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Įvairios žinios
Mūsų korespondento Bonnoje:

— Gynybos reikalams pasau
lio kraštai kasmet išleidžia ne
mažą dalį savo tautinių pajamų. 
Vokietijoje padarytais apskaičia
vimais, nurodomas toks gynybos 
reikalams skiriamų tautinių pa
jamų nuošimtis (skliausteliuose 
apytikrė suma, skaitant vienam 
krašto gyventojui doleriais): Iz
raelis — 24 (337), Sovietų Są
junga — 21,6 (231), JAV — 
10.3 (363), Vakarų Vokietija — 
6.2 (104), Olandija — 4.7 (76), 
Šveicarija — 3 (70), Austrija — 
1.7 (21).

Kaip matyti, didžiosios valsty
bės išleidžia daug didesnį savo 
tautinių pajamų nuošimtį karo 
reikalams kaip mažieji kraštai. 
JAV pozicija, be abejo, labai “iš
pūsta” — Vietnamo karo veiks
mų dėka. Tas pats pasakytina ir 
apie Izraelį. Abiem atvejais išlai
dų dydis suprantamas.

Sovietų Sąjunga, kuriai niekas 
rodos, karu negrasina (skaičia
vimai įvykdyti prieš įvykius ties 
Usurio upe) vis dėlto, labai di
delį nuošimtį taut. pajamų ski
ria karo reikalams. Vokietija, a- 
pie kurios “karingumą” tiek daug 
skelbiama, gynybos reikalams te 
išleidžia gal 40 proc. sovietų iš
laidų. Kiti maži kraštai, galima 
sakyti visiškai “atsilieka”. Atsi
lieka? Kažin. Ten žymiai dides
nis nacionalinių pajamų nuošim 
tis skiriamas švietimui ir kitiem 
taikingiem reikalam, (vb).

— Jugoslavijos ..darbininkai, 
palyginti geriau gyvena už dar
bininkus Maskvos bloko valsty
bėse. Bet koks, iŠ tikrųjų, jų už
darbis? Jugoslavų profsąjungų 
neseniai pareikštame proteste vy 
riausybei nurodoma, kad 60 proc. 
visų darbininkų per mėnesį te
uždirba 25 iki 50 dolerių. Prof
sąjungos reikalauja peržiūrėti 
valstybines statistikas, kuriomis 
pasirėmus nustatomas gyvenimo 
lygis ir minimalinės darbo žmo
nių pajamos. Be to reikalaujama, 
kad nedelsiant būtų panaikinti 
mokesčiai mažų algų gavėjams.

Kaip žinia, Jugoslavijoje kaip 
ir Sovietų Sąjungoje pagrindiniai 
mokesčiai surenkami prekių kai
nas keliant, bet mokami dar ir 
asmeniški mokesčiai. Nenuosta
bu, kad tūkstančiai darbininkų 
išvyksta darbams Vokietijon, Au 
strijon, net Italijon. Vokietijoje 
vidutinis darbininko uždarbis y- 
ra 200 dolerių per mėnesį. Tito 
režimas leidžia, net skatina tokią 
migraciją: ji sudaro papildomą 
kietos valiutos šaltinį, šalia tu
rizmo. (vb).

Tai įvyko praėjusią savaitę: lakūnai lipa į karinį lėktuvą Tachikava bazėje 
Japonijoje. Ieškota numušto žvalgybinio lėktuvo ir jo įgulos, tačiau per ! 
savaitę tesurasti du lavonai ir viena kita smulki lėktuvo dalis.

Maj. gen. J. B. Knapp, JAV atstovas, 
kaltinęs Š. Korėjos komunistus nu
mukus JAV žvalgybinį lėktuvą.

TRUMPAI
— Mokesčių klausimu prez. 

Nixonas vakar pateikė pirmuo
sius pasiūlymus. Šalia kitų prie
monių, numatoma mokesčių naš
tą sumažinti toms šeimoms, kurių 
metinis uždarbis siekia mažiau 
kaip 3.300 dol. Be to, pasiūlyta 
apdėti mokesčiais ypatingai tur
tingus gyventojus, kuriems pa
vyksta, įvairiais būdais, išsisukti 
nuo mokesčių mokėjimo.

— Žiemos pūgos savaitgaly pa 
lietė Vak. Vokietiją.

Mirė
kun. L. Praspalius

CAMBRIDGE, Mass. — Ba
landžio 20 d. Cambridge, Mass., 
mirė kun. Leonas Praspalius, 
buvęs Daytono, Ohio, lietuvių 
.parapijos klebonas. Velionis bu
vo gimęs 1891 m. vasario 11 d. 
Lietuvoje. Jaunas atvykęs į A- 
meriką, č*a mokėsi ir baigęs te
ologijos studijas 1933 m. birže
lio 10 d. buvo įšventintas Kuni
gu. Kai prieš keletą metu buvo 
parai žuotas, atsisakė klebono 
pareigų. Vėliau persikėlė pas 
gimines į Cambridge, kur ir mi
rė.

— Žmonijos žinynas 1966 m. 
buvo 16 kartų didesnis už turi
mas žinias 1800 m. Šiuo metu 
pasaulyje kas minutę pasirodo 
leidinys iš chemijos mokslų sri
ties, kas penkios minutės medici
nos knyga. Tokius davinius ne
senai pateikė Vakarų Vokietijos 
Darbo Įstaiga krikšč. dem. dar- 
bininkų kongresui. Toliau nuro
doma į tokio žmonijos žinyno 
(greičiau žinių skelbimo) apim
ties didėjimo greitį. Beveik per vi 
są 19 šimtmeti toji apimtis pa
dvigubėjo. Paskutinysis padvigu
bėjimas įvyko tik per šešerius, 
metus, 1960-66 m. laikotarpyje. į

Studentai protestuoja Prahoje
Studentai vakar vykdė protesto universitete streiką — Krašto gyventojai, nusivylę 
permainomis valdžioje, gerbė tautos didvyrius — Naujojo režimo vadas, G. Husak, 
šiandien vyksta į Maskvą, dalyvauti COMECON suvažiavime.

Demonstracijų gatvėse nebuvo
PRAHA. — Karolio univer

siteto meno skyriaus studentai 
vakar vykdė vienos dienos 
“streiką” universitete, pasilik
dami jo patalpose. Kitų skyrių 
studentai, svarstę streiko klau
simą su studentų taryba, bu
vo suskilę — vieni pasisakė už 
protesto streiką, kiti jį laikė ne
reikalingu.

Studentų protestas reiškė jų 
nepasitenkinimą naujaisiais įvy
kiais partijoje, iš sekretoriaus 
pareigų nušalinus A. Dubčeką 
ir išrinkus G. Husaką. Studen
tai pareiškė: “Mes laukėme per 
ilgai, mes turime veikti”. Jiems 
užimti universiteto patalpas lei
do fakulteto taryba. Netrukus 
turės paaiškėti, ar naujasis, kie 
tos rankos, “be pasigailėjimo” 
smogiąs Husako režimas panau 
dos prieš universitetą atkirčio 
priemones.

Vainikai ties Palacho kapu, 
gėlės ties paminklu

Paaiškėjus režimo grasini
mams nereikšti viešų protestų, 
studentai atsisakė veikti sosti
nės gatvėse. Vienas jų vadų pa
žymėjo: “Tai būtų žaidimas su 
ugnimi, nes milicijai griežtai 
įsakyta veikti prieš demonstran 
tus”.

Vis dėlto, sekmadienį, trečią
ją naujojo režimo dieną, jauni-

A. Dubček, taip jis atrodė, pavargęs, 
balandžio mėn. vidury jį nuša
linus iš partijos ’adovo pareigą.

Husak su komunistų vadais Maskvoje
Tarsis ir ūkinės paramos 

klausimais
PRAHA. — Numatoma, kad 

naujasis režimo vadas, Gustav 
Husak dar šiandien skris į Mas
kvą. Niekas neabejoja, kad 
Kremliaus vadai jį sutiks šiltai, 
priešingai buvusioms šaltoms 
nuotaikoms, Maskvoje A. Dub
čekui lankiusis.

P’rinoji Husako oficiali vieš
nage Maskvoje liudys, kiek Če- 
kosirvakijos gyvenfe'ai galėtų 
tixčtis “paramos" jiems tikin 
tis vis dar gelbėti “tautinio ko
munizmo” likučius.

G. Husak dalyvaus Comecon 
— rytų bloko ūkinės bendrijos 
suvažiavime, kuris pradedamas 
trečiadienį. Laukiama visų rytų 
bloko kraštų valdžios ir parti
jos vadų.

Manoma, kad svarstant ūkio 
klausimus, vienu pirmųjų Pra
hos partinio vado uždavinių bus 
išsiderėti Maskvos seniai žadė
tą ūkio paramą — 500 mil. auk
so rublių kreditus. Maskva, dar 
Dubčeko laikmečiu žadėjusi to
kią paramą ir pasipriešinusi pa
ramai Vakarų kraštuose, ligšiol 
savo pažadų neištesėjo.

Kraštui įstrigus politinėje kri 
zėje, ūkio klausimai yra nema
žiau nukentėję. Pramonė atsi
likusi ir kreditai yra skubiai rei
kalingi.

KALENDORIUS
Balandžio 22 d.: šv. Soteras, šv. 

Aleksandra, Jasbutas, Narūna.
Balandžio 23 d.: šv. Jurgis, šv. 

Elena iš Undos, Daugaudas, Pa- 
tolė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien iš da
lies saulėta, temp. sieks 60 1. F., 
ryt — giedra, be pakitimų.

Saulė teka: 5.00, leidžias 6:38.

G. Husak, naujasis Čekoslovakijos 
valdovas, pažadėjęs naudoti aštrias 
priemones. Jį remia Maskva, tačiau 
tauta gali sukelti rimtų rūpesčių.

Ar sustabdys “Spravy” 
propagandinį leidinį ?

Kitas klausimas, kurį, politi
nių stebėtojų nuomone, Husakas 
galįs iškelti Maskvoje, tai “Spra 
vy” laikraščio, sovietų karinių 
dalinių nelegaliai platinamo Če
koslovakijoje, sustabdymas. Šis 
leidinys, prieš kurį ne kartą bu
vo protestavęs Dubčeko reži
mas, spausdinamas R. Vokieti
joje, vis dar platinamas ir te- 
beerzina gyventojus.

[AV ir Maskva sutaria
dėl radijo ryšių

Radijo ryšiai tarp Maskvos ir 
Washingtono

Washington. — Prez. Nixonas 
sutiko leisti sovietų ambasadai 
Washingtone įrengti abipusius 
radijo ryšius tarp ambasados ir 
Maskvos, su sąlyga, kad panašūs 
radijo ryšiai bus galimi ir tarp 
JAV ambasados Maskvoje su Wa- 
shingtonu.

Tai jau antras iš eilės abiejų 
kraštų bendradarbiavimo atvejis. 
Neseniai sovietų laivai rėmė JAV 
aviacijos bei laivyno pastangas 
ieškoti numuštojo lėktuvo liku
čius bei žuvusiųjų lavonus.

mas ir kiti gyventojai rodė sa
vo rūpestį naujojo perversmo at 
veju ir simpatijas Dubčekui su 
Smrkovskiu bei ligšiolinėms lais 
vėjimo pastangoms.

Šimtai čekų ir slovakų sek
madienį lankė tautos didvyrių 
kapus. Ties susideginusio stu
dento Jan Palacho kapu padėta 
keliolika vainikų, buvo uždeg
tos žvakės, gi kapinių įstaiga 
platino jo laidotuvių nuotrau
kas. Ties Palacho kapu stovė
jęs, eu dviem sūnumis, viduri
nio amžiaus vyriškis buvo pasa
kęs: “Ne, jo mirtis nebus vel
tui”.

Kai kurių Prahos krautuvių 
languose buvo matyti A Dubče- 
ko nuotraukos. Tradicinėje tau
tos nuotaikų reiškimo vietoje, 
ties šv. Vaclovo paminklu užva-

kar ir vakar praeiviai padėda
vo gėlių puokštes ar Dubčeko 
nuotrauką. Žvarbus vėlyvos ba
landžio sniego pūgos vėjas švais 
tesi kapinėse ar aikštėje. 

Mišrus Prahos 
prezidiumas

PRAHA. — Pa t’.jo3 vadui G. 
Husakui vykstant į Maskvą, 
krašto gyventojai domisi: ar 
galima tikėtis, po pasikalbėjimų 
Maskvoje, bent buvusių refor
mų likučių ?

Žvelgiama į naujojo partijos 
prezidiumo, su 11 narių, sudėtį. 
Tų narių tarpe trys, šalia Hu
sako, yra aiškūs Maskvos siū
lomos krypties šalininkai. Tai 
Vasil Bilak, Jan Piller ir Lu- 
bomir Stingai. Keturi laikytini 
A. Dubčeko šalininkais. Tai, be 
paties Dubčeko, min. pirminin
kas O. Černik, prezidentas L. 
Svoboda ir parlamento pirmi
ninkas Peter Colotka. Dar trys 
gali būti laikomi svyruojančiais, 
tačiau linkusiais pasisakyti už 
daugumą, tai; E. Erban, slova
kų min pirm. S. Sidovski ir 
prof. sąjungos pirm J. Polaček.

Špionažo paslaptys 
Europoje

Pateikė žinias apie sovietų 
špionažą keliuose kraštuose
BONNA. Šiuo metu Vak. Vo

kietijos įstaigos stropiai apklau 
sinėja stambaus sovietų špio
nažo tinklo agentą. Jis pasitrau 
kęs į Vakarus prieš kelias sa
vaites ir vis pateikia nemaža 
žinių apie tinklo veiklą ne tik 
Fed. Vokietijoje, bet ir JAV-se, 
D. Britanijoje ir dar kebuose 
kraštuose, jų tarpe ir Egipte. 
Informacijos lietusios ne tik 
špionažą politinėje, diplomati
nėje, bet ir karinėje srityse.

Ryšium su ruso pateiktomis 
žiniomis, britai apklausinėjo bu 
vusį vokietį, bet vėliau priėmu
sį JAV pilietybę A. Laurence 
su žmona. Jie nebuvo suimti. 
Vak. Vokietijos įstaigos šiuo 
metu suėmė ar apklausinėja ke
liasdešimt asmenų, kurie buvę 
pabėgusio ruso sąrašuose.

Sovietai neseniai neteko ir ki
to svarbaus špionažo pareigūno 
Vokietijoje. Praėj. metų gruo
džio mėn. vokiečiai įsakė apleis
ti kraštą Vladimirui Tšiagano- 
vui, GRU — sovietų karinės 
žvalgybos vadovui.

Neramumai Š. Airijoje
' Per dvi dienas — 260 sužeistų

BELFAST, Š. Airija. — Čia 
vykus riaušėms, praėj. šešta
dienį ir sekmadienį buvo sužeis
ta 260 asmenų, jų tarpe 180 po
licininkų. Airijos min. pirminin
kas T. O’Neill buvo priverstas 
kviesti pagalbon britų karinius 
dalinius — jų krašte yra 6.000.

Belfast mieste įvyko visa ei
lė bombinių sprogdinimų, nu
kentėjo elektros ir vandens tie
kimas, pašto įstaigos. Sprogdi
nimai turėjo ryšio su gyvento
jų nepasitenkinimu Š. Airijai 
priklausant D. Britanijos narių 
šeimai. Kitame mieste, London- 
derry, riaušės turi kitokį pobū
dį — čia katalikų gyventojai, 
sudarą trečdalį gyventojų nuo 
praėj. metų spalio m. kėlė riau
šes ir kaltino gyventojus — 
protestantus, nes jie turį dau
giau teisių darbų, namų įsigiji
mo ar rinkiminėje srityse.

Posėdžio Panmiinjome, abiejų Kolrėjų pasieny, vaizdas: JAV atstovas maj. 
gen. J. B. Knapp (dešinėje) kaltino čomunistus numušus JAV žvalgybinį 
lėktuvą, gi Š Korėjos atstovai su maj. gen. Sun (kairėje) vėl kaltino ame
rikiečius.

Maskvos - Pekino nesutarimai 
ir Lietuva

Kinijos sienos artėja prie 
Lietuvos...

New York — Anglų kalba Vii 
ko leidžiamo ELTOS biuletenio 
balandžio laidoje yra pareiški
mas — paaiškinimas apie Mas- 
kvos-Pekino susirėmimų reikšmę 
Lietuvai, kuriame sakoma:

“Istorijos prisiminimai ir Kini
jos sienas priartina prie Lietu
vos. Ir carai ir komisarai naudo
jo Lietuvos vyrus kaip patrankų 
maistą savo karinėse avantiūro
se prieš kinus, japonus ar turkus. 
Daug Lietuvos jaunimo paguldė 
galvas 1904-siais Mandžiūrijoj, 
Port Artūrą gindami, ties Muk
denu.

“Ir dabar apie 30.000 lietuvių 
tarnauja Raudonojoj armijoj. A- 
pie 300.000 atsargoj. Kaikurie sto 
vi netoli nuo Kinijos sienos. Žy
mesnių susirėmimų atveju šis ru 
sų-kinų susikirtimas gali parei
kalauti ir lietuvių gyvybių.

23 karo laivai lėktuvų 
gynybai

Jau 11 JAV karo laivų
Japonų jūroje, bus — 23

TOKIO. — Japonijos žinio
mis, Japonų jūros link plaukia 
JAV lėktuvnešis “Hornet” ir 
dar 10 kitų karo laivų. Šie lai
vai praplaukė sąsiaurį tarp Ja
ponijos ir P. Korėjos. Be to, 
Japonų jūros kryptimi plaukia 
ir atominis lėktuvnešis “Enter
prise”.

JAV vyriausybė yra prane
šusi Japonijai, kad visi laivai 
plaukia ne iš Japonijoje esančių 
JAV karinių bazių.

Laivų judėjimas patvirtina 
spėjimus: amerikiečių vėl vyk
domi žvalgybiniai sklidimai a- 
ateity bus karinių laivų ir ypa
tingai lėktuvnešių “globoje”.
23 karo laivai Japonų jūron
Pentagonas vakar paskelbė: 

numatoma Japonų jūroje, ties 
Š. Korėjos pakraščiais, laikyti 
23 karo laivus. Jų tarpe bus 
keturi lėktuvnešiai, visa eilė nai 
kintuvų, torpedinių ir kt. laivų.

Šių dienų Vakarų didmiesčiuose: filmų srity tebevyrauja nusikalti
mai, mirties vaizdai, įvairūs iškrypimai.

Lietuviai taria: 
“tepasikaria abeji”

“Kai Usurės susirėmimas Ru
sijoj sukėlė nacionalizmo ar net 
šovinizmo b<ngų, lietuviai ty
lomis sau taria “tepasikaria abe
ji”. Šūkiai apie močiutės Rusijos 
šventąsias sienas lietuvių nejau
dina. Nei maoizmas turi pasekė
jų Vilniuj ar Kaune — nuo jo 
perstipriai dvelkia tąja taip gerai 
pažįstamąja tvarka, kurią lietu
viams tenka kęsti jau 29 metai.

Baltai sveikina Maskvos-Pekino 
susirėmimą

“O vienu požiūriu Maskvos-Pe 
kino susirėmimas ir pavergtiems 
baltams sveikintinas. Usurės ne
susipratimo šaknys glūdi 19-tojo 
šimtmečių carų vykdytojoj eks
pansijoj, tų pačių carų, kurie sa
vo laiku aneksavo Lietuvą, Lat
viją, Estiją. Šiandien imperializ
mo vaikyti viščiukai grįžta gai
džiais, ir raudonieji carai turi 
ramstyti savo kolonijinę impe
riją Rytuos ir Vakaruos. Ne am
žina sovietinė imperija, ir jos ko
jos molinės — tai didžiai drąsi
nantis faktas. Tad ir lietuvių ti
kėjimasis permainų, o su jomis 
ir laisvės, nėra tuščia iliuzija, o 
gana tikroviškas”.

Sį samprotavimą paremia ir 
toks komunistinės Kinijos užsie
nių reikalų ministerijos pareiški
mas, pateiktas spaudai praėjusio 
kovo 10 dieną:

"... Sovietai... įsivilko į carinės 
Rusijos imperializmo apsiaustą ir 
vykdo social-imperialistinės ag
resijos politiką. Jie savinasi visas 
tas vietoves, kurias kadai buvo 
užgrobęs carinis imperializmas ir 
dargi reiškia pretenzijų net ir į 
tas vietas, kurių pagrobti cari
niam imperializmui nebuvo pasi
sekę. Jie yra nauji šiandieniniai 
carus...” (Elta)

Dviejų numušto lėktuvo įgu
los narių rasti lavonai atgaben
ti į laivyno bazę Susebo, Japo
nijoje. Kitų įgulos narių lavo
nų ieškojimas sustabdytas. Tei
giama, kad nėra jo.t tų abejoji
mų žuvus visiems numušto lėk
tuvo įgulos vyrams.



• 4

Z DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio 22 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfleld Blvd., Chicago, Dl. 60639

NAUJOS VEIKLOS GYDYTOJAS 
TIKRESNE ŠIRDIES APSAUGA

Šiomis dienomis New Yorke į- 
vyko šio krašto širdies ligų gy
dytojų — American College of 
Cardiology - konferencija. Joje 
naujomis idėjomis reiškėsi du 
programoje gydytojai. Califomi- 
jos universiteto profesorius gyd. 
D. Werdegar tvirtino, kad šir
dies ligų tinkamam gydymui rei
kalinga naujai galvojančių ir 
tinkamai veikiančių gydytojų. 
Norint sumažinti vis didėjantį 
šio krašto žmonių mirtingumą 
nuo širdies ligų, reikia liautis vien 
tik susirgusiuosius širdies ligo
mis gydyti, nieko veiksmingo 
nedarant apsisaugojimui nuo šir
dies ligų. Kol Amerikos medicina 
nesiliaus vien aštrius širdies su
sirgimus begydžius, širdies ligų 
gydyme nieko didesnio nebus at
siekta. Dabartinė visa širdies li
gų gydymo sistema veikia prie
šinga kryptimi, o gydytojai turi 
rūpintis užlaikyti savo pacientus 
sveikame stovyje, ne vien užsiim
ti lopymu fizinių likučių po aš
trios ir naikinančios ligos. Tas gy
dytojas pasibaisėjo minėtoje kon
ferencijoje net 90 proc. visų pra
nešimų - jie lietė tik aštrius šir
dies kraujagyslių susirgimus ir 
širdies perkėlimą. Toliau minė
tas gydytojas kritikavo dabarti
nių gydytojų triūsą beveik vien 
apie staiga širdies ligomis susir
gusiuosius, beveik visai nesido
mint vaikščiojančiais ligonimis, 
jų sveikatos atstatymu plačiausia 
prasme: socialiai, psichologiškai, 
fiziniai ir darbui tinkamumu - 
(profesiniai).

Socialiniai veiksniai įtakoja 
žmogaus sveikatingumą

Gyd. Werdegar yra narys nau
jo mediciniško skyriaus Califor- 
nijos universitete. Tai rūpimasis 
sveikata ambulatorinių pacien
tų ir plačios visuomenės. Jis rei
kalavo daugiau tyrinėti sociali
nius veiksnius ir jų įtaką kai ku
rioms ligoms. Ypač tokios ligos 
kaip pakeltas krauspūdis, nu
tukimas, širdies gyslų priskreti- 
mas yra įtakojamos žmonių pa
pročių apsiėjime, valgyje bei dar
be. Reikia gydytojams suprasti, 
kaip panaudoti pačios visuome
nės reikalus jos pačios gerovei. 
Reikia neturtingiems ir viduti
niai pasiturintiems sudaryti są
lygas, kad jie galėtų naudotis gy
dytojo pagalba visada, kada tik 
jiem tokia pagalba, reikalinga. 
Ką dabar tokie žmonės sumoka 
už medicinišką pagalbą, ji nė
ra išsami, tik aštriems ligos atsi
tikimams skirta ir gydytojo nese
kama. Juk negali paciento tinka
mai sveiko užlaikyti, jei nuolat 
jo ligos istorijos neseki ir jo ne
gydai, vien nuo vieno pas kitą 
labai užsiėmusį specialistą siun- 
tinėdamas. Dar ir daugiau tiesos 
gyd, Werdegar pasakė minėtame 
kardiologų suvažiavime.

Sveikus žmones užlaikykime 
sveikais

Dabar jau praėjo 20 metų, kai 
tiriami širdies ligoniai Framing- 
hame, Mass. Daugiau tokių tyri
mų šiam kraštui reikia. Bet ko
dėl mes nesirūpiname įgyvendin 
ti minėtų tyrimų išvadų, rūpi
nosi gyd. Werdegar.

Framinghamo širdies ligų ty
rimo mediciniškas direktorius 
gyd. W. B. Kannel priminė, kad 
širdies ligų gydymas reikalauja 
naujos orientacijos gydytojų: to
kių, kurie dirbtų nuo širdies ligų 
apsisaugojimo darbus, o ne vien 
rūpintus greitosios pagalbos ligo
ninėn atvežtaisiais širdininkais.

Gyd. Kannel nurodė, kad nau
jos — geros veiklos gydytojai jau

dirba savo darbą vaikų ligas ir 
pastojusių moterų reikalus tvar
kydami. Pediatrija ir akušerija 
eina geru keliu. Juk, vidutiniai 
pasiturinčiai gyvenanti pastoju
si moteris neina pirmą kartą pas 
daktarą tada, kai ją pirmą kartą 
suima gimdymo skausmai. Ji jau 
nuteikta eiti pas gydytoją tuojau 
po pastojimo. O ar taip protingai 
elgiasi motina, apsaugodama vai 
ką nuo ligų: ji lankosi su vaiku 
pas vaikų ligų gydytoją vaikui 
esant sveikam - ne vien jam su
sirgus.

Kovokime su širdies ligomis, 
saugodamiesi jų.

Gyd. Kannel reikalavo išeiti 
prieš širdies ligas apsaugančia 
nuo tų ligų veikla. Kiekviena a- 
pylinkė turėtų turėti sveikai be
sijaučiančių žmonių sekimo cen
trus- klinikas. Jos turėtų saugo
ti gerai besijaučiančius žmones, 
kad jie būtų sveiki ir ateityje. To
kias klinikas dabar turėtų atsto
ti gerai savo darbą atlieką gydy
tojai: jie turi išeiti nuo širdies li
gų apsaugančion veiklon, o ne 
kabinete receptus rašinėti jau 
sergantiems - taip elgėsi tik seno
vės gydytojai, nežinodami šir
dies ligų sukėlėjų. Tada, pvz. 
žmonės rūkė ir krito nuo rūky
mo pasėkų, visai nekaltindami 
cigaretės.

Riebalus mažinkime tvarkingu 
valgiu ir lietuvišku darbštumu.

Šiandien visi lietuviai turime 
pasitikrinti savo kraujo riebumą- 
ir tokį tyrimą turime kasmet pa 
kartoti. Kuo anksčiau suseksime 
perdidelį kraujo pariebėjimą, tuo 
sėkmingiau galėsime su juo ko
voti. Greičiau galėsime panai
kinti jaunesnio - vidutinio žmo
gaus kraujagyslėse atsiradusius] 
riebalų grumulus ar ruoželius,! 
negu tokių riebalų luobus, atsi-i 
radusius senesniems žmonėms.

Taip pat reikia, kad visuome
nei būtų vietos kur nors geru už
siimti, pasisportuoti, padirbėti, 
pakrutėti. Senovėje lietuviai dir
bo laukuose, daržuose, darželiuo
se, talkose, pasilinksminimuose. 
Vis gerai, linksmai nusiteikę, vis 
dainuodami ar melsdamiesi, ne 
susiraukę ir niurnėdami, kaip da
bar kad elgiasi bent pirštą prie 
visuomeninio darbo pridėję. Ta
da lietuviui jo pievelė apie na
mus buvo jam išsitiesti, su kitu 
pasiristi, kaulus pamankštinti, d 
ne vien lakstyti bei teršt kaip 
dabar kad pas daugumą kad esti. 
Kol visuomenė ims gausiau leis
ti lėšas senelių namams ir kitiems 
naudingiems dalykams, , kol mes 
gausiau turėsime poilsio - atsi
kvėpimo vietas visiems žmonėms 
skirtas, tol mes turime verstis pro 
tingai savais ištekliais. Visi turi
me prie namų kiek žemės -pavers
kime ją darželiu bei daržu -ir ten 
krapštinėkimės. Bus lankstymosi, 
kėlimo, tūpimo, sukimosi ir dar 
kitų kitokių gimnastikų -taip 
sveikų kiekvieno mūsų širdžiai.

Visi sutelktinai dirbkime savo 
ir artimo sveikatingumui.

Teisingai gyd. Kannel skun
džiasi, jog dabar negali pižamoje 
lakstyti žmogus po gatves bei gat
veles svetimų šunų kandžioja- 
mas, kad bent kiek pasigimnasti 
kuotų. Čia dar oras gali trukdyti. 
Priežiūroje žinovų, žmogus turi 
pradėti tinkamai mankštintis. 
Tam turi visuomenė pramatyti 
patalpas. Visi turime savo dalį į- 
nešti kiekvieno mūsų sveikatos 
pagerinimui. Gana žmogui vien 
tarp gydytojų ir kitų širdininkų 
gyventi. Reikia visiems vienas ki-

Steven Dryer, 23 m., lanko ligoninėje savo tėvą 53 m., kuriam sūnus 
atidavė savo inkstą. Abu gyvena Huntington, N. Y. Daktarai sako, kad 
tai pirmas toks atvejis, kad sūnaus inkstas persodintas tėvui.

tam padėti. Tėvai rūpinsis svei
kai gyventi, kad sveikus vaikus 
gimdytų, juos tokiais užaugintų, 
išauklėtų ir apšviestų. Tai jiems 
daugelis padės, įskaitant ir vaikų 
ligų gydytojus.

Jau praeina tie laikai, kad pen
kių minučių vizitu ir receptu bu
vo mėginta žmogui padėt-ir žmo
gus taip lauktos pagalbos negau
davo ir niekur ko nors geresnio 
nepramatydavo. Visi-tiek gydy
tojai, tiek kiti žmonės -imkimės 
nuo širidies ligų apsaugos darbų. 
Tada gydymasis nuo jų bus daug 
sėkmingesnis. Pirmiausia, susi
tvarkykime su svetimųjų mums 
atneštais persivalgymo, persirū- 
kymo, persigėrimo ir persiplepėji- 
mo įpročiais.

Išvada. Ryžkimės ir, dvasiniai 
stiprėdami, pajėkime ryžte ište
sėti- darbais pasireikšti savo svei
katos užlaikymui naujus kelius 
tiesdami. Reikia atsisakyti senų 
neveiksmingų darbų savo sveti- 
katos palaikymui. Reikia naujų 
įpročių įgauti - jau pats laikas 
mesti tokį prie kortų senesnių 
žmonių sėdėjimą ir savų nervų 
zulinimą. O kur dar visa eilė šir
dį žudančių mūsų įpročių mūsų 
parengimuose bei namuose. 
.Šiandien su pavasariu atgimkime 
naujiems darbams mūsų sveika
tos gerinimui -ypač apsaugai nuo 
sklerozės. Ji tada savo trimis pavi
dalais: širdies ataka, paralyžium 
-apopleksija ir kojų nepavilkimu

dėl skausmo rečiau mus lankys. 
Dabar jau visi senesnieji pradė
kime vartoti Zincko sulfato kap
sules, po tris į dieną - tai vienin
telis dabar efektingiausias su 
skleroze kovojimas, šalia visų 
kitų iki šiol vartotų kovos būdų. 
Jau šį-preparatą gamina ORA- 
ZINC vardu Peora. III. 61602 
besirandanti Schlicksup Drug 
Co, 420-22 S. W. Washington St. 
Gydytojai gali užsisakyti, taip 
pat ir vaistinės. Nepamirškime 
lietuviško darbštumo savo na
muose ir kiemuose. Nepamėg
džiokime nesveikai besielgiančių 
svetimųjų, o jiems savu pavyz
džiu -sveikumu-darbštumu pirš- 
kime žmoniškaiusią ir sveikiau
sią apsiėjimą, valgį ir poilsį bei 
vienas su kitu bendravimą.

Paskaityti: Medical World News, 
April 11,1969.

Nervus gydytis gali pats žmogus 
Klausimas. Gerb. Daktare, skai

čiau “Drauge” apie 267 Alvudo 
radio paskaitą “Pats gali gydytis 
savo nervus”. Manydamas, jog 
tai buvo Tamstos paskaita, ar ne
galėčiau gauti jos kopiją. Jeigu 
tik įmanoma, prašyčiau atsiųsti 
man jos tekstą, kurį nusikopija
vęs tuč tuojau gražinčiau. Tam
sta esate vienintelis iš visų mū
sų gydytojų, kuris skiria tiek 
daug brangaus laiko, praktiškai 
patardamas savų tautiečiams į- 
vairiais sveikatos reikalais. Telai

mina Visagalis Jūsų darbus. Su 
pagarba.

Atsakymas. Paskaitos santrau
ka patalpinta šiame skyriuje “Kel 
kimės asmenybėse”. Tai tik įva
das į ciklą pranešimų kaip mes 
patys galime savus nervus tvar
kytis. Save pats žmogus .gydyti 
gali, tik jam reikia padėti. Ne
laukit jokios pagalbos iš vien pi
liulės, gydytojo, dvasiškio. Visą 
sveikėjimo darbą pats žmogus tu
ri atlikti, kitiems žmoniškai tal
kinant. Sekite toliau spaudą, ra
site sau atsakymą rūpimu klausi
mu. Pasiųsta Tamstai Alvudo 
leidinys Nr. I: Dr. Justinos Žirgu- 
lienės - psichiatrės pranešimas 
“Nervų sveikata ir jos šaknys”. 
Ten susumuota viskas Tamstos 
rūpimu klausimu. Tas leidinys 
už žaliuką siunčiamas kiekvie
nam pageidaujančiam, prane
šus šio skyriaus antgalvėj paduo
tu adresu.

Ačiū už menkų mano pastan
gų įvertinimą. Jaučiuos didžiau
sias tinginys, kad nedirbu dar 
daugiau. Tamstai sėkmės.
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8:30 — 12:00. |
• Administracija dirba kas- z 

dien 8:30 - 5:00, šeštadie- “ 
niais — 8:30 — 12:00.

TeL ofiso HE 4-6840, rei. 888-3233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vnl.: pirm., ketv. 
antr., penktad. 1-5, 
susitarus.

1-4, vakar. 7-i* 
treč-. ir šešt, tik

Rez.OfLso HE 4-1818
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4- 

geštad. 9 v. r. 2 v.
-R 

popiet.

Grupelė žiūrovų Alvudo Vaikų teatro pesktoj premjeroj — A. Kairio 
“Du broliukai“ 3 v. vaidinime. Nuotr. V. Noreikos

MERO DALEY REKORDAS

Chicagos meras Richard Da- 
ley trečiadienį sudarys naują 
rekordą išbuvęs meru ilgiau ne
gu bet kuris kitas meras. Anlks 
čiau rekordą sudarė Edward 
Kelly, išbuvęs meru 14 metų ir 
dvi dienas. Daley 1072 metais 
gali ieškoti penktos kadencijos.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

DR. G. K. BOBELIS
Inkšti; ir šlapumo takų chirurgija

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 8148 Weet flSrd Street 
Tek: PRospeot 8-1717

Rezld.: 3241 VVest flflth Plaoe 
Tel.: REpubUe 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandose Kasdien nuo 1 lkl 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla 

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

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

Rezld. tel, VVAlbrook 5-3048 

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarlma; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8.8222

GOLD EAGLE
Passbook Savings Account

Minimum amount $50.00, add any amount at any time. Your Go!d 
Eagle passbook will earn 5% per annum paid ąuarterly. After your 
money has been on deposit for 90 days or more, you may’withdraw 
funds vvithout notice at any dividend date or 10 days thereafter. 

On all accounts —
Savings in by the 10th Earn from the 1st. Earnings Paid Ouarterly.

CELEBRATING OUR 60th ANNIVERSARY

5 % Regblar
Passbook AcCOUbtS 
Current rate.

% 6 month Certificates
(mlnimum period) 
$10,000.00 or larger 
in multiples of 
$1,000.00.

HOURS: Mon., Thurs. 9A.M.-8P.M. 
Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M. 
Sat. 9 A.M.-12 Noon

TANDARD 
EDERAL

Savings and Loan Assoclallon of Chicago

4192 Archer. Avenue at Sacramento 
Chicago, Illinois 60632 ■ Vi 7-1140
Assets over $138,000,000.00 
Reserves and Surplus over $11,500,000.00

Wed. — No Business Transacted (more than twice legal reguirements)

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadte- 

naia 3—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p.
Ligoniai priimami pagal susitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINftS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarlma 

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

Akušerija Ir motoro Ilgos 

6132 So Kedzie Avė., VVA 5-2610
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez: PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad, nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

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. 
u* šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vai;.

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
8«F,CIAIJSTfi

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenne 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-S545 

fOflso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal Bualtarlmą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

0R. A. MACIŪNAS
chirurgas
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai,
antrad lr penkt. 1—4 vai. 

PrtlmlnSja tik susitarus

ASHOCIATE OPTOMETR18T8 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 1» 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. ViPAUfl LIGOS
Tel. Ofiso PR (1-7800; Namų 925-7(197 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr

genktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. ir 
eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 691b Street
(Tel. 737-2290 dfiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus —• 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

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

Vizitai pagal susitarlma
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Pavojinga veikėjų liga

AMBICIJŲ IŠPUOLIS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

TARYBOS SESIJA
Galima pasidžiaugti, kad ga

na gausiai turime energingų, 
veiklių lietuvių, kurie parodo 
daug pasišventimo ir pasiau
kojimo, atiduodami savo lais
valaikius visuomeniniam dar
bui, negaudami jokio atlygini
mo, dažnai net turėdami eilę 
su tuo organizaciniu veikimu 
surištų išlaidų patys apmokėti. 
Ir jie metų metais tęsia tą 
darbą, nesusilaukdami dažnai 
net visuomenės įvertinimo ir 
tinkamos padėkos. Laukiame 
galvas prieš tokius.

Tačiau reikia sutikti, kad 
ir šie žmonės nėra laisvi nuo 
vieno pavojaus — savęs ir sa
vo reikšmės pervertinimo. Pa
siekėme tokį laikotarpį, kada 
daugelis mūsiškių jau yra įsi
stiprinę savo profesijoje, įta
kingose ir pelningose pozicijo
se, turi rezidencijas, indėlius, 
nuosavybes. Betrūksta tik gar 
bės ir čia, ambicijos atakos 
poveikyje, ne vienas yra išmu
šamas iš to geram veikėjui 
būtino takto, apdairumo, nuo
širdžios bendradarbiavimo dva 
sios; ima “lipti per galvas”, 
užmirštant, kad tai veda į pra
radimą net ir tos pagarbos, 
kuri iki šiol buvo pelnyta.

*
Fizinės sveikatos srityje pa

vojingiausi yra vėžys, krauio 
išsiliejimas smegenyse, širdies 
ataka. Kai veikėjas apserga 
ambicijų ataka, jo smegenis 
užlieja mintis, kad tik “aš” ei
nu tikruoju keliu ir esu lemian 
tis veiksnys, jo širdį norma
liam broliškam veikimui už
blokuoja “aš’’ krešulys ir jis 
ambicijų atakos poveikyie ima 
sirgti aštrios bendradarbių ne
apykantos vėžiu. Ambicijų a- 
taka tiek aptemdo akis, kad 
jau imama nebematyti nei tų 
idealų, dėl kurių pradėta dirb
ti, nei tų žmonių, su kuriais 
bendras veikimas' suvedė, o 
matoma tik vieną patį save.

Tada jau tokiam ambicijų 
atakos pritrenktam veikėjui 
nebeužtenka, kad vien jį kas 
pagiria. Jis nervinasi ir pyks
ta, kam dar kas nors kitas 
pagiriamas už tą darbą, kurio 
įvykdyme ir jis dalyvavo. Ir 
tada jis darosi totalistas me
todų srityje, truks luš steng
damasis sutrempti savo “kon

Spaudoj ir gyvenime

SOVIETINE STATYBA LIETUVOJE
Net trys gydytojai — O. Bobi- 

nienė, S. Žiurlierjė ir K. Rimas — 
paskelbė Vilniuje leidžiamos “Tie
sos” Nr. 27 (vasario 1 d.) straips
nį, kuriame perspėjo dėl sveikatin
gumo pavojų Lietuvos kolchozuose:

“Dar yra ūkių, kur fermų teri
torijoje neišbrendamas purvas, nesu 
tvarkytas srutų nutekėjimas, tech
nika išsklaidyta po kiemus. Atrodo, 
Panemunės tarybinis ūkis ir neblo
gas, už gamybą net giriamas, o tvar 
kos jame nėra. Nesutvarkyta gy
venvietės kanalizacija teršia Lazduo 
noa upelį, tepalų benzino, kitų 
naftos produktų atliekos teka į Du
bysą. Vytėnų sodininkystės — dar
žininkystės bandymų stoties ekspe
rimentinio ūkio Babtų gyvenvietės 
nutekamieji vandenys panašiai ter
šia Nevėžį, nes ūkis niekaip neiš 
meldžia iš Kauno mechanizuotos ki
lnojamosios kolonos valomųjų įren 
girnų. Tai pavyzdžiai iš vieno ra
jono, o jų yra visuose. Naujai sta
tomose gyvenvietėse, taupant lėšas, 
atsisakoma sanitarinių įrengimų. 
Kėdainių rajono “Pakeltos velėnos” 
kolūkio Tiskūnų gyvenvietėje pas
tatyta jau 21 gyvenamasis namas, 
bet nėra nė vieno tipinio sanitari
nio taško. Ne visur gerai prižiū
rimi arteziniai šuliniai. Esam ra
dę net tokį atvejį, kai gręžinys bu
vo “apšildomas” mėšlo krūva. Ši
toks aplaidumas — tai tartum žai
dimas su ugnimi, daugybė pavojų 
plisti užkrečiamoms ligoms.

Dar kartą norisi ūkių vadovų 
prašyti pirčių. Neprotinga jų sta
tybai gailėti lėšų. Deja, jos stato

kurentus”, nebesiskaitydamas 
nei su priemonėmis, nei su e- 
tika, net nei su lėšomis. Jis 
farizitjiškai išblusinės visus 
reguliaminų, nuostatų žodelius 
ir kablelius, besistengdamas 
savo numatytą auką pritrenk
ti kuriuo raidės smūgiu, nebe- 
paisydamas bendro reikalo, už 
miršdamas bendradarbiavimo 
dvasią, taip būtiną mums tau
tos vergijos metu, vien pats 
besistengdamas iškopti ant 
piedestalo. Jis pasidaro nebe 
talkininkas, o stabdys, nebe 
vadas, o sabotažininkas, nebe 
šviesus švyturys, o tamsus kel 
mas, veržiąs ant šono visą vi
suomeninio darbo vežimą. Ir 
tai yra žmogaus visuomeninė 
savižudybė. Visuomenė greit 
pamato, kad tai išpūstas bur
bulas, pastebi, kad ambicijų 
aptemdytam veikėjui pirmon 
eilėn rūpi nebe Lietuva ir lie
tuvių tautos reikalai, o pačiam 
iškilimas ir išsilaikymas ant 
piedestalo, ir nuo jo nusigrę
žia. Perdaug jau yra remti ir 
gerbti žmogų, kuris ima nebe
tarnauti pačiam reikalui; o tik 
ieškoti, kaip sumurkdyti tą, 
kuris jo nebesmilko.

*
Ambicijos atakos pritrenk

tas žmogus tampa visuomeni
niu lavonu. Ir jeigu jį anks
čiau plačiai visuomenė vertino 
ir gyrė už jo pasišventimą, tai 
dabar telieka apie jį tūpčioti 
maža pataikūnų svita. Jis tam 
pa skaudžios gangrenos pa
liestu bendruomenės nariu, jei 
gu jis nesiryžta atgyti nauiu 
lietuviško nuoširdumo antplū
džiu, nauja bendruomeniškos 
minties cirkuliacija, nauju dė
mesiu bendram reikalui, nauju 
bendradarbiavimo ryžtu.

*
Nevisada ta ambicijų ataka 

būna pilnoji. Dažniausia ji pa
sitaiko tik dalinė — laikinai 
ir nevisiškai žmogų apsvaigin
dama. Bet, deja, šitokių am
bicijos atakų pasitaiko ir vir
šūnėse. Dėl šios nelaimės, ypač 
daug nedarnumo buvo įnešta 
ir į paskutinį Liet. Bendruome 
nės tarybos suvažiavimą. Ta
čiau reikia atsiminti, kad pa
vergti Lietuvos žmonės laukia 
vieningos, sutartinos, pasiauko 
jančios veiklos, kurios netem
dytų ambicijų debesys. J. Pr.

mos lėtai, neprižiūrimos. Ir jų ma
ža. Kėdainių rajone visuomeninių 
pirčių neturi net 40 ūkių.

Mums, gydytojams, kelia baimę 
ir pieno gamyba Dažnai vis dar 
vaikomasi jo kiekio, užmirštant, 
koks jis. Yra atvejų, kai indai plau
nami šaltu upelio vandeniu, vata 
užrakinta sandėlyje, marlės švara 
įtartina, melžėjų drabužiai netvar-' 
kingi. Nėra po ranka muilo, rank- 
šluoščių. Ir vėl norim priminti pa
vojų: vienas toks kolūkis gali šim
tus ir tūkstančius apkrėsti dizente
rija ar kuria kita liga.

Ne visada rajono sanitarinė tar
nyba susilaukia pritarimo, kai pra
deda kalbą apie mechanizatorių 
darbo sąlygas, jų sveikatos apsau
gą. Dirbtuvės dažnai įsikūrusios blo 
gose patalpose, be apšildymo ir ven
tiliacijos, be dušų ir rūbinės. Ne 
visi ūkiai turi cheminių medžiagų 
sandėlius, ne visur darbininkai ap
mokomi, kaip jas naudoti, nors tai 
yra būtina. Be chemikalų mėsų ū- 
kiai neapsieis, bet, netvarkingai juos 
naudojant, daroma didelė žala ir 
gamtai, ir žmonėms. Dar kartą no
rime priminti, kad ypač šios me
džiagos pavojingos sergantiems ke
penų, tulžies takų ligomis. Gydy
tojo išduotas pažymėjimas turėtų 
būti ne tik signalu, bet ir įsaky
mu. Tuo tarpu ūkio vadovai, nu
moję ranka, šiomis ligomis sergan
čius skiria chemikalų sandėlių ve
dėjais, siunčia barstyti trąšų. Vis 
dar pasitaiko atvejų, kai beicuoti 
grūdai panaudojami maistui. Gra- 
nozane esantis gyvsidabris taip su-

SANTARVĖS ATKIRTIS MASKVAI
Šiaurinio Atlanto santarve nutarė kalbėtis su Sovietais tik jiem įrodžius gerą valią

Siaurinio Atlanto taryba su
sirinko užpraeitą savaitę svars
tyti Sovietų siūlymo, kuris bu
vo įteiktas vakariečiams. San
tarvės taryba Washingtone nu
tarimuose vengė pažymėti, kad 
buvo svarstytas Varšuvos san
tarvės siūlymas Budapešte, nes 
jis greičiausia būtų buvęs at
mestas.

Jei santarvės taryboje būtų 
dalyvavę tik Europos valsty
bių užsienio reikalų ministeriai, 
būtų buvęs griežtesnis nutari
mas. Tarybos nutarime mažieji 
žingsniai, keliamos sąlygos tar
tis su Sovietais greičiausia būtų 
visai nereikalingi.

Europos valstybės padarė 
JAV kai kurių nuolaidų, ne
norėdamos pakenkti Washingto- 
no deryboms su Maskva, tačiau 
priminė, kad jų pastangos ne
bus sėkmingos sumažinti įtam
pai.

Sovietų šuoliai
Sovietai pasimetė prieš san

tarvės pasitarimus Washingto- 
ne. Jų šalininkai smerkė Šiauri
nio Atlanto santarvę, kaltino 
JAV imperializmu, o Federalinę 
Vokietiją taikos drumstimu. 
Maskvos išpuolis tepatamavo 
įtampai ir nepasitikėjimui di
dinti Europoje.

Šiaurinio Atlanto tarybai dar 
nepradėjus posėdžiauti, Sovietų 
ambasados pareigūnai ėmė kiek 
vienos valstybės užsienio reika
lų ministerius įtikinėti, kad jie 
pritartų Varšuvos santarvės nu- | 
tarimams Budapešte. Netrukus 
Sovietai sutiko, kad ir JAV ga
linčios dalyvauti pasitarimuose 
dėl Europos saugumo. Sovietų 
prieštaraujantys šuoliai įrodė 
jų užsienio politikos rikiuotojų 
pasimetimą.

Santarvės svyravimas
Šiaurinio Atlanto santarvės 

praslinkęs dvidešimtmetis nu
sėtas prieštaravimais ir svyra
vimais. Ji tariasi siekianti de
mokratijos, asmeninės laisvės 
ir teisėtumo, tačiau jos kai ku
rie nariai varžo asmens laisvę 
ir pažeidė teisėtumą.

Per praėjusį dvidešimtmetį 
buvo daug nesutarimų, savy
bės priekaištų, nepasitikėjimo, 
kurie netaūkininkavo santarvei 
stiprinti. Kai kuriais atvejais, 
pvz. sovietinės kariuomenės į- 
vesdinimo metu Čekoslovaki jon, 
santarvė pergyveno nerimą, ta
čiau savo metu neišdrįso pa- ■ 
smerkti žygį.

Nemaža trinties būta ir dėl 
Europos gynybos. Prez. L. B.

GEDIMINAS GALVA

Johnsono užgaidos primesti sa
vo valią iššaukė Europos val
stybių nepasitikėjimą. Krašto 
apsaugos sekretoriui R. McNa- 
marai nepavykus amerikiečių į- 
taką ir ginklus primesti, JAV 
nusigręžė nuo Europos ir ieško
jo atsparos Azijoje. Tai buvo 
dar didesnė klaida, sukėlusi ne
rimą krašte.

Prez. R. Nixonui pavyko san
tykius su Europos valstybėmis 
sušvelninti, nors tebelaukia 
sprendimo daug esminių klau
simų, kurie apspręstų santarvės 
galią ir įtaką.

Nusivylimas Sovietais

Šiaurinio Atlanto taryba, po
sėdžiavusi dvi dienas, balandžio 
12 d. paskelbė ilgoką, 16 skirs
nių, pranešimą. Trečiame skirs
nyje nurodoma, kad santarvė 
3967 ir 1968 m. dariusi žygius 
taikai Europoje stiprinti ir Va
karų - Rytų santykiams gerin
ti. šios pastangos nepasieku
sios tikslo. Sovietų karinis įsi
kišimas Čekoslovakijoje vėl pa
blogino santykius.

Santarvės tarybos nariai pri
tarė pasitarimams su Sovietais 
taikai stiprinti, tačiau nurodė 
sąlygas deryboms vesti. Pirmo
ji sąlyga — perankstyvas nusi
ginklavimas galįs pakenkti tai
kos įgyvendinimui Europoje. 
Antroji sąlyga — prieš plates
nės apimties derybas su Sovie
tais turi būti pašalintos įtam
pos priežastys. Viena priežas
čių esą trukdymas laisvai su
sisiekti su Vakarų Berlynu. San 
tarviės nariai pritarė trijų ga
lybių pastangoms užtikrinti lais 
vą susisiekimą su Berlynu.

Politinis vokiečių apjungimas 
turįs būti paremtas laisvu gy
ventojų apsisprendimu. Santar

žaloja kepenis, inkstus, centrinę ner
vų sistemą, kad gydytojai neretai 
būna bejėgiai padėti.”

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS
te anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Tuo metu verkdama atskubėjo senyva moteris ir 

kalbėjo:
— Žmonės, geri žmonės, padėkite man, o Jėzau, 

mano Petrą vėl ištiko širdies ataka. Pasakykite tiems 
geriems karininkams, kad jis sunkiai serga ir yra senas. 
Jis negali j šį tikrinimą ateiti.

Moteris norėjo kažką daugiau sakyti, bet jos bal
sas nuskendo ūžime keletos džipų, kurie įlėkė į kie
mą ir sustojo priešais tikrinimo raštinę. Keletas kari
ninkų išlipo iš mašinos ir dingo kambaryje. Vytautas 
tuoj pat juos įsekė į vidų. Vienas karininkų atsigręžė ir 
tuoj pat vokiškai paklausė:

— Ar jūs esate pakviestas? Kuo vardu?
— Ne, pone, aš nesu pakviestas. Mano vardas Vy

tautas Budrys. Aš atėjau savo motinos reikalu. Ji yra 
pakviesta pusiau dešimtą valandą. Aš tik noriu kal
bėti jos vardu.

— Labai gaila, — pasakė karininkas, — man jū
sų nereikia. Tik jūsų motina turi atvykti nustatytu lai
ku.

— Atsiprašau, pone, bet mano motina yra sena 
moteris, daugiau septyniasdešimties metų, ji kalba tik 
lietuviškai. Aš manau, kad jai vienai bus labai sunku.

vės nariai vėl grįžta prie tautų 
apsisprendimo teisės, kuri, de
ja, taikoma tik kai kurioms tau 
toms'.

Šiaurinio Atlanto tarybos po
sėdis savo sprendimais atkrei
pė pasaulio dėmesį. Sovietai 
sulaukė atkirčio. Europiečiai šį 
kartą tarė tvirtą žodį; mes sie
kiame taikos įgyvendinimo, o 
ne pokalbio apie taiką. Euro
pos valstybių nusistatymas tu
rės poveikio ir JAV - Sovietų 
pasitarimams nusiginkluoti.

PASAULIO TIKINTIEJI
Kristaus Prisikėlimo šventė 

visame pasaulyje buvo iškilmin
gai švenčiama katalikų bažny
čiose. Jeruzalėje, Romos apeigų 
patriarkas Gori, po iškilmingos 
eisenos miesto gatvėmis, Kris
taus kapo bazilikoje aulkojo šv. 
Mišias, dalyvaujant įvairių tau
tų diplomatiniams atstovams, 
miesto ir kraišto valdžios atsto
vams bei gausiems maldinin
kams iš viso pasaulio kraštų. 
Paryžiuje, Notre Dame katedro
je, Velykų švenčių apeigoms va
dovavo Paryžiaus arkivyskupas 
Marty, šiomis dienomis Popie
žiaus Pauliaus VI-jo pakeltas 
kardinolu. Visose Lenkijos ka
talikų bažnyčiose Kristaus Pri
sikėlimo šventėje, dalyvavo ypa
tingai daug maldininkų ir jau
nimo. Tradicinei Prisikėlimo ei
senai Varšuvos katedroje vado
vavo kardinolas Vyšinškis, ku
ris .aukojo šventąsias Mišias ir 
pasakė progai pritaikytą pa
mokslą. Konstantinopolio orto
doksų patriarkas Atenagoras 
Velykų švenčių proga paskelbė 
specialų atsišaukimą į viso pa
saulio Rytų ir Vakarų krikščio
nis, kviesdamas ateityje visus 
kartu švęsti Kristaus Prisikėli
mo šventę.

Gal būt aš galėčiau būti kartu jos apklausinėjimo metu?
— Ne, tai yra prieš taisykles. Mes turime prisie

kusius vertėjus. Jeigu jei reikės kokios pagalbos, mielai 
jie jai padės.

— Ar galiu aš sužinoti, kodėl ji pakviesta ap
klausinėjimui?

— Gaila, bet mes negalime duoti jokių informa
cijų, liečiančių jūsų motiną. Tikrinimo procedūra yra 
slapta.

Vytautas turėjo išeiti iš raštinės.
Apie pastatą rinkosi vis daugiau ir daugiau žmo

nių. Tuo laiku ten pasirodė ir senoji Budrienė. Ji bu
vo rami ir geros nuotaikos. Pasilenkusi prie sūnaus jam 
pasakė:

— Aš išsimeldžiau visas trejas mišias ir nuta
riau šiandien nevalgyti pusryčių.

— Kodėl? — traukė Vytautas antakius. — Tu tu
ri valgyti. Tu visada alkana ir silpna. Taip daryti yra 
kvaila.

— Ne, ne mano sūnau, aš pasižadėjau pasnin
kauti visą dieną. Aš tikiu, kad Dievas man padės.

Netrukus nedidelis, pagyvenęs, nuplikęs raudono 
veido vyras pasirodė minioje. Jis buvo truputį išgėręs ir 
energingai pradėjo lenkiškai kalbėti:

— Nesijaudinkite, ponios ir ponai, — jo balsas 
buvo pilnas pasitikėjimo, — vakar jie mane vėl pa
kvietė apklausinėjimui. Bet aš nebijojau, nes žinojau, ką 
daryti. Viskas praėjo, kaip ant švaraus ledo. Nebijo
kite, ponios ir ponai.

— Ko jie tavęs klausė ponas Kulvvinsky? — kažkas 
atsisuko į jį ir didelė grupė žmonių apsupo vyrą.

— O, jie norėjo sužinoti labai daug, bet aš nesu 
kvailys. Jūs žinote mane. aš tuoj pastebėjau, kad nešva-

JAV Lietuvių Bandruomenės 
tarybos trečiosios sesijos -posė
džiai šeštadienį vyko Chicagoje, 
Jaunimo centre. Posėdį atidarant 
maldą sukalbėjo kun. J. Jutkevi- 
čius.

Atidarymo kalboje pirm. J. Ka
počius priminė, kad visuomenė, 
išrinkdama šią tarybą, parodė 
savo pasitikėjimą, ir mes lietu
vių negalime apvilti, o turime 
dirlbti vieningame susitarime.

Pirmininkui paprašius, posė
džio dalyviai atsistojimu pagerbė 
a.a. J. Bačiūnų.

Posėdžiams vadovavo tarybos 
preziduomas: pirm. J. Kapočius, 
vicepirmininkai: kun. V. Dabu- 
šis, dr. P. Vileišis, kun. J. Jutke- 
vičius ir sekr. Arv. Barzdukas. Su 
važiavimas buvo gausus. Iš 52 
narių jau pirmame posėdy daly
vavo apie 45 atstovai iš įvairiau
sių JAV kolonijų, nuo New Yor
ko iki Los Angeles. Tarp atvy
kusių iš toliau buvo Bern. Braz
džionis, V. Bražėnas, dr. V. Ma
jauskas, dr. Br. Nemickas, B. 
Raugas ir kiti.

Bendruomenės tarybos II se
sijos protokolą perskaitė sekr. A. 
Barzdukas.

Diskusijose dėl protokolo kal
bėjo dr. L. Kriaučeliūnas, J. Ja
saitis, V. Balčiūnas, B. Raugas, 
V. Kavaliūnas, K. Miklas, K. Bo
belis, kun. V. Dabušis, Br. Nai
nys, T. Blinstrubas, dr. P. Kisie
lius, V. Kamantas. Protokolas 
priimtas vienbalsiai.

Liet. gen. kons. dr. P. Dauž- 
vardis, sveikindamas suvažiavimą 
Liet. atstovo J. Rajecko ir savo 
vardu, linkėjo gilių svarstymų ir 
nutarimų, kurie būtų naudinti 
Lietuvai ir lietuvių tautai.

Dr. St. Biežis priminė, kad sep 
tyni tarybos nariai pasiūlė į die
notvarkę įtraukti centro valdybai 
pasitikėjimo klausimą. J. Jasaitis, 
dr. Bobelis, dr. Raugas, V. A- 
damkus pasiūlė tą klausimą į die

rus velnias sėdi raštinėje po stalu. Taigi, tikras velnias, 
su šlapia uodega. Ir velnias, ponios ir ponai, tai aš nu
tariau sakyti tik melus. Pirmą kartą gyvenime aš tiek 
daug primelavau.

— Ir ko gi jie tavęs klausė, ponas Kulwinsky? Ką 
mes turime sakyti? — paklausė vėl keletas balsų.

— Nesakykite, ponios ir ponai, tiesos, — vyras pa
kėlė galvą. — Taip padėk Dieve, jeigu jūs pasaky
site tiesą, jūs būsite žuvę. Ir nelieskite šventojo Stalino, 
bet keikite vokiečius. Fabrikuokite apie vokiečius bjau
riausias istorijas. Sakykite jiems, kaip naciai norėjo jus 
nužudyti, kaip jie skerdė jus. Ir aš perspėju jus vėl, lai
kykite liežuvį toli nuo raudonųjų.

Vyras mušė pigia degtine. Jis buvo laimingas ir iš
didus ir jautėsi kaip didvyris. Jis pasuko prie kitos gru
pės ir pradėjo pasakoti tą pačią istoriją.

Tada į eilę atsistojo senutė Budrienė.
— Mama, būk rami, — drąsino Vytautas motiną. 

— jeigu jau kas bloga atsitiks, kiekvienu atveju aš tau 
padėsiu.

— Ne, ne, aš esu labai rami, mano vaike. Geras 
Dievas ir jo palaimintoji Motina padės man.

Pagaliau senoji moteris įėjo į raštinę. Ji išvydo gru
pę karininkų. Jie juokėsi, atrodė draugiški ir linksmi. 
Tada vienas jų kreipėsi į ją gana paprastai:

— Laba rytą, mama. Kuo tu vardu.
Ji nusilenkė jiems su pagarba ir nuolankumu.
Vertėja, jauna moteris, pradėjo viską versti į lie

tuvių kalbą.
— Aš esu Ona Budrienė, — atsakė moteris.
Karininkas iš didelės krūvos anketų ištraukė vie

ną lapą. ? —
£Bus daurUul

notvarkę įtraukti po valdybos pra 
nešimo.

Ilgą veiklos pranešimą davė 
LB cv pirm. B. Nainys.

Didžiaisias LB darbais 
besidžiaugiant

Įdomius, tikrai LB didelius at
liktus darbus liudijančius prane
šimus padarė Tautinių šokių šven 
tės kom. pirm. dr. L. Kriaučeliū
nas, LB Kultūros fondo pirm. Te
atro festivalio kom. pirm. rašyt. 
A. Kairys, LB Švietimo tarybos 
pirm. mok. Jonas Kavaliūnas. Po 
to diskusijose kalbėję pasidžiaugė 
gerai visų atliktu ar dirbamu 
darbu, nes tiek festivalis, tiek tau 
tinių šokių šventė, tiek mūsų jau
nimo švietimo reikalai buvo tvar
komi su pasiaukojimu ir pasiek
ta gražių rezultatų.

L. Valiukas, Vakarų apygardos 
atstovas, priminė, kad vaikus rei
kia mokyti ne tik lietuviškai, bet 
įskiepyti jiems ir lietuvišką dva
sią, kad jie liktų lietuviškame pa
saulyje. J. Jasaitis padarė priekaiš 
tų vienam vadovėliui, kad į jį 
patekę ne vietinių autorių kūri
nių, dr. Radzivanas pasidžiaugė, 
kad LB c.v. susirūpino sociali
niais reikalais, inž. K. Miklas pra 
šė, kad c.v. daugiau informuotų 
tarybos narius apie savo užmo
jus. Inž. V. Kamantas ypač pa
sidžiaugė LB Švietimo tarybos 
darbais, teatro festivalio visuome
niniu pasisekimu, tautinių šokių 
švente ir kvietė kuo greičiau li
kusį pelną pervesti c. valdybai, 
tikrajai tos šventės šeimininkei. 
Skudzinskas iš Bostono nusiskun 
dė, kad laikraščiai už kai kuriuos 
visuomeninius skelbimus ima 
pinigus. (Korespondento pasta
ba: Spauda yra svarbiausias mū
sų lietuviško gyvenimo veiksnys, 
ji, nors ir Lietuvių fondui padė
jo sutelkti pusmilijonį, o jos dau
guma pati skursta, tarnautojai vi
si turi būti kvalifikuoti, o gauna 
tik minimalų atlyginimą. Visų 
organizacijų pareiga lietuviškai 
spaudai padėti, nes be jos visas 
liet. gyvenimas sustotų).

Inž. A. Zaparackas siūlė dides
nius parengimus kartais surengti 
ir kituose miestuose, o ne tik Chi- 
cagoj, žurn. Vyt. Kasniūnas kvie
tė susirūpinti amerikiečiams in
formacijos reikalu, į šį darbą įjun 
giant studentus, kuriems angliš
kai rašyti nebesudaro sunkumų. 
Dr. K. Bobelis, sveikindamas LB 
už atliktus darbus, pastebėjo, kad 
nereikia bijoti jokių diskusijų, ta
čiau jos turi būti vedamos kul
tūringai. Dr. K. Ambrazaitis pa
žymėjo, kad jis neskaitąs šmeižian 
čios spaudos, tačiau dar blogiau, 
kai į tokią spaudą parašo LB di
skriminuojančius straipsnius pats 
tarybos narys. Dr. P. Vileišis 
džiaugiėse, kad suvažiavime tiek 
daug iškelta klausimų, kvietė 
kaip nors įjungti tą jaunimą, ku-

(Nukelta į 4 pusi.)
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(Atkelta ift 3 pusi.)

ris šiandien taip gerai įsikūręs, 
yra lietuvių tėvų išaugintas, o ta 
eiau rūpinasi daugiau pramogo
mis, negu prisideda prie lietuviš
kos veiklos darbu ar lėšomis. Inž. 
V. Adamkus, kvietė tarybą pasi
sakyti ir leisti c.v. išmokėti kul
tūros kongreso metu padarytas 
skolas, nes c.v. neturi be apro
bavimo teisės to padaryti. Suva
žiavimas pritarė ir skolos bus iš
mokėtos. Vilius Bražėnas kėlė in
formacijos reikalo būtinumą. At
sakydamas pasisakiusiems dar 
kalbėjo dr. Kriaučeliūnas, pažy
mėdamas, kad tautinių šokių šven 
tės pinigai bus pervesti LB, tik 
norįs, kad būtų atsižvelgta į šven
tės komiteto pageidavimus, taip 
pat iškėlė kai kuriuos nesutari
mus su c. valdyba. Po jo visa tai 
paryškino c.v. pirm. inž. Br. Nai
nys, ypač nusiskųsdamas, kad bu
vo labai puolamas spaudoje ir 
net tarybos narių. Jis čia pat pa
skaitė dvi ištraukas iš spaudos, ku
riose jis apkaltintas išeikvotoju ir 
komunistų bendrininku. Sios ci
tatos labai visą suvažiavimą su
krėtė, nes kaltinimai tikrai labai 
sunkūs. Jie padaryti spaudoje LB 
tarybos nario ir jie tuo pačiu ap
kaltina visą centro valdybą. Nuo 
Čia pozityviai ėjęs suvažiavimas 
pateko į akligatvį, nes buvo no
rima apginti centro valdybą . ir 
taip pat per daug nepasmerkti 
gal neapgalvotai tuos šmeižtus iš
spausdinusių. Kalbėjo dr. Nemic- 
kąs, adv. J. Smetona, Balys Rau
gas, dr. P. Kisielius, A. Šantaras, 
kun. J. Borevičius, dr. A. Butkus, 
V. Balčiūnas, Arvydas Barzdukas 
ir eilė kitų.

Sekmadienio posėdis
Sekmadienio posėdžiai prasidė

jo po 9 vai. pamaldų, kurios bu
vo tėvų jėzuitų koplyčioje. Apie 
10 vai. jau buvo susirinkę beveik 
visi įsiregistravę tarybos nariai. 
Diskusijos buvo tęsiamos iš šeš
tadienio posėdžio. Tautinių šokių 
šventės komiteto pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas tarybos prezidiu
mui įteikė šventės pelną, apys
kaitą ir pageidavimus. Po to bu
vo ilgai diskutuojami LB ir ALT- 
os santykiai. Aišku, tinkamų iš
vadų nebuvo prieita, nes buvo 
svarstomas ne savas, bet svetimas 
reikalas. Išvada buvo padaryta cv 
pirm. B. Nainio, kad LB c. val
dyba nori tartis ir susitarti su ki
tais veiksniais, bet nenori, kad jai 
kas nors iš šalies diktuotų, ką ir 
kaip bendruomenė turi dirbti. Pa 
daryti centro valdybos nutari
mai buvo išdiskutuoti apylinkėse 
ir apygardose, centro valdyba 
tik tai vykdė.

Septyniems tarybos nariams 
anksčiau pareiškus nepasitikėji
mą centro valdybai, buvo bal
suojama. Po ilgų diskusijų balsa
vimai buvo pravesti slaptai, nepa 
sitikėjimą pareiškusiem atsisakius 
balsuoti. Centro valdybai pasiti
kėjimas buvo pareikštas 24 bal
sais už, 3 — prieš ir 16 susilai
kius, kurie vėliau pareiškė nebal
savę protesto ženklan.

Apygardų pranešimus padarė 
dr. B. Radzivanas (pavaduoda
mas se.rgantį pirm. A. Vakselį)

1944.m. ii pinigą kalimo įmonės išėjo centas, kurio vienas šonas įlenktas, 
gi ant kito šono užspausta kitos monetos ženklai. Centas dabar Rainuoja 
50,000 doL

New Yorko apyg., B. Raugas — 
Pennsylvanijos-Marylando, V. 
Bražėnas — Conn., V. Valiukas 
—Calif., dr. A. Butkus — Ohio,

K. Jankūnas — New Jersey ir A. 
Juškevičius — Illinois. Trumpu 
žodžiu pasveikino PLB pirm. St. 
Barzdukas, apgailestaudamas, kad 
LB dar yra toli nuo tikrojo lie
tuviško solidarumo.

j. Jasaitis referavo apie būsi
mus tarybos rinkimus ir rinkimų 
taisykles. Bet kai kurie tarybos 
nariai pasisakė, kad būtų renka
mi tarybos nariai dabartinėmis 
apygardomis, apylinkėms statant 
kandidatus. Kalbėjo B. Raugas, 
B. Nainys, A. Smetona, A. Šan
taras, dr. B. Radzivanas.

Apie naujo statuto projektą 
trumpai referavo dr. P. Vileišis, 
bet jo diskutuoti nebuvo laiko. 
Buvo pageidavimas, kad tam rei
kalui būtų dar šiais metais šau
kiama speciali sesija, kurioj tebū
tų svarstomas tik statutas. Seno
jo statuto neaiškuma kaip tik ke
lia nesutarimus, nes kiekvienas 
gali jį interpretuoti pagal savo 
norus.

Sesijos pabaigoje buvo priim
tos rezoliucijos ir papgeidavimai.

Sesija baigta, sugiedant tautos 
himną.

— Senieji skelbia karus, jaunieji 
kovoja ir žūna.

— Herbert Hoover

Padeda išspręsti tris didžiausias

DIRBTINŲ DANTŲ
problemas ir rūpesčius.

Truputis PASTBETH miltelių, pabar
stytų ant dirbtinų dantų, atneša to
kius rezultatus: (1) Padeda dirbti
niems dantinis geriau laikytis: (2)
Juos patogiau laiko; (S) įgalina Jua 
kasti 35% tvirčiau be nepatogaus 
Jausmo. PASTBETH milteliai yra al- 
kaline (be rflkštles). Nesukelia rūgi
mo. Jokio limpančio, nemalonaus, 
tešiinio skonio. Gerai pritaikinti dirb
tini dantys būtini sveikatoj gerovei. 
Reguliariai lankykltSs pas dantistų. 
FASTEETH galima gauti kiekvieno] 
raistu parduotuvij.

MOVING
6ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place WA 5-8068

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-Vo m i » I

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAD 
4444 S. YVestem, Chicago B, IU.

Telefonas VI 7-8447.

MOV ING
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairią atstumą

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 0-1882

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. TA 7-5980
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781 
METALO IR
STIKLO:

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiimiiiimiimimmiiiiiimiiiiimiiiiiiin

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

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K šimulis

TELEVIZIJOS
OpalvoctM tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuve Marąuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namą tel. — PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-0421 

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

CONSTRUCTION C0.

E REZIDENCINIAI, E
E KOMERCINIAI, E

MEDICINOS IR =
KITOKĮ PASTATAI H——

M57 WMt OSOk Stnet 
Tel. HE 4-7482

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUE7ITE GIRT PAROEff, SEBV. 
3008 OOth St. Tel. WA 6-3787
3501 OOth St. Tel. WA 5-2757
5585 So. Halsted St. Tel. 354-5520

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu U Chl- 
duros tiesiai J Lietuva.

Didelis pasirinkimas Įvairių me- 
džlagų. Ital. lietpalčių Ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

H. tr V. Žukauskai

L ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me U lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

1O% — 20% —— 30% pigiau mokėsi*, 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FBAN& Z APO LIS

8308K West 05tb Street 
Chicago, Illinois 

Tek GA 4.8854 Ir GR 0-4330

?Iatin5te"^Draug^\

M I S C E L I, A N E O U S

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgą metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visą 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

REAL ESTATE

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos. btz-
nio.
Patogios Išsl.
mokėjimo se-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorą Remontas
5759 So. Vtfestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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REAL ESTATE

$11,500. Mūr. 4 ir 4 kamb. Gazu ap
šild. 2 maš. garažas. Gerame stovy. 
Apyl. Christiana ir 28. SVOBODA 
3739 W. 26th St., LA 1-7038.

Arti Manuette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4% kamb., įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

« kamb. (8 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. apyl. ,

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai
Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIC1US 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

0 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys. 2 auto mūr. 
garažas.

IK aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas, $35,000.

2 po 5 kamb. (3 inieg.), S kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

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

5 K kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE
3 po • kamb. mfir. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5K kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-jų aukštų mfiras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas Netoli mūsų I- 
stalgoe. $18,90*.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Wesiern Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Cermafk Bdn Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namą Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti Į musą ištaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.
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DĖMESIO I

: ♦. ♦. .♦ < o; > & ičt jfc štč .< ♦. ♦. A >
RADIO PROGRAMA

—o-

Semausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 562 E. 
Broadway, So. Boston, Mase. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dieuraštis “Draugas”.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. 5—4 K—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Bevelk naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 69 ir Kedzie. 
$75,000.

10 butų mūras prie pat Marąuette 
pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public 

2787 W. 43 St. — CL 4-2396

SKELBIMAS
Uotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

mūro garažas. Tuoj galit Užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

1 K aukšto mūras. 2 butai, 2 autų
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų mūras. Platus lotas. Mūro
garažas. Prie pilt. Marąuette pko 
$29,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

3 butų, 15 metų mūras, Ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų vlrtuvSs, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0(J0 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

« kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, alr conditioning. 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $84,000. Turime raktus.

VALDIS REAL ESTETE

2458 W. 69thSt. RE 7-7200

Prie 68 Ir Westorn 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

IK aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 Ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. Ir butas rūsy 8-jų kamb. 
$28,900.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Maplevvood Av- OL 4-7450

Remkite “Draugę”.

3 po g kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
$42,000.

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

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

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

fl kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. $20,500.

IK aukšto mūr. 5 Ir 6 kamb. 2 
Ujimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas 87 Ir Oakley Š10.5OO

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT HELP U’ANTED — VYRAI

BUTAI: rinktiniams nuomininkams,
liest Agency. 2D25 W. 03. I*R 8-0032
Nelaukit — užsiregistruok lt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
lus. Savininkai krelpkltBs dSl pa. 
tarnavimo nemokamai

HELP MANTED — MOTERYS

SECRETARY
STENOGRAPHER

to Sales Manager. Good shorthand 
and typing skills and mature enough 
to maiše deciaions and keep boss in- 
formed by phone whlle he travels. 
Excellent vvorking conditions and 
company benefits. Salary commensu- 
rates wit;h experienee and ability.

For app’t. Call 078-6840 
Mr. .1. H. le* marti, Sales Mgr.

AMERICAN LaFRANCE 
CORPORATION 

SCHILLER PARK, ILLINOIS

CLERK-STENO
Pleasant diversified work in con- 

geniai office. Typing and short
hand essential. Salary open.

APPLY TO MR. GUDINĄS

686-7035

BUTLER AVIATION
O’Hare Field

HELP U’ANTED — V YR U

INDUSTRIAL PA1NT SHADBR
Well cstablished nailonai m£r. of 
Industrial flnish coatings in the 
Chgo.. sub. area needs a paintshader 
vvith provious industrial expcrlence 
for pigmented and dyed coatings. 
Many esc. employee benefits and 
pay.

Please call John Savino 
343-3100 for an interview

OPERATORS

CORRUGATED
CARTONS

• PRESS OPERATORS
• FOLDER GLUE OPERATORS
• EXPERIENCED HELPERS

STEADY JOBS — GOOD PAY
Small town atmosphere — LARGE 
TOWN PAY. Live in sunny Roek/ord. 
Special incentive.
Write or call Mr. B. Sacrider collect. 

Area Code 815-398-2100

WEYERHAEUGER COMPANY
2100 28RD AVENUE 

ROCKFORD, ILLINOIS 61110
An Equal Opportunity Employer

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillililliiii*

Terrific Openings For First Class

MACHINISTS
De Vlieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders

Vertical Tuming Lathes Die Makers
CHOICE OF SHIFTS — PLENTY OF OVERTIME 

“IF YOU’VE TRIED SOME OF THE RĘST —
COME NOT AND TRY THE BEST’’

Apply, Write Or Call:

VICETE DIE & ENGINEERING 
45241 Grand River, Novi, Michigan

THE UDYLITE CORP.
NEEDS EXPERIENCED

MACHINE ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

MUŠT READ BLUEPRINTS; OWN TOOLS 

FULL RANGE OF FRINGE BENEFITS 

APPLY IN PERSON, WRITE, CALL (313) 539-3400

MANUFACTURING PLANT 
21441 Hoover Road

W a r r en , Michigan
Bet.ween 8-9 Mile, Off Toepher 
An Eąual Opportunity Employm^^tfa

ENFRBIENUED 
METAI. POIJSHERS 

WANTED
'Steady Work 

Overtime
2701) W. Vau Buren St. 

Industrial Metai 

Fabricator

— needs —■ 
ARC WELDERS

HELI - ARC 
WELDERS 

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacatlons. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Streot 

Chicago, Illinois

MAINTENANCE

take ovej- oiir plant malntenance, 
We need a top maimtenancd man to 
whloh Includes maintalnlng punoh 
uresses, prlųting oąuipment. metai 
sho eąulpmcnt, plant heating pneu- 
matic eąuipmcnt. JĮgs, and fbtures. 
MuHt be abi o to handle all phaaes of 
electrical work, supervlse and tverk 
with men in malntenance on electrl- 
cal and mechanical projeets. Top pay 
and company benefits. Good ftteady 
future wl.th a growing co.

EMBOSOGRAPH CO.
1180 Hrąhtuood

Mr. L. Prlzane 472-ūūūO

SHEAR MAN
Steel warehouse wants reliable man. 
Will train someone with some ex- 
perience. Permanent job, good future.

CRAWF0RD STEEL C0.
3720 SO. ALBANY________FR 6-6069

GENERAL FACTORY
Man mechanicaUy inclined for 
machine aliop and bench assembly. 
Mušt have some experienoe and have 
some hand tools.

FRIGID FLUID C0.
465 Dea Pleinės Chicago

ALUMINUM SIDING 
APPLICATORS

Household door and window in- 
staller. Contact:

P & S INSTALLATION
_______ TEL. — 543-5332

DRIVER
age 18 to 23

Need responsible man for 
delivery and pick-up.

Mušt have good driving record. 
Northvvest side

763-3350

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

J



MIRfi VEIKLI AMERIKOS LIETUVE

s_2,

A. a. Antanina Nausėdienė

Nustojo plakusi širdis lietuvės, 
“ kuri gyveno savo jėgas atiduoda

ma Lietuvai, lietuvių įstaigoms, 
katalikybės reikalui: balandžio 
19 d. mirė Antanina Nausėdienė, 
viena iš žymiausių Amerikos lie-1 
tuvių veikėjų, išgyvenusi 77 m. 
amžiaus. i '

Gimusi buvo Šeduvoje. Jaunu
tė, kelerių metų mergaitė, atvyko 
1 JAV Chicagoje baigusi aukš-

tūkstančių dolerių aukų, kurio
mis buvo paremtas šv. Kazimie
ro akademijos rūmų įrengimas, 
duodamos stipendijos neturtin
goms lietuvaitėms, siekiančioms 
mokslo, visokiais būdais pare
miama lietuvaičių Šv. Kazimie
ro seserų darbas.

Velionės Ant. Nausėdienės e- 
nergijos pakako vykti į rytines 
JAV sritis ir ten organizuoti 
naują Šv. Kazimiero akademijos 
rėmėjų centrą rytinėms valsti
joms. Ant. Nausėdienės pastan- 

i gomis, su geromis talkininkėmis, 
kaip V. Galnaitė ir kitomis, bu
vo rengiami bazarai, vakarienės 
piknikai, padedant energingoms 
skyrių pirmininkėms buvo sutelk
ta lėšų, kurių dėka paremta šim
tai besimokančių neturtingų lie
tuvaičių. Pirmininkė Nausėdie
nė savo iškalbingumu, draugiš
kumu, veiklumu, tvarkingumu, 
drausmingumu visas žavėjo ir 
jungė.

Tačiau velionė buvo platesnio 
masto visūomeninkė. Ji uoliai 
dirbo Tautos fonde, būdama 
centro valdyboje iždo globėja, ji

Alvin Marks St. Croix Beach, Minn., vietovėje elektros darbininkai nau
doja laivelius, kad galėtų apsemtame mieste sutvarkyti elektros laidus.

PAVOGĖ 100 VARGONŲ DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio 22 d. S

šeši buvę Hammond vargonų 
kompanijos, Melrose Parke, 
darbininkai įkaitinami pavogimu 
bent 100 vargonų iš kompanijos 
sandėlio. Vargonai kainavo nuo 
$2,500 iki $4,000 už kiekvieną.
Juos pardavinėjo labai sumažin
ta kaina nuo $700 iki $900.

36 NAUJI KUNIGAI
Chicagos kardinolas John 

Cody geg. 14 d. įšventins kuni
gais 36 diakonus St. Mary of 
the Lake seminarijos koplyčioje. 
250 klierikai lanko teologijos 
fakultetą, 370 studijuoja filoso 
fijos ir kolegijos skyriuose, 
1,118 mokinasi pradedamosiose 
seminarijose.

tesniąją mokyklą, kai kurį laiką buvo Susivienijimo centro val- 
mo ytojavo Šv. Mykolo lietuvių dybos vicepirmininkė, Amerikos
par. mokykloje. Taigi buvo vie
na iš pirmųjų lietuvių mokytojų 
mūsų mieste. Pradėjusi darbą su 
religinėmis ir šalpos parapinėmis 
draugijomis, ta energinga lietu
vė plačiai išsiliejo savo veikimu. 
Pamačiusi, kad siaurų vietinių 
pašalpinių draugijų veikimas la
bai ribotas, įsitraukė į organiza
vimą Katalikių moterų sąjungos. 
Tuo reikalu ji ėmė važinėti, lan
kyti kolonijas, rašyti į spaudą, 
organizuoti kuopas, kad būtų iš
plėstas lietuvių moterų savišal
pos ir švietimo veikimas. Visur 
stengėsi įnešti idealistinę, lietu
višką patriotinę dvasią.

Pradėjus veikti lietuvaičių mo
kytojų Šv. Kazimiero seserų vie
nuolynui, buvo reikalinga jam 
visuomenės parama, ypač, kad 
Chicagoje įsisteigė Šv. Kazimiero 
akademija, kuriai lėšų taip stigo. 
Ant. Nausėdie*ne™3alyvavo Šv. 
Kazimiero akademijos pirmaja
me susirinkime. Jį pasireiškė sa
vo giliu sumanaumu, organiza
ciniu sugebėjimu, pasišventimu’ 
religiniams ir lietuvybės idea
lams ir buvo išrinkta tos organi
zacijos pirmininke. Ji tapo šios 
draugijos steigėja ir vadovė, ir 
taip sumaniai visam veikimui 
vadovavo, kad pirmininkės parei
gose išbuvo beveik pusšimtį me
tų. Jos vadovaujama organizaci
ja iš 7 pirmųjų išaugo į kelis

lietuvių tautos tarybos narė, veik
li talkininkė vyčiuose ir Labda
rių dr-je. Ji buvo išrinkta nare 
delegacijos, kuri vyko pas prez. 
Wilsoną prašyti pripažinti Lietu
vą nepriklausoma.

Velionės gausių darbų garsas 
pasiekė ir Lietuvą. Ji buvo apdo
vanota DLK Gedimino ordinu, 
o 1953 m. kard. Striteh Marijos 
aukš. mokyklos auditorijoje po
piežiaus Pijaus XII vardu įteikė 
ordiną Pro Ecclesia et Pontifiie.

Velionei nebuvo svetimas ir 
spaudos darbas: ji 1918 -1923 m. 
redagavo žurnalą “Moterų Dir
vą” ir bendradarbiavo “Drauge”.

Paskutiniu metu velionė sir
guliavo. Jos gyvastis užgeso, bet 
jos didžių darbų nuopelnai pasi
liks Amerikos lietuvių istorijoje 
ilgiems laikams. J. Pr.

SENATORIUS DIRBA PRIE 
KANALIZACIJOS

Illinois valstijos senatorius 
Charles Chew, negras demokra
tas iš Chicagos, asamblėjos se
sijoje Springfielde pasislkundė 
dėl mažo senatorių metinio 
$9,000 atlyginimo. iSfusekta, kad 
jis kartu turi ir inspektoriaus 
darbą prie miesto kanalizacijos

tūkstančius narių apjungiantį są- j departamento. Šiose pareigose 
jūdį, įstengusi surinkti šimtus per metus uždirba $9,120.

CHICAGOS ŽINIOS
Hancock dangoraižio artumo. 
Taip pat siūloma vieta kryžiuo
tus! su oro takais lėktuvų artė 
jančių nusileisti O’Hare aero
drome. FAA siūlo patogesnę vie 
tovę Sy2 mylios nuo pakraščio 
j rytus nuo 55-tos gatvės.

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz-

Snaigių karalaitė
Gintaro takais
Ambarita (anglų klb) 1.00 

jų pasaulio:
deliai ar apsakymėliai iš jaunu

li irutės ryta., 0.95
Jaunieji daigeliai 1.30

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

ANTOINETTE NAUSĖDA
PO TfiVAIS RUNOVICICTft 

Gyveno 3747 W. 1l4th Street, Chicago, Illinois.

Mirė balandžio 19 d.. 8 vai. vak., sulaukusi senatvės 
Gimė Lietuvoje, Šeduvos parap. Amerikoj išgyveno 70 m. 
Liko giliai nuliūdę: dvi dukterys — Felice Gilmore, žen

tas John ir Bemice Shagzdas, sūnus Edward, keturi anūkai — 
Constance Jezierny, jos vyras Thomas, Gloria Gilmore, Lo
retta Rayman, jos vyras Andrew ir Joseph Sbagig, 10 pro- 
anūkų ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė buvo garbės pirmininkė šv. Kazimiero Seselių 
Rėmėjų priklausė LR.K. Suslv. 15 kuopai. R. K Moterų 
Susiven. 1 kp., laivo narė ir organizatorė Liet. Moterų Klubo.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., bal. 23 d., 10 vai. 
ryte iš koplyčios į švč. Panelės Gimimo parap. bažnyčią ir Iš 
jos į Šv Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

UŽMOKĖJO KETURIS 
MILIJONUS MOKESČIAIS UŽ 

PAJAMAS

Eugene Coyle, Chicagos In- 
ternal Revenue skyriaus vedė
jas, pranešė, kad bal. 15 d. iš 
vieno piliečio gavo $4,070,000 
čekį. Jis tiek turėjo užmokėti 
mokesčių už gautas $7,650,000 
pajamas. Kitas pilietis, turėjęs 
$3,862,000 pajamų, užmokėjo 
$2,036,000.

GAL REIKĖS ATLEISTI 
7,138 MOKYTOJUS

Jeigu Illinois valstija neparū- 
pins 68 mil. dolerių Chicagos 
viešųjų mokyklų sistemai, ši ne
pajėgs užbaigti 1969 metus, ir 
ateinantį rudenį turės atleisti 
7,138 mokytojus. Apie tai pra
neša mokyklų superintendentas 
James Redmond.

SIŪLOMAS AERODROMAS
EŽERE NEPRIIMTINAS

Federalinė aviacijos adminis
tracija (FAA) nepriėmė miesto 
siūlomą vietovę ežere statyti 
11,000 akrų aerodromą 5y2 my 
lios atstu nuo pakraščio į rytus 
nuo 31-os gatvės. Vieta būtų 
nesaugi dėl 100 aukštų Joihn

G £ L ė S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
b- kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYCIa 

2443 W. 68rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

Mielai JANEI ir jos broliams POŠKUMS, jų 
mylimai tetai

A. + A.
JUZEI CICKEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą.

K3LASĖS DRAUGES —
GERTRŪDA SLABY, GENE ANKIENE,
ONA DAUKŠIENE, ANTANINA REJERIENE

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

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

Kurkite geresnę ateiti
Įsijunkite i CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4J4%- Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELĖ:

Brangiai motinai — Šv. Kaz. Sės. rėmėjų 
draugijos įsteigėjai ir jos centro pirmininkei 
per 45 ųietus:

A. -f- A

ANTANINAI NAUSEDIENEI
MIRUS,

sūnui, EDVARD NAUSĖDAI, dukroms: FELICE 
GILMORE ir jos šeimai, BERNICE ŠVAGZDIS ir 
jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Jedvyga Kuzmickienė, 
Katarina Pocienė,
Vera Galnaitė
Buvusios centro valdybos narės

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 Wost 7lst Street 
1410 So. 50th Ava., Cicero

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

t r i

T g -——i
j;. SKAPKinis
m i ®
i H S ...... .

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

mėnesinės
SANTAUPOS

12 YRS. '4 YRS. 16 YRS?

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

8 YRS?'
'siO.OOį $252.131 $524.08Į $833.30

20.001
30.001

504.2611.058.16 j 1.666.59
756.39 Įl.587.2512,499.89

40.0011,008.5312,116.3313,333.18
50.00TL260^6!2,645.4114,166.48

_60.00i 1,512.7913,174.4914,999.78
~7Q.00i 1,764.9213,703.5815,833^07
~80.0Q 12,017.05 Į 4.232.6616,666.37
~Qii 0012.269.1814,761.7417,499.66
100.0012,521.3215,290.82! 8,332.96

81,167.46
2,334.91
3,502.37
4,669.82
5,837.28
7,004.73
8,172.19
9,339.65

10 YRS.
$1,534.511
3,069.021
4,603.531
6,138.04!
7.672.551
9,207.061

10,741.571
12,276.081

10,507.10113,810.591
11,674.56115,345.09!

SAFETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

SAFETY OFr/&/YOUR SAVINGS

INSURED
u P to />/

on $8,000.00 
Certificates

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad ba
landžio 19 d.. 1969 m., 8:05 vai. ryte mirė mūsų mylimas vy
ras, tėvas ir senelis

A, “J- Ak

MYKOLAS NIAURA
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Park koplyčioje, 

2533 VVest 71st Street.
Laidotuvės įvyko pirmadienį, balandžio mėn. 21 dieną. 

Kūnas buvo nulydėtas į Švenčiausios M. Marijos Gimimo 
bažnyčią ir iš jos į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę lieka: žmona Ona, du sūnūs — Vytas ir Alfonsas, 
dvi dukterys — Alfa Tntiys ir Apolonija Slapšys ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Telef. 476-2345.

011 Pass Book 
KE® Accounts

JOHN Pakel, President

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R Š Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

2 FREE PARKING LOTS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
2814 W. 2Srd PLACE,

IR SONOS
Tel. REpublie 7-1218 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLvmnic 2-1003

Sigmund i. Sutkus
7909 STATE RD„ OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320.

Perskaitę Prausia, duokite kitiems pasiskaityti.
Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi



6 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio 22 d.
• jtv. ŠAUNAUS DARBO PABAIGTUVES

X Religinės spaudos diena 
ruošiama sekmadienį, balandžio 
27 d. šv. Mišias atnašaus ir 
pritaikytą pamotkslą pasakys 
prel. Vyt. Balčiūnas 11 vai. ry
to lietuvių jėzuitų koplyčioje. 
12 vai. Jaunimo centre bus ati
daryta lietuvių religinės spau
dos paroda. Atidaromąją kalbą 
pasakys kun. Vyt. Bagdonavi
čius, MIC. 3 vai. po pietų Jau
nimo centro didžiojoje salėje į- 
vyks iškilmingoji akademija. Jos 
programoje: dr. Vyt. Vyganto 
paskaita ir literatūros popietė 
su rašytojais K. Bradūnu, J. 
Švabaitė-Gylienė ir Č. Grincevi- 
čium. Bilietai į iškilmingąją 
akademiją gaunami Marginiuo
se (2 dol. studentams ir 1 dol. 
studentams ir moksleiviams).

X Amerikos Lietuvių taryba 
paskutiniame savo posėdyje nu
tarė jau dabar perduoti Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui iš Vasario 16 d. minėji
mų metu surinktų aukų penkis 
tūkstančius dolerių. Aukoms su
plaukus į centrą, VLIKui bus 
skiriama daugiau. Praėjusiais 
metais taryba VLIKui perdavė 
10,000 dolerių.

X Aleksandras Gešventas, po 
operacijos guli dr. F. V. Kauno 
priežiūroje Lorettos ligoninėje, 
645 S. Central St. ikamb. 605 
B-l Telef. MA 6-4300. Lankyti 
galima nuo 2—4 ir nuo 6—8.

X Lietuvių Fronto bičiulių
susirinkimas įvyks šį penktadie-1 d„ šeštadienį, 2 vai. p.p. Šv. Juo
nį B. Pakšto salėje 7:30 v. v. 
Bičiuliai kviečiami gausiai atsi 
lankyti.

X Apie senus vertingus bai 
dus paskaitą Balzeko kultūros 
muziejuje skaitys Joseph Zywic 
ki, Chicagos Istorinio muziejaus 
kuratorius, balandžio 29 d. 7:30 
—9 v. v. Įėjimas nemokamas. 
Besidomintiems bus tikrai įdo
mu patirti, kokie baldai laiko
mi vertingais. Paskaita bus ilius 
truota skaidrėmis.

X Julius Gaidelis, operos 
“Dana” muzikos autorius, pra 
tęsdamas prenumeratą parėmė 
mūsų dienraštį 5 dol. auka. Dė
kojame.

X Skaitytojų parama stipri
na dienraštį. “Draugui” aukų 
prisiuntė: po 3 dol. — S. Bikul- 
čius, J. Vilūnas, P. Cerkauskas; 
po 2 dol. — M. Piranckūnas, S. 
Tallat-Kelpša, AJlb. Girdauskas,
K. Vasiliauskas, G. Dvareckas,
T. Šaulys. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X Stasys Nutautas, Tabor 
Farm, Sodus, Mich., dėkodamas 
už “Draugo” kalendorių, kuris 
kiekvieną dieną jį džiuginąs, 
prisiuntė 5 dol. auką. Labai 
ačiū.

X Zenono Puzinausko, 49 m., 
nuotrauką ir platesnį aprašymą 
įsidėjo praėjusio šeštadienio 
Chicago American dienraštis. 
Z. Puzinauskas, dabar yra vie
nos Ymcos, 19 S. La Šalie, 
aukšt. mok. vedėjas. Pažymėta, 
kad jis baigęs Vyt. Didžiojo uni 
versitetą Kaune ir buvo krepši
ninkas.

X Bernicę Thamsonienę, 
10635 So. May St., žinomą Ro- 
selando veikėją ir visų vienuo
lynų amžiną narę namuose išti
ko skaudi nelaimė, susilaužė ko
ją, jau penkta savaitė kaip gu
li Šv. Kryžiaus ligoninėje dr. 
Onos Vaškas geroj priežiūroje 
kamb. 445.

X Lietuvių Katalikų susivie
nijimo sekretorius išsiuntinėjo 
kuopų sekretoriams dvigubo di
videndo čekius, kurie pradžiu
gins susivienijimo narius. Kata
likų susivienijimas jau ne pir
mą kartą savo nariams moka 
dividendus, šiais metais susi
vienijimo valdyba šaukia seimą 
VVaterbiuyje.

x šv. Kryžiaus ligoninės stu 
denčių mokslo eigos paroda į- 
vyiks gegužės 17 d. 10—2 v. li
goninės patalpose, gegužės 10- 
17 d. skelbiamos ligoninių savai 
tės proga.

X Elaine Marszokek ir Casi
mir Radke jungtuvės įvyko ba
landžio 12 d. 2 vai. p. p. šv. Bru 
no bažnyčioje. Vestuvių puota 
buvo Gold Coast salėje# 2525
W. 71ht St. Maistas buvo labai 
geras, skoningai paruoštas Ra- 
chunų. Casimir Radke yra sū
nus Anastazijos ir Kazimiero 
Radke, anūkas veikėjos Marijos 
Paukštienės. Vestuvių puotoje 
dalyvavo keletas šimtų svečių. 
Jaunieji buvo gausiai apdovano
ti.

X Jonas B. Petrulis, pradėjo 
tarnauti Harris, Upham b-vėje 
Chicagoje kaip firmos registruo
tas atstovas. Pagrindinė b-vės 
įstaiga yra New Yorke. Chica- 
giškės firmos adresas yra 135
S. La Šalie st.

X L.S.K Neris ketvirtus me
tus iš eilės tapo Šiaurės Ameri
kos klubinis krepšinio meiste
ris, Clevelande įvykusiose žai
dynėse. Visos trys krepšinio ko
mandos savo klasėse laimėjo ne ti tylos uždangą, kad apie mu3 
žemiau, kaip antrą vietą. Ypa- amerikiečiai daugiau kalbėtų ir
tingai gražiai pasirodė jauniau
sieji, nugalėdami Detroito Kovą 
ir 1968 metų meisterį. Toronto 
Aušra. Finalinėse rungtynėse su 
klupo prieš aukštaūgį Hamilto
no Kovą. Komanda yra daug 
žadanti ateičiai. Už ją žaidė: J. 
Juozevičius. T. Vaitkus, E. Mik 
šis, A. Liškūnas, S. Puidokas, 
V. Lukas, J. Riškus ir A. Tamo
šiūnas.

X Antano Saulaičlo, iSJ šven 
timai į kunigus bus gegužės 17

zapo parapijos bažnyčioje, Wa- 
terbury, Conn. Šventimus atliks 
vysk. Vincentas Brizgys.

X Ir aš ten buvau,, alų midų 
ragavau.

_____ Gal galėsite taip sa
kyti, kai atvyksite į “Aušros 
Vartų” tunto tėvų komiteto ir 
vadijos ruošiamą pofrūvį, kuris 
įvyks B. Pakišto salėje šį šeš
tadienį, balandžio 26 d. 7:30 
vai. v.

Be šaunios muzikos, gardžių 
užkandžių j r malonių draugų, 
bus dar visiems ir viena kita 
staigmena. Staliukus rezervuo - 
kitę telefonu 778-0699. (pr.)

x Pavasario linksmybės ne 
tik gamtoje, bet ir B. Pakšto 
svetabiėje džiugins visus, kas 
š. m. gegužės 10 d. 8 vai. vak. 
ateis j Marąuette Parko litua
nistinės mokyklos Tėvų komi
teto ruošiamą vakarą - balių.

Užsisakykite sau ir savo 
draugams patinkamus staliukus 
pas B. Vanagienę — telef. PR 
6-6479 arba pas I. Laučienę — 
telef. 636-3562. (pr.)

X Baleto “Jūratė ir Kasty
tis” pastatyme, geg. 17—18 d. 
d., dalyvaus daugiau 70 žmonių. 
Įsigykite bilietus iš anksto. Bi
lietai gaunami Marguty, 2422 
W. Marąuette Rd. ir Marginiuo
se, 2511 W. 69 ®t., (pr.)

X Roberto Racaičio ilgą eilę 
metų vadov. Marąuette par
ko šachmatininkų būrelis turi 
daugiau pusšimčio narių, žaidi 
mai įvyksta kiekvieną antradie
nį 7 v. v. parko name (field- 
house) ir vasaros metu savaitga 
liais parke. Pažaisti atvyksta: 
Aleksanderis, Estka,, Fabijonas, 
Juška, Makauskas, Petrauskas,

Balfo Chicagos apskr. susirinkimo prezidiumas, iš kairės: sekr. — Jonas 
Litvinas, pirm. — Jonas Bertašius, pranešimą daro Balfo c. v. gen. sekr. — 
Albinai Dzirvonas. Vajaus užbaigimo proga ir seimo reikalais, susirinkimas 
įvyko kovo 8 d. Jaunimo centre- Nuotr. K. Bružo

Lemonto Maironio Lit. mokyklos mokiniai su mokytojais. Mokytojai (iš k. j d.: M. Llmbrasienė, M. Burbienė, J. 
Lukošiūnienė, J. Briedis, O. Abromaitienė, K. Jakštas, R. Mastienė, V. Umbrasas, Z. Katiliškienė, E. Razmienė, A. 
Grinienė.

INFORMACINIS PRIEŠKOMUNISTINIS 
SEMINARAS

Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
vadovybė Chicagoje, kai kurių 
talkininkų remiama, pereitą sa
vaitgalį vienoje Jaun. centro 
klasėje suruošė seminarą, ku 
rio tikslas, kaip pažymėjo ati
darydamas J. Jasaitis, “pralauž

rašytų’
Susirinkusius sveikino gen. 

konsulas dr. P. Daužvardis, PLB 
centro valdybos pirm. St. Barz
dukas, V. Bražėnas.

Pirmąją paskaitą skaitė J. 
Daužvardienė, tema “Informavi 
mas ir reagavimas į visus tei
giamus ir neigiamus pareiški
mus, kurie liečia Lietuvą”. Pre
legentė pažymėjo, kad tyla vei
kia mūsų nenaudai, bet tą tylą 
dažnai paruošia patys lietuviai, 
nesuteikdami amer. spaudai rei 
kiamų informacijų. Ji nurodė ir 
kai kurias konkrečias veiklos 
priemones: skaitytojų laiškų 
spaudai rašymą, informaciją gy
vu žodžiu, telefonu, telegramo
mis, parūpinimu literatūros; iš- 
ikėlė greito reagavimo reikšmę 
ii' kt. Tai buvo tiksliausia ir ge
riausia paruošto šio paskaitų 
ciklo paskaita.

St. Pieža, senas amerikiečių 
spaudos darbuotojas ir mūsų 
or-jų veikėjas, iškėlė kai iku 
riuos būdingus Amerikos spau
dos savumus ir stengėsi nuro
dyti kai kuriuos kelius, kuriais 
galima tą spaudą mūsų reikalui 
pasiekti. Šioje vietoje, ypač lais 
kų raižyme lietuviai nesą labai 
aktyvūs; mums jau seniai atė
jęs laikas plačiau “išsižioti”, nes 
ir ši sąvoka esanti kilusi iš “žo
džio”. Jis apgailestavo kad ligi 
šiol neturima gerai organizuoto 
spaudos bei informacijos biuro. 
Į informacijos darbą reiktų į- 
traukti ir su mūsų organizacijo 
mis nesusirišusius pajėgius lie
tuvius, ypač mokslo žmones.

Inž. A. Rudis, kiekvieną savai
tę radijo bangomis vedąs “šešta 
dienio forumo” programą, kal
bėjo apie lietuvišką informa
ciją radijo bangomis ir televizi
jos tinklo keliu. Iškėlė daugelį 
sunkumų bet drauge nurodė ir 
kai kuriuos būdus prasiveržti. 
Pasiguosta, kad daugelis kraštų 
mūsų radijo informacijas truk
do, bet veikiant daug ką galima

Steikūnas, Toliūnas, Vosylius, 
Žakas ir daug kitų lietuvių, lat
vių bei kitų tautybių žmonių, to 
būrelio narių ir ne narių, mėgs
tančių praleisti kelias valandė
les laiko jaukiai ir kultūringai.

padaryti.
Inž. J. Jurkūnas kalbėjo apie 

kitas informacijos bei prasiver
žimo priemones: demonsrtacijas, 
piketavimą, kultūrines priemo
nes, leidimą knygų anglų kalba, 
(koncertus, minėjimus, asmeniš
kas pastangas, apie nesistengi- 
mą įtraukti į darbą mūsų pačių 
jaunimo. Diskusijų metu jis 
pats įiškėlė reikalą keisti mūsų 
minėjimų bei susirinkimų dva
sią, pravedimo būdą, kovos tak
tiką.

Apie Lietuvių informacijos 
centro steigimą, numatytam pre 
legentui R. Keziui neatvykus, 
kalbėjo J. Jasaitis, pabrėžda
mas, kad pirmiausia reikią su
rinkti — suregistruoti mūsų kul 
tūrininkus ir per juos eiti į 
Amerikos spaudą, gyvenimą, ši 
nauja institucija, vienos kurios 
centrinės or-jos globojama bei 
išlaikoma, turi būti įkurta visų 
kitų pritarimu. Centrinė infor
macijos įstaiga turėtų savo sky 
rius, per kuriuos tinkamai ir 
laiku reaguotų.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC. 
paskaitininkų ir diskusijose da
lyvavusių asmenų pareikštas 
mintis susumavo ir pateikė iš
vadas.

Sekmadienį, tęsiant seminaro 
programą, iš New Yorko atvy
kęs visuomenininkas Vilius Bra 
žėnas kalbėjo apie dogmas ir 
herezijas išeivijos veikloje. Jis
pabrėžė, kad kartkartėmis rei- lietuviai, geri katalikai ir iš

mokslinti berniukai. Džiaugėsi,kia sustoti ir peržiūrėti, ar mes 
su savo veikla esame gerame 
kelyje, nes kartais dalykai, ku
rie laikomi dogmomis, iš tiesu 
yra herezijos. Prelegentas paša 
Ikė, kad esą negalima visko ati
duoti kultūrai ir užmiršti lais
vės kovų. Kultūrininkai, kurie 
kultūros labui atsisakytų lais
vės kovos, būtų heretikai. Pri 
lyginęs visas mūsų pastangas 
rąstui, pasakė, (kad prie jo kul
tūrinio plotgalio susibėgą mūsų 
pajėgiausios jėgos, kai tuo tar
pu rąsto storgaliui (politinėms 
laisvėms kovoms) kilnoti ma
žiau jėgų ir lėšų beskiriama. V. 
Bražėnas pabrėžė reikalą vis 
daugiau jaunimo įjungti į lais
vės kovų pastangas.

Ar šios kelios paskaitos savo 
tikslą pasiekė, būtų sunku tiks
liai atsakyti. Jeigu dauguma pa
skaitų ir buvo neblogai paruoš
tos, tai paskaitų ruošėjai neno
rėjo ar neįstengė jomis sudomiu 
ti tos mūsų visuomenės dalies, 
kuri tokį informacinį darbą ga
lėtų dirbti ir žymia dalimi jau 
dirba. Turima galvoje jauni
mas, kurio paskaitose kaip ir 
visiškai nebuvo. Patys seminaro 
dalyviai — vyresnio amžiaus 
žmonės, turį daug gerų norų, 
bet nežiną pakankamai infor
macinio darbo sąlygų ir nemo
ką angliškai. Taigi seminaro da
lyvių veikla ateityje galės būti 
tik labai ribota. Pats dalyvių 
skaičius nebuvo didelis — siek 
davo keliasdešimts ir nuolat 
keitėsi. Tai buvo dar viena eilp>- 
noji seminaro pusė. Reikia ta
čiau pripažinti, Ikad nuolatinių 
dalyvių dauguma aktyviai daly 
vavo diskusijose ir kėlė dėme
sio vertus klausimus. Visi ta-

POETAS

TĖVŲ

BALIUJE

Šv. Antano gimnazijos rėmė
jai, daugiausia tėvai, kurių sū
nūs mokosi toje pranciškonų 
gimnazijoje Kennebunkporte, 
šeštadienio vakarą Jaunimo cen 
tro didžiojoje salėje, Chicagoje, 
surengė pobūvį.

Programą pravedė K. Vesel
ka, jau pradžioje savo humoris 
tinę deklamacija visus svečius 
linksmai nuteikdamas.

Buvo parodytas Šv. Antano 
gimnazijos filmas — moksleivių 
koncertai, šuoliai į maudymosi 
baseiną, pasivaikščiojimai erd
viame parke, smagios valandos 
Atlanto pakrantėje, švenčių iš
kilmės, tautiniai šokiai, rašyto
jų atsilankymai, Putnamo mer 
gaičių dalyvavimai programoje, 
berniukų sportas, pamaldos, ta
lentų pasirodymai, šokiai, pa
veikslų galerija.

Filmas buvo spalvotas. Jį ro
dant buvo perteikiamos moks
leivių dainos.

Gimnazijos direktorius, poe
tas L. Andriekūs, GFM savo 
kalboje džiaugėsi kad atvykusie
ji į pobūvį vertina Šv. Antano 
gimnazijos darbą. Linkėjo ir to 
liau nepavargti organizuojant 
paramą gimnazijai. Iš Chicagos 
Šv. Antano gimnazijoje yra 33
mokiniai _  visas trečdalis.
Pranciškonai stengsis viską da
ryti, kad moksleiviai būtų geri

kad moksleiviai geri.
Programos vedėjas Veselka

stebino savo kūrybingumu ir 
nuostabia atmintimi, kai pakar 
totinai deklamavo savo humo
ristinius posmus apie gimnaziją 
ir banketą.

Buvo ir L. Bichnevičiaus or

Šventė Putnamo bendrabutyje. (Iš k. 
į d.): kapelionas kun. St. Yla, Jo
ana Kuraitė, Kristina Šipailaitė, sės. 
M. Viktorija, Aldona Rygelytė, Biru
tė Venclovaitė, Vida Petrutytė, sės. 
M. Paulė.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINTAI 
Mes patelefonuosime jflaų gydytojui

čiau nusiskundė, kad mūsų veiks 
niai ligi šiam laikui nėra parū
pinę tinkamos informacinės li
teratūros.

Baigiant teiktų pastebėti, kad 
mintis plačiau diskutuoti mūsų 
informacijos svetimiesiems per
teikimo būdus nėra bloga. Reik 
tų tiktai informacinį darbą taip 
išplėsti, kad jis būtų vedamas 
ne tik JAV, bet ir kituose kraš 
tuose. Būtų taip pat labai gerai, 
kad panašaus pobūdžio diskusi
jas imtųsi iniciatyvos suruošti 
ne kuri nors “senių” organiza
cija, bet mūsų mokslus einąs 
ar ką tik juos baigęs mūsų jau
nimas. Gal tada šioje srityje 
dedamas pastangas sektų ir tiks 
lesni, vaisingesnį darbai, b. hv.

Po ketvirtojo Danos spektak
lio, kuris taip pat entuziastin
gai buvo žiūrovų sutiktas, kaip 
ir kiti, Lietuvių operos nariai ir 
rėmėjai ir talkininkai susirinko 
į vakarienę Veteranų salėje, 
7254 W. 63 st. Pobūvį, kuriame 
dalyvavo per tris šimtus svečių, 
pradėjo Operos vicepirm. Sofi
ja Džiugienė, pakviesdama va 
karienei vadovauti žurnalistą 
Operos rėmėją J. Janušaitį. Šis 
pasidžiaugė, kad jau 13-tą kar
tą lietuviškoji Opera atidavė 
kultūrai duoklę, išreiškė pagar
bą dirbantiems ir kadangi nie
kas nėra herojus, linkėjo sėk
mės ir ištvermės. Maldą sukal
bėjo kun. J. Borevičius, SJ, pa
sidžiaugdamas lietuviams Dievo 
duotų šviesos spindulių — lie
tuviškąja opera. Lietuvių ope
ros pirm. Al. Kulys pabrėžė, 
kad “Dainos” pastatymas yra 
aukos ir daifao vaisius, dėkojo 
visiems, kurie prisidėjo prie pa
statymo, ypač muz. A. Kučiū- 
nui. Įteikta tiems, kurie dešimtį 
metų išdainavo operoj atžymėji- 
mai, tai muzikei Stephens ir 
p. Paiškui.

Lietuvių fondo, kuris operą

kestras, prie kurio poros galėjo 
smagiai pasišokti.

Šį jaukų pobūvį surengė Šv. 
Antano gimnazijai remti tėvų 
komitetas, kuris Chicagoje yra 
sutelkęs 33 šeimas. Komiteto 
valdyba: pirm. J. Karalius, ka- 
sin. V. Kazlauskas, sekr. R. 
Merkys, parengimų reikalams 
B. Acelinaa ir narė p. Peterie- 
nė.

Laimėjimams savo paveikslus 
paaukojo dail. B. Morkūnienė ir 
G. Laučienė, o N. Buršteinas 
— brangų kailiuką; taip pat 
gauta parama iš Chicago 
Savings, Federal (Siavings, Me
tropolitan banko, Midland 
Savings.

Visos mamytės, kurių sūnūs 
lanko gimnaziją, suaukojo bufe 
tą — stalai buvo nukloti ska
niais valgiais.

(Tėvų komitetas rūpinasi, kad 
daugiau moksleivių iš Chicagos 
ir iš kitų vietų stotų į šv. An
tano gimnaziją. Jau dabar pats 
laikas paduoti prašymą adresu: 
Admission Director, St. Antho- 
ny’s Preporatory (Slchool, Kenne 
bunkport, Maine. 04046.

Pažymėtina, kad trys šeimos 
iš Chicagos toj gimnazijoj turi 
po du berniukus, ir tėvai labai 
patenkinti. J. Daugi.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

p REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

----------------------------------------------------------------- ------------ R.

Ruošia ekskursiją j Europą — Liepos mėn. 14 dieną 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norintieji vykti prašomi kreiptis j 80-tos kuopos organizato
rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-8775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASČIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. VVeetorn Avenue, Chicago, Illinois 60043 

TEL. 238-9787

parėmė 300 dol. auka, vardu 
sveikino A. Rėklaitis, įteikda
mas LF išleistus medalius Lie
tuvių operai ir jos vadovams. 
PLB pirm. St. Barzdulkas savo 
žodyje pasveikino ir linkėjo to
limesnės sėkmės, puoselėjant 
mūsų kultūrą, JAV LB pirm. 
B. Nainys sveikino ir pažadėjo 
operai talką. Po to pirm. A.* 
Kulys išvardino eilę didesnių 
mecenatų, kurių dalis buvo 
skelbta spaudoje ir Operos pro
gramoje. Puikiai vakarui vado
vavęs J. Janušaitis perskaitė ei
lę sveikinimų raštu, tarp jų ir 
muz. J. Žilevičiaus. Buvo per
skaitytas ilgokas St. Santvara 
laiškas Operos kolektyvui, ku 
riame atskirai iškelta pagrindi
niai operos pastatymo ramščiai.^ 
Dail. A. Kurauskas dėkojo vi
siems tiems, kurie gal ir nebu
vo programoj išvardinti, bet 
daug (prisidėjo prie dekoracijų 
atlikimo. Operos rėžis. P. Ma 
želis dėkojo visiem ir pasidžiau
gė, kad jam čia buvo malonu 
dirbti. Sol. St. Baras, girdėjęs, 
kad giedant Tėve mūsų žiūro
vams išspaudė ašaras, todėl esą* 
kol galima dar išspausti ašaras 
reikia laikytis vieningai ir tada 
nežūsime nei mes nei daina. 
Operos dirigentas muz. A. Ku- 
čiūnas pasidžiaugė, kad darbas 
ėjo sklandžiai ir ateityje jei 
reiks jis nepagailės laiko ir dar 
bo. Pobūvyje dalyvavo svečių 
ir iš toliau, muz. J. Vasyliūnas, 
poetas B. Brazdžionis, kuris bu
vo svečių šiltai sutiktas. Po to j 
visi draugiškai pabendravo ir 
pašoko. Pabaigtuvių vakaras 
buvo malonus poilsis po tokio 
ilgo, sunkaus ir tačiau sėkmin
go darbo “Danos” pastatymo.

Myk. Mel.

Pueblo laivo, kitrj buvo pagrobę 
Šiaurės Korėja, kapt. Bucher po lėk
tuvo numušimo pareiškė, kad Korėjos 
komunistai yra šlykštūs ir žiaurūs net 
ir savo patiems gyventojams.


