
TELEPHONE: LUdlow 5-9500
THE L.ITI—ILJ AISIIAISI WO RLD-Wl D E DAILY

VOL. LHI Priee 10 c. ______________________________ANTRADIENIS, TUESDAY, ______ KOVO, MARCH 4, 1969_______________________Kaina 10 c. , , Nr. 53

■■
Trys astronautai, vakar pradėję “Apollo 9” skrydį aplink žemę. 

Iš kairės: James McDivitt, David Scott ir Russell Schweickart.

Berlynas: kaltinimai, įspėjimai 
ir krizės apraiškos

Vakariečiai protestavo Maskvoj 1 Kas kalba prieš rimtos krizės 
kilimą?MASKVA. — Trys Vakarų 

sąjungininkai, JAV, D. Brita
nija ir Prancūzija, vakar įtei
kė protesto notą sovietų užsie
nio reikalų ministerijai. Joje 
pareikštas rūpestis dėl sovietų 
keliamos įtampos ir paneigtas 
Maskvos kaltinimas, esą, Vak. 
'Berlyne vykdoma “neteisėta 
karinė veikla”. Priešingai, ji 
pastebima Rytų Berlyne.

Vak. Berlynas siūlė tartis
V. BERLYNAS. — Miesto 

burmistras K. Schuetz vakar 
kreipėsi į Rytų Berlyną, kvies
damas pasitarti dėl Vak. Berly
ne šį trečiadienį numatytų V. 
Vokietijos prezidento rinkimų. 
Ryšium su šiuo žygiu ir įtam
pa, į Vak. Berlyną atvyko Fed. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris W. Brandt.

Dauguma numatytų 1.036 
Vak. Vokietijos parlamentarų 
ligi vakardienos daugumoje bu
vo atvykę į Vak. Berlyną. Jie 
pasinaudojo sąjungininkų kelei
viniais lėktuvais.
Ar bus sutrukdyti oro ryšiai?

Trys sąjungininkai yra įspė
ję sovietus, kad Maskva bū
sianti atsakinga už amerikie
čių, britų ir prancūzų lėktuvų 
susisiekimo su Berlynu saugu
mą. Jie atmetė sovietų įstaigų 
įspėjimą, kad Maskva negaran
tuotų tų orinių ryšių saugumo.

Tebevykstant sausumos ke
lių varžymams, vakar du komu
nistų naikintuvai buvo pasiro
dę oro koridoriuje, kuriuo į 
Berlyną skrido britų keleivinis 
lėktuvas. Tai gali būti laikoma 
nauju komunistų manevru ar 
grasinimu. Nenustatyta, ar lėk
tuvai buvę rytų vokiečių ar so
vietų.

Svarbioji diena — ryt, nes 
paaiškės, ar komunistai pasiryš 
kuriuo nors būdu trukdyti lėk
tuvų susisiekimą. Anksčiau jie 
pasitenkindavo įsibrovimu į oro 
koridorius ar greitai skrisdami 
virš V. Berlyno ir sukeldami 
triukšmą.

K, Schuetz, V. Berlyno burmistras

Nors įtampa dėl Berlyno, pre 
zidentui R. Nbconui ten apsilan
kius, žymiai pakilo, tačiau, po
litinių stebėtojų nuomone, kai 
kurie įvykiai liudija, kad rim
to susidūrimo tarp Vakarų są- 

| jungininkų ir Maškvos netektų 
I laukti. Vienas jų, tai sekmadie- 

i nį Leipcige prasidėjusi preky
bos mugė. Ją gausiai lanko Ber
lyno prekybininkai. Krizės at
veju, tai žymiai pakenktų mu
gei ar jos rengimui ateity.

Antra, sovietų gynybos mi
nisteris, maršalas A. Grečko iš
vyko ilgesnei kelonei į Indiją, 
Pakistaną. Manoma, kad tai 
reiškia: tuo atveju sunku tikė- 
frs karinio pobūdžio susidūri
mo ar krizės.

“L. Lietuviams” 
konkursas

“Laiškai lietuviams” buvo pa
skelbę konkursą parašyti straip 
sniui tema: “Tolerancija ir išti
kimybė principams, kryžiuojan
tis pažiūroms ir nuomonėms”. 
Kovo 2 d. buvo jury komisijos 
posėdis, kurio p’bmininkas bu- 

Į vo Anat. Kairys, sekr. Dalia 
i Tallat-Kelpšaitė, nariai — kun.
P. Dilys, Regina Raslavičienė 
ir Vytautas Germanas.

Komisija, apsvarsčiusi prisius 
tuosius straipsnius, balsų daugu 
ma premijavo, suaugusių gru
pėje, I premija Vytauto Zalato
riaus (mecen. V. Kuliešius) ir 
II premija Leonardo Dambriū- 
no (mecen. dr. E. Ringus) strai 
psnius.
Jaunesniųjų grupėje premijuoti
I prem. Rasa šllėnaitė iš Put
namo (mecen. S. Rudokienė) ir
II prem. Aldona Rygelytė iš 
Monroe, Conn., (mecen. P. Raz
minas). Premijų įteikimas bus 
šį šeštadienį Jaunimo centre.

Goldą Meir - galima
min. pirmininke Izraely
Sekmadienį paskirs kandidatą 

min. pirmininko pareigoms
JERUZALE. — Izraelio Dar

bo partijos viena grupė išrinko 
buv. užsienio reikalų ministerę, 
Goldą Meir. 70 metų amžiaus, 
kandidate Izraelio naujojo min. 
pirmininko pareigoms. Jos pa
čios pritarimas dar nežinomas 
ir tepaaiškės ketvirtadienį.

Darbo partija savo visuoti- 
namp susirinkime sekmadienį, 
’šri’-'ks įpėdinį, min. pirmininko 
L Eshkol, vasario 26 d. miru
sio, pareigoms eiti. Partijos Ra- 
fi grupė, kurią sudaro 22% 
partijos narių, G. Meir kandida- i

'Apollo 9' ir 'Voro' žygis jau vykdomas
Vakar pradėtas "Apollo 9" 10 dienų skrydis aplink žemę vyksta sėkmingai — Sėk
mė nulems šių metų vasarą numatytą nutūpimai mėnulio paviršiuje — Su erdvėlai
viu skrenda ir specialus nutūpimo prietaisai "Voras" ar "Vabalas" — Žygis — su 
nemažais pavojais astronautams.

Pradėtas žygis, turįs paspar
tinti skrydį į mėnulio paviršių

CAPE KENNEDY, Florida. 
“Apollo 9” erdvėlaivio skrydis, 
turėjęs būti pradėtas vasario 
28 d., bet dėl astronautų persi
šaldymo atidėtas, nuo vakar 11 
vai. ryto (10 vai. Chicagos lai
ku) jau sėkmingai vyksta.

“Satum 5” raketa erdvėlaivį 
iškėlė į erdves, po 8 minučių 
atsiskyrė viena dalis, po kelių 
minučių kita. Skrydis, kurio į- 
vykdymo kaštai siekia 340 mil. 
dolerių, pirmąją dieną buvo vyk 
domas be sutrikimų. Pakilimą 
stebėjo į Floridą atvykęs vice
prezidentas Spiro T. Agnew, ke
li šimtai spaudos, radijo ir TV 
atstovų, tūkstančiai žūrovų ir 
milijonai televizijos stebėtojų.

Tris astronautus lydės sėkmė, 
bet galimi pavojai

Trys šiuo metu aplink žemės 
rutulį skrieją astronautai yra: 
aviatoriai James McDivitt, Da
vid Scott ir vienintelis civilinis 
asmuo — Russell Sehweickart, 
kuriam teks atsakingas uždavi
nys — “pasivaikščioti” erdvėje.

Erdvės tyrinėjimų įstaiga — 
NASA pareiškė, kad visi trys 
astronautai paruošti ir juos tu
rėtų lydėti sėkmė. Skrydžio nu

Kinai - sovietai sus’dūrė pasieny
Abi pusės kaltina viena kitą

MASKVA. — “Tass” žinių 
agentūra vakar paskelbė apie 
kovo 2 d. įvykusį incidentą Ki
nijos - Sovietų Sąjungos pasie
ny. Esą, kinai sargybiniai kul
kosvaidžiais ir šautuvais apšau 
dę rusus, buvo užmuštų ir su
žeistų. Tai įvyko Ussuri upės 
saloje, 200 mylių į šiaurę nuo 
Vladivostoko.

TOKIO. — Kinų įstaigos pa
skelbė, kad įvykis buvęs 18-sis 
iš eilės. Abu kraštai pasikeitė 
griežtais protestais. Kinai pa
žymėjo, kad sala — “neginčyti
na Knijos dalis”, sovietai vėl 
ją savinasi. Kinai teigia, kad jų 
sargybiniai, užpulti, turėjo gin
tis ir “nubaudę sovietų karius”.

Rusų spauda įvykį laiko “gan 
gsterių žygiu”, “provokacija”. 
Tuo tarpu Pekine įvyko demon
stracija ties sovietų ambasada.

Paryžiuje
Lietuvos baldai Paryžiuje 

kreipė dėmesį
Lietuvos baldų gaminiai, iš

statyti tarptautinėje parodoje 
Paryžiuje, patraukę prancūzų 
dėmesį. Išaiškėjo, kad rusai ne
moką gerų baldų pasigaminti ir, 
kad visame dideliame Sovietijos 
stende pirmavę lietuvių kons
truoti ir gaminti baldai, užėmę 
du trečdalius viso stendo. Gi- 
džiausią dėmesį patraukęs Kau
no baldų meistrų pagamintas 
svetainės komplektas, šiaulie
čių kėdės, jonaviečių vaikiški 
baldai. Prancūzų pirkliai patei
kę savo pageidavimus ir paža
dėję užsakyti šių baldų dides
nį kiekį.

o Izraelio aviacija vakar puo
lė Jordane arabų partizanų tel
kinius.

tūros nepalaiko. Jai priklauso . 
gynybos ministeris M. Dayan. •

matytas laikas — 10 dienų, ta
čiau jei įvyktų sutrikimų, skry
dis būtų sutrumpintas.

“Apollo 9” skrydis žymiai ski 
riasi nuo buvusių. Drauge su 
erdvėlaiviu keliauja specialus 
prietaisas, “modulė” — su pa
našiu prietaisu šią vasarą ast
ronautas nusileis mėnulio pa
viršiuje. Jis spaudoje sutrum
pintai vadinamas LM — Lunar

tlu1 heninninif 
t ind...

S>X CgHTfl ♦ UHlTEO STATžSį
JAV pašto leidžiamas “Apollo 8” 
žygio pašto ženklas pakeistas, įra
šius žodžius "Pradžioje Dievas...’’ 
Astronautas Anders juos skaitė 
erdvėlaivy, jam vykdžius skrydį 
aplink mėnulį, Kūčių dieną, pernai. 
Matyti žemės vaizdas, apačioje — 
mėnulio paviršius.

“Pakarkite Kosyginą” t— skelbė
Demonstracijos metu kinai 

iškėlė užrašus, skelbiančius 
“Mes griežtai protestuojame 
prieš sovietų provokaciją” ir 
“Pakarkite Kosyginą” (sovietų 
min. pirmininką).

Ilgiausia siena pasauly

Abu komunistiniai kraštai tu
ri ilgiausią pasauly sieną — jos 
ilgis 4.150 mylių. Paskutinis pa
sienio susidūrimas, apie kurį 
buvo skelbiama Vakaruose, į- 
vyko 1967 m. vasario 13 d. Jis 
buvo taip pat Mandžiūrijos pa
sieny. Nei Maskva, nei Peki
nas apie jį oficialiai nieko ne
skelbė.

• Biaibergas nekeliaus. Nau
jos širdies savininkas, dr. Blai- 
bergas, su nauja širdimi gyve
nąs nuo 1968 m. sausio 2 d.: 
atšaukė jo numatytą kelionę po 
pasaulį. Gydytojai jam patarė 
susilaikyti nuo kelionės, nes 
jam gresiąs pavojus, daugelyje 
užsienio kraštų siaučiant Hong 
Kong gripo epidemijai.

K ALENDOR1US
Kovo 4 d.: šv. Kazimieras, 

Lietuvos globėjas, šv. Alicija, 
Ginutis, Daina.

Kovo 5 d.: šv. Teofilis, šv. 
Klemensas. Vydotas, Giedrė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., ryt — be pakitimų. 

Saulė teka 6:21, leidžias 5:44.

module ar “Voru” ir jis pana
šus iš dalies į vabalą, iš dalies 
į vorą. Jo svoris — 32.000 sva
rų ir jis vienintelis prietaisas, 
ligšiol dar erdvėje neišbandy
tas.

Pagrindinis trijų vyrų užda
vinys — išbandyti tą prietaisą, 
persikelti iš pagrindinės kapsu
lės į “Vabalą” ir vėl grįžti at
gal. Jei tai pavyks, tai įgalintų 
šių metų birželio ar liepos mėn. 
nutūpti mėnulyje, jei ne — nu
tūpimo žygis būtų neribotam 
laikui atidėtas.

Dabartinis skrydis pats pavo
jingiausias iš visų buvusių.

Kritiškoji diena i— 
ketvirtadienis

Pirmos penkios skrydžio die
nos — svarbiausios ir teikian
čios daugiausia uždavinių. Pati 
svarbiausia, pavojingiausia die
na — ketvirtadienis. Tą dieną 
du astronautai, McDivitt ir 
Schweiokart atskirs mėnulio 
“Vorą” nuo “Apollo 9”, juo du 
astronautai nuskris 109 my
lių atstu, pavaizduodami ta
riamą nutūpimą mėnulyje.

Vėliau seks tikslus priartėji
mas prie erdvėlaivio. Du astro
nautai iš savo erdvėlaivio pa
sieks “Vabalą” šiandien, paleis 
į darbą jo instrumentus, vėl grįš 
atgal.

2 valandų “pasivaikščiojimas” 
erdvėje

Ryt, trečiadienį, abu astronau 
tai vėl grįš į “Vabalą” ir Schwei 
ckart, 25 pėdų lyno prilaiko
mas, vykdys 2 vai. ir 10 min. 
“pasivaikščiojimą” erdvėje. Tai 
numatyta parodyti televizijoje.

Ketvirtadienį, kaip minėta, į- 
vyks “Vabalo” atskyrimas ir 
'jis nuskris bent 109 myl. atstu 
— atsiskyrimo laikas — 6 va
landos. “Vabalą” erdvėje vai
ruos du astronautai. Pats 
prietaisas — “Vabalas” negali 
grįžti į žemės atmosferą, tad 
jei Scott’ui nepavyktų tiksliai, 
numatytu laiku prietaisą priar
tinti prie “Apollo 9”, erdvėje 
dingtų ir “Vabalas” ir jo vai
ruotojai.

19-sis JAV astronautų žygis
Šiuo metu vykdomas žygis — 

19-sis iš eilės. Jei jis pavyks, 
tai gegužės m. į erdvę pakils 
“Apollo 10” erdvėlaivis. Jo už
davinys — išbandyti erdvėlai
vio bei “Vabalo” vyksmus mė
nulio orbitoje. Du astronautai 
su “Vabalu” nusileistų 50.000 
pėdų atstu nuo mėnulio ir grįž
tų atgal į savo erdvėlaivį.

Gali būti 3-sis, ilgiausias, 
(skrydis

Rusai erdvėje su astronautais 
'yra buvę apie 5 dienas — tai 
1963 m. V. Bikovsldo skrydis. 
Jei dabar skrendąs “Apollo 9” 
erdvėje liks daugiau 8 dienų, 
tai skrydis bus trečiasis ilgiau
sias žygis. Kiti “ilgumo” rekor
dai. tai 1965 m. “Gemini 7” 
14 dienų skrydis su astronau
tais F. Bormanu ir J. Loveli, 
“Apollo 7” 11 dienų skrydis 
1968 m. Trečiasis buvo “Gemini 
5” skrydis, 1965 m., dviem ast
ronautams G. Cooperiui ir P. 
Conrad erdvėje buvus 8 dienas.

JAV senato užsienio komisi
ja visais balsais (14) patvirtino 
atominio varžymo sutartį.

JAV gynybos vadovas M. 
Laird ryt išvyksta, visai savai
tei, į Vietnamą.

Nixonas Washingtone
Bendras kelionės įspūdis i— 

“pasitikėjimas” t—
WASHINGTON. — Preziden

tas R. Nbconas, sekmadienį nak 
tį grįžęs į JAV, Andrews aero
drome buvo sutiktas šeimos, vi- 

, ceprezidento S. Agnew, vyriau
sybės, Kongreso narių, diplo
matų, spaudos atstovų. R. Nbc
onas nurodė, kad jo įvykdyto
je 8 dienų kelionėje Vak. Eu
ropos kraštuose, asmens ryšiais 
su visa eile politikų pavykę pa
siekti “pasitikėjimą”. Jis žy
mėjęs visus pasikalbėjimus. Jo 
žodžiais, “pajutau, kad iš eu
ropiečių pusės pastebimas di
desnis pasitikėjimo JAV-mis 
jausmas”.

Tas pasitikėjimas sąjunginin
kų tarpe įgalinsiąs tartis su 
tais, pažymėjo prezidentas, “ku
rie kitoje pasaulio pusėje mums 
reiškė priešiškas nuotaikas”.
Šiandien įsu iSangumo taryba, 

vakare — spaudos atstovai
Šiandien R. Nbconas buvo su

kvietęs krašto Saugumo tary
bos posėdį. Vakare, 9 vai. (8 
vai. vak. Chicagos laiku) R. 
Nbconas kviečia spaudos kon
ferenciją, jau trečią iš eilės. Ji 
išimtinai skiriama užsienio po
litikos klausimams, vyks ištisą 
valandą ir bus perduota radijo 
ir TV keliu visam kraštui.

Prezidentas pasiryžęs plačiai 
nušviesti europinės kelionės į- 
spūdžius ir atsakyti į iškeltus 
klausimus.

Bandė “Concorde” 
lėktuvą

TOULOUSE, Prancūzija. — 
Šiandien įvykdytas greičiausio 
Vakaruose lėktuvo, britų - pran
cūzų sutelktinės gamybos, “Con 
corde” bandomasis skridimas. 
Bandymai vyks 3 metus. Lėk
tuvas, dėl blogo oro, tegalėjo 
išvystyti 350 myl. per vai. grei-

I $ V k S U R
Europos spauda ir

Nbcono kelionė

Padariniai paaiškės po kelių 
mėnesių

LONDONAS. — Europos 
’ spauda vakar pažymėjo, kad 
R. Nbcono kelionės svarbiausias 
laimėjimas buvęs — atgautas 
prez. de Gaulle pasitikėjimas. 
Tačiau, ar asmeniniai Nbcono 
ryšiai praktikoje turės įtakos 
JAV — Vak. Europos santykių 
teigiamai raidai, apie tai, skel
iama, tebus galima patirti po 
kelių mėnesių.
Komunistų spauda .— santūri

MASKVA. — Sovietų spauda 
lapie R. Nbcono kelionę rašė san 
tūriai. R. Vokietijos žinių agen
tūra ADN tepažymėjo, kad ke
lionės metu įvykusios “stam
bios priešamerikinės demonstra 
cijos Romoje ir Paryžiuje”. 
“Pravdoje” vakar paskelbtos tik 
trumpos žinios — vengtą nei
giamai vertinti prezidento kelio
nę.

Čekų, slovakų rašytojų 

boikotas

PRAHA. — Čekų ir slovakų 
rašytojai, balsavę savo susirin
kime, nutarė nedalyvauti rytų 
bloko, komunistų rašytojų suva
žiavime. Jis šį mėnesį kviečia
mas Budapešte.

• Sovietų mokslininkai, dirbą 
atominėje srityje, išvyko iš Mas 
kvos į Washinigtoną, dalyvauti 
tarptautinėje konferencijoje — 
paskelbė Tass žinių agentūra.

Vietname
Saigoną apšaudė raketomis
SAIGONAS. — Komunistų 

puolimai vykdomi jau 11 dieną. 
Priešas trimis sovietų gamybos, 
100 svarų raketomis vakar ap
šaudė Saigoną. Žuvo 12 civilinių 
gyventojų.

JAV marinai atrėmė priešo 
puolimą, 3 myl. į pietus nuo 
neutraliosios sienos.

D. Eisenhowerio

sveikata

WASHINGTONAS. — Buv. 
prezidento D. D. Eisenhowerio 
sveikata, jam prieš kelias die
nas susirgus plaučių uždegimu, 
žymiai gerėja. Jis jau norma
liai maitinamas. Tačiau orga
nizmas dar esąs nusilpęs — pa
žymėjo gydytojai.

• Portugalija numato greitu 
laiku naudoti jos turimus urani- 
jaus išteklius.

tį. Jo normalus greitis numa
tytas 1.400 myl. per vai.

Taikos skelbėjai? Ne, tik i, smurto, riaušių skatintojai...



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. (kovo mėn. 4 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, IU. 60636

MARIHUANOS VARTOJIMO 
NEGERUMAI

Alvudo pirmininkas Antanas Stakėnas (kairėj) apdovanoja paveikslais 
dalį Alvudo Vaikų teatro ramsčių: administratorę - mok. ir rašyt. St. 
Petersonienę, rež. pad. Aldoną Sobieskienę, kankl. vadovę Anelę Kir- 
vaitytę, rež. ir dir. akt. Alfą Brinką ir (pasilenkusį) dail. Juozą Ki- 
burą. Paveikslas vaizduoja šio dailininko sukurtas ir Vyt. žygo ap
šviestas reto grožio dekoracijas vaidinimui “Džiaugsmas". Už Kirvai- 
tytės džiaugsmu dalinas šio skyriaus red. Nuotr. inž. J. Slaboko

Blogis nemiega, o labai akty
viai blogį platina mūsų tarpe. 
Tik mes miegame kaip miegoję— 
viską kitiem atlikti palikdami. 
Jau priešas pradeda kedenti da
bartinį marihuanos vartojimą 
uždraudžiantį įstatymą. Girdi, 
nežinoma, ar ji kenkia žmogui, 
todėl nereikia taip griežtų prieš 
jqs vartojimą įstatymų. Jau iš
leidome įstatymus draudžiančius 
žudyti dar negimusių žmonių. 
Jau New Yorke gydytojas gine
kologas giriasi per TV- viešai, 
jog jis patenkintas per savo gy
dytojo darbo metus nužudęs 3500 
negimusiųjų žmonių ir už kiek
vieną tokią žmogžudystę paėmęs 
tik po pusę tūkstančio dolerių. 
Par, palaukim mes miegaliai, ir 
be nuostabos Rusijos likimo su
silauksime... Jei taip saviškių ne
mylėtume, neragintume jų pa
busti iš ligšiolinės neveikios ir 
visomis jėgomis stoti į veiklą 
prieš bet kokį blogį, besiveržian
tį mus ir mūsų vaikus pražudyti. 
Mpnka bus mūsų sveikata, kai 
mes marihuanos prisirūkę dieno
mis ir naktimis imsime sapnais 
gyventi.
j •

Marihuanos vartojimas — nusi
kaltimas prieš įstatymus

Nusikaltusieji prieš įstatymus, 
draudžiančius marihuanos varto
jimą, ypač jaunuoliai, užsideda 
dėmęu savo visam gyvenimui. 
Patekę į policijos žinyną gali ne
pasiekti mokslo ir savo ateitį la
bai aptamsinti. To nuodo var
tojančių areštavimas ir nubaudi
mas suraizgo jų gyvenimą ir truk 
do bet kokiems gyvenime sie
kiams. Yra tokių valstybių, kur 
mašinos vairavimo leidimas ne
duodamas marihuanos vartoto
jams. Gali tokiam vartotojui už
sidaryti durys į medicinos bei 
teisėjų mokyklą, o taip pat ir į 
mokytojus tokiems kelias užker
tamas. Tokie vartotojai negali 
tikėtis gauti atsakingos vietos 
prekyboje ir pramonėje. Tenka 
pereiti ypatingas persijojimo ko
misijas, kol tokie marihuanos 
vartotojai gauna valstybinę tar
nybą. Už tai sudarykime nuotai
kas, kad jaunas mūsiškis galėtų 
gerai pagalvoti, kokie įstatymiš
ki ir socialiniai negerumai jo lau
kia tada, kai jis paklausys men- 
kadvasio draugo ir pradės kana
piniu tapti dar Užgavėnių nesu
laukęs.

Kanapės draugas — asmenybės
. priešas
Marihuanos tyrinėtojai da

bar tvirtina, kad kanapių nuo
dai pamažu naikina žmogaus as
menybę. Jauno žmogaus asme
nybės vystymąsi ir augimą sutrik
do marihuana. Jauni pereidami 
į suaugusiųjų stovį pergyvena 
daugelį kūno, proto ir jausmų pa
kitimų. Tie pakitimai eina žmo
niška vaga tik tada, kai niekas iš
orės tiems pakitimams netrukdo. 
Čia kanapė, pasirodo, esanti dide
lė trukdytoja šio krašto. Proto 
ligoms tirti instituto (NIMH) 
bendradarbiai susekė, kad mari
huana ypač žalinga tiems jau
nuoliams, kurie jau ir be tos blo
gybės turi daug savų sunkeny
bių gyvenime prisitaikyti. Tie 
patys tyrinėtojai primena, kad 
nieko bendro neturi su moksliš
kais duomenimis kai kurių stu
dentų tvirtinimas būk tyrimai su 
marihuana ir greit daug dau
giau faktų bus sužinota apie ka
napės veikimą žmogui, ypač jau
nuoliui. Jau kas dabar žinoma, 
neapsimoka niekada eiti draugys-: 
tėn su marihuana. Tai lengva 
pąsakyti, bet labai sunku jau
nuoliui įvykdyti, kada jis mato 
suaugusiuosius viliojant savo vai

kus į kanapės pinkles per savą 
nesusivaldymą su cigaretėmis.

Daugiau tyrimų daugiau žinių

Netikėkime, ką mums pasako
ja įvairūs nesąžiningi ir tokių su
vedžioti žmonės. Kiekvienas jų 
turi savus tikslus savai kalbai a- 
pie marihuaną. Aukščiau paduo
tos žinios apie kanapes yra šian
dien mokslo patirtos. Kai dau
giau bus patirta, daugiau prane
šime.

Klausimas: kodėl taip, paly- 
| ginti, nedaug dabar žinoma apie 
1 marihuanos greitą ir ilgai besitę- 
! siantį ištirtį. J šį klausimą atsa
kymas: todėl apie marihuaną ne
daug žinoma, kad jos veiklioji da
lis — TETRAHYDROCANNA- 
BINOL — gryname stovyje bu
vo išskirta iš kanapių tik prieš 
trejus metus — 1966 m. Tas pa
vyko atlikti Izraelyje vienam iz- 

I raelitui chemikui. Dabar atsida- 
1 rė plačiausi keliai marihuanos 
moksliškam tyrinėjimui. Pirmą 
kartą medicinos istorijoje pradė
ta tirti marihuanos greitas veiki
mas ir tolimesnės to veikimo pa
sėkos žmogaus sveikatai.
JAV Protinės sveikatos inst. (NI 

MJT) rūpinasi minėtais tyrimais. 
Tiriama, kaip žmonės gauna ka
napes, kaip plačiai moksleivių 
bei studentų tarpe marihuana y- 
ra paplitusi, kaip jos įvairūs kie
kiai įvairiais laikotarpiais pavei
kia žmogaus kūną, protą ir jaus
mus. Šiame krašte tokio tyrimo 
centras yra Lexington, Kentuc
ky. Ten tiriama, kaip marihuana 
paveikia žmogaus atmintį, pasta
bumą, nuotaiką ir raumenų ju
desius. Dar planuojami tyrimai 
išaiškins marihuanos nuodug
nesnį veikimą žmogaus kūnui ir 
protui.

Išvada. Nelaukim rankas su
dėję, kol gydytojai daugiau blo
gio praneš apie kanapes. Nieko 
mums nepadės net ir baisiausios 
žinios apie marihuaną — mes ją 
vartosim, jei sava dvasia būsim 
susilpę. Jokie Dangūs, jokie Pra
garai nepadeda jausmais sutri
kusiam žmogui tol, kol jis sava 
asmenybe nesusitvarko: kol jis 
nepajėgia priimti bet kieno jam 
teikiamo gėrio. Šitą tiesą visi, y- 
pač visokiausi vadovai, įsidėmė- 
kim. Daugiau ką nors gero nė 
vienas neaprašysime, ko nebūtų 
parašyta .Šventose Knygose. Visi 
stokime į svarbiausius mums dar
bus: paruoškime save Didžios 
Tiesos pasisavinimui. Tada mes 
lengviau pajėgsime pasisavinti ir 
mediciniškas tiesas, liečiančias 
kad ir tokias kanapes. Minėtas 
pasiruošimas nėra koks nors ma
giškas mūsų elgesys, bet kasdie
niniame gyvenime žmoniškas el
gesys. Pirmiausia, turime susi
tvarkyti su mūsų parengimų dū- 
minimu, svaiginimu, kalbom 
apleidimu ir nužmoginimu. Tai 
bus pirmas žingsnis į tikrą nepri
klausomybę visose srityse. Kai 
liausimės vaikus suktybėmis nuo 
karo tarnybos atitraukti, kai nus
tosime vien per tautiškas šven
tes bažnyčiosna lankytis, kai pa
baigsime savęs silpninimą ne
tvarkingu maistu — tada mūsų 
bus žengtas antras žingsnis asme
nybės taurinimui, religinimui 
bei stiprinimui. Tik šitaip ar pa
našiai visose srityse elgdamiesi, 
mes gerinsime save. Tada ir be 
mūsų priminimų gerins savas as
menybes mūsų vaikai. Šitaip besi
elgiantieji mūsų jaunuoliai ir mes 
patys būsime atsparūs marihua
nai ir kitokiam blogiui. Šito visi 
trokštame — todėl neatidėlioda
mi ženkime nors minėtus du 
pirmuosius didžios kelionės žing
snius.

TEISINGA PATARIMĄ 
(GYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI.

Pasiskaitykime: Public Health

Service Publication No. 1829. 
Nosies paraudimo vietinis gydy

mas
KLAUSIMAS. Didžiai Gerb. 

Daktare, šiame skyriuje Tamsta 
plačiai aprašėte Rosacea ir Acne 
ligas ir žadėjote sekantį kartą pa
rašyti apie vietinį tos ligos gydy
mą. Atydžiai sekdama šį skyrių, 
vis nerandu daugiau žinių man 
rūpimu klausimu. Būčiau labai 
dėkinga, jei Tamsta per šį sky
rių duotumėte nurodymus,kaip 
šią ligą gydyti, ir ar ji iš viso yra 
pagydoma?

Sveikatos reikalais Tamstos nu
rodymus ir aiškinimus su didžiau
siu įdomumu skaitau. Būtų gera 
ir naudinga, kad tais gydymo rei
kalais Tamsta išleistumėte kny
gą, kuri turėtų didelį pasiseki
mą, ir mes, jos skaitytojai, turėtu
me savo knygų lentynoje gerą 
namų daktarą. Su gilia pagar
ba ir dėkingumu.

ATSAKYMAS. Per laikraštį 
galima duoti bendrus nurody
mus, o ne paskiros ligos gydymą, 
Tuo reikalu reikia kreiptis pas o- 
dos ligų gydytoją ar pas savąjį 
daktarą. Acne Rosacea šiandien 
gydoma trejomis priemonėmis: 
vakcinomis, antibiotikais ir vie
tiniai vartojant sieros turinčias 
mostis. Kiekvienu atveju šių prie
monių kombinacija pritaikoma 
sergančiajam savitai, kaip kostiu
mas pritaikomas kiekvienam siu
vykloje. Kai ligonis yra sierai jau
trus, vartojama Darier’s ichthyol 
-zinc pasta. Iš šios pastos ich- 
thyoias gali būti išimtas, jei dėl 
kosmetiškų preižasčių nenori
ma to ichthyolo naudoti. Minė
tą pastą galima labai plonu sluo- 
gsniu uždėti taip pat ir dienos 
motu. Šita pasta daugumos paci
entų daug geriau pakeliama, ne
gu įvairūs skyčiai: pastarieji, 
džiovindami odą, kartais dar dau
giau odą suerzina.

Žinoma, kad ta liga pagydo
ma, jei prašalinama ją sukelian
čios priežastys. Kitaip elgiantis 
gali būti ta liga kartotis. Geriau
sių pasekmių šioj ligoj susilau
kiama. kai šimtu nuošimčių iš
pildoma sveikatos reikalavimai 
ir kai kombinuojama vietinis su 
bendru gydymu. Taigi, nenusi
minkite, o visomis jėgomis į 
tinkamą veiklą savos sveikatos 
pagerinimui!

Ačiū už paraginimą knygos 
sveikatos reikalu išleisti. Sveika
ta apima tris pagrindines sritis: 
kūno, proto ir jausmų (asmeny
bės) darnumą. Tai neatskiria
mi trejopai tvarkytini dalykai. 
Dar kad tvarkytis reikia kūnu ir 
protu supranta dauguma mūsiš
kių. Blogiausia su mūsiškių visiš
ku nesupratimu, kaip pagerinti 
savas asmenybes. Daugumas dar 
po senovei naudoja neveiksmin
gus būdus savo dvasinei gerovei 
kelti. Nenuostabu, kad dabar i- 
ma sukilti prieš veidmainius pra
silavinęs žmogus. Juk jei kas su
suktų filmą iš dažno mūsiškių 
vadovo gyvenimo, privatumą į- 
skaitant, matytume, kokiais puvė
siais — tariamais pavyzdžiais — 
mėginama pasaulio sąžinė gerin
ti. Nenuostabu, kad žmonių ge
rėjimas iki šiol vyko labai pama

žu — tiesiog nepastebimai. Mū
sų visų kiek daugiau pajėgian
čių pareiga yra savu nemeluotu 
pavyzdžiu: pavyzdingai sveiku 
gyvenimu padėti visapusiškai 
sveikti, ypač su pairusia asmeny
be tinkamai tvarkytis. Pirmiau
sias mūsų uždavinys: nesugadin
ti Dievo duotų žmogaus į žmo
nišką žmogų vystymosi kelių. 
Čia yra svarbiausias ir pats sun
kiausias mūsų dvasinei sveikatai 
užtikrinti darbas. Už tai šalinki- 
mės visokių prietarų, kurie nei 
Dievui, nei žmogui nereikalingi 
iš mūsų pastogės būti praša- 
mesniam laikui nukelia. Pirmas 
prietaras turėtų dar šiandien 
dien iš mūsų pastogės būt praša
lintas: tai nusiteikimas, būk as
menybės (jausmų) tvarkymas y- 
ra ne sveikatos reikalas.
Dvasia — sava asmenybe —pa

irusiam žmogui (neurotikui) ga
lima šiandien padėti, tik reikia 
išpildyti tris sunkias sąlygas. I. 
Turi būti trejopai apsiginklavęs 
gydytojas, asmenybę turįs, reikia
moj mokykloj tinkamai žinių pri
sirinkęs ir atsakančiai išsiprakti- 
kavęs. Antra sąlyga minėtam pa
gijimui, tai gijimui nusiteikęs pa
cientas, tokio nusiteikimo jam 
turi užtekti visam gyvenimui. Jis 
turi pajėgti pildyti ir sunkiausius 
bei nemaloniausius pagijimui da
lykus. Trečia dvasiniam susitvar
kymui sąlyga: tai aplinkos su
žmoginimas. Čia įeina visų arti
mųjų, draugų ir kaimynų pavyz
dingas vedimasis.

Dabar bus kiekvienam supran
tama, kad minėtas trejopas sąly
gas dvasiniam pasveikimui tik re
tas kuris dabartinis mūsiškis ne- 
urotikas turi. Už tai mes pastebi-

Marija Bosienė — vyriausioji Al
vudo teatro vaikams skanaus ir 
sveiko maisto paruošėja, džiaugiasi 
su vaikaičiu 6 m. Juozuku Bosu 
ketvirta šio teatro premjera 
“Džiaugsmas”, kur gražausioj ap
linkoj mokomi vaikai savus tėvus 
mylėti — jiems aukotis. Visos mo
čiutės kviečiamos atsivesti savus 
vaikaičius į visiems įtaigojamą 
žmonišką elgseną Alvudo Vaikų 
teatre, kovo 23 d. Jaunimo centre, 
vaidinant 35 vaikams A. Kairio 
“Du broliukus”.

Dabar daugelis dėvi

DIRBTINUS Dantis
patogiau nei bet kada.

Kad dirbtini dantys neslystų, ne- 
sniuktų ir nejudėtu pabarstykite FAS- 
TEETII ant plokšteliu. FASTEETH 
dirbtinus dantis stipriau laiko. Jūs 
geriau valgysite, jausite patogiau. 
FASTEETH yra be rūgšties — ne- 
rūgsta. Panaikina plokštelių kvapų. 
Gerai pritaikinti dirbtini dantys bū
tini sveikatos gerovei. Reguliariai 
lankykitės pas dantistą. FASTEETH 
galima gauti kiekvienoj vaistų par
duotuvėj.

EEMIA BIAFROS AUKAS

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė Bonnoje vėl paskyrė 15 mili
jonų markių Biafros karo au
koms Afrikoje šelpti. Iš viso 
Vakarų Vokietija šiam tikslui 
8 mėnesių laikotarpyje jau pa
skyrė 40 milijonų markių. Minė
toji suma perduota Vokietijos 
katalikų bei protestantų artimo 
globos organizacijoms ir Vokie
tijoj Raudonojo Kryžiaus insti
tucijai reikaling.ąusiems vais
tams ir maisto produktams pirk 
ti, kurie šių organizacijų siun
čiami į Biafrą Afrikoje. Be to 
Vokietijos katalikų ir protestan 
tų artimo globos CARITAS or
ganizacijos savo rinkliavomis 
iš Vokietijos tikinčiųjų Biafros 
karo aukoms šelpti gavo aukų 
vaistais, maistu ir pinigais už 
54 mil. markių. Iš viso pasaulio 
tikintieji Biafrai pagelbėti iki 
šiol jau išleido 300 milijonų mar 
kių. Kaip praneša katalikų ir 
protestantų artimo globos or
ganizacijas, vien tilk š. m. sau
sio mėnesį iš įSao Tome salos į- 
vykdyta 274 transportinių lėki 

' tuvų skridimai, pervežant į Biaf 
rą 2,460 tonų maisto ir vaistų. 
Vakarų Vokietijos katalikų vys
kupai šios gavėnios proga ben
dru ganytojiniu laiškų iš naujo 
kreipėsi į savo tikinčiuosius, 
ragindami dar dosniau aukoti 
kenčiantiems Biafros gyvento
jams gelbėti, nes nežiūrint da
romų pastangų, Biafros gyven
tojų o ypač vaikų padėtis tebė 
ra labai kritiška ir daugeliui 
gręsia bado mirties pavojus.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

me vis didesnį nužmoniškėjimą 
savo aplinkoj. Čia ir išryškėja mū 
sų vyriausioji veikla: reikia dar 
šiandien mums visiems imtis 
svarbiausių darbų, kad kuo grei
čiau visas tris minėtas mūsų kiek
vieno didesniam ir greitesniam 
susveikimui sąlygas sau ir savo 
artimui priartintume. Už šitokią 
veiklą nėra gražesnio darbo čia 
ant žemės: tai tiek Dievui, tiek 
žmogui vertingiausios pastangos. 
Tad visi be išimties ir griebkimės 
jų, nė sekundės nedelsdami!

Ofisas 3148 VVest BSrd Street
Tėl.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest BBth Place 
Tet: REpublic 7-7888
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; tse- 
čladleniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

AR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street
Kampas 68-ėlos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6-—8 vai. vaje. 
šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 189-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKl'SldUJA FR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest BSrd 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 8-322* 
Rez. telef. VVAlbrook 5-507B

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin, Illinois

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL Ag 
ARTS J

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

diabetinis maistas ir GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jflaų gydytojui

• Redakcija dirba kasdien 3 
8:30 — 4:30, šeštadieniais s 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00.
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Tet ofiso HE 4-584*. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-v
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6.0801
OR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai kiMidlen rvtn It <—• B m v.

Šeštai. 9 v. r. — 2 v. poipiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Uetuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
5424 W. 63.(1 Sfc, GR 6-7644

Tikrina akis. Pri talko akinius lr
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Oflao —- HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
I AUERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, periKtadie- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai prtlmnmt pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 VV. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS 1.1 GOS
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namų H25-70B7

5159 So. Diunen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

0*8. 735-4477. Res. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cravrford Medical Building

644# So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir motery Ilgos

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susi tarus — 

(By appt.).

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 1 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2464 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6730Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. L JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020
Namų tel. 830-1071

Vizitai pagal susitarimą
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. lr 6

Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

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

oriso tel. REliance 5-4410
Rez. GltovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
lr vakarais pagal susitarimą.Ofiso Ir bato tel. OLympio 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.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street 

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

Rezid. tol. HA 5-3099
Tel. — REliance 8-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. It 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-415*

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

PrllmtBčja ligonius lik susitartu
VaL: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALI STfl

MEDaCAL building
7156 South VVestern 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 Iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2*1*

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—g vai 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 nonlet 

lr kitu laiku pagal Busitarlmą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmiock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rei. HE 4.3(50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVeet 71nt Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v _

Treč. •- šeštad. pagal susitarimą '
Ofiso tol. PR 8-7778. Rez. 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 tel. 767-2141. Namų 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad 1.4 
lr 8-8 v v ketvlrt. R.šV

šeštadieniais ll.i vai. popiet.



►

Šiapus ir anapus

LIETUVIŲ SAULĖLEIDŽIAI

Neseniai okupuotoje Lietu
voje Gediminas Merkys, pas
kutinio nepr. Lietuvos minis
terio pirmininko sūnus, ypa
tingai sovietinių įstaigų glo
bojamo “Švyturio” žurnalo 2 
ir 3 numery paskelbė savo at
siminimus “Buržuazijos saulė
leidy”. Ribotų gabumų vyras, 
neturį savo tėvo privalumų, 
kuris Lietuvos tragedijos me
tu teturėjo 17 metų ir kuris, 
anot jo paties žodžių, Lietuvos 
politiniu ir tėvo gyvenimu ne
sidomėjo, labai blogais žodžiais 
kalba apie nepriklausomą Lie
tuvą, jos vadovaujančius as
menis ir ypač apie savo tėvą 
Kazį Merkį, 1955 m. rusų nu
kankintą. Aišku, šio fakto jis 
neprimena. Autorius vengia 
savo tėvą net tėvu vadinti. 
Rašinį skaitant net buvusiems 
K. Merkio politiniams prie
šams atrodo šlykštu, kai sūnus 
atskleidžia Merkių namų gy
venimo užkulisius, apie ku
riuos geram sūnui nederėtų 
kalbėti, ir kai matai, kad Ge
diminas Merkys yra paukštis, 
kuris savo lizdą teršia. Šia 
proga prieš G. Merki galima 
pastatyti kad ir Stalino duk
terį Aleliujavą, kuri savo 
“Laiškuose” tėvo, nors ir koks 
despotas jis buvo, neniekina: 
duktė, kad ir despoto duktė, 
lieka dukterimi: stengiasi tėvą
pateisinti ir todėl niekas jos, 
kaip dukters, perdaug nepei
kia.

Deja, G. Merkio, kaip ir sa
vo laiku Lietuvoje išleisti Al
bino Morkaus, atsiminimai ne
pavojingi: juos rašę asmenys 
buvo mažos dvasios žmonės, 
prie to dar labai menki rašy
tojai, ir visi tai žino. G Mer
kiui, gal būt, irgi iš dalies at
leistina, nes gyvena krašte, ku 
riame vaikai nustatomi prieš 
tėvus ir kur prieš kurį laiką 
buvo išleistas net pašto ženk
las pagerbti pionieriui Moro
zovui (apie 12 m. amžiaus), 
išdavusiam saugumo organam 
savo tikrąjį tėvą, kuris tuoiau 
buvo suimtas.

*
Juodinti savo tėvus, savo 

krašto praeitį ir gražiąsias jos 
dienas — bolševikų tikslas. “Iš 
aiškinti liaudžiai”, kad lietu
viai buvo nepribrendę turėti 
savo nuo rusų ir kitų kraštų 
nepriklausomą valstybę — vie
nas iš aukščiausių komunistų 
partijos uždavinių, nes tokiu 
atveju visiems lieka aišku, ko
dėl “didysis brolis” turėjo pa
imti savo gflobon nesusitvar
kantį “mažąjį brolį”. Taigi o- 
kupantai ne be reikalo per eile 
metų savo pasirinkta kryptimi 
veikia. Ir jie žino ką daro — 
tas nuolatinis Lietuvos ir jos 
vadų juodinimas yra davęs sa
vo vaisių.

Tenka labai apgailestauti, 
kad nepr. Lietuvos gyvenimo 
laikotarpio niekinimas nėra tik 
tai vienų Lietuvos okupantų 
rusų ir jų pakalikų lietuvių 
tautybės bolševikų privilegija. 
Gausūs pavyzdžiai rodo, kad 
šią pareigą dar sumaniau ir 
kruopščiau atlieka, tikėkime, 
niekieno neatlyginami kai ku
rie lietuviai išeiviai, jų tarpe 
net buvę aukšti pareigūnai. Jų 
rašiniams “užeigą” su dideliu 
malonumu suteikia ir kai kurie 
išeivijos laikraščiai. Per eilę 
metų šiam reikalui buvo sukur 
ta ištisa “pramonė”: parašy
ta šimtai ar gal tūkstančiai 
straipsnių, “atsiminimų”, išleis 
ta daugybė atspaudų ir pana
šios rūšies raštų.

Sekame ir tuo pačiu reika
lu skelbiamą okupantų medžią 
gą, tikrus ir tariamus “doku
mentus” bei kitokią nepriklau
somą gyvenimą tamsinančią 
medžiagą. Be pykčio sulygi
nus, gaunasi įspūdis, kad di

desnio Skirtumo tarp abiejų 
pateiktų medžiagų nėra. Gal 
būt, mūsiškiai, savo laiku ar
čiau valdžios buvę ar joje net 
sėdėję, kai kur bolševikus pra
lenkia ir lyg “įtikinamiau” ne
priklausomos Lietuvos laikus 
suniekina.

Tas niekinimas paprastai 
reiškiasi be galo perdėtu, pro 
padidinamąjį stiklą žvelgiamu 
buvusių vadų niekinimu, blo
gybių kruopščiu registravimu, 
buvusių ir nebuvusių nusižen
gimų primetimu, drauge nu
tylint jų ir visos tautos rūpes
čiu išugdytą pažangą.

Kai tokius rašinius skaitai, 
jeigu nebūtum Lietuvoje tuo 
metu gyvenęs, galėtum susi
daryti įspūdį, kad nepr. Lie
tuva tebuvo tamsus kalėji
mas, kriminalinių ir dvasinių 
nusikaltėlių arba bent jau vi
siškų neišmanėlių lizdas. Tie, 
kurie nepr. Lietuvą matė, jo
je gyvenom, pelus nuo grūdų 
nesunkiai atskiria. Bet mūsų 
pačių jaunimas, nepriklauso
mybės laikų nebeatmenąs ar 
jau čia gimęs, paskaitęs tokias 
mūsų pačių spaudos suteiktas 
informacijas, gauna labai liūd
ną nepr. Lietuvos gyvenimo 
vaizdą ir tiesiai pasako, kad 
lietuvių tauta nebuvo pribren
dusi savo valstybei, kaip, sa
kysime, nėra pribrendusios jai 
kai kurios Afrikos tautelės.

*
Na, mūsų vaikus dar galima 

šiaip taip įtikinti, nors tai ir 
ne visada lengva. Daug blo
giau, kai tokios rūšies litera
tūra brukama į rankas apie 
Lietuvą rašantiems ir mūsų 
kraštą mylintiems užsienie
čiams. Taip neperdaug seniai 
ir šio rašinio autorius gavo 
laišką iš žymaus mokslininko, 
anapus geležinės uždangos (ne 
dkup. Lietuvoje įgyvenančio 
ir ne lietuvio) rašančio moks
linį darbą apie Lietuvą, ku
riame jis sakosi suabejo jęs, ar 
tikėti išeivio lietuvio pateikta 
medžiaga, nes apie “Lietuvos 
buržuazinį laikotarpį” jis tu
rįs žymiai geresnių duomenų.

Ta pačia proga tenka pri
minti, kad Lietuvą niėkinančią 
medžiagą gudriai panaudota 
ir Lietuvą niekinančios bolše
vikų propagandinė® ištaigos. 
Jų spaudoje dažnai būna cita
tų, mūsų pačių autorių eilutė
mis paremtu, kartais netgi be 
komentarų. Taip pat teko gir
dėti, kad kartais, kai kam iš 
išeivių susitinkant su komu
nistų veikėjais ir pasikalbėji
mų metu jiems primetant jų 
vedamą nepr. Lietuvos niekini
mą, jie teisinasi, kad šioje sri
tyje jie nieko daugiau neskel- 
bią, kaip pati išeivių spauda, 
kuri “tas neigiamybes iškelia 
daug stropiau ir įtikinamiau, 
kaip mes”.

Savaime aišku, kad ne vis
kas nepriklausomoje Lietuvo
je buvo gera. Ir mūsų preziden 
tai, ministeriai, visuomeninin
kai, dvasininkai ir kiti aukš
čiau ar žemiau stovėję vadovai 
ne angelai, o žmonės buvo. Jie 
radare daugiau ar mažiau klai 
dų ir yra verti kritikos. Bet. 
anie juos rašant ar kalbant, 
reikia turėti prieš akis ne tik 
ano meto sąlygas, bet ir ko
kia auditorija klausosi, kiek 
tokios kalbos ar raštai patar
nauja mūsų laisvės reikalui. 
Nereikia taip pat pilti alyvos 
į tą ugnį. kurią okupantai ru
sai mūsų tautai ir mums pa
tiems išeiviams yra sukūrę.

Lietuvos niekinimo reiški
niai negirtini. Gerai, kad jie 
tėra tik kai kurių šiapus ir 
anapus gyvenančių lietuvių, 
bet ne visos lietuvių tautos 
saulėlydžiai. b. kv.

Šv. Kazimieras ir mūsų laiko jaunimas
Praeitis, dabartis ir ateitis dvasiniam ryšy

Bręstantis jaunimas visada 
buvo triukšmingas, visada pil
nas pasitikėjimo savimi, visada 
daugiau ar mažiau išdidžiai žū- 
nėijo į vyresnius, o ypatingai 
į jaunesnius už save. Universi
tetų studentai visada kritikavo 
vyresniųjų patirtį, mokslą, vi
suomenės santvarką. Tai visai 
natūralu. Žmogiško nieko nėra 
tobulo. Jeigu akademinio am
žiaus ir mokslo pasiekęs jauni
mas tų netobulumų nematytų 
ir nesuprastų, nieko naujo ge
resnio nesiektų, jis netiktų sa
vo misijai — naujai generaci
jai privalomai pažangai. Mflsų 
laikais bręstančio jaunimo šios 
kritiškumo savybės yra gal tik 
ryškesnės, negu buvo viena ar 
dviem kartom prieš juos, jos 
reiškiasi gal kitokiais būdais. O 
mūsų laikas turi dar vieną fakto 
rių — pašalines jėgas, kurios 
planingai stengiasi jaunimą pa
imti savo įtakon ir pavartoti 
ne vienu atveju visai destrukty
viam daibui. Antai, mokslo į- , 
staigų, net knygynų žalojimas 
ar naikinimas yra blogiau negu 
barbarizmas. Mūsų laiko civi
lizacijoje tai reikia laikyti kri
minalu. Tokių nuotaikų atmos
feroje kalbėti apie jaunuolį, gy
venusį prieš 485 metus, gali at
rodyti pasenusia tradicija — 
anachronizmu. Ne vienas mū
sų laiko jaunas žmogus tikrai 
taip mano ir jaučia.

Tačiau kiekvieno, taigi ir mū
sų laiko, tikrosios garsenybės 
nei nepanaikina, nei neužstel- 
bia praeities garsių žmonių. Juo 
kuris tikrai pranašesnis, tuo 
geriau toks įvertina ir kitus. 
Dar yra neišnykęs vaizdas ir 
įspūdis, kai po Kalėdų grįžo ap
keliavę menulį trys astronau
tai. Išlipus ant laivo pirmieji 
jų žodžiai buvo padėka tiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie jų 
sėkmingo ir iki šiol niekieno 
kito nebandyto žygio.

Labai linkėtume, kad iš lie
tuvių jaunimo kuris iškiltų auk

VYSK. V. BRIZGYS

10 gyveno žymiai ilgiau už Ka
zimierą. Kuriuos iš jų tačiau 
minite ar žinote vardus? Kazi
mierą minime ir ne todėl, kad 
jis mūsų tautos pasirinktas glo
bėju. Jeigu jis nebūtų buvęs 
toks, koks buvo, būtų jau senai 
užmirštas. Ir dabar jį garbina 
ne vien lietuviai, bet netolimoje 
praeityje jį garbino visos Euro
pos katalikiškas jaunimas. Už 
tą patį pasaulis ir mes lietuviai 
garbiname daug nelietuvių. Mū
sų jaunimo tarpe buvo labai po
puliarūs šv. Aloyzas Gonzaga, 
Vaikelio Jėzaus Teresė. Kazimie 
ras yra ypatingesnis už dauge
lį kitų kad šventuoju tapo ne 
kur nors vienuolyne ar kunigų 
luome, o būdamas pasaulietis 
ir aktyviai dalyvaudamas jo gy 
venime.

Žmonija visada ilgisi asmenų, 
kurie iš kasdieninio gyvenimo 
rutinos pasiekia tobulesnio dva
sinio gyvenimo, artimesnio ben
dravimo su Dievu, pasiekia aukš 
tesnio laipsnio tokių savybių, 
kurios vadinamos dorybėmis.

. Šv. Augustinas pergyvenęs ir 
I klaidų ir tiesos patirtį sako,
1 kad “natūraliai kiekviena siela 
i yra krikščioniška”. Ir kitoje 
vietoje jis sako: “Nenurimsta 
žmogaus širdis, kol neras ramy
bės Tavyje (Dievuje)”. Yra la
bai nedaug tokių tuščių, bejaus
mių ir be minčių žmonių, kurie 
neiečkctų, nesiektų sau vidaus 
ramybės. O rimtai ir nuošir
džiai jos iešką visi ją suranda 
te.i pat, tame pačiame Dievuje, 
kaip surado ir šv. Augustinas. 
Ar prisiminsime istorijoje neuž
muštus senovės graikų išmin
čius. ar imsime pačių paskuti
nių laikų tokius, kaip dr. Tho
mas Dooley ar Thomas Merton 
— vienas artimo meilės, kitas 
kontempliacijos pranašas mūsų 
dienu mechanikos ir technikos 
amžių ie, ar mąstysime apie Ru
sijos Dostojevskį, Solovjevą.

o iš šių neramiųjų tarpo atsi
ras ir tokių, kaip tryliktame 
šimtmetyje Pranciškus Asižie- 
tis su dvylika draugų, ar Sena
to kalno septyni atsiskyrėliai, 
ar mūsų laikų Thomas Merton 
ar Graymoor vienuoliai ar Thai 
zė atsiskyrėliai. Būtų klaida ma 
nyti. kad šių dienų jaunimas, 
besireiškiąs įvairiais negaty
viais būdais, visas yra rankose 
tų pašalinių subversyvių įtakų, 
apie kurias užsiminiau. Dides
nė to jaunimo dalis yra savo 
šeimos ir mokyklos dvasiškai 
nuskriausti. Savo elgesiu jie pro 
testuoja prieš mūsų laiko ma- 
‘erial.stinį bedvasingumą, ieško 
to, ko žmogaus siela natūraliai 
pasigenda ir ko jie augdami ne
gavo. Gal ne daug jų tarpe bus 
tų laimingų, kurie patys suras 
tai, ko trūksta jų sieloms, tačiau 
nesuras nė ta pilka, pusiau pa 
tenkinta minia, kuri nieko ne
ieško. Galima neklystant prana
šauti, kad iš tų sočių, ramių, iš 
savo darbo pasiturinčių, siekian
čių karjeros be idealizmo nė vie
nas neiškils į žmonijos dvasinius 
vadus, nei į altoriaus garbę.

Kai stebėdamas mūsų laiko į- 
vairius reiškinius ir faktus juos

James A. McDIvltt

ščiau už šv. Kazimierą. Savai- į ToIsto™ ar kitus Pasaulyje, —
visi jie savo nerime ieškojo ra
mybės ir visi priėjo to palties, 
tiesa, su kiek skirtingais niuan
sais. iriekvienas pagai savo in
telektualinį ir bendrai dvasinį 
išsilavinimą, pagal savo charak 
terį.

Jaunimo dabartinės generaci
jos dalis negavo nei šeimoje, 
nei mokykloje, ko būtinai rei
kia bręstančio žmogaus sie
lai. Jaunimas pats ieš ko, kuo tą 
sielos veržimąsį ir tuštumą už
pildyti. Dalis jų žus tikros ra
mybės nepatyrę, nes j: s ieško 
labai pigiu keliu — chemikaluo
se ir oi gijose. Tačiau būsime pa

me tačiau aišku, kad toks gerb
tų Kazimierą ir pats nelaikytų 
savęs didesniu už jį. Kaip iš 
kiekvienos kartos, taip ir dabar 
iš jaunimo laukiame žmonių di
desnės patirties, didesnio moks
lo, gilesnio ir aiškesnio tikėji
mo, negu turėjome iki šiol. Kiek 
ir kur tokių atsiras, visi bus 
pagerbti ir įvertinti.

Šventas Kazimieras lieka ne
užmirštamas ne todėl, kad jis 
buvo karaliaus sūnus. Toje pa
čioje karaliaus Kazimiero Jo- 
gailaičio ir Elzbietos Habsbur- 
gaitės šeimoje buvo 6 sūnūs ir 
6 dukterys. Iš Kazimiero brolių 
keturi buvo karaliai, vienas bu- j siruošę perdaug nenustebti, jei- 
vo kardinolas, viena sesuo jau- j gu ne iš tarpo tų pusiau ra- 
na mirė, bet kitos penkios buvo i miųjų, vadinamų tvarkingųjų 
savu laiku visos garsios. Anie | be entuziazmo ir be aspiracijų,

David B. Scott

Bussell h. Schwelckart

tik apgailestaujame ar pradeda-. galvoja apie savą apsileidimo kai
me net baimintis, tai verta atsi- tę. Kaip tokiems padėti, trumpu
minti, kad tuo nieko gero nebus 
pasiekta, nebus išpirkta net ap
sileidimo kaltė. Reikia pastangų, 
pozityvaus darbo. Ir subrendu- 
siems ir jaunimui aišku, tik rei
kia tai dažniau prisiminti, kad 
be pastangų nieko gero neatsi
randa. Be pastangų nėra pažan
gos nei moksle, nei mechaniko-

žodžiu į tai atsakyti nelengva, 
tačiau ne šia proga tai ir užsi
mota.

Visiems atmetantiems ar bent 
kritikuojantiems praeitį ir nesiū
lantiems nieko naujo pozityvaus 
reikia suprasti, kad tarp praeities, 
dabarties ir ateities nėra ir nie
kad nebus prarajos, o yra dau-

je, nei ekonomijoje. Nėra ir ne- gybė amžinų ryšių. Kaip gamto 
bus jos nė dvasiniame gyvenime, | je aplink mus, taip ir žmonių gy- 
Visi būdami vaikai įgijome vai | venime yra nesikeičiančių dės- 
kišką kiekį ir Dievo pažinimo bei nių, tiesų, vertybių. Žmogus tas 
jo meilės. Vaiko amžiuje tai la-1 yra didesnis, kuris stengiasi ir su- 
bai tiko. Įgijome vaikui tinkantį geba geriau už kitus tai pažinti, 
dorybių supratimą. Užaugusiam j suprasti, pasisavinti.
to nepakanka. Taip kaip menas,
dainelės, matematikos kiekis 
kas labai tiko vaiko amžiuje, bet 
tai jau netinka užaugusiam.

Kas augdamas neugdo to, ką 
įgijo vaikystėje, toks užaugęs lie
ka be nieko. Kas augdamas ko 
nepapildė, tas lieka visko igno- 
rantai, kiti ignorantai tų sričių, 
kurias apleido, dar kiti išauga 
keistuoliais savo pažiūrose į gyve
nimą ir savo elgesyje.

Kai užaugęs jaunuolis ar su
brendęs teisina savo netikėjimą, 
religinę ignoranciją tuo, kad jam 
dabar atrodo vaikiška, ką jis jau
nas išmoko, tai tuo jis viešai iš
pažįsta savo apsileidimą, kad aug 
damas jis nesistengė pagilinti ir 
praturtinti to, ką įgijo vaikystė
je. Tokių nemažas skaičius ne

šventasis Kazimieras trumpai 
gyveno, ko nors žemiško nedaug 
pasiekė. Jis tačiau pasiekė dau
giau už kitus tos amžinos švie
sos, nekintančių vertybių, kurios 
pripildo žmogaus sielos troški
mus ir įprasmina jo gyvenimą. 
Už tai jis minimas ne vien tol, 
kol gyveno ar trumpą laiką po 
mirties, bet yra ir bus minimas 
per šimtmečius.

KUBA PREMIJUOJA 
NUSIKALTĖLIUS

Jau kelinti metai eilė ne tik 
P. Amerikos kraštų, bet ir JAV 
lėktuvų buvo prievarta nuskrai 
dinti į Kubą. Ši nauja plėšikavi
mo rūšis vis auga. Kad ją pa- 

į teisinus, Kubos diktatorius Fi
del Castro išleido įstatymą, ku- 

S .riame rašė, kad “visi užsienio 
j lėktuvai, kurie perskrenda Ku- 
1 bos respublikos bei jos vande
nų teritoriją neturėdami specia
laus leidimo, dėl šios teisės pa
žeidimo gali turėti nemalonių 
pasėkų”. Tačiau šiame įstatyme 
Fidel Castro nepažymėjo, kad 
lėktuvas ne savo valia, bet nu
sikaltėlio priverstas nusileisti 
Kuboje, tarptautinės teisės at
žvilgiu turėtų būti priskaitomas 
prie nusileidimų dėl nelaimingo 
atsitikimo. Tuo tarpu Fidel Cas 
tro priverstinai nusileidusius 
lėktuvus Kuboje nubaudžia, o 
nusikaltėlius, kurie priverčia 
•tuos lėktuvus nusileisti, pasilie
ka pas save ir gerai apdovano-

Kokia yra Fidel Castro politi
ka šiuo atžvilgiu? Visi žinome, 

Kuba pergyvena sunkią e- 
konominę krizę. Jai reikia sve- 

valiutos, ypač JAV dole
rių, kurių Kuba, parduodama 
Sovietams kavą ir cukrų, negau 
na. Dėlto ir buvo sugalvotas 
svetimos valiutos plėšikavimo 
— prievarta pasukti lėktuvus į 
Kubą. Čia tokie lėktuvai išlai
komi keletą dienų. Lėktuvo ke
liautojai apgyvendinami tuščiuo 
se viešbučiuose. Čia jie gerai 
maitinami, net apdovanojami. 
Pagaliau už lėktuvo išlaikymą, 
keleiviams maistą, dovanas, vieš 
būtį pateikiama didelė sąskai
ta. Už pažeidimą oro teritorijos 
uždedama didelė bauda. Visa 
tai apmokėjus, lėktuvas palei
džiamas. K. Kl.

timos

Astronautai ir Apollo 9 prieš pakylant 10 dienų kelionei apie žemę.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

30

Mergaitė išėjo iš salonėlio į virtuvę.
— Vytautai, šiandien mes stovime labai blogai, — 

jos balsas buvo pilnas nusivylimo.
— Kas atsitiko, Milda? — ramiai paklausė Vy

tautas.
— Žiūrėk, ką mes gavome šiandien maisto pa

skirstymo kontoroj. Tai naujas paskirstymo lapas, — 
ji padavė jam spalvotą popierių. — Aš tiesiog negaliu į- 
sivaizduoti, kaip mes išsiversime.

Vytautas skaitė lapelį. Jo išdidžioj kaktoj pasiro
dė raukšlės. Jis perbraukė ranka veidą ir vėl pradėjo 
žiūrėti į maisto korteles. Jo akys peržvelgė sužymėtus 
skaičius.

— Klausyk, Vytautai, aš užmiršau pasakyti, kad 
šios kortelės yra penketai savaičių. Yra specialus maisto 
paskirstymo kontoroj įspėjimas.

— Penketai savaičių? Bet juk čia pažymėta ke
turioms, — Vytautas susirūpinęs pakėlė akis.

— Vytautai, neklausk, aš visai šiandien pribaig
ta. Žmonės yra taip pat susijaudinę ir pikti. Yra labai, 
labai daug gandų. Sako, kad sąjungininkai nori nu

bausti vokiečius kaip karo kaltininkus.
— Bet, žiūrėk, Milda, — Vytautas pertraukė se

serį, — tai juk nėra maisto kortelės, tai yra bilietas į 
badą ir mirtį. Ir žiūrėk, — jis pradėjo skaityti, — sa
vaitei duonos 1 svaras, penkiasdešimt gramų mėsos, 
dvidešimt penki gramai margarino, du svarai bulvių 
ir šimtas gramų žirnių. Ir tai viskas septyniom dienom.

— Ne, Vytautai, tai viskas devyniom dienom, ne 
septyniom. Aš juk tau sakiau, kad šio keturių savai
čių davinio turi užtekti penketai savaičių.

— O kur druska, muilas, batų tepalas? Ne, ne, 
Milda, tai yra tik pabėgėlių apgaudinėjimas.

— Bet šie kuponai yra visiems viso miesto žmo
nėm, pabėgėliams ir vokiečiams. Miestas yra panikoj. 
Vokiečių moterys viešai gatvėje verkė. Kodėl, Vytautai, 
mes išbėgome iš Lietuvos?

— Kad mes turėjome bėgti. Tu galvoji, kad Sibire 
priverčiamojo darbo stovyklose yra geriau? Ar manai 
geriau kalėjime ar būti nušautam į pakaušį? Ne, Mil
da, kalbi nesąmones. Aš esu visą laiką pasiruošęs bėgti 
nuo raudonųjų vėl ir vėl, — jo kaktoj pasirodė raukšlės.

— Žiūrėk, Vytautai, ką aš noriu tau pasakyti. Nu
eik susitikti Boleslavą. Jis yra pasirengęs eiti į pabėgėlių 
stovyklą. Tu sąkei, kad maistas tose stovyklose neblo
gas. Gal būt, kurią dieną ir mes kelsimės į tas stovyk
las. Aš nežinau, man galva sukasi.

— Ne, Milda, mes nesikelsime į stovyklą, tik vie
ną daiktą, ką aš galiu, tai susitikti Boleslavą. Aš gal
voju, jis pasirengęs palikti ponią Henzen šiandien ar 
rytoj. Bet aš pakartoju, mes nesikelsime į stovyklas, nes 
aš nenoriu būti parduotas raudoniesiems. Taip, Milda, 
tie tarptautiniai pirkliai pardavė mūsų kraštą, mūsų

nuosavybes, mūsų tėviškes, bet aš neleisiu, kad jie par
duotų mano kūną ir sielą. Ne, jokiu atveju ne, — jo 
veidas paraudo.

Sesuo tylėjo. Tyla buvo visuose namuose. Net se
noji motina perspėjo vaikus nekalbėti.

— Vytautai, eik susitik Boleslavą, — pasakė se
suo po valandėlės.

— Aš sakiau, kad aš nueisiu, bet tu manęs neversk, 
kad aš skrisčiau kaip paukštis, — jis buvo susinervi
nęs.

— Gal būt, Boleslavas jau išvyko į stovyklą, — 
pasakė sesuo.

— Nepilk žibalo į pieną, — jis atsakė beveik pyk
damas. — Boleslavas nėra kiaulė, jis išauklėtas vyras. 
Jeigu jis išvyks į stovyklą, jis ateis pasakyti sudiev.

— Bet kodėl tu svyruoji, eik jau dabar, — ji ne
begalėjo susivaldyti.

— Einu, einu, tik nerėk taip garsiai, — žengė jis 
pasiimti apsiausto.

— Palauk, Vytautai, aš paruošiu ko užkąsti.
— Nesirūpink, aš nesu alkanas.
— Mano Dieve, koks tu užsispyręs, mama nevalgo, 

tu nevalgai...

— Aš sakiau, kad nesu alkanas.
Jis nusikabino apsiaustą ir užsimetė ant pečių.
Milda atsisuko į jį, apkabino ir pasakė:
— Vytautai, nepyk. Aš žinau, kad rūpiniesi taip 

pat. Tu esi alkanas ir nusivylęs. Mes privalome laikytis 
kartu. Gal būt, aš ką nors blogo pasakiau, užmiršk,— 
ji pakštelėjo jam į skruostą.

(Bus daugiau), v ,



PPAUGAS. antradienis. IfifiO m. kovę mėn. 4 d.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

MOTINOS LAIME — KETURI GERI 

VAIKAI

jo Indianos ir baigė Los Ange
les University of California uni
versitete ekonomijos mokslus ir 

dabar dirba Union Oil Co., eida
mas atsakingas pareigas.

Motinai Vladislavai Damašie- 
nei paskutinieji rūpesčiai bai
gėsi, Ikai 1969 m. sausio m. 20 
dieną Purdue universitete far
maciją baigė ir diplomą gavo 
pats jauniausias sūnus Vytau
tas. Ir Vytautas moksle pasižy
mėjo gabumais ir už ypatingai 
gerą mokymąsi gavo šio univer
siteto stipendiją. Vytautas dir
ba savo specialybėje, Ribordy 
Drugs, Highland, Ind.

— Džiaugiuosi savo gerais 
vaikais, baigusiais aukštuosius 
mokslus ir užsitikrinusius savo 
gyvenimo šviesesnę ateitį. Džiau 
giuosi ir dėl to, kad jie šių die
nų palaidame gyvenime nepasi
metė, nepasekė blogio, bet su
prato motinos troškimus ir rū
pesčius, siekė mokslo ir gražaus 
tvarkingo gyvenimo. Jiems ati
daviau dalį savo gyvenimo, ibet 
jie man, kaip motinai, neliko 
skolingi. Jie patys pakėlė daug 
vargo ir gyveno varge, todėl, ti
kiu, supras ir gyvenimo esmę. 
Esu laiminga motina, ikad turiu 
tokius gerus, mane mylinčius 
ir susiklausančius vaikus. Savo 
pareigą, kaip motina, atlaikau 
pasišventusi, kad tik vaikus ly
dėtų gražesnis gyvenimas — į 
gyvenimą išleisdama paskutinį 
sūnų Vytautą kalba didžio ryžto 
ir aukos savo šeimai motina 
Vladislava Damašienė.

Vytautas Damašius

Pasklaidę tremtinių gyvenimo 
istorijos lapus, užtiksime daug 
pavyzdžių, kurie rodo šeimų di
dį pasiaukojimą ir šeimos mei
lę. Ypač sunkią gyvenimo dalią 
pakėlė tremties keliuose šeimos 
su mažutėliais arba tos, kurios 
neteko šeimos tėvo ar motinos. 
Talkių šeimų tarpe sutinkame ir 
Damašių šeimą. Ją iš gimtosios 
žemės su trim mažamečiais vai
kučiais išbloskė raudonoji ko
munizmo banga. Vaikučiai tė
vams kėlė didį rūpestį. O kur 
nukeliausi, kur prisiglausi, kur 
duonos kąsnį surasi? _  galvo
davo Damašiaa braidydami trem Į 
ties nežinioje. Karui besibaigiant' 
Damašių šeima dar padidėjo vie i 
nu vaikučiu — sūnumi Vytau
tu. Bet tos šeimos ir taip sunkią 
dalią ištinka dar vienas smūgis 
— 1945 m. staiga netenka šei
mos tėvo. Jis palieka didelių rū
pesčių sufkūryje žmoną Vladis- 
lavą ir keturius mažamečius vai 
kučius, tris sūnus ir vieną duk
rą.

Jauna, dvasioje nepalūžtanti, 
sunkiausiuose gyvenimo momen
tuose sugebanti surasti išeitį mo 
tina, karui pasibaigus at
kyla su pulkeliu vaikučių į vie
ną iš didžiausių lietuvių tremti
nių stovyklų Hanau ir čia su 
tūkstančiais kitų lietuvių pralei
džia pokario metus, planuoda
ma tolimesnę gyvenimo ateitį.

Pagaliau, prasidėjus didžia
jai emigracijai, Vladislava Da
mašienė su savo vaikučiais: Ge
diminu 12, Aldona 10, Juozu 7 
ir Vytautu 5 metų pasiekia JAV 
krantus. Čia jų nepasitinka jo
kia globa nei turtingi giminės, 
o randa kietą kasdienybę, kuri 
žada šiai šeimai sunkią gyveni- f 
mo ateitį. Damašių šeima apsi
gyvena East Chicagoje, Ind. Ir 
nuo pirmos dienos motinai kyla 
pats didysis rūpestis — kasdie- į 
minė duona šeimai ir mokslas 
bei vaikučių gražesnė ateitis. 
Motina sunkiai dirba fabrikuo
se, o vaikučiai lanko mokyklas. 
Bet viena motina nepajėgia su
kelti tiek lėšų, ikad vaikučiams 
užtikrintų lengvesnį gyvenimą. 
Tada darban kimba paaugę vai 
kučiai. Vyriausias sūnus Gedi
minas nešioja laikraščius, dirba 
kitus pasitaikančius darbus, jo 
pėdomis seka sesutė ir jaunes
nieji broliukai. Ir taip centas po 
cento sukalti lengvina Damašių 
šeimos gyvenimą, šeima auga 
ir stiprėja ir iš palengvo iriasi 
į šviesesnę ateitį. Pagaliau vai
kučiai lanko aukštesniąsias ir 
aukštąsias mokyklas ir po dide
lių visos šeimos sutartino dar
bo pastangų Damašių šeima iš
eina į gyvenimą.

Vyriausias sūnus Gediminas 
labai gerais pažymiais, stipen
dijos pagelba Ibaigia Purdue uni 
versitete, West Lafayette, Ind., 
chemijos inžinerijos mokslus ir 
Northwestern universitete, III., 
gauna magistro laipsnį ir dirba 
savoje srityje Abbot.
Duktė Aldona studijavo Purdue 
universitete, sukūrė lietuvišką 
šeimą su lietuvių visuomenei 
gerai pažįstamu Northvvestern 
universiteto profesorium dr. Ze
nonu Rekašiumi ir dabar augi
na gražią šeimą.

Sūnus Juozas studijas pradė-

Tai tik dar vienas pavyzdin- 
vo šeima gyvenimo šviesus pa
gos motinos, besirūpinančios sa- 
vyzdys. Jurgis Janušaitis

INVALIDŲ GLOBAI

Apskaičiuojama, kad kas pen 
kta šeima Amerikoje turi inva
lidą. Kai 'kurie kūdikiai sužalo
jami gimstant .kiti tampa inva
lidais dėl nelaimingų atsitikimų 
automobiliuose, dėl kitų susisie
kimo nelaimių ar kitų priežas
čių.

Pasitaiko, kad kūdikio lauk
dama motina vartojo pavojin
gus vaistus ir naujagimis būna 
be rankų, be kojos. Kai kurie 
nuo mažens suserga muskulų 
distrofija ir negali patys apsi
rengti, net nei pavalgyt, negali 
pasikelt iš lovos ar iš vežioja
mos kėdės.

Ir tokius mažuosius reikia i 
auklėti, globoti, mokyti, gydy
ti. Tuo yra susirūpinusi vadina
moji Velykinių ženklelių drau
gija (Easter Seal Society). Ji 
Velykų laikotarpyje platina 
ženklelius, iš kurių gautas pa
jamas panaudoja mažų ir paau
gusių invalidų globai, gydymui, 
paruošimui užsidirbti pragyve
nimą. Tam reikalui Velykinių 
ženklelių draugija turi apie 
2,000 įstaigų ir vykdomų progra 
mų. Per metus numato joms iš
leisti apie $27,000,000. Tas lėšas 
ir siekia surinkti platindama 
Velykinius ženklelius.

MISCEI^LAN EOUS

19% — 20% — 30% pliflim mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208^4 VVest OStto Street 
ChicaRO, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR fl-4330
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
miiniitiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-0200 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTCRA 
Namiį, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsL. 
mokSIimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave„ PR 8-2233

a
KILIMUS1 IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimimiamiiuimiii

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

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų.

i. V I L I M A S
828 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant nauius 
1968 m. PLYMOUTH, CMRYSLBR, IMPERIAL 

Likę tik 80 automobilių.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQVETTE Gil’T PAROBki 8ERV 
2008 OOth 8t. Tel. WA 5-278?
2501 OOth St. Tel. WA 5-273?
3333 So. Halsted St. Tel. 21)4-3320

LietuviŲ bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu US Cbl- 
cagos tiesiai ) Lietuva.

Didelis pasirinkimas įvairių me 
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų uit
sakymai

E. Ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av, 
Chicago, Ll. 60632. Tel. YA 7-5980

REZIDENCINIAI,
(KOMERCINIAI, 
i MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!SJ 2457 VVest 69tb Street J Tel. HR 4-7482

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

IVI O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8068

REAL ESTATE

2-jų aukštu švarus modernizuotas 
med. namas — 6. 4 tr 3% iltamb. 
butai. Prie 70 ir Western. $22,000, 
arba • pasiūlymas, *

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5$$ kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pšdų Be
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

S butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os lr Kedzie. $75,000.

aukšto (6% Ir 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 6 3-čios ir Kedzie. 
$38,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Perskaitę “Drangą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

EAL ESTATE
2 po 8 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29.900.

2 no kamb. ir 4 kamb. angliš
kais .-u«y, 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

8 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgos. $18.900.

NERIS REAL 
6924 South Western Avenne Tol. 47I-B32I
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SALES > M0RT6ASES ■ MANAOEUENT

Member of M.L.S.
ALEX S A T A S — R E A LT 0 R

Main offioe 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, OL Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne> Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų ištaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.
IIIUillUllllllillll|||UIIIIIIUIIIIIIIIIilllllllUIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllll

Arti Marąuette Pko.

O kamb. (3 nUex.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900.

4 butų mūr. po 5 kamb. 50 p. 
sklypas. 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Ineome Tar 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Maria High. 
$49,980.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai įrengtas beismentas, visi 
prie-dai, garažas. Marąuette pke. 
$29,000.

Pajamų mūras — 5 tr 3 kamb. 
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mum- lr mūro garažas
Gazu šildymas. Svarus, gražus, pi
gus $20,000.

$14,200 pajamų Iš apartmentlnlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
petai. Apie 50 p. totas $42,900.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus totas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.500.

Lotas dviem butam, 80 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus-

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

Prie 88 Ir Westem 2 butai po G
kamb. Platus sklypas. $24.500.

Prie ll ir Talnuth — Mūras. 3 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

I % aukšto, 2 butai. 6 lr 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Wnslitcnaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy 3-jų kamb.
$28,900.

VAINA R EALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

144 aukšto mūr. 5 lr 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas- 
kl. $28.000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Goge pke. $17,500.

8 kamb. mūro "ranch** su 3-Jų 
kamb. butu lr garažu ant 100x800 p. 
sklypo. Oaklawn, $32.000.

2 po 8 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Taz 

Notary Public

2737 W. 48 St. — CI. 4-2390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av„ CL 4-7450
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

1 po 8 kamb. 8 metų rfiraa, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette Dke.
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. TelraukĮtSe.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln-
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Telrauklt8s.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metama Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.8 kamb. mūr. "Bullt-lnz”. kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą- pke. $20,500.

1H ankšto mūr. 5 lr 5 kamb. S 
lojimai. Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas. <7 lr Oakley $10,400

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa. 
darbas garantuotas

U 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

IIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IH 
JEIGU JUMS REIKIA 

.GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina

Užsakymus bu pinigais siųskite
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. IJ.LINOIS 60629

HIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ĮSIGYKITE DABAR!
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AUKSINIAI
RAGELIAI

PR. NAUJOKAITIS
Lietuviškos Knygos khibo iš

leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir- 
siul..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina
se.oo.

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

imimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

Perskaitę "Draugą“, duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

If you įgnore it,maybe ifllgpmvajt 
<NN And other

famouscancerlegends.

In aa all-oat effort to avoid the trnth, people 

created some ptetty imaginative phrases.
Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 

hurt me.” And “Never siek a day in my life.” Y>u 
hear that a lot. Espedally from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 

We have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę tfx žn 3 b being saved now*. t in 2 eould b* . 
gaved if people went for checkups every year."

And “200,000 wete saved lašt yeas. Antausi diedo* t 
ups can help save thousands mote.”

J What are you waiting for? Don’t you wanc «• au* 

joy the peace of mind that comes from knourin^yau’se 
doing the heat thingfbc your health? |

If it’s slogam you want, we can give them to you^ 
WeTl do anything to try to make canccr a legoad to 

its owu ūme. Būt wc need your help. totoMj

Hdp youodfwfth a cfieekop. And ethea with a dndt.
American Cancer Society

HELP VVANTED — VYRAI

S H o E
SA LESMEN

Full time. VVonderfuI opportunity 
for very suhstanfial ineome and 
future.

O’ConnoF 8C Goklberg 

33 So. State Street 

MR. LUFTIN, Mgr.

HELP WANTED — MOTERYS

JANITOR- 
WATCHM A N,
Witli a good past employment re
cord, needed for nites — 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

Call after 4:80 PJM.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

HELP VVANTED — MOTERYS

Alteration
WOMAN
Experieoced to be akie to Ftė 

on Better Merchandlne AppareL

Fine Clientele. C‘ongenial Sur- 
roundingn.

Write to Box AF 220 

225 W. Washington St. 

CHICAGO, ILLINOIS

CLERK-TYRIST
Fast, aceurate and very ef- 
ficient. Ideal North Side lo
cation. Best company bene* 
fits. Call —

MR. SIMMONS, 561-5820

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 1 akro (arba dkii* 
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose. Skambinti 851-3297, 
vakarais.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDUįS 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-11M
iwin’Hiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiuiiiiniijiiiiiiiiiiinHiiiiiiiMimiiB;uiiiuiiiiitiiiiiiiiiii

9KELBKTTĖS “DRAUGS”



Viceprez. Spiro Agnew kalbasi su komedininku Jack Benny (kairėj) 
ir astronautu Frank Borman gubernatorių pietų Washingtone sureng
toje programoje.

LIUBLINO UNIJA Iš KITOS PUSES
Kun. Mykolas Urbanavičius 

apie Liublino uniją Liet. Istori
jos draugijos susirinkime vasa
rio 26 d. kalbėjo kitaip, negu 
pas mus įprasta kalbėti. Kalbė
damas apie unijos pasekmes jis 
atkreipė dėmesį į tai, kad Mas
kvos slinktis į vakarus buvo efek 
tingai sulaikyta 200 metų. Ir

silpnino etnografinį bruožą vals 
tybėje. Prieš šį kalbos užsime- 
timą kilo reakcija. Antra bloga 
unijos paseka buvo bajorijos j- 
sigalėjimas. Ji, gindama savo 
teises, pažeidė kitų žmonių tei
ses ir tokiu būdu sukūrė nesvei
ką socialinį reiškinį tautoje. Tre 
čias bruožas, kurį prelegentas

Maskva, su kuria, turėjo reika- iškėlė, buvo savotiškas “respub 
lą unijinė valstybė, buvo jau ne
be kunigaikštija, bet imperija, 
užvaldžiusi Sibirą. Nepaisant to, 
unijinės respublikos kariuome
nė buvo pasiekusi Maskvos var
tus.

likos” entuziazmas. Unijos šali
ninkai iš jos padarė (kažką vi
sai naujo. Nebebuvo toliau įkal
bama apie Lietuvą ar Lenkiją, 
bet apie respubliką. Panašiai
kaip Šiandien nekalbama apie Ru

Kalbėdamas apie organizaci- siją, (bet apie Sovietų Sąjungą, 
nę unijinės valstybės struktūrą ■ gis entuziazmas nusilpnino Vil- 
prelegentas atstovavo pažiūrai, nių ir Krokuvą,, bet įsteigė ir 
kad ši valstybė, kaip ir anksčiau tinę Varšuvą.
buvo valdoma Gediminaičių su 
viena tiktai išimtimi. Jis būda
mas geras specialistas dinasti
nių Gediminaičių ryšių ir pavel
dėjimų visoje Europoje, įdomiai 
kalbėjo apie tai, kaip, renkant 
karalius, buvo rūpestingai žiū
rima, kad jie būtų Gediminaičių 
kraujo.

Prelegentas yra nuomonės, 
kad po unijos Lenkija jokių tei
sių Lietuvos administracijoje 
neįgijo. Ukrainos žemių prijun
gimas prie Lenkijos įvyko prieš 
uniją savarankišku karaliaus 
sprendimu. s Lietuvai neturint 
konstitucijos, jis, būdamas ab
soliutus monarchas, tai padarė 
savo aktu.

Tačiau nėra abejonės, kad 
unija turėjo blogų pasėkų, ku
rių prelegentas išskaičiavo ke
turias. Pirmoji buvo lenkų kal
ba. gi kalba pradėjo užsimesti 
jungtinei valstybei ir tuo būdu

i Dar vienas iš blogų unijos pa
darinių buvo tąan tikra bajori
jos “megalomanija”. Buvo jau 
nebesitenkinama, ikad turima 
daug turto ir įtakos, bet pradė
tą ieškoti įvairių fantastinių 
priežasčių, iš kurių norėta iš
vesti bajorijos kilmę. Buvo su
kurtos įvairios teorijos apie lie
tuvių atėjimą iš Romos įr kitos.

Urbanavičius nėra nuomonės, 
kad respublikos žlugimas buvo 
unijos padarinys. Jis mano, kad 
šios valstybės žlugimas buvo re
voliucijos i padarinys. Kai pran- 
cūzijoje buvo nukirsta Liudvi
kui galva ir kai, grįžęs iš Ame
rikos, Kosciuška pradėjo suki
limą prieis Poniatovskį, tai Ru
sijos, Austrijos ir Prūsijos ka
raliai į tai pažiūrėjo, kaip į be
tarpišką grėsmę jiems. Jie tada 
padarė antrąjį padalinimą. Pir
mąjį padalinimą Urbanavičius 
nelaiko tikru padalinimu. Tai bu 
vo tik respilolikos skolų apmo
kėjimas išlyginant sienas. Kad 
ši teorija yra galiojanti, prele
gentas įrodinėjo ir iš to, jog ca- 
rienė Kotryna išsiuntė generolą 
Suvorovą, numalšinusį Lietuvą,
malšintį sukilimą Italijoj. 

Prelegentas taip pat nemano,
kad Lietuvoje trūko vadovaujan 
čių asmenybių. Priešingą!, ji jų 
davė kitiems: Kosciušką Ame
rikai, Galiciną Rusijai, vysk. 
Krasickį Prūsijai, Domeiką Či
lei ir kitus.

Baigdamas savo. paskaitą pre 
legentas sakė, jog tai, kas ne
pavyko Napoleonui (būtent su
laikyti Rusiją nuo vakarų Eu
ropos), kas nepavyko Roosevel- 
tui Jaltoje ,itai pavyko du šim
tus metų padaryti unijai, val
dant Gediminaiėiams. Kalbėda-

Kompozitoriui
A.-J-A.

JUOZUI STROLIAI mirus, 
jo SŪNUMS bei GIMINĖMS nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Buvusi mokinė
Elena Skridulytė-Pefrikienė

Muzikui kompozitoriui
A.-Į-A. JUOZUI STROLIAI 

mirus,
jo sūnums VYTAUTUI, FAUSTUI ir HERKULIUI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

švč. M. Marijos Gimimo parap. choras 
ir jo vad. V. Baltrušaitis

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

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖMĖNESINĖS
SANTAUPOS

$10.00 S252.13 $524.08! $833.30 $1,167.46 $1,534.511
20.00 504.26! 1,058.1611,666.59 2,334.91 3.069.02!
30.00 756.39 1,587.2512,499.89 3.502.37 4,603.531
40.00 1,008.5312,116.33(3,333.18 4,669.82 6,138.04!
50.00 1,260.66(2,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55!
60.00 1.512.79 3,174.49 !4,999.78 7,004.73 9,207.061
70.00 1,764.92 3,703.58;5,833.07 8,172.19 10,741.571
80.00 2,017.05 4,232.66!6.666.37 9,339.65112,276.08!
90.00 2,269.18 4.761.74Į7,499.66 10,507.10! 13,810.591

100.0012,521.3215,290.8218,332.96 11,674.56115,345.09

’sS'NGf

'SAFETYOF 
YOUR SAVINGS

INSURED
u r to\&vsi5,o°o sįfy

SAFETY DEPOSIT BOXES
5*/4% on $8,000.00 Certificates 

43/4% on Pass Bock Accfs.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575

HOURS:
Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Pri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

mas apie dinastijis, išsireiškė kad 
Gediminaičių žlugimas nėra la
biau tragiškas negu Burbonų, 
Habsburgų ar kurių kitų. Gedi- 
minaičiai ilgus šimtmečius sėk
mingai vadovavo vid. Europos 
politikai. V. Bgd.

POPIEŽIUS IR ERDVES 
PAŽINIMAIS

Popiežius Paulius VI-sis, kal
bėdamas tūkstančiams tikinčių
jų, susirinkusių Šv. Petro aikš
tėje gauti apaštališkąjį palaimi
nimą, vėl prisiminė pirmųjų tri 
jų žmonių skridimą aplink mė
nulį. “Šis nuostabus įvykis — 
pareiškė Popiežius — daug pri
sidės prie žmonijos progreso ir 
leis žmogaus dvasiai geriau su
prasti neįsivaizduojamą pasau

lio didumą, palyginus su žmo
gaus mažumu. Tai padės žmo
gui geriau pažinti žmogaus gy
venimo paslaptis, jo paskirtį ir 
santykius su pirmąją aukščiau
siąja Būtybe, nuo kurios pri
klauso pasaulio egzistencija ir 
likimas, šventasis Tėvas čia pri
siminė vieno iš trijų astronautų, 
Frank Bormano maldą prieš iš- 
skrendant į tarpplanetinę erdvę, 
kuri ryškiai iškelia amžinojo 
Dievo sampratos būtinumą, Jo 
buvimo egzistencijos pažinimą 
ir leidžia mūsų laikų neramiai 
iir empiriškai galvosenai plačiau 
įsigilinti į tą paprastą bet kar
tu giliausią mintį išreikštą ne
palyginamoje Evangelijos mal
doje: “Tėve mūsų, kurs esi dan 
guje...”

DRAUGAS, auti adiunis,. 1969 nu . kovo. ruėin. 4 d.

Mylimam vyrui ir tėveliui 
A.+A. VYTAUTUI SALADŽIUI mirus, 
jo žmonai GENEI, dukrai NIJOLEI, sūnui KĘSTU

ČIUI ir kitiems giminėms bei artimiesiems gilią už
uojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Teta Marija čižškienė su šeima 
Stasys ir Ziną čižikai su šeima 
Petras ir Jadvyga Gruodžiai ’

A. -f- A. VYTAUTUI SALADŽIUI 
mirus, jo mylimą motiną, žmoną, vaikus, seserį dr. 
DANUTĘ KASAITIENĘ, brolį IUOZJĮ ir jų šeimas nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dr. A. čerškus su šeima ir 
Juozas Saladžius

Mielą
KAZIMIERĄ MONČĮ su šeima, 

jo brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučia

Karolina žvirzdienė 
Bronius ir Zita žvirzdžiai 
Vytautas ir Nijolė Vardžiai

Mielam prieteliui
KAZIUI MONČIUI IR ŠEIMAI, 

jo brangiai motinėlei Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame.

Birutė ir Antanas čiuriai 
Katriutė ir Romas GinioČiai 
Janina ir Jonas šalnai 
Kleopatra ir Juozas Leseckai

Visiems, įvairiais būdais prisidėjusiems prie 
palydėjimo

A. -f- A.
PRANO KAVALIŪNO

į amžinybę, reiškiame giliausią dėkingumą.
Kavaliūnų ir Kružikų 

šeimos

A. + A.
OTONUI LIUTKEVIČIUI

staigiai mirus, jo žmoną TERESĘ, dukterį ALDONĄ 
SAVICKIENĘ ir sūnų arch. ALGĮ su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame.

E. ir V. Točiliauskai 
A. ir E. Liškevičiai 

J. ir P. šipailai 
A. ir D. šėrikai 

A. ir S. Astrauskai 
S. Bukas

PADĖKA
MCSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUKUI. BROLIUKUI IR 

SENELIUI
A. f A.

ALEKSANDRUI MERECKIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. M. Vembrei, kun. V. Valka- 
vičiui ir kun. A. Klimui už dalyvavimą laidotuvių apeigose.

Didelė padėka visiems lankiusiems velionį sunkios ligos 
metu ir visus mus moraliai rėmusius..

Ypatinga padėka p. Jonui činčiui, p.p. Beržinskams, p.p. 
Eivams ir p.p. Dulskiams.

širdingai dėkojame visiems giminėms ir draugams už šv. 
Mišių intencijas, aukas Lietuvių fondui, gėles ir pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje ir dalyvavimą laidotuvėse.

Didelė padėka p. Birutei Tamulienei už suorganizavimą ge
dulo pusryčius ir talkininkavusiems: p. Sofijai činčienei, p. 
Bronei Ludonienei ir p. Elenai Plonienei.

Nuliūdę:
ŽMONA, DUKTĖ, ŠONUS IR VISI ARTIMIEJI

EUDEIKIS
LAIDOTU V I U DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste. ”

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GeLINYčIA

2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SŪNŪS
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE ______________ Tel. Vlrginia 7-6072

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AV,Ę._________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.______________ Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Leidžiamas dainų rinki
nys. (Ketvirtąja! Dainų šventei 
besiruošiant ir svarstant reper
tuaro reikalus, muz. A. Mikuls
kiui pasiūlius, nutarta spausdin
ti, IV-sios Dainų šventės proga, 
Dainų rinkinį. Čia ibūtų spaus
dinama suaugusių ir lituanisti
nių mokyklų chorams naujos 
dainos, niekur dar nespausdin
tos, lietuvių kompozitorių sukur 
tos. Iš šio rinkinio būtų paim
tos dainos ir IV-sios Dainų šven 
tės repertuaran. Taip norima 
šios šventės repertuarą panau
jinti. Dabar svarstomos visos 
galimybės ir netrukus bus pa
skelbta.

X Kunigunda Yotkienė, ži
noma veikėja, sunkiai susirgo 
ir yra šv. Kryžiaus ligoninėje, 
2701 W. 68 St., kamb. 445.

X Sofija Ragauskienė, nese
niai mirusio teisininko ir spau
dos darbuotojo a. a. Ant. Ra
gausko žmona, parėmė mūsų 
dienraštį 5 dol. auka. Dėkoja
me. I

X Giedros korporacijos kul
tūros būrelio susirinkimas įvyks 
kovo 6 d. 7:30 v. v. Ramintos 
Rudaitytės bute, 2745 W. 69 st.

X Muz. A. Aleksis taip pat 
įeina į Dainų šventės repertuaro 
komisiją, kuri buvo paskelbta 
vakar.

X Lena Šimonytė įstojo į 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos chorą, vadovaujamą VI. 
Baltrušaičio ir besirengantį iš
vežtųjų ir nužudytojų mūsų tau
tiečių birželio 14 d. minėjimui, 
kuris bus švč. M. Marijos Gimi
mo par. bažnyčioje Marąuette 
Parke.

X Natalija ir Viktoras šatu-

nai svečiuojasi pas dukrelę ir 
žentą Natalie ir Robert Kovar, 
Houston, Tex., kurie ten turi 
atsakomingas tarnybas. Natali
ja Šatunienė yra Moterų sąjun
gos centro iždininkė, daug vei
kia ir kitose draugijose, yra Vai 
dybose. Victor Šatunas yra po
licijos kapitonas, šatunai yra 
stambūs gerų darbų rėmėjai, il
gamečiai “Draugo” skaitytojai.

X Susidomėjimas naujos liet. 
J. Gaidelio operos “Dana” pa
statymu yra labai didelis. Daž
nai su užsakomais bilietais plau 
kia ir nuoširdūs sveikinimai 
mūsų operos kolektyvui Vienam 
iš jų rašoma: “Nuoširdūs svei
kinimai ir linkėjimai visiems ope 
ros darbuotojams. Nekantriai 
laukiame mes, provincijoje gyve 
nantieji, atsigaivinti dvasioje į- 
spūdingais tamstų pastatymais. 
Tikėkite, mums tai didelė šven
tė!” Kitame laiške lietuvis dak
taras rašo: “Visam kolektyvui 
linkiu žemaitiško užsispyrimo, 
aukštaitiškos ištvermės ir dzū
kiškos stiprios sveikatos!” To
kie šilti mūsų tautiečių žodžiai 
moraliai stiprina ir paskatina 
Chicagos Liet. Operos žmones. 
Reikia manyti, kad numatytų 
trijų operos “Dana” spektaklių, 
Marijos aukšt. m-los salėje, tik
rai neužteks.

X

X Patikslinimas. Draugo va
sario 28 d. laidoje VI. Ramojaus 
pasikalbėjime su Liet. Skautų 
brolijos vyr. skautininku VI. 
Vijeiikiu įsibrovė nemaloni korek 
tūros klaida. Pabaigoje vietoj 
“skyriaus brolijos...” turi būti 
“Skautų brolijos vyriausias skau 
tininkas VI. Vijeikis”. Už klaidą 
v. s. V. Vijeikį ir pasikalbėji
mo autorių atsiprašome.

x Antanina ir Bronius Žemai 
čiai, kurie iš Londono, Kanados, 
prieš daugiau kaip porą metų 

j (buvo persikėlę į Chicagą, perei
tą savaitę vėl grįžo į Kanadą ir 
apsigyveno Hamiltone, čia liko 
tik jų sūnus Julius Žemaitis su 
žmona.

X Kazio Kleivos namuose, 
Cicero, UI., kovo 2 d. buvo susi
rinkęs nemažas būrys jo arti
mųjų pasveikinti su besiartinan 
čiomis vardinėmis — šv. Kazi
miero diena. ITa proga Pas. Liet. 
katalikų apsijungimo komiteto 
nariai turėjo ilgesnį pasitarimą 
su Katalikų federacijos ir Kun. 
vienybės atstovais katalikų veik 
los sustiprinimo ir pagyvinimo 
klausimais. Vaišėse ir posėdyje 
dalyvavo ir žodį tarė vysk. V. 
Brizgys, o K. Kleivai vardinių 
proga buvo sugiedota Ilgiausių 
metų.

X Milda Lesniauskienė šio
mis dienomis išvyksta į Panamą 
aplankyti savo sūnaus dr Algio 
Lesniausko šeimos. Dr. A. ir 
T. Lesniauskai jau antri metai 
gyvena Panamos kanalo zono-

Kaziuko mugę Chicagoje atidarius. Iš k.: J. Daužvardienė, vyr. skau
tininkė M. Jonikienė, gen. konsulas dr. P. Daužvardis, B. Kožicienė, 
Frank Savickas. Nuotr. J. Gierstiko

/S AR T! /R TOL/
J. A. VALSTYBĖSE

TRIJŲ SESELIŲ JUBILIEJINĖ SUKAKTIS

metu jų parduota už 800 dole- 
X Kovo 6 d. (ketvirtadienį) j rių). Mugę atidarė gen. konsu- 

sueina du metai, kai mirė a. a. las dr. P. Daužvardis, pasaky- 
rašytojas - humoristas Albinas damas žodį ir perkirpdamas kas

Ona Mažeika, Cleveland,
Oh o, pratęsdama prenumeratą, je( kur dr. Lesniauskas atlieka 
pridėjo 5 dol. aukų dienraščiui karinę tarnybą kariuomenės 
paremti. Ačiū. ligoninėje.

X Kaziuko mugė Chicagoje, 
suruošta vietos lietuvių skautų,- 
čių, Jaunimo centre, praėjo su 
dideliu pasisekimu. Visos Jauni
mo centro salės ir klasės buvo 
perpildytos skautų,-čių ir jų tė
vų rankdarbiais, piešiniais, pla
katais. Kelios valgyklos bei 
kavinės teikė skanų maistą. Aka 
demikų skautų įruoštame kios
ke buvo pardavinėjamos liet. 
knygos bei plokštelės (mugės

Valentinas, nuolatinis “Draugo 
ir kt. lietuvių spaudos bendra
darbis. Tą dieną už velionies 
sielą bus laikomos šv. Mišios: 
7 vai. ryto Marijonų koplyčioje 
Mišias atnašaus “Draugo” mo
deratorius kun. Pr. Garšva, o 
8:30 vai. Jėzuitų koplyčioje — 
komp. kun. Br. Markaitis. (pr.)

x Lietuvių Fonde įamžintas 
Australijoje p. m. (birželio 10 d. 
miręs karo aviacijos majoras 
a. a. Kazimieras Šimkus su 
$133.33 įnašu, kurį sudėjo velio
nio brolis Morkus iš Baltimore, 
Md. $100. ir $33.33 atsiuntė iš 
Australijos Jonas Normantas, 
LF įgaliotinis.

LF adresas: 6643 S. Maple
vvood Avė., Chicago, Iii. 60629 

(pr.)
X Stasė ir Vytautas Paulio- 

niai, gyv. Chicagoje, naujos liet 
J. Gaidelio operos “Dana” pa
statymui paaukojo 100 dol. Tuo 
jie įsijungė į vis gausėjančias 
Lietuvių Operos mecenatų eiles.

(pr.)
x š. m. kovo mėn. 7 d., penk

tad., 8 v. v., Jaunimo centro 
mažoje salėje, prof. A. J. Grei
mas kalbės tema “Jaunimo ne
rimas arba 20-to amžiaus revo
liucijos”. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Santara - Šviesa 
(pr.)

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Siu maistu ar he maisto. 
Rašykite adr.: “Draugas” Adv. 
5870, 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629. (sk.)

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

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
£ax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St,| 
UL 4-2390, (sk.) ,

piną. Per visą dieną mugę ap
lankė keli tūkstančiai lietuvių. 
Buvo atsiųstos amerikiečių ir 
kitų tautų skautų,-čių delegaci 
jos. Beveik visi eksponatai buvo 
išparduoti. Gautomis pajamo
mis bus gražiai paremta mūsų 
skautų organizacija.

X Inž. J. A. Rasys, Cambrid 
ge, Mass., atnaujindamas prenu 
meratą pridėjo 6 dol. aukų mū 
sų spaudai stiprinti. Labai 
ačiū.

x Donatas Šilkelis, mūsų 
prenumeratorius Chicagoje, pri
siuntė 5 dol. auką dienraščio 
reikalams. Dėkojame.

X Magdalena Sedienė, sena 
Town of Lake gyventoja ir bu-

Fr. Savickas, Illinois seimelio na
rys kalba Vasario 16-sios minėji
me Chicagoje.

Nuotr. V. Noreikos

_  “Lietuvių švietimas Vokie
tijoje” leidinyje tilps aprašai — 
istorijos šių pradinių mokyklų: 
Augsburgo, Amlbergo, Ansba- 
cho, Bad Woerishofeno, Boden- 
teicho, Deinseno, Dillingeno, 
Dinkelsbuelio, Eichstaetto, 
Eckernfoerdės, Euteno, Gerets- 
riedo Clausthalio, Gluechstadto, 
Gr. Hesepes Hallendorfo, Han- 
noverio, Haunstettenio, Hochfel- 
do, Illertisseno, Ingolstadto, Itze- 
hoes, Kempteno, Kiedio, Land- 
shuto, Lohengrino, Majchuet- 
tės, Meeseno, Meerbecko, Mem- 
mingeno, Muelhdorfo, Muenohe- 
no - Waldfriedhofo, Muencheno 
miesto, Muencheno - Fuersten- 
friedo, Nuernbergo, Okerio, Ol- 
denburgo, Passau, Rosenheimo, 
Rendsiburgo, Seedorfo, Sohein- 
feldo, Statės, Tirsghenreuto, 
Traunsteino, Wagenreutho, Wa- 
tenstedto, Wedelio, Weideno ir 
Wehneno. Kas turėtų istorinių 

, apžvalgų ir fotografijų tokių 
pradinių mokyklų, kurios auks- 

, čiau nesuminėtos, malonėkite 
Į skubiai atsiųsti leidinio redakto- 
! riui Pasaulio Lietuvių Archyvo 
adresu: 5620 iSb. Claremont 

! Avė., Chicago, III. 60636. Kad 
leidėjui paaiškėtų leidinio tira
žas, manantieji’ pirkti šį leidinį, 
prašomi rašyti Kultūrai Remti 
Draugijai, 7026 ISO. Claremont 
Avė., Chicago, UI. 60636.

PRANCŪZIJOJ
— Paryžiaus lietuvių subuvi

mas, kurio dalyviai nuotaikin
gai praleido sėkmadienio popie-

CHICAGOS ŽINIOS
TRŪKSTA DARBININKŲ Shore aukšt. mokyklos audito-
Chicagos ir apylinkės federa- rijoje, 7647 So. Constance avė.

linės valdžios rastinėse trūksta i Programoje solistė pianistė Ca- 
roline Tisdale. Koncertą globoja 
Chicagos parkų distriktas.apie 125 malšiniščių ir stenogra- 

fiščių. Interesuotos moterys ir 
merginos turėtų kreiptis į Fede 
ral Job Information (Service, 
1322 kambarys, 219 IS. Dear-

vusi veikėja, ypač daug pasidar born st. Galima telefonuoti 353- 
bavusi seselėms kazimierietėms, 5136 ir praAyti informacįjų iš 
dabar serga ir yra Addison J Mrs Ridher.
Manor Nursing Home, 3532 No.
Reta. Galima ją ten aplankyti. REKORDINIS BIUDŽETAS IR 

MOKESČIAIX “Krikščionis gyvenime” vei 
kalų serijos III-sis tomas kiek 
pavėlavo, šiuo metu jis jau iš
spausdintas ir atiduotas spaus
tuvei įrišti. Kovo mėnesį pasieks 
skaitytojus. Tai paskutinis H kesčius, kurių per 
Vatikano susirinkimo dokumen
tų tomas. Po jo Ibus leidžiami 
atskirų mūsų autorių veikalai 
įvairiomis religinėmis, kultūrinė 
mis, visuomeninėmis bei šių die 
nų gyvenimo temomis.

Evanstono miestas priėmė re
kordinį 1969 m. biudžetą $11,- 
221,838 sumoje. Miestas dabar 
turės padidinti nuosavybių mo- 

paskutinius
14 metų nėbuvo pakėlęs. 
KONCERTAS NEMOKAMAI

South Side simfonijos orkes
tras kovo 7d., 8 v. v. duoda 
koncertą nemokamai South

Chicagiškės “Nidos” laivo skautės Kaziuko mugės metu Chicagoje.
Nuutr. J. Gierstiko

PAGERBĖ LOYOLOS 
DEKANĄ

Prancūzijos vyriausybė pager 
bė Loyolos universiteto vice
prezidentą ir dekaną kun. Ro
bert Muliigan. Prancūzijos gene
ralinis konsulas Chicagoje Jean 
Mandereau jam įteikė Prancūzi
jos Garbės legiono ordiną.

PRAŠO MILIJONĄ DOLERIŲ
UŽ VIENĄ DEIMANTĄ

Juvelyrų krautuvės savinin
kas Harry Levinson 1962 m. už 
mokėjo $375,000 už vieną 70.20 
karato sveriantį didžiulį deiman 
tą, pavadintą “The Idol’s Eye.” 
Šiomis dienomis deimantą par
duoda, bet už jį prašo daugiau 
milijono dolerių. Deimantą gali
ma pamatyti jo krautuvėje 739 
Clark st.

tę, įvyko sausio 5 d. Į subuvi
mą atvyko gražus būrys tautie
čių ir svečių — mūsų bičiulių.

— Milašiaus bičiulių draugi
jos rūpesčiu š. m. gegužės mėn. 
bus prikalta paminklinė lenta 
Fontainebleau mieste prie na
mo, kuriame gyveno ir mirė poe 
tas O. V. Milašius. Paminklinė
je lentoje bus šis įrašas: Ici 
ėst decede le 2 marš 1939 
O. V. de L. Miiloez, .poete fran- 
cais d’origine lithuanienne. 
1877 - 1939.

Šia proga Pr. LB krašto val
dyba numato suruošti išvyką į 
Fontainebleau.

ŠVEICARIJOJE
— Tarptautinis Europos ka

talikių moterų suvažiavimas.
(Sausio 22—26 d. d. Genevoje į- 
vyko Pasaulinės katalikių mote 
rų organizacijų unijos (WUC- 
WO) suorganizuotas Europos 
katalikių moterų suvažiavimas. 
Šiame thrptautiniame suvažia
vime dalyvavo 25-kių Europos ( 
kraštų katalikių moterų organi-1 
zacijų atstovės. Lietuvių Kata
likių Moterų Organizacijų Pa
saulinę Sąjungą (LKMOPS) at 
stovavo B. šlepetytė - Vensku- 
vienė — LKMOPS centro val
dybos įgaliotinė tarptautiniams 
ryšiams ir WUCWO Tarpt. Biu 
ro narė. (Suvažiavime pirmiausia 
— išklausius pranešimus — su
sipažinta su kiekvieno atstovau
jamo Europos krašto katalikių 
moterų organizacine veikla, ieš
kant bendros akcijos tikslų bei 
būdų tarptautinėje plotmėje. 
Toliau svarstytos sekančios te
mos: Bažnyčia Europoje, Mo
ters įnašas Europos vieningu
mo ugdyme ir Emigracija Euro 
poje. Lietuvių (Katalikių moterų 
organizacijų pasaulinės sąjun
gos (LKMOPS) atstovė B. Vens 
kuvienė suvažiavime padarė pra 
nešimą apie LKMOPS veiklą, J 
taip pat inf ormavo apie Bažny
čios padėtį sovietų okupuotoje 
Lietuvoje ir ten esamas religinio 
gyvenimo sąlygas. Europos ka
talikių moterų suvažiavimo me
tu LKMOPS atstovė, be to, gau 
šiai išdalino dokumentacijos ir 
literatūros pavergtos Lietuvos 
klausimais.

ŠVEDIJOJ
— M. K. Čiurlionio pjeses

“Miške” ir “Jūra” viename kon 
certe atliko Goeteborgo simfo
ninis orkestras Švedijoje. Poema 
“Miške” skambėjo ir tarptauti
nio studentų klubo muzikos va
landėlėje. čia ateityje bus atlikti 
M. K. Čiurlionio (kūriniai forte
pijonui.

Šv. Kazimiero šventėje, kovo 
4-tą dieną Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno koplyčioje jubiliačių 
iškilmngos pagerbtuvės prasidės 
9:00 valandą ryte. šv. Mišias 
koncelebruos šv. Kazimiero se
serų kapelionas kun. Vito Mi- 
kolaitis, Šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionas fcun. Antanas Zaka
rauskas ir Marijos aukštesnės 
mokyklos kapelionas kun. Jo
nas Malin.

Penkiasdešimt metų praslinko, 
kai Kristus pakvietė šešias kar
žyges: “Jei norite būti tobulos 
ateikite ir sekite mane”. Jos atė 
jo ir ištikimai sekė Jį Šv. Kazi
miero seserų vienuolyne.

Per šv. Mišių auką atnaujins 
įžadus trys jubiliatės Sesuo M. 
Emerenciana, gimusi Mount Car
mel, Pa. Įstojo į vienuolyną iš 
Šv. Kryžiaus parapijos, Mt. Car 
mel, Pa. Jubiliatė mokė aukštes
niųjų skyrių mokinius Šv. Bal
tramiejaus (parap., Waukegan, 
III., Chicago Dievo Apvaizdos 
parap., Šv. Mykolo parap., Ne
kalto Pras. parap. Buvo trijų 
mokyklų vedėja ir vyresnioji: 
Šv. Antano mokyklos, Cicero, 
III., Šv. Petro ir Povilo Rockf., 
Dl., Juozapo Marijos Viloje, New 
town, Pa., nuo 1964 metų eina 
bibliotekininkės pareigas Mari
jos aukštesnioje mokykloje.

Sesuo M. Emilija, gimusi Var 
niuose, Lietuvoje. Įstojo į šv. 
Kazimiero seserų vienuolyną 
1916 metais iš Šv. Kazimiero pa 
rapijos, Worcester, Mass. Sese
lė mokė mažyčius Chicagoje 
Aušros Vartų parap., Dievo Ap
vaizdos parap. Šv. Antano pa
rap., Šv. Mykolo parap., Nekal
to Pras. parap., šv. Jurgio pa
rap. prižiūrėjo bažnyčią. Dar 
mokė Pennsylvanijoje Šv. Kry
žiaus paran., Mt. Carmel, ir Šv! 
Juozapo, Scranton. Darbavosi 
vienuolyne ir Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. 1938 metais grįžo į dar
bus Šv. Pranciškaus par., Mi- 
nersiville, Pa., šv. Juozapo par. 
Scranton, Pa., švč. Širdies pa
rap., New Phila, Pa., Šv. Kazi
miero Providence, R. I., Šv. Ka 
zimiero, Worcester, Mass., ir 
Juozapo Marijos Viloje, New-

town, Pa., kur ir šiais metais 
darbuojasi.

Sesuo M. Karolina, kilusi iš 
Cumbola, Pa., įstojo į vienuoly
ną iš Our Lady of Mt. Carmel 
parap., Minersviille, Pa. Mokė 
žemesnių skyrių vaikučius šiose 
mokyklose: Visų Šventųjų, Auš
ros Vartų, Dievo Apvaizdos, Chi 
cagoje, Šv. Juozapo, Scranton, 
Pa., šv. Baltramiejaus, Wauke- 
gan, Dl., Šv. Kazimiero Worces- 
ter, Mass., Šv. Alfonso, Balti
more Md., Šv. Juozapo, ISo. Chi
cago, Dl., Šv. Pranciškaus, Mi- 
nersville, Pa., Juozapo Marijos 
Viloje, Newtown, Pa. Šv. Andrie 
jaus parap. Philadelphia, Pa. 
Ėjo namų vyresniosios ir mo
kyklų vedėjos pareigas Šv. Juo
zapo parap., Scranton, Pa. ir 
Šv. Petro ir Povilo par., Rock
ford, Dl. Nuo 1968 metų darbuo 
jasi šv. Antano par., Cicero, 
III.

Trims seselėms nebuvo lemta 
sulaukti profesijos auksinio ju
biliejaus. Viešpats pakvietė se
selę M. Zitą, seselę M. Berch- 
maną ir seselę M. Gerardą į 
amžinybę.

Sveikiname garbingas jubilia
tes ir su jomis giedame “Mano 
siela garbina Viešpatį” ir dėko
jame Visagaliui Dievui už di
džias dovanas, kurias Jis jubi
liatėms suteikė. Meldžiame Die
vą lydėti jubiliates dar daug me 
tų šventumo kely Jo tarnybai.

Š. K. K. S.

— Dayton Beach, Fla., 1927 
m. kovo 29 d. automobiliu pir
mą kartą pasiektas greitis 200 
myl. per valandą.

iiiiiiiiimimiiiiiimiiiiimmimiiiiiiiimii 
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781 
METALO IR
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

QUARTERLY 
DIVIDENDS

51/4 43/4
ŽURNALO SUKAKTIS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialiu laišku pasveikino Prancū
zijos katalikų žurnalą “La Do- 
eumentation Cathoiiąue”, mi
nintį savo įkūrimo 50 metų su
kaktį- Per 50 metų šis prancū
zų žurnalas ištikimai ir objek
tyviai informavo savo skaityto
jus ir pasaulio katalikų spaudą 
apie Bažnyčios gyvenimo įvy
kius ir katalikų Bažnyčios moks 
lo dokumentus.

Edward Gregory, 52 m., gavo 
10,000 dol. bonais ui pagerinimus 
General Motors Įmonėse St. Louis 
mieste.

CERTIFICATES
(Slx Month Minimum) 
minimum $10,000 orllarger 
In multlpleslof $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TANDARD 
EDERAL

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,0Ci0,0uv.30 
RESERVES OVER $11,900,000.00 
(more than twlce lugal reąuirements)

HOURS: Mon., Thurs., 9 e.m.«8 p.m.j Tuee., 
Frl., 9 a.m.-4 p.m. Į Sat, 9 e.m. -12 noom 
Wed. — no business transacted

AMERICA'! LARGEST L1THUAN1AN ASSOCIATION


