius 
stengiasi įrodinėti, kad tos tautos 
nėra jo pavergtos, o tik ‘‘įsijun
gusios savo valia į Sovietų Sąjun
gą”. Kremliaus vadai kartas nuo 
karto pavedą kuriam -nors Pabal
tijo politikui “pademonstruoti 
savo tautos ‘džiaugsmą’ už gau
tą sutikimą prisijungti prie So
vietų''Rusijos”.

♦ .

“International Background” 
kiek ilgiau sustoja prie vadinamo 
■“Taikos komiteto” pirmininko 
Justo Paleckio -rašto, kuriuo jis 
neigia teigimą, kad Pabaltijo 
valstybės esančios uždarytos už
sieniečiams. J. Paleckis .rašo: 
“1974 —1975 m. nemažiau kaip 
•130,000 užsieniečių aplankė Lie
tuvą ir <31,000 'lietuvių lankėsi 
užsienyje”. IB toliau klausia, 
kodėl J. Paleckis nenurodo, kiek 
iš tų 130,000 buvo lenkų .ir kiek 
rytinių vokiečių. O jų -galėjo būti 
net 120,000. Taip pat nepaaiš
kina, į kurią pusę vyko tie 31,000 
lietuvių. Irgi — į Lenkiją ir Rytų 
Vokietiją. Taigi skaičiai dar nie
ko nesako.

'Paleckis-nuoširdžiai giriąs ma
terialinę ir kultūrinę gerovę, ku
riuos Lietuva pasiekusi per 36 
metus: “reakcionieriai emigran
tai sako, kad mes kenčiame nuo 
‘rusifikacijos* ir. tautinė kultūra

tiniais laikais lietuvių tauta gali 
laisvai- (klestėti...”

Atsakydamas IB rašo: “Sunku 
patikėti, kad daugumas lietuviu 
patvirtintų tokid istorijos įvykių 
raidą, jei jie galėtų laisvai kai-

latviai pripažintų milžiniškų 
■pramonės kombinatų statybą jų 
žemėje ųž gerovę, nes ta pramo
nė rusina Latviją... Taigi argu
mentas, kad minėti trys kraštai 
laisvanoriškai ir su džiaugsmu 
(prisijungė prie Sovietų Sąjungos, 
yra tiesiog juokingas. ’ Iš tikro 
Hitleris 1939 m. Pabaltijo valsty-* 
bes padovanojo Stalinui ir tada 
Pabaltijo valstybės nieko tnegalė-

Labiausiai vokusi Vito Geru-. 
Taičio nuotrauka buvo “Tennis”! 
žurnale 1974 m. rugpiūčio mėn. 
laidoje.

Atsilošęs, susiraukęs, iš pykčio 
net prasižiojęs, tartum pasirengęs 
kažką .pulti, kitaip sakant, tikras 
‘‘lietuviškas liūtas”. Taip, buvo 
.pramintas prieš keletą metų, taip 
ir di-ko rki šių dienų.

Šių metų lapkričio 3 ir 4 die
nomis Chioagos stadione .turėjo
me puikią progą pažinti dvide
šimt dvejų metų teniso žvaigž
dę Vitą Gerulaitį* lošiantį be iš
sišokimo, be raketės mėtymo, be 
pykčio ant žiūrovų.

Taip pat labai maloniai sutiko 
paskirti šiek tiek laiko pašneke
siui su “Draugo” bendradarbe. 
■Patvirtinęs, kad tikrai “moku lie
tuviškai”, dar pridėjo, 'kad ir 
lituanistinę mokyklą New Yorke 
yra lankęs.

Draugas: Ar turite sunkumų 
su lietuvišku vaidu, pavarde. 
■Ar neįgrista vardo ir (pavardės 
■iškraipymai?

Vitas Gerulaitis: Jau esu pri
pratęs prie klaidingo ištarimo, 
nes taisyklingai tariamus vardą 
ir pavardę labai retai girdžiu.

Draugas: Kodėl Jūs buvote pra 
-mintas “lietuvišku liūtu”?

Vitas Gerulaiti;*: Bud Coilins 
(NBC televizijos stoties komen
tatorius), kai lošiau St Louis 

į mieste prieš Roscoe Tanner, ma
ne praminė “Lithuanian Lion”, 
tačiau nežinau, kuo remdamasis 
•jis prikergė man tą lietuvišką 
liūtą.

Draugas: Teniso žaidimus ste
bėti susirinko gerokai žiūrovų, jų 
tarpe buvo nemažai ir lietuvių. 
Ar New Yorke žmonės labiau 
domis tenisu? Ar žiūrovų dau
giau susirenka?

Vitas Gerulaitis: Vakar žiūro
vų buvo apie 6,000. Ir New Yor
ke retai kada susirenka kiek dau
giau.

Draugas: Žaidimo metu lietu
viai jums ne tiktai plojo, bet gir
dėjosi šaukiant “Go Vitas” ir 
“Duok velnių!” Įdomu kaip Jūs 
jautėtės visa tai girdėdamas?

Vitas Gerulaitis: Visada jau
čiuosi .gerai, žinodamas,. kad 
man ploja ir mane remia.

Draugas: (Jūsų tėvas, Warren 
Woodstock ir Harry Hoprnan 
yra padėję Jūsų lošimui. Ar dar 
kas nors be minėtų 
prisidėjęs prie Jūsų 
teniso pasaulyje?

, Vitas Gerulaitis: 
tėvas buvo ir tebėra
mokytojas ir patarėjas. Anie du 
man padėjo apšlifuoti žaidimo - 
techniką. Mano tėvas dar ir da-' 
bar man pataria ir (padeda. Ir, 
ne tik man, bet ir mano sese
riai — Rūtai.
Draugu: Australas Harry Hop-1 

man ne tik Jums,' bet ir Rod I
Lever ir John Newcombe yra pa- |

RIMA JANULEVICIOTĖ

visai

Vitui 
teko 
prieš

dėjęs aptvarkyti savo Žaidimą. Ar 
jūs matote kokių nors panašumų 
tar.p savo, Eaver ir Newcombe 
lošimų? Ar galite pramatyti, kaip 
jie loš, ir tam pasiruošti?

Vitąs Gerulaitis: Ne. Musų loši 
muose nėra panašumų. Mes visi 
turime savo individualų stilių. 
Lošėjas negaili tikrai pramatyti, 
kaip kitas loš — jis turi būti 
bet kam pasiruošęs. Tačiau aš 
niekad nesu lošęs prieš John 
-*Newcombe, tai man būtų 
nauja patirtis.

(Draugo komentaras: 
šeštadienį, lapkričio 6 d., 
Detroite pirmą sykį lošti 
Nevvcombe).

Draugas: Atkartoju Jūsų paties 
žodžius, kad ėsate “<ne koks” dve
jeto lošėjas. Tačiau, vos tai pa
sakęs, po kelių mėnesių laimėjote 
1975 Wimbledon dvejeto žaidi
mą. Prašau pasiaiškinkite.

Vitas Gerulaitis: Sandy Mayer 
ir a§ buvome Wimbledon staig
mena. Mes tikrai nesitikėjome 
laimėti, nes nebuvome net ir įra
šyti.

(Draugo komentaras: Vitas, 
atrodo, kasmet palaiko savo 
Wimibledon ‘‘surprizo” tradiciją
— praeitą, 1976 m. vasarą irgi 
nebuvo įrašytas, bet sutriuškino 
pirmą vietą turintį Arthur Ashe). 
'Be to, -aš nelabai kaip ant žo
lės ir belosiu, nes nesu pripra
tęs — retai tai pasitaiko. Tačiau 

į Sandy ir aš tą savaitę labai gerai 
lošėme.

Draugas: Kokia yra Jūsų eilės 
vieta pasaulyje'ir Amerikoje? 

j Vitas Gerulaitis: Esu pirmoje 
dvidešimtyje pasaulio tenisinin
kų, o Amerikoje šiiuo metu esu 
ketvirtas geriausias lošėjas. Ta
čiau šįmet man ne taip gerai se
kasi ir eilės vieta gali pasikeisti
— iki šešto.

Draugas: Jau šešeri metai, kai 
apie Jus skaitau amerikiečių spau 
doje. Paskutiniąsias dvi savaitės

asmenų yra 
pagarsėjimo

Ne. Mano I 
svarbiausias

Vitas Gerulaitis

Lietuvių-lenkų byla
ii. DAINAUSKAS

iCh'icagos radijas ir laikraščiai 
skelbė, kad Jūs esate “up-and- 

Icomming young player”. Ar tai 
•Jūsų nestebina.

Vitas Gerulaitis: Ne. Nors aš 
jau seniai lošiu, bet, palyginus 
su Rod Laiver ar John New- 
combe, tai aš dar labai -jaunas- 
ir iš tikrųjų tik “pradedantis”. 
Dar turiu gražaus laiko tikrai 
pasižymėti, nors, jeigu ir dabar 
mesčiau lošti tenisą, būčiau tu
rėjęs neblogą karjerą.

Draugas: Ar Jūs planuojate dar 
kada baigti studijas?

Vitas Gerulaitis: Kai nebega- 
dėsiu teniso lošti. Keliaudamas 
daug patiriu ir susipažįstu su 
kitų kraštų gyvenimu bei kultū
ra. Kartu turiu ir gana laiko 
daug skaityti.

Draugas: Kokie būtų minusai 
ar pliusai lošiant World Tęam 
Tennis (Vitas lošia su Pitts- 
burgh Triangles), palyginant su 
profesionalų lošimais?

Vitas Gerulaitis: Aš esu -pasi
rašęs sutartį su WTT. Jie man 
•moka algą, nežiūrint, ar aš lai
miu ar ne; Šiaip lošimuose man 
moka tik tada, kai aš laimiu. 
Tačiau lošiant W’1T neįgauni 
tiek patirties, kiek .patiri keliau
damas ir lošdamas profesionalų 
žaidimuose. i

Draugas: Retkarčiais amerikie
čių spaudoje ar televizijoje iš
girstu, kad “Lithuanian Lion” 
ir vėl vaikiškai pasielgė lošda
mas. Bet vakar nieko panašaus 
nebuvo: mes matėme malonų, 
■puikaus elgesio lošėją.

Vitąs Gerulaitis: Kartais reikia 
suprasti ir lošėją. Didžiuosiuose, 
svarbiuosiuose turnyruose belo
šiant, esi labai susijaudinęs. Ta
da kiekviena teisėjų pastaba, 
'kiekvienas nuteisimas labai py
kina.

Draugas: Ar Jūs palygintumė
te šį Olsonite Tennis Classic su 
vadinamuoju parodomuoju (“ex- 
■hiibition”) lošimu?

Vitas Gerulaitis: Ne. Mes va
kar lošėme lygiai taip pat, kaip 
■loštumėme svarbiame žaidime. 
Tačiau prisipažinsiu, kad neturė
jome to paties 'nervų įtempimo. 
•Buvo keletas ir neteisingų nutei- 
siihUį tačiau mes juos praleido
me, visai nekreipdami dėmesio.

Draugas: Kai vakar . lošė te
prieš' švedą Ęjom Borg, daug 
kas žiūrovų .tarpe- -jus lygino — 
abu šviesiaplaukiai, žmonėms at
rodė labai panašūs. Ar žmonės 
Jūsų dviejų tikrai neatskiria?

Vitas Gerulaitis: Sakyčiau, 
apie 95 proc. žiūrovų mudviejų 
nėatskiriaj nesvarbu, 'kur beloš- 

i tumėm. Tas pats nutiko ir. va- 
įkar — keli žmonės priėjo prie 

i manęs ir paprašė; jo (Borg) au- 
■' tografo. Manęs tai visai neste- 
: bina — esu pripratęs. 
Į 'Jau Vitui buvo laikas su B jom
Borg lošti prieš Rod Laver ir I laimėjimai prieš akis.

KEPAJEGJ KOfflTU PARTIJA
Komunistų partija Lietuvoje nesugeba valdyti

A RYMANTAS 7,

1940'm. birželio viduryje so- rugpjūčio -men., kai Stalino-sau? 
•vietinė kariuomenė įsibrovė į j lė jau skrudino Lietuvos laukus, 
Lietuvą ir Sovietai sugriovė jos ne | daugelis darbuotoj ų buvo įgas- 

’ dinti ir priversti dirbti komunis
tinėje santvarkoj^. Prisitaikymas 
jiems nežadėjo tikros ateities. Ką 
jau bekalbėti apie nepartiniiiš tai 
kininkus, jei vėliau Maskva ėmė 
naikinti net lietuvius komunis
tus.

priklausomybę. Dvi Savaitės. 
Maskva lūkuriavo ir slėpė tikruo
sius tikslus Lietuvą prijungti prie 
Sovietų, nors kai kurie komu
nistai juos iš anksto žinojo. Pra
sidėjo nepriklausomos Lietuvos 
naikinimas, sovietinės santvar
kos įvedimas, šiam uždaviniui 
komunistų partija nebuvo pasi
ruošusi.

Komunistų partijos narių skai
čius ėmė sparčiai augti ir liepos 
mėn. pabaigoje siekė 3,524. Poli
tinio biuro nutarimu komunistų 

[partiją Lietuvoje pripažino tik 
194O.X8 ir įsakė padaryti jos va«- 

llymą. Gruodžio mėn. viduryje 
partijos narių sąrašas buvo per
žiūrėtas ir iš 3,752 tik 1,850 as
menų duoti partijos nario bilie
tai ir pripažinti 475 asmenys 
partijos kandidatais. 1,011 asme
nų buvo išbraukti iš partijos są
rašų, o kitų bylos buvo svarsto
mos, renkami papildomi duome
nys. Tai daryta apsidrausti nuo 
komumstinei' pasaulėžiūrai prie
šiškų asmenų.

Partijos silpnybės

3941.1.1 komunistų partijai pri 
klausė 1,968 tikrieji nariai ir 
518 kandidatų. 1,197 užsirašė 
darbininkais, bet tikrų darbinin
kų tebuvo 426, t.y. 17.1 proc. Iš 
719 valstiečių žemės ūkio darbu 
vertėsi 452, t.y. 18.2 .proc. Pramo 
nės administracijoje dirbo 209 
komunistai, savivaldybėse — ko
mitetuose — 286, o centrinėse įs
taigose — 250. Mokslo, gydymo 
įstaigose tebuvo tik keli komunis
tai.

Komunistų partija norėjo vis
ką aprėpti, bet .ji neturėjo patir
ties valstybę valdyti, o jos narių 
daugumas buvo jauni. 1,166 ko
munistai, t.y. 46.9 proc., nepra
šoko 30 m., o 87 proc. visų ko
munistų amžius -tesiekė 40 m. 
Partijos narių jaunumas dar ne 
didžiausia yda. Didžiausias 
jų vargas — mažaraštiškumas. 
Net 2,195 komunistai, t.y* 
88.3 .proc., tebuvo baigę pradžios 
mokyklą ar ją tik- lankę. Tik 57 
komunistai buvo baigę aukštąjį 
mokslą ar lankę aukštąsias mo
kyklas. Pradžios mokyklos išsilavi
nimo komunistai, neturį .pa
tirties, negalėjo krašto valdyti. 
Jie tebuvo iškaba, rėksniai, šau
kią į mAskvinjus garsiakalbius, o 
jų darbą dirbo iš Maskvos atsiųsti 
pareigūnai. Po pirmojo valymo

John Newcombe. Nors -šie du 
blondinukai ir pralaimėjo, bet 
šypsodamiesi išėjo iš aikštės. O 
abu dar jauni, ir jiems dar visi

Tautinė sudėtis

1941.1.1 buvo 1,968 komunis
tai nariai ir 518 kandidatų. Iš Jų 
1,666 buvo lietuviai, 412 žydiį 
369 rusai ir 39 kitų tautybių. Lie
tuviai komunistai sudarė 67 
proc., žydai — 16,6 proc., rusai 
— 14,8 proc. partijos narių. Sis 
komunistų tautybių pasiskaidy- 
mas neatitiko Lietuvos gyvento
jų sudėties. Maskvai kuo mažiau
siai rūpėjo šis reikalas, nes ji no
rėjo turėti tik patikimus tarnus.

1941 .m. per .pirmuosius penkis 
mėnesius komunistų skaičius be
veik dvigubai padidėjo. Maskva 
vis daugiau siuntė savų komunis
tų. Vyko į Lietuvą ir surusėję 
lietuviai, jau nemoką lietuviškai 
kalbėti. Žipįa, jie tarėsi esą lietu
viai, nors iš tiesų tebuvo Maskvos 
įrankiai ir vykdė jiems pavestus 
uždavinius. Dalis komunistų ati
teko ir su Vilniaus krašto srities 
prijungimu. Teritorinius pertvar 
kymus darant, Maskva nesisten
gė tesėti 1920.VII.12 Lietuvos -— 
Rusijos sutarties įsipareigojimų, 
Tuo būdu 1941.VI.1- komunistų 
ir kandidatų skaičius jau siekė 
4,625, nors Lietuvoje sausio - ge- ’ 
gūžės mėnesiais į partiją buvo 
priimti tik 75 nariai ir 570 kandi
datų.

1941.1.22 komunistų .skaičius, 
pašoko ligi 4,739, o jų trečdalis 
buvo" miestuose. -

Karo metu teveikė keli vals
čiaus komitetai, o 1942 lapkričio 
mėn. 'Lietuvoje buvo 422 komu
nistai, kaip ir 1926 .m. Maskvos 
suorganizuota komunistų veikla 
staiga pakriko. Svarbesnieji vėi- 
kėjai naudojosi Sovietuose savo 
rūpintojų globą. Dalis lietuvių 
komunistų telkėsi komunistę ką^ 
riuomenės 16-jė divizijoje, ^ R^ž? 
tingieji buvo išmesti Lietuvoje 
■partizanauti, šnipinėti ir vietos 
gyventojus terorizuoti. , ’ ?!

Partijos augimas

Pokario metais komunistų parr. 
tija Lietuvoje, sovietinės kondU- 
nistų partijos dalinys, Maskvos 
valios vykdytoja, gana sparčiai 
augo. 1945.- I. 1 teturėjo 3,536 
komunistus: 2,851 narį ir 685 
kandidatus, kai 1975. L 1 .jau.pa-' * 
siekė 140,21.9: 133,475 nariuš'ir 
6,744 kandidatus. Per 30 mi bu£

(Nukelta į 5 pust)

'lizacijos reikalavimo neatsisakysime. Priimant tą rei-' 
kalavimą, lietuviai perduoti į Varšuvą teturėjo vieną., 
žodį: sutinkame. Tačiau iki to buvo dar toli.

Lietuviai įsivaizdavo, kaip. pvž. ir atsargusis Lo-- 
zoraitis, kad santykių normalizavimą reikia išdėstyti į 
kelis etapus. Lozoraitis tikėjo, kad gal per tą laiką pa-'' 
jėgsiąs iš Lenkijos išsiderėti virtinę nuolaidų, nors ir’ 
prestižinių.

Savo ruožtu Prystoro vizitas Katine paliko tei- . 
giamus pėdsakus. Lietuviai, kurie nieko nežinojo apie." 
Šaulio vizitą pas maršalą, Prystoro vizitą palaikė -savi?; 
ta spontaniška manifestacija, kuria, esą, lenkai norėjoį 
parodyti savo gerą valią, siekdami sureguliuoti santy-.' 
kius su Lietuva. Palankus susidomėjimas — taip gali
ma būtų apibūdinti politinę atmosferą, kurioje praėjo 
asmeniško mar šalo Pilsudskio pasiuntinio viešėjiino 
savaitė.

Nieko daugiau negalima buvo tikėtis. Keliolikos, 
metų bėgyje lietuvių vadovai Lenkijos atžvilgių visuo
menėje kurstė priešiškumą ir neapykantą. Lietuviško . 
nacionalizmo heroldas buvo pats Antanas Smetona, va
dovas valdančios “tautininkų partijos”, kuri jį ąpšau.- - 
kė “tautos vadu” (šį terminą T.K. pateikia ir lietu* 
viškai — vert.). Net trokštantieji galimai greitesnio 
lenkų-lietuvių santykių sureguliavimo lietuviai, o ypač 
krikščionys demokratai ir liaudininkai (tai. vis drąsiau! 
viešai pareikšdami) nuolat kartojo, kad ta vyriausy-' 
bė, kuri sutiktų su besąlygine normalizacija, būtų tuoj’ 
nuversta. Tiesa, dažnai pasikalbėjimuose pridurdavo*- 
kad vien tik “aukštesnės aplinkybės” lietuvių visuo
menės akysę tokį vyriausybės žingsnį tepateisiritų. Tos' 
nuomonės teisingumą patvirtino 1938 metų kovo mė
nuo, kada lenkų ultimatumo spaudžiama Lietuva sute
ko su besąlygine normalizacija.

galiaū priėjau išvados, kad aplankymo savo pažįs- v 
tamųjų kapų Čekiškės apylinkėje priedangoj, po Šau* ' 
lio vizito Vilniuje iš tikrųjų jis turi padaryti revi
zitą Smetonai.

Birželio 12 d. “Lietuvos Aido” extra priedas pa
teikė naujojo kabineto sąrašą. Joje Zauniaus pavardės 
nebuvo. Jo įpėdiniu tapo Lozoraitis. Daug mėnesių apie 
tai jau buvo kalbama, bet Zaunius vis buvo savo pa
reigose. Į “Gazeta Polska” rašiau — “Žmonės nesusi
gaudo savo spėliojimuose, — tad kuo gi gali būti pa
aiškintas faktas, kad žmogus, Čia beveik visuotinai lai
komas lietuvių užsienio politikos provokiškos kryp
ties reiškėju, lemtingos kovos dėl Klaipėdos laikotar
pyje ir nuolat vis aštrėjančio lietuvių-vokiečių kon
flikto fone vis lieka tose pareigose. Užtat, kai sužinota 
apie naujo kabineto sąrašą, kuriame Zauniaus pavar
dės vietoję atsirado Lozoraičio pavardė, tas pakeiti
mas vienbalsiai buvo pripažintas pabrėžimu noro tęsti 
jau prieš kelius mėnesius pradėtąją Lietuvos antivo- 
kišką politiką”.

Ant rytojaus nuvykau į privatų Lozoraičio butą 
pareikšti savo džiaugsmą, kad dabar užsienio politi
kos vadovavimas būsiąs jo rankose. Nuoširdžiai man 
dėkojo. Išėjau iš jo įtikintas, kad Šaulys buvo teisus, 
kad Lietuvoje auga viltys pakeisti klimatui Lenkijos 
ktžvilgiti.

To klimato sušildymui prisidėjo Prystoro kelių 
dienų vizitas. Parengiau jam audienciją pas preziden
tą Smetoną ir pasikalbėjimus su Lozoraičiu ir Vidaus 
reikalų ministeriu Rusteika. Su jais kalbėjo, nuolat tai 
pabrėždamas, privatišlcai. Reiškė vien savo norą per
duoti lenkų vyriausybei Kauno sugestijas, jei tokių bū
tų.

Įspėjau Prystorą, kad tokių sugestijų nebus. Lie
tuviai iŠ manęs žinojo, kad nuo besąlygines norma-

13

Nors birželio 1 d. Belvederyje paliečiau tą klausi
mą, bet iš maršalo lūpų neišgirdau jokių nurodymų at 
sugestijų. Užtat aiškiai suformulavo savo nusistaty
mą lietuvių-lenkų santykių sureguliavimo atžvilgiu. 
Instrukcija buvo tokia: Lietuva visų pirma turi pa
reikšti savo oficialų sutikimą normalizuoti santykius 
tarp abiejų kraštų. To sutikimo .pasėkoje turi įvykti 
diplimatinių santykių užmezgimas. Kol neįvyks, Len
kija neįsileis į jokias kalbas su lietuviais nei Vilniaus 
klausimu, nei Vilniaus krašto lietuviams kultūrinės au
tonomijos suteikimo reikalu. Tuo klausimu nedarys 
jokių susitaikymo žingsnių ar pasiūlymų. Vien tik san
tykių normalizacija gali sudaryti sąlygas pasikąlbėji- 
mams tais klausimais.

Pasikalbėjimo metu komendantas pareiškė kelias 
pastabas apie lietuvių megalomaniją. Papildė, sakyda
mas, kad ne kartą esamąją reikalų būklę galėjęs jėga 
perkirsti, tačiau nenorėjęs gilinti prarajos, kurią pra
lietas kraujas tik sustiprintų (žiūrėk “Trys pasikal
bėjimai su Pilsudskiu”).

Pasimačiau su Prystoru, norėdamas sužinoti, ar 
jis neturi kokių specialių pavedimų, apie kuriuos ne-1 
galėjau sužinoti iš Becko ir iš visuomet paslaptingu
mų apsigaubusio Schaetlio. žinojau, kad, prieš prade
dant Prystorui daryti vizitus, Lozoraitis man iškels

b. kv.

ipaueua zuviuu učluc r lysiorui aaiyti vizacuo, i^ozoraius num įancio
išgyventi atšalusiame vandenyje. | klausimą: o koks yra jo vizito esminis tikslas. Pa-

tų. Lietuvių, latvių ir estų tautų 
išlikimas priklausąs nuo jų pačių 
pasipriešinimo galimybių ir nuo 
i vykių pačioje Rusijoje. Tačiau 
gerai darą pabaltiečiai, nuolat 
šaukdami, kad jų reikalai nebūtų 
pamiršti.

GYVŪNŲ KRAUJAS 
KEIČIASI

. .Biologai nustatė, kad papras
ti žiema gyvūnų neužklumpa 
Akėtai. .Pavyzdžiui, daugelis 
K^iU is anksto išskrenda į 
["tatosius kraštus,' kiškiai ir Šer- 
PJ’J’Hėliai pasikeičia kailinius, 

barsukai ir kai kurie ki- 
užmiega žiemos miegu.

• kad žiemai ruošia-

si ir kai kurios žuvys, gyvenan
čios šiaurinėje Atlanto vandeny
no dalyje. Artėjant šalčiams, la
bai pasikeičia jų kraujo sudėtis. 
Ypač pakinta druskų koncentra
cijos kraujuje. Žiemą ji beveik 
tokia pat, kaip aplinkinio jūros 
vandens. Mokslininkai mano, 
kad “vasarinio” kraujo pakeiti
mas “žieminiu” padeda žuvims
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Celina Petkevičiūtė-Mošinskie 
nė gimė 1876 m. gruodžio 9 d. 
Šiauliuose, 'Elenos ir Romualdo 
•Petkevičių šeimoje. Jubiliatė yra 

- plačiai žinoma lietuvių 'tarpe, 
ka-įp veikli nepriklausomos Lie
tuvos’ visuomenininke, pedagogė, 
labdarybės -draugijų veikėja.

■ Tėvui mirus, jos motina ište
kėjo už S. Prakaičio,. kurio na
muose vykdavo lietuvių veikėjų 
suvažiavimai, dalyvaudavo ir 
Vincas Kudirka, taigi Celinai Jau 
pačioje jaunystėje teko susipažin
ti su anų laikų lietuviška veikla. 

Pirmoji mokykla, kurią Celina 
pradėjo lankyti, buvo Šiaulių ru
sų keturklasė, iš kurios ji rietru- 
kus buvę pašalinta už <atsisaky- 
mą sekmadieniais eiti į pamal
das cerkvėje. Gimnazisto Vytau
to Mošinskio padedama, ji na- 
mie pasiruošė egzaminams į Lo- 
moųpsovo gimnaziją Rygoje, ku
rią ir baigė. Petrapilyje studijavo 
auks. prof. Leshafto kufsuose ir 
tuo pačiu laiku dėstė istoriją Šv. 
Kotrynos mergaičių gimnazijoj. 
Ketvirtoje klasėje tuo laiku Celi- 
nos mokinė buvo Sofija Kyman
taitė, vėliau Mikalojaus Čiurlio.-! 

'Ibio žmona.
Petrapilyje ištekėjus ik inž,

• Vytauto Mošinskio, vėliau Char
kovo Technologijos instituto , ir 
Lietuvos unįvęrsitęto profeso- 
rįans, kurio šimtąjį gimtadienį 
šią vasarą plačiai minėjo net ok. 
Lietuvoje, Celiną įsteigė savo pir
mąjį vaikų darželį, pradžioje sa
vo bute, vėliau erdviose notaro 
Zavielskio įstaigos patalpose.

Sugrįžusi į nepriklausomą Lie
tuvą'jį tęsė savo pedagoginį dar- 
bą patinę, jos. įsteigtame vaikų 

. darželyje per visą nepriklauso- 
.inos Lietuvos laikotarpį daugelio 
kauniečių vaikai savo pirmus 
mokslus pradėjo MoŠinškienės 
vaikų darželyje. Vieną kitą savo 
buvusių ‘mokinukų' jai dar ir da
bar tenka sutikti ir noriai klau
so jų pasakojimų apie jų šeimas 
■ir vaikaičius,' kurie dabar yra 
maždaug to paties amžiaus, ko
kio buvo jų šerięliąi,. kada jie 
žaidė, 'šoko, dainavo, .. vaidino,

riąi. Algirdas gyvena Brazilijoj, 
Vytautas įsikūręs Pompario 
'Beach, Floridoje. Ji turi 4 vai
kaičius ir 6 provaikaičius.

1944 m. antroji komunistinė 
Okupacija privertė apleisti savo 
kraštą. Sukaktuvininkė pirmiau
sia a-tsiradO Vienoje, iš tėh Bra
zilijoj, vėliau Philadęlphijoj, O 
dabar gyvena 900 SE 7-th Avė., 
Pompano 'Beach, Fla. 33060, 
sūnaus Vytauto šeimoje. Nežiū
rint savo šimto metų amžiaus, 
Celina Mošinskienė tebėra svei
ka, žv^ali, myli žmones ir gam
tą, mėgsta judėti, keliauti, ką 
nors naujo pamatyti, naujų pa
žįstamų įsigyti ir veda plačią ko
respondenciją su giminėmis, 
draugais W pažįstamais visose pa-1

Celina Mošinskienė, kuri gruodžio 
9 d. švenčia 100 metų amžiaus su
kaktį.

piešė, rašė, skaitė ir pešėsi sa
vo pirmojoje mokjddėlėj’ę — vai' 
kų darželyje...

Be šio labai mėgiamo ir sėk
mingo .^darbo su vaikais, Celiną 
Mošinskienė aktyviai dalyvavo 
ir visuomeniniam darbe bei lab
darybės organizacijose. Savo dar
bu ir sumanumu ilgus įmetus 
talkino Lietuvos motinoms ir vai 
kams globoti organizacijų sąjun
gos ilgametei pirmininkei Jadvy
gai Tūbelienei. 'Niekad neatsisa
kė jokio darbo, visuomet turėjo 
naujų idėjų, kaip būtų geriau su
ruošti balių ar pobūvį, pravesti 
loteriją, kaip surinkti daugiau do
vanų laįmėjimams, kad tik dau
giau pelno būtų Pieno Lašo, Kū
dikių gelbėjimo,. Tautiniam lai
vynui remti ir kitoms drau- 
dijoms. Ji buvo .visur, vis geros 
nuotaikos;, vis mžimta, vis bėgte, 
dirbo su noru -ir meile, nesigai
lėdama savo 'laiko.

>Ji taip pat buvd viena inicia
torių .ir steigėjų Moterų seklyčios 
Kaune. Jaukiose patalpose buvo 
biblioteka ir skaitykla, kuriomis 
veltui galėjo naudotis tos mote- 
rySj kurios norėjo ramiai praleis
ti valandą kitą, paskaityti, .pasi
kalbėti,' susipažinti.

C. Mošinskienė išaugino ir iš
mokslino du sūrius^ /abu.; inžinie-

MUSU KOLONIJOSE
Melrose Park, III.

SVEIKINAMAS 
MELROSE PARKO 

JAUNIMAS

Melrose Parko lietuvių kolo
nija dėjo pastangas, stengėsi 
jaunimą suburti j meninius vie
netus ar grupes bei ratelius. Dir
bo daug LB apylinkės valdybos, 
lituanistinės mokyklos vadovai. 
Bet laikas bėgo, o vaisių nebuvo 
ir jaunimas leido laiką mokslui, 
laisvalaikis buvo vėjo nešioja
mas be tikslo ir naudos sustip
rinti ir užgrūdinti subrendimą 
ir lietuvybės dvasios gilesnį j- 
skiepijimą ateičiai. Jei tai ne
pavyko seniau, dabar Melrose 
Parko jaunimas jau sudarė rim
tą kultūrinį, meninį, tautinės 
dvasios, tradicinių papročių ir 
folkloristinės atrakcijos vienetą, 
vadinamą Klumpę ir jį užregist
ravo Illinois Valst. sekretoriaus 
įstaigoje tokiu pavadinimu: The 
Melrose Park Lithuanian Folk 
Club” Klumpės būreliui vado
vaują Romualdas Barauskas, o 
nariais yra: Teresa Slotkus-Ba- 
rauskas, Astrą Valytė, Regina 
Barauskas. Algis Šuopys, Rima 
Šuopys, Margie Remkus, Stave 
Remkus, Brian Rejšek, Irena 
Katelė, Raimundas Bandziulis ir 
A. Stankevičius. Visi nariai į 
metus moką 10 doL nario mo

kesčio. Vienetas Klumpė nepri
klauso nei LB apylinkei, nei ku
riai kitai organizacijai, bet yra 
savistovus ir nusistatęs suruoš-, 
ti patriotinius vaidinimus, su
daryti tautinių šokių grupę, 
stengtis įskiepyti jaunimui lietu
vybę, senas tautines tradicijas 
ir ruošti meninius pasirodymus.

Kada Melrose Parko jaunimą 
paėmė į savo rankas pats jauni
mas, greitai gavome ir vaisius, 
kurie kiekvienam lietuviui yra 
mieli, brangus, prie širdies ir 
kitoms kolonijoms, nors ir ma
žoms, pavyzdys. Melrose Parko 
kolonija yra maža, jaunimo nė
ra daug, bet ir tas dabar bus už
imtas ir savo 'laisvesnį nuo moks 
lo laiką sunaudos kultūringai 
ir prasmingai. Sveikinu, džiau
giuosi ir linkiu jaunimui geriau
sios sėkmės ir savo užsibrėžta
me tiksle ištvermės. Gi senimui, 
kuris ilgai dirbo, eikvojo energi
ją, gadino ųėrvus, atsikvėpti ir 
savo jaunimą paremti ne pamo
kinimais, bet realia materialine 
parama. Naujasis Melrose Par
ko jaunimas, susiorganizavęs į 
Klumpės klubą, parąmos yra 
reikalingas ir mielai laukia. (kt)

Galima ištverti širdgėlą vie
nam, bet būti linksmam reika
linga. dviejų.

Elbert Hubbard

Perskaitę "Draugi duokite ji kitiems.
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Rengia ir vigus kviečią —

JAUNIMO C£N^ j

C L A S S I F I E D G ŪHDEj

3:00 vai. popiet Jaunimo Centre

šaulio-dalyse. Ji ne vieną stebina 
savo šyiesia atmintimi ir nepap
rastu gyvastingumu. Netenka 
abejoti, kad ji savo ilgo gyve
nimo bėgyje yra sutikusi eilę žmo
nių, kuriems vienu ar kitų atve
ju yna palikusi neišdildomų įspū
džių. Būtų įdomu, jei kas spau
doje papasakotų apie savo pažin
tį su šimtamete jubiliate.

Lietuvių Bęndruomenės Pom- 
pano Beąoh Floridos Auksinio 
-Kranto apylinkė gruodžio 4 d.
12 va'l. Ft. Lauderdale Inn sa
lėje, 5727 No. Federai HWY, Ft. 
Lauderdade, ruošia pagerbimą — 
priešpiečius savo šimtametės na
rės Celinos Mosinskienės gimta
dieniui- atšvęsti. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. bvs.

IŠNUOMOJAMA FOR RENI VYRAI IR MOTERĄ

VIEŠA PADĖKA
1976 < m. sausio 17 d. mane nuvežė 
Švento Kryžiaus ligoninę labai rim- 

• toje sveikatos padėtyje (Bowel ob- 
> struction due to adhesjon). Po daktaro 

Petro T. Brazis priežiūra nutarta da- 
ryti operaciją. Tada geriausias' surgi- 
cal daktaras buvo pakviestas Djr. 
Frank Saletta. Sausio 28 d. Dr. Sa
letta darė operaciją su priežiūra Dr. 
Brazis ir Dr. McCarthy. Operacija tę
sėsi 6 vai. Mano sveikatą ėjo blogyn, 
nes diabetikos problema pasirodė ir 
žaizdos negijo. Po riipto daktarų pa
sitarimo kita operacija buvo nutarta. 
Tai kovo 2 d. padaryta antra operaci
ja, kuri buvo 5 vai. ir intensive —
6 dienas. Dabar labai didelė krizė, svo
ris nukrito nuo 108 svarų iki 66 sva
rų. Negalėjau maisto per bumą, o 
tik per gyslą, cukraus negalima, nes 
uždrausta. Dehydration problemai iš
rišti reikia labai greitai duoti Hyper- 
ellamentation C.WA. (maistas per ’ 
gyslą su aukštu proteinu ir t. f.). Čia 
šv. Kryžiaus ir apylinkės ligoninės 
to neturi. Tada kovo 11 d. ūmbulan- ( 
su greitai nuvežta į Rush Presbyterian 
St. Luke’s ligoninę, kur turi visus 
tuos reikmenis. Ten buvo pakviestas 
žymus daktaras John T. Reynolds per 
Dr. P. Brazio ir Dr. F. Saletta. Mano 
svoris vis negerėjo. Po biskučiuko 
sustiprėjimo padarė trečią operaciją 
Dr. J. Reynolds ir Dr. Overstreet. Ge
gužės 20 d. po 6 ir pusės vai. ope
racijos atsidūriau į intensive ęąrę 6 
dienas. Viskas ėjo geriau... staiga ga
vau strok ataką birželio 4 d. Birželio
7 d. ir kita birželio 9 ir seizure birže
lio 11 d. Viskas dabar ramu ir svei- i 
kata grįžta... planai jau surengti, kad 
bjrželio 26 d. galėsiu važiuot j poilsio 
namus. Medicare ir BJue Crosš ir Bluė 
Shield jau' išsibaigė t virš $96,000, ku
rią sumokėjo.i. Nemažai -ir liko. mums 
mokėti, nes'matau daugiau žilų plau
kų ant mano* Jono galvos. Deja, skaust 
maj ir kūno žaizdos nuo ilgo lovoj 
gulėjimo. Bet vilties nenustojau, no- ■ 
riu grįžti namo. Staiga burbulas vii- į 
ties sprogsta... Birželio 24 d. gavau 
coronory trombosis, mane rado ma
rinamą... po 4 d. intensive care bu- ; 
vau širdies specialisto Dr. Hedblum 
priežiūroje. Dabar jau, gerasis Dieve, ; 
duok man gyventi, tiek jau iškentė- . 
jau, labai norių dar gyventi... štai ] 
liepos 14 d. mano vyras Jonas ir dūk- • 
tė Silvija išvežė iš ligoninės ir nuvežė ’ 
į Peace Memorial Resting Homę. Po 
mėnesio, išbuvus tenai geroj priežjū- j 
roj, gavau leidimą nuo Dr. J. Reynolds 
ir Dr. P. Brazio, kad galių grįžti na
mo. štai jau diena galų gale atėjo... 
Rugpjūčio 15 d. Marijos Š. Panelės 
Dangun paėmimas.

Ašaromis apsipylusi dėjau pirmą 
žingsnį į savo namelį. Bet dabar po 
geros sveikatos atgalimo lieka daug 
padėkonės išreiškimų. Net 518 pasvei
kinimo kortelių. širdingai dėkoju Šv. 
Kazimiero Seselėm man esant Šv. Kry
žiaus ligoninėje už maldas ir nove* 
nas., Dėkoju visiems už §v. Mišių au
kas, klebonui kunigui Antanui Zaka
rauskui (mano giminei) už jo tankų 
aplankymą ir jo motinėlei mano dė
dienei Konstancijai Zakarauskienei. 
Mano broliui kun. Alphonse Mįcka, 
M.t’C.,' sesutėm ' Kazimierai fr jos vy
rui Roy Yerkes ir Albina Simaitis ir 
jos dukrelėm. Ir daug daugiau Šv. Mi
šių nuo. sęs. Edwarda ir seselėm iš 
G. Šv. P. par. mokyklos, Emily Supis

i
(K.C.M.), Adele Cheiry, Donna ir An
tanas kamrn iš Floridos, Agnės Vai- 
nauskas, Anna ir Bruno Kuizin, Helen 
ir Bruno Razminas, Ann ir Stan Sukis, 

• Helen Philips, Mr. & Mrsi Bruno Wa- 
shętas, Mary Srupsa, ir ųž gausią au
ką; Charldttė ir Ant. Juškus ir už gau
sią auką; Anna Sliteris, Mr. & Mrs. 
Kazys Rantas, kun. Petras P. Cinikas, 

kunigas Antanas M. Švedas, 
MXC. ĮŠ Argentinos, Josęphine ir Ant. 
Pėtrelkis, Mr/& Mrs. Štarifey Pacėvic, 
Julia Schultz, J. Sparauskas, šv. Kazi
miero Sės. Auxiliary sės. M. Anastasia, 
Valeria ir Antanas Massett, Mr. ir 
Mrs. W. Jaboris, Mr. ir Mrs. John 
Stanis, Donna Vareneckas, Mr. ir 
Mrą. Jos, Pinkauski, sesuo Milda j 
S1Š.C. ir" sesuo Leandrą ’S.S.C., kun. 
S. Adotninas, Dr. J. J Simonaitis ir 
žmonai Katerinai. Dr. Simonaitis tan
kiai iųane aplankę, ir iš Lietuvos Mi
nias ir linkėjimus nuo tetos ir pusse
serės.

Ačiū už gėles if dovanas vienoje ir 
kitoje ligoninėje, ir aplankymus. Nan- 
cy ir Ant. Bielski, Aldona ir Ant 
Guost Ir p-nia Gražulidnęi, liną ir 
Edvardas Žitkus ir jo tėveliam Pra
nas Žitkus ir Joana, Gene ir Bronis 
Blinstrubis, Mr. ir Mrs. Leonąrd Yer- 
Kesi Vyčių Kolumbo Cardinal Mundė- 
lęm ^ouncil 3024, šv. Teresės Dr-jai, 
Šv. yardo Dr-jai, mano dukrai Silvia 
ir jos vyrui Richard Tmnish ir ketu
riem anūkam ir ypatingai mano vyrui 
Jonui, kuris neapleido nė vienos' die
nos manęs neaplankęs ir paguodęs ir 
kartu su manim verkęs.. Ačiū visiem 
už maldas, gėlės, dovanas ir aplanky- 

s-.'z-

Mr. ir Mrs. PauĮ Binkis, Ed- 
mund DoVeat; Mr. ir Mrs. Phil Krau
zė, Mr. & Mrs. Jos. Malas. Jonas Ado- 
maitis, į’rąnlč Petrutis, Ąngėlįo Gulti, 
lįtii. Vera Paukštis ir f. t.

Ačiū mano Gimimo Šv. Panelės Ma
rijos įtar. ęhonii: varg. Linas (Aš, mat, 
priklausau jau 50 metų). Choristam už 
lankymą ir gėles, Jonei Baronaitis, Te
rese Rastutis, Aldona Underis, Elz
bieta Vilkas; Donna Vareneckas, Kaz. 
Škftdginls/ Š. Vebriene:

Ačiū širdingai y^iem dvasiškiam 
kurie mane lankė, laimino ir meldės. 
Jo Ekscelencija vyskupas Brizgys (3 
kardus), klėb. A. Zakarauskas, prela
tas Domą s i us Mozeris, kun. Juozas 
Vaškas, M.i.C. (net daug kartų padė
jo’man valgyti, nes rankos buvo silp
nos), kim. A*I. Micka, M.I.C,, kun. 
Kelpša, kun. A. Malin, kun. Juozevi- 
ęius, kun. A. Puchenski, kun. P. Mali
nauskas. Ir toliau dar daug vienuolių 
Šv; Kazimiero seserys Clemencia, Del- 
phenė ir sesuo Ambrozia

Mano pirma ir paskutinė padėka iš 
ę^rdies gelmių, dėkoju Aukščiausiam 
yiešpačiui ir Motinai Marijai šv. Pa
nelei Šiluvos ir ypatingai vyskupui A. 
A. Jurgis Matulevičius, .M.LC., kuris 
suteikė išprašymą sveikatos 23 metai 
atgal, kuomet man tik davė gydytojai 
tris savaites gyventi. Ačiū širdingai, 
mano Dieve, kad išklausei tų daug 
maldų iri Mišių ir Novenų ir už man 
duotus skausmus.

Ą^įu tau. Viešpatie, ir visiems.

Konstancija Skelly

Mano vyras Jonas labai karštai mel
dėsi prie” Marijoj ‘šUūvšs 'ir aridvys- 

’hųžjĮ? 'Matulevičiaus.
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Savanorio ir Konfražvalgybininko Atsiminimai
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys, 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savą knygoje.

Gaunamu _
DRAUGAS, 4545 Wo 63rd St., Chioago, Ut. 6M28

minkštas f4.00, įimtais $5.60
mm<rtlWAWHWA^^AM>»WIAM»M»WA«MWJWWUUUMMluill,n|l,HIUUIHn»!!l»<!!»B

Išnuom. Marąuette Parke viengun
giui ar viengungei 2 gražūs kamb. 
(butelis) su visais patogumais ir 
atskiru įėjimu. Nuoma neaukšta. 
Skambint RE 7-0303 arba 537-794!)

W A N T E D 
3, 4 or 6-Flat 
55th to 71st,

K edzie to Cicero.

o « t PIRKTI

Ieškau pirkti Lietuvių Enciklope
dijos komplektą. Jei kurioje šeimoj 
toks atlieka, prašau, pasiūlyti laiš
ku, nurodant kainą ir adresą. Ra
šyti: Vincui, 4017 So. Campbell 
Avė., Oiicago, Ulinois.

De NARDO.
599-8080

Help Wanted 
LIGHT ASSEMBLY

Ali hand -work, no 
a««embJy line. Startiaj JaiaaSv 
and’ ena May lath. — Coroe L* 
Wa’ll adjust vur ne.eds to jonr 

,able tfme. You don/t have to? 
3 ’h&uns eaęfi day. Čpnfe fa and u 
tatk. We*re tąklng aįplfaaUouj J

CmCAGO TEOPHY CO. 
3255 N. Milwąukee — 68^

•oi

WANTED OLD COMICS
I pay top prices for old comic books: 
Big Little books, Radio premiums and 
old Baseball cards. Payirig up to 
$500.00 for box of old comic books 
(late 1930*3 and ’40’s). Call Mack 
Jerkaitis, 349-2718 after 5 p.m.

M. A. ŠIMKUS
NOTABY PUBLIC 

1NCOME) TĄX SESCVIGB 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450

Taip pat daromi VERTTM-AI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI iT 
kitokį blankai

HELP ffANTEB - Vnįj>

TAILOR
EULL OR PARĮ TUffi 

Men’s clothing store.
Mušt speak English,

Tel. — 673-8645

PETS FOR SALE

ENGLISH SETTERS

Will make lst class hunting 
dogs. Ready to start this 

fall. $175.00.
CalI 428-7103 anytime.

PARDAVIMUI

Skubiai ir labai pigiai parduodu 
lovatieses, užuolaidas, kavos staliu
ką, kėdes ir kit, 778-0917

MISCELLANEOUS

MASU A NORETKIEN®
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandėUą. 
2008 W. 6Mh 8t, Obicago T1L 6O022 

TEL. — WA 5-2787
....................................................... ...

ooooooooooo<xx>oooo<xxxxxxx*

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojama 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL RE 7-5168J.

oooooooooooooooooooooooooc

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

SU SAVAIS APLINKUI
aukšto mūras. 2 auto mūr. ga

ražas. Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvūs 2 butai. Senutę nepajėgia, 
turi parduot. Marąuette Pke. Pigiai 
§32,000.

Gražus ir tvirtas 7 kamb. mūras ir 
mūr. garažas. Arti mokyklų ' Mar
ąuette Pke. Po Naujų metų vyras 
keliamas ‘kitur. . Reikia pirkSjd * šu 
$5,000.00 savu pinigą.

Vienintele stilingu 6 kambarių 9 
metų rausvo muro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marąuette Parke.. $29,750.00.
, Ant Hickory kalno prie ąžuolų 11 
mėtų 7 kambarių rezidencija ir 2 
auto garažas. Savininkas ligonis par
duoda už $52,7.0Q-.00.

Mūrinis - medinis pajamų namas. 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys. Mar
ąuette Pirkė. $29 90Ū.00. ~ "

17 metų didelis 2. aukštų mūras 
ir 2 auto mūro garažas. “RadianV’ 
šildymas. Marąuette Parke. 
$38,000.00.

Platus lotas arti šv. Kryžiaus ligo
nines. Pigus.

VALDIS REAL ESTĄTE,
2625 Węst 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas Pardavimas — 

Valdymas
Draudimai — Dusome Tax 

Notariatas w— Vertimai

BELL REALTY
J. B A O E . V I C I U 8

6455 So. Kedtie Avė. 778-2283

VAINA Real Estate
Geros investavimas .— 6 bų^ų apt. 

Netoli jūros, tik $25,000 jmokėt Kai- 
NEDZINNRSKAS, 4065 Archer Avė. • ‘ _

Chicago, HL 60632, telef. 927-5980

I

TRUCKERS WANTED
0WNER —OPEMKBJ
FOR YEAR R0UW W0RK

TERRIFIC EARNINGS

APPLY IN PERSON
OR CALL - 2M480I

j

RENTAR INDUSTRIJĄ
7000 South Pulaskl

<H3<K><>^<X>O<>O<KXXXXXXXXX}0Me4

M O V I N G >čios
ŠERĖNAS perkrausto bahha ji 
tus daiktus. Ir iš toli miesto Ui 
mai ir pilną apdrauda.

TEXJ£F. -> WA 54063 
OOOOOOOOOOGOO<XMXX>Q<H>0|tXI
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NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINĄ 

Taisau ir naujai įrengiu 
virtuves irnaujas lubas. 
IrtumhariiiH rūsy. Dažau. 
Zigmas, tel. 776-0882 po 6 
•OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOČ

6 kamb. namas prie jūros ant 85- 
tos gatvės. $38,000.

711 85th St, Miami Beach, FL 
feL (305) 864*3586
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NĄ1ĮĮŲ APŠILDYJIAS f
Taisau senus ir sudedu nąifa^n 

čius. Pigiai išvalad taipgi abitai 
ii’ perdirbu dėl duju. Įdedu ranto;- 
šildytuvus. Kreiptis

A. BANYS U 447« Namas i 
iiiiiiiiiiiiiinihiiiiiiiiiiiiiuiiiiniminrtgiosofij 
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f šavoTui

^3'^olio
1F protinia

vonias, 
įrengiu

v. vak.

►ooooooooooooooooooooooooo^
(vairių prekių pasirinkinias ne

brangiai Iš mūsų sandėlio.
OOSMOS PARCELS EYPRESS
SIUNTINIAI ! LIETUVA 

3333 S. E^lsted St. Chicago UI. 60G08 
2501 W. 60th St., Chicago, ELL. 60620

Telef. 925-2737 — 254-3320
V. Valantdnaa I 

oooooooooooooooooooooooood

Erdvus mūr. 3-jų mi^. bungalow. 
Į vakarus nuo Califomia ir 62-os. 
Nauji ahimtottjn langai ir garažas.

1% aukšto mūrinis. Puošnus bu* 
tas savininkui ir geros pajamos, ^r- 
ti 59 ir Talman. .

Pekdi^as investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa bta* 
niūį. žemi taksai. Brighton Pke.

ŠIMAITIS REALTY 
btsnraioe —- Income Tai 

2951 * 6M Street 436 7878

m G Y K I T Ę P Ą'E
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastoj. Radiją!
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St, tėL 776-1486 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiuiiiiiiii

LAI LIETUVOS VU1ĄV4
PLEVĖSUOJA ANT JOsį 

STALO

A. VILIMAS 
M O V I N q

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

823 WEST 34th PĖĄOĘ 
TeL — FRontier 6-1882

ir
Radijo Valanda jan 35-m. 
Nenfr Jersey, New Turk ir (fe

Ueturiamsl

Kas Ąeštądienj nuo 
iš VVE’VD Stotieš Nėw Yod 
kiL, AM ir 97.S n^ęg. ĘM).

Di^ekt. — Dr. Jokūbas J. 
1467 Koroe

Mountainside, N. J. OJOM 
Tel. 232^5565 (oode MII

Kviečiame taip pat klauptis 
tuviskų kultūrinių valkndų aa<jQ« 
ba. 1$ Seton Hali Universiteto 
stoties (New Jeręey WSOU, IM M 
Of) Pirmad. 7:80-9:80 vaL vato» 

(Vųdovątda prof. J. Statas)
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Kaina kietais viršeliais 0
minkštais -r $3,95.

J. ;JJĮ!lnWwTl

"Drauge” kiekvienas gali įsi
gyti lietuvišką, vėliavą,
kuri nuolat papuoš Jūsų namus, 
Šios šilkinės vėliavėlės yra 
gražios ir yra su medin lala i- 
statomais įotėttaįa. Kaina 
$1.00 su pferMiimHvnn Užąaky* 
mus siųskite: Draugas, 4545 W« 
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AR REIKIA VEM 
KORTELIŲ?

★

Vizitiuių kortelių naudoji®^
gražus paprotys. Biznieriai J' 
plačiai naudoja, bet tinta 
luopių atstovams turėti 
vizitinę korteles.
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Prieš dešimtį metų — 19661 
0. lapkričio 15 d. — Tupson, Ariz. 
0irė dr. Antanas Gylys.

Ne visi mirdami tuo pat metu 
paeina į praeitį, nepalikdami, 
jokių pėdsakų visuomenėje. Kil- 
liios; asmenybės, net išsiskyru- 
5os i? So pasaulio, vis dar tarsi 
tebegjvena visuomenėje, nors jau 
nerealiai, o tik jos atsiminimuose. 
<įšvo buvusia veikla, savo darbais, 
savo atstovautomis idėjomis jie 
lyg ir užima vietą gyvųjų taTpe 
jr negreitai pamirštami.
• Prie greitai nenueinančių į I 
praeitį ir visuomenėje dar plačiai I 
įsimenamų priklauso ir dr. An-1 
tanas Gylys.

Dr. Gylys priklauso generaci
ja, kuri brendo ir mokslinosi dar 
priklausomybės aušroje, kuri 
savo darbais atkūrė nepriklauso
mą Lietuvą, vadovavo jos įvairių 
sričių gyvenimui, kūrė jos insti
tucijas ir jose dirbo ir. savo gyve

nimą baigė bolševikų kalėjimuo
se, koncentracijos stovyklose ar 
geivijoje. Iš tos generacijos žmo
nių jų gyvenami laikai pareika
lavo labai daug, dažnai nukreip
dami jų gyvenimą nenumatyta 
linkme ir palikdami juos dide- 

į liuose sunkumuose, varge ir klai- 
Jziojiine.

Kaip ir daugelis kitų jo viena- 
amiių, dr. Gydys buvo mūsų 
epochos įvykių dažnai verčiamas 

; hvoti dėl savo egzistencijos ir 
į savo tautos likimo kovoti su grės- 
Į mėmis savo tautiečiams. Gimęs 
h Garliavos apylinkėje, gimnazijos 
r mokslus ėjęs Marijampojėje, stu- 
į įjąyęs Maskvoje, dirbęs Vilniu

je, vėl studijavęs Muenchene, pro- 
įfraoriayęs ir gydytojo darbą dir- 

bęs Kaune, gydęs žmones Vokie
tijoje, vadovavęs stovykloms Vo- 
faetijoje, dirbęs gydytojo darbą 
Amerikoje, tapęs pensininku ir su 
gyvenimu išsiskyręs Arizonoje, 

i Taip įį per gyvenimą lydėjo kovo
jančios tautos žmogaus ir politi- 

nio p bėgėlio nelengva dalia.
-Tičiau reikia pripažinti, kad jis 

r visose tose kartais ir nępalankio- 
se gyvenimo stadijose su pasiau
kojimų atliko savo pareigas -visuo 
menei ir davė jai nemažą savo 
'veiklos įnašą. Pirmajam pasauli- 

I niam karui pertraukus jo studi- 
I jas, jis dvejus metus dirbo moky- 
( tojo — auklėtojo darbą Vilniaus 
IĮ lietuvių gimnazijoje. Studijuo- 
I dainas Muenchene ir įsigydamas 
I fiosofijos ir medicinos daktara- 
’ tos, jis rūpestingai pasiruošė dirb- 
j .tiiavo tautai — pasiruošė dirbti 
I įsiesoriaus ir gydytojo darbą.
I Adikdamas irioksiinius tyrimus 
| i š^Vniošiam'ūi medicinos' diser- 
I Kojai, jis gerai, susipažino su al- 
I tobolio daroma žala žmogaus 
I protiniams sugebėjimams ir, grį- 
| į Lietuvą, ėmėsi kitados vys- 
1 hpo Valančiaus išjudinto blai- 
I: tinimo darbo. Įsijungęs į Blaivy- 
I fe draugiją, jis buvo 1926 — 35 

; to. jo$ pirmininku,' kada ji išau- 
| jo iki 180 skyrių ir 22,000 narių. 
Į Plėsdama savo veiklą ir blaivini-

l
A. a. dr. Antanas Gylys, jo mirties 

dešimtmeti minint.

mo įtaką, dr. Gylio vadovaujama 
blaivybės draugija visoje Lietu
voje ruošė -paskaitas, organizavo 
priešalkoholinius kursus ir prięš- 
alkoholines parodas, blaivytės 
savaites ir priešalkoholinius kon
gresus turėjo alkoholikams tirti 
laboratoriją ir priešalkoholinį 
muziejų. Be Blaivybės draugijos 
leidžiamo “Sargybos” laikraščio, 
dr. Gylys 1926 — 28 m. redagavo 
dar žurnalą “Santūrą”, ’greta po
puliarios priešalkoholinės litera
tūros dr. Gylys 1929 m. išspaus
dino savb knygą “Alkoholizhias 
ir Jo gydymas”. 1932 m. sureda
gavo leidinį “Pagrindiniai alko
holizmo klausimai”.

Baigęs užsienyje mokslus, dr. 
Gylys visą dešimtmetį — 1924 — 
1934 m. buvo Vytauto D. univer
siteto Teologijos — filososfijos fa
kulteto docentas, dėstydamas eks
perimentinę psichologiją ir mo
kyklinę higieną. Nuo 1942 m. vėl 
buvo grįžęs dirbti į teologijos fa 
kultetą.

1934 m. pasitraukęs iš univer
siteto, jis daugiau susitelkė į pri
vačią gydytojo praktiką, pasista
tęs ir įsirengęs savo privačią vi
daus ir nervų ligų ligoninę su 
moderniomis hidrohelio ir fizinės 
terapijos -priemonėmis bei įrengi
mais. Ligoninė sėkmingai veikė, 
kol Lietuvą okupavę bolševikai 
ją nacionalizavo ir toliau naudojo 
aukštiems partijos, bei valdžios 
pareigūnams gydyti.

Dr. Gylys vaidino svarbų vaid
menį ir visuomeninėje veikloje. 
Joje jis pasireiškė, dar tebelanky- 
damas gimnaziją. 1913 — 14 m. 
jis buvo slaptai veikiancios Mari
jampolės gimnazijos ateitininkų 
kuopos pirmininkas. Ateitininku 
jis išbuvo iki mirties — 55 metus. 
Studijuodamas Muenchene, jis ke
letą metų buvo ten veikusios lie
tuvių . studentų draugijos pirmi
ninkas. Tačiau daugiausia savo

visuomeninių sugebėjimų jis pa
rodė; .išeivijoje. ^Apsigyvenęs dide-? 
Įėję Hąnau stovykloje, jis 1947 —- 
48 m. buvo Lietuvių tremtinių 
bendruomenės vyr. -komiteto pir
mininkas, vadovavo visai savo 
veiklą ypač švietimo, bei kultūri
nius reikalus -plačiai išsivysčiusiai 
bendruomenei ir sėkmingai gynė 
visų reikalus amerikiečių įstaigo
se. Užmezgęs artimus ryšius su 
aukštais amerikiečių ir ypač su 
pabėgėlių reikalus tvarkančiais 
kariuomenės pareigūnais, jis ne
maža paveikė jų naudai, svar
bius reikalus sprendžiant. 'Prieš iš
vykdamas į Ameriką, dr. Gylys 
vienerius metus buvo Hanau sto
vyklos vadovu. Čia jis kiekvieno 
reikalu ėjo į IRO įstaigas ir kovo
jo dėl jų palankaus bei teisingo 
išsprendimo. Ypač daųg susirūpi- 

Į nimo jis parodė ir padėjo daug pa
staugi}, remdamas ir gindamas 
'.Dainavos ansamblį. Vėliau jis rū
pinosi ir viso ansamblio kolekty
viniu perkėlimu į .Ameriką, kas 
praktiškai pasirodė neįmanoma. 
Už jo didelį rūpestį ir tėvišką glo
bą Dainava išrinko jį savo garbės 
pirmininku.

Dar LB organizavimą tebepla- 
•nuojant, 1948 m. dr. Gylys, nu
vykęs į Ameriką, suorganizavo 
Lietuvių draugiją ir jai vienerius 
metus pirmininkavo. Ji turėjo bū
ti pirmoji pakopa į Lietuvių Bend
ruomenės organizavimą. Gause-1 
jant ateiviams Amerikoje, jis -rū
pinosi Lietuvių draugijos peror
ganizavimu į LB. Bet pradžioje 
jis čia rado nepalankią Bendruo
menei dirvą ir jo pasitarimai su 
Amerikos’ lietuvių veikėjais ne
buvo Sėkmingi.’

Atvykus į 'JAV daugiau buvu-| 
šių aukštųjų Lietuvos mokyklų 
dėstytojų, dr. Gylys su dr. P. Jo
niku, G. Galva, Ig. Šlapeliu ir ki
tais suorganizavo Lietuvių pro
fesorių draugiįąiir buvo jos -pir
muoju pirmininku. Ta draugija 
suorganizavo eilę paskaitų ir "ki
tokių parengimų, skirtų lietu
viams supažindinti s,u gyvenimu 
Amerikoje ir sąlygomis čia įsikur
ti. Kitas dr. Gylio" ir tos draugijos 
rūpestis buvo suorganizavimas 
institucijos lietuviškiems klausi
mams studijuoti. Taip kilo Litu
anistikos instituto mintis, kurią 
dr. Gylys karštai palaikė ir skati
no lituanistus organizuoti tokį 
institutą.

Vėliau dirbdamas New Yorko 
valdinėse ligoninėse ir gyvenda
mas nuošaliau nuo lietuvių iš
eivių susitelkimo vietų, dr. Gylys 
stropiai palaikė ryšius su iš
eivių organizacijomis, kaip PLB, 
Lietuvių katalikų mokslo akade-

mi-ja, Lietuvių fondu, Liet. Pro
fesorių draugija, Afęitinįnlędi 
sendraugiais, ir kitomis organiza
cijomis.

Išėjęs i pensiją, dr. Gylys apsi-j 
gyveno ■.Arizonoje. .-Pasitraukęs 
nuo tarnybinių rūpesčių, .jis ..Čia 
ėmėsi studijinio darbo. .Liko,.at
rodo, nemaža dalis jau galutinai 
paruoštos studijos apie egzisten
cinę filosofiją ir didelis pluoštai 
-kitų studijinių- užrašų. Galima’ 
tik apgailestauti, “kad jis -tų savo 
suplanuotų studijų negalėjo dėl 
savo mirties baigti.

Apskritai, savo veikla -ir savo 
optimistiniu nusiteikimu visiems 
padėti a. a. dr. Antanas Gylys pa
siliko mūsų 'prisiminimuose kaip, 
labai aktyvi ir šviesi asmenybė.

J. Endziulaitytė

JŪRŲ MENAS

Fanastiškų Jūros meno eks
ponatų paroda Chicagoš Shedd 
akvariume veiks nuo gruodžio 4 
iki sausio 31 d.

Mylimam vyrai

NEPAJĖGI PARTIJA

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI DAR NEŽINOMOS
Įdainavo A. Dvarionas. Šokių murikos rinkinys XXV

Įdainavo Birute Tamošiūniene. Šokių rinkinys “Svajonių sūkurys”
1. Kur lankos žaliuoja — tango
2.
3.
4.
5.
6.

FLAMINGO SKULPTORIUS I DRAUGAS, pirmadienla, 1976 m. lapkričio m, 15 d.

ęhicągos miesto centro aikš- - DAUG VARŠUVŲ PASAULY 
tėję esančio Flamingo skulptū
ros kūrėjas Alexander 
ketvirtadienį mirė New 
sulaukęs .78 m. amžiaus.

Calder 
Yorke,

70,000 DOL. PABAUDOS

Keturi slaugymo namų savi
ninkai prisipažino kaltais ėmę 
kyšius iš vaistinių, prisidėję 
prie sukčiavimo su Medicaid ir 
Medicare. Nubausti 700,000 dol. 
pabaudos ir trys jų turės atsė
dėti kalėjime po 90 dienų. Nu
baustieji yra N. Ruttenberg, D. 
Liprtian, .S. Weintraub ir H; Nai- 
man.

Lenkijos sostinės gyventojams 
lenkams Varšuva — vienintelis 
toks miestas pasaulyje.

Tačiau geografai ir astronp- 
mai kitaip mano. Vietovardis 
Varšuva gana dažnas žemėla
piuose. Vien Lenkijoje yra be
veik 20 geografinių punktų, va-

Jei tave imsiu, koks esi, tave 
pabloginsiu, tačiau, jei tave 
traktuosiu, tartum esi, kuo gebi 
tapti, tai tau pagelbėsiu tuo 
tapti.

Johanu VVolfgang von Goethe Į

A f A.

INŽ. EDUARDUI MALCANUI miras, 
jo žmonai BIRUTEI su šeimomis -ir p. VIŠNIAUSKIE- 
NEI gilią užuojoutą reiškiame ir kartu liūdime..

Zenonas ir Janina Glodenis

S

dinamų Varšuva, o ne Lenkijo
je dar 48: Varšuvos kalnų perė
ja Špicbergene, miestelis India
nos valstijoje, JAV, ir kitur.

Belgų astronomas Arandas į- 
amžino tą vardą ir žvaigždėla
pyje. Savo atrastąjį asteroidą 
jis pavadino Varšuva,

j™
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Priėmimas į pąrtiją, tai vėl ap- 
“tpjtas, didesni reikalavimai kel- 

^ndidatams priimti. Visą po
kario pirmąjį dešimtmetį rusai 
ypaė .baltarusiais ir ukrainie- 
^ais turėjo lyšfcią- .persvarą par
joję. Tai buvo ne lietuvių, bet 

komunistų partija -Lietuvoje.
Darbininkai ir •kolūkiečiai par

ijo vyravo. Kas jie per vieni, 
Uip lengva fšgliaudinti. Ko- 

, Skiečių skabus dabar mąžina- 
sparčiau priįmami profesi- 

Pfai darbuotojai su austuoju 
Jaksiu. Pradžioje buvusi mažai 
^’ttgųjų partija Jau apsišyietė, 
T5Augiau kaip ketvirtadalis na- 

, Jį/ra baigę aukštąjį mokslą ar 
Išstudijuoja. Arti 45% ’kandi- 

turi vidurinį išsimokslini- 
Šiuo metu nors ir sulietuvė- 

jP1 komunistų partija, adminis- 
į pjauti visas .veiklos sritis, di- 

Pt’vūegi jomis 'besinau- 
jos nariai, dar atidžiau tu- 

Maskvos balso ir at- 
vykdytf vyresnių brolių -

7. žibuoklės — valsas 
Balti žiedai — manbo 
Svajonė — tango 
Kengūrų samba — samba 
Sudie — anglų valsas 
Gal būt, gal būt — bolero

Įdainavo A. šabanlauskaa Šokių muzikos rinkinys XXVI
Septintame rojuje — anglų valsas 
Mūsų susitikimas — tango 
Sutemų daina — tango 
Liūdna — tango 
Marytė mėlynakė —. fokstrotas

Amour-Beguine 8.
Laukio, sugrįžk — valsas 9.
Nuostabus berniukas — Cho Cho 10.
Klajojančios rožės — lėtas fokstrotasll. 
Ilgesys — tango 12.

t.
2.
3.
4.
Ė
6. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas

Įdainavo Biruti Tamošiūnienė. **O Ramunėle, pasakyk”, šoklų muzika
Granada — Isp. fantazija 
Pavasaris už lango — tango 
Su tavim kartu — cha cha 
O- Ramunėle, pasakyk — valsas

oSirej — vooptv ‘01 
o3um — vpvuajas sspjpN '6 

sbsjva hfSus — srj3pv •g 
68o«3 — ęipto 8?3SXunBf *£

11. Kodėl neatėjai — fokstrotas
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas

1.
2.
3.
4.
6. Tavo akys — rumba
6. žavingos naktys — fokstrotas

Mielam Prieteliui

A.tA. SW GUDUI miras, 
žmoną VERUTĘ ir dukras GRAŽINI ir. AUDRO
NĘ nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

LB Hot Springs Apylinkės Valdyba ir

Moterų seklyčia

A. t A. Jadvygai Kviečinskienei mirus
. seserį JUZĘ RAMIENĘ su vyru STASIŲ ir artimuosius 

Hot Springs lietuvių apylinkės ir Moterų. JSeklyčiop vardu 
mioširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. t A. LEONIDAI S0DEIK1ENEI
mirus,

jos sūnų MINTAUTį su šeima nuoširdžiai užjau
čiame.

Lina h* Stasys Stabokai

®|

A.11 ALOYZUI PONIŠKAI miras,, 
dukrai ALDONAI, sūnums JONUI ir CfiBRIELIŪI ir 
kitiems giminėms reiškiame- gilių užuojautų.

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis

JONAS LUKAS

K. Zubkiene, 

žemaičių šeima

Justinas ir Aldona Kudirkai 

su šeima ir -

Juzė Juškevičienė

Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS 

AIB-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpuNic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME f 

T1VAS IR SUNOS

TBY8 MODERNI8KOS KOPLYČIOS;

2533 Wesf 7lst St. Tei. GRovenhUI 6-2345-5 ; 
1410 So. 5ūth Avė./Cicero T0wnhall 3-2108-9

AIKSI. ADTOMOBUJAMS STATUTI

EUDEIKIS
LMD0TŪVIŲ DIREKTORIAI

i DOVYDAS P. GAIVAllr GERALDAS F. DAIMID

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 4330 - 34 South Galifomla Avenue

Telefonu LA 3-0440 ii LA 3-9852 i

4605 - 07 South Hęrmltage Avenue
Telefonas — YAids 7-1741-2 4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS H. PHILLIPS

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
J307 SO. LITOAMCA AVĖ. Tri. YArds 7^401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE TeL VTrginla 7-6672
2424 W. 63th STREET TeL REpubBe 7-1213
11020 Souihwest PafM ffllls, HL TeL 374-4410

1. Faustas
Įdainavo V. Grigaitienš

2. Cavalleria Rusticana 
Įdainavo V. Grigaitienė
Kai mes augom du broliukai 
Liaudies daina
Vai nekukuok
Liaudies daina
Įdainavo S. Graužinis •

5. Gražinos arija
6. Gražinos arijos tąsa 

įdainavo Ę. SaulevičiūtS

7. Senam sode — tango
8. Niekad sekmadienį — cha che

11. Pavydas — tango
9 Jauna kai buvau — beguine 

10. šią nakt — cha cha
12. Kaip ir aš — rock

Lietuviškų dainų ir operų rinkinys VU
Mano gimtinė 
Įdainavo A. Kutkauskas 
Užginta daina
Įdainavo A. Kutkauskas 
Prapuoliau, motule 
įdainavo K. Petrauskas 
Du broliukai kunigai 
Įdainavo K Petrauskas 
Sudiev, kary 
Įdainavo K. Grantas 
Ispaniška meilė
Įdainavo K. Orantaa

i.

X

PETRAS BIELIŪNASJau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, kimo netekome 1975 
m. lapkričio 22 d..

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos St Peters- 
burg Pranciškonų koplyčioje1, Jėzuitų koplyčioje (Čika
goje), Pranciškonų koplyčioje (Mainę.) ir Vilniuje Aušros 
Vartų kopfeęioje-

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dąlyvąuti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. mylimo Jono sielą.

Nuliūdę: Žmona Viktorija DanaBaraiiskiaiiė su šeims,
hyglfai ir seserys Lietuvoje

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 34573

3. 3.
POVILAS L RIDIKAS

4. 4.
04 SO. HALSTED STREET TeL Y Ardo 7-13115.

& JURGIS F. RUDMIN

013 SO. UTUANICA AVĖ TeL YArds 7-1138-33

VASARIS - BUTKUS

TeL OLYmpic 2-10G3
i
1444 sa SOth Ave^ CICERO, UI-

Visos Šios plokštelės kainuoja tik po $6.00. Gaunamos

DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chlcago, III, 60629



a ” DRAUGAS, pirmadienis, 1978 ra. lapkričio ra, 15 <!,

X Liet, filatelistų dr-ja “Lie
tuva” Chicagoje šiomis dieno
mis išleido savo biuletenio š. m. 
Nr. 4. 19 pusi. K. Meškonis rašo 
apie mirusį dr-jos garbės narį 
a. a. Igną Sakalą, dr. J. Puzinas 
apie senosios Lietuvos susisieki
mą ir pašto kelius. Kiti bendra
darbiai: Ant. Bernotas, K. Ka
minskas, V. Pugalevičius. Re
daktorius Eug. Petrauskas, V. 
Pugalevičius. Redaktorius Eug. 
Petrauskas, administratorius K. 
Rožanskas.

x Apie Nijolę ir sol. Arnoldą 
Voketaičius “Chicago Daily 
News” penktadienio laidoj iš
spausdino straipsnį ir įdėjo nuo
trauką. Abudu menininkai pa
brėžia, kad jie lietuviai, kad no
ri gyventi tarp lietuvių.

x Vladas Rask - Rasciauskas 
išvyko ilgesnei kelionei aplink 
pasaulį. Savo 75-rių metų am
žiaus sukaktį atšvęs “Concor- 
de” lėktuve tarp Washingtono 
ir Paryžiaus. VI. Rasciauskas 
jau kelis kartus yra apvažinė- 
jęs pasaulį, buvęs šiaurės ir pie
tų . ašigaliuose, Azijoje, Afriko
je ir Pietų Amerikoje. Šiuo me
tu jis plačiau lankys Europos 
žymesnes vietasį nuvyks į Mal
tą, o paskui žada pasukti į Af
riką, Australiją ir per Havajus 
grįžti ątgal.

X Irena ir Antanas Sprin
džiai lapkričio. 16 d. išvyksta į 
Floridą. Adresas toks 1417 Lin- 
den Court, Deltona, Fla. 32763.

X Lietuvių žurnalistų s-gos 
c. v. ruošiamas spaudos balius 
įvyks sausio 29 d. Martiniąue 
restorane. Programai specialų 
kūrinį sukūrė poetas Ant. Gus
taitis.

X Liet, evangelikų liuteronų
•‘Tėviškės0 parapijos Jaunimo 

• ratelio kavutė ruošiama lapkri
čio 20 d. 7. vai. vak. parapijos 
salėje. 8 vai. prasidės įdomi pro
grama. Rateliui vadovauja ir 
parengimo ruoša rūpinasi Silvi
ja Jurkšaitytė.

X Solistai Nerija Linkevičiū
tė ir Bern. Prapuolenin gruo
džio 26 d dainuos Lietuvių die
nų metu Australijoje.

* X Švč. M. M. Gimimo para
pijos auksinio jubiliejaus kny
gai reikalinga vardai ir adresai 
asmenų, kurie priklausė parapi
jai per ištisus 50 metų.

X Taisau laikrodžius ir gin
taro išdirbinius. Darau naujus 
gintarinius žiedus ir parduodu 
gintaro išdirbinius. 
Šerkšnys, 6637 
Tel. 778-0920.

X Studentų choro pirmoji 
repeticija ir registracija bus šį 
trečiadienį, lapkr. 17 d. 8 v. v. 
Jaunimo' centre. Norintieji cho
re dalyvauti kviečiami ateiti.

x Barbara Bolniantienė, 
Brockton, MassJ, maloniu laiš
ku padėkojo už sveikinimo kor
teles ir atsiuntė auką. Ačiū.

X Dėkodami už sveikinimo 
korteles, aukų po 5 dol. atsiun
tė:

Jurgis Stundžia, Hamilton, 
K. Valaitis, Brecksville, 
Jadvyga Kačionytė, Lebanęn, 
Petras Gauronskas, Santa

Monica,
Rūta Chiapetta, Oak Lawn, 
Ad. Kamarauskas, Surfside, 
Ant. Petrauskas, Dearborn. 
Labai ačiū.
X Petras Kleinotas, Racine, 

Winc., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. 
Ačiū.

X Po septynis dol. aukojo: 
Kazys Juknelis, Melrose Pk.« 
Jonas Mikeliūnas, W. Chica- 

gOį
Jonas Giedraitis, St. Louis. 
Labai ačiū.
X Kum. L. Kemėšis iš Kana

dos'atsiuntė 10 do. Ačiū.
X Didesnį kiekį sveikinimo 

kortelių užsisakė ir aukų at
siuntė: Vincas Dailydė, Kostas 
Gludą, Zuzana Giedraitienė. 
Ačiū.

X Dėkodami už kalendorius, 
,po 5 dol. aukojo:

A. Vitkus, Harrison, 
A. Vaitaitįs, Claymont, 
Kazys Viliūnas, Chicago, 
Jonas Rauba, New York, 
A. Stančius, Mt. Vernon, i 
Eug. Kleinas, Quincy, 
Ant. Balčiūnas, Chicago, 
P. Mazinas, Chicago. 
Labai ačiū.
x Po 5 dol. aukojo: 
Kostas Čiuželis, Detroit, 
Simas Radzys, Ųhicago, 
Elena [Rauchertienė, Arco, 
M. Kavolius, Wiūow Springs, 
R. Lesniauskas, Los Angeles, 
J. Bajorinienė, Waterbury, 
J. Masilionienė, Dayton. 
Tariame malonų ačiū.

Vytautas Vygantas skaito paskaitą ALRKF kongrese tema “žvilgsnis į ateitį”. Prezidiume sėdi iš kairės: St. 
Rauckinas, dr. P. Kisielius, kun. K. PugeviČius, vysk. V. Brizgys, dr. K. Bobelis, dr. J. Meškauskas ir K. Barzdų- 
kas Nuotr. J. Kuprio

CH1CAGOJ IR APYLINKĖSE
KULTŪRININKŲ POPIETĖ 

SU LIETUVIŲ FONDO 
VADOVYBE

Lietuvių kultūrinių darbų rė
mimo reikalais Lietuvių fondo 
pelno skirstymo komisija pra
ėjusį ketvirtadienį sukvietė bū
relį dailininkų, rašytojų, muzi
kų ir kitų kultūrininkų atsto
vus laisvam pokalbiui, į kurį at
silankė per trisdešimt asmenų. 
Pokalbį pradėjęs pelno skirsty
mo kom. pirm. dr., K. Ambro- 
zaitis pabrėžė, kad čia nėra joks 
formalus posėdis ar spaudos 
konferencija, bet privataus po
būdžio pasitarimas, kurio metu 
norima patirti, kas iš kultūrinių 
darbų, šiuo metu aktualiausia 
ir reikia pirmiausia paremti. Šį
met prašymų yra gauta net 
200,000 dol. sumai, tačiau tebus 
galima patenkinti tik dalį. Lie
tuvių fondo vald. pirm. dr. A. 
Razma pastebėjo, kad šįmet pel
no skirstymui tebus tik 40,000 
dol., bet kitais metais, gal jau 
bus dvigubai daugiau. Nepai
sant, kad jau artėjama prie pus
antro milijono, administracinės 
išlaidos tebėra labai mažos.

Pirmiausia pasisakė Lituanis
tikos instituto vardu dr. T. Re- 
meikis, pastebėdamas, kad insti
tutas turi sumanęs tokių darbų, 
kurių neleidžia atlikti okupūoto-

dėti meniniame vienetams, kad 
šie savo pastatymus galėtų pa
rodyti ir kitoms kolonijoms, o 
muz. D. Lapinskas siūlė kaip 
tik daugiau poremti individua
lius menininkus, konkrečiai — 
išleisti dar vieną’SoL St. Baro 
plokštelę. Po to pasisakė Lietu
vių archyvo direktorius rašyt. 
Č. Grincevičius, inž. V. Rimke
vičius, Br. Juodelis, Vacys Mom- 
kus, rašyt. PoV. Gaučys, sol. S. 
Baras, J. Kavaliūnas, K. Girvi- 
las, kun. A. Kezys, A. Rėklaitis, 
P. Kleinotas ir dar keletas kitų. 
Visi kaip tik akcentavo, kad 
svarbiausia remti tuos darbus, 
kurie turi daugiau išliekančios 
vertės ir kurių negali atlikti pa
vergtieji broliai Lietuvoje. Bu
vo siūloma įsteigti pelno skirs
tymo komisijai patariamą komi
siją, sudarytą iš įvairių sričių 
asmenų. Kultūros tarybos pirm, 
dramaturgas Anat. Kairys pa
brėžė, kad iaskirtų kalbėtojų 
mintys jau buvo jo išdėstytos 
kultūrinio darbo plane, kuris iš
spausdintas “Švietimo Gairėse”. 
Į tai atsakydamas dr. Ambro- 
zai paaiškino, kad norėtų. kon
kretesnių aptarimų ir išsiaiški
nimų, kas pirmiausia yra rem
tina.

X Dr. A. Domanskienė, Palos je Lietuvoje, o taip .pat tie dar- 
Park, III., užsisakė didesnį kie- įgj yra mums reikalingi. Nori-

Antanas
S. Rockwell St.

(sk.)

sambūris Chi- 
visuš buvusius

X Kražiškių 
cagoje kviečia 
Kražių Žiburio gimnazijos auk
lėtinius, mokytojus ir visus 
kražiškius atvykti į susivažia
vimą - pobūvį š. m. lapkričio 
27 dieną, vakare, Jaunimo Cen
tro kavinėje. Registruotis tuo
jau pat, skambinant šiuo tele
fonu: 312 — 925-5396. Ryto
jaus dieną, lapkr. 28, įvyks Kra
žių skerdynių minėjimas, (pr.).

J x Vytautas Valantinas, Cos- 
mos Parcel Exprėss savininkas, 
praneša, kad dabar siunčia 
maisto siuntinius į Lietuvą iš 
Danijos ir vietinių Amerikos 
produktų. 2501 W. 69 St., tel. 
925-2737 ir 3333 So. Halsted St., 
tcL 254-3320.

X V LTS ŠVENTĖS LEIDI- 
NYS-PROGRAMA, didelio for
mato, gausiai įliustruotas, gau 
namas: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St, Chicago, Dl. 60629. 
Kaina su persiuntimu $2.50. 
Paskubėkite įsigyti šį istorinį 
leidinį, nes gautas nedidelis 
skaičius,

kį sveikinimo kortelių ir atsiun- paruošti istoriją lietuviškai 
tė 20 dolerių. Ačiū. jr angliškai, išleisti metraščius

X Irena, Sankutė, Chicago, įr mokslo darbus, paruošti an- 
Dl., žinoma Lietuvos vyčių vei- gliškai literatūros istoriją. Ins- 
kėja, padėkojo už sveikinimo titutas numatęs penkerių metų 
kortelės ir atsiuntė 10 dol. au- planą, kuriam reikia apie 100,- 

1000 dol.į bet pusę pinigų sutelks 
' ............. . Remeįkio

I žodis* buvo gana konkretus ir į- 
tikinantis.

Dailininkas Ad. Valeška, pa
brėžė, kad paskirų kalbėtojų 
masės, o individo, siūlė, kad bū
tų remiami žymesni dailininkai, 
sudaromos kilnojamos paveiks
lų parodos, galinčios reprezen
tuoti. Ypač būtų nesunku suda
ryti kilnojamą religinio meno 
parodą. Mūsų kultūra reprezen
tuotų lietuvius ir patrauktų lie
tuviškąjį jaunimą.

Poetas K. Bradūnas priminė, 
kad reikėtų prašyti ir paremti 
asmenis, galinčius, parašyti at
siminimus . iš nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio literatūri
nio, gyvenimo. Tokių asmenų 
būtų, jei kas jiems garantuotų 
išleidimą arba nors ir kuklią pa
ramą.

Muz. Al. Jurgutis kvietė pa

ką. Labai ačiū. ICCC t
X Stasys Jurkūnas iš Chica- pats institutas; Dr. 

gos aukojo 10 dol. Dėkojame.
X Jeronimas Lansbergis iš 

Richmond Hill, N. Y., užsisakė 
didesnį kiekį kortelių ir atsiun
tė 12 dol. auką. Ačiū.

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— F. Kapočius, A. Barkauskas, 
Ig. Ozalas, K. Didžiulienė, J. i 
Galinis, M. Macežinskas, E. I. 
Jazukevičius, J. Levanas, Ad. 
Petrys, V. Dailidė; po 2 dol. — 
Br. Karaškienė, Paulina Rap- 
shys, Walter Ivan, Anelė Skra- 
butienė, J. Kasčiukas, B. Slons- 
kis, L. Mikėnas, Al. Dvariškis; 
1 dol. — J. Gintautas. Labai 
ačiū.

TAISYMAI PAŠTE

Centriniame Chicagos pašte 
bus pravesti pataisymai, kurie 
gali kainuoti iki 3 mil. dol.

Brighton Parko Chicagoje Moterų s-gos 20 kp. surengtame bankete 
dalis svočių. Matyti F. Sereičikas, V. ir 3r. Rufiteikiai, R. ir V. Utaros.

IŠ ART! IR TOU

Laiške Dambrauskas

spausdino V. Vokietijoje ki. 
džiamas žurnalas “ABN Cor. 
respondence” rūgs. - spalio jų. 
mery.

J

Po to kalbėjo Lietuvių fondo 
tarybos pirm., dr. G. Balukas, 
padėkodamas atsilankiusiems už 
pasiūlymus. , Lietuvių fondas 
stengiasi daryti visa, kas gali
ma geriau, tačiau nėra lengva 
nei visų darbų aprėpti, nei visus 
lėšų prašančius patenkinti. Šiaip 
jau pasitarimu buvo patenkin
tas

Vargu iš daugelio projektų ir 
pasiūlymų ar daug kas bus įgy
vendinta, šiaip jau iš pasitari
mo paaiškėjo viena, kad visi 
turi daug idėjų, tik reikia pini
gų, o kad jų-būtų daugiau rei
kia ir? toliau remti mūsų kultū
rinių darbų jėgainę — Lietuvių 
fondą. L. Augštys

jos auklėtinių, mokytojų ir vi
sų kražiškių pažinčių atnaujini
mo pobūvį Jaunimo centro ka
vinėje ir sekmadienį — patį 
Kražių skerdynių minėjimą pla
čiajai Chicagos publikai. Sek
madienio minėjimas prasidės 11 
vai. ryto iškilmingomis pa
maldomis Jėzuitų koplyčioje su 
solistais už Kražių skerdynių 
aukas, o taip pat ir už visus 
Kražių Žiburio gimnazijos auk
lėtinius, žuvusius nuo komu
nistinio teroro Lietuvoje. Po 

[ pamaldų bus pašventintas me
nininko Antano Poskočimo pa
darytas ir jo paties lėšomis pa
statytas lietuviškais motyvais 
kryžius Jaunimo centro sodely
je Kražių skerdynių aukoms 
prisiminti. Jų garbei bus pa
dėtas ir gėlių vainikas. Tas 
kryžius parodys visiems lanky
tojams, kad laisvės kovų are
noje kražiečiai pirmieji stovi 
šalia kitų narsių lietuvių tau
tos sūnų, kovojusių už šven
tuosius tautos idealus.

Iš ten visi dalyviai eis į salę, 
kurioje įvyks minėjimo akade
mija su prof. Jono Puzino pas
kaita, pailiustruota skaidrė
mis. Po paskaitos bus .meninė 
dalis, kurioje dalyvaus muz. 
Manigirdas Motekaitis ir solis
tai Genovaitė Mažeikienė ir Ta
das Rūta. Taip pat bus paskai
tyta ir žemaitiškos poezijos. 
Bus duota ištraukų iš 17 šimt
mečio poeto Sarbįevijaus kūry
bos, išverstos į žemaičių kalbą.

Programa bus kondensuota, 
įvairi ir neužsitęs ilgiau, kaip 
dyi valandas, tikriausiai bus dar 
trumpesnė. Laukiama, kad Chi
cagos visuomenė atsilieptų ir 
nepaliktų pustuštės salės. Įver
tinkime tuos, kurie aukojosi ir 
paliko tos aukos pavyzdį atei
nančioms kartoms.

A. P. Bagdonas

J. A. VALSTYBĖSE
— Tomas Dambrauskas, Hot 

Springs, Ark., atsakė televizi
jos stoties komentatoriui spalio 
25 d. per žinias paskelbusiam, 
kad Rytų Europa nėra Sov. Ru
sijos dominuojama. Pranešėjas 
Paul Harwey įrodinėjo, kad 
sporto olimpiadose dalyvauja 
vengrai, vokiečiai ir kt. Tomo 
Dambrausko atsakymas per 11 
TV stotį buvo pateiktas lapkri
čio 5 d.
primena Vengrijos sukilimą, 
Katyno
valstybių okupacijas ir lietuvių 
trėmimus į Sibirą. Ilgame laiške 
primena, kad net pats prez, For
das pasisakė suklydęs, teigda
mas, kad Sovietų Rusija nedo
minuoja Rytų Europoj. T. Dam
brausko laišką perskaitęs pra
nešėjas pabrėžė, kad p. Dam
brauskas patarė ponui Harwey 
prieš darant komentarus ge
riau susipažinti su tarptauti
ne padėtinu.

skerdynes, . Baltijos

PAS LATVIUS
— Tobago saloje, Karaibų jį„ 

roję, buvo atidengtas latvių & 
ininklas, skirtas pirmiesiems lat 
viatns, kurie prieš 350 metų, 
kykę iš Kuršo, pasiekė Tobago 
Salą ir čia įkūrė- savo sodybį

— DaiL Joris Soikans per pj. 
skutimus trejus metus dirbo prie 
savo “miestų ciklo”, nupieš^ 
mas virš 600 paveikslų iš Stotį. | 
holmo, Londono, Kopenhagoj i 
Gento, Paryžiaus, Romos, Muej.; 
cheno, Vienos, Zalcburgo ir Ve. I 
necijoš vaizdų. Piešiniai 60x(o 
cm formato, 40 jų buvo išstaty. 
ti Dortmundo paveikslų parodoj,

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ IR 
GIMNAZIJOS MINĖJIMAS

Nelabai seniai įsikūręs Kra
žiškių sambūris užsimojo gra
žiam ir kultūringam uždaviniui
— surengti lietuvių visuomenei 
Chicagoj gal kiek ir primiršto 
įvykio paminėjimą. O tas įvy
kis lietuvių tautai buvo gana 
svarbus ir reikšmingas, iškėlęs 
lietuvių vardą plačiojoj pasaulio 
spaudoj. Tai garsiosios Kražių 
skerdynės, įvykusios 1893 me- 

i tais. Tai buvo pirmasis stip
resnis pasyvaus rezistencinio 
judėjimo pasireiškimas, parei
kalavęs kraujo ir mirties aukų. 
Tie beginkliai kaimiečiai savo 
kūnais norėjo išgelbėti Kražių į 
bažnyčią, savo tikėjimo simbolį,, 
nuo rusų caro valdžios užmojų
— sunaikinti katalikybę, pakei
čiant ją proyoslavija, kuri tuo
met buvo oficiali valstybinė re
ligija. Jos pagalba rusai tikė
josi lietuvius visiškai surusinti, 
kad daugiau nebeturėtų jokių 
problemų su užkariautu kraštu.

Todėl krakiškiai, gyveną Chi
cago je; ryžosi Padėkos savait
galį, lapkričio 27 ir 28 dieno
mis, atšvęsti dvigubą šventę: 
27 dieną, Šeštadienį, surengti 
buvusių Kražių Žiburio gimnazį-

Vincas ir Emilija Mikaloniai su 
dukrelėmis 25 m. vedybų sukakties 
proga.

VOKIETIJOJ
— Apie Nijolę Sadūnaitę, 

okupantų uždarytą vergų dar
bo stovyklose, platų straipsnį, 
užimantį 8 puslapius, su jos 
nuotrauka ir su demonstruojan
čių lietuvių nuotraukomis iš-

ESTIJOJE
— Hamburgo “Bildėrzeitung« 

atspausdino žinutę, kad okupuo. 
toje Estijoje, Kundoje, du pasj. 
gėrę rusų kariai įsibrovė | fe. 
kių-vakarą ir pareikalavo, vod- 
kos. Kada jie vodkos nėgayo, 
vienas nišas iš .automatinio 
ginklo paleidęs šūvius į publi- 
ką ir nušovęs 11 žmonių.. Po 
to nušovęs savo draugą ir pati 
nusišovęs.- (t). '

CHICAGOS ŽINIOS
PASKAITOS IR FTLMAT

Chicagos istorijos draugijos 
rūmuose, Clark gatvė ir North 
Avė., Linkoln Parke, trečiadie
nių vakarais 7:30 vai. vak. iki 
gruodžio 15 d. imtinai bus isto
rinės paskaitos, o lapkr. 14, 21, 
gruodžio 5, 12 d. 2 vai. p. p. — 
istoriniai filmai.

INVALIDŲ KAPELIONAS

Prel. Thomaš Obrycki yra in
validų Chicagoje ka'pelionas. Jis 
pats naudojasi vežiojama kėde.

VAIKŲ MENO PARODA

Apie 200 piešinių ir braižinių 
Jungt. Tautų vaikų globos pa
dalinio organizuojama pasaulio 
vaikų paroda įvyks Mokslo ir 
pramonės muziejuje, Chicagoje, 
lapkr. 19 — sausio 1 d.

FIELD MUZIEJUS

Field Gamtos istorijos muzie
jus Chicagoje, norėdamas ge
riau pasitarnauti įvairių tautų 
lankytojams, išleido paaiškini
mus* apie savo sales ir ekspona
tus anglų, ispanų ir japonų kal
bomis.

JAUNIMO ORKESTRAS

Studentų simfoninį orkestrą 
yra suorganizavęs Chicagos Par 
kų distriktas. To orkestro kon
certas bus gruodžio 4 d. 4 v. 
McCormick parodų rūmuose.

kas. Jubiliatus pasveikino ir 
padėkojo svečiams už atsilan
kymą duktė Gailutė. Nekalto 
Prasidėjimo seselių rėmėjas at
stovavo O. Gradinskienė, o jų 
vardu sveikino V. Čepaitienė. 
Svečių vardu Miliutę ir Vincą 
sveikino S. Daulienė. Svečiai 
padainavo daug gražių lietuviš
kų dainų.

Dar ir dabar tebegyvenant 
tos gražios šeimos šventės prisi
minimais, sukaktuvininkams 
draugai linki, kad Dievas laimin
tų, kad toki pat laimingi galė
tų atšvęsti ir auksinį jubiliejų.

Miliutė ir Vincas Mikaloniai 
susituokė Kanadoje ir ten gyve
no ligi 1958 m. Persikėlę gy
venti j Chicagą, apsistojo Man- 
ąuette Parke, čia priklauso

GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTĖ

Spalio 13 d. įvyko Emilijos 
ir Vinco Mikalonių dvidešimt 
penkerių metų vedybinė sukak
tis. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marųuette Parke 
7:30 vai. ryto susirinko gra
žus būrelis Mikalonių giminių 
ir draugų kartu su jubiliatais 
padėkoti Viešpačiui už gausias 
malones praeityje ir prašyti įvairioms organizacijoms ir yri
palaimos ateičiai. šv. Mišias veiklūs jų nariai. Tarp dauge-
atnašavo kun. šeštokas. Jung- ” *-------- -------------
tuvių atnaujinimo apeigas atli
ko kan. V. Zakarauskas.

Po Mišių visi šventės daly
viai vaišinosi Ramunės resto- 
rąne. Ten vaišių stalą palaimi
no taip pat kan, V. Zakaraus-

lio visuomeninių nuopelnų, yra 
sveikintina, kad jie labai gra
žiai sugeba puoselėti lietuvybę 
šeimoje, auklėjant tris gražias 
dukreles: Gailutę, Goretėlę ir 
Raselę. Sukaktuvininkams ir 
šeimai Ilgiausių metų.

CHICAGOJ AUTOMOBILIAI

, Chicagoje 1976 m. spalio mėi 
jau buvo įregistruoti 1,820,076 
motoriniai vežimai, jų tūpė 
12,562 motociklai, 55,553 sunk
vežimiai, 798 priekabos, o kiti 
automobiliai.

STASYS DŽIUGAS

Tai gražiausia knlMinS dovana UūM 
mažiesiems skaitytojams. MeilS tKJ 
žemei, mažųjų-džiaugsmai Ir dali. ' * 
StančLkaitta gražios iliustracijos 
knygų, pądarfi daugiausia nigglam? 
mažųjų skaitytojų tarpe. II-ji.laida- 
Kainą $2.50. LiėtUVlAkOS Knygos 
Klubo nariams |1.75.
Užsakymui siųsti: DRAUGAS, 45^ 
XV. 63rd Street, Chicago, m. 60A29

PATARIMAI VAIRUOTOJAM

Šv. Kryžiaus ligoninės biu
letenis skelbia, kad Pennsytu* 
nijos dr? R. Phillips primeni 
kad rūkymas gali susilpninti n* 
gėjimą nakčia, ir tai gali būti 
nelaimės priežastis. -"\

INVALIDAMS VAIKAMS

Ulinois įstatymas numato 
kad valstija turi parūpinti inva 
lidų vaikų mokymą nuo 3 iki 21 
m. Jeigu invalidumas didesnis, 
vaikas gali būti atiduotas j pri
vačią įstaigą ir tėvai gali gauti 
iki 2,500 dol. metama apmokėti 
tai įstaigai ir dar vaiko perveži
mo priemonę.

Per miškelį, per laukus 
Eina kiškis pas vaikus, 
pasiremdamas lazda, 
šoka, straksi, ei - da - da

O maišely ant pečių 
Neša, tempia dovanų. • 
Tiems, kur mokosi gerai, 
Jis daugiausia duos tikrai
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