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Lietuvos

gyventojai
neatkūrė
komunizmo

Praėjusių metų gale Lietuvoj 
buvo ypatingai sustiprintos pas
tangos Lietuvos žmonėms jtikin 
ti, kad bolševizmas neva visada 
buvęs “visos Lietuvos liaudies 
svajonė”, ir kad 1) jau 1918-19 
metais toji “liaudis” buvusi be
veik visoj Lietuvoj sukūrusi vadi
namąją “tarybų valdžią”, kuri 
tik užsienio kapitalistų pagalba 
buvusi “laikinai sužlugdyta”, ir 
2) 1940 metais vėl neva “pati 
Lietuvos liaudis” tą “tarybų val
džią” Lietuvoj atkūrusi...

Pastangos prieš lietuvius 

istorikus - išeivius

Atitinkamai “istorijai” sukurti 
buvo sumobilizuoti visi gabesnie
ji lietuviai komunistai bei sava
noriški ar net ir priverstiniai jų 
sankeleiviai. Jų visų pastangų 
vaisiams patikrinti, {vertinti bei 
galbūt atitinkamai pataisyti gruo 
džio 26 d. Mokslų akademijoje 
Vilniuje buvo sušaukta tam tikra 
konferencija, kurioj vyriausias ko 
munistų partijos veikimo Lietu
voj istorikas R. Šarmaitis pasisa
kė, kad visos tos pastangos nu
kreiptos ypač prieš em’gracijoje 
esančius lietuvius istorikus, tebe- 
teigiančius, jog, tariant paties Šar 
maičio žodžiais — “tarybų val
džia { Lietuvą buvusi atnešta 
Raudonosios Armijos” ir nieko 
nesakančius “apie pačių Lietu
vos darbo žmonių kovą dėl tary
bų valdžios...”

Ką skelbė R. Šarmaitis

Tokiems teigimams “sugriau
ti” Šarmaitis, turbūt remdamasis 
archyvuose rastais užsiminimais 
apie 1918-19 metais iš Rusijos 
Lietuvon atklydusių agitatorių į- 
vairius bandymus “skelbti revo
liuciją”, tvirtino, kad “tarybų 
valdžia” veikusi (I) net Kaune, 
Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje “ir ki
tose Lietuvos vietose, kur Rau
donoji Armija 1919 metais iš vi
so nėra buvusi”. (TIESA, 1968 
m. gruodžio 27).

Lietuvoje niekas negynė 

“tarybą valdžios”

Pats Šarmaitis tokį “faktą” į- 
vertino, kaip “nereikalaujantį 
netgi istoriko ar politiko komen
tarų”. Iš tikrųjų, ir be komenta
rų aišku, kad Kaune ir visur ki
tur, kur dar nebuvo įslinkę rau
donarmiečiai, veikė Lietuvos val
džia, ir ten neveikė jokia kita vai 
džia, — nebent “valdžios veiki
mu” būtų laikomi ne tiek gau
sių, kiek pretenzingų agitatorių

paskiri šen ar ten pasireiškimai. 
Lietuvos valdžia iki tų pačių me
tų vasaros pabaigos sugebėjo iš
stumti raudonarmiečius ir iš vi
sos Lietuvos. O kur neliko rau
donarmiečių, ten neliko ir jo
kios “tarybų valdžios”, kurios, ne 
skaitant iš Rusijos atsiųstų rau
donarmiečių, Lietuvoj niekas ne
gynė. O tačiau R. Šarmaitis apie 

I tą neva be rusų durtuvų para
mos “tarybų valdžios veikimą” 
kalbėjo po mokslų akademijos 
skraiste vykusioj konferencijoj,

Gražioji Praha giliai žiemai įsigalėjus Europoje

Trys astronautai, parinkti šių metų 
vasarą skristi ir nutūpti mėnu
lyje: iš viršaus Neil A. Arm
strong, Michael Collins ir Edwin E. 
Aldrin.

Maskva baudžia protesto reiškėjus
Baudžiami, protestavę prieš invaziją ar rašytoju bylas — Žymiai griežtesnė sovietą 
cenzūra, policija, smarkiai veikia sekliai — Tačiau gyventojai daugiau abejingi — 
Žinios paskelbtos britų spaudoje. ,

LONDONAS. — “Sunday Ti
mes” žiniomis, dauguma 1.500 
- 2.000 sovietų piliečių, pasirą
žiusių peticijas prieš Čekoslo
vakijos invaziją ar prieš anks
čiau vykusias rašytojų bylas, 
buvo atitinkamai “sudrausti” 
ar nukentėję, netekę tarnybų.

Vienas pavyzdys — rašytoją
A. Ginsburgą gynęs, vienas žy
mesniųjų Maskvos advokatų, 
Boris Zolotuchin, buvo pašalin
tas iš komunistų partijos ir iš 
jo paties vadovautos advokatų 
kolegijos. Jam atimta teisė gin
ti bylas teismuose, jis neteko 
didelės dalies savo pajamų ir 
šiuo metu jam belieka pasiten
kinti teisinio patarėjo pareigo
mis vienoje Maskvos įmonių.

Sugriežtinta cenzūra, 

smarkiai dirba sekliai

Britų dienraštyje skelbiama, 
kad tie faktai žinomi kiekvie
nam teisininkui Maskvoje, ta
čiau jie protestuoti neišdrįsta, 
nes tai reiškia jų karjeros pa
baigą ir materialinius sunku
mus.

Sovietų vyriausybė griežtą 
kovą su nepasitenkinimo reiš
kėjais pradėjo prieš 18 mėne
sių. Po Čekoslovakijos invazi
jos valdžios priemonės dar 
griežtesnės: sustiprintos polici-

Pažymi: šiuo metu Danijai 

nedera pripažinti Hanojų

KOPENHAGA. — Vyriausy
bės organas “Ekstrabladet” nu
rodė, kad Švedijai sausio 10 d. 
pripažinus Š. Vietnamo vyriau
sybę, tokio paties žygio turėtų 
imtis ir Danijos vyriausybė. Ta
čiau Danijos užsienio reikalų 
ministerija pažymėjo, kad bent 
šiuo metu Danija apie panašų 
mostą dar negalvojanti. Dani
ja yra Atlanto sąjungos (NA 
TO) narys, tuo tarpu Švedija 
tai Sąjungai nepriklauso.

Socialinės liberalinės partijos 
laikraštis taip pat skatina už
megsti ryšius, nes, esą, kraštas 
“negali amžinai nepripažinti tik 
rovės, kad pasauly veikia ir pa
dalinti kraštai”.

Hanojaus radijo žiniomis, Š. 
Vietnamo vyriausybė pasiuntė

kur dalyvavo asmenys, be abejo 
žinantieji daugiau kaip koki nors 
pradinių mokyklų “pionieriai”. 
Ten buvo, pavyzdžiui, prof. J. 
Matulis, prof. A. Žukauskas ir 
“mokslų akademijos istorijos in-' 
stituto moksliniai bendradarbiai, 
aukštųjų mokyklų dėstytojai ir as 
pirantai, visuomenės ir kultūros 
veikėjai, spaudos darbuotojai, 
studentai”...

Bando nuslėpti Kremliaus

ginkluotą įsikišimą

Betgi, nors ir sunkiai paslepia
mais raudonais siūlais bandoma 
užsiūti Kremliaus valdovų gink 
luotos intervencijos Lietuvoje 
kaip 1919, taip ir 1940 metų, to 
užsiuvinėjimo tikslas gali būti il
gainiui pasiektas, jeigu iš laisvės 
dar uoliau, negu ligšiol, nebus 
primenami kaip tik tie faktai, ku 
riuos istorijos perrašinėtojai yra 
labiausiai įpareigoti paslėpti.

Šiais 1969 metais sueis jau 30 , 
metų nuo Maskvos sąmokslo su!

jos priemonės .sugriežtinta cen 
zūra ir žymiai pagyvinta įvai
rių seklių veikla.

Piliečiai, bandę protestuoti, 
buvę slaptai teisiami arba pa
teko į priverčiamojo darbo sto
vyklas.

Vis labiau įsigali baimės 

jausmas

Nors sovietinis režimas ven
gia kritikus siųsti j kalėjimus 
ir nebūna sušaudytų, kaip Sta
lino valdymo Įeik 'iu, tačiau 
nebėra jokia ptuk kad kraš 
te vis labiau įsig. \ z unės jaus
mas. Kietosios ki es šalinin
kai, įsigalėję sj '""nybose,

Peter Colotka. paskirtas, vietoje 
populiaraus J. Smrkovskio, parla
mento pirmininku Prahoje.

Švedijai ; raštą, dėkodama už 
pilnutinį krašto diplomatinį pri
pažinimą.
Sovietai skuba su pasiūlymu 

Danijai ir Norvegijai

MASKVA. — Komunistų par
tijos organas “Pravda”, su pa
sitenkinimu paskelbęs apie Šve
dijos žygį, kuris buvęs “išmin
tingas”, dabar ragina Daniją 
su Norvegija vykdyti tą patį. 
Esą, pasak sovietinio dienraš
čio, skandinavų kraštai teigia
mai vertiną Švedijos mostą. Jei 
Danija su Norvegija pasektų 
Stockholmo pavyzdžiu, tai, tei- 
;gia “Pravda”, jos teigiamai pri
sidėtų prie taikingo Vietnamo 
klausimo sprendimo.

• R. Nfcsonas vakas 4 dienom 

išvyko į Floridą, Key Biscayne. 
Numato baigti ruošti kalbą pri
saikdinimo iškilmėse.

Hitleriu. Lietuva buvo viena iš 
to sąmokslo aukų, ir derybos dėl 
Lietuvos buvo pati begėdiškiau
sia to sąmokslo dalis. 1940 me
tų liepos 23 d. pats J. Paleckis, 

1 tada dar visiškai neprityręs Krem 
liaus statytinis Lietuvoj, viešai 
pašlovino Kremliaus į Lietuvą at 
siųstą Raudonąją armiją už “ta
rybinės santvarkos atnešimą”. 

Svarbu skelbti tikrąją tiesą

Dabar Kremlius jau yra įparei 
gojęs ištisą istorijos perrašinėtojų 
talką įrodinėti, kad tada “pati 
Lietuvos liaudis atkūrė tarybų 
valdžią...” Dėl to svarbu dažniau 
ir garsiau bent iš tolo priminti, 
kaip Lietuvos pagrobimas iš tik
rųjų buvo suplanuotas ir suorga
nizuotas. Svarbu apie tai kalbėti 
dažnai ir garsiai ypač todėl, kad 
viešai sakoma tiesa, pasirodo, į- 
stengia net ir pro labai saugo
mas užtvaras, net ir į Lietuvą 

! prasiveržti.

nevengia atsiskaityti su vadi
namais liberaliniais kritikais.

Britų šaltiniais, būtų klai
dinga manyti, kad pati sovietų 
visuomenė reikštų pasipiktini
mą. Priešingai, dauguma rusų 
reiškia abejingumą arba jiems 
visai neįdomūs pastarojo meto 
reiškiniai. Tik nedaugeliui gy
ventojų rūpi, kad būtų žiūrima 
įstatymo raidės. Vis dėlto pri
pažįstama, kad Sovietijoje yra 
atsiradęs naujas sugriežtintos 
krypties tarpsnis.

žinias pateikė 

nekomunistas žurnalistas

“Sunday Times” nurodo, kad 
aukščiau minėtas informacijas 
Vakaruose paskleidė nekomunis 
tas, rusiškai gerai kalbąs žur
nalistas, kelerius metus dirbęs 
Sovietų Sąjungoje. Dėl supran
tamų priežasčių jo pavardė ne
skelbiama.

Paryžiuje
Izraelis buvo atmetęs Paryžiaus 

pasiūlymus

PARYŽIUS. — Čia skelbia
ma. kad Prancūzija sutinka 
ginti savo sprendimus Izraelio 
ginklus sulaikius ir atsisakius 
grąžinti Izraelio {mokėjimus, 
jei Izraelis šiuo klausimu rei
kalaus jam grąžinti ligi 100 
milijonų dolerių sumą, kuriuos 
jis buvo įmokėjęs už dabar su
laikytus lėktuvus bei kitus ka
rinius reikmenis.

, Paryžiuje nurodoma, kad po 
1967 m. karo Izraelis 3 kartus 
atmetęs prancūzų pasiūlymą 
grąžinti Izraelio mokėjimus už 
jo pirktus lėktuvus.
• “Metas liautis kalbėti apie 

laimėjimus Vietname” — vakar 

pareiškė JAV delegacijos pirm. 
Paryžiuje A. Harriman. Jis ti
kisi sėkmės taikos pasitarimuo
se ir šią savaitę jau grįžta į 
JAV.

KALENDORIUS
Sausio 14 d.: šv. Hilarijus, 

šv. Makrina, Laimis, Auksė.
Sausio 15 d.: šv. Bonitas, šv. 

Sekundina, Dailius, Snieguolė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, temp. sieks apie 20 
ir kiek daugiau 1. F., ryt — kiek 
šilčiau, galimas lietus ar snie
gas.

Saulė teka 7:16, leidžias 4:43.

VLIKas skelbs dokumentus

Tuo sumetimu Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas ar 
timiausiu metu pateiks per Eltos 
Informacijas eilę prisimintinų do 
kumentų tekstų bei ištraukų, ro
dančių, kaip ir koks prieš 30 me
tų buvo sudarytas sąmokslas dėl 
Lietuvos tarp Maskvos ir Berlyno 
diktatorių.

Kremliaus valdovų galios ne
pasiektose šalyse tie dokumentai 
seniai nebe paslaptis, nors daug 
kur ir čia tebėra svarbu juos nuo 
lat priminti. Bet svarbiausia, kad 
apie juos išgirstų ypač Lietuvoj, 
kur jie ligi šiol tebėra slepiami. 
Tesusimąsto apie juos ir tie aka
demikai, profesoriai bei studen
tai, kurie apsiima ar kuriems ten 
ka nemaloni pareiga įrodinėti, 
kad vadinamoji “tarybų valdžia” 
ne ant rusų kompartijos pasiųs
tų tankų į Lietuvą atvežta.

(ELTA)

Gina Lollobrigida, po pertraukos! 
vėl pasirodė, naujame filme — da
bar ji vieši JAV-se, reklamuoja ne 
tik filmą, bet. aišku, ir save...

Demonstracijos
Londone

Protestavo prieš britų 

“rasinę politiką”

LONDONAS. — Užvakar ir 
vakar Londone vyko stambios,

' daugiausia juodos rasės ,gy
ventojų demonstracijos. Sekma
dienį apie 5.000 demonstrantų 
reiškė protestą prieš britų “ra
sinę politiką” Rodezijoje. Minia 
bandė įsiveržti į Rodezijos rū
mus Londone, buvo susidūrimų 
su policija. Jos stiprūs daliniai 
rūmus apsaugojo. Sužeista 17 
policininkų ir 25 demonstrantai.

Keli šimtai riaušininkų puolė 
ir Trafalgar aikštėje esančius 
“Pietų Afrikos rūmus”. Buvo 
išdaužyti langai, bet policija ir 
vėl sustabdė įsiveržėlius. Su
žeista keliolika, daugiau 30 su
imta.

Dalyvavo Ir komunistinis 

jaunimas

Žygiai prieš Rodezijos ir P. 
Afrikos rūmus prasidėjo vy
kus demonstracijai Hyde parke. 
Tūkstančiai demonstrantų šū
kavo: “Apginkluokite Afrikos 
darbininkus”, “Pakarkite Ian 
Smith” — Rodezijos min. pir
mininką.

Demonstrantus organizavo 
“Juodųjų gyventojų sąjunga”. 
Dalyvių tarpe buvo ir baltosios 
rasės gyventojų — jų daugu
ma priklausė “Jaunųjų komu
nistų lygos” padaliniams. Kai 
kurie demonstrantai skelbė: 
“Valdžia priklauso juodiesiems” 
ar “Policija pasižymi brutalu
mu”. Tai šūkiai, ryškiai prime
ną JAV-se vykstančių riaušių 
dalyvių reikalavimus ar kalti
nimus.

• R. Nbtonas, Kongrese su
skaičiavus balsus, paskelbta, e- 
sąs teisėtai išrinktas JAV pre
zidentu.

Brutalusis sovietinis batas ir prasikalusios laisvės gėlės 
.(iš olandų spaudos)

IŠ VISUR
Praha siekia ryšių su 

JAV-mis
Pagrindinė politikos kryptis — 

santykiai su Maskva

PRAHA. — Čekų politikai 
šiuo metu reiškia noro užmegs
ti artimesnius diplomatinius ry
šius su JAV ir mano, kad so
vietai dėl to nesipriešintų. Už
sienio ministerijos pareigūnai 
teigia, kad jau praslinkęs ilgas 
laiko tarpas po invazijos ir jau 
metas gyvinti santykius.

Kai kurie čekų ir slovakų po
litikai 1968 m. pradžioje ste
bėjosi Washingtono nepaslan
kumu — suartėti su laisvėjimo 
režimu. Tuo metu manyta, kad 
santykiai su čekais galį neigia
mai atsiliepti Prahos santy
kiams su Maskva.

Šiuo metu Praha savo poli
tikos svarbiausiuoju bruožu lai
ko santykių normalėjimą su 
sovietais, betgi, iš kitos pusės, 
santykiai su JAV sumažintų į- 
tampą Europoje.
Prisibijo sovietinių raketų barių

Dėl numatomų NATO karinių 
pratimų ir Atlanto sąjungos 
stiprėjimo reiškiama nepasiten 
kinimo — esą, ateity tai verstų 
Maskvą patsoviau laikyti savo 
dalinius krašte ar, kas dar la
biau galima, Čekoslovakijoje į- 
rengti jų pačių aptarnaujamas 
raketų bazes.

Vietname
Puolė JAV bazę

Numato galimą priešo ofenzyvą 

pietuose

SAIGONAS. — Vietkongo da 
liniai vakar įsiveržė į stambią 
JAV aviacijos bazę Can Tho, 
80 mylių į pietus nuo Saigono, 
Mekongo upės deltoje. Jie su
naikino 15 JAV helikoptreųi ir 
kelis sužalojo. Amerikiečiams 
pavyko priešą išstumti. Karinių 
sluoksnių nuomone, tas staigus 
puolimas galįs reikšti, jau nuo 
seniau laukiamą, priešo puoli
mą Mekongo deltos srityse. Tai 
buvo pirmasis, po kelių savai
čių pertraukos, priešo puolimas, 
nukreiptas prieš JAV bazę.

Toliau tęsiami aviacijos 

puolimai

B-52 bombonešiai keliomis 
bangomis puolė priešo bazes į 
pietus nuo Saigono. Be to, buvo 
puolami priešo dalinių perme- 
.timo keliai. Į pietus nuo Hue 
priešas numušė vieną amerikie
čių lėktuvą naikintuvą. Dviem 
lakūnams pavyko išsigelbėti.

• P. Vietnamo dvi “geros va
lios” delegacijos atvyko į To
kio — jos keliauja į JAV ir 
Prancūziją.
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S1RL/Y
Nesukursi geresnės žmonijos 

be geresnio žmogaus.
Gyvenimo tiesa

Šviesus lietuvis teisininkas 
Stanka norėjo įkurti pasaulinę 
vyriausybę. Dabartinėse sąlygose 
neįvykdoma svajonė, nes neišsi
auginant asmenybėmis sveikų 
žmonių niekada nesulauksi
me tokių žmonių junginio. Rei
kia kiekvieną darbą pradėti nuo 
pradžios. O geresnės žmonijos su
sijaukimas irgi ne kitaip įgyven
dinamas: reikia žmogų pradėti 
gerinti nuo pat mažumės. Ta
da mes pajėgsime žmoniškų as
menų išsiauginti. Pastarieji ju- 
kurs bendruomenes, sudarys vy
riausybes - ir visi gėrėsimės žmo
niško žmogaus darbais. Dabar 
mes taip asmenybėmis sumenko- 
me, kad Paryžiuje per metus lai
ko nesutarėme, kaip prie stalų 
sėdėsime taikos reikalus aptarda
mi. Tai ryškiausias įrodymas, 
kad mums visiems reikia pradė
ti darbą nuo pat pamatų tvar
kymo, jei norime susilaukti pas
tovios taikos. Leiskime pasisaky
ti mūsų pedagogams minėtų pa
matų tvarkymo reikalais. Štai 
tuo reikalu mok. Domės Petru
tytės vienos paskaitos minčių da
lis.

Dar nėra pilnai subrendusio 
žmogaus

Naujų metų angoje kas metai 
apibėriame vieni kitus įprasti
niais, vis tais pačiais nusidėvėju
siais linkėjimais, kurie, iš tikrų
jų, yra ne kas kita, kaip tuščia
žodžiavimas. Pagaliau, kad ir 
nuoširdžiausiai tariami linkėji
mai, neturi jokios galios pakeis
ti gyvenimo įvykių, nes jie tie
sioginiai priklauso nuo žmogaus 
dvasinio subrendimo laipsnio. 
Sakau, “subrendimo laipsnio”, 
nes visapusiškai, pilnutiniai su
brendusio žmogaus nėra. Jei 
taip galima išsireikšti, yra tiktai 
daugiau ar mažiau apibrendę ir 
visiškai nesubrendę, nors ir už
imą kartais aukštas ir atsakin
gas vietas asmenys. Štai kodėl, 
tarp tikro gyvenimo ir kilnių 
linkėjimų atsiveria vis gilesnė 
bedugnė.

Kaip nesubrendęs vaisius yra 
žalingas žmogaus organizmui, 
taip nesubrendę žmonės yra 
kenksmingi visuomenei. Jie yra 
ardytojai, griovėjai, kenkėjai, 
naikintojai viso to, kas neša pa
laimą. Nesubrendėliai yra dvasi
nės džiovos bacilų skleidėjai. 
Tomis bacilomis lengvai užsikre
čia menkiau dvasiniai subrendę 
asmenys. Šiandien tokių menky
stų - visiškai nesubrendusių as
menybių — skaičius yra labai di
delis ir jis šuoliais auga, nes to
kiems nesubrendėliams purią dir 
vą paruošia sparčiai pirmyn va
romas technikinis, įvairiausiais 
patogumais persotintas gyveni
mas. Nelaimė, kad tokioje me
džiagų gausybėje vaiko asmeny
bės brendimo reikalai yra vi
sai pamiršti. Visi tik rūpinasi ką 
valgyti, ką gerti, o ne kaip savas 
asmenybes subrandinti! Šitokioje 
ne^fsapusiškdje sveikatoje ir glū 
di civilizuotos žmonijos tragedi
ja. Todėl, kol nepervėlu, ragina 
mus mok. D. Petrutytė, visi sku
bėkime vaikui į pagalbą. Stenki
mės visi pirmiausia pažinti dės
nius, pagal kuriuos vyksta asme
nybės brendimas — žmogaus ge- 
ravalėjimas.

Žmogaus subrendimas - Dievo 
duotų jam jėgų galimai pilnesnis 

išvystymas

Kalbant apie subrendimą pa
prastai žmonės turi galvoje žmo
gaus iKtoą. Subrendusiu laiko

Gandras pelkėje. Scena iš Alvudo 
Vaikų teatro, kuris už poros sa 
Vaičių Jaunimo centre vaidins 3 v. 
pasaką su baletu “Džiaugsmas". 
Dekoracijos dail. Juozo Kiburo. 
Kostiumai — Jono Narukyno

Nuotr. inž J* Slaboko

mas tas žmogus, kurio fizinis ir 
fiziologinis vystymasis galutinai 
yra Užbaigęs savo ciklą. Turint 
galvoje fizinį žmogų, geriau būtų 
sakyti suaugęs bei užaugęs žmb- 
gus. Suaugęs kūnas dar nereiškia, 
kad yra ir subrendęs jausmais -as 
menybe. Daugelis suaugusių 
žmonių Keka nesubrendusiais 
jausmais, ir tokiais jie lieka visą 
savo amžių. Dėl tokių nesubren
dėlių ir verda visas pragarės ant 
žemės.

Žmogaus subrendimas turi ry
šio su jo dvasia, — kitaip Sakant 
jausmais. Pastarieji apima dauge
lį žmogaus dvasios apraiškų: va
lią, darbštumą, gėrio pamėgi
mą, grožiui atsidavimą... Vis tai 
tie ir dar kiti gerų jausmų pasi
reiškimai. Nesubrendus dvasia 
žmogus irgi turi jausmus, tik jie 
ėsti neigiami — pavydas, apkal
bos, tinginystė... ir visa eilė kitų 
šėtoniškų dvasia nebrandaus 
žmogaus darbų.

Kaip fiziniam žmogaus augi
mui, taip ir jausmais brendimui 
reikia atsakančios aplinkos ir są
lygų. Iš nieko niekas nepasidaro. 
Be tinkamų sąlygų niekas neau
ga, niekas netrtrpsta ir niekas ne
gali bręsti. '

Fizinis žmogaus augimas šian
dien kartais turi neblogas sąly
gas. Dvasinis —jausmais žmo
gaus brendimas šiandien dar 
gaubiaihas didelės tamsos, neryž- 
tumo ir sėrtų prietarų. Todėl ne
nuostabu, kad daug dabar visb- 
se srityse turime nedakepėlių, ku
rių veikimės reiškiasi vien ar
dymu, griovimu visuomeninių 
pamatų ir višb, kas yra gražu, do 
ra ir gėrė.
Pažiūrėk į savo dvasios veidrodį 
ir suprasi, kiek dar reikia pačiam 

iki subrendimo
Sekantieji mok. D. Petrutytės 

paduoti jausmais subrendimo aš- 
tuoni požymiai yra tik keletas 
iš daugelio. I. Sugebėjimas val
dyti pyktį ir be žiaurumo bei ne
apykantos lyginti kilusius nuo
monių skirtumus. 2. Žmogaus 
rodomas pakanta tiems, kurie 
kantrumas gyvenimo nesėkmėse 
dvasia subrendusįjį žemina, įžeidi1 
nėja ar net pajuokia. 3. Pastovu
mas siekiant gerą tikslą įgyven- 
dimo ir neviltį keliančių trukdy
mų. 4. Nesavanaudiškumas — 
greitas ir nuoširdus atsiliepimas 
į kitų reikalus ir vargus. 5. Pa
jėgumas pasitikti nemalonumus 
ir žmonėmis nusivylimus be kar 
tėlio, įtūžimo bei kerštingumo. 
6. Kilnus nuolankumas: tik bran 
di dvasia asmenybė pajėgia, pa
mačiusi savo klaidą, prisipažinti 
klydusi. 7. Tvirtas ir garbingas 
laikymasis duoto žodžio. Tik jaus 
mais nesubrendėliai visur ir visa-

da bando išsisukinėti. Tokių gy
venimas pilnas neįvykdytų ar su 
laužytų pažadų, darbų, planų... 
8. Sugebėjimas nemaištauti, ne
nusiminti, rankų nenuleisti dėl 
akivaizdžių negerovių, kurių tuo 
tarpu negalima pakeisti. Brandus 
jausmais tokiais atvejais ryžtasi 
ištvermingai dirbti, kad pagerė
jimas, jei ne jam, tai jo vaikams 
dteitų. Taip lašas po lašo ir pra- 
prašo net akmenį.

Šios kelios apybraižos jau rodo, 
kad nelengva surasti tokį žmogų, 
kuris turėtų visus anksčiau mi
nėtus ir dar kitokius brandžios 
asmenybės privalumus. Mūsų vi
sų asmenybės yra tartum mez
ginys, su daugiau ar mažiau nu
leistų akučių.

JŠVADA. Didžiausias žmogaus 
gėris yra jo pilna sveikata: ne tik 
kūno, proto — bet svarbiausia ir 
jausmų. Jausmais sveiką žmo
gų vadiname asmenybe bran
džiu. Tokie žmonės teikia lai
mę kitiems ir tuomi patys tam
pa laimingais. Visas geravalisku- 
mo pasireiškimas yra tegalimas 
tik jausmais subrendus. Tokie as
menys yra tiek Dievui, tiek žmo
nėms mieliausi sutvėrimai. To
dėl visi žinokime šiandien tris 
dalykus: I. Kiekvienam iš mūsų 
reikia daugiau geravalėti — jaus 
mais bręsti. 2. Ryžkimės svar
biausiam darbui: moksliškai ti
krai, morališkai teisingai ir žmo
gaus prigimčiai atsakančiai veik
dami nusistatykime —jausmais 
tvarkytis — bręsti. 3. Kalbas pri- 
tildę, imkimės reikiamų darbų 
tuč tuojau: kurkime savu kruvi
nu prakaitu tokias sąlygas, tokią 
aplinką, kurioje ne tik mažiausie 
ji pajėgs į geravalius augti, bet 
ir suaugę sugebės savo įvairio
pus asmenybės dygliuotumus ap
karpyti. Apie tai daugiau sekan
tį kartą.

PASKAITYTI: J. R. Rees, M.
D. Modern Practice in Psycho- 
logical Medicine, Paul B. Hoe- 
ber, inc., New York.

TEISINGĄ PATARIMĄ 

ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI.

KLAUSIMAS. “Drauge” tėvas 
Venckus, S. J. rašė apie Pietų Am 
rikojė gyvenantį gydytoją ir nau
ju būdu operuojantį apakusius 
žmones dėl kataraktų. Patarė pas 
jį vykti. Vienu piūviu išimąs su
gadintą lęšiuką. Gerai rašyti, bet 
man nuvykti pas tą gydytoją neį
manoma. Kas man, Chicagoje gy-; 
Venančiąm, daryt? O jau abiejo- 
mis akimis pradedu vis mažiau] 
šviesos regėti. Akių gydytoja sakė,

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL Jh 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mea patelefonuosime jūsų gydytojui

kad turiu tuos vargus dėl katarak
tos. Patarė operuotis.

ATSAKYMAS. Tėvas Venckus, 
garsusis pamokslininkas, gražiai 
aprašė mediciniškoj apsaugoj jau 
žinomą minėto gydytoją bandy
mą operuoti kataraktas, suviri
nant lęšiuką ir vienu piūviu jo da 
lis išimant. Tai naujas tos ligos 
tvarkymo būdas. Jei jis bus sėk- 
rhingas, taip bus operuojama Vi
same pasaulyje tuč tuojaus. Nė
ra tai jokia sunkenybė. Medicinoj 
šitaip dalykai klostosi: jei šian
dien ką gero koks šviesus gydyto
jas sužino, tai rytoj apie tai jau tu 
ri žinias viso pasaulio gydytojai. 

Juk ar ne taip įvyko su pirma šir-

PRISIKĖLIMAS

ALĖ ROTA

Gerai skaitytojams žinoma au
torė išeina į literatūrinį pasaulį 
vė! su nauja tema: vėžiu ser
gančio dailininko psichologinis 
gyvenimas paskutiniame žemiš
kos kelionės etape.

“Kur meilė, ten yra gyveni
mas” — mąsto ligonis gulėda
mas patale ir iš nevilties žen
gia į dvasinį prisikėlimą.

Knyga verčia susimąstyti, o 
vietomis net susigriaužti, kad gy
venimas toks gražus, o vistiek 
reikia jį palikti. Autorės žodžiai 
darosi savi, mintys artimos ir 
skaitytojas nejučiomis pradeda 
gyventi jos piešiamais vaizdais.

Knyga išleista “Nidos” klubo, 
GAUNAMA “Drauge”. Jos 

kaina $2.50.
Illinois gyventojai turi pridėti1 

prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motor,; Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Rampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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Apdraustas perkraustymas 
Iliųi metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-3980

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr.. penktad. 1-5, Ireč. lr šešt. *lk 
sanitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktaaie- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p.
LMKuntad priimami pafial erualtarlmą.

dies operacija. Šiandien dauge
lyje vietų ji praktikuojama. Pasišė 
kimas priklauso ne vien nuo gy
dytojo įgudimo, bet nuo žmogiš
kų vyksmų žmogaus kūne eigos. 
Nenusimink ir Tamsta: visai nes
varbu, kaip dideliais pjūviais akis 
operuojama, svarbu kaip prisilai
koma žmogaus kūne vykstančių 
gyvybinių veiksmų eigos. Klausyk 
savo akių gydytojo patarimo — 
operuokis.

Dabar kataraktos operacija at
liekama labai sėkmingai. Ji Chi
cagoje net geriau kaip kur kitur 
pasiseks. Jokios abejonės neturėk 
dėl to. O kai iš mediciniško ban
dymo stadijos minėto gydytojo pa 
tobulinimas pereis į gydytojams 
priimtina praktiką, tai ir Chica
goje, fr visur patobulintai bus a- 
kys operuojamos. Neužmiršk — 
geriau aplink mylią, negu tiesiai 
į skylę. Taip protingai patardavč 
jaunėjai kartai lietuviai tėvai. 
Taip ir eik. Kartais su didesniu 
piūviu operacijoje gali daugiau 
lkimėti, negu priešingai. Niekur 
vykti nereikia, išskyrus ten, kur 
Tamstos akių gydytojas pataria. 
Sėkmės!

NEGĘSTANTI 
ŠVIESA

f Ą .« , .

PRANAS GARŠVA

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istorija Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam* kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings- 
rtius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoja pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

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

Rezid. Telef. 289-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.: 
jei' neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANHA BALIUNAS
akIų, ausų, nosies ir 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2856 West «3rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vaL Ir 7—9 v. 
Vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus. . , ■

OMso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 6-5076

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Teb; PRospeot 8-1717 

Rcztab: 3241 West 6«th Plaee 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8: tre
čiadieniais uždaryta,. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

281)1 VVest 83rd Street 
Kampas 68-člos ir Callfornla

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-8048
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 VV. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—B, 7—9 vai. Penkt. 2—S lr 
šeštad. 10—2 vai.

Ofb. 735-4477. Rez. PR 8-6900.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYUft — NERVU IR 

EMOCINES UGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VV. 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo S lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
OR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. ' kasdien nuo 6 lki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad.; antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad.

i ■
Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4169

DB. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 Vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South AVestem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. tkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmiock 6-8545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., B—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Prilminčja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os tr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
fieštad. 9 v. r. — D v. popiet.

* Redakcija dirba kasdien jį,-
8:30 — 4:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00. |

♦ Administracija dirba kaa- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- g 
niais — 8:30 — 12:00.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
IJetavlškai kalba

DB. FBANK PLECKAS, OPT.
3424 W. «Srd St., OR 3-1044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 926-7697 

5159 So, Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DB. E. BINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, m

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susitarimą.

DB. P. STBIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v„ penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 V. va
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta
 Rezid. tel. WA 5-3099

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA III MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
TeL PRospeot 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki S 
v. v. šeštad. 2—4 vaL popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
VaL: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta
Telefonaa — GRovehill
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALVBe AKUŠERIJA IRl-

MOTERU LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 v. vak 
Šeštadionlais 1 lki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeot 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue
VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3160

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 ▼. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sustfcatimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 086-4880

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvlrt 8-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 v»L popiet-



Veiksnių užmojai ir

PAVIENIŲ RYŽTAS
Naujiems metams prasidė

jus, tai vienur, tai kitur pa
sirodė priminimai apie mūsų 
veiksnių anksčiau skelbtus už
mojus ir švelnesni ar kietesni 
priekaištai dėl neišpildytų vil
čių.

Gerai, kad tas reikalas pri
simenamas, nes Lietuvos pa
vergimas yra visų mūsų gy
vybinis rūpestis. Gerai, kad ir 
veiksniams primenama pasi
tempti, nes niekada nebus per 
daug pastangų dėl Lietuvos 
laisvinimo.

Tačiau iš kitos pusės reikia 
j padėtį žiūrėti realiai, šian
dieną mažai kas į vadovaujan
čius postus nori įeiti. Be gau
saus darbų krūvio ir nemažes
nių priekaištų, asmeniškai juk 
tos pareigos žmogui beveik nie 
ko kito neduoda. Mes juk ne
sudarome mūsų veiksniams nė 
minimalinių pragyvenimo gali
mybių. Pasiimamos jų aukštos 
visuomeninės pareigos yra kar 
tu ir pramatymas, kad joms 
teks atiduoti savo laisvalaikio 
ir poilsiui būtino laiko žymią 
dalį. pridėti savo lėšų, gal net 
tarpais atsitraukti nuo savo 
tiesioginio darbo. Tik diploma
tinio personalo nariai ir Lie
tuvos Laisvės komiteto nariai 
tai iš užšaldytu fondu, tai iš 
oficialių šio krašto šaltinių gau 
na pragyvenimo minimumą ir 
i S iu būtu daugiau teisės rei
kalauti stipriau pasispirti.

*
Apskritai, reikia atsiminti, kad 
tik diktatūrinio kelio šalinin
kai gali manyti, kad i viršūnes 
pastatytieji turi viską galvoti, 
viską diriguoti, būti viso vei
kimo sūkuriais. Mes esame de
mokratinio kelio šalininkai, ir 
tai reikalauja, kad kiekvienas 
eilinis ne tik iąustų teise pa
kritikuoti į viršūnes iškeltuo
sius. bet jaustų ir pareiga sa
vo paties iniciatyvą parodyti 
ir darbingumą bei pastangas 
išvystyti. Rankos žmogui ne 
tam duotos, kad tik pakeltu 
jas balsavimų metu, bet kad 
ir prieš tai ir po to griebtųsi 
būtino darbo. Veiksnių sudary
mas dar neduoda teisės vi
siems kitiems kristi į pasyvu
mą.

*
Tie patys dėsniai galioja ne 

tik visos mūsų lietuviškos iš
eivijos visuomenės sąrangoje, 
bet ir pavienių organizacijų 
veikloje. Nario pareigos nesi-

riboja tik valdybos išrinkimu. 
Kiekvienas privalo savo įnašą 
skirti. Mūsų ir skaičius, ir lė
šos, ir jėgos nėra jau taip la
bai dideli ir todėl tik bendro
mis pastangomis mes galime 
įstengti ką nors pasiekti. Nei 
pasyviųjų legionų, nei atkritė- 
lių dezertyrų lietuviškame 
fronte negali būti. Visų ini
ciatyva ir pastangos čia rei
kalingi ir brangūs. Kiekvienas 
pagal savo sugebėjimus, jėgas 
ir išteklius savo įnašą privalo 
inešti ten. kur jis gali. Kriti
kuoti vadovus ir snūduriuoti 
patiems yra pats žemiausias 
užmojis.

*
Ta pati taisyklė galioja ir 

mūsų ideologiniame fronte, 
šiandieną visame pasaulyje t 
vyksta žūtbūtinė ideologinė i 
kova. kokios joks kitas šimt- j 
mėtis nėra matęs. Diktatūros, , 
prievartos, ateizmo nešėjai, ap
siginklavę pačiomis moderniš
kiausiomis priemonėmis, išvys
tę vergų darbą, gaunamas lė
šas susemia savo kreivai pro
pagandai ir akcijai. Tam atsi
spirti reikia visuotiniu pastan
gų. Negalima to palikti tik 
vvriausvbėms, tik dvasiniams 
vadovams. Kiekvieno įnašas 
čia reikalingas. Kiekvienas pri 
valo būti ir demokratijos ir 
krikščionybės apaštalas, šių 
didžiu idėjų skleidėjas. Visu 
pirma tai turi atlikti savoie 
šeimoje, savo jaunojoje kar
toje, perteikiant savąii patvri- 
ma kad įvairios “naujosios ' 
kairės” sąjūdžiu mūsų jauni
mas nebūtu taip lenavai nu
bloškiamas į klystkelius.

*
Teko nepaprastai gėrėtis tė

vu. kuris susiekdamas vis 
klausdavo, kokia dabar bus 
reikšmingesnė knvga pasiro
džiusi, kad švenčių, vardinių 
proga galėtų savo vaikams pa
dovanoti. ugdydamas juose 
krikščioniškųjų idealų pamėgi
mą. Pvz. kiekvienas gali būti 
šiandieną lietuviško, mums 
brangios krikščioniškos ideo
logijos laikraščio platintojas, 
skleidėjas.

Bendra visų iniciatyva gra
žiai pasitarnaus lietuvybei ir 
krikščioniškai kultūrai. Kad 
tik visi jaustume atsakomybę 
ir visi dėtume pastangas, nepa 
likdami nei galvojimo, nei vei
kimo monopolio vien tik veiks
mams ar kitiems mūsų išrink
tiems vadovams.. J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

SOVIETŲ POSŪKIS Į KAPITALIZMĄ
Sovietų Sąjungoje netaip se

niai pradėtas naujas posūkis ga
myboje, kada ūkis iš komunis
tinio planavimo pasukamas (ka
pitalistinio) ūkio kryptimi, dau
giau panaudojant vietinę inicia
tyvą ir išryškinant pelno paska
tą..

Naujas posūkis pasirodė nau
dingas ir labiau išryškėjo anksty- 
besnio komunizmo trūkumai.

Apie tai “Tiesa” Nr. 287 gruo
džio 12 d. įdėjo Kauno F. Dzer
žinskio staklių gamybos inžinie
riaus K. Dzidoliko straipsnį, ku
riame rašoma:

“Ekonominė reforma, prieš po 
rą metų atėjusi į pramonę, dabar 
jau galutinai įsitvirtino. Sekan
čių metų pirmajame pusmetyje 
visos įmonės ūkininkaus naujai. 
Taip bus užbaigtas pirmasis, 
pats svarbiausias ekonominės re-- 
formos pramonėje etapas. Tuo 
pačiu metu vyksta ir antrasis eta 
pas — naujoji ūkininkavimo 
tvarka tobulinama.

Kauno F. Dzeržinskio staklių 
gamykla naujai ūkininkauja jau 
antrus metus. Per šį laiką gamy
klos techniniai — ekonominiai 
rodikliai žymiai pagerėjo. Lygi
nant su 1966 metais, realizuotos 
produkcijos apimtis šiais metais 
padidės daugiau kaip trečdaliu, 
pelnas — beveik trečdaliu. Dar
bo našumas išaugo 19 procentų, 
o fondogrąža —13 procentų. Be

abejo, dirbant pagal senąją tvar
ką, tokios palankios dinamikos 
negalima būtų tikėtis”.

T. Žvilb.

Viceprez. Huimphrey su žmona šoka 
VVaBhiųgtone, Mtnnesotos pareigū
nų suruoštame baliuje.

PRANCŪZIJOS SM ŪGIS IZRAELIUI
Prancūzija uždraudė išvežti lėktuvus, jų dalis ir kitus ginklus į Izraelį

Izraelio karinis užpuolimas 
Beiruto oruosčio ir sunaikini
mas 13 lėktuvų iššaukė nenu
matytas pasėkas. Šis žygis bu
vo ne tik žodžiais pasmerktas, 
bet Izraelis sulaukė ir nelauk
to atkirčio.

Ankstesnė įtampa Artimuose 
Rytuose darosi pavojinga. Gin
čo šalys ima grasinti karu. Ga
lybės daro naujus žygius įtam
pai mažinti.

Šiuo metu laikytini atgyven
tais Jurij Černiakovo ir Walt 
Rostowo, JAV prezidento pata
rėjo, pasitarimai suderinti šalių 
veiksmams Artimuose Rytuose 
taikai išlaikyti. JAV ir Sovietai 
sutarė Jungtinių Tautų saugu
mo taryboje Izraelio veiksmus 
pasmerkti, nors šis nutarimas 
neturės ryškesnės įtakos.

Andrėj Gromyko darė žygius 
Egiptui sudrausminti, kad jis į 
karą neįsiveltų. Naujojo prezi
dento R. Nixono ypatingas ste
bėtojas William Scrantonas, su
sipažinęs su padėtimi Artimuo
se Rytuose, paruošė planą ša
lims sutaikyti. Plane numaty
tas Izraelio pasitraukimas iš už
imtų sričių, išskyrus Jeruzalę, 
kiek apkarpyta Užjordanė per
leidžiama Jordanijai. Kai ku
riose. vietovėse numatoma lai
kyti Jungtinių Tautų dalinius 
Izraeliui saugoti.

Izraelio reikalavimai didėja
Sovietai po Beiruto užpuoli

mo sustiprino politinį spaudi
mą. Jie siekia sugrąžinti ara
bams Izraelio užimtas sritis ir 
sudaryti keturių valstybių — 
Anglijos, JAV, Prancūzijos ir 
Sovietų — priežiūrą susitarimui 
vykdyti.

JAV negali daryti toliau sie
kiančių sprendimų, kol R. Nixo- 
nas perims prezidento pareigas. 
Izraelio krašto apsaugos minis- 
teriui Moše Dayanui, šalininkui 
užgrobtas Izraelio žemes išlai
kyti, atskridus į New Yorką 
kalbėtis su R. Nbconu dėl kai 
kurių pataisų Scrantono plane, 
jam buvo pareikšta: čia Scran
tono, bet ne Nbrono siūlymas.

JAV pažadėjo Izraeliui par
duoti 50 Phantom sprausminių 
naikintuvų, tačiau susitarimo 
vykdymas atidėliojamas. Sovie
tai. Prancūzija ir Anglija daro 
spaudimą Washingtone atidėti 
naikintuvų pardavimą.

Po 1967 m. karo Izraelis bu
vo nuolaidesnis. Dabartinis Iz
raelio ministeris pirmininkas pa 
reiškė: “Jei reiktų 20 metų ko
voti dėl dabartinių sienų, mes 
ištversime”.

Kovai vesti reikalingi ginklai, 
o ypač lėktuvai. Visi Izraelio 
lėktuvai buvo pirkti Prancūzi
joje. Kai kurių dalių jiems už
teks tik trims mėnesiams. 
Prancūzija pardavė 50 Mirage

GEDIMINAS GALVA

— 5 naikintuvus ir pažadėjo 
Izraeliui pristatyti š. m. kovo m.

Prancūzija nutraukia ginklų 
tiekimą

1961 m. Prancūzijos prezi
dentas tarė: “Izraelis yra mūsų 
santarvininkas ir ištikimas drau 
gas”. Po nepilnų aštuonerių me 
tų nuo pareiškimo, š. m. sausio 
7 d. vakare, Prancūzijos vy
riausybė nutarė drausti Izrae
liui parduoti lėktuvus, jų dalis 
ir kitus ginklus. Nelauktas Pran 
cūzijos vyriausybės nutarimas 
yra padarytas ryšium su Bei
ruto užpuolimu, nes Izraelio ka
riai žygiui panaudojo prancūzų 
malūnsparnius Super Frelon.

Sprendimą padarė prezidentas 
de Gaulle. Vyriausybei teliko jo 
sprendimui pritarti ir jį viešai 
skelbti. Ginklai ir jų dalys ne- 
gali būti viešai išvežami. Izrae
liui telieka kontrabanda ar pa
sinaudojimas tarpininkais, ku
rie savo vardu ginklus Pran
cūzijoje pirkę parduotų Izrae
liui.

Izraelio klaidos
Prancūzijos sprendimas su

laikyti ginklų išvežimą sukėlė 
Izraelyje susirūpinimą. Politi
niai Stebėtojai tvirtina, kad gin 
klų išvežimo draudimas palietė 
ne tik karini, bet ir politini klau 
simą. Arabai vėl atideda dery
bas su Izraeliu, nors jau buvo 
ženklų, kad Egiptas, Sovietų 
spaudžiamas, buvo linkęs pra
dėti netiesiogines šnektas.

Nepaisant žydų apsukrumo, 
Izraelis padarė dvi neleistinas 
klaidas. Pati didžiausioji klaida
— užpirkti ginklus viename kra 
šte ir priklausyti nuo jo ma
lonės. Ir “Jerusalem Post” pri
pažįsta, kad pereinamajame

• tarpsnyje Izraelis pergyvens 
sunkmetį, pirkdamas ginklus 
iš kitų kraštų, šis Moše Dayano

raminimas toli nepavaizduoja 
Izraelio sunkmečio, kai brangūs 
ginklai, trūkstą dalių, tetiks 
laužui.

Antroji Izraelio klaida yra po
litinė. De Gaulle, savo metu gy
venęs Beirute, Libaną telaiko 
Prancūzijos įtakos šalimi. Jis 
skaudžiai pergyveno 1958 m. 
amerikiečių karių išsikėlimą Li
bane, anuometiniam prezidentui 
Chamounui paprašius JAV pa
ramos. Trečioji klaida prancū
zų ginklus nugręžti prieš jų 
draugus.

Charles de Gaulle ganėtinai 
jausmingas kalbėdamas apie a- 
teities planus. Jis pamiršta jaus 
mus ir remiasi protu, daryda
mas politinius sprendimus. Jo 
logiškus sprendimus pateisino 
įvykiai Vietname.

Ginklų išvežimo į Izraelį drau 
dimas yra sudėtingas reikalas. 
Prezidentas turėjo numatyti 
draudimo pasėkas Prancūzijos 
pramonei, jos išvežimui, žydi} 
vadovaujamo tarptautinio ka
pitalo spaudimą, kai Prancūzi
ja pergyvena ūkinį sunkmetį. 
Neabejotinai jis svarstė ir pran 
cūzų opozicijos partijų pasiprie
šinimą, nors jau ne kartą pa
laužtą praeityje.

Prancūzija padarė kietą spau 
dimą nurodyti aklo keršto ri
bai. Tai ženklas, kad Prancūzi
ja drauge su kitais kraštais no
ri įsikišti į Artimųjų Rytų po
litinės pusiausvyros atstatymą 
ir baigti pasibaisėtiną žydų - a- 
rabų kvaitulį.

— Apaštalų Sostas, per sa
vo stebėtoją Jungtinėse Tauto
se įteikė nemažą sumą lėšų 
Jungtinių Tautų organizacijai, 
kuri rūpinasi įvairių pasaulio 
tautų pabėgėlių ir tremtinių 
globa. Didžiausioji surinktų au
kų dalis šiemet paskirta Pales
tinos arabų pabėgėlių Jordani
jos stovyklose šalpai.

Civiliai Vietname veržiasi prie atmatų, kurias išvertė JAV kariai.

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKUNAS

Ilukštės ežeras yra dvigubai didesnis kaip Patvarinės. 
Jis yra vienas kilometras į šiaurę nuo Stelmužės, ne
toli Paupinės dvaro. Nuo jūros paviršiaus pakilęs 139 
m. Turi tris salas. Iš jo šiaurinės įlankos išteka Ilukš- 
tos upelis, kuris įteka į Dvietę nętoli jos žiočių.

Ilukštos upė, palikusi vandeningą aukštupį, vingiuo 
dama šiaurės rytų kryptimi, įtęka kaip minėjau, į Dvie- 
tos upelį, kurio Ūgis yra 35 km, o su aukštupiu, va
dinamas Lukšte, 44 klm. Į Ilufcštę įteka Rauda ir La
ša, kurie jos yra kairieji, o Špruoga —dešinysis in
takas.

Šventosios baseinas
Didžiausias šiame baseine ežeras, išskyrus “Anta- 

lieptos jūrą”, yra Luodžio ežeras. Kadangi šie ežerai 
priklauso Šventosios (Neries) basęinui, tai pradėsiu nuo 
Dūkšto ežero, iš kurio Šventoji išteka.

Dūkšto ežeras yra vidutinio dydžio, turįs 570 ha 
plotą, 3,8 klm. ilgio ir 2,3 klm. pločio. Nuo jūros pa
viršiaus pakilęs 154 m. Yra žymiai gilesnis kaip Dysna 
ir kiti ežerai. Jo gilumas vietomis siekia ligi 10 metrų. 
Pietvakarinėje daly yra sala, kuri turi 0,9 ha. Jis jun
giasi 0,7 klm. ilgumo pertaku su Beržinės ežerėliu. Iš 
jo vakarinio kranto išteka Dūkštą, kuri yra Šventosios 
aukštupys. Per Dūkšto ežerą nuo 1919 m. ligi 1939 m. 
ėjo demakracijos Unija. Didesnioji ežero dalis buvo šia

PREZ. R. NIXONAS IS AZIJOS 
NEPABĖGS

Tęsdamas senojo L. C. Sulz- 
bergerio politinę apžvalgą, N. Y. 
Times iš Paryžiaus perduoda sa
vo samprotavimus bei spėlioji
mus J. A. V-bių prezidentu iš
rinkus respublikoną R. Nixoną 
Būta daug vilčių, kad naujasis 
prezidentas politikos kursą per
kels iš Vietnamo į europinius ho 
rizontus. Tačiau atrodo, kad Azi
ja ir bendrai Rytai ir Vakarai 
naujojo prezidento politiką — 
diplomatiją greičiausia dar ilgai 
pririš tenai, nepaisant, kad jis 
draugiškumo sumetimais ir pa
darys vizitus Europos kraštų sos
tinėms.

Nixonas yra nusiteikęs atšil
dyti JAV santykius su Prancūzi
ja ir dar kartą patikinti NATO 
sudarančias valstybes, turint gal 
voje Čekoslovakijos tragediją, dėl 
jėgų pusiausvyros Europoje at
statymo. Bolševikams okupavus 
Čekoslovakiją, daugeliui libera
lų čia ir Europoje akys atsidarė, 
kad ir Brežnevo komunistai to
kie pat gruobonys, kaip ir Stali
no.

Bet pirmoje 1969 metų eilėje 
stovi krizės reikalai Azijoje.

Aiškumo dėliai meskime žvilg
snį į neramius reikalus Korėjoje. 
Ar tai naujas Amerikos sprendi
mų bandymas tuo tarpu dar sun 
ku atsakyti, bet visi ženklai iš 
ten labai nepalankūs. JAV pas- 

I tangos Pietų Korėją įtraukti į 
| gynymosi sistemą su Japonija ne 
davė vaisių, sako N. Y. Times. 
Japonija tebėra priešinga, kad 
Amerika ligi šiol tebelaiko savo 
valdoje Okinavos salą. Pasitvirti
na posakis, kad ir nedidelis kups
tas gali apversti vežimą.

Vietnamo reikalai
Šiuo metu Washingtono uždavi 

nys yra pasiekti taiką, kad ir ne
visai tobulą, bet kuogreičiau pa
siekiamą, ir pagerinti santykius 
cūzija po savo nesėkmingo karo 
su Ho Chi Minhu. Tas sukėlė ne 
ramumų Australijoje, kur šian
dien keliami balsai, ar dėl šito 
tikslo australai kovojo?

Bet taikos pasiekti Vietname 
ar Korėjoje neįmanoma be Kini
jos pritarimo. Pekinas Vietnamo 
susitarimą tik tuomet tepalaikys, 
kai jis pajus Amerikos politikos 
pasikeitimą Kinijos atžvilgiu. 
Priešingu atveju ji privers Ame
riką laikytis gynimosi stovyje vi
soje Rytų Azijos erdvėje.

Pekinas yra pasiruošęs patik
slinti pasikeitimo galimybes, 
kaip rodo vėlesnio meto įvykiai. 
Viena, prezidento Johnsono kalba 
apie bombardavimų sustabdymą 
pirmą kartą nuo 1960 metų bu
vo ištisai paskelbta ir, antra, ne
seniai paskelbta žinia, kad Kini
ja nori atnaujinti (po dviejų me
tų pertraukos) diplomatinius pa
sikalbėjimus kitą mėnesį Varšu
voje per Ąmerikos atstovą ir Ki
nijos įgaliotinį.

DR. P. MAČIULIS

Sov. Rusija
Kiniečiai, aišku, nori bakstel- 

ti savo pagrindiniam priešinin
kui pašonėn ir, gal būt, jie yra 
pasiruošę palaikyti tam tikrą į- 
tampą Rytų Azijoje tuo tikslu. 
Kaip keistai beatrodytų, bet Ni- 
xonas daugely NATO narių tar
pe gali rasti šitokiai politikai pri
tariančių, nes jie slaptai prisibijo, 
kad tiesiogiai Washingtono pa
sitarimai su Maskva — tiltų tie
simas tegalėtų būti pasiektas E- 
ropos sąskaita.

Tuo pat metu išryškėja kita 
kliūtis vakarų Azijoje. Susidūri
mai Vidurio Rytuose įsiliepsno
jo. Jeigu čia neįsikiš didžiosios 
valstybės, gali neišvengiamai 
prasidėti kitas karas tarp arabų 
ir Izraelio.

Nė vienas šitų kraštų neturi 
ilgos nepriklausomybės nusisto
vėjusių tradicijų bei pastovu
mo. Tokios valstybės kaip Izrae
lis, Jordanas ar Irakas, tik nese
niai sukurtos. Ten nėra nei pas
tovių sienų, nei tautinių paliki
mų, kuriais būtų galima imti pa
grindu pusiausvyrai sudaryti. O 
su tuo yra susigyvenusi Europa. 
Žiūrint to, kuri kaip ilgai ten su
sikūrė, abi pusės žaidžia pavojin
gą žaismą.

Naujas klausimas
Turint galvoje Vid. Rytų būk

lę, susidaro toks vaizdas: arba at
naujinti (1967 m.) karą, kuris ga 
lėtų plačiai išsiplėsti į gretimus 
kraštus, arba didžiųjų valsty
bių, kaip Amerikos, Sov. Rusijos, 
Britanijos ir Prancūzijos, spren
dimas. Tokis sprendimo būdas 
niekam nepatinka, kaip niekas 
taip pat nenumato kitokios gali
mybės tam patvarkyti.

Sov. Rusija, aišku, yra pagrin
dinė šalis sprendimui rasti Vak. 
Azijoje, kaip iš kitos pusės aiš
ku, kad Kinija yra pagrindinis 
veiksnys susitarimui Rytų Azijoje 
nors tuodu kraštu tarpusavy ir 
nesutaria.

Kokioj gi padėty atsidurs Ame
rika? Tai galės būti prezidento 
Nixono užsienio politikos pir
maeilis klausimas.

NELAIMĖJĘS LOTERIJOJE 
NUSIŠOVĖ

Naujų metų išvakarėse vie
nas BogotiSkis, grįžęs į namus, 
žmonai pareiškė, kad vakarienės 
nevalgysiąs, bet eisiąs nusižu
dyti, nes tikėjosi prieš šventes 
išlosiąs pinigų loterijoje, bet 
(kadangi neišlošęs, tai pasiėmęs 
revolverį išėjo į gatvę ir nusi
šovė. K. KL

— Indijos katalikų misijose, 
nežiūrint nepalankių sąlygų, 
šiuo metu dirba 6,420 misionie
riai svetimšaliai, šalia gausių 

; vietinių kunigų. 1967 metais į 
į Indiją atvyko 1,400 nauji misi- 
i jonieriai.

pus tos linijos. Lenkai norėjo visą ežerą prijungti prie 
okupuotos Lietuvos teritorijos. Dėl to įvyko net susi
šaudymas, per kurį vienas lenkų puskarininkis buvo 
nušautas, o kareivis sužeistas į ranką.

Iš Dūkšto ežero vakarinio kranto, kaip jau minė
jau, išteka Dūkšto upelis, tuj-į? 1,5 klm. ilgio. Ja
me vandens srovės gręjtjs vidutinis, krantai apaugę 
lapuočių medžiais ir krūmais. Pertakoje netoli Luo- 
džio ežero buvo iš akmenų pastatyta Zagarinės malū
no užtvanka, kurj Il-rojo pasaulinio karo metu buvo 
susprogdinta. Šią vietą gyventojai dar vadina “Žalpių 
Karalija”, nes daug esama žalčių, kurie gyvena net 
tvartuose.

Dūkšto upelis įtęka į Luodžio ežero šiaurės rytų 
krantą. Luodžio ežeras savo didumu Zarasų apskr. už
ima penktą vietą. Tai gražus, salomis ir pusiasaliais 
pasipuošęs ežeras. Jo plotas 1Ž90 ha, ilgio 9,5 klm. ir 
plotis 3 klm. Giliausia jo vieta turi 16,5 metrų. Nuo 
jūros paviršiaus yra pakilęs 150,4 m. Pietiniame jo kran 
te yra try$ pusiasaliai: Žvėrynas, Briedragys ir Kuo
dis. Visi pusiasaliai yra apaugę medžiais ir krūmais. 
Taip pat turi tris salas ir tris įlankas. Didžiausioji sala 
vadinama Juodoji. Ji turi 6,5 ha ploto, Krutamoji — 
5 ha ir Bukieto —0,25 ha. Tose salose daug auga ser
bentų ir aviečių. Juodąją salą salakiečiai pavertė kuror
tine vieta, pavadindami ją “Salako Kurorto” vardu. 
Taip pat turi tris didesnes įlankas: Dumbliją, Sida
brinę ir Kaptėlą. Dumbliją yra šiaurinėje daly, Sidabri
nė —rytinėje daly ir pietryčių daly — Kaptėla. Iš Si
dabrinės įlankos išteka Šventoji, vos tik 300 m. į šiau
rę nuo Dūkšto upės intako. Prie Luodžio vakarinio 
kranto stovi Salako miestelis.

Luodžio ežere yra įvairios rūšies žuvų: lydekų net 
ligi 20 kg., lynų, stintų ir kitų. 1937 m. rugpiūčio mėn. 
prof. P. B. Šivickis su keliais studentais išmatavo jo gy
lį ir tyrinėjo jo fauną. Jame rado net 55 rūšių mo
liuskų, kurių baltomis geldelėmis nusėti jo krantai.

Šventosios ištakas pradžioje apaugęs vandens žo
lėmis. Krantai žemi, vaga gili ir labai vingiuota. Pali
kusi Luodžio ežerą, ji įteka į 38 ha dydžio Luodykš- 
čio ežerėlį, kurio ilgis 1,17 klm. ir plotis 0,53 klm. Jis 
turi du intakus ir vieną ištaką. Didžiausias jo intakas 
ir ištakas Šventoji. Tiek ežere, tiek ir jo intakuose yra 
daug žuvų, ypatingai lydekų, ešerių, kuojų ir raudžių.

Šventoji, palikusi ežerėlį Luodykščio, įteka į Asąvo 
ežero pietrytinį krantą. Jos pertaka tarp Luodykščio ir 
Asavo ežerų yra 3 klm. Krantai žemi ir klampūs, apau
gę vandens lelijomis, žolėmis ir mišku. Toliau vaga 
ryškesnė, bet vietomis yra sekli ir akmenuota, kurią vie
tos gyventojai vadina “Bradų”, nes lengvai perbren- 
dama.

Asavo ežerus yra keturis kartus didesnis už Luodykš
čio ežerėlį. Jis turi 123 ha, 3,3 klm. ilgio ir 1,58 klm. 
pločio. Nuo jūros paviršiaus pakilęs 149 m. Jo vidury
je netoli Droįiškių kaimo yra 22 ha. ploto sala. Tu
ri du intakus. Didžiausias intakas ir ištakas yra Šven
toji. Jo vakarinėje daly yra įlanka vadinama Asavėlio 
ežeru, kuris jungiasi su Asavo ežero šiauriu sąsiauriu.

Šventoji iš Asavėlio ežero išteka netoli Grybiškių 
kaimo įtekėdama į negilų Uparsto ežerą, kuri vie
tos gyventojai dar vadina Kiškelio vardu Šioje vieto
je jos tėkmę yra gana gili, bet vietomis apaugusi van
dens žolėmis.

.(Bus daugiau).
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EKUMENIZMO KLYSTKELIAI
Reikia ieškoti vienybės tikėjimo esmėje, 

neišduodant tikėjimo
DR. J. VAIŠNORA, MIC

Buvo laikai, kada katalikams 
buvo draudžiama aktyviai daly
vauti nekatalikų bet kokiose pa
maldose. Po Vatikano II susirin
kimo, kai buvo paskelbtas dek
retas apie krikščionių Bažnyčių 
vienybės reikalą, prasidėjo stip
rus judėjimas vienybės link. At
krito ir iki tol buvęs draudi
mas. Įvairių krikščionių Bažny
čių nariai pradėjo susitikinėti, 
ruošti bendras diskusijas teolo
giniais klausimais, rengti bend
ras pamaldas. Bet tai yra tik 
išorinių kliūčių pašalinimas, bro 
liškumo ryšių mezgimas, nelie- 
čiąs gilesnių tikėjimo problemų. 
Kai kas, nepatenkinti perdaug 
lėtu ekumenizmo žingsniu, ėmė
si drąsių žygių, nepaisydami da
bartinės Bažnyčios drausmės ir 
mokslo, netgi pažeisdami esmi
nius katalikų mokslo dėsnius.

Pora keistokų įvykių
Per viso pasaulio spaudą nu

aidėjo du keisti faktai. Sekmi
nių dieną Paryžiuje susirinko 
61 asmuo — keli katalikų, pro
testantų kunigai ir įvairių tiky
bų pasauliečiai. Jie, matyt, dar 
veikiami neseniai buvusios Pa
ryžiuje revoliucijos dvasios, no
rėjo parodyti vieningumą, tad 
susirinkę privačiuose namuose 
laikė Mišias, visi kalbėjo tas pa
čias maldas, visi konsekravo 
duoną ir vyną ir paskui pasida
lino komuniją. Betgi katalikai 
turėjo žinoti, kad tokias pamal
das (Mišias) Bažnyčia draudžia. 
Jie teisinosi tai padarę Šv. Dva
sios veikiami, norėdami paspar
tinti naujuosius laikus. Pary
žiaus arkivyskupas Marty po to 
paskelbė komunikatą, kuriame 
pareiškė: “Negalime aprobuoti 
šio mūsų brolių veiksmo, dar 
daugiau — jį labai apgailestau
jame”.

Upsaloje, kur nebūta jokios 
revoliucijos, o tik vyko ramus 
Bažnyčių tarybos suvažiavimas, 
kai kurie katalikai nutarė da
lyvauti protestantų pamaldose 
ir priimti jose komuniją. Krikš
čionių Vienybės sekretoriato va
dovas arkiv. Willebrands viešai 
pareiškė, kad nė vienas tų ka
talikų ten nedalyvavo kaip ofi
cialus asmuo, o tai padarė tik 
privačia iniciatyva, ir pavadino 
jų elgesį labai ne vietoje.

Iš tų dviejų atsitikimų maty
ti, kad yra katalikų, kurie aiš
kiai elgiasi prieš Bažnyčios va
lią, jos nustatytas normas ir 
teisinasi tai darą paklusdami 
Šv. Dvasiai. Jie pastato Bažny
čią prieš įvykusį faktą, many
dami, kad tuo privers Bažny
čią rytoj leisti tai, ką šiandien 
draudžia.

Katalikų veiklos linkmė
Jeigu jau kalbėti apie Šv. Dva 

sios veikimą, tai ji tikriausiai 
neįkvėpė tų katalikų nepaklau
syti Bažnyčios ir jos direktyvų.

Bet kyla klausimas: kur čia 
yra to netinkamumo, jei jau ne 
blogio, esmė? Čia turėsime gal
voje tik katalikus, nes kitų krikš 
čionių konfesijų nariai gali tu
rėti kitokius kriterijus, kitokias 
pažiūras ir, elgdamiesi pagal 
savo sąžinę, gali dalyvauti pa
našiose koncelebracijose.

Visas reikalas sukasi apie Eu
charistiją, tą brangiausiąjį ka
talikų Bažnyčios turtą — Kris
taus kūną ir kraują, kuris yra 
kasdieninė krikščionių auka. A- 
pie Eucharistiją sukasi visos ka
talikų pamaldos, kaip tvirtina 
susirinkimo konstitucija apie li
turgiją. Kiekvienas sąmoningas 
katalikas turi jausti begalinę 
pagarbą eucharistinei realybei 
ir vengti visokio lengvapėdišku
mo jos atžvilgiu. Kaip kunigas 
gali duoti Komuniją tam, kuris 
tiki ir mano, kad Kristaus kū
nas yra tik danguje? Ar gali 
jis tą Bažnyčios turtą, pavestą

savo Sužieduotinei — Bažnyčiai, 
dalinti kam nori be Bažnyčios 
sutikimo ir leidimo? O Bažny
čios valia šiuo reikalu yra aiš
kiai išreikšta Vatikano II susi
rinkimo sprendimuose.

Vienybės pagrindas

Kalbant apie sakralinį bend
ravimą, susirinkimas nustatė, 
kad tas “bendravimas priklau
so nuo dviejų dalykų: nuo Baž
nyčios vienybės išreiškimo ir 
nuo bendrojo naudojimosi ma
lonės priemonėmis” (Unitatis 
redintegratio, n. 8). Ir paaiški
na: “Vienybės išreiškimas daž
niausiai draudžia bendravimą” 
(ten pat). Ši pastaba ypač ga
lioja Eucharistijai.

Eucharistija savo esme yra 
Bažnyčios vienybės ženklas. Baž 
nyčia savo vieningumą parodo 
Mišių aukoje. Įjungimas krikš
čionių į Kristų turi savo pradžią 
krikšte, o atbaigimą Eucharisti
joje, kurioje visi tampa Kris
taus kūno nariais. Todėl susi
rinkimo dekretas apie ekumeniz 
mą skaito visų krikščionių vie
nybę Eucharistijoje kaip eku- 
menistinio sąjūdžio atbaigimą, 
kada bus nugalėtos visos kliū
tys ir “visi krikščionys rinksis 
į tas pačias Mišias, į vienos vie
nintelės Bažnyč:os vienybę, ku
rią Kristus suteikė savo Baž
nyčiai” (ten pat, n. 4).

Jei tad Eucharistija išreiškia 
Kristaus Bažnyčios vienybę, tai 
ji neprileidžia jokių pasidalini
mų. Todėl bendra Komunija ir 
bendros Mišios su kitų tikybų 
krikščionimis nėra vien tik drau 
smės klausimas, o esminis, dokt- 
rinalinis. Štai kodėl Bažnyčia 
yra tokia neatiaidi šiuo klau
simu.
Reikia ieškoti kelių doktrinos 

vienybei

Bažnyčios lygšiolinė praktika 
'buvo pastebėta, kai Romoje su
sitiko pop. Paulius VI su Kon
stantinopolio patriarchu Ate- 
nagoru. Abu dirba vienybei, a- 
bu jaučia Bažnyčių susijungimo 
reikalą, abu lygiai tiki į Eucha
ristiją. Tačiau pravoslavų Baž
nyčia nepripažįsta visuotinės ir 
neklaidingos Romos vyskupo 
valdžios. Taigi nėra pilnos vie
nybės ir dėlto ta proga pop. 
Paulius VI pasakė: “Meilė lei 
džia mums geriau suprasti mū
sų vienybės gilumą, bet tuo pat 

: metu sudaro skausmo, jaučiant, 
‘kad dar negalime matyti šios 
vienybės koncelebracijoje. Mes 
darysime visa, kad greičiau atei- 

’ tų toji Viešpaties diena” (Os- 
serv. Romano 1967.VII.27).

Tad tie visi nedrausmingi ir 
savavališki sprendimai, kuriuos 
aukščiau paminėjome, nori pa
siteisinti ekumenizmo dvasia. O

Demokratų partijos vadu gali būti vienas iš šių kandidatų. Harris 
senatorius iš Oklahomos, O’Hara — kongreso narys iš Michigan 
Sanford — North Carolina gubernatorius.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODAS 
BERUOŠIANT

DALIA DZIKIENĖ

Dauguma šio krašto gyvento
jų neperdaug žino apie lietuvių 
tautą, o yra tokių kurie net nė
ra girdėję Lietuvos vardo.

Mūsų laisvajam pasaulyje gy
venančių lietuvių pagrindinis už 
davinys turi būti — Lietuvos po
litinės padėties klausimo išlaiky
mas prieš pasaulio akis ir sąžinę. 
O kaip gi mes tą efektingiau^ 
šiai atliksime. Reikia ruošt minė 
jimus ir į juos kviesti Amerikos 
pareigūnus; reikia rinkti parašus 
ant peticijų; reikia demonstruoti 
ir piketuoti kada įvykiai reikalau 
ja. Visa tai svarbu ir reikalinga, 
bet to jokiu būdu neužtenka. Ga 
lirne demonstruoti ir siųsti rezo-

liucijas kiek tik pajėgiame, bet 
mažai atsieksim jei lietuvio var
das nestovės garbingoje vietoje 
pasaulio akyse. Taigi klausimas 
kaip mes turime užsipelnyti ir iš 
laikyti tą kitataučių pagarbą. 
Man atrodo — pasižymėjimu sa
vo profesijoje, neslepiant savo lie 
tuviškos kilmės, įvairiais būdais 
stengtis supažindinti kitataučius 
ir specifiškai amerikiečius su Lie 
tuvos kultūra, menu, kalba ir pa
pročiais. Šiose srityse turim daug 
kuo didžiuotis.

Parodydami pasauliui kad lie
tuviai padarė ir tedaro didelį į- 
našą pasaulio kultūrai, tuo pa
čiu ir atsieksime tą geidžiamą 
pripažinimą.

Aš čia paliesiu tik siaurą da
lį šio klausimo — Lietuvos liau
dies meno parodų rengimą.

Šiais metais man teko prisidė
ti prie kelių liaudies meno paro
dų ruošimo.

Vietų parodom ruošti netrūks 
ta. Reikia ieškoti vietų, kur at
silanko ir praeina daug publikos. 
Bibliotekos, kai kurie bankai, be 
to, draudimo kompanijos ar ki
tos darbovietės, mokyklos, uni
versitetai dažnai turi vietas pa
rodom, kartais gal ir kokia krau
tuvė gali sutikti užleisti nors da
lį vitrinos. Kreiptis dėl vietos ga
lima daug kui;, blogiausiu atve
ju tik nesutikę.duoti.

Hartforde turėjom pora šįmet 
parodų. Pirmoji tęsėsi 10 dienų 
miesto centre, Constitution Pla
za, lauke didžiulėj vitrinoj. Ant
ra paroda, tęsėsi visą mėnesį Har 
tfordo bibliotekoj. Bibliotekos pa 
rodą sukėlė susidomėjimo vieno 
Nevv Londono mergaičių mokyk 
loj ir buvom paprašytos sureng
ti parodą tenai.

Pirmoje parodoj Constitution 
Plazoj turėjom didelį plotą už
pildyti. Prieš pradedant rinkti 
eksponatus neturėjom idėjos ką 
išstatysim, nes nežinojom kokių 
liaudies meno darbų gausim,'ne
žinojom kiek reikės ar į kuriuos 
žmones kreiptis. Iš keliasdešimt 
šeimų gavom įvairių tautodailės 
eksponatų. Kiekvienas iš jų sa
vininkui nepaprastai brangus ir 
su prisiminimais, todėl parodos 
rengėjos jautėm labai didelę at
sakomybę. Visus eksponatus rei
kėjo atidžiai sužymėti ir suregis
truoti. Parodas rengiant uždaro
se patalpose kaip bibliotekoj ar 
mokykloje apdrausti nereikėjo. 
Plazoj parodą apdraudėm, tai 
buvo pačios didžiausios išlaidos.

Surinktus eksponatus kurių bu 
vo labai įvairių ir gražių, pada- 
linom į tris pagrindinius skyrius, 
kurie atstovauja Lietuvos laiu- 
dies meną, tai yra medžio dro
žiniai, gintaro rankdarbiai ir au
diniai. Medžio drožinius paskirs- 
tėm į dvi grupes — religiniai, 
kaip kryžiai, koplytėlės, statulė
lės, ir namų drožiniai, kaip lėk
štės, skrynelės, vazos ir kanklės. 
Gintaro pasirinkti tai netrūko, 
buvo karolių, apyrankių, brošku 
čių, gintaro gabalų ir dėžučių pa 
puoštų su gintaru. Iš audinių tu 
rėjom kilimų, staltiesių, takelių, 
rankšluoščių, juostų ir lėlių su 
tautiniais rūbais.

Kadangi Plazoj vitrina labai 
didelė, o visi eksponatai palygi
nus maži, reikėjo ko nors dides
nio, kad patrauktų akį iš toliau. 
Pirma mintis tai buvo sustatyti 
vargo mokyklą vartojant mane
kenus aprengtus tautiniais rū
bais. Išnuomuoti manekenus ga
na brangu, o paskolinti sunku 
gauti. Pagaliau maža krautuvėj 
davė vieną iš savo senesnių ma- j

tačiau daugelis tų paviršutiniš- į 
kų ekumenistų nieko nedaro, 
kad vienybė eitų ir tikėjimo dok 
trinos vieningumo kryptimi. Pa
sitenkindami tik broliškais ry
šiais su kitų krikščioniškų kon
fesijų nariais, mano, kad jau 
galime bendrai dalyvauti Eucha 
risti joje. Ne vienas tokių sako: 
tik teologai stato barjeras. Nu
griaukime jas, o teologai ateis 
vėliau, iš paskos!

Toks katalikų nedisciplinuotu
mas labai kenkia rimtam eku
menizmui. Bet kokia tokių “e- 
kumenistų” grupė, kuri nori pa
kilti aukščiau Bažnyčios, ją pra
lenkti, jau yra šalia Bažnyčios. 
Teisingai pasakė Paryžiaus ar
kiv. Marty: jie vietoj vienybės 
sukelia skilimą. Kai nematoma 
esminiuose tikėjimo dalykuose 
skirtumo, jau yra ženklas, kad 
pačių tikėjimas yra labai abe
jotinas. Jei pasitenkinama tik 
išoriniais vienybės ženklais, pa
sidalinimas lieka koks buvęs ar
ba dar gilesnis.

Žinoma, ekumenizmą reikia 
plėsti, palaikyti, tačiau be nu
krypimų nuo tiesos, nes tik ji 
yra vienybės pagrindas. Kas 
bando Bažnyčios mokslą apie 
Eucharistiją, apie Kristaus jo
je realų buvimą, apie Mišių au
ką pritaikyti prie kitų krikščio
nių supratimo, tas dirba prieš 
Bažnyčių vienybę.

Bažnyčių vienybės visi pagei
dauja, bet jos siekti reikia pro
tingai ir tvarkingai. Kai jau bus 
sutarta dėl Eucharistijos esmės 
(realus Kristaus buvimas duo
nos ir vyno pavidaluose), tada 
krikščionių vienybė bus jau pri
artėjusi. Bet iki to kelias, atro
do. dar tolimas.

Lancaster, Pa., Marshall kolegijoj per 171 m. tebuvo tik vieni vyrai, 
dabar jau primta ir viena studentė, kurių nuo rudens bus apie 50. 
Vyrų studentų yra 1,600.

| nekenų. Dabar galima pasisaky
ti — manekenas buvo tik nuo 
pusės — kitą pusę sudarėm iš 
kibiro, krepšio ir pagalvių.

Rengiant antrą parodą nebe
reikėjo rinkti eksponatų iš 50 
žmonių. Turėjom numačiusios 

į apie šešetą žmonių į kuriuos ir 
į kreipėmės. Žinojom pas ką kreip 
tis ieškant gintaro, drožinių ar 

i audinių. Pageidautina, kad vie
tos LB valdybos turėtų sąrašus 
žmonių, į kuriuos būtų galima 
kreiptis ruošiant parodą.

Neužtenka tik išstatyti ekspo
natus, reikia ir atitinkamų užra
šų. Kiekvienai parodai turėjom 
vieną pagrindinį užrašą, kuria
me trumpai buvo aprašyta Lie
tuva, jo3 praeitis ir dabartis. To
liau buvo apibudintas Lietuvos 
liaudies menas. Prie įvairių eks
ponatų taip pat buvo trumpi pa
aiškinimai. Šalia pagrindinio už
rašo turėjom Europos žemėlapį 
su aiškiai pažymėta Lietuva.

Plazoj jokios kitos literatūros 
žmonėm pasiimti neturėjom kur 
padėti. Bibliotekoj publikai pasi
imti palikom knygelių apie Lie
tuvą anglų kalba ir išspausdin
tus lapus apie parodos ekspona
tus. Parodos proga per Hartfor
do LB malonę miesto bibliote
kai buvo įteikta lietuvių auto
rių anglų kalba knygų. Nevv 
Londone mokykla pasikvietė Au 
dronę Pakštienę smulkiau pakai 
bėti apie Lietuvos liaudies me
ną. Audronė taip pat rūpinosi 
Nevv Londono parodos surengi
mu. Visos parodos buvo paskelb
tos vietinėj spaudoj ir per radi
ją-

Pats išstatymas eksponatų 
vyksta daug greičiau ir sklan
džiau jei jau iš anksto numaty
ta kur ką dėti. Ruošiantis Pla
zos parodai išmatavom kambary 
je tokią pat didumo vietą kaip 
vitrina ir dėliojom, keitaliojom 
dalykus daug kartų. Nutarėm pa 
čias grindis aptempti paprasta 
bespalve medžiaga ir ant viršaus 
patiesti pora tautinių kilimų, to
kiu būdu grindys buvo pilnai iš
naudotos. Vienoj pusėj išstatėm 
koplytėles ir kryžius, vidury iš

Kurkite geresnę ateitį
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INVESTMENT

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000X10 JOHN PAKEL, President

0 Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų ,

ŠTAI NARIAMS 
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

PATARNAVIMAS:
service charge to members 

r * Sėli & redeem U.S. Bonds 
* Two large free park’g lots 

I * Save-by-Mail Kits 
I * Travelers Checks 
i * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 ■ ’

O C R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. ..

Pirmad.
Antrad.
Trečiad.

12:00 P.M.-8:00 PM 
9:00 A.M. -4:00 P.M. 
.... Uždaryta visa d

Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVĖS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MfiNESIN® TAUPYMO LENTELfi:

SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. [4 YRS. 16 YRS. 8 YRS. 10 YRS. | 12 YRS. | 14 YRS. 1 16 YR. ( 18 YRS. 1 20 YRS.
$10.00 $252.131 $524.081 $833.30 $1,167.46 1 $1,534.511 $1,937.701 $2.380.57 '$2,867.04'$3,401.40 $3.988.36
20.001 504.2611,058.16! 1,666.59 2,334.91 3,069.021 Š,875.39! 4,761.14 | 5,734.08! 6.802.80 7,976.72
30.00' 756.3911,587.2512,499.89 3,502.37 4,603.531 5,813 091 7,141.71 | 8,601.12'10,204.20,11,965.08
40.00; 1,008.53 2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.04f 7,750.78! 9,522.28 111,468.16 13.605.60 15,953.43
50.00'1,260.66 į 2,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.551 9,688.48111,902.85 jl4,335.21117,007 00'19,941.79
GO.OOi 1,512.79'3,174.4914,999.78| 7,004.73 5,207.06111,626.17114,283.42 117.202.25 20,408.40123,930.15
70.001 1,764.92'3,703.5815,833.07 8,1*72.19 10,741.57i 13,563.87i 16,663.99 !20,069.29|23,809.80;27,918.51
80.0012,017.05 Į 4.232.6616,666.37 9,339.65 12.276.08j 15,501.56119.044 56 !22.936.33! 27,211.19131,906.87
90.00 2,269.1814,761.7417,499.66 10,507.10113,810.59117,439.26121,425.13 125.803 37130,612.59135,895.23

100.00 2,521.32l5,290.82|8,332.96 11,674.56115,345.09 j 19,376.95123,805.70 128,670.41 34,013.99139,883.59

vienos pusės buvo manekenas su 
tautiniais rūbais, prie ratelio, vi
dury iš kitos pusės buvo staklės 
su užmesta juosta, šalia visa ei
lė juostų, rankšluoščių ir kitų 
audinių. Iš kito galo buvo išdė
tas gintaras, medžio drožiniai ir 
lėlės su tautiniais rūbais. Kad vis 
kas nebūtų sustatyta ant grindų, 
vartojome kartonines dėžes ap
trauktas su medžiaga ir uždeng
tas audiniais. Daug kas patarė 
saugotis perkrovimo, nes turėjo
me daug puikių eksponatų. Iš 
viso pavartojom tik trečdalį su
rinktų nusivežėm daugiau da
lykų negu planavome išstatyti, 
nes vistiek pačioj vietoj kitaip 
viskas atrodo, bet vietoj pridėti 
teko atimti.

Bibliotekoj turėjom keturias 
vitrinas. Ir čia gavom išmieras 
ir iš anksto suplanavom kur ką 
dėsim.

Beruošiant parodas teko išgirs 
ti kelių žmonių pasisakymus. Di
džiausią įspūdį padarė drožiniai 
ypač kryžiai ir koplytėlės ir taip 
pat gintaras.

Esu tikra kad visas įdėtas dar
bas organizuojant šias parodėles 
buvo tikrai vertas. Žmonių atsi
liepimai tai įrodo. Jei padėjome 
bent keliems susipažinti su lie
tuvių kultūra, tai vertas žings
nis mūsų pagrindinio tikslo lin
kui.

Mažas, margas šuiukas mano ,jog čia pasaka, kad tiek daug mėsos, 
bet čia ne pasaka, o prie Baldwonville, Mass., apvirties mėsą vežęs 
sunkvežimis.

dideles algos
"Apuntes Ekonomikos” pa

skelbė, kiek Washdngtonui kai
nuoja išlaikymas Amerikos eko 
nominių organizacijų, kurių be
veik visi tarnautojai yra P. 
Amerikos gyventojai. Tai yra 
trys svarbiausios organizacijos: 
OEA, OSP ir BID; jas aptar
nauja 3.000 tarnautojų, ku
riems išmokama 75.000 kasdien, 
arba 27,5 mil. dol. per metus. 
Tų trijų įstaigų įrengimai ir jų 
išlaikymas atsieina 48,5 mil. do
lerių. BID Tarpamerikinio ban
ko pirmininkas Felipe Herrera 
gauna 34.500 dol. metinės al
gos ir dar 6.000 dol. reprezen
tacijos išlaidoms. Kiti gauna 
kiek mažiau, bet taip pat dide
les sumas. K. Kl.

— Amerikoje 1968 m. auto
mašinų katastrofose žuvo 55,- 
225 asmenys, 4% daugiau ne
gu 1967 m.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prlefi 49 metus 

Dengiame visų rūftlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me lft lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
JĖGf/ MOBILIZACIJA

LAISVĖS KOVAI 
Po visos eilės kultūrinių paren

girnų, Los Angeles ir visos Ca
lifornijos lietuviams sudaroma y- 
patinga proga susitelkti ties Lie
tuvos laisvinimo problemomis. 
LFB Los Angeles sambūris orga
nizuoja iki šiol Los Angeles ko
lonijoje niekad dar nebandytą 
santalkinj Lietuvos laisvinimo 
problemų nagrinėjimą. Sausio 
25 ir 26 d. Statler Hilton vieš
butyje organizuojamam politi
nių studijų savaitgaliui parinkta 
tema “Jėgų ir priemonių mobi
lizacija kovai už Lietuvos lais
vę”.

Ramiam sutelkiniam klausimų 
svarstymui ir tam tikrų išvadų 
padarymui kviečiama visa eilė 
mūsų visuomenės autoritetų.

Sausio 25 (šeštadienį) studi
jų sesijos vyks Statler Hitlon vieš 
bučio “Los Angeles Room”: 9.30 
vai. ryto diskusinį referatą “Lais
vinimo veiklos apžvalga ir įver
tinimas” skaitys prof. Stasys Žy
mantas. Po pietų pertraukos 2:00 
vai. p.p. referatą “Kūrėjo vaid
muo Lietuvos laisvinimo darbe” 
skaitys “Lietuvių Dienų” redak
torius poetas Bernardas Brazdžio 
nis. Tuoj po diskusijų, 3:30 vai. 
įvyksta simpoziumas, kuriam pa 
reiškimus padarys dr. Petras Pa
mataitis — “Racionali laisvini
mo veiksnių struktūra”, dr. Jo
nas Žmuidzinas — “Aktyvus 
jaunimo į laisvės kovą įjungi
mas” ir Leonardas Valiukas, Re
zoliucijoms Remti komiteto pir
mininkas, — “Svetimųjų talka”. 
Kiekvienas simpoziumo dalyvis 
kalbės po 10 minučių, o po to 
vyks bendros diskusijos.

Tą patį šeštadienį vakare, 8:30 
vai. didžiojoje Statler Hilton 
viešbučio salėje (“Golden State 
Room”) Rezoliucijoms Remti 
Komitetas organizuoja iškilmin
gą vakarienę su šokiais, kur Bal
tijos valstybių laisvės reikalu pa
grindinę kalbą pasakys Los An
geles burmistras Samuel W. Yor
ty. avųii

Studijų savaitgalio antroji se
sija sekmadienį (sausio 26) vyks 
Statler Hilton viešbučio “Gar
den Room East” salėje. Posėdis 
prasidės 2:00 vai. p.p. Čia pagrin 
dinę kalba pasakys specialiai į 
studijų savaitgalį kviestas Roche 
sterio universiteto profesorius dr. 
Antanas Klimas, kuris taip pat 
bus vyriausias studijų savaitga
lio moderatorius. Paskaitos te
ma: “Laisvojo lietuvio misija”.

Iškilmingoje sesijos dalyje žo
dį tarti pakviestas generalinis 
Lietuvos konsulas dr. Julius J. 
Bielskis ir kiti garbės svečiai.

Pabaigoje speciali komisija pa
darys studijų išvadinęs rekomen 
dacijas. Californijos lietuviai 
kviečiami studijų savaitgalio se
sijose dalyvauti ir aktyviai jung
tis į lietuviškų problemų svars
tymus. Į visus posėdžius įėjimas 
laisvas, tik bilietus reikia įsigyti 
į iškilmingą vakarienę — šokius. 
Bilietai gaunami pas Rezoliuci
joms Remti Komiteto narius.

Kj.
PALAIDOTA BANAITIENĖ

Sausio 2 Culver City Šv. Kry
žiaus kapinėse palaidota Marija 
Banaitienė, Iktiri pastaruoju me
tu gyveno ir ilgoje ligoje buvo 
globojama dukters Ramutės šė
moje Claremont, Calif. A.a. Ma
rija Banaitienė mirė 1968 m. 
gruodžio 29; į Šv. Kryžiaus kapi
nes buvo išlydėta iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios, kur buvo 
atlaikytos už mirusios vėlę pa
maldos.

A. a. M. Banaitienė iš profe
sijos agronome. Reikia laukti, kad 
kas nors iš profesijos draugų ar 
artimųjų parašys platesnę jos bio 
grafiją. Tremtyje Vokietijoje ji 
su šeima gyveno vienoje Muen- 
cheno lietuvių stovykloje. Vyras 
mokytojavo gimnazijoje ir, nes
pėjęs išemigruoti, mirė Vokieti
joje. A.a. M. Banaitienė aktyviai 
dalyvavo tremtinių stovyklos vi
suomeninėje — kultūrinėje veik
loje. Stovyklos gyventojai apie ją 
tebeturi labai šviesius prisimini
mus. Visados rami, nuosaiki, 
svarstymuose pozityvi ir labai in
teligentiška, jautri lietuvė ir ge
ra šeimos motindF Visiems ir vi

sose aplinkybėse ji mokėdavo su
rasti ir padrąsinantį, ir pamo
kantį, ir paguodžiantį žodį. Nė 
vieno didesnio visuomeninio —- 
kultūrinio įvykio Muencheno SS 
kareivinių stovykloje anomis die 

' nomis neįvyko be a.a. Marijos 
Banaitienės talkos.

Kukliai gyveno, ir kuklių lai
dotuvių pageidavo: be kalbų ir 
be gėlių. Vietoje gėlių prašė siųs
ti aukas Lietuvos Dukterų drau
gijai Chicagoje.

I laidotuves iš Rytų buvo at
vykęs ir sūnus Sigitas.

Dr. Petras Pamataitis, Leonar 
das Valiukas ir dr. Jonas Žmui
dzinas, Los Angeles, Calif. poli
tinių studijų savaitgalio simpo
ziumo dalyviai, sausio 25 pada
rys pareiškimus laisvinimo veiks
nių struktūros, lietuvių jaunimo 
ir amerikiečių įjungimo į kovą 
už Lietuvos laisvę klausimais. Po 
to diskusijose galės dalyvauti vi
si dalyviai. Studijų savaitgalio 
pabaigoje bus padarytos svarsty
mų išvados ir paskelbtos lietuvių 
spaudoje.

Studijų savaitgalis įvyksta Los 
Angeles Statler Hilton viešbuty
je sausio 25-26 d.d.

PARENGIMAI

1969 metais numatyta Lietu
vos nepriklausomybės minėjimas 
vasario 16.

Kovo 4 šv. Kazimiero šventė. 
Kovo 16 — 40 valandų atlaidai, 
kovo 23-30 rekolekcijos, kurias 
veda prel. V. Balčiūnas, birželio 
15 parapijos rengiama Lietuvių 
diena. Kepalaitės ir Peterienės 
darbų parodos. Spalio 19 para
pijos metinis bazaras.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

LB Santa Monicos apylinkės 
suorganizuotas Naujųjų Metų su 
tikimas praėjo jaukioje lietuviš
koje nuotaikoje. Programą atlik
ti buvo pakviesti solistai — L. 
Zaikienė, K. Dargis ir H. Paške
vičius. Tačiau vyrus solistus pa
guldė Hongkongo gripas ir me
ninė programos našta atiteko L. 
Zaikienei. Kompozitorei G. Gu
dauskienei akompanuojant, so
listė nuotaikingai padainavo ke
lias dainas, į dainavimą įjungda
ma ir visus baliaus dalyvius. 12 
vai. dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną. Naujųjų Metų sutikimą 
organizavo LB Santa Monicos a- 
pylinkės valdyba: M. Kevalaitis 
pirm., Ed. Arbas — vicepirm., 
L. Zaikienė — sekret., St. Pau- 
tienienė — kultūros reikalų va
dovė ir Ad. Jocas — ižd.

Earl Gurnsey, amerikietis karya 
helikopterio kulkosvaidininkas, bu
vęs numuštas virš Cambodijos ir 
ten internuotas .dabar sveiksta San 
Francisco ligoninėje. Jis sakosi vėl 
grįžtų į Vietnamą, tačiau jo abi 
kojos yra gipse.

ĮDOMIOS AUTOBUSŲ 
KAINOS

Dabar Kolumbijos miestuose, 
pradeda veikti trejopos susisie
kimo kainos. Jos nustatytos ne 
pagal kelionės nuotolį, bet pagal 
autobuso rūšį: kelionė seno mo
delio autobusu kainuos pigiau; 
Važiavimu naujesniuose auto
busuose kelionė brangesnė, o 
naujo tipo autobusais kainos bus 
pačios brangiausios. Tai gal pir
mas kraštas, tokią “naujovę” 
išgalvojęs. K. KL

Čia jaunuolis šoka ne per kokias Alpių viršukalnes, bet per suversto 
sniego krūvas Dubuąue. Iowa.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rockford, III.

ŠAMPANO VAKARAS

Rockfordo Lietuvių klubo vy
rų choras rengia tradicinį šam
pano vakarą vasario 1 d. Lietu
vių klubo didžiojoje salėje. Cho
ro vyrai jau ruošia klubo salę. 
Programą atliks viešnia solistė 
Mastienė, šokiams gros geriau
sias orkestras. Pradžia 8 vai. 
vak. Prašoma stalus rezervuoti 
iš anksto. Kviečia mielus sve
čius iš Rockfordo ir iš toliau; 
tikimės sulaukti svečių iš Chica
gos, Cicero, Dekalb, Kenoshos, 
Waukegan, Racine ir kt. Visų 
laukiame. Choristas

FILMAS
BALFO SUSIRINKIME

Sausio 19 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p., Lietuvių klubo salėje 
įvyks 85 Balfo skyr. metinis 
susirinkimas ir vėliau bus rodo
mi filmai. Jas atveš ir rodys 
Balys Brazdžionis. Pirmoj daly 
galės atvykę pamatyti Chica
gos lietuvių gyvenimo kroni
ką, o antroj daly “Lietuva Eu

ropos lenktynės?’, nepriklauso-
I mo gyvenimo vaizdai ir net ga
lėsite užgirsti dai' gyvą kalbant 
Kaune prez. A. Smetoną ir jį 
pamatyti. Tai bus velionies lyg 
atminimas, nes jis mirė 1944 

j m. sausio 9 d., o 1968 m. gruo- 
! džio 31 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu velionies žmona Sofi
ja. Filmas garsinis.

j 85 Balfo skyr. valdyba su 
pirm. Pocium labai nuoširdžiai 
prašo visų lietuvių Rockforde 
ir apylinkėse gyvenančių atsi
lankyti į šį pobūvį, kur bendrai 
prisiminsime savo kraštą, pa
bendrausime ir pasivaišinsime, 
aptarsime tolimesnę veiklą, nes 
juk Balfas ir šiuo metu labai 
yra reikalingas, kada tiek daug 
mūsų tautiečių laukia paramos. 
Labai yra sunku prašyti, bet 
ne taip lengva gauti, o mūsų 
pareiga, nelaimėje patekusius 
visame pasaulyje savo tautie
čius sušelpti per Balfą, kuris 
jau daugelį metų gražiai veikia.

Tad sekmadienį, sausio 19 d., 
2 vai. p. p. visi į Balfo susirin
kimą ir pobūvį Rockforde.

Valdyba

LAIKAS STIPRIAU RĖKTI
Amerikiečių tarptautinės tei

sės draugijos suvažiavime Wa- 
shingtone South Dakotos uni
versiteto teisių fakulteto prof. 
S. Prakash Sinha iškėlė Baltijos

skaičių. “KatoEcke Noviny“ re
daktorius jėzuitas kunigas Mi- 

' kulasefk pasikalbėjime su spau- 
teikimą šioms kolonijoms: A- l1os atstovais pareiškė, kad Če
rnenkos Samoai, Antiguojai, 'koslovakijos katalikų laikraštis 
Bahamų saloms, Bermudai, An- dabartiniu metu faktiškai yra 
glijos Virgin saloms, Cayman kaitomas daugiau kaip 200.000 
saloms, Cocos saloms, Domini- skaitytojų. Antrasis Čekoslova-

__  1,-iin.a 'lr Q T-d TS lrn 1 ovalstybių klausimą. Tai jis pa- kai, Gilberto ir Ellice saloms, katalikų laikraštis Ke-
darė ryšium su Sovietų Sąjun- į Grenadai, Guamui, Montserra- ias ’ ^irtas specia įai teologi- 
gos atstovo kalba, kuri buvo ‘
tikri pasigyrimai. Sinha paste
bėjo, kad, Rusijai leidus buvu- !

tui, New Hebdrides salom, Niue, lniams klausimams svarstyti ir 
Pitcairnui, St. Helenai, St. Kitts redaguojamas taip pat jėzuitų

kunigo Juozapo Zverina, pasku
tiniu laiku savo 2000 prenume
ratorių skaičių padidino iki 
6000.

Ar DIRBTINI Dantys 
juda, slysta, smunka?

Negyvenkite baimėje, kad JOatj 
dirbtini dantys gali pradėti slysti, 
smukti ar kristi mažiausiai tin

kamu metu. Didesniam saugumui 
ir patogumui užbaratykite trupH 
PASTEETH ant savo plokštelių. 
FASTEETH dirbtinus dantis laiko 
tvirčiau. Galėsit lengviau valgyt. Nė
ra lipnaus pastos skonio. Sulaiko 
■‘plokštelių kvapą”. Gerai pritaikinti 
dirbtini dantys būtini sveikatos ge- 

nepriklausomai nuo Sovietų Są- suvaržymų Čekoslovakijos kata-' Sandsu”"*rAOTEETH^iima gamų 
jungos ir jų vėlesnis įjungimas likų spauda vis stiprėja ir tei- visose vaistų parduotuves^ 

į Sovietų Sąjungą priėmimas ki- jgiamai reiškiasi naujųjų laikų
taip, negu tų teritorijų gy- dvasioje. Žymusis Čekoslovaki-

Nevis - Anguillai, St. Lucijai, St. 
šiom Rusijos imperijos tautom Vincentui, Seychelles, Solomo-
apsispręsti, pasibaigus pirmą- 
jam pasauliniam karui, dauge
lis jų išstojo iš Rusijos impe
rijos. Estija, Latvija ir Lietu
va paskelbė savo nepriklauso
mybę ir įsteigė savo tautines 
vyriausybes 1917 — 1918 m. 
Tačiau šios valstybės buvo į- 

‘ jungtos į Sovietų Sąjungą 1940 
m. priešingomis žmonių valiai 
priemonėmis. Buvęs Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos gyvavimas

no salom, Tokelos salom, Turk' 
sų ir Caicoso saloms ir JAV 
Virgin salom.

Ar neatėjo laikas stipriau 
rėkti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo? D. Juris

STIPRĖJA KATALIKIŠKA 
SPAUDA

Nežiūrint naujųjų cenzūros

ventojų laisvu noru, primena 
panašumą su užjfirinėmis kitų 
imperialistinių galybių koloni

jos katalikų savaitraštis “Ka- 
tolicke Noviny”, pirmiau spaus 
dintas 35.000 egzempliorių tira-

.jomis praeity. Skirtumas tik ge- i žu, paskutinių mėnesių eigoje 

.ografin's: tradicinės kolonijos I pasiekė 142.000 egzempliorių 
buvo užjūryje, Pabaltijo teri
torijos yra kaimyninės su pri

sijungiančiąja valstybe. Jungti
nių Tautų nusistatymas ir vyk
dymas baigia tradicinių koloni
jų nukolonizavimą. Dabar jos 
turi susidurti su klausimu, ar 
laisvo apsisprendimo principas 
neturėtų būti taikomas ir kai- 
tnyninėm kolonijom? Prof. Sin
ha paklausė Sovietų atstovo 
Nasinovskio apie Sovietų pažiū
rą i pi k'ausimą.

Atsakydamas profesoriui Sin- 
hai, Nasinovsky pastebėjo, kad 
Suomijai. Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai buvo duota laisvai ap
sispręsti 1914 (?) metais, bet 
1939 (?) metais trys pastaro
sios kreipėsi į SSSR ir prašė 
priėmimo į Sovietų Sąjungą.
Jos tebėra suverenės valstybės 
Sąjungoje ir gali ieškoti iš jos 
išstoti bet kada”.

Ta pačia tema ir labai pla
čiai prof. Sinha (indas) rašo 
naujam veikale “Res Baltica”, 
kurį išleido latvai ministerio 
Bilmanio asmeniui paminėti.

Atrodo, kad svetimi kaip ka
da parašo ar pasako aktualiau 
už savuosius. Su tokiais žmo
nėmis reikėtų ryšius palaikyti.

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja, prieš išsiskirstyda- 
ma pertraukai, pareikalavo Bri
taniją grąžinti Gibraltaro ko
loniją Ispanijai iki š. m. spalio 
1 d. Ji taip pat paragino suin
teresuotuosius pagreitinti val
stybinės nepriklausomybės su-

Prez. Johnson besveikinant olandų 
draugijos Washlngtone 1,000 narių, 
jo anūkas Nugent. (žeriiai, kairėj) 
stebi viską iš užstalės.

IŠGANYMO KELIAS
Filiotėja

Šią knygą parašė šv. Pranciš
kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum
pino ir lietuvišką tekstą patobu
lino kun. dr. K. A, Matulaitis, 
MIC.

Autorius laiškų forma kreipia
si į Filotėją (mylimą sielą) su 
patarimais ir pamokymais; kaip 
gyventi maldingą ir dorovingą 
gyvenimą. Čia yra daug gražių 
minčių bei nurodymų bet kokia
me gyvenimo kelyje. Knyga tin
ka kiekvienam, kas nėra abejin
gas savo sielos išganymui, kas ieš 
ko tiesos ir siekia geriau supras
ti savo uždavinį žemėje.

Gaunama
$3.50.

‘Drauge”, kaina

Illinois S tilte gyventojai prie kainos 
turi pridėti 6% taksų.

Skelbkites “Drauge”. 

Platinkite “Draugę”.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

I

I

I

I
I

I

4.75
MARGUETTE NATIONAL BANK

63rd AND VVESTERN AVENUE

Sfatement ef Condifloe

DECEMBER 31, 1968
RESOURCES
Cash and Due from Banks $ 9,565,243.73 
U.S. Government Securities 32,862,873.07
Municipal Securities........... 4,068,521.12
Other Securities .................. 155,000.00
Federal Funds Sold............. 1,000,000.00
Loans and Discounts ......... 52,089,856.23
Bank Building, Furniture &

Fixtures ............................. 624,844.66
Interest Earned Not

Collected ........................... 462,660.26
Other Resources ................ 75,520.89

TOTAL RESOURCES ... $100,904,319.96

Adam J. Riffel 
James A. Pearson 

Daniel J. MeCarthy 
Theodore J. Cachey

PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

%

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

5.25

LIABILITIES
Capital ..................................
Surplus ....................
Undivided Profits .............
Loan Valuation Reserve ... 

Valuation
Reserve ....................

Res ,r »ėd for Interest
and Taxes ....................

Interest Collected Not
Earned ..............................

Other Liabilities .......... ,.
Deposits ................................

2,000.000.00
3,000,000.00
1,031,571.36
1,159,643.03

100,000.00

525,932.30

1,880,851.44
76,112.70

91,130.409.13

TOTAL LIABILITIES ... .$100,904.519.96

— DIRECTORS — 
John F. MeCarthyCtMlrman M Hm tears
Ant h- "uvall

FrwMmt
Mas ui.b-pira

Emmett D. MeCarthy Joseph J. Sehuessler 
John R. Thompson Maleolm M. Dirffek

George E. Straehan 
H. E. Woodford 

Glenn W. Baugh 
Vytold C. Yasus 
Robert J. Wesley 

Gerrit Ruisard

MEMBER: FEDERAL RESERVE SYSTEM 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Open Saturday 9 A.M. to 2 P.M.
Orive-ln Banking Open Thursday Evenings 6 to 8 p.m.

I

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD I8MOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMA

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8c LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, DL 60682 LA 3-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn. 14 d.

Clevelando zoologijos sode liūtas nusiminęs, kad tiek daug sniego.

fuisiLAIŠKAI "DRAUGUI"

Reikėtų vienodumo
Mes dažnai su įvairiais reiški

niais bei netikslumais susigyve- 
nam, jų nepastebime arba nekrei
piame dėmesio ir virsta kaip tra
dicija. Iš tokių užsisenėjimų yra 
ir asmenų titulavimas. Pavarčius 
mūsų spaudą, rasime aprašymus 
suvažiavimų, susirinkimų bei po
sėdžių, kur dalyvių sąraše išvar
dinami daktarai, inžinieriai, o to
liau pažymima ir kit. Inžinieriaus 
titulą esame tiek pamėgę, kad ne
retas reiškinys matyti spaudoje as 
menis, baigusius visai kitas sritis, 
vadinamus inžinieriais. Titulavi
mas inžinierių, manau yra atsi
vežtas iš Lietuvos ir daugiausia 
mėgiamas dėl patogaus sutrumpi 
nimo ir skambesio. Nieko netu
riu prieš titulavimus, bet kai prie 
inžinieriaus kiekvieno paminėji
mo pavardės pridedamas titulas, 
tuo tarpu dabartiniu metu yra 
daug baigusių universitetus, įgiju
sių magistro laipsnius, o rašomi 
be laipsnių bei titulų.

Tenka pastebėti, kad ir inžine
riją yra baigusių universitetą su 
B.S. laipsniu ir baigusių tik “As- 
sociate engineer” laipsniu. Pagal 
lietuvišką išsimokslinimą taipgi 
turime inžinierius baigusius uni-' 
versitetą ir baigusius technikos 
mokyklas. Pagal užimamas parei-1 
gas irgi nėra tikslu inžinierius iš-1 
skirti iš kitų, nes iš netituluo- 
jamųjų tarpo, rasime užimančius

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS HELP VVANTED — VYRAI

MISCELLANEOUS

BICHMOND' cjt / SERVICE
j Kampas Rlchmond ir 6Srd St.

Užsieninių ir vietiniu automobiliu 
I Taisymas Rriklauso Chicago Motor 
i Club. Nelaimes atveju skambinkite 

GR 6-S1S4 arba GR B-83M 
Sav. — Juozas (Joni Juraitls

ir aukštesnes pareigas.
Nesenai mirus vienam pedago

gui — mokytojui ir rašytojui, ku
ris buvo baigęs universitetą ir 
tęsęs papildomas studijas, nors ir 
daugelį kartų puslapiuos buvo mi 
nima jo pavardė, bet be jokių ti
tulų bei laipsnių. Ypač šykštūs 
esame baigusiems sociologiją, bio
logiją, matematiką, ekonomiją ir 
t.t.

Išvengimui diskriminacijos, ne
manau kad būtų tikslu titulavi
mus išplėsti, nes pakliūtumėm į 
labirintus terminologijoje, kuri 
dar daugiau atneštų nesusiprati
mų. Manau kad tiksliausia būtų i 
naudoti tik mokslo laipsnį pav. tu
rintiems daktaro laipsnį, o šiaip 
titulus naudoti tik tada, kada mi
nimas asmuo aprašomas su tiesio
giniai savo srities pareigomis ar
ba nurodomas jo išsilavinimas, no 
rint pabrėžti jo tinkamumą. Ne
vietoje vartojant titulus skamba 
neskoningai, pavz. skaitant laikra 
štyje, kad toks tai inžinierius iš
pildė meninę programą. Vartoki
me titulus kur reikia.

A. Salietis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE

Telef. FRontier 6-1882

PROGOS — OPPOKTUNmES

Parduodama kepykla ir kavine. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel 815- 485-8686. 
Klauskite VValter Wrobel.

PARDUODAMA KIRPYKLA. 2 
kėdės. Apyl. 67 ir Westem Avė.

HE 4-4752

REAL ESTATE

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuii
DEKORAVIMAS

18 VIDAUS IR 18 LAUKO 
Kilimai Ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis į:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlhllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuve Marųuette Parke

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lSal- 
mofcejimo sąljr-

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzle Avė., PR 8-2233

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARC EI, SERV. 
2608 6»th St. Tel. WA 5-2781
2501 (l»th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi
cagos tiesiai l Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už.
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

72 ir Talman. Mūr. 1 % aukšto. 2 
butai — S Ir 1 k. Garažas. $21,900.

71 tr Talman. Med. 4 kamb. bu
tas Ir 2 kamb. rūsy. Gazo Slld. 
$18,600.

Mūr. 3 kamb. bungalotv. Geram 
dovy. Garažas, Ttk $14,900.

70 Ir Talman. Mūr. 2 po b kamb 
r butas rūsy Garažas. $29,900

VAINA AE A L T T
2517 W. 71st Street — RE 7-0515

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria Hlgh. Rimtas pasiū
lymas.

2 butų namas, modernios vonios, 
kabinetų virtuvės. $20,000. Įmokėti 
$5,000,

8 butų mūras. Beveik naujas. Ever-

freen rajone. Virš $14,000 nuomos. 
87,000.
Didelis 3 butų, 10 metų mūras Ir 

mūro garažas. Apie 67 ir Calitornia. 
$50,500.

I H aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažaa Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
Ir 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

Liuksus 7 kamb. mūras, [rengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4% kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. 912,700.

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

RADIO PROGRAMA
Seniuusia Lietuvių Radio Pro

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

ilillliililllillilillllllllllliirlliliiiiiiiliiiiiit
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grel 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL 
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WAREHOUSEMAN
International Corp. needs ware- 

houseman. Excell. co., paid bene- 
fit program. Schiller Pk. location.

Phone 671-2550

Porter & Maintenance 

Worker Wanted
For North Side business. Excell. 
working conditions & co. benefits 
_________PHONE 281-6111__________

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 W. 103rd Street 
Chicago, Ridge, Illinois 

Reikalingi
LABORERS — PAINTERS 

CARPENTERS
STEEL MEN — WELDERS
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.32’/2 
į vai. plius “incentive’’. Taip pat 
priedai.

An eąual opportunlty employer

HELP VVANTED — MOTERYS

Heating Contractor j
įrengiu naujus Ir perstatau se- 4 
nūs visų rasių namo apšildymo 
pečius Ir alr oondltlonlng 1 
naujus Ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATiNG & SHEET METAI, 
4444 8. Westem, Chicago », OL

Telefonas VI 7-3447.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitooki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

♦lutų nuomavimas — Income Tat 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
4 BACEVIČIUS 

6455 8 Kedzle Avė. - PR 8-2233

Telephone Solicitors
5 hrs. daily — Mon. thru Friday 

$2 per hr.

281—6111 after IOR.M.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI,

Į MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

Jtyever been siek 
a day in his Ii fe
That's the way it should be. 
Every chilcj is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies each year 

. who are deprived of that 
precious birthright.

They are the babies 
bom with defeets.
They are the 

* babies you help by 
; helping the March 
of Dimes fight 
birth defeets 
through nationwida 
programa of 
research, medical 
care and education.
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Dailaus žodžio mėgėjams viliojantis poezijos pasirinkimas. 

Vėliausios tremtyje išleistos poezijos knygos, kurias galima gau 
ti siunčiant užsakymus į DRAUGA:

34 eilėraščiai, VI. šlaitas............................  1.50
Pavieniai žodžiai, J. Mekas ..................... 4.00
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė.................. 1.50
Ausiniai rageliai, Pr. Naujokaitis .............. 2.00
Vivos Plango, V. Putinas .......................... 2.00
Mėlyna diena, B. Butkūnas ..................... 1.90
Kai mes nutylam, M. Saulaitytė .........  2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekus ....................3.00
Alkana žemė, St. Šakytė ..........................  2.00
Sonatos ir fugos, K. Bradūnas ................... 5.00

Nedelskit užsisakyti šias knygas savo bibliotekai ir, artė
jant Kalėdų šventėms, dovanoms, kuriomis pradžiuginsit savo 
artimuosius ir draugus.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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MEILĖ TRIKAMPY
Romanas

RENĖ RASA

Apie šią knygą, kurią išleido 
nuo pirmo puslapio iki paskuti
nio”.

P. Venclova "Naujienose”: 
"... romano stilius paprastas, 
Liet. Knygų klubas, Pranas 
Naujokaitis rašo: "Problemos 
pinte pinasi... intriga pririša 
kaitytoją ir veda nepaleisdama 
lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna”.

St. Rastoms “Ateityje”: “Ro
manas yra įdomus ir tinka vyres
niems moksleiviams, studentams 
ir visiems, kurie mėgsta lengves
nę grožinę literatūrą”.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Caina $3.00.

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

jiimiiijiiii miimiiimiimiiijHiiiĮĮiiiiĮiii

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių j A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokiu 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$5.00.

I

J 2457 We»t 69th Street 
J TeL HE 4-7432

40 akrų ūkis su trobesiais Ir ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6%. Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
os Ir Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 6 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja Šiluma Ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas 
$46,000.

2 butai po 6*4 kamb. lc 4 kamb. 
angltSkam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 50x150 p6dų 
Beverly Sbores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
\COMF TA V ■— Vorą HIATAS

IMIGRACIJA

MAIDS
Experienced. Poeitions now avallable 
for Michigan-av. hotel. Union scale 
wages and excellent oompany bene
fits. Apply Personnel Office, 14th 
Ploor.

SHERATON-CHICAGO HOTEL 
_______ 505 N. Mlchlgan________

COMP. OPERS
Monroe- Friden 

TOP RATES—TEMPORARY
We need experien.ced Operators 

Immediately
LOOP OR YOUR AREA

I Days • Eves
• Weekends

Spectal Bonus for 
NIGHT WORK 
Starting Feb. lst.

Apply Daily ’til 8 p.m.
Sat. & Sun. ’til 5 p.m.

MATTSON
OUR 36TH YEAR

220 S. State St. HA 7-0064

VYRAI IR MOTERYS

10% — 20% — 30% pigiau niukteli 
už apdraudą nuo ugnies tr automo
bilio pas
FRANK Z A P O L IS 

3208 H West 05th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-433U

♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. 
GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

273ft W. 71st St. Tel. 925-6OI

KEY PUNCH OPERATORS
Experienced. Full or part tinic. 

Houra arranged to suit your erchedule. 
Days or Eves. Work when your kids 
are in school or your husband ls at 
horae.

Vie. Logan Sq
Beacon Dabi Processing

CALL 235-7295

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week.

TEL. — 726-6920

GRINDERS — BROACH 
AND SHARPENERS

Experienced. Better worklng con
ditions. Above top pay for good
tnen. Apply to INLAND BROACH 
4535 Addison St. or CaH AV 6-8335

IF...
You are an experienced Life Insurance 
Mutual Fund Salesman, let us solve 

yuor prospecting problems.

WE WANT YOU!
Ask us to show you the advantages 
we, LUBIN ASSOCIATES, offer. These 
can make your carrer pleasant and 
profitable.
Work by appointment only with our 

qualified elients.
PHONE OR WRITE 

MR. S. SOBLE FOR APPT.
Ali Replies Held Confidential

LUBIN ASSOCIATES, INC.
327 S. La Šalie Street 

Tel. — 427-1323
- - - y.

FULL TIME
MACHINIST

Mušt be experienced, top pay and 
iringe benefits, overtime.

LILFORD TOOL WORKS 
3636 S. Ashland - Tel. 523-3246

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
tos visiems prieinamos

REAL ESTATE — INCOME TA5 
DRAUDIMO IR RT. REIKALAI^
A & t INSURANCE AGENCV 

AND REALTY
A- LAUKAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 8-8775 
(Currency Exchange patalpose i

Sąžiningas patarnavimas

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai. Šiluma (tašu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5 H kamb. Ir 4 kamb. anglis- 
kan, »usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46.500.

O butų naujas mūras. Karstu vaąd 
Šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
vtrS $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $83,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgos $18,900.

IlUnois State gyventojai prie kainos 
kl«U 5%turi pridi taksų.

ur.i p wšNTRn VYRAI

ELECTRONIC TECHNICIANS
Experienced Solid State Technicians For Small

Electronics Corporation
CALL MR. MICHAEL SWANSON

LUNDELL CONTROLS
2560 No. Elston Avenue Phone — 772-8200

HELP VVANTED—-MOTERYS

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karstu 
vand. Šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Teiraukitės

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai ISnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

« kamb inilr. Butll-ina", kokli 
nūs plyteles karsto vandens Šildymą* 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukSto mūr. 6 Ir 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri Šildymai. 2 auto ga 
ražas. 67 Ir Oakley $19,500

IMMEDIATE OPENINGS IN MOST 
CLINICAL SERVICES AT A MAJOR 

UNIVERSITY HOSPITAL 
FOR

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenuo Tol. 471-0321

Registered Nurses
Diplomą or Associate 

Degree .............. ................ $6712
Baccalaureate Degree .......... $7116

(Higher scales with 
experience)

DIFFF.RENTIALS
Ratatlng shlfts $75 monthly
Evening nights $40 monthly
Three weeks paid annual vacation

Licensed 
Practical Nurses

Graduates of Approved 
Programs $4600-$4800 

DIFFERENTIALS
Rotating shlfts $75 monthly
Evening <£ nights $25 monthly

1 Two weeks paid annual vacation

SALES ■ MORTGAGES■ MANAGEMENT

Metnber of M L.S.
ALEX 4 A T A S — R E A L T 0 R

Main Office 5727 W. Cermafh Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside. La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

PLŪS
• Free Tuition to six Credit Hours per semester.
• Ten paid Annual Holidays.
• Liberal Siek Leave Policy.
• Moving Allotvances (RNs Only).
• Eųual Opportunity Employer.

Gali Collect: 606-233-5000, Ext. 5908 
or write:

Mrs. DOROTHEA KRIEGER. Nursing Services 
Room H 110, Universlty Hospltal

ALBERT B. CHANDLER MEDICAL CENTER 

Lexington, Kentucky 40506

UNIVERSITY OF KENTUCKY

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



Padavimas apie Kaukaspenį

VLADAS P ALEVICIUS

Gilioje senovėje, lietuviai gar pavidale ilgai išsilaikydavo, 
bino daugelį dievų, deivių bei Sėkmingai įvykdęs Praam- 
dievaičių. Vyriausias jų buvęs ' žiaus jam paskirtą, pareigą, Per- 
Praamzaus; gyvenęs jis Dauso- kūnas, pasidaręs labai links-
se, gi santykius su žmonėmis 

M žemėje palaikęs per žemesniuo
sius dievus, skirtus kiekvienai 
žmonių gyvenimo buities paskir
čiai, kaip tai medžioklės, meilės
if kt.

Pats artimiausias Praamžiaus 
valios vykdytojas, (buvęs dievai
tis Perkūnas, kuriam Praamžius 
davęs pirmąjį įsakymą nunešti 
į žemę žmonių geresniam ir leng 
vesrriam gyvenimui ugnį.

lt Gavęs tokį įsakymą Perkūnas

mas į nebesiterikinęs padegimu 
sausų medžių ir pradėjęs savo 
žaibus laidyti į pačius gražiau
sius ąžuolus Jaurų kalno ąžuo
lyne. Ąžuolai, būdami žali, ne
užsidegdavo, tik kiek apsvilda
vo, o dažniausiai būdavo nuo 
viršūnės iki šaknų perskeliami. 
(Tokį ąžuolą teko 1927 m. Pa
kalnių girioje matyti).

Taip perskeltą ąžuolą, seno
vės lietuviai laikė didelėje pa
garboje; jo neliesdavo kol pats

Sis varnėnų giminės paukštelis, angliškai Hothschil Mynah Chica
gos parkų distrikto parinktas sausio mėnesio paukšteliu.

nedelsdamas pradėjęs vykdyti nudžiūdavo. Tada jį nukirtę su 
jam pavestą pareigą t. y. prade- j smulkindavo ir visą medieną 
jęs laidyti žaibus į kalnuotus sukraudavo į stirtą — rietuvę 
Utenėdes ir Pakalnių (Utenos ■ ir vartodavę išimtinai tik amži- 
apskr.) kaimų laukus. nosies ugnies aukure kursty-

Tų apylinkių žmonės iš pra mu^- 
džių labai nustebo, nes nežino- Kadangi Perkūnas, pradėjęs 
jo ką Perkūnas tomis savo i’š- labai dažnai laidyti savo žaibus 
daigomis norėjo pasiekti, bet Jaurų kalno ąžuolyne, tų laikų 
žmonės nenusiminė, matydami,' kriviai nutarę Sį ąžuolyną Per-
kad žaibai neliečia nei žmonių, 
nei gyvulių ir net trobesių.

Kuriam laikui praėjus. Perku 
nas sustabdęs savo pastangas, 
nes aiškiai pamatęs, kad šiuo 
būdu nepavyks perduoti žmo
nėms Praamžiaus valios - ug
nies.

Netrukus apylinkės kaimų 
žmonės, ardami bei akėdami 
savo laukus, pradėjo atrasti 
daiktą kiek panašų į nedidelį 
cigarą, nuo 10 iki 12 centimet
rų ilgumo, balsganai gelsvos bei 
rusvos spalvos, su skylute per 
vidurį išilgai.

Žttionės iškarto suprato, kad 
tai yra dievaičio Perkūno kū
rinys, jo žmonėms skirta dova
na. (Iš tikrųjų Čia minimas 
daiktas ir yra žaibo kūrinys, 
kuriam palietus Žemę, pastaroji 
suverda.)

Šią dievaičio dovaną žmonės 
pavadino kaukaspeniu, jį suradę 
laukuose pagarbiai rinko, ir ne
šėsi į savo namus, padėdavo 
pirkioje, t. y. toje namo daly
je, kur visa šeima dažniausia 
prisilaiko; to stalo stalčiuje ant 
kurio visa šeima valgydavo sa
vo kasdienį maistą. Kaukospe- 
niui buvo skiriama taip pat ir 
gydomoji reikšmė. Jei kas nors 
šeimoje susirgdavo .pagarbiai 
būdavo imamas kaUkaspenis, ir 
būtinai peiliu skirtu tik duonai 
riekti — atpiauti jo kiek pasku- 
tama į puoduką; su vandeniu 
sumaišius duodavo ligoniui iš
gerti; jei nepadėdavo, po to bu
vo kreipiamasi j gydytojus, bur 
tininkus bei kerėtojus. Pažymė
tina, kad skutant kaukaspenį 
peiliu gaunasi balsvi milteliai.

(1923 m. ryšy su šiuo pada
vimu apie kaukospenį, patikri
nus apie 8-10 minimų apylinkių 
sodybų, net 8 sodybose buvo 
rastas kaulkospenis, laikomas 
pirkioje, šeimos valgomojo stalo 
stalčiuje, daugiausiai jau su
trupintame pavidale. Visi, pas 
kuriuos kaukospenis buvo ras
tas, žinojo jo pavadinsimą bei jo 
atsiradimo istoriją).

perkūnas, nusiminė negalėjęs 
įvykdyti Praamžiaus valios, per 

_ duoti žmonėms ugnį. Tai maty- 
* damas Praamžius, Perkūnui ta

rė; palik laukus ramybėje, te
gu ten žmonės saugiai darbuo
jasi; daugiau kreipk dėmesio į 
Pakalnių Girią bei Jaurų kalno 
ąžuolyną, juk ten tiek daug yra 
nudžiūvusių medžių.

Dievaičiui Perkūnui, daugiau 
sakyti nebereikėjo: ką daryti 
jau žinojo.

Žaibui palietus sausą medį, 
pastarasis suliepsnodavo: tai 
pamatę žmonės atskubėdavo su 
sausomis kempinėmis, bei deg
lais, kurie buvo tokiu būdu pa
daryti: 'buvo imamas gumbuotu 
gaju pagaikštis per pusę metro 
ilgio, tampriai apvyniotas pa
kulomis, protarpiais jas pritvir
tinant, mediniais smeigtais, iš
mirkytas dervoje padarytoje iš 
eglių žievės. Žmonės, pridegę 
savo deglus bei kempinės, neš
davosi ugnį į namus ir ją laiky
davo pečiūroje, kur ugnis žarijų

kūno garbei pavadinti Šventuo
ju gojumi.

Autoriaus pastaba: Padavi
mą apie kaukaspenį 1923 m. 
man papasakojo mano senelis 
Zigmas Pakalnis, tada būdamas 
apie 80 m. amžiaus, gyvenęs Ute 
nėlės kaime, Utenos aps.

KLEISTAS
ENCIKLIKOS VERTIMAS

Graikijos katalikų “Gerosios 
Spaudos” leidykla šiomis dieno
mis išleido Popiežiaus Pauliaus 
VI-jo enciklikos “Humanae Vi
tae“ pilną vertimą graikų kalba. 
Šventojo Tėvo žodis krikščio
niškosios moterystės klausy
mais susilaukė ypatingo dėme
sio ne tik Graikijos katalikų bei 
ortodoksų tikinčiųjų bet ir pla
čiosios visuomenės tarpe.

■— Amerikoje 1968 m. kas sa
vaite automašinų katastrofose 
žuvo apie 1060 žmonių, tai maž
daug 150 per dieną.

MCSŲ ORGANIZUOTUMAS

Kiekviena organizcija per ii-, ma ir aplinkybių verčiama am- 
gesnį laiką įgyja visuomenėje! žiais žygiuoja į ateitį. Kaip atski- 
tam tikrą vardą. Kaip ir atskiras
žmogus, begyvendamas, nejučio
mis sukuria išorėje neapčiuopia- 
riią, bet viduje gerai nujaučia
mą pasitikėjimą savimi, įgauna 
pasitikėjimo kitų žmonių tarpe, 
arba atvirkščiai — ima pats sa
vimi nepasitikėti ir kiti juo nebe
tiki. Taip lygiai yra ir kiekvienai 
organizacijai.

Iš to, ką kiekvienas tuo reika
lu gyvenimo praktikoje yra pas
tebėjęs, nesunku suprasti kokios 
didelės reikšmės turi geras orga
nizacijos vardas. Tai, galima sa
kyti, kiekvienos organizacijos pa 
matas.

Tačiau pasyviam, neveikliam 
asmeniui kartais gali atrodyti, 
kad organizuotumas nereikalin
gas ar bent nebūtinas. Bet gyve
nimas rodo ką kitą. Juk stiprus, 
drausmingas organizuotas vei
kimas stiprina ir auklėja žmogų, 
o tuo pačiu brandina ir jo tautą.
Sakoma, jog tik kultūringa, susi
pratusi ir dorai išauklėta tauta 
tegali būti atspari. O ji tokia esti, 
kai nusimano ji pati, kad yra gy
va ir žino ko siekianti.

Iš gyvenimo mokomasi
Kiekviena tauta turi savo in

dividualinius istorinius kelius, 
kuriais ji, savo nuovakos veda

A. +A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

jo broliui PETRUI su šeima (Brisbane, Australijoje) 
giliausio liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

Bajorūnų šeima

t

A. + A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

jo broliui POVILUI, brolienei NIJOLEI ir jų dukrai 

DALIAI reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Bajorūnų šeima

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IK 

PAMINKLAI• 1 NU į( t ’
yra pilnai šarantuoti.

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; Į tą kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai

Sutaupote — — Patenkinti

6153 South We$tern Avenue Tel. HEmiook 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

ANTANUI stiiLMORUI mirus,
jo žmoną ELENĄ, dukrą ir sūnų ir brolį POVILĄ su 
šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga ir Stasys Tumosai 
Aleksandra ir Pranas Razgaišiai

su šeimomis 
Domicėlė Pikturnienč

si iš artimųjų pasisekimų ir klais- 
dų priežasčių tenka kratytis, ven 
gti, kad jos nepasikartotų arba 
nepasireikštų.

Šiais neramiais laikais mes tu
rėtume pasireikšti visu savo 
kilnumu, vertingumu ir tinka
mu pasiruošimu. Bet reikia būti 
organizuotiems, ir kiek būsime 
tam moraliai pasiruošę, tiek pa
sirodysime ir materialiai stiprūs.

Ne tik suaugę, bet ir jaunoji 
karta turi organizuotai ruoštis 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo.

Lietuvis turi ne vien pažinti 
savo tautos praeitį, dabartį ir nu
matyti ateitį, bet jis turi ir dabar 
aktyviai veikti dėl tautos laisvės 
atgavimo. Siekim stiprių asmeny 
bių išsiauginimo, kurios ųelūž- 
tų nuo pareigų sunkumo. Tautos 
atsparumas kaip tik reikalauja 
iš mūsų visų, kad būtume vienin
gi ir gerai organizuoti.

J. Miškinis
ras žmogus, taip ir tautos pačios 
yra savo likimo lėmėjos, savo da
lies kūrėjos. Gyvenime mokomo- — Amerikoje 1968 m. gaisruo

se žuvo 12,000 žmonių.

A.-f A. JUOZUI POŽĖLAI mirus, 
jo dukras FELICIJĄ KRUMPLIENĘ ir ONĄ ŽUKAUS 
KIENĘ su šeimomis, Lietuvoje žmoną ONĄ, dukras 
JANINĄ ir ELZBIETĄ bei visus artimuosius giliai už

jaučiame ir kartu liūdime.

Aleksas šimkūnan ir šeima

A. -J- A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

jo broliui POVILUI STELMOKUI su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Danutė ir Edvardas Eringiai 
ir šeima

A. -|- A.
BALIUI JABLONSKIUI 

minis, jo brolį dr. KOSTĄ JABLONSKĮ ir dukrą LILI

JA nuoširdžiai užjaučiame.
: b *=•* J . k/“ v f rk P* ,

Irena ir dr. Kazys Pemkai

A. -J- A.
JADVYGAI NARBUTIENEI 

Lietuvoje mirus, liūdinčią jos dukrą p. IRENĄ SMIE- 

LIAUSKIENĘ, Chicagos Apygardos vice-pirmininkę 

ir visus jos šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame.

Chicagos Apygardos V-ba

A. f A. ANTANUI STELMOKUI mirus, 
žmoną ELENĄ STELMOKIENĘ, dukrą EGLĘ su vyru, 

sūnų ĄŽUOLĄ ir brolį POVILĄ STELMOKĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Mykolo Lukoševičiaus šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
sausio 13 dieną, 7:30 vai. ryto, po sunkios ligos, aprūpinta šv. sakra
mentais, Mercy ligoninėje, Miami, Florida, mirė

A. -J- A.
Liucija Urbonaite-Bartusis

Gimė Lietuvoje 1909 m. sausio 20 d., Šaukoto parap., Daužnagių 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdime vyras Juozas Bartusis, posūnis Donaid 
su šeima, Chicagoje brolis Antanas Urbonas, brolienė Vanda, jų vaikai 
Edvardas ir Teresė, Montrealy brolis Juozas, brolienė Elzė ir jų duk
tė Lilly, Lietuvoje brolis Stasys, brolienė Liucija ir jų vaikai Edvar
das, Vladas, Marytė ir Genutė, New Yorke brolio Vlado duktė Helen 
Scardaville su šeima, pusseserės Jennie Wojciski su šeima ir Anna 
Adams su šeima Floridoje, pusbrolis dr. Algis Budreckis su žmona ir 
tetos Vladzė Kervel bei Saiiomėja Šikšnienė su šeima, artimos gimi
naitės Marija Vidrukienė ir Janė Valiukonytė ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Geduingos pamaldos už velionės sielą jvyks Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj (Miami, Florida) Ir bus palaidota mauzolėjujė Sv. Teresės 
kapinėse.

Nuliūdę vyras ir broliai

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn. 14 d.

A. f A. ANTANUI STELMOKUI mirus, 
POVILUI, NIJOLEI ir DALIAI STELMOKAMS nuošir

džiausią užuojautą reiškiame.

Stasys ir Judita Dargiai
t ■ v, ••M" . . . į

Juozas ir Ada Baltramonaičiai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausio* pėlės dėl vestuvių banketų, laidotu v*-, 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd St.,' Chicagc. III

Telef. PRoapect 8 0888 — PRoapect 8-4)884

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest 7lst Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ! AUTOMOBILIAMS STATYTI 1

MAZHKA&EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. RĘpublic 7-6600'

EUDEIKIS
LAIDOTU V I y DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335i
Vienas blokas nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1218
2314 W. 28rd PLACE_____________________ Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.___________ Tei. LAfayette 3-887?

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĘ.________________ Tel. YArda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET________________Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.___________ Tel. COtmnodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8818 8. LITUANICA AVĖ._________Tel. YArda 7-1188-1188

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb Avė., CICERO, ILL._______ Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7908 STATE RD., OAKLAWN. ILL. Tel. 686-2820

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Dr. P. Daužvardžio, Lietu
vos gen. konsulo Chicagoje, pa
dėką išspausdino Daily News 
dienraštis. Laiške dėkojama už 
dienraštyje prisimintą Sovietų 
Rusijos pavergtą Lietuvą.

x inž. Eugenijus Bartkus, 
neseniai perrinktas Amerikos 
Lietuvių tarybos pirmininkas, 
per trumpą laiką atliko nema
žai darbų. Jis turėjo pasitari
mus įvairiais Lietuvos laisvini
mo darbo klausimais su min. J. 
Rajecku, Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnu ir taip pat su eile ame
rikiečių naujosios valdžios pa
reigūnų.

x I)r. Petras ir Stefa Kisie
liai yra pakviesti ir numatę vyk
ti į prez. Nbcono inauguraciją 
Washingtone.

X Elzbieta Samienė, mieloji 
visuomenės veikėja, Balfo viena 
pirmųjų organizatorė ir Tėvų 
Marijonų bendradarbių garbės 
pirmininkė, bei kitų org. talki
ninkė praeitą šeštadienį minėjo 
deimantinį jubiliejų — 75-tą 
gimtadienį.

X Marijos Aukšt. mok. mo
linų klubo ekskursija į Dis- 
trict Fumiture, b-vę, 4501 S. 
Pulaski Rr., bus sausio 28 d. 7:30 
v. v. Ekskursijos vadovė p. 
Krysttek, 3759 W. 60 st.

X M. N. Pr. (Putnainiškių) 
seselių rėmėjų Chicagoje metinė 
vakarienė įvyks vasario 9 d. Į- 
domi programa, geras maistas. 
Visi rėmėjai ir geradariai pra
šomi gausiai dalyvauti. Metinė 
rėmėjų vakarienė pakeičia bu
vusį sumą. Tai vienintėlė proga 
susitikti pažįstamus ir paremti 
lietuvių seselių darbus.

x Marųuette parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 17 d., penktadienį, 7:30 vaL 
v. lietuvių Kat. parapijos salėj, 
6820 S. Washtenaw Avė. Val
dyba visus narius kviečia daly
vauti, nes yra svarbių reikalų. 
Kviečiami ir nauji nariai. Susi
rinkime bus metinės vaišės.

X Skaitytojai myli savo kas
dieninį Draugą ir jį remia. At
silygindami už kalėdines korte
les bei kalendorius, aukų pri
siuntė: 4 dol. — Anelė Deokai- 
tis; po 3 dol. — K. Kupreišis, 
V. Kuliešius, K. Navasaitis, A. 
Kazėnas, Janina Davnorow, Ma
rija Krauchunas, J. Kubilius, 
Vyt. Čepėnas, Anelė Prunsky
tė, J. Jakstys, T. Volbergs; 2,5 
dol. — Dr. A. Užupis; po 2 dol. 
— dr. W. Blažys, dr. Edmund
E. Oiara, Islo of Beauty Coif.,
F. Swiadas, J. Klimavičius, A. 
Darnusis, J. Rūkas, Sophie 
Shimkus, iSt. Baniulis, A. Tus- 
Ikenis, P. Narutis, A. J. Deks
nys, R. Stropus, J. Stankūnas,
M. Palaikienė, H. Abelikis, A. 
Galdikas, J. Vitkauskaitė, K. 
Skripkus, A. Putlius, V. Motu- 
šis, Alf. Brinką, J. Jacobus, J. 
Gaižutis, S. ir J. Kvecai, B. Rau 
gas, R. Ošlapas, J. iSlusmavas; 
po 1 dol. — Ign. šešplaukis, 
Paul Domenas, Mrs. Br. Špoke
vičius, Knights of Lith. Wil- 
loughby. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X Operos Lėšų Telkimo Ko
miteto ruošiamas teatrinis pa
rengimas įvyks šio mėn. 26 d., 
sekmadienyje, Drury Lane The
atre, 2500 W. 94th PI., Ever
green Park. Programoje: “iStar- 
Spangled Giri”, su žinomu 
Hollywood aktorium Edd BYR
NES. Pradžia: 3:30 vai po pie
tų. Po vaidinimo ten pat, Mar- 
tiniąue restorane, — pietūs ir 
šokiai. Bilietai gaunami pas k-to 
nares, operos v-bos narius ir 
“Marginiuose”, 2511 W. 69th 
Str., Chicago. Telef.: PR 8-4585.

(pr.)
X Reikalinga vyresnio am

žiaus moteris prie šeimos. Skam
binti vakarais tel. RE 7-2739.

___ .. («&).

» X Dr. Vladas šimutis ir Teo
doras Blinstrubas Alto valdy
bos nariai paskirti komisijon 
aptarti Lietuvos laisvinimo dar
bui finansinės paramos klausi
mą su Vliko atstovais. Vliko at
stovais paskirti prof. Balys Vit
kus ir Valerijonas Šimkus.

X K. Mikšis gavo iš Indijos, 
nuo vyskupo Ign. S. D'Souza 
laišką, kuriuo dėkoja jam už at
siųstą misijoms auką. Kitame 
laiške, rašytame kun. J. Pruns- 
kiui, vyslk. Ign. S. D’Souza pri
simena, kaip viešėdamas Chica
goje aplankė K. Mikšį, kurį dėl 
jo paslaugumo padėti misijoms, 
vadina “Dievo džentelmenu”. 
Toliau laiške vyskupas pažymi: 
“Aš buvau giliai paveiktas, ma
tydamas tą didelį darbą, atlie
kamą lietuvių kunigų ir vienuo
lių, besistengiant išlaikyti lietu
viškąją kultūrą jaunimo tarpe. 
Telaimina Dievas jus ir jūsų 
darbą”. Vysk. D’Souza buvo at
silankęs į lietuvių šokių šventę, 
kuri jam paliko neužmirštamą 
įspūdį.

X Kun. Benjaminas Uždavi
nys, MIC, penketą mėnesių dar 
bavęsis Los Angeles, Calif., šv. 
Kazimiero parap., grįžo atgal į 
Clarendon Hills, III.

X A. Šabaniausko įdainuotų 
dainų plokštelę išleido J. Kar
velio Prekybos namai. Plokšte
lėje įdainuota “Rose Mary”, “Pa 
sakykite mergelei”, “Slinku gy
venti”, “Mano svajonė1’, “Kai 
smuiku groji tu’’ ir kitos dai
nos.

X Kun. J. W. Beretta, šv. 
Ritos aukšt. mokyklos moky
tojas, šiandien 7:30 v. v. mo
kyklos patalpose, 3400 W. 65 
PI., kalbės tema apie komuniz
mą “Is Communism Chan- 
ging?”.

x Dr. Algirdas J. Ramonas 
su žmona Ingrida ir sūnum Da
liu buvo išvykę žiemos atosto
gų į Bahamų salas. Dalius kaip 
jūrų skautas turėjo progos pa
sipraktikuoti buriavimo sporte.

x Dr. S. Pacevičhis, gyv. To
ronte, Kanadoje, atsilygindamas 
UŽ kalėdines korteles prisiuntė
5 dol. auką. Dėkojame.

X Chicagos Apygardos apy
linkių atstovų suvažiavimas į- 
vyks gegužės 4 d. Jaunimo 
centre.

X Stefanija Lazauskienė, 
ryškus sopranas mūsų operos 
kolektyve, niekad neatsisaiko 
kiekvienam reikale padėti. Pa
kviesta — sutiko įsijungti į 
Operos lėšų telkimo komitetą.

x Steponas Karvelis, E. Chi
cago, Ind., žinomas visuomenės 
veikėjas, parėmė “Draugą” 6 
doi. auka. Dėkojame.

X Anthony B. Sakalis, Wor- 
cester, Miass., parėmė mūsų 
dienraštį 5 doi. auka. Dėkoja
me.

X Jonas Šimukėnas, W ar ren, 
Mich., atsilygindamas už kalė
dines korteles ir kalendorius, pa
rėmė "Draugą” 6 dol. auka. Dė
kojame.

X Kazys Narsčius, M. D., 
Bethalto, M., prašydamas iš 
“Draugo” mažo patarnavimo, 
pridėjo ir 5 dol. auką. Labai 
ačiū.

X Amerikos Lietuvių tary
bos valdybos pirmieji rūpesčiai 
yra pasiruošimas Vasario 16- 
tosios minėjimui ir rudenį įvyks 
tančio Amerikos Lietuvių seimo 
programos sutvarkymui. Vasa
rio 16-tosios minėjimų reikalu 
užmegsti ryšiai su atitinkamo
mis institucijomis ir pareigū
nais Washingtone ir vykdomi 
kiti parengiamieji darbai.

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubo žvė
rienos balius įvyks sausio 18 d., 
šeštad., 7:30 v. v., Marąuette 
salėje, 6908 S. Westem Avė. 
Rezervacijoms tel. 476-2952.

(pr.)
x Išpardavimo metu Gra

dinsko krautuvėj galima su
taupyti iki 100 dol. nuo tikro
sios, normalios pardavimo kai
nos. 2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)
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P. L. Instituto Chicagoje studentai ir svečiai po absolventų vakaro programos
Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
Rengiamos uždaros
VYRŲ REKOLEKCIJOS

Atsiskirti nuo įprasto kasdie
ninio gyvenimo, susikaupti ir iš
gyventi dvasinį pakėlimą, per
žvelgti praeitį bei surasti atsa
kymą į daugelį katalikiškojo gy 
veninio problemų, — tam yra 
rengiamos uždaros vyrų reko
lekcijos, kurios įvyks vasario 
mėn. 21, 22, 23 d. Barrington 
Hills, tėvų jėzuitų išlaikomuose 
specialiuose rekolekcijų namuo
se “Bellarmine Hali”, (žiūrėki
te pridedamą žemėlapį.). Patal
pos gražios, modernios, su pa
togiais privačiais kambariais, 
poilsio salėmis, skaitykla, val
gykla, koplyčiom. Aplink yra 
gražus, didelis paikas.

Šiose patalpose, 'kada įvyks 
lietuvių rekolekcijos, gali su
tilpti apie 70 vyrų. Būtų džiugu 
kad toks skaičius ir susidarytų. 
Rekolekcijose gali dalyvauti ka 
talikai ir kitų religijų išpažinė
jai. Jau yra užsiregistravę 20 
dalyvių. Daug įkas skambina ir 
apie jas teiraujasi. Bet organi
zatoriams reikia kiek galima

x P. Žilys, mūsų bendradar
bis, sveikindamas “Draugą” pri
siuntė 10 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Luebecko, Vokietijoj, lietu 
vių vardu atsiųstame laiške J. 
Pyragas rašo: “Ilgų metų gera
dariui Kaz.mierui Rapševičiui, 
gyv. 7249 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, Bl. 60629, mes gyve
nantys lietuviai Vakarų Vokie
tijoje, Luabecke nuoširdžiausiai 
dėkojame už 18 metams iš ei
lės užsakomą “Draugo” dienraš
tį. Tik savo brangaus geradario 
dėka, mes luebeckiečiai lietuviai 
galime pilnai sekti, ne tik visą 
Amerikos lietuvių tautinį ir baž 
nytinį judėjimą, bet ir kituose 
pasaulio kontinentuose išsibarš- 
čiusių mūsų tautiečių veiklą. La
bai malonu, kad “Draugo” dien
raštis yra dinamiškas, plačiai 
talpina įvairius aprašymus, gau 
šiai pavaizduoja dedamose foto 
nuotraukose įvykius. Tuomet 
liekame dėkingi ir linkime 
“Draugo’’ dienraščiui nepavarg
ti, nesusilpnėti, o varyti pasi
rinktąją spaudos vagą ir atei
tyje tvirtai ir tiesiai.”

X Popular Lithuanian Re- 
ninou” Vmicra nflaLnmnin Įniki!

Rb W. VVallerstedt, Metropolitan banko prezidentas, au Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus bibliotekos vedėju J. Kaaakaičlu. Bankas pa
dovanojo muziejui “Laiškų Lietuviams” ir “žvaigždės” žurnalų pora 
komplektų.

. - ■

skubiau pranešti dalyvių skai
čių. Todėl norintieji dalyvauti 
prašomi skambinti: Albinas 
Dzirvonas 927-2322arba Vytau
tas Kasniūnas 586-3617.

Rekolekcijas praves Gedimi
nas Kijauskas, SJ, lietuvių jėzui
tų provinciolas. Jis prieš Kalė
das pravedė rekolekcijas Kana
doje ir spaudoje skaitėme, kad 
dalyviai džiaugėsi turėję gra
žiausią dvasinę atgaivą ir raišo, 
kad kitose rekolekcijose daly
vaus kelis kartus daugiau.

Rekalelkcijos yra tam, kad pa
miršę dienos rūpesčius, apsigy
venę naujoje aplinkoje, išgy 
ventumėme dvasines atostogas, 
išsiaiškintumėm tuos klausimus, 
į kuriuos nesurandame atsaky
mo skubotame gyvenimo kely 
je.

Suvažiavę mes sudarysim. 
naują šeimyninę bendruomenę 
ir reikšime savo mintis pasikai 
bėjimuose, diskusijose, ar asme- 
niai su dvasios vadovu. Užsida 
rę savo kambariuose — susi
kaupsime mintyse.

Nepasigailėkime laiko ir pa-

pasidarė dar populiaresnė. 
“Southwest News-Herald” mo
terų skyriuje apie ją gražiai 
parašyta ir perapaudinta iš jos 
sausainių “grybukų” receptas. 
“Chicago Daily News” ypatin
goj koiunmoj “Bee Line”, ku
rion skaitytojai gali kreiptis į- 
vairių patarimų, informacijų, 
tarpininkavimo, ete., viena jau
namartė, ištekėjusi už lietuvio, 
pasiskundė nežinanti Ikur rasti 
lietuviškų receptų. Atsakyme 
nurodyta “Popular Lithuanian 
Recipes" ir pažymėta, kad kny
gos autorė yra Lietuvos gen. 
konsulo žmona Juzė Daužvar
dienė, kad receptai autentiški, 
kai kurie perduoti iš kartos kar
tom “Southtorom Economist” 
praeitos savaitės laidoj antraš
te “Populiariausias Amerikos 
lietuvių receptas”, išspausdino 
bulvinio kugelio receptą, pažy
mėdamas, kad jis paimtas iš J 
Daužvardienės knygos. Dėl šių 
visų netikėtų ir nenumatytų at
garsių angliškoje spaudoje. J 
Daužvardienė susilaukė netikė 
tai didelio skaičiaus laiškų i- 
telefoninių pasiteiravimų apl 
knygą — iš lietuvių, nelietuvii 
bei mišrių šeimų ponių, noriu
phi viyM-y lia+n-tri&lra?

suraudokime gražiomis trijų die
nų naujo gyvenimo atostogo
mis.

Nesirūpinkime ir išlaidomis, 
,nes jos tokios mažos. Atvykę 
naudosimės kultūringo žmogaus 
laisvėmis viena mintimi, kad iš
gyventumėme dvasinę atgaivą. 
Rekolekcijos prasidės vasario 
21 d., penktadienį, 7 v. v. ir baig 
sis sekmadienį 3 v. p. p.

Vyt. Kas. 
GAGE PARKO LIETUVIŲ

BENDRUOMENftJE

Chicagoje gerai yra žinomos 
lietuviškos kolonijos, kaip 
Bridgeportas, Brighton Parkas, 
Marąuette Parkas, Torom of La- 
,.te ir kt. Vienos iš jų lietuvių 
skaičiumi, didėjančios, kitos 
sparčiai mažėjančios. Bet štai, 
dar ne senai, pradėjo augti ir 
lietuvių skaičiumi didėti nauja 
kolonija, tai Gage Parkas. Gali
mas dalykas ,kad jos lietuvių 
atžvilgiu augimas, glaudžiai ri- 
šasi su tėvų jėzuitų čia įsikū
rimu ir Jaunimo centru atsira
dimu.

Chicagos LB apygardos val
dyba, matydama Gage Parko 
kolonijoje lietuvių didėjimą, nu
tarė joje suorganizuoti LB apy
linkę, kuri ir įsteigta 1960 m. 
vasarą. Pradžia nebuvo rožėmis 
klota, bet energingas pirmasis 
jos pirmininkas Algis Reivytis

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
LINKSMAVAKARIS

Chicagos Lituanistinė mokyk 
la šeštadienio vakare Jaunimo 
centre surengė jaukią kultūrinę 
pramogą, kurios programą atli
ko patys moksleiviai.

Parengimą atidarė tėvų komi
teto sekr. S. Petersonienė, per
teikdama ilgesnę ištrauką iŠ Do
nelaičio, nuo kurio “Metų” pir
mos laidos pasirodymo suėjo 
150 metų.

Programa pradėta sceniniu 
pavaizdavimu ištraukos iš Krė
vės “Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų”. Pranešėjai bu
vo G. Maleckaitė, L. Petravičiū
tė, R. Damijonaitis. Mergelė —
R. Nainytė, bernelis — A. Vik
torą, kryžiuočiai — J. Astraus- 
?as, V. Rupinskas; grupė kitų 
noksleivių sudarė chorą. Insce- 
įizavimą paruošė mokytoja Z. 
/isockienė. Jos gražiai pasidar- 
mofta. Moksleivių kalba, tara
nas buvo pasigėrėtinai ryškūs. 
Ytliko VHI kl. auklėtiniai.

Sekė dainos, kurias sėkmin
gai atliko mišrus moksleivių 
choras, vadovaujamas mok. J. 
Mačiučio. Sėkmingai sudainavo
I. Žilevičiaus “Uždainuokim se- 
Jės”, “Jojau dieną”, “Aš atsi- 
tėliau”, liaudies dainą “Susikal
bėjau”. čia Sklandžiai pasireiš
kė IV, V ir VI kt mokiniai. 
Ypač įspūdingas visų klasių 
jungtinis choras, keliais balsais 
oadainavęs St. Šimkaus “Ant 
tėvelio dvaro” ir J. Gaubo “či
gonėlį”. Buvo jaučiama jėga. 
Spalvingai atrodė daugelio dai
lininkių tautiniai kostiumai.

Intriguojantis paįvairinimas 
buvo išraiškos šokis “Vidurnak
čio rapsodija”, liauniai atlieka
mas Ped. lit. instituto studen-

pajėgė atlaikyti organizavimosi 
darbus ir greitai įsijungė Chi
cagos tarptautinėse pasirody
muose atstovaujant lietuvius. 
Kitais metais jau tėvai pasige
do lituanistinės mokyklos ir gru 
pė tėvų su mokytoja M. Pete- 
raitiene, remiant apylinkės va
dovybei, suorganizuoja šeštadie
ninę lit. mokyklą, kuri vėliau 
pasivadino Dariaus-Girėno var
du. Jos pradžia Fieldhauso rū
syje. Vadovaujant mokyklos ve
dėjui J. Kavaliūnui, mokykla 
po poros metų perkeliama į 
Nightingale viešosios mokyklos 
patalpas. Dabartinis josios ve
dėjas J. Piačas tikisi ateinan
čiais metais prisiglausti pra
plėstame Jaunimo centre. Tokiu 
būdu čia veiktų visų laipsnių li
tuanistikos mokyklos — prade
dant vaikų darželiu, baigiant Pe 
dagoginių Lituanistikos institu
tu.

Pirmininkaujant apylinkei 
agr. A. Gaškai, apylinkė tapo 
Lietuvių Fondo nariu. St. Gečui 
būnant pirmininku tarp kitų pa
rengimų buvo surengtas politi
ne tema simpoziumas. Z. Bakai
tis, pravedęs Bendruomenės ta
rybos rinkimus, negalėjo už
baigti savo kadencijos, nes 
Aukščiausiojo buvo pašauktas į 
amžinybę. Sulaulkėm jubiliejinių 
metų — paženklintų Kovos me
tais ir su jais apylinkės prieša
kyje atsistojo Andrius Povilai
tis. Jis su savo bendradarbiais 
mūsų apylinkę visai pastatė ant 
kojų. Nuo įsikūrimo iki šiol apy

JAV LB Gage Parko apylinkės valdyba (iš kairės į deš.): V. Marke
vičius — sekr., E. Breimerienė — narys Liet. fondo reikalams, A. Po
vilaitis —■ pirm., M. Vizgaitienė — kas. ir kun. J. Borevičius, S.J. — 
vicepirm. Nuotr. V. Noreikos

ITALIJOJE f||W

— Vysk. Pauliui Marcinkui
sausio 7 d. gražų priėmimą ir 
pagerbimą surengė šv. Kazi
miero lietuvių kolegija. Priėmi
me dalyvavo, be vietinių ir nau
jojo vyskupo artimųjų kard. J. 
Cody, kard. A. Samorė, vysk. 
Primeau, vysk. May, visa eilė 
prelatų ir kitų dvasiškių. Taip 
pat dalyvavo vysk. P. Marcin
kaus giminės iš Cicero.

— Kunigai E. Abromaitis, J. 
Stankevičius, J. Kuzinskas, V. 
Mikolaitis iš Chicagos ir kun. 
A. Karoblis iš Wisc. Rapids, 
Wis., sausio 8 d. aplankė Mari
jonų vienuolijos generalinius na
mus Romoje, kur buvo priimti 

i kaip svečiai pavaišinti pietumis.
— Kun. dr. J. Vaišnora, Ma

rijonų vienuolijos generalinis 
j prokuratorius ir postuliatorius,
I Kalėdų šventėms 'buvo išvykęs 
pagalbon aptarnauti Vokietijos 
lietuvius, ten peršalo ir gavo 
plaučių uždegimą. Ligonis pa
mažu sveiksta.

— Kun. Jonas Duoba, Mari
jonų vienuolijos generalinis ta 
rėjas, sausio 8 d. išvyko į Not- 
tingham Anglijoje pavaduoti 
automobilio nelaimėje sunkiai 
sužeistą kun. St Matulį, MIC.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— “Baltijos” (buv. Lindę- 

nau) laivų statykloje pastatytas 
didžiulis naujo tipo laivas — ir 
miltų gamybos traleris, pavadin
tas Lučegorsko vardu. Jis bu
vo perduotas Rusijos tolimųjų 
rytų žvejams ir žvejosiąs Kam
čiatkos pakraščiuose.

— Didžiulė butų stoka tebe- 
sireiškia okup. Lietuvoje. 31,000 
Vilniaus miesto darbininkų gy
vena ne Vilniuje ir turi kasdien 
iž įvairių vietų suvažiuoti į dar-

perdaug stiprūs perteikiamos 
^muzikos garsai kliudė menišką 
pasigėrėjimą, bet tam buvo kai 
ti magnetofono gedimai.

Su tautiniais šokiais Sklan
džiai pasirodė net dvi grupės. 
Jaunesniųjų grupė, vadovauja
ma I- Smieliauskienės, .pašoko 
malūną ir kepurinę, o vyresnie
ji, vadovaujami N. Pupienės, 
pašoko šustą, sadutę, senių tryp 
tinį.

Gražu buvo stebėti, kad ir 
mūsų jauniausias atžalynas įgu 
dusiai atlieka tautinių šokių 
figūras.

Programa visiems svečiams 
buvo prie širdies. Jei reikėtų 
reikšti pageidavimų, tai nebent 
publikai, kuri neparodė lietuvių 
parengimuose įprastos tylos ir 
susikaupimo.

Sekė vaišės, šakiai Publikos 
buvo nemažai ir parengimą rei
kia laikyti pasisekusiu.

Reikia pagirti rengėjus — 
Chic. Aukšt. lit. mok. tėvų ko
mitetą, vadovaujamą p. Paužuo- 
lienės. Jų daug ir sėkmingai 
pasidarbuota. J. Daugi.

EMIGRANTŲ DIENA 
BELGIJOJE

Lieže buvo švenčiama pasau
linė emigrantų ir tremtinių die
na. Ta proga buvo surengtos 
specialios pamaldos ir pravesta 
rinkliavos tremtinių ir emigran
tų šalpai. Liežo vyskupijoje 
šiuo metu yra daugiau kaip 
100,000 emigrantų dr tremtinių, 
kurių tarpe ir nemaža lietuvių. 
Dvasiniais tremtinių ir emigran
tų reikalais rūpinasi 22 įvairių 
tautų kapelionai.

linkė skaičiumi padidėjo dešhn- 

teriopaL Apylinkė su Doriaua- 
1 Girėno mokykla surengė balių, 
kruopščiai renkamas solidaru
mo mokestis ir energingai plati
nama Finansų komiteto medžia
ga. Paremta Jaunimo centro 
statyba, prisidėta prie Lietuvių 
televizijos išlaikymo ir aktyviai 
verbuojami Lietuvių fondo na
riai.

Sausio 26 d. mūsų metinis su
sirinkimas, tad visa gageparidš- 
kiai, jaunas ar senas, kas tik 
lietuviškai kalbame, sueikime į 
Jaunimo centrą ir išsirinkime 
naują valdžią. Laikas patogus 
— 12 vai. Užbaigsiu lietuviška
patarle _  ką pasėsime, tą ir
plausime.

V. Binkis

(S ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Šv. Antano gimnazijoje
Kennebunkporte, Maine, sausio
24—25 d. rašyt. Algirdas Landa 
bergis duos mokiniams eilę pa
skaitų iš lietuvių ir kitų Pabal
tijo tautų literatūros. Kviesti 
rašytojus ir menininkus įeina į 
gimnazijos lietuviško švietimo 
programą. Algirdas Landsber
gis gyvena New Yorke ir dėsto 
literatūrą universitete. Taip pat 
reiškiasi tarp amerikiečių kaip
rašytojas _  dramaturgas, šv.
Antano gimnazijos šių metų 
programoje pramatomi ir kitų 
lietuvių rašytojų vizitai su pa
skaitomis.


