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ELTA
pykdo
okupantą

Vilniaus “Elta” atsiliepia...

“Kartais skaitytojas išgirsta ir 
iš užsienio ELTOS pranešimus, 
... šmeižiančius Tarybų Lietuvą 
ir jos darbo žmones...”

Antrasis šio pareiškimo pos
mas iš karto išduoda, kur jis pa
sakytas. Aišku, Vilniuj, pačioj 
TIESOJ, šių metų sausio 17 d. 
Taip rašo Donatas Rodą, prie 
parašo pridėjęs titulą — “EL
TOS direktorius”.

Reikšmingesnė yra pirmoji pa 
reiškimo dalis: Lietuvoj išgirsta 
ir užsienio ELTOS pranešimus. 
Tai viešąi liudija pareigūnas, 
kurs negali nežinoti.

Mini keistą 50 m. sukaktį
Proga apie tai skelbti buvo 

ELTOS — Lietuvos Telegramų 
Agentūros 50 metų sukaktis, dar 
viena ne vietoj ir ne laiku tenai 
minima sukaktis. Sukaktį sulip
dė, sudėję krūvon trijų įstaigų 
veikimo laiką, kuriame ne 50, o 
tik 20 metų buvo tikros Lietuvos 
Telegramų Agentūros veikimo 
laikas.

Nuo 1940 metų, ir tai su tre
jų metų pertrauka 1941-44, Lie
tuvoj, pirma Kaune, o dabar Vil
niuj yra ELTOS vardu tebevadi
namas Sovietų Sąjungos Telegra 
mų Agentūros — TASS’o padali
nys. Jo direktorius dabar ir yra 
Donatas Rodą.
Vilniaus “Eita” — tik vertimų 

biuras
Į “sukaktį” įlipdyta dar ir 

1919 metų sausio 17 Kapsuko į- 
steigta LITĄ — “Litovskaja Te- 
legrafnaja Agentūra”, kuri ta
čiau veikė vos porą mėnesių ir, 
žinoma, nebuvo jokia Lietuvos 
Telegramų Agentūra, o tik Rusi
jos agentūros ROSTA žinių į len 
kų, žydų ir lietuvių kalbas verti 
mo biuras. D. Rodos “ELTA” ir
gi toks pat TASS’o žinių (tik į 
lietuvių ir lenkų kalbas) vertimo 
biuras, kadangi, kaip matyt iš 
paties D. Rodos “sukaktuvinio” 
pasipasakojimo, iš niekur kitur 
jis žinių neima ir negauna. 
“TASS’o korespondentų praneši 
mai yra ir mūsų agentūros infor
macijų šaltinis”, atvirai pasisako 
D. Rodą ir čia pat “pasitaiso’", 
esą, “Bet ne vienintelis. Juos pa
pildo pranešimai iš kitų agentū
rų, su kuriomis TASS’as yra su
daręs susitarimus”. Tai vistiek, 
Rodą gauna tik TASS’o kores
pondentų žinias ir kitų agentūrų 
tik tas, kurias TASS’as priima ir 
perkošęs duoda.

Niekina Vakarų “Eltos”, 
Lietuvoje žinomus, pranešimus

Taip, gana nuoširdžiai, pasipa 
šakojęs, kokiai agentūrai jis vado 
vauja, D. Rodą lyg ir smarkiai 
stengiasi suniekinti tos užsieni
nės ELTOS, kurios pranešimus

Vak. Vokietijoje, ties Vilseck vietove, netoli Čekoslovakijos sienos, 
vyksta JAV kariniai pratimai su apie 17.000 karių, atskraidintų iš 
JAV

Šių dienų ilgaplaukiai jaunuoliai: 
“Stoti į kariuomenę? Niekuomet!”

Smurto pavojai
studentijoje

Chicagos maištininkai 
tebesilaiko

CHICAGO. — Chicagos uni
versiteto apie 200 maištininkų 
tebelaiko — jau šeštą dieną — 
užėmę administracijos rūmus ir 
tebestato savo reikalavimus. 
Universiteto vadovybė pašalino 
61 studentą, tačiau laikosi san
tūrumo ir kol kas neina į de
rybas su maištininkais, nerei
kalauja policijos paramos maiš 
tininkus pašalinti iš pastato.

Chicagos meras R. Daley ir 
kiti pasisako prieš smurto reiš
kinius ir stebisi, kad spauda 
smurtui per daug skiria dė
mesio.

Washingtone Atstovų Rūmuo 
se liudijęs S. Hayakawa, San 
Francisco kolegijos pirm., pa
žymėjo: studentai maištininkai 
linkę smurtui. Tai pastebima 
visame krašte. Jis pritarė vieno 
Chicagos gydytojo nuomonei: 
tie maištininkai su savo smur
tu gyvai primeną priešhitleri- 
nių laikų jaunuolius. Tai reiški
niai, kuriems reikalinga psi
chiatrų pagalba...

jo žinių skaitytojai Lietuvoj irgi 
išgirsta, autoritetą. Bet tos jo 
pastangos gana dviprasmės. Pa
vyzdžiui, tas kaltinimas, kad ši, 
užsieninė, šmeižianti “Tarybų 
Lietuvą ir jos darbo žmones”.

Gana tik prisiminti, kad ir tas 
žodis “šmeižia” Lietuvoj dabar 
daugumui reiškia — “nemalonią 
tiesą sako”. Tik priminkim, kaip 
mokinys net egzaminų rašiny 
parašė, kad Donelaitis “šmeižė” 
ponus... Antra vertus, jei kas gir
dėjo mūsų pranešimus, tai apie 
Lietuvos darbo žmones net ir ne 
malonaus nieko negirdėjo. 
Pranešimai paremti “Tiesos”

pranešimais
Taip pat negalėjo girdėti, kad 

ši ELTA būtų “piestu stojusi” 
ginti kurį nors politiniuos teis
muos tenai teistą vadinamą “Hit 
lerinių banditų talkininką”. Nie 
kad nesiginčijame su bolševikų 
politiniais teismais, nes ir nėra 
reikalo: pakanka tik papasakoti, 
kaip Rodos informuojamoji spau

•11Pirmenybė-A. Rytų "parako statinei
R. Nixono vyriausybė šią savaitę skelbia iniciatyvą Art. Rytų ir atominio varžymo 
sutarties klausimais — Pritariama "4 didžiųjų" pasitarimams — Veiksniai, nu
lėmę naująją kryptį — Nbconas siekta "parako statinę" padaryti nepavojinga

Du žygiai užsienio politikos 
srity

WASHINGTON. — Jau aiš
ku, kad po krašto Saugumo ta
rybos, R. Nixonui vadovavus, 
posėdžio šeštadienį, šią savaitę 
laukiama pirmosios svarbesnės 
iniciatyvos užsienio politikos 
bare. Ji išryškės dviem klausi
mais : Art. Rytų ir atominio 
varžymo sutarties atžvilgiais.

Valst. departamentas teigia
mai atsako į prancūzų (sausio 
16 d.) pasiūlymą Art. Rytų kri
zės klausimu tartis “keturiems 
didiesiems” — JAV, Maskvai, 
britams ir prancūzams. Taip 
pat šią savaitę laukiama nau
jojo prezidento kito žygio: jis 
skatins JAV Senatą patvirtinti 
atominio varžymo sutartį — bu
vusi Johnsono valdžia, įvykus 
Čekoslovakijos invazijai, tai bu
vo atidėjusi.
dygiai tik J. Tautų rėmuose
Laukiama, kad JAV vyriau

sybė, pritarusi Prancūzijos pa
siūlymui, tuo pačiu metu rei
kalaus, kad būsimi pasitarimai 
vyktų J. Tautų rėmuose. Pre
zidentas R. Nixonas ir valst. 
sekretorius W. Rogers nenori 
kelti įspūdžio, kad J. Tautos 
apeinamos, ar kad siekiama “ke 
tūrių didžiųjų” spaudimo į ara

Kinų diplomatas pasitraukė 
j Vakarus

Jau atvykęs į JAV
HAGA, Olandija. — Olandų 

įstaigos pranešė, kad R. Kini
jos diplomatas, laikinai ėjęs pa
siuntinio pareigas Hagoje, Liao 
Ho - šu, sausio 24 d. olandų 
vyriausybės prašėsi prieglobs
čio. Praėjusią savaitę jis buvo 
nugabentas į Bonną, kur jį ap- 
klausinėjo amerikiečių CLA į- 
staigos pareigūnai ir teiravosi 
apie kinų špionažo veiklą Vak. 
Europoje, Manoma, kad šiuo 
metu diplomatas yra JAV-se.

da tas bylas aprašinėja. Anot Ro 
dos, ši ELTA “šmeižia spaudą”. 
O tai reiškia gi, kad tik atvirai 
pasako apie ją nemalonią teisy
bę.

Arba, “buržuazinių nacionalis 
tų ELTA nuolat giriasi, kad ji 
rašo tiesą”, — sako D. Rodą. O 
kas skaito ar girdi šios ELTOS 
pranešimus, tas nemato juose to 
kių pasigyrimų, tačiau labai daž 
nai girdi, kad mūsų pranešimai 
esti paremti tuo, ką rašo Vilniu
je D. Rodos informuojama TIE
SA...

Pagaliau, lyg pristigęs savo šo 
vinių prieš šią ELTA, D. Rodą 
griebėsi A. Bimbos autoriteto ir 
atpasakojo, ką šis kartą rašė a- 
pie ją savo “Laisvėj”. O tas ra
šė, kad ši, anot jo “smetoninė 
ELTA” gausybę žinių apie Lie
tuvą “prikepanti”, bet kad visa 
tai “jovalas, melai, prasimany
mai”,, sugalvoti “Lietuvos prie
šų”...

Žymia dalimi čia Rodą su Bim 
ba teisūs: negalėdama turėti Lie 
tuvoj savų patikimesnių korės-į 
pondentų, ši ELTA daug žinių 
apie Lietuvą semiasi iš Vilniuje 
komunistų partijos leidžiamų lai 
kraščių, o juose neabejotinai yra 
nemaža Lietuvos priešų, greičiau, 
šia daugiau, nei draugų... į

bus su Izraeliu.
NYT žiniomis, nors oficialiai 

neskelbiama, tačiau esą tikra, 
kad naujasis prezidentas pri
verstas griebtis naujos inicia
tyvos, kuri, neabejotina, prives 
prie pasitarimų su sovietais. 
Jau pirmame susitarime su 
spaudos atstovais Nixonas bu
vo teigęs, kad tariantis ginklų 
siaurinimo ar Vietnamo klausi
mu, reikia įtraukti ir Art. Rytų 
klausimą.

Ar pavyks ątsikratyti 

“parako statinės”?

R. Nixonas spaudos žmonėm, 
sausio 27 d., pažymėjo padėtį 
Art. Rytuose laikąs pavojinga 
“parako statine”, kurią būtina 
padaryti nepavojinga, atseit, 
jos atsikratyti. Priešingu atve
ju, atsirastų atominius ginklus

A. Nasser

Pasiuntinybė — špionažo 
židinys

Šio diplomato pasitraukimas 
į Vakarus — tai pirmas kinų 
diplomatų toks žygis. Jis no
rėjęs pasitraukti dar prieš kelis 
mėnesius, bet laukęs, kol jo 
žmona su vaikais apleis Kini
ją. Olandų politiniuose sluoks
niuose teigiama, kad kinų pa
siuntinybė Olandijoje buvo vie
nas svarbiausių kinų špionažo 
židinių. Ho-Šu pasitraukus, da
bar teksią iš pagrindų pertvar
kyti špionažą, skirtą Vaik. Eu
ropai,

Laisvųjų lietuvių informacijos 
poveikis

Šis atvejis jau yra trečias vie
no mėnesio protarpy (nuo gruo
džio 16), kada vilniškės bolševi- 
kijos viršūnėse suskambino pa
vojaus varpais dėl laisvųjų lietu
vių informacijos poveikio Lietu
voj. Sniečkus viešai atsiliepė į 
Lietuvos nepriklausomybės 50 
metų sukakties minėjimus laisvė 
je. Šarmaitis mobilizavo akademi 
kus prieš užsieniuose esančių lie 
tuvių istorikų žodį. Dabar D. Ro 
da visus savo žurnalistus ragina 
pasitempti, anot jo, “tokių faktu 
(t. y., šios ELTOS veikimo) aki 
vaizdoje”. Atrodo patikima, kad 
toki pavojaus šauksmai gerai ža 
dina dėmesį šios ELTOS prane 
Šimams, matyt, vis dažniau iš
girstamiems ir Lietuvoj.

(ELTA)

BAGDADAS. — Irakas pa
skelbė: Izraelio 14 lėktuvų puo
lė Irako dalinius Jordane. Esą, 
numušti du Izraelio lėktuvai.

Izraelio įstaigos pranešė, kad 
du jo lėktuvai - naikintuvai puo 
lė Jordano kaimą į pietus nuo 
Galilėjos ežero. Izraelio žinio
mis, lėktuvai nebuvę numušti.

turinčių kraštų susidūrimo pa
vojus.

Vėliau vykę pasitarimai, Ira
ko korimai ir krašto Saugumo 
tarybos posėdžiai liudijo, kad, 
šalia Vietnamo, Art. Rytai — 
tai pats opiausias, Amerikai, 
šių dienų klausimas. Nixonas, 
kaip anksčiau nurodyta, šiuo 
(klausimu pasiryžęs reikšti JAV 
iniciatyvą ir pradėti pasitari
mus, pirmoje eilėje su — Sovie
tų Sąjunga.
Veiksniai, nulėmę pagyvėjusią 

diplomatiją
Pirmasis, Nixoną savarankiš

kai veikti padrąsinęs veiksnys, 
tai gauti pranešimai apie tai, 
kad J. Tautų tarpininko švedo 
G. Jarringo pastangos Art. Ry
tuose esančios nesėkmingos ir 
jis pats dar gruodžio m. norė
jęs pasitraukti, ypač kai ara
bų - Izraelio santykiuose įsiga
lėjęs akligatvis.

Kitas veiksnys, tai bendras, 
vis gilėjąs rūpestis padėtimi 
Art. Rytuose — žvalgybos įstai
gos jspėjusios, kad abi stam
biausios valstybės, vėl karui 
Art. Rytuose prasidėjus, galin
čios būti į jį įveltos.
Izraelis >— kupinas optimizmo

Izraelis čia reiškia priešingą 
nuomonę. Esą, Nbtono būkš- 
tavimai dėl “parako Statinės” 
— perdėti, sovietai negalėsią 
paveikiai įsikišti, Izraelis nesi- 
bijąs rusų karinės grėsmės. Iz
raelis įsitikinęs, kad per pirmą
sias šešias naujo karo valandas 
jis, savo puolimais, išjungtų vi- 

' sus arabų aerodromus ar bazes,
( kurias sovietai galėtų panaudo
ti. Be to, praslinktų savaitės 
ar mėnesiai, kol sovietai su sa
vo daliniais galėtų atskubėti 
per Dardanelų sąsiaurį į Vidur
žemio jūrą.

Washingtonas įžiūri fa* 
Maskvos baimę

Tačiau sostinės politiniai slui 
ksniai įsitikinę, kad naujojo ka 
ro atveju sovietų kariniai pa 
tarėjai arabų kraštuose būti 
įvelti, be to, esama pavojaus i 
iš sovietų raketų pusės.

Washingtonas pasisako prie 
, tokią riziką. Be to, R. Nbcontu 
su kitais įžiūri ir Maskvos ne 
norą būti įveltai į karą.

Dar neaiški Maskvos politi 
kos Art. Rytuose busimoji kryj 
tis. Įtampos palaikymas tos< 
srityse ligšiol jai buvo svarbiu 
veiksnys.

Pats gi R. Nbconas, atrodo 
mano, kad sovietai linkę tartu 
bei bendradarbiauti įtampos 
Art. Rytuose sumažinimo kryp 
timi.

Savo ruožtu nurodoma, kaė 
šiuo atveju nelauktina visai nai 
jos JAV politikos. Nenorima 
siaurinti G. Jarringo pastangų 
ar atmesti Izraelio ligšiolinę 
kryptį — tartis abiejoms ša
lims. Svarbiausia, kad į būsi
mą taikos susitarimą siekiama 
įjungti keturias didžiąsias val
stybes.

• Gazoje vakar įvyko pasi. 
kėsinimas prieš Izraelio gyny
bos ministerį M. Dayaną. Jis ne
nukentėjo.

• Vakar “oro piratai” į K’ 
bą nukreipė dar vieną JAV !ė 
tuvą. Tai jau 12-sis atvejis šia 
metais.

• Tokio miesto gyvento; 
skaičius 1968 m. pasiekė 11. 
mil.

ĮAV - Kairo dipoma-
tiniai santykiai

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nixonas, atsakydamas 
į J. Arabų respublikos prezi
dento A. Nasserio sveikinimus, 
kaip dabar paskelbta, šiomis 
dienomis siunčia atsakymą, ku
ris būsiąs šiltai suredaguotas. 
Tai reikštų ir JAV vyriausybės 
sutikimą, Egiptui pageidaujant, 
atnaujinti diplomatinius santy
kius.

Penki Nasserio
pasiūlymai

5 pasiūlymai, perduoti 
“Newswe>ek” atstovui

NEW YORK. — Jungt. A- 
rabų respublikos prezidentas A. 
Nasser žurnalo “Newsweek” 
redaktoriui de Botchgrave su
teiktame pasikalbėjime '(jis 
skelbiamas vas. 10 d. laidoje) 
nurodė į penkias sąlygas įtam
pai Art. Rytuose sumažinti.

Nasser pažymėjo, kad jei Iz
raelis pasitrauktų iš jo užimtų 
sričių, tai Egiptas pasiruošęs: 
paskelbti nepuolimo pareiškimą, 
pripažinti kiekvieno krašto tei
sę gyventi taikos sąlygose, pri
pažinti visų kraštų Art. Rytuo
se, įskaitant ir Izraelį, teritori
nę neliečiamybę bei sienų sau
gumą, laisvą laivybą ir teisingą 
Palestinos pabėgėlių ldausimo 
išsprendimą.
Nesutinka tiesiogiai tartis su 

Izraeliu
Vis dėlto, Nasser pareiškė 

nesutinkąs garantuoti, jog jis, 
pasitraukus Izraeliui iš jo už- 

I imtų sričių, su jo atstovais tie
siogiai tartųsi.

Egipto prezidentas sutiktų 
atnaujinti diplomatinius santy
kius su JAV, jei šios liautųsi 
“teisinusios” Izraelio įvykdytus 
okupacijos žygius. Jis pasiūlė, 
kad Washingtonui pristatant 
Izraeliui lėktuvus, tai būtų su
sieta su Izraelio pasitraukimu 
iš arabų žemių.

• Maskvos “Pravda” skatino 
JAV prezidentą R. Nixoną: jis 
turįs aiškiai pasisakyti dėl so
vietų pasiūlymų atominių gink
lų varžymo klausimu, nes “lai
kas greitai slenka”.

KALENDORIUS

Vasario 4 d.: šv. Andriejus, 
šv. Verburga, Vydimantas, Ar- 
vilė.

Vasario 5 d.: šv. Avitas, šv. 
Agota, Gaudvinas, Birutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies giedra, šalta, temp. 
sieks 20 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, šilčiau.

Saulė teka 7:00, leidžias 5:09.

IŠ VISUR
Popiežius prieš

“naujus pagonis”
Bendrija slenkanti pagonybės 

kryptimi
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI užvakar skatino ka
talikus ginti žmogaus vertybes 
ir pasisakė prieš “naująją pa
gonybę”, į kurią slenkanti šių 
dienų bendrija. Polinkis į pa
gonybę pasiredškiąs daugelyje 
modernaus gyvenimo apraiškų 
— teigė popiežius.

R. Nixono keliones 

Europon

Kelionės »— apie (kovo m. vidurį
WASHINGTON. — Vakar pa

skelbta, kad prezidentas R. Nix- 
onas į Vak. Europos kraštus 
vyks dar prieš balandžio 10 d., 
kai Washingtone susirinks NA 
TO kraštų konferencija. Tuo 
būdu, kelionė įvyks, greičiau
siai, apie kovo m. vidurį ar 
antrojoje kovo m. pusėje. Esą, 
tikra, kad, pirmoje eilėje, Nixo- 
nas lankys prezidentą gen. de 
Gaulle Paryžiuje. Kiti aiškūs 
viešangės miestai: Bonna, Lon
donas ir Roma.

Maskva? Tik vėliau
Baltuosiuose Rūmuose šiuo 

metu nekalbama apie naujojo 
prezidento galimą kelionę į Mas
kvą. Tačiau esą tikra, kad Nix- 
onas neatmetąs minties aplan
kyti Kremliaus vadus — toji 
kelionė galėtų įvykti vėliau.

Nibcono patarėjai mano, kad, 
svarbiausia, patirti Maskvos po
litiką Art. Rytų klausimu. Tik 
tai galės turėti įtakos į tarp
tautinės politikos pobūdį ir į 
galimos pažangos, santykiuose 
su Maskva, plėtrą.

Po Tito pasitarimų

Pasiryžo toliau bendradarbiauti
TTMDSOARA, Rumunija. — 

Jugoslavijos prezidentas Tito, 
2 dienas taręsis su Rumunijos 
prezidentu ir partijos vadu, N. 
Ceausescu, grįžo į Belgradą. 
Abu vadai baigiamajame pra
nešime nurodė į sklandų abiejų 
kraštų bendradarbiavimą ir į 
norą “siekti taikos, socializmo 
bei plačių ryšių tarptautiniu 
mastu, pasirėmus lygybės, pa
garbos kito krašto suverenu
mui, tautinei neliečiamybei ir 
nesikišimo į kito krašto vidaus 
klausimus, pagrindais”.

• Japoni ja sieks būti nuola
tiniu J. Tautų Saugumo Tary
bos nariu. Kraštas virto J. Tau
tų nariu prieš 12 metų.

JAV karys P. Vietname

1
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus * klausimus siųsti adresu:

KELIAS ( SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, Dl. 60630

SALIONO ALKOHOLIKAMS ŽINOTINA

Alvudo Vaikų teatro penktos premjeros 3 v. pasakos “Džiaugsmas” vy
riausio vaidmens atlikėjas Vincukas, vienuolikametis Arvydas Zygas, 
ir Neringa Ambrozaitytė, vaidinusi Rasytę. Grimas Juozo Korsako.

Nuotr. inž. Ks. Kauno

Nieko žinios nepadės tol, kol as
menybė nebus parengta naudin

gų. žinių įgyvendinimui.
Mediciniška tiesa.

Kad ir kažin kaip sveiko kūno 
ir proto žmogus būtų, jei jis asme 
rtybe sustipęs, nieko jam nepadės 
nei. achiliškas kūnas, nei saliamo 
niškas protas, toks asmuo būtų 
na§ta, pats sau, saviesiems, aplin
kiniam, žmonijai ir Dievui. Tik 
asmenybės žmoniškume gali ver
tingai darbuotis stiprus kūnas ir 
guvu? protas. Už tai mes visi tu
rime nusiteikti rūpintis pilna sa
vo ir savųjų, sveikata: kūno, pro
to ir asmenybės darna. Pradėki
me reikiamai dirbti minėtam nu
siteikimui įgyvendinti. Tam tu
rime nuolat vis daugiau naudin
gų žinių įsigyti. Štai viena tiesa, 
žinotina visiems, o taip pat “iš 
saliūfto einantiems balsams”.

Alkoholis sužaloja kūno raume
nis, ne tik širdį

LęyoĮos universitete, Chicago
je,, dirbąs gydytojas su savais tal- 
kipin^ąis jau keleri metai tiria 
alkoholio žalą širdies raume-< 
nims, Jis tuo reikalu gydytojams 
yra pakartotinai daręs praneši
mus įvairiomis progomis. Alkoho
lis sukelia širdies raumens sumen 
kėjiųius — Cardiac myopathy. 
Dabar sužinota daugiau apie al- 
kohoĮio nenaudą: gydytojai Joel 

S. įalair ir Ra,ph M. Myerson, 
dirbą moterų medicinos kolegi
joje Pennsylvanijoje, praneša, 
kad jie susekę, jog alkoholis kar
tais ima naikinti žmogaus kūno 
raumenį^. Tada gaunasi vadina
ma subclįnical myopathy (gydy- 
tojo susekama, ligonio dar neryš
kiai juntama) — raumenų nyki
mo liga. Minėti gydytojai Hersh- 
ey mieste, Pa., JAV gydytojų ko
legijos susirinkime šiomis dieno
mis pranešė apie alkoholio pada
romas žmogui nuoskaudas. Tyri
mai buvo atlikti su 63 alkoholi
kais, įskaitant turinčius įvairius 
aštrius alkoholizmo ligos reiški- 
nįųs — tokių iš minėto skaičiaus 
bųyo 50. Net 80 proc. minėtai tir 
tųjų turęjo žymų jų skeleto rau
menų ir širdies raumens susirgi
mą. Ta jų raumenų liga buvo 
susekta ištyrus vadinamą Se- 
rųm creatinime phosphokinase 
(šutrųmpintai CPK) — ji buvo 
padidėjusi. Ryškūs raumenų li
gos (myopathy) ženklai buvo pa 
sirėiškę tik pas šešis iŠ 50 aš
tria alkoholizmo forma sergan
čiuosius. Tie šeši turėjo įvairaus 
stiprumo raumenų skausmus. Pa 
lietus jų raumenis, jie didelius 
skausmus jautė, kai kurie jų tųrė- 
jo raumenų sutinimą.
Taip susirgdavo daugiausia krū 

tinės sienos, Šlaunų ir žemiau pe 
ties rankų raumenys. Tose vieto
se, dažnai raumenys dėl alkoho
lizmo sumenkėja- sunyksta. To
kie ligoniai, suprantama, nega
li nieko sunkesnio kelti, jie nepa
jėgia darbo atlikti -darosi našta 
mokesčių mokėtojams.

Kiti - 80 proc. tirtų alkoholikų 
turėjo silpnesnius raumenų ne
galavimus, alkoholis buvo paken 
kęs jų raumenims. Minėto enzi
mo (CPK) padidėjimas krauju
je yra ženklas skeleto ir širdies 
raumenų pakenkimo. Tokį to 
enzimo pagausėjimą kraujuje ga
lima sukelti suleidus žmogui į ve 
ną litrą 5 proc. alkoholio- padi
dėjimas to enzimo kiekio atsiran
da už 4-6 valandų minėtą skys
tį suleidus. Pas chroniškus alko
holikus to enzimo kiekis esti nor
malus tol, kol jie vėl neima gir
tauti. Taip palaipsniui ir naiki
na savo ^keleto ir širdies raume
nis alkoholikai. Kai jie visai nu
silpsta, tada reikia mums, negir
taujantiems, stipresnius raume
nis turintiems ir, žinoma, žmo
niškas širdis užlaikantiems, pa

dėti visiems savo pasilpusiems 
broliams.

Minėti tyrinėtojai susekė (nau 
dojo smegenų, širdies ir skeleto 
raumenų tyrimus), kad elektros 
pagalba (electrophoresis) yra 
išskiriami trys CPK enzimo rū
šys. Pas alkoholikus to enzimo 
rūšis rasta priklausanti skeleto 
raumenų porūšiai.
IŠVADA: Kiekvienas daiktas 

turįs būti savo vietoj, savu laiku 
ir savame kiekyje. Tik tada bus 
naudingas žmonijai. Ne laiku ši
lima, perdaug vandens ir ne vie
toj vartojamas peilis - vis tai pa
vyzdžiai, kaip šiaip sau neblogi 
dalykai gali žmogui pakenkti. 
Taip atsitinka ir su alkoholiu. 
Pastarasis yra nei blogas, nei ge
ras, jei jo neliesi. Jis kaip para
kas, po žeme pakastas, gali net 
šimtmečiais būti niekam blogo 
nepadarydamas. Viskas pareis 
kaip męs jį naudosime. Peiliu, 
pvz. galima duoną riekti ir arti
mui širdį pradurti.

Ne kitaip nutinka ir su ne
tinkamu alkoholio naudojimu. 
Jį galima, naudoti Mišiose, visuo
meninėse bei šeimyniškose su
eigose ar vaistuose po lašelį, po 
kitą vaistų ištirpinimui, atšalu- 

| šių širdžių sušildymui bei tam 
| tikrų apeigų atlikimui. Tai žmo
niška, natūralu, sveika. Bet tik 
asmenybe sveikas žmogus gali 
tokia sveikata naudotis. Saliūno 
lankytojai pirma turi asmenybė
mis sustiprėti, tik tada jie pa
jėgs minėtai gerai su alkoholiu 
apseiti. Bus dar ir tokių, kurie ra
sis alergiški alkoholiui — jie ne
galės vartoti svaigalų per visą sa
vo amžių, jei nenorės alkoholiz
mo liga susirgti. Taip esti su jau
triais pamidorams, braškėms ar 
sviestui- tokiems dalykams aler
giškieji negali minėtų dalykų 
ragauti, jei nori išvengti dides
nės ar mažesnės alerginės reak
cijos. Dabar mums bus aišku, 
kaip nežmoniškai mes elgiamės 
alkoholiui alergiškiems žmo
nėms pirŠdami, net už kaklo pil
dami alkoholį savuose parengi
muose. Juk dabar net geros pro
gramos negali nueiti pasiklausy
ti, staliuko neužsisakęs, tai yra 
su svaigalais į sąlytį nesuėjęs. 
Jau net pavėluotas laikas pra
dėt su alkoholiu tinkamai elgtis 
suaugusiems. Tada ir vaikai jį 
tinkamoj vietoj laikys. Pirmiau ' 
šia, jokia mūsų veikla neturi 
remtis svaigalais. Šį pirmą žing
snį į tikrą žmoniškumą turim 
mes, susiorganizavę į bet kokius 
junginius, žmonės atlikti. Tik 
vieną šį žingsnį dar šį mėnesį 
pabandykime žengti savos ir sa
vų vaikų sveikatos link. Tai bus 
tikras Vasario 16 pagerbimas, sa
vo žmoniškumo, lietuviškumo 
bei krikščioniškumo darbais į-
rodymas. Tik tokį pirmą žingsnį 
pajėgiantieji žengti galėsime va-

Dail. Juozas Kiburas deda paskuti
nes spalvas pasakos “Džiaugsmas” 
pirmo veiksmo dekoracijoms,

Nuotr. Liet. foto archyvo
(A. Kezys>

įdintis tėvynės gelbėtojais, savęs 
tvarkytojais ir savų vaikų auklė- 
tojąis. O tai jau gera pradžia 
kiekvienam didvyriui, jau nekal
bant apie mus, eilinius tautie
čius.

PASISKAITYTI: Medical Tri
būne, Vol. 10, No. 8, January 
27,1969.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Cesknako stebuklai, bet tik 
normaliai besigydantiems

Klausimas: Didž. Gerb. Dak
tare! Aš jau treti metai gydaus 
nuo astmos Henry Ford ligoni
nėje. Buvau labai jautrus ma
žiausiam skersvėjui. Tuoj pradė
davau čiaudėti ir pradėdavo bėg 
ti skystis iš nosies (gana greitai: 
lašas tuoj po lašo). Taip pat 
būdavo sunku kvėpuoti.

Ligoninėje padarė tyrimus, no 
rėdami surasti, kam esu alergiš
kas. Nugaron prismaigstė 100 
mažų adačiukių, kurios nieko ne

Trylikametis Paulius Laniauskas 
į— Karalius žiema — Alvudo Vai
kų teatro penktoj premjeroj. Sis 
teatras rengiasi šeštai premjerai: 
A. Kairio “Du broliukai” pastaty
mui Jaunimo centre už dviejų mė
nesių. Nuotr. inž. Ks. Kauno

parodė. Tada dar į kairę ranką 
prismaigstė 25 ar I5? neprisirnę: 
nu, kurioj irgi nieko neparodė. 
Tada man liepė lankyti ligoni
nės kliniką, kur gaunu vaistų 
įšvirkštimus. Prirašė vaistus Ted 
rai — . pb keturias tabletes per 
dieną, ir dar kitų vaistų — vie
ną tabletę einant gulti (vieną 

j įdedu, nes nežinau pavadinimo). 
Į Kanadoje, Kingšville, Ont. gyve
nąs gydytojas Ablėnas man sa
kė, kad aš keturių tablečių Ted- 
ral neimčiau, bet imčiau tiek, 

1 kiek reikalinga. Man vienos Te- 
Įdral tabletės — ir tos tik einant 
gulti — užtenka. Ligoninės dak
taras man liepė imti visas ketu
rias.

Ligoninė didelė ir daktarai čia 
keičiasi dažnai, kas 3-4 mėne- 
siai. Daugiausia man vaistus į- 
švirkščia praktiką atlieką inter
nai, kurių čia iš viso pasaulio 
privažiavę. Ar nebūtų geriau tu
rėti vieną pastovų daktarą?

Įdedu iškarpą iŠ laikrąŠčio, 
kurį man atsiuntė iš Lietuvos. 
Čia labai išgirtas česnakas kaip 
vaistas (Česnako stebuklą: kas
dien rekomenduojama suvalgyti 
po 2-3 gramus česnako.. Sumai
šytas su medumi, sėkmingai gy
do bronchialinę astmą ir chro
nišką bronchitą. Jo paveikti mik
robai žūvą per 1-3 minutes...). 
Mielas Daktare, norėčiau, kad 
Jūs pareikštumėte savo nuomo
nę dėl česnako ir dėl vaistų nau
dojimo.

Turiu labai jautrų skrandį, tai 
česnako naudoti negaliu. Gal yra 
kitas jo panaudojimo būdas? Da
bar dėl įšvirkštimų einu į ligoni
nę kas keturios savaitės. Skersvė
jis pasidarė rpažiau pavojingas, 
retai kada čiaudžiu ir nustojo 
bėgti skystis. Abi nosies pusės lai
svos. Pirmiau vis viena pusė bū
davo užsikimšus. Bet kvėpuoti, jei 
neimu vaistų, sunku. Dėl to nie
ko nepadėjo: jei palipu laiptais 
ar užbėgu, — sunku kvapą at
gauti. Esu 55 metų, norėčiau dar 
pasigydyti, Jus gerbiąs.

Atsakymas. Gerai esi gydomas 
Fordo ligoninėje, kad ir internai 
leidžia adatas, — jie esti patyru

sio gydytojo žinioje. Kitaip ten
nesuvažiuotų iš viso pasaulio ge
riausi žmonės — jauni gydyto
jai apsitobulinimui. Taip yra ir 
Chicagoje, Gook County ligoni
nėje — mediciniškas gydymas at
liekamas remiantis naujausiais 
tyrimais. Tęsk tokį gydymąsi ir 
džiaukis tuo. Ne privatus — vie
nas gydytojas čia svarbu: gydy
tojo pajėgumas ir jo nuoširdumas 
yra du svarbiausi dalykai gydy
me. Gerai lietuvis gydytojas tams 
tai patarė: reikalą vartok Ted- 
ral: normali dozė paskirta Fordo 
ligoninės gydytojo. Jei Tamstos 
nedusina — tuo kart užteks vie
nos tabletės. Bet vartok nuolat.

Bus tokių dienų, kad ir ketu
rių per dieną tablečių bus per
mažai. Tai bus tos dienos, kada 
bakterijos suerzins alergišką kvė
puojamų takų gleivinę, dar čia 
šaltis prisidės — ir Tamstai mu
ziką iŠ naujo, ims griežti. Turi 

(Nukelta J 7 pusi.)

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

C ABALL ROOFING C0,
- įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 16 lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

lllllllllllililIilIlIlIHIlIliUilIlIlIlIilIlIlIlIlII
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiui, Sankabos. Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Ave.

Kampas 581h Street 
Telefonas — PRospeot 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 1 
peštus lr alr oonditioning i 
naujus ir senus namus Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. , 
Darbas atliekamas greitai lr ea-> 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo
kamai A

DOMAS ŽUKAUSKAS | 
HEATING A 8HKI7T METAL

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

Ofisas »148 Weet 68rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVeet «6th Mace
Tel.: REpubUe 7-7868

OR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: t»e- 
Čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penstaJie- 

nals 2—-9 v., šeštadieniais 10-1 t> p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 

TėL — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimų: Plrmad. ir 

ketv. l—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

f*. 735-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINftS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pnlaskl Road
Valandos paga l susitar Imą

Rez. Tel. GI 8-0878
DR, W. M. EISIH-EISINAS

Akušerija lr moterų Ugne 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo B iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

OfB. Pr 6-8622 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV, 7lst Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v„ 
šėšt. 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 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr bato tel. OLymple 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY

‘ 2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 
Mea patelefonuosime jflaų gydytojai

ST. JOHN’S GENERAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING
In Old Alleglieny — Plttsburgh’s North skle 
Now Offering 30 Month Diplomą Program

Affiliated with Penn State Universlty for basic Sciences: 
Approved by Pa. State Board of Nurse Evamlners.

Fully Accrodited by tihe National League of Nursing 

Send for Brochure.
Applicntions nnn being aeeepted for Septembor, 1969 Class 

Por further Information ivrite or eall
412—766-8300 

DIRECTOR OF NURSING
3334 Fleming Ave. Pittsburgh, Pa. 15212

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

f!

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"contact lenses".

Valandos pagal susltarlma 
 Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

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

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad,, ketvirtad. a 
penktad. 8 v. r. Iki 9 V. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet-

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofisų lr rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appt.).■ u

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLfiS 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 9-8730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS' ffi CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal ausltarlma

Tel. —• REIlanee 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. rtuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4256 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street 

Telefonas — 925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr. ttečlad. uždaryta 

Rcztd. tel. WA 5-8099

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr Callfornla 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid, tel. VVAlbrook 5-8048
Rezid, Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkštų lr Slapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Illinola

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. «lk 
susi Otrus.

Tel. ofiso lr bnto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 tkl 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTPERU 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th SL 
Tol. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
y. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir Įritu 
laiku pagal susltarlma.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
a

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. BE 7-1168
Rez. teL 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERUA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmiock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7778. Res. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja 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 lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštad » v y. — S v. popiet.

Of. teL HE 4-2128, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prilminčja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. tr 8 -r. vak. 

Trečlad. tr SeStad, uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-SStt
DR. A. TALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALYBfi AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 lkl t “lr 6 lkl 8 v. vai 
Šeštadieniais .1 lkl 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeot 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6848 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6440, rea. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 Utį 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

Ofiso teL 767-2141. Namų 680-4880

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-1 
lr 6-8 v. v., ketvlrt 6-8 v. vakare, 
šeštadieniais U-ti.ipfcL popiet



Užmirštojo žmogaus

POLITINIS ABEJINGUMAS
Kadaise William Graham

Sumner parašė politiškai so
ciologinį veikalą apie Ameri
kos gyvenimą. Studijinis jo 
bandymas buvo pavadintas 
“Užmirštuoju žmogumi”. Tai 
toks žmogus, kurio reikalais 
nesirūpina krašto vyriausybė 
ir kuris nesirūpina savo val
džios reikalais. Ir šiandien po 
rink’mu statomas klausimas, 
kur dingo trečdalis jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečių, 
nedalyvavusių jokiuose balsa
vimuose ir nesidomėjusių, kas 
paims valstybės vairą.

Šiuo metu tas užmirštasis 
žmogus nėra toks pat, kaip 
seniau, kada jis neturėjo pa
kankamai maisto, stokojo ap
sirengimo ir patogesnio gy
venamojo namo. Dabar į tą 
klasę, anot “Modern Age” žur 
nalo, įeina vidutinio uždarbio 
pilietis, besirūpinąs tik savo 
namu priemiestyje, beplaujas 
savo automobilį ir vakarais 
žiūrįs televizijos šeimos tarpe. 
Jis gauna rytinį ar vakarinį 
dienraštį, bet jo neskaito, o 
tik permeta akimis antraštes 
ar specialius skyrius — spor
to, akcijų, sensacinių įvykių. 
Jis neskaito knygų, nes užim
tas savo specialybe ir darbu 
aplink namą. Jis nesidomi po
litika, nes jam vistiek, kas 
ir kaip valdvs kraštą, kuriame 
jis gyvena. Tai naujoji konser
vatorių klasė, kuri gyvena die 
nos rūpesčiu, savo siaura ap
linka ir minios nuotaikomis.

Tie konservatoriai nėra kla
sė tik Amerikoje, nes tokių 
yra visur ir visuose kraštuo
se. Jie tik yra užmirštieji, nes 
jiems itakos nedaro nei nau
ji gvvenimo reikalavimai, nei 
politikos linkmė, nei svetimų 
kraštų dalia, nei aplinkos nuo
latinė kaita. Jie patenkinti sa
vo siauru pasaulėliu ir gyve
na tik savu gyvenimu pagal 
šūkį: “Kas gera man, tas ge
ra ir visiems”. Tačiau ši vi
durinioji žmonių klasė yra pa
vojinga sau patiems ir valsty
bės ateičiai.

*
Užmirštojo žmogaus abejin

gumas politiniams pasikeiti
mams yra pavojingas dėl to, 
kad jis valstybės tvarkymą 
užleidžia keliantiems neramu
mus ir vedantiems dvigubą gy 
venimą. Revoliucines nuotai
kas kelia perteklium prisisoti
nę jaunuoliai, socialinės nely
gybės nuskriaustieji, komunis
tinės įtakos paveikti avantiū
ristai. Dėl šių piliečių masės 
nuotaikų į viršūnes iškopia 
veržlūs, bet politiškai nesubren 
dę asmenys, kurie politiniam 
gyvenime vienaip kalba, kitaip 
gyvena. Jie kalba už sociali
nę lygybę, bet patys tos ly
gybės nepraktikuoja. Jie kal
ba apie skurdo pašalinimą, 
bet patys remia turto didi
nimą. O tas pilkasis žmogus 
vyriausybę ir jos vedamą po
litiką kritikuoja, bet nepajuda 
prie geresnės išrinkimo.

Politika remiasi tikrovišku
mu, bet ji negali prasilenkti 
ir su paskirų žmonių gerove. 
Valstybės tikslas laiduoti ge
resnį, saugesnį ir pastovesnį 
gyvenimą savo piliečiams. Vai

Spaudoj ir gyvenime

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ REFORMA
Pasaulio lietuvių bendruomenės 

Švietimo tarybos pirm. Antanas Rim 
kūnas savo pasikalbėjime, išspaus
dintame “Tėviškės Žiburių” Nr. 4 
(1969.1. 23), paklaustas apie PLB 
seime jo iškeltą mintį dėl šeštadie
ninių mokyklų reformos — perė
jimo j beskyrę sistemą — pareiškė:

“Si idėja dabar jau yra kone vie
nintelis kelias pirmyn. Jeigu nepa
lankių sąlygų išsigandę tuo keliu 
nė nebandytume eiti, tai reikštų 
mūsų mokyklos pasmerkimą meto
diniam atsilikimui.”

Perėjimas į beskyrinę sistemą nė
ra lengvas:

“Kliūčių yra 'daug, ir to niekas

stybė turi laiduoti žmonėms 
laisvę, bet prie jos laidavimo 
turi prisidėti ir paprastas pi
lietis. Demokratinėj tvarkoj 
kiekvienas pilietis yra atsakin
gas už valstybę, už tautą ir 
už bendrą žmonių gerovę. O 
kai trečdalis valstybės gyven
tojų iš viso nesidomi valsty
bės gerove, tai jis nesirūpina 
ir pačiu savim. Dar blogiau, 
jis perleidžia veiklos vairą ir 
veržlių, bet neatsakingu nera
muolių rankas. O veržli ma
žuma dažnai dėl daugumos 
apsileidimo griauna valstybės 
pamatus ir piliečių saugumą.

Deja, pagal statistiką, šių 
užmirštųjų žmonių tarpan įei
na ir didelė dalis ateivių bei 
jų vaikų, kurie, laisvės ieš
kodami. atvyko į šį kraštą, bet 
už laisvę ir kitų geresnę ateitį 
nesiryžta net rankos pakelti. 
Tai dėmesio verti faktai, nes 
ir mes priklausome šiai kai
tai.

*
Nebūtu galima išskirti iš 

šios klasės ir dalies lietuvių. 
Užmirštųjų žmonių tarpe yra 
didelis skaičius tokiu, kurie 
nesidomi nei vietiniais, nei lie
tuviškais reikalais. Lietuviš
kiausiose apylinkėse šio kraš
to valdžios rinkimuose vargiai 
dalyvavo pusė lietuvių, turin
čių pilietybe. O juk visiems 
turėtų rūpėti tokie reikalai, 
kurie liečia ne tik tarptautinę 
politiką, bet ir vietos gyveni
mą. Jei galima pasitikėti sta
tistika, tai net ten. kur buvo 
lietuviu ar lietuviams artimu 
kandidatu. lietuviai nepasie
kė dvieju trečdaliu balsavusių. 
Dėlto nenuostabu, kad mes ne 
dėl skaičiaus, bet dėl abejin
gumo viešiesiems reikalams 
negalime turėti didesnės įta
kos.

Dar blogiau, kad dalis lie
tuvių iau nubyrėjusi ir nuo 
savo visuomeninių bei tauti
nių reikalu. Ir ne dėl to. kad 
dauguma būtų praradusi pa
sitikėjimą savo tautybe, bet 
kaip tik dėl to, kad apsilei
džia savo pareigose. Užmirš
tųjų lietuvių yra miesto pa
kraščiuose ir mažuose mieste
liuose, bet yra ir dideliuose su
sibūrimo centruose. Jų nepa
siekia nei sava spauda, nei 
lietuviškos organizacijos, nei 
tautinių rūpesčių aktualumas. 
Jie patenkinti savo nameliu, 
nors ir murma prieš visas val
džias — savas ir svetimas. O 
reiktų tik ju balso, kad tos in
stitucijos sustiprėtų.

Kaip turėtų išjudinti tuos 
konservatyviuosius, neduoda 
nurodymų net ir šio krašto 
veiklieji politikai, juoba sun
ku duoti atsakymą mūsų va
dovams. Bet bent savo veik
los srityje turėtume juos su
rasti, nors jie gyventų net 
visai nežinioje. Reiktų orga
nizuoti Tietuvvbės apaštalus, 
kurie asmeniniais ryšiais su
grąžintų juos prie lietuviško 
kamieno. To turėtų imtis ben
druomenė, šalpos organizaci
jos, švietimo institucijos, spau 
dos pasiuntiniai. Uždarumą ir 
konservatyvumą reikia nuga
lėti pažangos ir rūpesčio kitų 
gerove paSkatais. Pr. Gr.

neginčija. Individualinis mokymas, 
nejterptas į tradicinių skyrių rė
mus, reikalauja daug ir brangių 
mokslo priemonių, o taip pat ir di
desnio pasiruošimo iš mokytojų pu 
sės. Jis reikalauja pastovaus kam
po (bent kampo ar spintos) mokyk 
los patalpose. Turint tai galvoje nė 
nemanome, kad galima pereiti prie 
naujos sistemos tuoj pat. Reikia tam 
kelerių metų kruopštaus ir siste
mingo pasiruošimo. Tačiau reikia 
bent pradėti ruoštis.

Viešoji kanadiečių mokykla su vi 
somis savo valstybinėmis priemonė
mis bei lėšomis taip pat nors ir ne
lengvai, j šį tikslą eina: gamina prie

Prie to garsaus didžiulio apvalaus stalo Paryžiuje posėdžiauja delegacijos dėl Vietnamo. Priekyje, atsigręžęs JAV delegacijos pirmininkas 
Cabot Lodge. Pasitarimuose dalyvauja Vietkongo, ■ Šiaurės ir Pietų Vietnamo ir JAV delegacijos.

KAS VALDYS ISPANIJA
Organizacija, kurios pajėgumas daugeliui kelia mįslę

Praeitų metų gruodžio 4 d. 
Ispanijos diktatoriui Francisco 
Franco suėjo 76 m. ir ta proga 
ne tik ispanai, bet ir daugelis 
užsienio stebėtojų kelia klausi
mą, kas valdys Ispaniją jaun 
pasitraukus. Kartu su tuo ke
liamas ir kitas klausimas, ar jis 
po mirties tebeįtakos Ispanijos 
politinį gyvenimą?

Atsakant į tuos klausimus, 
reikia pažymėti, kad frankizmas 
nėra valdymo sistema ir jis ne- 

| turi savo ideologijas. Kai kas 
tvirtina, kad netgi ir fašizmas 
neturėjęs ideologijos. Tačiau 
skirtumas yra tas, kad fašiz
mas mėgino ją susidaryti, nors 
ta vadinamoji ideologija tebu
vo labai neryški ir neapibrėžta 
-— su “fašistinės mistikos” mo
kyklom ir fašistų jaunuoliams
atletikos centrais.

Viso to Ispanijoje nėra. Ne
gausūs senųjų falangistų liku
čiai mėgina užpildyti ideologinę 
tuštumą. Tačiau jų pastangos 
teranda siaurą atgarsį. Jie Sklei 
džia įvairius šūkius, pvz., kad 
“Ispanija tai likimas”, kur1} 
Franco toleruoja, nes jis nie
kuo jo neįpareigoja. Esant to
kiai būklei, Opus Dei sugebėjo 
įsitvirtinti daugumoje raktinių

mones, ruošia mokytojus, stato net 
kitokio išplanavimo mokyklinius na 
mus (apskritus su biblioteka centre, 
o klasėmis aplink ją). Nors ir sun
kiai, bet visdėlto einama pirmyn, i 
Toronte jau yra kelios mokyklos 
pilnai ar iš dalies j šią sistemą per
ėjusios. Perėjimas sunkus, bet re
zultatas džiuginantis: mokiniai, įsi
traukę j mėgiamą darbą, net nebe
nori eiti namo.”,

J. Daugi. j kai kairiųjų nusiteikimas prieš

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Labai ir labai ačiū, — pasakė lakūnas, — jūs 
labai gerai, panele Gunz, kalbate angliškai.

— Aš nesu jokia panelė Gunz, pone. Aš tai jau 
kartą sakiau. Ar galiu žinoti kuo Jūs vadinatės.

Donaldas tylėjo. Tada ji nusišypsojo ir pasakė:
— Galite nesakyti, man visai nereikalingas jūsų 

vardas.
— Aš esu Donald Wood, — jis ištarė pagaliau, 

— bet kaip jūs tikrai, panele, vadinatės?
— Ar tu tikrai nori mano vardo? — ji vėl nusi

šypsojo, drąsiai žiūrėdama į akis.
— Taip, aš norėčiau žinoti, panele. Jūs man taip 

daug padėjote. Vieną dieną aš apie jus painformuosiu 
amerikiečių armijos vadovybę.

— Ne, pone, tai nėra būtina.
— Tačiau aš vistiek norėčiau žinoti jūsų vardą.
— Ar taip labai jums svarbu?
— Taip, panele, aš vis dėlto norėčiau žinoti.
— Aš vadinuosi Martha Traube.
—• Ačiū. Aš tikiu, kad prisiminsiu. Jūs esate pa

nelė Martha Traube.
— Ne, pone. Aš prašau kuo greičiau mane už

P. GAUCYS

pozicijų, neprisiimdama jokios 
atsakomybės už pačią valdžios 
sistemą.

Katalikai pasauliečiai
Kadangi nedaugelis mūsų ži

no kas yra toji Opus Dei, ten
ka pasakyti, kad tai tarptauti
nė pasauliečių katalikų organi
zacija, turinti tikslą atnaujinti 
krikščionišką dorą. Kiekvienas 
vyras ar moteris gali jai pri
klausyti ir kiekvieno įstojančio 
sąžinei paliekama apsispręsti, 
ar jis nori duoti skaistybės ap
žadus. Opus nariams privaloma 
įsipareigoti ir pasišvęsti bend
ruomenei, jai atiduodant savo 
pinigus ir savo laiką.

Dabartiniu metu Opus Dei 
veikia keturiasdešimtyje šalių, 
tačiau vien tik Ispanijoje ji pri
gijo ir giliai įleido šaknis. Tam 
yra keletas priežasčių. Pirmiau
sia, Opus buvo įsteigta ispano 
kun. Escriva de Balaguer, kuris 
dabartiniu metu Romoje vado
vauja visai organizacijai. Kai 
kas jį laiko naujuoju Loyola. 
Tačiau tėra vienintelis panašu
mas — abu jie ispanai. Kun. 
Escriva nei pats neturi, nei iš 
savo pasekėjų reikalauja fana
tiško įkarščio ir karinės draus
mės, būdingų Ignotui Loyolai. 
Jis yra didelio tikėjimo žmogus, 
tačiau jo tikėjimą lydi pakan
ta, labiau už viską jis vertina 
praktiškus dalykus.

Pradžioje kun. Escriva norė- 
bė uždraudė jėzuitų ordeną, ku
rio buvimas anksčiau labai var
žė naująją organizaciją. Tuo 
būdu Opus tapo katalikų sąži
nių saugotoja kaip tuo metu,

dvasiškiją buvo pasiekęs didžiau

niam karui pasibaigus, jėzuitai 
pareikalavo jiems grąžinti atim
tas teises, Opus jau buvo tvir
tai įsigalėjęs Ispanijoje.

Įsigalėjimas universitetuose
Dabartiniu metu Opus didžiau

sia galybė glūdi universitetuo
se, kurių mokslo personalas pi
lietinio karo metu buvo nepap
rastai praretintas. Daugelis pro 
fesorių buvo radikalios “Lais
vojo mokymo organizacijos” na
riai ir respublikinės vyriausy
bės šalininkai. Dalis jų žuvo 
kovose, dalis išvyko į užsienį, 
kiti buvo suimti ar atleisti. Opus 
davė jiems įpėdinius. Jo gre
tos ne tik išliko nepaliestos, bet 
savo tarpe turėjo labiausiai kva 
lifikuotų vyrų, nes Opus juos 
verbuodavo iš elito ir jie liko 
jo savo organizaciją pavadinti 
“Baltųjų riterių” draugija. Jis 
laukė daugiau kaip dvidešimtį 
metų, ligi jo pastangos buvo 
įvertintos ir popiežiaus Pijaus 
XII palaimintos. Ir kai 1950 m. 
jis pasiekė savo tikslą, Opus Is
panijoje jau buvo tapusi lemia
ma jėga.

Antroji Opus pajėgumo Ispa
nijoje priežastis išsiskleidžia iš 
istorinių apystovų. 1931 m., 
trims metams prabėgus nuo jos 
įsteigimo, respublikos vyriausy- 
ištikimi savo principams. Viso
se srityse organizacija siekė ko
kybės, o ne kiekybės. Ir taip 
atsitiko, kad Opus ne tik buvo 
laiminga galėdama pasiųsti į 
ištuštėjusias universitetų kated 
ras savo žmones, bet ir įkurti 
savo universitetą Pamplonoje, 
dabar laikomą geriausiai orga
nizuotu visoje Ispanijoje, ypa

miršti. Ir dabar prašau nebedelsti. Keiskis drabužius užsieniečių. Dauguma jų yra pabėgėliai.
kaip galima greičiau. Aš norėčiau pamatyti, ar jie kiek 
nors tinka.

Donaldas įžengė dar giliau į mišką ir skubiai per
sirengė. Po poros minučių jis grįžo atgal. Panelė Trau
be žvilgterėjo j jį ir prapliupo juoku.

— Kodėl tu juokies? — jis paklausė išsigandęs.
— Atsiprašau, pone. Buvo sunku susivaldyti. Ne

kaltink manęs, aš be blogos valios. Kostiumas yra tau 
per mažas.

— Jūs manote, panele, kad aš atrodau juokingai 
ir, gal būt, įtartinai?

— Ne, ne, tu neatrodai įtartinai, — ji patikino, — 
nebijok, mūsų žmonės Vokietijoje šiandien nešioja į- 
vairiausius rūbus. Atrodai visai gerai.

— Ir ką aš dabar galiu daryti, panele Traube?
— Neskubėk. Tu turi labai daug laiko. Be to, kur 

yra jūsų ųnifroma?
— Aš palikau ten, — jis parodė į mišką, — ten 

taip pat yra ir mano parašiutas.
— Tai gerai, bet tu turi laukti čia, kol visai su

tems.
— Ir tada? — jis buvo neramus, — kaip toli yra 

frontas?
— Aš tikrai nežinau, bet nebandyk pasiekti fronto 

linijų, tai yra labai pavojinga.

— Bet ką aš galiu daryti?
— Klausyk, — mergina jį pertraukė, — mano pa

tarimo. Kai galutinai sutems, tu privalai eiti į miestą. 
Nuo čia tėra tik ketvertas kilometrų. Eik tiesiai į ten, — 
mergaitė parodė į kelią, — ten rasi daug įvairių tautų

— Ar jie komunistai? — paklausė Donaldas.
— Aš negalvoju. Gal būt, tie iš Rusijos ir yra ko

munistai, arba tie iš Lenkijos. Bet kitų tautybių pabėgė
liai nėra komunistai.

— Jūs manote, kad jie man padės?
— Aš manau, nes jie laukia sąjungininkų. Pa

bandyk su jais susitikti. Pats kalbi truputį vokiškai. 
Nebijok vokiškai kalbėti, nes beveik visi užsieniečiai 
nemoka gerai vokiškai ir niekas jūsų neįtars. Atsiprašau, 
aš užmiršau jūsų pavardę.

— Aš esu Donald Wood, panele Traube.
— Ponas Donald Wood, — ji pakartojo, — klau

syk ponas Wood, jeigu jau nelaimei, saugok Dieve, jus 
areštuotų, tai nieko nesakyk, kaip gavai šį kostiumą. Aš 
tikiu, kad neturėsi jokių bėdų.

— Ne, nebijokite, panele Traube, aš patikinu, kad 
niekad neišduosiu jūsų nei šiuo, nei kitu atveju. Dar 
vienas klausimas. Kaip vadinasi tas kaimas, iš kur tu 
atėjai? — Donaldas parodė į toli lauke stovinčius na
mus. I

— Tai yra Gruenbergas, — ji atsakė, — bet aš 
negyvenu tame kaimelyje.

Tai kur jūs gyvenate?
— Gaila, bet aš negaliu to pasakyti, ponas Wood, 

ir prašau daugiau apie tai manęs neklausinėti.
Donaldas truputį dėl to sumišo, jis pastebėjo, kad 

mergaitė buvo beveik nedraugiška ir juo nepasitikėjo.
— Ar ponas Gunz gyvena Gruenberge? — jis pa

klausė vėl.
(Bus daugiau)

tingai ūkio ir administracijos 
mokslų srityje. Jis pavirto O- 
pus pratybų centru. Kadangi 
buvo didelis trūkumas patyru
sių administratorių, Franco sa
vo ekspertus pasirinkdavo iš 
Pamplonos.

Pagal kun. Escriva nuosta
tus, Opus neturi kištis į politi
ką. Bendradarbiavimo problema 
tarp Opus ir vyriausybės sukė
lė aštrų ginčą, kuris tebesitę
sia ir iki šios dienos. Jis buvo 
išspręstas ta prasme, kad šis 
reikalas paliekamas kiekvieno 
nario sąžinei. Kai kurie Opus 
nariai yra įsitikinę, kad bet 
koks bendradartr avimas su 
Franco įtraukia visą organiza
ciją. Tačiau kiti tokį bendradar
biavimą laiko paprasta jų dar
bo būtinybe, techninės pagalbos 
forma, neverčiančia jų daryti 
kokių politinių įsipareigojimų, 
nes ir pats Franco neturi poli
tinės ideologijos ir todėl nerei
kalauja ideologinių įsipareigoji
mų.
Katalikai stiprinasi valdžioje

Bet yra ir tokių, kurie jau
čia esant kitą motyvą, prideng
tą bendradarbiavimu su Fran
co. O tai, kad Opus norinti įsi
tvirtinti pačioje valdžioje, ją 
pakreipti jai pageidaujama link
me ir stipriai laikyti savo ran
kose Franco mirties dieną. Da
bartiniu metu geras trečdalis 
ministerių, įskaitant ir tuos, ku
rie tvarko krašto ūkį, yra Opus 
žmonės. Tai nereiškia, kad O- 
pus sąmoningai stengėsi į ją 
įsiskverbti. Taip įvyko todėl, 
kad tie vyrai buvo nepalygina
mai geriau kvalifikuoti už ki
tus ir neišvengiamai atsidūrė 
raktinėse pozicijose.

Nūdien Ispanija išgyvena su- 
pramonėjimo laikotarpį, o tam 
procesui ji nebuvo pasiruošusi. 
Ji buvo pratusi ruošti kunigus, 
karius ir diplomatus. Ji bemaž 
nesirūpino turėti reikalingų

technikų ir administratorių, ti
pus buvo vienintelė institucija, 
kuri tokius vyrus ruošė. Todėl 
nenuostabu, kad šiandien jos 
žmonės vadovauja šių sričių 
centruose. Bet kartu su tuo, ži
novų spėjimu, tie Opus vyrai 
neišvengiamai bus įtarinėjami 
ir patirs sunkumų iš tradiciškai 
nusiteikusių jėgų ir iš jėzuitų 
— savo varžovų.

Taip pat natūralu, kad dėl sa 
vo veiklos ir pats Opus bus puo
lamas. Jis nėra slapta organi
zacija, nors daugelis dalykų ir 
laikoma paslaptyje, pradedant 
jos narių skaičium. Vieni jų pri 
skaito 8,000, o kiti 50,000. Sa
koma, kad ir jie patys tikrai 
nežino, kiek jų yra. Vieni jų 
plačiai žinomi, kiti įtariami to
kie esą, o visa kartu sudaro sa
votišką masonų ložės legendą, 
kuri didina nepasitikėjimą.

Organizacijos modernumas
Tačiau daugelį ispanų labiau

sia neramina jos modernumas. 
Opus nariai daugumoje yra jau 
ni ir beveik visi technokratai, 
neokapitalizmo šalininkai. Visa 
tai būtų logiška ir normalu, jei
gu Opus būtų pasauliečių poli
tinė partija, kaip daugelis ki
tų. Bet, kaip žinome, ji buvo 
kunigo įkurta ir popiežiaus pa
laiminta. O tai labiau už bet 
ką kitą Ispanijoje kelia savo
tišką krizę, su kuria dabar ji 
grumiasi. Labai lengva supras
ti kodėl Franco uždraudė, vi
sas partijas, tepatikdamas tik 
vieną Falangą — šiuo metu pra 
radusią bet kokią reikšmę ir 
pavirtusią tik valdymo priemo
ne. Šioje dykumoje Opus tapo 
saugotoja ideologinio monopo
lio, besivystančio tokia linkme, 
kurios kun. Escriva negalėjo 
nė įsivaizduoti.

Savaime aišku, sako stebėto
jai, Franco to neįsisąmonino. 
Tačiau Ispaniją, kurią tie nau
ji žmonės mėgina sukurti, yra 
priešginybė Franco Ispanijai. 
Niekas negali pasakyti ,ar jiem 
'tai pavyks. Greičiausia Opus 
Dei sugebės sutelkti visas re
formų siekiančias būsimos'ispa
nų demokratijos jėgas. Tai ne
reiškia, kad tos jėgos laimės 
kovą prieš kraštutinius deši
niuosius, iš vienos pusės, ir kraš 
tutinius kairiuosius iš kitos.

Tačiau Opus turi kai kurių 
pranašumų. Pirmiausia, ji yra 
vienintelis elitas, vienintelė jė
ga, kuri per trisdešimtį dikta
tūros metų sugebėjo išlaikyti h’ 
sustiprinti savo organizaciją. Ir 
ji sudaro valdančią klasę Ispa
nijoje. Monarchija ar respubli
ka, dešinė ar kairė, kokia be
būtų rytdienos valdžia, jeigu 
ji norės šalį laikyti vienam ly
gy su Europa, ji turės prašyti 
Opus vyrų pagalbos.

Tenka pažymėti, kad šiai or
ganizacijai iškils labai sunki 
problema — jos santykiai su 
Bažnyčia. Kaip pagalbinė Baž
nyčios rėmuose organizacija, 
Opus pasirodo supratusi, kad Is
panijoje nieko negailima pada
ryti veikiant be jos ar prieš ją.



RYTŲ PAKRAŠČIO

BENDRUOMENININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
Sausio 18 -19 dienomis Pater- 

sone, Švento Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, {vyko Rytų pa- 
raščio LB apygardų ir apylin
kių pirmininkų suvažiavi
mas. Nustatytu laiku suvažiavi- 
man susirinko visų penkių rajo
ne veikiančių apygardų pirmi
ninkai, 23 apylinkių pirmininkai 
ir nemažas būrys svečių. Suva
žiavimas atidarytas sveikinamuo 
ju žodžiu JAV LB Tarybos nario 
if suvažiavimo šeimininko kun. 
V. Dabušio. Po to buvo sudary
tas prezidiumas, susidedąs iš pir 
!mi njnkų Valerijono Balčiūno, 
Gedimino Surdėno, Gedimino 
Ridiko ir sekretorės sesers Eucha- 
ristos.

Pirmuoju pranešimą daryti 
buvo pakviestas c. v. pirm. inž. 
Bronius Nainys. Pirmininkas 
trumpai supažindino su c. v. nu
veiktais darbais ir ateities veiklos 
planais. Taip pat pirm. nušvietė 
ir šio suvažiavimo tikslą Centro 
valdybos požiūriu, pabrėždamas, 
kad vien tik bendraraščiais ir 
raštišku susižinojimo būdu 
bendruomeninės veiklos gyveni
mas nėra pakankamas. Bendruo
menės progresui kelti reikalingi 
ir artimesni kontaktai, kurie pa
siekiami tik per tokius suvažiavi
mus. Todėl tokius suvažiavimus 
Centro valdyba yra įtraukusi į sa
vo darbų planą ir juos organizuo
ja. Toliau pirmininkas pristatė 
Centro valdybai rūpimus ir šia
me suvažiavime numatytus svar
styti klausimus. Cv.. pagrindi
niais rūpesčiais yra: Lietuvos lais
vinimas, lituanistinis švieti
mas, šeimos ir švietimo metų pro 
gramos vykdymas, Bendruome
nės organizacija ir lėšos, socia
liniai reikalai, apylinkių atstova
vimas LB Taryboje ir Bendruo
menės pareigūnų darbingumo 
klausimas. Visais tais klausimais 
paprašytas pasisakyti ir suvažia
vimas.

Sekančiais dienotvarkės punk
tais buvo trys simpoziumai Ben
druomenės organizaciniais, veik
los ir lėšų klausimais. Simpoziu
me apie apygardų veiklą, kurį 
moderavo Tarybos Prezidiumo 
sekr. Arvydas Barzdukas, pre
legentais buvo pakviesti Pietry
čių Apygardos valdybos pirm. Ba 
lys Raugas ir Philadelphijos apyl. 
valdybos pirm. Algis Gečys. Abu 
paskaitininkai išryškino apygar
dos paskirtį LB organizacinėje 
struktūroje ir nurodė bendras 
veiklos gaires, apygardai priskir
dami apylinkių organizatorės, - 
jų veiklos skatintojos ir derin- 
tojos rolę. Jie rado spragų LB įsta 
tuose ir pasigedo veiklos vadovo. 
Taip pat prelegentai matė skir
tingas veiklos sąlygas skirtingose 
apygardose, ypač kiek tai liečia 
didesnes, labiau koncentruotas ir 
mažesnes, labiau išsklaidytas, 
apygardas.

Apie apylinkių valdybos vei
klą, dviem prelegentams į suva
žiavimą neatvykus, paskaitą skai 
tė Harfordo apygardos valdybos 
pirm. Valerijonas Balčiūnas. Pre 
Iegentas kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje iškėlė kai kurių nau
jų minčių. Jis svarstė iki šiol dar 
labai problematišką su lietuvių 
kalba nesurištos lietuvybės puo
selėjimo klausimą, ryškino Ben
druomenės narių verbavimo rei
kalą ir gvildeno Bendruomenės 
organizacinės struktūros keitimo 
galimybes.

Organizacinių reikalų ir lėšų 
telkimo simpoziume referatą 
skaitė New Yorko Apygardos 
valdybos pirm. A. Vakselis. Taip 
pat tuo klausimu dar trumpai 
kalbėjo tėvas Pranas Gedgaudas. 
Savotiškai įdomus ir naujomis i- 
dėjomis ryškus buvo A. Vakselio 
referatas. Prelegentas manė, kad 
LB turi tapti griežtai apibrėžta 
organizacija, kad reikia panaikin 
ti Tarybos rinkimus, kad Tary
bą sudarytų apygardų ir apylin 
kių pirmininkai ir kad lėšoms 
padidinti solidarumo įnašai bū
tų pakelti iki 10 dol. per metus į

kiekvienam asmeniui. Tikraisiais 
LB vadovais prelegentas laikė a- 
pygardą ir apylinkių pirminin
kus. Visus komitetus, komisijas, 
ekspertus ir kitus pagelbinius 
organus jis ragino sudaryti tik iš 
LB narių. Bendruomenės narių 
tarpe pastebėjo organizacinio 
smingumo ir organizacinės savi
garbos stoką.

Po prelegentų pasisakymų vy 
kusiose diskusijose buvo toliau na 
grinėjamos paskaitose iškeltos 
mintys, statomi klausimai ir daro 
mos išvados. Ryškesnės, suvažia
vimo suformuluotos, išvados yra 
šios: apygardų ir apylinkių veik
lai aiškiau apibrėžti yra reikalin 
gas veiklos vadovas, dėl solidaru
mo įnašų pakėlimo c.v. turi spe
cialia anketa atsiklausti apygar
dų ir apylinkių valdybų, Tary
bos rinkimų tvarka keistina, rin
kimai turi būti vykdomi tik per 
■administracines apygardas, šei
mos ir švietimo metų progra
moms vykdyti c.v. paruošia in
strukcijas ir sudaro planą. Sura
šius šias išvadas, pirmos dienos 
posėdis, užsitęssęs iki 10 Vai. va
karo, buvo baigtas.

Sekančią dieną pradžioje po
sėdžio kai kurios LB apylinkių 
valdybos padarė pranešimus apie 
savo veiklą. Iš tų pranešimų pa
aiškėjo skirtingos įvairių vieto
vių veiklos sąlygos, skirtingi me
todai ir skirtingi veiklos rezulta
tai.
Pranešimai sudarė vaizdą, kad 

daugumose apylinkių veikla yra 
gyva, pagrįsta realiomis galimy
bėmis if rodo judrų Bendruome
nės veidą. Suvažiavime dalyva
vusios Putnamo LB apylinkės 
atstovės seselės pabrėžė, kad jų 
apylinkei be išimties priklauso 
visas vienuolynas. Jų bendruo
meninė veikla visiems yra gerai 
žinoma. Centro valdybos pirmi- 
nirkas pasidžiaugė gera rytinio 
pakraščio,. ypač seselių, bendruo 
menine veikla ir visiems padė
kojo.

Tolimesnėje suvažiavimo eigo 
je buvo svarstomi c.v. pirm. pa
teikti klausimai, LB dalyvavi
mas politinėje veikloje, lėšų tel
kimas LB reikalams, Socialinė 
veikla, darbingumas ir kiti LB 
rūpimi klausimai. Buvo pasisaky
ta už aktyvesnį LB dalyvavimą 
Lietuvos laisvinimo darbe, buvo 
siūloma net konkretesni planai 
ir centro valdyba buvo ragina
ma imtis didesnės iniciatyvos. 
Lėšų telkimo klausimą svarstant 
buvo pritarta loterijos minčiai ir 
nedviprasmiškai buvo pasisaky
ta, kad ir Vasario 16 minėjimų 
proga surinkta aukų dalis eitų 
Bendruomėnės reikalams. Socia
linės veiklos reikalu Centro val
dyba buvo paprašyta paruošti 
planus ir buvo atkreiptas dėme
sys į darbingumo pakėlimą.

Suvažiavimą baigiant, šiltų 
žodžių buvo pasakyta centro val
dybai ir jos pirmininkui už ben
druomeninę veiklą, o Centro 
valdybos pirm. pasidžiaugė labai

Seselė Susan Ellert lr seselė Mary Thomas po paskaitos apie ginklus 
mokosi šaudyti Oxford, Mieh. Jos ir šešios kitos katalikų vienuolės ten
lankė kursus.

Kun. Jeremiah J. O’Callaghan, XaVier universiteto akademinis viceprezidentas įteikia diplomą lt. col. 
D. Grimes, Cincinnati policijos asistentui (antras iš dešinės). Kursus dr. Vyt. Bieliauskas (dešinėje) su
organizavo Cincinnati policijos departamento prašomas. Kairėje stovi Cincinnati miesto meras Eugene 
Ruehlmann.

KALĖDOS BOLŠEVIKŲ 

UŽIMTOJE UKRAINOJE
Giedami Sibiro tremtinių sukurti religiniai himnai 

K. KLASTAUSKAS

Nežiūrint fakto, kad jąu 51 
metai Sovietų Sąjungos oku
puotuose kraštuose, taigi ir Uk
rainoje, viešpatauja žiaurus ko
munistinių rusų režimas, kad 
visą pusšimtį metų vedama di
džiulė antireliginė propaganda, 
bolševikams nėra pavykę iš gy
ventojų daugumos širdžių išplėš 
ti religinę idė ją. Ateinančios ži
nios sako, kad ir pereitais me
tais Sovietų buvo švenčiamos 
Kalėdos.

Sovietiniai propagandininkai 
pradėjo ieškoti priežasčių jų il
go priešreliginio darbo nesėk
mės. Pagaliau jiems atėjo į gal
vą, “moksliniais metodais” žmo 
nes perauklėti, kad jie virstų 
ateistais,. Pradedant 1964 m. 
centrinė komunistų partija pa
skyrė nemažas pinigų sumas 
propagandos būdu išnaikinti re

pozityviu suvažiavimu, jo nauda 
Bendruomenei ir išvadomis, ku-1 
rios bus labai naudingos tolimes-i 
niems darbams. Pažymėtina, 
kad šis suvažiavimas praėjo la
bai draugiškoje nuotaikoje, rim
tu veiklos nagrinėjimu, šiek tiek 
konservatyviškesnėje dvasioje 
ir iš suvažiavimo visi išsiskirs
tė draugais, kas šiame mūsų veik 
los momente ne dažnai pasitaiko.

Suvažiavimą organizavo Tary
bos Prezidiumo vicepirm. kun. 
Viktoras Dabušis ir New Jersey 
Apygardos valdybos pirm. Kazys 
Jankūnas. Jiems sumaniai talki
ninkavo Patersono apylinkės vai 
dybos pirm. Antanas Rugys. Su
važiavimas naudojosi Patersono 
Šv. Kazimiero parapijos patalpo
mis (padėka priklauso jos klebo
nui) ir kuli. Dabušio bei jo su
kviestų šeimininkių nuoširdžiu 
vaišingumu. Jiems visiems pri
klauso nuoširdi padėka.

K.R.

ligijai. Nežiūrint to, ateizmas 
neturėjo pasiseikimo.

Komunistų partijos organas 
“Pravda” paskelbė straipsnį, 
pavadintą “Ateizmo problema”, 
kuriuo pradedama ieškoti nau
jų metodų (kovai prie religiją, 
priimant dėmesin Vatikano II 
susirinkimo nutarimus. Sąryšy 
su šia antireligine kampanija, 
viena Maskvos leidykla išleido 
šešių tomų veikalą, pavadintą 
“Mokslinio ateizmo problemos”.

Tačiau šios Kalėdos Ukraino
je ir kitose respublikose buvo 
švenčiamos kaip tik tuo metu, 
kada yra varoma intensyvi an
tireliginė propaganda ir taip 
pat yra ruošiamasi ateinančiais 
metais minėti'Lenino šimtmečio 
sukaktį. Visi gyventojai moko
mi pažinti Lenino gyvenimą ir 
jo idėjas. Bet Ukrainoje ir ki
tose respublikose gyventojai ryž 
tingai sutiko Kalėdų šventes.

“Danguje pasirodė šviesi žvaigž 
/dė,

kuri šviečia meilės šviesa. 
Mums atėjo išsigelbėjimas, 
Dievas gimė Betliejuje,
Kad sujungtų dangų ir žemę. 
Kristus gimė.
Duokime garbę jam”.

Tai Kalėdų giesmė, prieš 
tęs paplitusi visoje Ukrainoje. 
Tur būt, nėra, pasaulyje kitos 
tautos, kuri turėtų tiek daug 
kalėdinių giesmių, kaip Ukrai
na. Čia Kalėdos švenčiamos tris 
dienas ir jų metu bažnyčiose ir 
privačiuose namuose giedamos 
kalėdinės giesmės. Ir šiandien 
gyventojai eina iš namo į na
mą, sveikindami savo kaimynus 
ir giedodami; “Danguje ir že
mėje šiandien yra šventė, 
gėlai ir žmonės šventiškai apsi-

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žumalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos 
na —-$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kainą $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkini.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

kabina”..., arba — “Kristus gi
mė, Dievas įsikūnijo, angelai 
gieda, karaliai sveikina".

Kūčių dieną Ukrainos krikš
čioniškos šeimos pasninkauja ir 
valgo tik vieną kartą vakare, 
kada pasirodo pirmoji žvaigždė, 
šventa vakariene vadinama, mū 
siškai tariant — Kūčias. Sta
las yra papuošiamas vainikais, 
ant jo dedamos česnakų galvu
tės (jos reiškia — gerą svei
katą) ir keletas sidabrinių mo
netų, išreiškiančių turtingumą. 
Stalas apklojamas balta staltie
se, ant kurios deda duoną, o 
šeimos galva uždeda savo dar
bo įrankius.

Ukrainiečiai, švęsdami Kalė
das, prisimena ir mirusius, ku
rie, jų manymu, šioje vakarie
nėje nematomai dalyvauja. Šei
mos galva, pradėdamas vaka
rienę, sukalba maldą; “Palai
mintos sielos mūsų šeimos, ku
rios dalyvauja su mumis šioje 
vakarienėje, kad mūsų kapai vi-

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

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELE:

mėnesinės
santaupos MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

$1,534.511 $1,937.701 $2.380.57 ! $2,867.04 $3.401.40 $3.988.36

4,603.531 5,813.09! 7,141.71 I 8,601.12 10.204.20
6.138.041 7,750.78' 9.522.28 ! 11,468.16 13,605,60

70.0011,764.92Į3,703.58!5,833.07Į 8,172.19 10,741.57Į 13,563.87Į 16,663.99 120,069.29 23.809.80‘
80.0012.017.0514.232.6616,666.37Į 9,339.65112,276.08! 15,501.56:19,044.56 22.936.33 27.211.19 3L906.87
90.00; 2,269.1814,761.74 Į 7,499.661 10,507.10113.810.59117,439.26121,425.13 25.803 37 30.612.59 35.895 23 

100.00|2,521.32|5,290.82'8,332.96111,674.56| 15,345.09! 19,376.95<23.805.70 28,670.41 34,013.99139,883.59

TURTAS SIEKIA VIRS $90,000,0004X1 JOHN PAKEL. President

Certifikatų sąska

Certifikatai išduc 
tantinėmis. Ma: 
būti $8000. Pelne 
kas šeši mėnesiai.
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Christmas Club 
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Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7
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12:00 P.M -8:00 P.M 
9:00 A.M -4:00 P.M. 
. . . Uždaryta visa d

suomet būtų garbingi...” Prie 
stalo yra pastatoma daugiau 
kėdžių negu yra šeimos narių. 
Tas reiškia, kad šiose tuščiose 
kėdėse sėdi nematomos mirusių 
sielos. Vakarienė susideda iš 
mažiausiai 12 valgių.

Kūčių vakarienė yra išreiški
mas meilės ir joje kviečiami da
lyvauti visi asmenys, net pra
eiviai šaukiami prie stalo. Ant 
stalo deda vainiką su žvakė
mis, kurios reiškia Betliejaus 
žvaigždę. Po vakarienės šeimos 
galva surenka maisto liekanas 
ir neša atiduoti gyvuliams, nes 
ir jie turi teisę dalyvauti šei
mos džiaugsme. Yra didelis nu
sikaltimas ukrainiečiui ūkinin
kui po šventos vakarienės ne
aplankyti asilo ir ką nors gero 
nuo Kūčių stalo jam paduoti.

Prieš revoliuciją ukrainiečiai 
rinkdavosi į bažnyčias, kurios 
Kalėdų išvakarėse būdavo gau
siai apšviestos. Šiandien maža 
bažnyčių beliko, todėl ukrainie
čiai kalėdines šventes atšven- 
čia namuose, giedodami litur
ginius himnus.

Taigi, nepaisant komunisti
nės propaagndos, ukrainiečiai 
Kalėdas atšvenčia dar religin- 
giau kaip senovėj: giedodami 
giesmes, sukurtas ištremtųjų 
į Sibirą ukrainiečių, kurios jiem 
duoda viltį, kad ateis vėl laisvės 
diena.

VYSKUPAS TELEVIZIJOJE

Čekoslovakijos televizija per
davė specialią programą, kurio
je buvo nagrinėjama tema apie 
pasikeitusią padėtį Čekoslova
kijoje po 1968 metų sausio mė
nesio ir to fakto reikšmę kraš
to gyventojams. Diskusijose 
pirmą kartą dalyvavo Litomieri- 
ce vyskupas Steponas Trochta, 
kuris buvo pristatytas, kaip 
daug nusipelnęs kralštui, tačiau 
neteisingų potvarkių ilgus me
tus buvęa išskirtas iš visuome
nės veiklos. Vyskupas Trochta

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS I
* Notary Public Service
* Free community roorns for 

your organiz’n meetings
* Casb checks and pay all 

family bills witb our spec’l
money order checks. No

O U R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad. ..

televizijos programoje pareiškė, 
kad būdamas kalėjimuose buvo 
netekęs vilties vėl kada grįžti į 
savo vyskupiją tiesioginiam dar
bui. 1968 metų pavasaris jam 
ir 50.000 kitų nekaltai nuteistų 
asmenų atnešė naują viltį į 
tikrą ir žmonišką gyvenimą.

Įsigykite ir siųskite draugams 
bet kuria proga šį puikiai išleistą 
iliustruotą leidinį

ŠVENTĄJĄ AUKĄ -
maldų vertimas Bruno Markaičio, 
S.J., fotografijos Algimanto Kezlo, 
S. J. meninis apipavidalinimas Al
girdo Kurausko.

Kaina tik $6 00
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
Gaunama DRAUGE, 4545 W.

63rd St., Chicago, Rl. 60629

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA II dai. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais ir 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

19.941.79

Zjafety\ 
OF YOUR 

INVESTMENT

Ant visų knygelių 
sąskaitų

PATARNAVIMAS:
service charge to members 

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

I * Save-by-MaU Kits
* Travelers Checks

i * Safe Deposit Boxes



NUO TELŠIŲ IKI LOS ANGELES 

PALMIŲ
Prelatui Jonui Kučingiui prakeliavus šešiasdešimtąją 

savo amžiaus pakopą
Jeigu tau, mielas tautieti, teks 

atkeliauti turistiniais tikslais į 
Los Angeles, nepamiršk stabtelė 
ti St. George ir Griffith Park 
Blvd. sankryžoje. Ten tu išvysi 
lietuviško stiliaus bažnyčią, staty 
tą beveik prieš aštuoniolika me
tų. Iš jos fasado žvelgdama čia 
tave pasitiks Aušros Vartų Mado
na, o iš po mėlyno kaliforniško 
dangaus skliauto, stovėdamas 
ant pat bažnyčios kraigo, tave 
pasveikins malonia šypsena ka
ralaitis .Šv. Kazimieras. Apžiūrė
jęs šią lietuvišką šventovę, tu 
čia pat išvysi vienuolyno pasta
tą, dviaukštę kleboniją, naujus 
parapinės mokyklos rūmus ir go
tiškais langais salę, kurioje pen
ktadienių vakarais vyksta choro 
repeticijos, o šeštadieniais ir sek
madieniais — susirinkimai bei 
visoki kitoki parengimai. Visi šie 
pastatai, uoliai parapiečiams re
miant, buvo įgyti klebono Jono 
Kučingio sumanumu ir rūpesčiu 
ir iki šiol tarnauja dvasiniems ir 
kultūrihiems lietuvių reikalams. 
Už tokį sėkmingą parapijos ugdy 
mą klebonas Kučingis tapo dva
sinės vyresnybės įvertintas ir ap
dovanotas prelato titulu.

Praėjusių metų gale, gruodžio 
23, prel. Kučingiui sukako še
šiasdešimt darbingų metų. Ta 
proga bent apgraibomis žvilgte
rėkime į jo gyvenimo kelią, nu
eitą iki šios sukakties. Gimė Šnyp 
šlių kaime, arti Švėkšnos mieste
lio, Žemaitijoje. Pradėjęs žemiš
ką kelionę, vos nenumirė dėl gle 
žnos sveikatos, bet vėliau, sustip
rėjo ir įstojo į Švėkšnos progim
naziją, kurią baigė 1927. Po to, 
trokšdamas toliau mokytis, išvy
ko į saleziečių įstaigą Torino 
mieste, kuris yra Italijos Alpėse. 
Dvejus metus čia pasimokęs, jis 
vėl sugrįžo į Lietuvą ir įstojo į 
dvasinę seminariją Telšiuose stu 
dijuoti teologijos bei filosofijos 
ir ruoštis kunigo pareigoms. Be 
tiesioginių studijų, čia jis dar gi
linosi į sociologinius bei pedago
ginius mokslus. 1937 birželio 6 
d. vysk. Justinas Staugaitis jį į- 
šventino kunigu.

Po šventimų jaunas kunigas 
tuojau buvo paskirtas vikaru į Ši 
lalę ir ten pat progimnazijos ka
pelionu. Progimnazijoje bema
tant pasižymėjo kaip iškilus pe
dagogas, sugebąs gerai pažinti 
jauno žmogaus prigimtį bei tro
škimus. Užtat mokiniai jį labai 
mylėjo ir vertino. Taip pat ir vi
si Šilalės parapiečiai nepaprastai 
gerbė jauną vikarą dėl jo paslau
gumo bei atsidavimo jų reika
lams. Deja, neilgai jam čia teko 
darbuotis. Atėjus 1938 rudeniui, 
jis išvyko į Sacro Cuore universi
tetą Milane, Italijoje, pagilinti 
sociologinių bei pedagoginių stu
dijų. J Lietuvą sugrįžo 1939 su a- 
titinkamu diplomu ir tuojau bu
vo paskirtas amatų mokyk. Tel
šiuose kapelionu bei to paties 
miesto kariuomenės įgulos ka
pelionu. Tarp kitko, čia besidar
buodamas, jis įsteigė neturtin
giems mokiniams bendrabutį ir

vėl pasireiškė kaip veiklus bei 
puikus pedagogas, nesigailįs jė
gų mokinių auklėjime bei pasto
racinėje darbuotėje. Deja, šį gra 
žų jauno kunigo darbą nutraukė 
raudonasis tvanas, užplūdęs Lie
tuvą iš barbariškų Rytų. Bema
tant jis buvo okupantų pašalin
tas iš pareigų. Netekęs darbo 
Telšiuose, kun. Kučingis buvo 
vyskupo paskirtas vikaru į Var
nius, o vėliau į Kražius. Tačiau 
vyskupas netrukus jį parinko ki
toms, reikšmingesnėms parei
goms: jau 1940 rudenį paskyrė 
jį į Šilalę vadovauti parapijai, ku 
rios kleboną komunistų valdžia 
buvo uždariusi į kalėjimą. Vyk
dydamas šias pareigas, kun. Ku
čingis neišvengė bolševikų nea
pykantos, kuri ypač buvo nu
kreipta prieš bažnyčioje duoda
mas jaunimui religines pamokas. 
Net keturis kartus milicija čia jį 
areštavo ir visokiais būdais tar
dė. Tačiau 1941 m. vidurvasarį 
bolševikus iš Lietuvos išvijo vo
kiečių kariuomenė, ir. Šilalės kle
bonas buvo išlaisvintas iš kalėji 
mo. Kun. Kučingis vėl turėjo grįž 
ti į Telšius gimnazijos kapeliono 
pareigoms. Esant sunkioms karo 
meto sąlygoms, jis suorganizavo 
Telšiuose neturtingiems mokslei 
viams valgyklą. Be to, čia kape- 
lionaudamas, 1942 slapta išleido 
giesmyną, kuris buvo labai reika 
lingas Telšių vyskupijai.

1944 m. vasarą bolševikų or
dos vėl pradėjo brautis į Lietuvą. 
Daugelis lietuvių, turėdami gal
voje trėmimus į Sibirą per pirmą 
ją bolševikų okupaciją, pasitrau
kė į Vokietiją. Tarp jų buvo ir 
kun. Kučingis. Rotenburgo vys
kupas netrukus jam pavedė vado
vauti Nasgenstadto parapijai ir 
eiti ten evakuotų seselių vienuo
lių kapeliono pareigas. Praėjus 
dvejiems metams, buvusio Švėkš
nos klebono prelato_Maciejausko 
kviečiamas, kun. Kučingis 1946 
liepos gale atvyko į JAV-bes. Iš 
pradžių apsistojo .Šv. Andriejaus 
parapijoje, Philadelphijoje. Ta
čiau po dviejų mėnesių persikėlė 
į saulėtąją Californiją, į Los An
geles, kur negausioje lietuvių ko
lonijoj darbavosi prel. Maciejaus 
kas, organizuodamas Šv. Kazimie 
ro parapiją. Nuo persidirbimo ar 
senatvės prelato sveikata buvo la 
bai sumenkusi. Netrukus jis tu
rėjo atsigulti į ligonio lovą. Taip 
atsitikus, 1947 balandžio 11 d. 
kun. Kučingis buvo paskirtas Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos 
valdytoju ir lietuvių kolonijos ka, 
pelionu. O ta parapija, iš tikrų
jų, buvo dar tik užuomazgoje. Vi 
sas jos turtas buvo vienuolikos 
kambarių namas, kurio žemuti
niame aukšte glaudėsi nedidukė 
saliukė: joje prelatas Maciejaus- 
kas nedideliam būreliui lietuvių 
laikydavo Mišias ir ją vargiai bū 
tų galima vadinti bažnyčia.

Perėmęs iš sergančio prelato 
šią provizorinę bažnytėlę, kun. 
Kučingis tuojau pradėjo rūpin
tis ir ieškoti būdų, kaip įsigyti 
patogesnę ir geresnėje vietoje ba-

Prel. J. Kučingis

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE
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2432 Wesl 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS. |
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Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585
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daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms,

krikštynoms ir kitoms progoms. 
Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

žnyčią, kuri būtų verta, lietuvio 
vardo. Tą provizorinę bažnytėlę, 
esančią nekokioje apylinkėje (25 
11 Third Ave.) jis tuojau parda
vė ir 1948 m. nupirko iš presbi
terionų salę, kuri pastariesiems 
tarnavo kaip maldos namai. Ši 
nauja nuosavybė buvo 2704 St. 
George St. — puikioje Los Feliz 
apylinkėje, iš kur matyti šveica
riški kalnų vaizdai. Nuo to lai
ko lietuvių parapija pradėjo aug
ti ir didėti tiek žmonėmis, tiek ir 
pastatais. Jau 1951 m. kun. Ku
čingio sumanumu, rūpesčiu bei 
glaudžiu parapiečių bendradar
biavimu sugebėta pastatyti ir pa 
šventinti naują lietuviško sti
liaus bažnyčią. O 1959 m. pasta
tomi parapinės mokyklos rūmai, 
gerų žmonių dėka įsigijama dvi
aukštė klebonija ir vienuolynas. 
Mokykloje dabar mokosi (pagal 
1969 m. pradžios duomenis) 317 
mokinių, kurių tarpe yra 91 lie
tuviukas. Taip pat nuo 1949 pa
rapijoje veikia if lituanistinė Še
štadieninė mokykla, kurią šiuo 
metu lanko 86 mokiniai Abiejose 
šiose mokyklose visą laiką dėsto
ma lietuvių kalba ir kiti lituanis
tiniai dalykai.

Apie parapiją spiečiasi visas re 
liginis gyvenimas ir daug kultū- 
•inių bei meninių pasirodymų. 
Parapijos salėje rengiami įvairūs 
lusirinkimai, vaidinimai, koncer 
ai, minėjimai, pasilįnksmini- 
nai. Pastaruoju metu prel. Ku
čingis yra suplanavęs pastatyti 
įaują parapijai salę, kuri būtų 
erdvesnė, gražesnė ir labiau atl
iktų modernių laikų architektū
rinius reikalavimus.

Parapija, prel. Kučiilgio suma 
liai vadovaujama, nuolat auga. 
D ir pati Los Angeles lietuvių 
tolonija didėja, kasmet iš ryti- 
įių valstijų atsikeliant naujiems 
jyventojams. Jau šešiolikti me
lai mon. Kučingis leidžia dvisa
vaitinį laikraštėlį — “Los Ange
les Šv. Kazimiero Parapijos Lietu 
vių Žinias.” Kasmet parapijoje 
surengiama Californijos Lietu
vių diena, kurios programą atlie 
ka pasižymėję dainininkai, at
kviesti iš Chicagos, New Yorko 
ir iš kitur. Tos dienos proga su
rengiamos meno parodos, kurio
se dailininkai turi progos parody 
ti ir išparduoti savo kūrinius. Be 
to, parapija turi puikų komp. B. 
Budriūno vadovaujamą chorą, 
turį sudaro daugiausia jauni
nas. Tarp kitko parapijoje dar 
tasmet rengiamos jaunimo šve 
įtės su tautiniais šokiais ir kito- 
tiais pasirodymais, o taip pat ir 
vairūs minėjimai, kaip Šv. Kazi- 
niero, Motinos dienos, tautinių 
venčių ir kt.

Parapijos skola jau visai bai
giama išmokėti. Tai nuopelnas 
risų gerų parapiečių.

Prel. Kučingis, švęsdamas še
šiasdešimties savo amžiaus jubi
liejų, užtarnautai gali pasidžiaug 
ti savo atliktais darbais parapijos 
labui. Ta proga mes jį sveikina
me ir linkime Dievo palaimos 
bei sveikatos. Tegyvuoja parapi
ja, vadovaujama tokio darbš
taus, energingo ir sumanaus kie 
bono, tegyvuoja ir pats jubilia
tas, mūsų visų dvasios vadas pre
latas Jonas Kučingis!

JT.

— Vikšrelio nebeatskirsi nuo 
nulūžusios šakelės, drugelio 
nuo atšokusios žievelės, pilko 
artojo nuo pilkos žemelės ar 
aguonžiedžių grėbėjėlių nuo 
lankos žiedų. — Vaižgantas

DAKTARES MARIJOS 
GIMBUTIENĖS

PAGERBTUVES
Dr. M. Gimbutienė yra gra

žiai ir sėkmingai pasidarbavusi 
Californijos lietuviams ir visai 
Lietuvai.

Prieš šešetą metų atvykusi į 
Californiją Los Angeles universi 
tetan, ji greit įsigijo draugų ir jų 
pagalba lietuvių kalba buvo įves 
ta universitete. Ji pati ją dėstė 
vienus metus, po to pavesdama 
tai prof. Juozui Tininiui. Perėjus 
į archeologijos sritį buvo išrink
ta to universiteto muziejaus ku
ratore ir tuoj ten suorganizavo 
Lietuvių Liaudies Meno parodą, 
kuri turėjo labai platų -atgarsį 
spaudoje ir buvo palikta nuolati 
ne.

Dėstydama archeologiją para
šė knygą “Balts”, kuri plačiai pa 
sklido po viso pasaulio mokslo 
įstaigas. Universitetas ir ji pati 
susilaukė labai gražių atsiliepi
mų apie tą veikalą.

Po to jos prašė vadovauti Ry
tų Europos kasinėjimams, ku
riuos finansavo ir rėmė Smith- 
sonian Institute Wash. D.C., U. 
C.L.A. ir anglų Sheffield univer
sitetas visi kartu nusiųsdami apie 
30 studentų.
Jų įvykdyti paskutinieji kasinė

jimai Jugoslavijoje Sarajeve (Ne 
olitic Obre I, Obre II) ir Rytų 
Rusijos kurganų kasinėjimai da
vė daug medžiagos tirti tautų 
kraustymosi keliams neolitiniamj 
amžiuje.

Visose jos knygose ir daugybė
je straipsnių Lietuva — Baltics 
— figūruoja kaip seniausia ir di
džiausia savo teritorija valstybė 
su stipria kultūra tiems laikams. 
Jos gi paskutinė knyga “Bron
zos Amžius” kaip amerikiečiai 
“Los Angeles Times” rašo, yra 
šioje mokslo srityje tikras epas.

Todėl lietuviai jai rengia pa- 
gerbtuves vasario 9 d. 2 v. p.p. 
“Miramar” viešbutyje Santa 
Monica.

Yra pakviesta daug mokslo ir 
spaudos atstovų ir nėra abejonės, 
kad ir mes visi' atėisme savo tau* 
tietę pagerbti už jos sunkų ir na
šų darbą.

A.D.
MAŽOSIOS LIETUVOS 

NENURAŠOME
Klaipėdos krašto sukilimo 46 

metinių minėjime Šv. Kazimiero 
parapijos salėje sausio 19 teisinin 
kas Hermanas Tumas, sveikinęs 
Mažosios Lietuvos Rezistencijos 
vardu, stipriai pasisakė prieš vi
sus defetistus, kurie Mažąją Lie
tuvą nori nurašyti Rusijos nau
dai. Mažlietuviai šios lietuvių teri 
torijos laisvę gina daugiau negu 
700 metų, dėstė kalbėtojas, pami
nėdamas laisvės kovų vadus — 
Herkų Mantą Smalakį, dr. Gai
galaitį. Vydūną., Jankų, Simo
naitį ir daugelį kitų.

Minėjimui vadovavo veiklus 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Los 
Angeles sk. pirmininkas A. Gla- 
žė, kuris, brolių talkinimas, taip 
pat buvo suorganizavę įdomią 
Mažosios Lietuvos praeitį liečian 
čią parodėlę. Sveikinimus minė
jimo proga atsiuntė gen. konsu
las dr. Julius J. Bielskis, ir Ma
žosios Lietuvos dideli veikėjai — 
Martynas Brakas ir Erdmondas 
Simonaitis.
“1923 metų Klaipėdos krašto 
sukilimas istorinėje sąrangoje”, 
paskaitą skaitė Antanas Audro
nis. Rūpestingai paruoštoje pas
kaitoje kalbėtojas patraukliu sti
liumi pavaizdavo į sukilimą ve
dusius ir sukilimo pasisekimą lė
musius įvykius, gausiai naudoda 
mas prof. Vinco Krėvės prisimi
nimų detales. Ryškindamas isto
rinę Klaipėdos krašto sukilimo 
perspektyvą, paskaitininkas prisi
minė giliąją to krašto istoriją, o 
taip pat atidengė ir ateities vizi
ją. Siūlė organizuoti fondą pil
nam Mažąją Lietuvą nagrinėjan 
čiam studijiniam veikalui leisti ir 
čia pat tam tikslui paskyrė 10 do
lerių.

Labai miela ir aukšto lygio bu
vo meninė programa. Solistė Sta 
sė Pautienienė, po prasmingos 
ištraukėlės iš Vidūno raštų, pa- 
dinavo tris laisvoje Mažojoje Lie 
tuvoje skambėjusias dainas. Ne

mažesniu pasisekimu ir aplodis
mentais buvo sutikta poetės Ele
nos Tumienės skaitytos ištraukos! 
iš istorinės dramos “Emantė”. So
lo dainomis ir simpatiškais due-l 
tais minėjimą užbaigė jaunos dai 
nininkės R. Aukštkalnytė ir K. 
Dambrauskaitė.

Minėjimas buvo mielas, spal
vingas ir neperkrautas.

Kj.
PAGERBTI LIETUVIAI

L.A. apylinkės valdybos nuta
rimu, visuotiniam rinkiminiam 
susirinkime — Krivūlėj, įvykusia 
me 1969 m. sausio 12 d. buvo 
pagerbti keturi lietuviai, kaipo a- 
tidavę didžiausią solidarumo įna
šą, jų sveikatą, lietuvių tautos la
bui: H. Tumas, M. Naujokaitis, 
J. Kojelis ir dr. M. Devenis. 
Jiems buvo įteikti garbės pažy
mėjimai. Iškilmes pravedė pirm. 
p. Audronis. Pagerbtieji buvo at
leisti nuo metinio solidarumo į- 
našo ir parengimuose jie bus sodi
nami garbės vietose.

Pertraukos metu buvo atlikta 
meninė dlis. Vidūnas Tumas 
padeklamavo poeto B. Braždžio- 
nio eilėraštį. Tautinių šokių gru
pė “Audra”, vadovaujama p. Tu

Rūpinatės, kad
DIRBTINI DANTYS

nuslys ar išerzins?
Nesljauskit suvaržyti, kadangi dirb
tini dantys gali pradėti slysti, kristi, 
ar judėti, kai Jūs kalbat, valgot ar 
juokiatės. Tik užbarstyklt truput) 
FASTEETH ant savo plokštelių. Šitie 
malonūs milteliai sutelkta ypatingų 
didesnio patogumo lr saugumo jaus
mų, stipriau laikydami jūsų plokšte
les. Nėra jokio lipnaus, nemaloniai 
limpančio, pastinlo skonio. Oeral 
pritaikinti dirbtini dantys, būtini svei
katos gerovei. Reguliariai lankykitės 

' ‘ > FAS------------pas dantistų. ISTEETH galima

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS

Septynioliktąją “Draugo” pre
miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti pfie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

mienės pašoko keletą tautinių šo
kių.

TRUMPAI
Dr. A. Kliorė sekmadienį, 

vasario 9 d., šv. Kazimiero para
pijos salėje skaitys labai įdomią 
paskaita, ir bus rodomas filmas. 
Programa prasidės 11:30 vai. — 
tuoj po pamaldų.

— Kaziuko mugė įvyks š.m. 
kovo 16 d.

Milda Grušaitė

— “Realistai paišo pasauli 
tokį, kaip jis yra; impresionis
tai — kokį jie matė; aš vaiz
duoju jį taip, kaip suprantu”.

Picasso

j REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
sū malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge- 
iiui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50. ,,
niinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

,----------------__—. -----

I
J 2457 VVest 69th Street 
J Tel IIE 4-7482

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

HA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybto, 

automobilių, 
sveikatos, bls- 
nlo.
Patogios iSsl- 
mokSjimo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2238

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DI. 60632. Tel. YA 7-598'

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. lr taisymas. 
>649 W 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P Rudėnas K Šimulis

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MARQVETTE OTFT PAROKI, SERV. 
anos ttffth St. Tel. WA 3-27S7
3501 0J»th St. Tel. AVA 5-2737
3333 ,^o. Halsted St. Tel 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisų 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi
cagos tiesiai i Lletuvų.

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

Priimami doleriniai dovanų už-
<akvmai.

E. tr V. Žukauskai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

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 TELEVIZIJOS APARATAI

gtlIlIlimilIllIlIhliuiuuiitioilihlhlllIlIliilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIHIilIlIlIlIlIlIlIlIllIMIIP

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe HA 5-8063

lllllllllllllllllillllllllllllllllllimillllllllllh

DEKORAVIMAS
16 VIDAUS IR 18 LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
Kreiptis |:

J. RUDIS — Tel. CLlffside 4-1050 
iiiiiiiiiiiiiiiaiiiMiimiiHimimmiiimiiiii’

Mes mokame
’J* ant visų taupymo

per annum

certifikatų

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

rMlDLAND savįncši

ii?|

4040 Archer Ave.
Chicago, III. 60632 

•Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS 

President
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P AR D U OD AMI 
IS MODELINU NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalintis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.
5200 S. Westem. Tel. GR 6-4421

' >UIIIIHIIIIIIHIItlHllltlIlMVHIIftltlItlIlIKIVItlIlIlIlIlIttlttHItlIlttVtHlllltlVIIIIUItlIlttO™

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies lr šutomo 
blUo pas

FRANK ZAPOLIS 
S208H Weet »5tb Street 

Chicago, Illinois
Tel. OA 4-8DŪ4 lr OR S-4832

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

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



DRAUGAS, antradienis. 1969 m. vasario mėn. 4 d.

A. -Į- A.
ANTANINA BIELSKIENE

PAULAUSKAITE 
Gyveno Town of Lake apylinkėje.

Minė vasario enėn. 1 d., 1969 m.., 3:40 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities. Amerikoje iš

gyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnėnai: Thecdore Biell su 

žmona Vera ir Anthony Bielski su žmona Nancy: 3 rukte- 
rėčios: Sylvia O’Reilly su vyru Thomas; Helen Petritis su vy
ru Frank; ir Jean Sempsis su vyru Peter, giminaitis kun. Juo
zas Leehavičius ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Sudeikio koplyčioj, 4605 S. Hermitage 
Avė. Laidotuvė&i jvyks trečiad., vas. 5 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta Į 
Šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Sūnėnai, dukterėčios ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Eudeikis, Telef. — YArds 7-1741.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE » fc m e s i o HELP VVANTED MOTERYS

A. -f- A.
VALERIA RIBINSKAS

MAŽEIKAITE 
Gyveno 450(1 So. Talman Avė.
Mirė vas. 2 d., 1909, 5:15 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Ainet-ilioje išgyveno 50 m.

. Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: .loan Orsvvell, žentas 
I Frank. ir Beverly. 3 anūkai: Frank .ir., Barbara Ann ir .Tudltli. 
> ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Joseph.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 1330 S. California Avė. 
Laidotuvės įvyks treč., vas. 5 d. iš koplyčios 9 vai. i-yto bus 

atlydėta į Sve. M. Marijos N (-kalto Prastdėtlmo iki rupijos bažnyčių, 
kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už velionės stela. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
| dalyvauti siose laidotuvėse.

Nuliūdę: DTJKTHRYS, ŽENTAS *IR ANTRAI.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3.0440.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
III ir IV tom. — 3.75.

40 akrų ūkis bu trobesiais Ir mn 
MnerIJa. 'Mičigane, 120 mylių nuo Chi 
nagos. ,14.0(10.

10 butų mfir. namas Marąuette 
Pk. ,11,000 met. pajamų. Savininkus 
duos paskolų 6% T almi ,68.000.

R kamb. mfir jungai o w prie 71- 
ob lr Rockvvell. Galima tuoj užimti 
,17.900.

4 butų po 5 kainb. mOr. narnas 
Gage Pk. Nauja Šiluma Ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas 
,46.000.

2 butai po flMį kamb. lr 4 kamb 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Maruuette Pk. 8 auto garažas 
,62.000.

2 gražfis sklypai do 50x150 pūdų 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71 st St. Tel. 925-6015

Mfir. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogėje lr 3 ltamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

fi kamb. Ir krautuvė. 59 ir Rockvvell.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2737 VV. 43 St. — CL 4-2390

Svarbu - paskaitykite
Rfita restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos
Modern. šviesus po 3 mieg. 2-ju 

butų namas. {rengtas beismentas 
Atskiri šildymai. $19,900.

. 814,200 pajamų Iš apartmentlnlo
1 mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvork, 
36 p. sklypas. Arti ofiso. $12.500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar- 

|l petal Virš 45 p. lotas. Garažas.
$43.000.

3-jų butų mfiras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

(I kamb. mfiras. Kabinetų virtuvė,
| I karpetai, naujas gazo šildymas lr 

garažas. Apie 61.Callfornia. $21,400.
Lotas dviem butam, 30 pėdų prie 

pat parko. Pigus.

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

RADIO PROGRAMA

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

NORI PIRKTI

Tik iš savininko, lietuviškame ra
jone, pirksime 3 miegamų mūr. 
tutigalovv. Pasiūlymus su, kaina 
siųsti adr. Draugas, Adv. 5548, 
4545 VV. 63rd St. Chicago, Illinois 
60629.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. de luxe bu
tas. Gage parko apyl. Skambint 
436-0968.

Širdies operacijos išgelbėjo gyvy
bę L. R. Grumbois ir jo žmonos, 
gyv. Long vi e w, Wash. Operacijos 
buvo padarytos 1967 m. Už metų 
jie susilaukė naujagimio, po to kai 
per 21 metus moterystės gyvenimo 
jie vaikų neturėjo.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

nusikaltimasTr bausme
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
na tarnavimai

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7459

3-jų miegamųjų mūr. namas. 16 
metų senumo Priedai.
7322 8. Rockwell. 434-1282

VYRAI IR MOTERYS

Outstanding Opportunity 
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUPATIONAL THERAPIST (1)
Positions opening in a eomprehensive 
out-patlent Treatment Center, offer- 
ing Services to a seventeen county 
area In East Texas, oompletely 
eąulpped witb the latest therapeutic 
eąuipment to meet the reąuest of 
the Physicians. Very llberal person
nel palietes and praetices vvith good 
starting salary, incentive and longev. 
ity ralses. The program offers a 
Challėnge to anyone desiring work 
wlth a variety ‘ of patients from 
pre-sohool aged children to adults. 
Steady employment. Apply to Ex- 
eeutive Direetor.
E. TEXAS TREATMENT CENTER 

P. O. Bos 1599 
KILGORE, TEXAS 75662

H K j.

SECRETARY
For small North Side Church-re- 
lated office. Hours can be adjus- 
ted.

CALL — 664-2755 
10:00 A.M t iii noon

SECRETARY
Good typing akills. good clerlcal 
»kills. Shorthand or dlctaphone re
ąuired. Salary based on ability. Com
pany offers full range of fringe ben
efits Including group hospitalization. 
company paid pension & new modern 
lunch room.

Contact Mr. Long 
At 488-6161

ENGLEVVOOD ELECTRICAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street
IiAFAVETTE 

HOME HOSPrrAL 
IN LAFAYETTE, INDIANA 

Offers An Escellent Opportunity For 
ASCP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGIST (Nights)

Paid vacation, holidays and educa- 
tlonal benefits. Group life Insurance. 
Ebccellent retirement program. 
Health and accldent insurance. An
nulty and income protection plan. 
Salary commensurate wit,h training
and expertence.

Contaet Personel Department 
2400 South St., iJifayette, Ind.

Phone (317) 447-6X11, Ext, 209
Monday Tliru Friday, 8:00 To 4:30 

A n Eąual Opport unity Employer

Exper. Secretary
Shorthand & typing a necesslty. 

Full or Part Time 8;30 - 5 P.M.
5 Days Week

APPLY IN PERSON
SHAVEX CORPORATION
1801 N. Central Pk. 278-8440

CLERICAL
PURCHASE DEPT. 

Inventory post.ing & related funetions 
in purchase. Dept. Pleasant vvork. 
Full Time. Imniediate opening.

Vic. Division & Kostner

CALL MR. HELLER, 277-1600

Apsimoka Skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G’ skelbimų kal-

-cems prieinamos

P VVANTED—-MOTERYS

The world 
is wider 
than a window

3.50
2.00
3.00
3.50

HELP VV ANTED — VYRAI

SHIPPING AND VVAREHOUSE
MAN

Need Immediately For Publisher 
Young man for pleking and packing 
orders, handling return goods, etc. 
Five Day Wcek.

NORTH MICHIGAN AVBNVR
CALL 664-8201

HELP VVANTED — V YRAI

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commi.sslon 
5 Lay Weck.

'l’EL. — 726-0920

LAYOUT MEN
Exp’d for structural steel

ST. JOHN & COMPANY

5812 S. Seeley. Chicago, III.

SHIPPING CLERK
Experienced
APPLY

FIBRE FABRICATORS
3536 N. Kno.v, Chicago, III.

Perskaitę ‘Draugą", duo 

'ite ii kitiem’! pasiskaityti

Platinkite “Draugę”.

STEAM TENDER
OPERATE BOILER 3rd Shift
Good opportunity for a rotlred or 
semi-retired man. Steady etnploy- 
ment. Full behefltn.

VIC. 47th AND KEDZIE 
Call 528-5220

Beetween 8:15 and 11:30 A.M.

MECHANICS
5 years experience 

on diesel only

Will pay over scale 
for rght man.

IF NOT EXPERIENCED 
DON’T CALL!

523*7947 or 
448-8248

HELP VVANTED — VYRAI
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I IMMEDIATE OPENINGS I
= =
s For 1

1 MACHINE SHOP 
| PERSONNEL
| PRESS BRAKE OPERATOR

To sėt up and operate press and other miscellaneous 
sheet metai apparatus, i. e. shears, press brake, 
punch press.

| SPOT WELDER

Diversified work — sėt up and weld a variety of 
fairly complicated assemblies and subassemblies.

3
5
i

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO 

I tom.
II tom.

III tom.
IV tom. •

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦

72 ir Talman. Mūr. 1% aukšto. 2 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kamb. rūsy. Gazo šlld. 
$1 3,500.

Mfir. 5 kamb. bungalow. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 ir Talman. Mflr. 2 po 5 kamb. 
ir butas rūsy. Garažas. $29,900

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., BE 7-9515

Arti Marąuette Pko.
4 butų mfir. po 6 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas Išvyksta. $52,900.

švarus litį kanib. mfir., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsėmimo kontrolė. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. $22.900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S, Kedzie Avė. - PR 8-2233

REAL ESTATE

HELP VVANTED VVOMEN 
INSPECTORS

2nd & 3rd Shift
IF YOU ARE LOOKING FOR:

Higher Starting Rate •
3 Increases lst Year •
Profit Sharing •
Free Hospitalization •
Free Short & Long Disabllity 
Insurance •
Paid Vaeations

LATHE OPERATORS (METAL)
Plan and perform a normai range of tuming. 
drilling, reaming, die casting threads,

: lacing, chamfing, eutting off and sinūlar
machining operations.

I MILLING MACHINE OPERATOR 1
SS
g Located just 20 minutes N.W. of Chicago, Nuclear-Chicago 
g offers the many advantages of both urban and suburban life. 
g We offer high pay and excellent benefits.

| Apply in person or call
I (312) 827-4456

s

Paid Holidays 
Free Life Insurance 
Cost of Living Increases 
Premium Pay For 
2nd & 3rd Shifts 
Job Security

IF YOU ARE LOOKING FOR ALL THIS 
PLŪS A GOOD COMPANY TO VVORK FOR

Come in and see us
TOWER PACKAGING CO.

1150 S. Willis Avenue
VVheeling, Illinois 537-2510

fi

HELP VVANTED — VYRAI
: ■>;

NlJCLEAR-CHlCAGO CORPORATION
Subsidiuy oi G. D. S EAR LE & Co. =

2000 Nuclear Drive, Dės Plaines, Iii. 60018

S ■ š
S t An Eąual Oppartunlty Employer
S 5
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ckrich

The ąuarter of a million of 
our children bom each year 
with birth defects deserva 
more than mere existence on 
the f ringes of a fast-moving 
wortd.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Centers 
across the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
reCt or moderato nature’a 
mistakes to give these chil
dren their chąnce for usefut, 
Satišfying liveš.

You can help birth defect chil
dren open their window to the 
world by supporting March oi 
Dimes programs of research. 
medical care and edueation.

2 po fl kamb. mfir. Modernios To
nis. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 >s> 534 kanib. ir 4 kamb. angliš
kam . usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai, kilimai. 
$46,500.

H butų naujas niūras. Karštu vand 
šiluma gazu, aluip. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mfiras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažaa. Netoli mūsų J- 
italgos $18,900.

2 po fl kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Maruuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Maruuette pke. Biz 
niui lr apartmentams. Teiraukitės

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

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

Q kamb. mfir. “Bullt-ins”, kokli
nės plytelės, karšto vandens Šildymas 
gazu. Marų. pke. $20,600.

1$£ aukšto mfir. 5 lr 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas. 67 lr Oakley $19.600

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Mr. Programmer, 
Are you able to 
compute your 
future P

INDUSTRIAL ENGINEERS
Our expanding plant operation ls in need of ĮNDI’STTIIAL FNG1NF.KRH 

Who are deslrous of worklng in all phases of Industrial Engineering. 
We offer exc. opportunity for Career develąpment.

Succesaful appllciantš should have at least 2 yrs. on - the . job exp. plūs 
2 yrs College. Call or apply in person.

Personnel Manager: MB. FRANK 1AZOWRKI

PETER ECKRICH & SOHS, INC.
3750 S. Lituanica A»e. — Tel.; 376-6789

fkfht h/f th defects

MARCH
DIMES

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

By our ealoulations, your future should provide the 
opportunity to achieve full grovvth, team leadership, an 
active part in management dedsions, aad a pleasant 
vvorking relationship vvith department and division beads. 
If our figures are eoneet, we think you vvill want to 
consider mich an opportunity with the most Progressive 
institution in the statė of Oklahoma— the First National 
Bank A Tnurt Company Tulsa.

First of Tulsa ls currently seeking progrsnunera with 
2 to 5 years bank programming and systems ezpertence. 
Experience in DP. apjAications in Stock Transfer, Truot 
Operstions, Payrolls, DDA, Proof & Transit or Customer 
Services is needed. IBM 360/40 hardvvare and BAL ex- 
perience helpful Excellent fringe benefit package and 
vvorking conditions. Challenge and opportunity easily 
recognizable in this ezpanding division. Salary, da- 
pendent upon edueation and seope of ezperienea.

Contact todar Mr. JAMES J. KOPS.
K P. O. Boa 1

Tulsa, Oklahoma 74102 
Or eaU eofiect 918-587-2141

MOVĖ SOUTH — BeaiiHfiil ATHENS, GmrgU

MACHINISTS — LATHE OPERATORS
Eąuipment rebuilding company has Severai openings in general 
machine shop for ąualified versatile men. Good ivorking conditions, 
paid major medical and life insurance. Pension plan.

DAY SHIFTS Available With Consistent Overtime 
Write in confidence to:

FOWLER PRODUCTS COMPANY, INC.
P. O. Box 1706 ATHENS, Georgia 30601

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

-u-.

Member of MLS.
ALEK ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, OL Tel. OL 6-2233 
rurlnie šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllliu

X
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THE FIRST NATIONAL BANK 
&TKDST COMPANY of TULSA

»■»!»>'i

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL 
CENTER

HANSAS CITY, MISSOURI 
EXTEND TRIS INVITATION TO YOU!

A diplomą school of nursing. Afflllation program at C. F. Merentnger 
Memorial Hospital, Topeka, Kansas needs:

• MENTAL HEALTH COORDINATOR
Mastei- degree reąuired wlth experlence ln teaehing.
• INSTRUCTORS
• DIRECTOR SURGICAL SERVICES

for openating room and recovery room.
• RNs

Staff positions avallable. Nevv 617 bed hospital located ln Southvvest 
Kansas City, Mo. School is fully aceredited by N.L.N., has university af. 
fltlation and 200 students. Excellent salary and fringe benefits.
Klndly tvrite, wire or apply: Mary Lou George, employment.

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL CENTER
Me.ver Boulevard at Prospect, Kansas City, Mlssouri 64182



LIETUVIŲ KATALIKŲ 

APSIJUNGIMAS
Bendras rūpestis, kaip suorganizuoti katalikus pasaulyje

Bažnyčiai vis daugiau kvie- St. Rauokinas, statuto reika- 
čiant pasauliečius katalikus pri- lams — kun. J. Vaišnys, narys 
aidėti prie evangelinio darbo ir — antrasis Kanados kat. atsto- 
pasiimti dalj atsakomybės už vas. Kanados katalikų atsto- 
krikščionišką veiklą, lietuvių vais paskirti J. Matulionis, įku- 
katalikų vadovai susirūpino sa- ris dalyvavo ir posėdyje, ir kun. 
vųjų apjungimu. O lietuvių šiuo Placidas Barius.
metu galima rasti įvairiuose, „ ,
kraštuose. Jie dažnai įsijungiaaptart' 
j vietos katalikų gyvenimų, bei **• *•*“"»
galėtų apaštalinį darb, dirbti V,ienur:, 
ir savuose dirvonuose, nes „Kanadoje, Vokietijoje, katalikai 
vergtoje tautoje religijos perJtun orgamaaeijas su ku-
sekiojimas neleidžia nei religi- r'™ua rj-
nės veiklos, nei religinei dirvai slus lr bendrai ieskotl pnemI>
paruošti darbininkų. &tur

kat. organizacijos yra silpnos 
Pirmasis tuo reikalu posėdis ar visai jų nėra, todėl tebus 

buvo pereitų metų spalio 27 d. galima organizuotis tik per pa-
Jame dalyvavo atstovai beveik rapijas ar lietuvių katalikų mi- 
iš visų kontinentų ir sudarė or- sijas, įjungiant pavienius asme- 
gamzacinį komitetą planingai nis, norinčius dirbti apaštalinį 
tęsti šiam apjungimo darbui, darbą savųjų tarpe. Pietų Ame- 
Šio komiteto posėdis buvo va- rikos, lietuvių kolonijos yra 
sario ld. vysk. V. Brizgio bu- skirtingai susitvarkiusios pa

gal gyvenamųjų kraštų įstaty
mus, todėl reikės palaikyti ry
šius su kiekvieno krašto lietu
viais atskirai. Europoje stip
riau organizuoti yra tik Vokie

te, Šv. Kryžiaus ligoninėje Chi- 
cagoj. Jame dalyvavo beveik 
visi organizacinio komiteto na
riai ir svečias — Liet. Kat. fe
deracijos pirm. dr. J. Jerome.

Posėdį pradėjęs org. komite
to pirm. Kazys Kleiva pasvei
kino susirinkusius ir pristatė 
svarstymui darbų apimtį ir toli
mesnę veiklą. Aptarę reikalin
gus atlikti darbus ir veiklos 
sritis, komiteto nariai pasiskirs
tė pareigomis: dvasios vadas 
vysk. V. Brizgys, pirm. K. Klei
va (jau btrvo išrinkti anksčiau), 
vicepirmininkai — Kanados ka
talikų atstovas ir liet. Kunigų 
vienybės atstovas, sekr. — kun. 
P. Garšva, iždin. — M. Rudie
nė, informacijos vadovas —

tijoje if Anglijoje, taigi su jais 
bus gklima užmegsti santykius 
per jų jau turimas organizaci
jas. Vieniems gal reikės pagal
bos iš JAV ir Kanados katalikų, 
kiti patys yra pakankamai stip
rūs veikloje ir siekimuose, tad 
su jais reikės tik susitarti dėl 
bendro darbo.

Šiuose svarstymuose daly
vavo visi org. komiteto nariai, 
ypač daug žinių apie skirtingą 
veiklą įvairiuose kraštuose pa
aiškino vysk. V. Brizgys, kuris 
jau po keletą kartų tuos kraš
tus yra aplankęs. Kanada yra 
artimiausia JAV-ėms, turi stip
rias kolonijas ir parapijas, liet. 
katalikai, jau yra sudarę ko
mitetus ir rengiasi sukviesti ka
talikų suvažiavimą planingiau 
apsvarstyti veiklos būdams ir 
nustatyti bendroms gairėms, ku 
riomis galėtų ateityje vadovau
tis mažesni vienetai.

Posėdyje ypač buvo atkreip
tas visų dėmesys į lietuvių ka
talikų jaunimą — organizuotą 
ir neorganizuotą, kuris reika
lingas pagalbos ir gali pats 
į krikščionišką misiją lietuvių 
tarpe įsijungti. Buvo nutarta 
tuo reikalu pasitarti su jaunimo 
atstovais ir išklausyti jų nuo
monių bei pageidavimų. Toks 
pasikalbėjimas _  viešo ar už

Mielam mūsų šeimos draugui 

Ai

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI
mirus, jo liūdinčią šeimą, netekus mylimo vyro ir 

tėvo, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai

SVEIKATA
i Atkelta iš 2 psl '

šalčiui, alergiją — palengva per 
metų metus jos atsikratysi minė
tai gydydamasis ir dar priedui 
karts nuo karto antibiotikus var
todamas.

Dalykas toks: viršutiniuose kvė 
pavimo takuose kartais įsiveisia 
(peršalus...) bakterijos ir sukelia 
dusulį (infectou asthma). Ta
da reikia ištirti burnos florą 
(Throat culture and sensitivity 
tęst) laboratorijoje, gydytojui tai 
pavedus. Atsakymą gavęs, gydy
tojas prirašys reikiamus antibio
tikui Daugiausia tokiais atvejais 
tinka vartoti dviejų rūšių anti
biotikus: I. Tetrex, capsules, 500 
mg., po vieną kas 12 valandų. 
2. Penicillin, 800.000 U tablets, 
po vieną kas dvylika valandų. į 
Imti tuodu antibiotiku kartu, ma
žiausia savaitę. Po to galima da
ryti pertraukas, tai jau gydytojo 
reikalas. Čia ir česnakas geru pa
dėjėju prisistato: naudingas jis 
daugeliu atžvilgiu. Jis panaikina 
mikroorganizmus kaip antibioti- 

— čia ir yra jo vienas gė-

Mirus tavo brangiam tėveliui
A.-f-A. DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI,

mes tave, DANUTĘ, tavo mamytę ir broli giliai už
jaučiame.

Kun. Alfonso Lipniūno 
Kuopos moksleiviai 
ateitininkai

A. + A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

mirus, jo žmoną BRONĘ, sūnų ir dukrelę bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marija ir Bronius Kubilinskai 
Nemira ir Jonas šumskiai

A. -Į- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

mirus, jo žmonai BRONEI, dukrelei DANtJTEI ir sū
nui dr. GINTAUTUI reiškiame užuojautą.

Algirdas ir Genovaitė 
Maciūnai su Šeima. 
Vytautas ir Danutė Mockai

A. -f- A.
Leo Danisevich

Anksčiau g>v. 3343 S. Lo
ve Avė. •

MirS vas. 3 d., 1969, 8:10
vai. ryto.

Glm<5 Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio parap.. Būdviečių tom.

Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Leo. marti Helen, 
duktė Kleofa O'Donnell, žen
tas Bernard, 4 anūkai: Phillip 
ir Michael Danisevich, John 
ir Robert O’Donnell, sesuo 
Anele Liubinskas su šeima To
ronte, Kanadoje, ir kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami.

Kūnas p.'iAarvotfLS Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvgs įvyks ketv., vas. 
6 d. iš koplyčios 9 va.1. ryto 
bus atlydėtas į Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvytos 
gedulingos palmaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidoituve.se.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas 4r anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M .Phillips. Tel. YA 7-3401.

Mirus Liot. studentų skautų korporacijos "Vy
tis" mecenatui

J U OZ U IJ +BAC H U N UI,
jo žmoną, brolius if kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Korporacija VYTIS,
Akademikiu Skaučių Draugovė

rfĄ'i . ..-i-.--SEARS
HERITAGE MEMORIAI.
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuoti.

Sears, Roebuck and Co.

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

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South VVestern Avenue Tel. HEmlock 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

daro pobūdžio — numatomas 
po Velykų. Šis klausimas rei
kalingas platesnio pastudijavi- 
mo, !kad būtų galima susidaryti 
pilnesnį turimų pajėgų vaizdą, i

Posėdžio dalyviai, pasitarę; 
dar ir savo veiklos apimties 
reikalais ir artimaisiais užda
viniais, nutarė netolimoje atei
tyje sukviesti visų ‘ kraštų, kūr!

gyvena lietuvių katalikų, atsto
vų suvažiavimą ir sudaryti ben
drą viso pasaulio lietuvių ka
talikų federatyvinį ar kitokio 
pobūdžio organizaciją. Jos tiks
las — religinė sritis ir užpildy
ti tai spragai, kurią padarė re
ligijos persekiojimas ok. Lietu
voje ir išsisklaidymas išeivijo
je. — P. S.

A. -Į- A.
MOTIEJUI ŠALČIUI mirus, 

jo žmoną ANTANINA, sūnus JONJJ ir VIKTORU ir 
dukteris RAMUNĘ, VIRGINIJA ir VID/Į su vyru, o 
taip pat kitus ginūnes, didelio skausmo valandą, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ANTANINA, NORA, ENAS, ARNOLDAS 
IR VYTAUTAS BALTRUŠAIČIAI

Mūsų mylimai draugei DANUTEI GAIŽIŪNAI- 
TEI, jos motinai ir broliui, tėveliui 

A -j- A
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus,

didelio skausmo valandą, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

DAINA DANILEVIČIŪTE, NORA BALTRUŠAITYTE,, 
LAIKA JURKštAITE, AUDRONE MIOLINAITE, 
MARIJA PETRAUSKAITE, BIRUTE BRUŽAITE

Mielam kolegai
A. T A.

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai, šeimai 
ir giminėms ir drauge liūdime.

Dr. V. Rėklys ir šeima 
ir Dr. S. Urba

A. -f- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

i mirus,
jo žmonai BRONEI, sūnui dr. ANDRIUI-GINTAUTUI, 
dukrai DANUTEI ir giminėms reiškia giliausią užuo
jautą

Aldona ir Vytautas Taurai

DR. BRONIUS GAIŽIŪNAS
Gyveno 6804 South Campbell Avenue

Mirė vasario 1 d., 1969 m. 3 vai. popiet, sulaukęs 58 me
tų amžiaus.

Gimė Boston, Massachusetta.
Paliko giliai nuliūdę: žmona Bronė, po tėvais Bagdoną-* 

vičiūtė, sūnus Gintautaš^Andriejus, duktė Danutė, teta Lato- 
nienė, gyv. Dayton, Ohio, švogerka Teodora Koyelaitis, jos 
vyras Aleksas su šeima, gyv. Kanadoje. Lietuvoje liko tėvas 
Lioginas, sesuo Pranė, du broliai: Balysi if Antanas su šei
momis, kiti gimines Lietuvoje ir Amerikoje, ir daug kitų drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė: AMĄ, Chicagos Med. Society, Illinois State 
Med. Ass'n, Liet. Gydf? Dr-jai, Liet. Gyd. “Gajos” korp. ir bu
vo gydytoju šv. Kryžiaus ir Central Community ligoninėse.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans laid. koplyčioje, 6845 
So. Western Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 
5 dieną iš koplyčios į švenčiausios Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčią ir iš jos į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusi: šeima ir giminės.

Laid. direkt. Mažeika-Evans Telef. RE 7-8600.

Brangiam Gydytojų Korp! "Gajos" ilga
mečiu! korporantui ir Valdybos nariui

DR. BR. GAIŽIŪNUI
netikėtai mirus, sielvarte liūdinčius žmoną 

BRONĘ, sūnų dr. GINTJJUT# ir dukrą DANJJ 
nuoširdžiai užjaučiame.

Korp! “Gajos” korporantai 
ir Valdyba

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mėn. 4 d.

Mielam prieteliui
A. -f- A.

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI
mirus, dideliam skausme likusius žmoną BRONĘ, 
sūnų DR. ANDRIŲ, dukrelę DANUTĘ netekus bran
gaus vyro, neužmirštamo tėvelio, pasiŠventusio gy
dytojo, giliai užjaučiame.

A. ir A. Lipskiai 
V. ir V. Tumascniai

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

8845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South Callfornia Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 -2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcresf 3 - 6339
Vienas blokas nuo kapinių.

PETKUS
KOPLYČIOS;

TĖVAS IR SONUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2933 VVest 7 Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLAOE

Tel. REpubUe 7-1213 
Tek Virginia 7-0672

4348 8. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

Tei. LAfayette 3-3072

3307 S. LITUANICA AVĖ

3364 S. HALSTED STREET TJ. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel. COmmodorę 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymptc 2-1003

LAVVN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN. ILL. Tei. 636-2320

laidoituve.se
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X JAV LB centro valdyba 
apygardų ir apylinkių valdy
boms paruošė ir išsiuntinėjo 
specialų bendraraštį Vasario 16 
proga. Bendraraėč.u apygardų 
valdybos yra prašomos ruošti 
Vasario 16 minėjimus, rinkti 
aukas, sudarant sąlygas kiek
vienam aukotojui savo duoklę 
skirti pagal jo paties pasirinktą 
tikslą, atatinkamai institucijai: 
Lietuvių bendruomenei, Tautos 
fondui, Altui, ar dar kam ki
tam.

x Chicagos senjorų Vyčių kp. 
sausio 21 d. susirinkimo išrink
ta valdyba pasiskirstė pareigo
mis: A. Budria — pirm., P.
Dirkis ir V. Petrauskas — vice
pirmininkai, O. Aleliūnienė — 
sekr., N. Karlavičius — kasu., 
St. Jonutienė — finansų sekret., 
T. Narbutienė ir K. Petrulienė 
— kasos globėjos.

x A. a. Otto Krolis, latvių 
kultūrininkas, knygų leidėjas 
nakčia į pirmadienį mirė ištik; 
tas apopeksijos. Velionis vi3 
dirbdavo ir gautas lėšas su
naudodavo knygų leidimui. Savo 
leidinius spausdindavo “Drau
ge”. Rodė daug prielankumo 
lietuviams. Buvo lankęsis Lietu
voje. Jau buvo vyresnio am
žiaus. Gyveno 12 Harrison St., 
Oak Park., III.

X Alfonsas Juška, Sterling 
Hts., Mi., už kalėdines korteles 
ir kalendorių prisiuntė 6,34 dol. 
aukų. Dėkojame.

X Dr. K. A. Šukys, Kanka
kee, III., parėmė mūsų dien
raštį 5 dol. auka. Dėkojame.

X Vanda Stonkienė, visiems 
nuotaiką kelianti dainininkė, iš
pildys meninę programą Liet. 
Gailestingųjų seserų sąjungos 
bankete vasario 8 d., šeštadie
nį, 8 vai. vak. B. Pakšto sa
lėje. iSitaliulkus dar galima re- 
zervuotis tel. GR 6-2984 arba 
952-2221. (pr.)

X Mažosios Lietuvos Lietu
vių D-jos tradicinis Užgavėnių 
“Šiupinys” ir šiemet vasario 
15 d. įvyks Dariaus - Girėno 
poeto didžioje salėje, 4416 So. 
VVestern Avė., 7 vai. vakaro. 
Šiupinys bus verdamas Dariaus 
-Girėno virtuvėje ir patiekia
mas karštas į stalus.

Šokiams gros nuotaikingas 
Bob Webberio orkestras. Pro
grama ir kitos parengimo ži
nios bus paskelbtos vėliau.

(pr.)
X Chicagos Anglijos Klubo 

valdyba dėkodama savo nariams 
ir svečiams už rėmimą praneša, 
kad į rengiamą Užgavėnių ba
lių, Jaunimo Centre, visi bilie
tai yra išparduota. (pr.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (s.k.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (sk.)

x Kard. Antonio Samorė 
sausio 25 d. parašė laišką Al
giui Regiui — atsakymą į svei
kinimus ir anksčiau pasiųstą 
raštą, kuriuo buvo prašoma pa
galbos Šv. Kazimiero kapinių 
reikalu. Savo laiške kardinolas 
sako, kad yra kalbėjęsis su 
kard. J. P. Cody ir aptaręs lie
tuvių reikalus Chicagos arki
vyskupijoje bei jų pageidavi
mus kapinių reikalu. Kard. J. 
Cody pareiškęs, kad jis yra di
džiausios lietuvių arkivyskupijos 
valdytojas ir rūpinasi jų rei
kalais bei pageidavimais. Kard. 
Samorė rašo, kad lietuvių pa
stangos yra vertinamos ir kad 
jų dar ir ateityje reikės.

x Juozas Grabauskas, Kri

vūlės narys, susilaukė iš Lietu
vos žmonos Marijos Grabaus
kienės, kuri gyveno Gargžduose. 
Leituvoje liko jų vedęs sūnus 
ir duktė studentė. Buvo rūpin
tasi ir juos atsikviesti, (bet ne
pavyko.

X Inž. Kostas Dočkus, JAV 
LB centro valdybos iždininkas, 
prašo visas LB apylinkes kuo 
greičiau atsiskaityti su centro 
valdyba už pereitų metų soli
darumo įnašus. Solidarumo įna
šus ir kitas, centro valdybai 
skirtas lėšas iždininkas prašo 
siųsti jo adresu: K. Dočkus. 
1901 So. 49th Court, Cicero, 
UI. 60650.

x Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos Ghicaigoe sk. sausio 26 
dieną susirinkimo išrinkta nau
ja valdyba pasiskirstė pareigo
mis: Julius Pakabta — pirm., 
Donatas Šukelis — vicepirm., 
Vanda Gasperienė — sekr., Ma
čys Bužėnas _  iždin. ir Tadas
Sparkis — parengimų vadovas.

X JAV LB švietimo Tary
bos posėdis įvyko šių metų sau- mo centre, Chicagoje. Tai pro- 
sio 26 dieną Chicagoje. Posė- gaj pakviestas knygos redakto- 
din buvo atvykę iš švietimo ta- plūs Kazys Bradūnas gyvai pa

pasakojo kaip gimė šios knygos 
idėja, kokie sunkumai buvo ją 
ruošiant, su kokiom.s problemo
mis susidurta redaktoriaus ir 
atskiras jos temas rašiusių. Po 
pranešimo buvo ir visa eilė 
klausimų, į kuriuos knygos re
daktorius atsakinėjo įvairaus 
pasikalbėjimo formoje. Gera 
dalis susirinkiman atėjusių iš
naudojo progą leidiniui čia pat 
nusipirkti. Po knygos pristaty
mo Kazys Bradūnas dar pa
skaitė visą ciklą savo naujau
sių eilėraščių, pavadintų “Do
nelaičio kapu”.

X “Draugas” tanko savo
skaitytojus kasdien. Tai žino-

rybos nariai ir iš tolimesnių vie
tovių: sesuo Jurgita iš Putna
mo ir Bona Vailšnienė iš Urba
nos. Svečiais tame posėdyje da
lyvavo PLB valdybos vykdo
masis vicepim. Stasys Barzdu
kas ir JAV LB c. v. pirm. inž. 
Bronius Nainys.

X Naujas Draugo knygyno 
katalogas siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako 
Drauge paštu ar telefonu Lu 
5-9500.

Kataloge knygos sugrupuotos 
į 15 skyrių ir alfabeto eile su
skirstytos pagal pavadinimus.

Katalogo pabaigoje yra au
torių sąrašas su jų Drauge
gaunamų knygų pavadinimais.; darni gerb. skaitytojai periodiš-

kai jį remia. Pratęsdami prenu
meratą, atsiskaitydami už kor
teles ar kalendorius, aukų pri
siuntė: 4 dol. _ J. Valaitis; po
3 dol. — Ig. Beledkis, O. Kili- 
kauskienė, St. Baras, dail. J. 
Tričys, Mr. Lafezia; po 2 dol. 
— Ona Taraila, P. Kijauskas, J. 
Leiberis; 1 dol. — Em. Juršė- 
naitė. Nuoširdžiai dėkojame.

X Jurgis Janušaitis ir Jur

gis Mažeika, krautuvės “Para
ma”, Chicagoje, savininkai, yra 
nuoširdūs mūsų operos mece
natai. Naujos liet. operos “Da

RUSŲ METROPOLITAS 

LANKOSI

Metropolitas Nikodim, Mas
kvos rusų ortodoksų patriarkato 
užsienio reikalų vedėjas ir Le
ningrado bei Novgorodo arki
vyskupas, iki trečiadienio bus

x Jonas Kriščiūnas, Detroit, 
Mich., mums rašo: “Ačiū už 
puikų laikraštį — tikrą lietu
višką draugą svetimoje padan
gėje.” Drauge prisiuntė 5 dol. 
auką spaudai paremti. Ačiū už 
gerą žodį ir auką.

X DaiL Jadv. Paukštienės 

dailės kūriniai išstatyti Ohicago 
Public Library, Chicago Lawn 
Branch, 6120—24 S. Kedzie av. 
Kūriniai parduodami.

X Į Metinę Putnamiškių Sese
lių rėmėjų vakarienę vasario 9 
d. bilietus galima nusipirkti 
“Marginiuose”, ir pas rėmėjus. 
Kviečiame gausiai vakarienėje 
dalyvauti. (pr.)

x Ieškoma šeimininkė, mo
kanti gaminti lietuviškus val
gius. Gali vietoje gauti kam
barį. Dėl atlyginimo tartis as
meniškai su: Sister M. Palmira, 
Vilią Maria, Thompson, Conn. 
06277. Telef. code 203-923-9004

(sk j

100 dol. Malonu pastebėti, kad 
mūsų tautiečiai yra jautrūs 
liet. operos pastangoms. Ope
ros “Dana” pastatymas kai
nuos nemažai. Kilnių tautiečių 
aukos yra labai laukiamos. Jos 
yra nurašomos nuo taxsų. Chi
cagos Liet. Opera, kaip pelno 
nesiekianti organizacija, yra 
atleista nuo mokesčių. (pr.)

Liet. operos mecenato Chicagos Sav. & Loan Ass. prez. John Pakel 
stalas, Martiniąue restorane, sausio 28 d., operos lėšų telk. k-to pa
rengimo vakarienės metu. Viduryje gale stalo — J. Pakel. Pareng. 
pelnas skiriamas operos “Dana“ pastatymui.

Pabaltiečių komitetas Philadelphijoje turi nemažą uždavinį — surengti ekumenines pamaldas katedroje, 
birželio 15 d. Nuotraukoje — komiteto nariai po vieno iš daugelio posėdžių. Sėdi (iš k. į d.): kun. J. 
Surkivi, R. Salytė, kun. J. Degutis, komiteto pirmininkas A. Gečys ir Snieguolė Jurskytė. Stovi — R. 
Kirsons, K. Gudėnas, J. Baime, E. Rink, J. Stiklorius, J. Ardys ir J. Smitehens. Nuotr. K. Cikoto

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Kun. Su Matulis iš Leices- 

terio ligoninės tolimesniam gy
dymui perkeltas į kitą vietą 
Dabar randasi: Zachary Mer- 
ton Home, Woodhouse Eaves, 
Nr. Laiughiborough.

AUSTRALIJOJ
— Nauja ALB krašto valdy

ba. Gruodžio 28—30 d. Adelai-

išlaikymo ir Lietuvos laisvini
mo reikalus, išrinko naują va
dovybę—ALB krašto valdybą, 
didesne dalimi jaunosios kartos 
žmonės. S. Narušis, — pirm., V. 
Patašius — II-sis vicepirm., V. 
Jaras, — ižd., D. Burneikienė - 
Grosaitė, jaunimo reikalams,
A. Zakaras _  I-sis vicepirm.,
J. Maksvytis — Krašto kultū- 

dės mieste vyko ALB XI-sios roa tarybos pirm., V. Asevičius
paprastosios sesijos krašto ta
rybos atstovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 88 atstovai iš 
visų lietuvių kolonijų. Net iš 
Pertho apylinkės valdybos pirm. 
Kateiva ir A. Klimaitis. Vienin-

X Knyga “Lietuvių literatūra 
svetur 1945—1967” pristatyta 
Santaros - šviesos mėnesiniame 
susirinkime sausio 31 d. Jauni

gai ir nuoširdžiai atstovai ap-1 — Dortmund - Wambel —

svarstė gyvybinius lietuvybės I ilgokai merdėjusi LB apylinkė

- Aras — sekr. Suvažiavimas 
iškilmingai buvo atidarytas Ade
laidės Laetuvių Namų aikštėje, 
prie šiais jubiliejiniais ir Lietu
vos Laisvės kovos metais, Ade
laidės ramovėnų skyriaus pa
statyto paminklo žuvusiems už 
Lietuvos Laisvę ir nepriklauso
mybę. Suvažiavimui vadovavo 
prezidiumas: S. Čibiras, arch. 
Kateiva, Alg. Dudaitis. Sekr. 
S. Dunda ir Martinkus. Tuo pa
čiu metu vyko ir penktosios Lie
tuvių dienos, kurias surengė 
Adelaidės apylinkės valdybos 
sudarytas Lietuvių dienoms 
rengti prezidiumas: J. Lapšis, 
V. Radzevičius, K. Pocius ir sol. 
G. Vasiliauskienė. Buvo įpatin- 
gai įspūdingas dainų šventės 
koncertas, jungtinių chorų, mo
terų — vyrų ir visų bendras.

VOKIETIJOJ
— Romuvoj Vasario 16 gim

nazijos evangelikai moksleiviai, 
mokyt. Pr. Skėrio vadovaujami, 
sausio 11 suruošė savo tradici
nę Naujųjų Metų šventę.

Vasario 16 gimnazijoj dabar 
yra 27 evangelikai mokiniai. 
Evangelikų moksleivių kapelio
nas kun. J. Urdzė pasakė tai 
dienai pritaikintą kalbą, o mo
kiniai padeklamavo eilėraščių.

CHICAGOS ŽINIOS

na” pastatymui jie paaukojo pUo^je, tar Jauko įvairias
bažnytines įstaigas.

UŽSIDEGĖ PAMIŠĖLIS

Jack Siėburg, 32 metų iš 
Arlington Heights, aplaistė sa
vo drabužius nafta ir užsidegė 
prie Merchandise Mart pasta
to miesto centre. Henrotin ligo
ninėje, kur jis yra kritiškoje 
padėtyje, jis pareiškė: “Aš
viską žinau apie (garsiųjų vy
rų) nužudymus. Priieiskite prie 
televizijos ir viską pasakysiu”.

nupirko liuksusinų
JACHTĄ

Buvusio Chicagos milijonie
riaus Ralph Stoikin liuksusinė 
146 pėdų jachta “Kara Kara”, 
galinti perplaukti ir Atlantą, bu 
vo parduota iš varžytinių už 
$905,000. Ją nupirko Las Ve
gas viešbučio savininkas K. 
Kerkorian. Jachta turi 9 miega
muosius, valgyklą talpinančią 
50 asmenų, 12-kos vyrų įgulą. 
Savaitinis jachtos užlaikymas 

į kaštuoja $2,500.

vėl atgijo. Dortmunde gimusio 
ir užaugusio Ewaldo Lulkošai- 
čio iniciatyva pr. m. gruodžio 
15 buvo sušauktas susirinkimas, 
kuris išrinko apylinkės valdy
bą: pirm. F. Martišienė, sekr. 
E. Lukošaitis (46 Dortmund - 
IVambel, Platanenweg 3, kas. 
J. Valiukonis ir (kontrolierius J. 
Šansas.

KOLUMBIJOJ

— Kun. Simonas Barčaitis, 
gimęs 1895 m. šakių apskr., 
nuo 1950 m. sėkmingai darbuo
jasi Kolumbijoje, dirbdamas ko- 
lumbiečių parapijoje Medellino 
mieste. Neseniai jis atšventė 
savo 73 m. amžiaus sukaktį. 
Įšventintas į kunigus prieš 45 
metus. Ilgesnį laiką buvo Su
dargo klebonu. I-osios bolševikų 
okupacijos metu nors prieš so
vietus nesireiškė, buvo suimtas 
ir kalintas šakių kalėjime. Iš- 
kalėjimo išlaisvintas tik vo
kiečiams užėjus. Gyvendamas 
Vokietijoje keletą metų dirbo 
vokiečių parapijoje. Kolumbijos 
lietuviai kun. S. Barčaitį svei
kina ir nuoširdžiai linki ilgiau

sių metų.

MIRĖ POLICININKŲ 

MOTINA

Mirė Emma MoCann, 7729 
(S. Wood, policininko našlė. Pen
ki iš šešių sūnų irgi yra poli
cininkai, o duktė ištekėjusi už 
policininko.

AREŠTAVO BOMBOS 

METĖJĄ

Chicagos policija areštavo de 
troitiškį Eugene Kelley. Jis 
kaltinamas metimu bombos į 
Detroito šokių salę, kur šoko 
apie 200 asmenų, daugumoje 
negrų. Sprogime sužeista 60 
asmenų.

STRAUSO OPERA

Radijo stotis WGN vasario 8 
d. 1 vai. po piet gyvai iš Me
tropolitan scenos transliuoja 
Strausso operą Der Rosenkava- 
liėr. Tai dešimtoji šio sezono 
transliuojama opera.

$361,632 UŽ SUŽEIDIMUS.
Henry Brown, 7734 S. Nash 

vilie, iš Heister kompanijos, kel
tuvų gamintojos, gavo $361,632 
atpildo už 1966 m. patirtus pra
monės nelaimėje sužeidimus. Ta 
pati kompanija užmokėjo jo 
žmonai $50,000 už vyro drau

gystės netekimą-

VYDŪNO KŪRYBOS POPIETĖ 

CHICAGOJE

Beveik trys šimtai Chicagoje 
gyvenančių Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos lietuvių išeivių, 
susirinkę Gage parko salėje, pe
reitą sekmadienį kiek pavėluo
tai užbaigė mūsų rašytojo Vy
dūno šimtmečio gimimo sukak
ties minėjimą.

Vydūno kūrybos popietę pra
dėjo dr. Jurgis Anysas, pateik
damas keletą esminių rašytojo 
gyvenimo bruožų, kviesdamas 
pagerbti vyrą, kuris, prieš 15 
metų miręs, vis dar tebėra gy
vas lietuvių širdyse.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. dr. R. Šilbajoris, šiam 
reikalui atvykęs iš Columbus, 
Ohio. čikagiškiams šis retas 
svečias pateikė paskaitą apie 
Vydūno teatrą, iškeldamas esmi 
nius jo dramos bei kūrybos bruo 
žus. Paskaita 'buvo labai kruop 
ščiai paruošta. Nors aukšto 
mokslinio lygio, bet aiškiai su
prantama visiems. Tai įrodė 
atidžiai ją išklausę dalyviai. 
(R. Šiifbajorio paskaitą — aka
deminę studiją artimiausiu lai
ku atspausdins Draugo kultū
rinis priedas).

Antroji popietės dalis — iš
traukos iš Vydūno dramos kū
rinių. Atitinkamas vietas iš ra
šytojo veikalų “Amžinos ug
nies”, “Prabočių šešėlių”, “Ro
muvos” ir kt. paskaitė ar at
skiras scenas suvaidino jauno
sios akademikės skautės — stu
dentės Vitalija Ruibytė, Graž
vyda M. Smilgaitė ir Eglė Ag- 
linskaitė. Mykolas Drunga pa
teikė muzikinius įtarpus iš M.
K. Čiurlionio muzikos. Iš F. 
Daukaus rinkinių — magnetofo
ninių įrašų pateiktas “Angos” 
(Prabočių šešėlių) įvedamasis 
veiksmas. Šią popietės dalį re
žisavo ir jaunąsias aktores (jos 
savo roles išpildė laibai puikiai) 
paruošė akt. Stasys Pilka. Ga
lima pasidžiaugti, kad jaunosios 
aktorės gražiai įsijautė į ne
lengvą Vydūno kūrybos dvasią, 
puikiai atlikdamos skirtą užda
vinį.

Trečioje popietės dalyje Liet. 
evang. liuteronų “(Tėviškės” pa
rapijos choras (apie 40 asme
nų), vedamas Jurgio Lampsa- 
čio, pianistui Alvydui Valaičiui 
akompanuojant, išpildė Vydūno 
“Kūrėjo ir Kūrėjaičių giesmę 
ir maldą”, ‘"Meilės skausmus” 
(abiejų muzika Alberto Storos
ios — Vydūno brolio), Vydūno 
“'Senovės atminimą” (muzika
K. Janco). ši dalis, kaip ir vi
sa popietė, baigta Mažosios Lie
tuvos himnu — Lietuviais esa
me mes gimę.

“Tėviškės” choras pasirodė 
kaip darnus ir stiprus vienetas, 
vykusiai išpildydamas nelengvus 
kūrinius.

Šį minėjimą suruošė Akade
minis skautų sąjūdis ir Mažo
sios Lietuvos liet draugija. Dau
giausia darbavosi dr. J. Any
sas, Vikt. Pauperas, D. Korzo- 
nienė, R. Dirvoms, Ramunė Kvik 
lytė ir kt. Reikia pripažinti, 
kad jis buvo vykusiai suorga
nizuotas ir pagirtinai praves
tas. Tiesą pasakius, publika 
rengėjų kaip ir nematė, šis

Dr. Paul Dudley, pirmaujantis šir
dies ligų specialistas JAV-se, važi
nėja dviračiu su 10 m. berniuku 
Bobby Ellison iš Orange, Mass.. 
kurio širdies plakimas jau 5’/2 me
tų reguliuojamas į krūtinę įstatytu 
specialiu elektroniniu aparatu 
(pacemaker). Vasario mėnesį da
roma rinkliava kovai su širdies li
gomis.

kuklumas kaip tiik ir buvo ge
roji pusė. Popietė pagirtinai pra 
vesta: beveik punktualiai pra
dėta, tetruko nepilnas dvi va
landas, kai kiti panašūs minė
jimai mūsuose dažniausia už
trunka 3—4 valandas. Didesnę 
dalyvių dalį sudarė mažlietu
viai, gera dalis susirinkusiųjų 
buvo studijuojantis ar ką tik 
studijas baigęs jaunimas, kas 
mūsų tarpe taip pat nedažnai 
pasitaiko. Susirinkusieji ir ren 
gėjai tinkamu būdu įrodė, kad 
šiandien, kada Mažoji Lietuva 
praktiškai nebeegzistuoja, ji 
ir jos žmonės tebėra gyvi Chi
cagos lietuvių tarpe. Tikėkime, 
kad ji gyva ir visur kitur, kur > 
tik yra lietuvių. b. kv.

VEIKLŪS NAMŲ 

SAVININKAI

Marąuette Parko Namų sa
vininkų organizacijos metinis 
narių susirinkimas įvyko sausio 
17 d. parapijos salėje. Jame 
dalyvavo apie 150 narių ir sve 
čių. Mat, ateina laikai, kai rei
kia ypatingai budėti Marąuette • 
Parko lietuvių kolonijoje. Apie 
tai buvo kalbėta ir pranešta 
nariams: kas planuojama pa
statyti šioje kolonijoje ir kokiu 
tikslu.

Šį metinį susirinikimą prave
dė naujai išrinktas pirm. Jz. 
Skeivys, pažymėdamas, kad vi
siems priklauso padėka už jo 
išrinkimą ir pasitikėjimą vado
vauti. Paskui buvo pagerbti mi
rusieji nariai. Įstojo 5 nauji na- K 
riai. Protokolą surašytą O. 
Švirmickienės perskaitė A. 
Gintneris. Jis buvo priimtas 
be jokios pataisos.

Knygų patikrinimo aktą per
skaitė inž. arch. Alb. Kerelis.
Jas peržiūrėjo Jz. Bagdžius ir 
J. Jonikas. Organizacija dabar 
turi kasoje $6,785.44 ot. Ko- . 
misija siūlė įvesti čekių sąskai
tas, sutvarkyti turto knygą, 
raginti narius sumokėti nario 
mokestį. Padėkojo valdybai už 
gerą darbą ir knygų vedimą.
Tai patvirtino ir kiti du komi
sijos nariai. Vėliau A. Regis 
kalbėjo apie įvykstantį šv. (Ka
zimiero sklypų savininkų susi
rinkimą.

Buvo patvirtinta ir pristaty- 4 
ta nauja valdyba. Vicepirm. Jz. 
Bagdžius kalbėjo apie mokes
čius ir įvairias išimtis, kurių 
žmonės nežino bei naujus sta
tybos planus, kurie rengiami 
Marąuetto Parko apylinkei. J- 
vairiais reikalais kalbėjo daug 
asmenų, kurių išvardinti neį
manoma, nes nepasisakė kal
bėdami savo pavardžių.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
tvarkingas. A. Gintneris

— Aulkso proga yra niekis • 
tinginiui, o tuo tarpu darbščiam 
menkiausia proga gali sudary
ti aukso progą.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių + 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

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

-


