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POGRINDIS SOVIETŲ RUSIJOS 

KARIUOMENĖJ
Mūsų spec. korespondentas Bonnoje

Ryšium su Leningrade prasi
dėsiančia byla prieš Baltijos so
vietų laivyno karininkus, sovie
tų kariuomenės daliniams Lenki 
joje įvestas paaštrintas režimas: 
kontaktai su lenkais sumažinti i- 
ki minimumo. Sovietų ir lenkų 
saugumai tiria galimus laivyno 
“buntovčikų” ryšius su daliniais 
Lenkijoje.

Nurodoma, kad kalėjiman pa
sodinti buvusio lenkų mins. Sta- 
nislaw Zawadski sunūs, kurių vie 
nas yra vedęs rusę. Esą jie palai
kę ryšius su Taline suimtu kari
ninku ir lenkų opozicija.

Draudimas santykiauti su len 
kų civiliais liečia ir sovietų įgu
los šeimos narius. Uždrausta lan 
kytis restoranuose, kinuose, drau 
džiarna net laikrodžius taisyti pas 
lenkų meistrus. Legnicoje, kur 
stovi 30,000 rusų daliniai, vėl už
darai gyvenama, kaip prieš Go
mulkos atėjimą valdžion. Iki mi
nimumo sumažinama ir būtini 
tarnybiniai santykiai su lenkų 
kariškiais. Esą, tylomis panaikin
tas ir sovietų kariuomenės garni
zonų Lenkijoje sutarties paragra
fas, kuriuo sovietų kariai ir civi
liai priklauso nuo lenkų teismų. 
Kad kažkas “netvarkoj” galima 
spėti ir iš to, kad Spalio revoliu
cijos paradui Vilniuje įsakymą pa 
skelbiant, lietuvių spauda temini 
tik parado vadovų pareigas, o nu 
tyli pavardes.

Povandeniniai pogrindininkai

Spaudos agentūrų žiniomis iš 
Talino, aukšto laipsnio laivyno 
karininkas ir du žemesnio laips
nio karininkai buvo suimti už 
dalyvavimą antisovietinėje orga
nizacijoje. Karininkai priklausą 
atominio povandeninio laivo į- 
gulai. Tardymai vykę ir Padilski 
uoste (laivyno štabe), Rygoje, 
Chabarovske (Tol. Rytuose) ir 
Bakų mieste prie Kaspijos jūros.

Laisvosios Lenkijos 
atstovas Vatikane

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis privačioje audien 
cijoje priėmė laisvosios Lenki
jos atstovą prie Vatikano am
basadorių Kazimierą Papee. 
Ambasadorius Papee atstovu 
prie Vatikano buvo paskirtas 
1939 m. tuometinės nepriklau
somos Lenkijos vyriausybės ir 
šias pareigas iki šiolei tebeina.

Gresia badas
JAKARTA, Indonezija. — 

Manoma, kad 100,000 žmonių 
mirs badu Lambok saloje, dėl 
nepakankamo derliaus, jei ne
bus pakankamai pristatyta mai 
sto. Sala yra apsėsta žiurkių ir 
jos sunaikina daugybę derliaus. 
Šiais metais ryžių tebus gauta 
tik 60,000 tonų, kai tuo tarpu 
pernai buvo gauta 100,000 to
nų. Tūkstančiai vietos gyven
tojų dėl ryžių stokos mirė prieš 
trejetą metų. Nors tikimasi pa
galbos, bet kol ji ateis, daugelį 
palies mirtis.

KALENDORIUS

Lapkričio 18 d.: šv. Konstan
tas, šv. Salomėja, Lizdeika, Le- 
druna.

Lapkričio 19 d.: šv. Pontijo- 
nas, šv. Elzbieta, Dainotas, Rim 
gailė.

Saulė teka 6:42, leidžias 4:29. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse gali
mas lietus. Temperatūra dau
giau 40 L

Nepatikrintomis žiniomis Gav 
rilovo grupė buvo paruošusi atsi
šaukimą ir demokratizavimo bei' 
liberalizacijos programą. Prieš 
ją paleidžiant viešumon, įsikišo 
policija. Areštas įvyko birželio niė 
nesį, suimta keletas šimtų žmd- 
nių tardymui. Iškratyta apie 30 
butų. Dabar jiems ruošiama by
la Leningrade, kur irgi įvykę 
kratų bei tardymų.

Šios žinios sutampa su prane
šimais apie gen. Grigorenko, buv. 
Frunzes vardo akademijos lekto
rių, kuris dabar išgabentas į 
“Serbskij-Institut” beprotnamį 
Maskvoje.

Berdiajevo mintys

Iš daugelio detalių galima spė
ti, kad toki sovietų režimui nepa
geidaujami reiškiniai išeina iš Le 
ningrado ir Baltijos rajono. 1967 
-68 m. ten vyko bylos prieš eilę 
karininkų bei intelektualų. Le
ningrade jie buvo kaltinami pri
klausę sąjūdžiui “visuomenine-po- 
litine krikščionybe liaudžiai” ku
ris plečiasi. Sąjūdis remiasi rusų fi 
losofo Berdiajevo mintimis, sie
kiąs rusų tautai grąžinti krikščio
nybę. Ji labiau atitinkanti tautos 
mentalitetą negu ateistinis komu 
nizmas. Režimas susirūpinęs dėl 
dažnėjančių vaikų krikštų, bažny 
tinių vedybų ir kt.

Tenka prisiminti ir faktą, kad 
Įeit. Iljinas, pernai Maskvoje 
bandęs įvykdyti atentatą prieš 
Kremliaus vadovus, irgi priklau
sęs Leningrado įgulai.

Pagerbtas “Hermann 
Goering” divizijos

pulkininkas
VIENA. — Specialiu įrašu 

marmuro lentoje Vienoje buvo 
pagerbtas Austrijos pulkininkas 
Julius Schlegel, kuris 1944 me- 
tias, vadovaudamas “Hermann 
Goering” divizijai, savo atsako
mybe išgelbėjo nuo sunaikinimo 
Montecassino benediktinų vie
nuolyne buvusias šv. Benedikto 
relikvijas ir gausius meno pa
minklus, bei vienuolyno bibliote 
ką. Panaudodamas 120 karinių 
sunkvežimių visa tai jis įsakė per
gabenti apsaugai į Vatikaną.

JAV LĖKTUVAI PUOLĖ 
KOMUNISTUS KAMBODIJOJ

SAIGONAS. — šiaurės Viet
namo artilerijos baterijos bu
vo sudaužytos amerikiečių bom 
bonešių Kambodijoj. Komunis
tai iš ten apšaudė Amerikos ma 
rinų bazę Bu Prang. Amerikos 
ir Pietų Vietnamo lakūnai sek
madienį ir vakar naikino tuos 
komunistų artilerijos lizdus. P. 
Vietnamo. 23 divizijos vadas 
pulk. Vo Van Canh teigia, kad 
komunistai Kambodijoj bus ir 
toliau puolami, jeigu to reikės. 
Amerikos bazė yra kalnuose, 
tik viena mylia nuo Kambodijos 
sienos, ir 112 mylių nuo Saigo
no, buvo komunistų apšaudyta 
patrankomis praėjusį sekmadie
nį ir naktį, kol pirmadienį A- 
merikos bombonešiai B 52 ko
munistus nutildė.

Skelbiama, kad JAV lėktu
vai sudaužė dvi artilerijos ba
terijas ir sudaužė pastatus vie
ną mylią Kambodijos teritori
joje, kur stovėjo komunistų ar
tilerijos komandos. Aplink ba
zę džiunglėse taip pat vyko ko
vos, kur komunistai turi sutel
kę apie 5,000 kariuomenės.
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Siame žemėlapyje pavaizduota mėnulio vieta, kur turės nusileisti Apollo 12 astronautai su prietaisu In- 
trepid. Keturkampyje apibrėžtame plote nusileis astronautai, gi trikampyje pažymėtame plotelyje yra 
Surveyor 3, išmestas 1967 m. Lakūnai išsikelia j mė nulį, šiandien naktį.

ŠIĄ NAKT) ASTRONAUTAI 

IŠLIPA MENULYJE
Amerikiečiai antrą kartą pasiekia mėnulį

HOUSTON, Tėx. - - Šį ant
radienį, 10:46 vai. v pagrindi
nis erdvėlaivis Ya ;kee C’ipper 
paleis mažas raketas, kurios 
atskirs jį nuo į mėnuli rUs:Iei- 
džiančio Intrepid. 11:45 vai. v. 
Charles Conrad paleis raketą, 
kuri išneš Intrepid į naują mė
nulio orbitą, ir lėks apie mėnu
lį 50,000 pėdų nuotolyje. 12:42 
vai. naktį astronautai įjungs 
dar vieną varik1! ir 12:53 vai 
nusileis mėnulyje, Audrų Oke
ane, kuris yra 400 pėdų pločio.
Tai vieta, nuo kurios 19G7 m. 
išmestas Surveyor yra už 1,120
pėdų. 12:57 vai. r. erdvių seki
mo centras Houstone informuos 
astronautus, ar jie gali pasilik
ti mėnulyje Po penketos minu-

Lėktuvai buvo apšaudyti, ta
čiau niekas nebuvo paliestas. 
JAV kariuomenės P. Vietname 
vadas gen. Creighton W. Ab
rams pareiškė, kad tada, kai 
priešas apšaudo iš kaimyninės 
valstybės, Amerikos kariams y- 
ra leista atsakyti į ugnį ugni
mi. Tai yra pačių apsisaugojimo 
taktika ir teisė.

Žvalgyba teigia, kad priešas 
įveda savo trupes į A Shau slė 
nį. Iš tos vietos sąjungininkų 
kariuomenė yra atitraukusi sa- 
.vo dalinius prieš porą mėnesių. 
Slėnis yra 375 mylios į šiaurės 
rytus nuo Saigono ir ten prieš 
kiek laiko vyko sunkios kovos.

Į pietus nuo Da Nang bazės 
P. Vietnamo kariai, remiami ar
tilerijos ir lėktuvų, nukovė 62 
priešo karius, Pietų Vietnamo 
vyrų žuvo 7 ir sužeista 25. A- 
merikos gynybos sekretorius 
pavaduotojas David Packard at 
vyko į Saigoną apžiūrėti, kiek 
dar amerikiečių kariuomenės 
šįmet iš Vietnamo būtų galima 
atitraukti.

čių bus padarytas sprendimas 
likti ar nelikti mėnulyje. Trečia
dienio rytą, 2T7 vai. astronau
tai pusrytis uja mėnulyje, gi 
3:02 vai. astronautai Conrad ir 
Bean pradės pirmuosius pasi
ruošimus išlipti mėnulyje.

7:55 uP r. atidarys mėnulio 
kabinos Intrepido dangti ir 5:09 
Conrad iškels koią mėnulyje, 
tai bus tree’asis žmogus, išli
pęs į . mėnulį. Po pusvalandžio 
į mėnulį išlips ir astronautas
Bean. Po to 6:07 vai. r. astro
nautai pra lės iške’ti mokslinius 
prietaisus ir išdėlioti menulyje. 
Jie išdės aparatus, kurie į že-
mę galės siųsti žruas net po
rą metų. Be3 i visa tai fotogra
fuos.' Apie pusę aštuonių ryto 
astronautai įrengs aparatus, ste 
binčius jų žygi Vėliau jie grįš 
pailsėti ir 8:17 v. vakaro jie 
išeis į mė v di antrą kartą. Jie 
rinks mėnulio paviršiaus pavyz 
džius. Astronautai nakvos mė
nulyje ir ’š j<> pakils ketvirta
dienį, 8:23 vai r.

Ar verta
Dar ir dabar kyla klausimų 

ar verta tokią kelionę į mėnulį 
daryti. Pasitraukęs j atsargą 
astronautas John Glenn teigia, 
kad kai Kolumbus plaukė ieško
ti kitų žemių, irgi toks klausi
mas buvo statomas, šiandien 
jau niekas dėl anos kelionės

Pabėgėlių globos 
dešimtmetis

Dalyvaus Balfo atstovas

Washingtonas. — Lapkričio 
18-19 dienomis Washingtone bus 
iškilmingai paminėtas JAV-ių įvai 
rių tautų pabėgėliams globoti or
ganizacijų pirmasis dešimtmetis. 
Minėjimo iškilmėse dalyvaus a- 
pie 60 įvairių tautybių atstovų, 
kurių tarpe ir Amerikos lietuvių 
Bendrojo šalpos fondo BALFo 
reikalų vedėjas kun. Geisčiūnas. 
Pagrindinį pranešimą minėjime 
padarys Amerikos katalikų artimo 
globos Catholic Relief Services 
direktorius vysk. Edw. Swan- 
strora.

svarbos nebegali abejoti. Taip 
pat ir dėl kelionės į mėnulį a- 
teityje nebebus abejojama. 
Nors dar ir dabar moksliniai 
atsiekimai mėnulyje neverti 24 
bil. dolerių sumos, tačiau atei
tyje tai apsimokės. Juk bus 
daug lengviau tirti gravitaciją, 
kosminių spindulių reikšmę ir 
panašiai. —

Džiaugiasi geru maistu
Astronautas Conrad džiaugia 

si geru maistu erdvėse. Esą, jie 
gavo šrimsų, kiaušinių, kum
pio, viščiukų ir jautienos, įvai
rių desertų ir kavos. Tai esą 
daug geresnis maistas negu ank 
sčiau, kai skrendant tekdavo 
naudotis pieno tabletėmis ir jau 
tienos kubiukais.

t ,
Komunistai džiaugiasi 

demonstracijomis
TOKIO, —r Šiaurės Vietna

mas labai džiaugėsi ir sveikino 
Amerikoje įvykusias demonstra 
cijas prieš karą, tai, esą, dide
lė pagalba ir viltis ,kad Ame
rikos žmonės padės sumušti ag
resines Amerikos užmačias. E- 
są, demonstracijos parodo, kad 
žmonės nekenčia prez. Nixono, 
kuris savo apsaugai sutraukęs 
kariuomenę į Washingtoną.

Frankfurte, V. Vokietijoj, de
monstrantai prieš Ameriką iš
daužė mieste langų už 13,500 
dolerių. Kairiųjų demonstrantų 
tebuvo tik šimtinė. Išdaužė lan
gų ir Pan American lėktuvų li
nijos būstinėj.

Washingtone po demonstra
cijų valomos gatvės ir išveža
ma tonos šiukšlių ir kitų ne
švarumų. Už prokomunistiškas 
demonstracijas ir keliones su
mokėjo nežinomoji ranka, ta
čiau nuo palikto purvo apsiva
lyti turi pats miestas. Planuoja 
dabar demonstracijas daryti Ka 
ledų metu. Nepaisant visų de
monstracijų, jos nepakeitė prez. 
Nixono kurso ir Amerika ir to
liau sieks Vietname garbingos 
ir pastovios taikos.

PAVERGTIEJI GAU 
SUSPROGDINTI KOMUNIZMĄ

Amerikietė rašytoja siūlo remti pavergtąsias tautas

CHICAGO. — Amerikietė ra
šytoja Bernadine Balley, 94 kny 
gų autorė, kalbėdama per radi
ją paskelbė, kad su komunis
tais, kurie nori užgrobti pasau
lį, negali būti koegzistencijos. 
“The Captive Nations: Our 
First Line of Defense” (Paverg 
tosios tautos — pirmoji apsigy
nimo linija) knygo sautorė pa
brėžė, kad ir atominis karas 
su komunistais negalimas, ta
čiau galimas trečiasis kelias — 
revoliucija. Ji teigia, kad kai 
komunistai siekia užvaldyti pa
saulį, pavergtosios tautos gali 
susprogdinti visą šią sistemą. 
Pavergtosios tautos yra taip iš
siilgę laisvės ir taip nekenčia 
komunizmo, kad jei kas jiems 
padėtų iš šalies, jos tuojau su 
sprogdintų visą komunistinę 
sistemą. Rašytoja mano, kad 
tokį išsilaisvinimo karą Ame
rika turėtų remti, nebūtinai 
ginklais, bet maistu ir daugeliu 
kitų dalykų.

Rašytoja taip pat siūlo nu
traukti pagalbą ir prekybą su 
tokiais komunistiniais kraštais 
kaip Jugoslavija ir nustoti mo
kyklose vaikus mokyti apie so
cializmą, kas vedą į klaidingas 
išvadas, jog komunistinės val
stybės sukurs pasauly rojų. Au
torė siūlo atšaukti komunistinių 
valstybių pripažinimą, pavyz
džiui Lenkijos, ir tartis su eg-

Įdomūs okupacijos 
metų dokumentai

Rasta ir lietuvių vardų

Paryžius. — Prancūzijos am
basados Bonnoje P. Fassine nuo
latinis ryšininkas tarp tarptauti
nių paieškojimo įstaigų, išgavo iš 
vokiečių vyriausybės ir perdavė 
Paryžiaus dokumentacijos cent
rams okupacijos meto Gestapo ir 
Sicherhetspolizei und SD aukų ir 
padarytų nuostolių dokumentaci
ją: okupacijos administratyviniai 
įsakymai, aplinkraščiai, privalo
mo registravimo anketos ir sąra
šai. Ta medžiaga buvo išvežta iš 
Paryžiaus vokiečiams atsitrau
kiant. Ji suteikia svarbių duome
nų okupacijos meto istorikams, 
tyrinėtojams ir nukentėjusių, bei 
be žinios dingusių asmenų paieš
kojimams. Dokumentacija yra vi 
siems laisvai prieinama. Sąrašuo
se yra visa eilė Lietuvos piliečių.

Pristatė dirbti
JAKARTA. — Indonezija 5, 

000 buvusių komunistų rėmėjų 
West Javoj pristatė dirbti val
džios darbus, kad taip galėtų 
sumažinti jų kalėjime laikymo 
išlaidas. Apie tai paskelbė jų 
žinių agentūra Antara.

Indijos min. pirm. Indira Gandhi, 
52 m., po to kai parlamentas jai 
išreiškė pasitikėjimą, nepaisant, 
kad ją Kongreso partija pašalino
18 partijos.

zilinėmis vyriausybėmis. Ji taip 
*pat» pastebėjo, kad iš Kubos ne- 
ouvo atitrauktos raketos, kaip 
buvo sutartyje numatyta, gi 
Amerika garantavo, kad Kuba 
niekada nebus užpulta Ameri
kos ar kitos Vakarų valstybės.

Maskva persekioja 
buvusius vokiečių

belaisvius
Frankfurt, Vokietija. — Dau

gelis buvusių sovietų belaisvėje 
vokiečių dabar gauna laiškų su 
įdomiais priedais: fotokopijos tų 
įsipareigojimų, kuriuos jie pasira
šė, tariamai įsipareigodami Sovie 
tų saugumui, kad tik greičiau pa
leistų namo. Didysis brolis dabar 
primena savo “teises”. Buvo ir at
sitikimų, kad po laiško prisistato 
ir pasiuntinys atgabenąs “sveiki
nimus iš draugų Sovietų Sąjun
goje” ir bandančių “suaktyvinti” 
tariamąjį agentą. Kai kurie žmo
nės išsigando, kiti buvo pagauti 
jau kaip tikri agentai ir laukia 
teismo. Vokiečių valdžios orga
nai pataria tokių laiškų bei “kvie
timų” gavėjams tuojau susisiek
ti su policija.

Pritaria viceprezidento 
kalbai

WASHINGTONAS. — Vice
prez. Agnew kalbai prieš televi
zijos stotis, kad šios rodo ne
reikšmingas riaušes, tam vice
prezidento teigimui pritarė. Šen. 
T. J. Dodd pareiškė, kad labai 
gerai, kad ta kalba buvo pa
sakyta ir, kad tai reikėjo pa
sakyti garsiai ir tvirtu balsu.

• Vilniaus “Tiesa” lapkričio 
8 d. numeryje rašo tik apie at
siektus komunizmo laimėjinais 
ir revoliucijos pergales. Esą vi
sas žemės rutulys šventė spalio 
revoliuciją. Į mitingus buvo su
varyti visi darbininkai ir moks
leiviai, tačiau šalia gyrimosi vis 
dar reikėjo žadėti, kad toliau 
bus geriau, gi toaie pažadai vyk 
eta nuo revoliucijos pradžios, 
o gyvenimas vis skurdus.

• Paryžiuje viena gatvė pa
vadinta Eisenhovverio vardu.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Joseph Kennedy, buvusio 
prezidento John Kennedy tė
vas, vakar visai buvo prie mir
ties, Hyannis Port, Mass. Sun
kiau sirgo jau 8-tą metų.

— Suomijoj vakar buvo pra
dėti Sovietų Rusijos ir JAV pre
liminariniai pasitarimai strate
ginių ginklų suvaržymo srityje.

— Japonijoj vyksta demon
stracijos dėl min. pirm. Šato iš
vykimo j Ameriką, čia min. 
pirm. Šato ir prez. Nixon svars
tys Okinavos salos klausimą, 
kuri prieš karą priklausė Japo
nijai.

— Vakarų Vokietija padarė 
formalius pasiūlymus Maskvai, 
nepuolimo sutarčiai pasirašyti.

— Australija paskelbė, kad 
iš Vietnamo neatitrauks savo
8,500 karių.

— Indijos min. pirm. Gandhi 
prarado daugumą parlamete, 
suskilus kongreso partijai, ku
ri ją išmetė dėl jos nusižengi
mų • konservą tizmiu-



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 18 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalą raitus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, m. 6063#

TĖVŲ NUOSEKLUMAS - VAIKO LAIME
Antras žingsnis disciplinon — 

tai tėvų pastovumas, nuoseklu
mas, ir nesimėtymas nuo vieno 
kraštutinumo į kitą. Jei kuris tė
vų nepastovus drausminime, jei
jis pats rūko, o vaikui pataria ne-) kuose — geriau bus, kai męs im- 
rūkyt, jis vaiką žaloja. Jei tėvas'sime savais darbais padėti jauni- 
vieną kartą liepia daryti tai, o mui blaiviais likti.
kitą dieną jau draudžia tokį elge- .
sj, tada vaikas susimaišo. Dar > PaJekime peikt, elges,, ne žmogų 
daugiau vaikas nežino, kaip elg-| Trečias žingsnis į vaiko tinka-

starieji apleidžia kiekvieną arti
mą, patekusi nelaimėn. Tai ne 
draugai, o tikri vilkai žmogaus 
kailyje. Liaukimės vien dejavę 
dėl jaunimo skendimo narkoti-

Dail. Juozo Kiburo dekoracijos A. Kairio “Du broliukai” vaidinimui Al
vudo vaikų teatre žavi vaiką ir suaugusį. Nuotr. Liet. Foto Archyvo

tis, kai abu tėvai yra nepastovūs: 
kai vienas tvirtina vieną, o kitas 
neigia tą patį. Tada vaikas taip 
susimaišo, kad jis sau taria: “Te 
sižino tėvai, aš geriau darysiu 
kaip mano draugas daro: eisiu tė
vams nesakęs pas rūsyje dūkstan
čius ir marihuaną rūkančius 
draugus.” Toks vaikas vėliau at
sisako pildyti bet kokį paliepimą. 
Jausmais nesveiki tėvai jį tokios 
elgšenos išmoko. Tėvai, kurie

mą drausminimą yra tėvų pajė
gumas peikti vaiko netikusį elge
sį, bet ne patį vaiką. Visi, visur ir 
visada būkime atsargūs su savais 
žodžiais. Tik įsidėmėkim: yra di
džiausias skirtumas kalbėti sekan 
čiai: “Tu esi blogas vaikas, nes 
tu paspyrei obuolį”, ir “Obuolio 
spardymas yra negeras elgesys, ir 
nepakenčiu tokio elgesio”. Pra
džioje gali kam atrodyti, kad 
tarp tų posakių yra mažas skirtu-

nors kitu, tik ne žmonėmis. Štai 
tas kasdieninis papirkinėjimas — 
ta dažna motinos kalba: “Petruk, 
jei tu būsi geras mokykloje, 
džiaugsiuos”. Tai vaiko asmeny
bę ardanti kalba. O motina turė
tų sakyti: “Tavo geras elgesys 
mokykloje, Petruk, man teikia 
džiaugsmo”. Taip kalbanti moti
na drausmina vaiką. Panašiai tu
ri tvarkytis ir dvasiškiai draus
mindami žmones: reikia juose kel 
ti gėriu gėrėjimosi.

tarpusavyje nesutinka, turės gy-; mas. O tikrumoj čia glūdi di- 
venime du keliu: 1) Arba tėvas džiausią tėvų klaida drausmi

padaryti, kaip nežmoniškas ir ne
šviesus gydytojas.

Taip nedaug apie save pasa
kėt, kad nė pradėti patarimo ne
galima. Tik jau indocino nevar 
tok- jis dėl sunkios ligos ir labai 
kraują ligonio sekant trumpam 
laikui skirtinas. Reikia sužinoti, 
ar Tamstos kaulai neminkšti: grei 
čiausiai gydytojas sakė turi oste
oporozę (osteoporosis). Tai 
minkšti kaulai — jie skauda, ir 
labai. Baltymais ir mineralais su 
vitaminais turtingas maistas būti 
nas tokiais atvejais. Liesa mėsa, 
tokia pat varškė ir sūris, kiauši 
nio baltymas, paukštiena, žuvis, 
tai pagrindas. Graifruktų sunka 
kvortomis ir salotos (kopūstai, sa 
Herai —švieži) lėkštėmis yra ge
riausias vaistas. Reikia imti hor
monų kaulams stiprinti: alerto- 
nic, po vieną valgomą šaukštą 
prieš valgį tris kartūs per dieną. 
Gydytojas dar ir > mcthyltestoste
rone, 25 mg. tablečių prirašys, po 
vieną per dieną. Judėjimas — la
bai geras daiktas. O dėl sklerozės 
visame kūne— orazinc (zinc sul 
fate) po vieną kapsulę pavalgius, 
tris kart dienoje. Šitą vaistą jau 
kiekvienas gydytojo vardo vertas 
gydytojas šiandien išrašo. Vaisti
nės jau pigiau šį vaistą parduo
da, nes labai didelis kiekis jo pa
reikalaujamas. Sėkmės. Parašyk. 
Man jokio atlyginimo nereikia.
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 5 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- ;; 
niais — 8:30 — 12:00.
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Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7 Ist Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampos)
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
< ■> ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

nliais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.,p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą,.

docine, bet nieko iš to naudos ne
turiu. Gydaus namų būdu, nega
liu pasakyt, kad be pasėkų. Ta
čiau ligos nusikratyti negaliu. Gy 
dytojas pavadino mano ligą oste- 
osclerosis žemutinėje nugaros da
lyje. Rytais kojos sustirsta. Dieną 
kiek pavaikščioju. Bet orui kei
čiantis ir slogas gavus, viskas at
krinta. Tamsta patari pavartoti 
zinc sulfate, bet kaip galima gau
ti tuos vaistus, kad gydytojas jų 
neprirašo. Dažnai nugara jaučia
si kaip ant ledo atsisėdus. Už pa
tarimus atsilyginsiu. Būtų gera, 
kad parašytumėte, kiek ir kaip. 
Gerbiąs.

Atsakymas. Mokslo pažangą 
kiekvienas mes sekame pagal sa
vo pajėgumą. Nė vienas gydyto
jas negydo ligonio taip, kaip jis

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 

ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—i; šeštad. 10—2 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contaet lenses’’.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road 

Valandos ,Migai susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tilk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Todėl mažiems vaikams neaiš- 
kinkim perdaug ir niekada jų 

nant vaikus. Dažniausiai tokią nepapirkinėkim. Mat, tokie elge- 
klaidą daro tėvai: jie dažnai pei- šiai verčia vaiką rinktis kas dary
kla patį vaiką už blogą elgesį, o ti, o jis tuo laiku tokiam pasirin- 
reikia nepakęsti tik blogo elge- , kimui — apsisprendimui esti 
šio, o ne vaiko. Nieko baisaus nė- dar nepajėgus. Čia nekalbame a- 
ra peikti kieno nors netikusi elge. pie tokius paikus motinos elge- į"^^aS‘Xk)kU 
si - taip besielgiant žmogus ga- sius, kaip Vytuk, suvalgyk t, ga-o _ moks|as Mais 
1, pagerint, savo elgsena ateityje baliuką mėsos - duosiu kvo-| Km su _
bet yra pražūtinga užsipulti, kur, ten. Gi ne žmogum auginamas Už uf d'ar

giau drausminti savo gerais dar
bais jaunąją kartą, tada susilauk
sime ne tik žmoniškų, bet ir švie
sių gydytojų kiekvienoje kolonijo 
je. Tada ne prašyti nereikės — gy 
dytojas pats pritaikys naujausias 
medicinos mokslo tiesas savo pa
cientų gerovei.

Tamstą gali gydyti tik Tamstą 
apžiūrėjęs, patyręs ir žmoniškas 
gydytojas. Toks seka medicinos 
pažangą ir pritaiko viską, kas 
naudingo, naujo medicinoje at
randama. Pasiieškok savo apylin 
kėje tokį gydytoją: jų yra daug. 
Tik nepeik visų vienu nusivylęs. 
Visur visokių pasitaiko. Tai parei 
na nuo žmogaus asmenybės: vie
toj ligonio gydymo kartais pasi- 
nešama dolerio globų. Tai di
džiausios rūšies nužmogėjimas, 
nes niekas taip daug žalos negali

ir Plotina turės susitarti vienodai 
savo darbais mokyti gėrio savus 
vaikus, arba 2) Neišauklėto — 
ftesudrausminto vaiko tėvai turės 
skirti dideles sumas psichiatrui, 
kad bent kiek padėtų savo nelai
mingam, neišauklėtam vaikui.
Susitvarkyti turi ne tik abu tėvai, 
bet ir kiekvienas, kuris su ma
žu vaiku susiduria. Pirmiausia vi nors asmenį. Todėl visi visada Vytukas atkerta: Duok pusę do

lerio, tai suvalgysiu.” Nenuosta
bu, kad tokių, panašių elgesių 
motinų pastogėje' auga visoks 
šiandieninis nesveikumas.

IŠVADA. Kiek gyvenimui duo
dame, tiek iš jo paimti galime. 
Nekaltinkime kitų dėl šiandieni
nio blogio. Rūkome suaugusieji, 
išmoksta nuo mūsų mūsų vaikai. 
Nesantaikoje gyvename tėvai — 
peštis ima jaunoji karta. Taip ir 
sukas blogybės ratas, visus mus 
traiškydamas. Atginkime tiesaiVyresnieji be svaigalų rūkalų apsieidami, jaunieji kito neskriau-

Nebereikia varžytis
DIRBTINIŲ DANTŲ,

kurie yra laisvi
Nesirūpinkit kad jūsų dirbtiniai 

dantys judės nepatogiu laiku. Dides
niam saugumui bei patogumui, už- 
barstykite truputį FASTEETH ant 
plokšteliu. FASTEETH laikys dirbti
nius dantis tvirčiau ilgiau. Galėsite 
lengviau valgyti. Nerūgštus. Jokio ne
malonaus pastos skonio. Pritaikinti 
dirbtiniai dantys būtini sveikatos ge
rovei. Reguliariai lankykitės pas dan
tistą. FASTEEHT galima gauti viso
se vaisttj parduotuvėse.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

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

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

Akušerija ir ■ moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: IMI 3-pOOl.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Nomu-rezid. —- PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

"Si: asmenybe žmogų-

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Read (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiap vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS.
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

na žmoniškėti.

si geravaliai seneliai turi nežalo
ti vaiko. Tas pat ir vyresnieji bro
liai-seserys, o taip pat tarnai bei 
kaimynai ar draugai. Kiekvienas, 
kuris su mažu vaiku susiduria, 
jei tik netinkamai elgiasi, gali vai 
ko drausmingumą sugadinti.

Nepajėgiantiems auklėti

Tėvai tūri labai anksti apsi
spręsti, ar jų' ištikimybė — visos 
pastangos — turi būti pašvęstos 
savam vaikui, ar automobiliui 
bei kuriam kitam pašaliečiui. Ge
riau jau negimdyti, kai nepajėgia
ma vaiką nuo mažens sudraus
minti. Tada Dievui ir žmogui bus 
daugiau naudos. Tada neturė
sim tokių tragedijų, kaip dabar 
dėl nekaltųjų užmušimo ir kitų 
blogybių. Visa kova su dabartiniu 
mus apsupti baigiančiu blogiu y- 
ra žmogaus žmogum paruošimas 
nuo mažųjų pradedant. Žmoguje 
žvėrį prašalinti galima tik vaiką 
žmoniškai išauklėjus. Mes turim 
tapti žmogaus nelaimėje jam 
draugai, o ne vien prie baro. Pa-

Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

pirma pagalvokime, o tik tada 
kalbėkime: tik blogus žmonių 
darbus peikime, jų nepriimkime, 
prieš juos visomis jėgomis kovoki
me, bet visada duokime galimy
bės žmogui taisytis, jį mylėdami 
savais darbais.

Peranksti nępamoksl aukime 
vaikui

je, ne kas nors kitas jame ar ša
lia jo, yra vertingiausias gyveni
me dalykas. Tad ir pradėkime 
vertinti tik tai, kas tikros pa
garbos vertas. Stiprinkime asme
nybę savyje. Tada pajėgsime pri
imti mediciniškai pedagogišką tie 
są: vaiką žmoniškai (ne gyvuliš
kai) mylėti, tinkamai jį draus
mini įr niekada jo nepapirkinė- 
ti. • ■ '• ■ ' ■
Pasiskaityti. Carl R. Rogers: On
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RASK-EASCIAUSKAS, ke

lionių agentūros savininkas pa

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Alvudo svečiai padėjo alvudiečiains 
nupirkti Marąuette Parke ketu
ris žemės sklypus vienoje vietoje 

įgyvenusių lietuvių narnų staty
si. Marija Bosienė ir pirmininkas 

'Antanas Stakėnas prie alvudiškių 
vaišių stalo. Marąuette Parke 
paneš 'Kuproto Oželio’ premjerą.

ketvirtas žingsnis į tinkamą 
vaiko drausminimą yra nesiaiški- 
nimas su mažu vaiku ir jo ne- 
papirkinėjimas. Neteisybė įpiršta 
nuo seno: tėvams, būk reikia ma
žam vaikui išaiškinti jį drausmi
nant. Štai, kap pvz., tėvai aiški
nasi vaikui: “Verute, eik pusry
čių valgyti”. “O kodėl aš turiu 
eiti.”', — atkerta duktė. Tada mo 
tina ima aiškinti. “Dėl to, kad aš 
taip pasakiau, o aš esu tavo mo
tina.” Šitokią ar panašią motinos 
kalbą sunku yra vaikui pasisa
vint, priimt. Daug geriau bus, jei 
motina kalbės sekančiai: “Veru
te, eik valgyti.” Dukteriai klau
siant kodėl, motina turi maždaug 
sekančiai atsakyti: “Dėl to, kad 
noriu pabaigti su tais pusryčiais 
ir eiti prie kitų darbų!”' Tokia mo 
tinos kalba sujudina dukterį: ta
da Verutė turi apsispręsti: arba 
toliau žaisti ir neiti kviečiama 
valgyti, arba pagalvoti apie mo
tinos laimingesnes valandas. Ma
žas vaikas nepajėgia reikiamai 
svarstyti — nereikia tokiam pra
sidėti su visokiais aiškinimais. To 
kie aiškinimai turi savo vietą tik 
tada, kai Verutė įpranta pildyti 
motinos įsaką ateiti valgyti ar ki
tą kurį darbą atlikti.

rėmė stambesne suma mokslo
Becom'ing a Person,. Hoūghton’

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 631x1 Street
Kampas 63-čios ir California

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DI. 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel- 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

Mifflin Co., Boston.

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Medicinos mokslo pažanga ir 
arteriosklerozė
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PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
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Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

• 1467' S»>4&th C«n>t,-Cicęro
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410
Rez. GljoveUilU 6-0017 ''

Valandos: pilni.' ir kel.' nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 Vai. p.p. 
įr, vakarais pagal . susitarimą.*’***' -J—• ................’-------- ' '

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakąre 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vale., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekimad. ir trečiad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099

Nepapirkinėkime vaiko — 
sužlugdysime jo asmenybę

Vaiko papirkinėjimas yra ly
giai kenksmingas vaiko asmeny
bei — žmogaus drausminimui 
Tik prisiminkimė, kaip tėvai, įiė 
nejausdami, papirkinėja, savo vai

U. Nagio kUs k tuotiii jučS fllįgittfii kttt

Klausimas. Gerbiamas dr. Jo
nas Adomavičiau, atidžiai skai
tau Tamstos sveikatą liečiančius 
patarimus ir stengiuos praktiškai ( 
įvykdyti, nes ligos pasėkos jau 
blogos. Man atrodo, jei visi gy
dytojai rūpintųsi įvykdyti tas, 
mintis praktiškame gyvenime, ką 
Tamsta taip nuoširdžiai perši, li
gos nebūtų taip nuožmios ir gy
dytojai susilauktų daug didesnės 
pagarbos, o juokdariams atimtų 
medžiagą iš jų pasijuokti. Šian
dien neveltui jau sakoma, kad da 
bar daug lengviau apiplėšti ban
ką, negu surasti gerą gydytoją. O 
ir suradus, reikia plėšti banką, 
kad jam honorarą sumokėtum. 
Ar tai ne tikrovė, kad gydytojas 
jau nebesirūpina ištyrinėti ligo
nio negalės priežastis, kaip tą da
rydavo seniau. Jis parašo receptą 
ir sveikas keliauk iš kur atėjęs. Ar 
tau padės ar ne,- o jam jau padė
jo. Saugok Dieve, jei jis pasiųs į 
ligoninę. Tada tikrai atsiminsi, 
kur buvęs.

Man įdomu arterijų kietėjimas 
ir arteritis bei mėšlungis. Tuos

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL .'C Ak' REMBLAKE • ROCHKES 
ARTS APOTHECARY

3218 W. 63rd Street HhV 2421 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787 H? Tel. HE 4-1500

BUBBTDOg MAIBTAS IB GAMINIAI 
Mn patelefonuosime jūaų gydytojai

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieninis 12 iki 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir Mitu 
laiku pagal susitarimą.

H I G
CURRENT RATE

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIU III VAIKU LIGŲ 

SPEOIALT.STK
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penikt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. h’ nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad.
ii vai. ryto iki 3 vai. p.p.

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ist Street 

Priiminėjo, ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6-—-g vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad uždaryta

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

siuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimihiiiininiiiiiiiiiiuiiMMiMHiMffliim^
FRANK’S TV and RADIO, INC.

3240 SO. HAJLSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HRniloek 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.,. ketv. 5—S vai,, 

antrad. ir penkt, 1—4 vai. 
Valandos pagal sueifcaraną

PUtinkiu “Draugu”.

Tel. PRospeet 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6648 South Aibany Avenue

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-1850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS Hl CHIRURGAS

6449 South Pulaski Read
Vai.: pirmad., antrad., penktad. V 4 
ir 6-s v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakago. 
Seūtadiieniaia 1L4 snadofc



Kalinami ukrainiečių intelektualai

GINA LIETUVOS LAISVĘ
•JŪROS - DIDŽIOSIOS ŽMONIJOS VILTIS

Jūros turtai žmonijos geresniam gyvenimui

Pasaulį supurtė žinia, kai 
prieš porą metų, maždaug tuo 
pat laiku, kai buvo nuteisti So 
vietų rašytojai Siniavskis ir 
Danielis, bolševikai areštavo 
stambią grupę ukrainiečių in
telektualų už jų laisvesnes idė
jas ir už jų reiškiamą Uk
rainos nepriklausomybės ilge
sį., Tarp tų įkalintųjų buvo 
Pedagoginio instituto lekto
riai, aukštesniųjų mokyklų mo 
feytojai, Kijevo ir Lvovo univer 
siteto studentai, universiteto 
laboratorijų tarnautojai, inži
nieriai, dailininkai, gilesnio 
mokslo besiekią studiozai. Dau 
gelis jų jau išaugusių bolševi
kų kontroliuojamame krašte, 
bet nenusilenkusių raudonosios 
diktatūros žiauriai priespau
dai.

Neseniai McGraw-Hill lei
dykla New Yorke išleido kny 
gą “The Cliornovil Papers”, 
kur plačiai nurodoma, kaip So
vietų įstaigos prasilenkė su sa
vo konstitucija, teismų proce
dūros įstatymais, pamindami 
po kojų žmogaus laisvę ir tei
ses ir tuos ukrainiečius nu- 
bausdami po eilę metų kalėti 
ar į priverčiamųjų darbų sto
vyklas. Šiame veikale duoda
mos suglaustos įkalintųjų bio
grafijos, išspausdinti net jų 
laiškai iš kalėjimų ir stovyklų, 
rašyti namiškiams ar net So
vietų įstaigoms.

*
Malonu konstatuoti, kad tie 

nė Sovietų teroro nenumalši
nami entuziastai įvairiomis 
progomis prisiminė Lietuvą ir 
lietuvius, rodydami, kad uk
rainiečiuose yra noras palaiky
ti ryšį su lietuviais, išvien šie 
kiant laisvės. Čia norime pri
minti keletą faktų. Ukrainietis 
žurnalistas S. Y. Karavanskis, 
pasmerktas aštuoneriems me
tams už skundą prieš Ukrai
nos švietimo ministerio netei
sybes, savo rašte į aukščiau
sios Sovietų tarybos vicepir
mininką priminė, kaip ir Lie
tuvos žmonės, nuteisti po 25 
metus kalėti, buvo išvežti tūks 
tančius kilometrų, atskirti nuo 
savo šeimų. Tas pats ukrainie
čių žurnalistas Karavanskis, iš 
kalėjimo pasiųstame prašyme 
Sovietų Sąjungos tautybių auk 
ščiausios tarybos pirmininkui 
primena, kad viešai buvo skelb 
ta, jog “Latvija savu noru įsi
jungė į Sovietų Sąjungą”, tai
gi nebuvo reikalo vykdyti jo
kių represijų, o vis dėlto daug 
latvių karininkų buvo išvežti 
neva taktiniams paruošimams 
ir paskiau jie dingo be žinios. 
Tame pat rašte priminė, kad, 
net praėjus dešimtmečiams 
nuo karo Rusijoje, kalėjimai 
perpildyti, kad nebūtų žmonės 
išleisti, jiems užkrautos “bar
bariškos 25 metų kalėjimo bau

Spaudoj ir gyvenime

MASKVOJE ATSIVERTĖ Į KATALIKYBĘ
Daugelį milijonų tiražo turin

tis žurnalas “Reader’s Digest” 
savo lapkr. mėn. numery įsidė
jo Mrs. Ch. M. Maka laišką, ku
riame ji pasakojasi, kaip ji, gy
vendama Maskvoje, atsivertė į 
katalikybę. Ji laišką pradeda žo
džiais: “Net savo keisčiausiose 
svajonėse neįsivaizduodavau, 
kad galėčiau atsiversti į katali
kybę komunistinio pasaulio sos
tinėje”. Ji pasakojasi, kad buvo 
britų ambasados Maskvoje laivy
no attachės padėjėjo tarnautoja. 
Čia ji susipažino su savo busi
muoju vyru - JAV ambasados 
saugumo tarnautoju.

Toliau ji rašo: “Buvau išauk
lėta griežtai prieškatalikiškoje 
dvasioje ir abejojau, ar kada nors 
galėsiu būti jo tikybos žmogumi. 
Tačiau keletą kartų dalyvavusi 
šv. Mišių pamaldose, maloniai 
pajutau, kad priimu tas tiesas, 
apie kurias girdžiu. Pradėjau im
ti tikybos pamokas pas kun. La 
Plantę, pas tą nuostabu kunigą,

smės”. Ir tokį ilgą laiką turi 
kalėti daugiausia ukrainiečiai, 
lietuviai, latviai, estai.

*
Tas pats žurnalistas Kara 

vanskis toliau šiame rašte pri
mena kietus suvaržymus So
vietų kontroliuojamoje Lietu
voje, sakydamas: “Lietuvis ne
gali iš Vilniaus laisvai persi
kelti į Kauną”. Ir pagaliau šia
me rašte Sovietų aukščiausios 
tautybių tarybos pirmininkui 
Karavanskis siūlo imtis šių 
priemonių: “Grąžinti nejudo- 
mąją nuosavybę neteisingai de 
portuotųjų šeimoms, sugrįžu- 
siems . tėvynę. Grąžinti į na 
mus žmones, kurie buvo netei
singai deportuoti į Sibirą iš 
Baltijos kraštų, vakarų Ukrai
nos, Gudijos, Moldavijos. Iš
tirti pradingimą Latvijos kari 
ninku. Paskelbti plačią amnes
tiją Stalino asmens kulto au
koms... Pasmerkti praktikuo
jamą tautinių respublikų gy
ventojų deportavimą į Sibirą, 
o jų žemių apgyvendinimą ru
sais. Persvarstyti pasais įvyk
dytą judėjimo laisvės apribo
jimą ir pasmerkti tą diskrimi
naciją, kuri yra priešinga Vi
suotinių žmogaus teisių dėklą 
racijai ir kuri griauna tautų 
draugystę”.

*
Kai turime galvoje, kad šie 

ukrainiečio žodžiai, užtariant 
ir lietuvių laisvę, rašyti Sovie
tų pareigūnams iš Sovietų ka
lėjimo, jie darosi ypatingai įsi
dėmėtini. Mes žinome, kad tuo 
se kalėjimuose, stovyklose ka
lintas ne vienas tas žurnalis
tas Karavanskis, o daug uk
rainiečių. Juk jų buvo savo 
tarpe aptarti tie punktai, ku
rie išryškinti tuose dabar pas
kelbtuose raštuose. Daug šili
mos, kurią bendri kalėjimai su 
lietuviais sužadino ukrainie
čiuose, juk negalėjo prasiverž
ti į viešumą.

Tie visi dalykai sako, kad 
pavergtų tautų žmonės, ypač 
tie, kurie stipriau kovoja dėl 
laisvės, jaučia daug simpatijų 
lietuviams. Jie yra natūralūs 
mūsų draugai. Mes turime išei 
vijoje palaikyti artimesnius ry
šius ne tik su latviais, estais, 
bet ir su ukrainiečiais, gudais, 
vengrais, čekais, lenkais. Mfl 
sų studentija galėtų drauge su 
jais universitetuose organizuo
ti paskaitas, parodėles arba 
susitarę net ir kituose studen
tijos susirinkimuose, pobūviuo
se iškelti tų pavergtų tautų 
laisvės šauksmą. Mūsų veiks
niai, visuomenininkai, kultūri
ninkai turi palaikyti artimes
nius politinius, meninius, moks 
linius ryšius su tų pavergtų 
tautų atstovais išeivijoje, kad 
mūsų jungtinis balsas būtų 
stipresnis šaukiantis laisvės 
pavergtiesiems. J. Pr.

kuris tuo metu, labai sunkiose 
aplinkybėse, aptarnavo užsienie
čių katalikų bendruomenės dva
sinius reikalus.

Sekminių išvakarėse buvau pa
krikštyta ir priėmiau sutvirti
nimo sakramentą, o taip pat ir 
savo pirmą šv. Komuniją toje 
mažoje, gražioje koplytėlėje, ku
ri užėmė didžiąja kun. La 
Plantės maža buto dalį. Jis buvo 
Kanados prancūzas, mano vy
ras - lenkų kilmės amerikietis, 
mano krikšto motina - iš Mal
tos, aš pati - skotė; ir taip, ma
nau, kad tą dieną Maskvoje mes 
įrodėme, jog tikėjimas neturi jo
kių sienų.” J. Daugi.

CASTRO KOMUNISTAI 
KOLUMBIJOJE

Kolumbijos kariuomenė vie
name Vaite departamento ūky
je, kuriame buvo laikomi pa
grobti žmonės, surado daug ko
munistinės literatūros ir gink
lų.

Kai per tūkstančius metų žmo
gus išnaudojo, o dažnai ir nai
kino žemės turtus, dabar jis ,j 
pradėjo nerimti ir nori prisigre 
tinti prie turtų, esančių jūros 
dugne, kuri dengia tris ket
virtadalius žemės paviršiaus. 
Ligi šiol niekam nepriklausan
čiam jūrų dugne peštynės dėl 
mineralų ir naftos, dėl naujų 
povandeninių imperijų, pajun
giamų su įvairių specialistų ar
mijų pagalba, gali pradėti nau
ją ir dar platesnį pasaulinį kon 
f liktą.

Mineralų ištekliai
Tą klausimą nagrinėdamas se 

natorius Claiborne Pell, senato 
užsienio reikalų komiteto na
rys ir jūrų erdvės pakomiteto 
pirmininkas, pažymi, kad patys 
atsargiausi apskaičiavimai nie
kais paverčia pasaulyje įsivy
ravusį įsivaizdavimą dėl jam 
gresiančio bado ir mineralų iš
teklių išsisėmimo. Milijonuose 
jūrų mylių, kurios skalauja šim 
tus tautų, iš penkių gyvų būty- 
' ių, keturios gyvena iš jūros. 
Jau yra patirta, kad jūrų dug
ne yra dideli mineralų ir naftos 
ištekliai. Jūros yra gausūs šal
tiniai tyro vandens ir maisto 
proteinų, vaistų ir statomų me
džiagų, netgi, galimas daiktas, 
yra tinkamos sąlygos pačiam 
žmogui gyventi.

Kol kas žmogus temoka pa
naudoti tik mažytę tų turtų da
lelę. Jeigu tarptautinis įstaty
mas greitu laiku nenustatys, 
kaip reikia jais dalintis, vien 
ta dalelė gali sukelti naujus 
koloninius karus. Ar giliosios 
gelmės, kaip aukštosios jūros, 
niekam nepriklauso, ar gal jos, 
kaip kadaise negyvenami žemy-T 
nų plotai, gali būti tautų pir
mųjų ir stipresniųjų pionierių 
pasisavinamos? Klausimas, kas 
reikia daryti .norint sutvarky
ti ir kontroliuoti jūrų dugno iš
naudojimą, jau nebėra moksli
ninkų akademinės pratybos. Rei 
kalas eina ne vien apie dide
lius turtus, bet taip pat paliečia 
mi galimi užteršimai ir geolo
ginės avarijos vandenynų dug
ne, kur nėra valstybinių sienų.

Nafta jūros dugne
Jau ir dabar, beieškant naf

tos, jūrų pakrantės, pradedant 
Anglija ir baigiant Puerto Rico 
ir Kalifornija, yra persunktos 
alyvuotu dumblu. Žuvys ir kita 
gyvūnija sunaikinta. Neseniai 
JAV kariuomenė buvo sukliudv 
ta paskandinti Atlante chemi
nių dujų dėžes, kurios galėjo

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

5. Pagarba žmogaus asmens pagrindinėms teisėms. 
Be abejo, “žmogus svarstomas ir atskirai ir savo visu
moje, žmogus — kūnas ir siela yra pirminis Bažny
čios pastoracinio rūpesčio tikslas” 11). Kadangi rūpi
nimasis sielomis turi derintis prie laiko reikalavimų, 
tai, atrodo, pravartu žmogaus asmens pirmines ir pa
grindines teises vėl priminti, kad tautų valdovai jas 
pripažintų ir pripažinę jas gintų ir kad imigrantai jaus
tųsi įsijungę į piliečių bei visuomenės pareigų visumą 
ir rūpintųsi tas pareigas stropiai atlikti.

6. Teisė turėti tėvynę. Iš žmogaus socialinės pri
gimties kyla, kad kiekvienas žmogus būtų pilietis vals
tybės ir tėvynės, su kuria jį riša ne tik kilmės, krau
jo, bet ir dvasinio bei kultūrinio pobūdžio ryšiai 12). 
Taigi pažeidžiamos žmogaus pirminės, pagrindinės tei
sės, kai ar tai individai ar etninės grupės netenka savo 
namų ir savo tėvynės dėl kilmės ar religijos ar dėl 
kitokių priežasčių.

7. Emigracijos teisė. Buvo sakyta, kad žmogus turi 
natūralią teisę naudotis medžiaginėmis ir dvasinėmis 
gėrybėmis, kad taip pasiektų galimai pilnesnės žmogiš
kos tobulybės 13). Kada valstybė dėl gyventojų skai
čiaus ar priemonių stokos negali savo žmonėms šių gė
rybių pateikti ar stato žmogaus garbingumą pažeidžian
čias sąlygas, žmogus turi teisę iš savo krašto išvykti, 
pasirinkti gyvenimui vietą svetur ir pasirūpinti garbin
gesnio gyvenimo sąlygas 14). Šią teisę turi ne tik in
dividai, bet įr visa šeima. Žmonių migracijoje, todėl

ju, jeigu jiems teks naujame krašte pasilikti ilgesnį lai
ką ar ir visai ateičiai, galėtų lengviau integruotis nau
joje bendruomenėje. Tai vyks ir lengviau ir sėkmin
giau, jeigu nebus jokio spaudimo, jokių kliūčių, o in
tegracija vyks spontaniškai ir laipsniškai.

Šioje srityje reikia parodyti daug supratimo tiems, 
kurie buvo priversti palikti savo gimtąją šalį, priversti 
ar tai ideologinių nesantaikų ar politinių įvykių, ar 
kurie buvo ištremti ar deportuoti iš savo tėvynės. Dėl 
pačių aplinkybių privertusių juos palikti savo gimtąją 
šalį jiems paprastai nėra lengva greitai prisiderinti 
prie naujos bendruomenės, į kurią jie įsijungė.

II. Teisė išlaikyti savo kalbą ir savo dvasinį pa
veldėjimą. Emigrantai atsineša savą mintijimo būdą, 
savą kalbą, savą kultūrą ir savo religiją. Visa tai su
daro vadinamą dvasinį paveldėjimą savų minčių, sa
vų tradicijų, kultūros, kas pasiliks juose už tėvynės. 
Su tuo reikia labai skaitytis. Šioje srityje nereikia lai
kyti paskutinėje vietoje emigrantų kalbos. Sava kalba 
jie išreiškia savo mentalitetą, mintijimo būdą, savos 
kultūros formas ir net dvasinio gyvenimo savą charak
terį 24).

11) Gaudium et spės, no. 3.
12) Pacem in terris.
13) Gaudium et spės, no. 26.
14) Apaštališka konstitucija, Exul familia, Gaudium et spės, no. 

65,69.
15) Apostolicam actuositatem, I, no. 11.
16) Ten pat.
17) P. Pijaus 12 kalbos, t. 9, p. 317.
18) Pacem in terris.
19) Gaudium et spės, no. 65.
20) Ten pat.
21) Ten pat, no. 66.
22) Pacem in terris.
23) Vatikano II dekretas apie misijų veiklą, Ad gentes, no. 26.
24) Gaudium et spės, no. 29.

* V " ' (Bus daugiau)

P. GAUČYS

prakiurti ar kokio kito nenu
matyto įvykio dėka apnuodyti 
didelius Atlanto plotus. Lygiai 
yra labai pavojingas ir vis di
dėjančių atominių atmatų skan 
dinimas jūrose. Milijonai akrų 
jūros pakraščių yra išnuomoti 
naftos ieškojimams. Daugiau
sia dėl nenusimanymo mes ga- 
stovės stipriau ekonomiškai, 
bės šaltinius.

Neįsivaizduojamas jūrų ištek
lių dydis, rašo senatorius C1 
Pell, gali būti matuojamas vie
nu atskiru pavyzdžiu; apskai 
čiuojama, kad Ramiajam van
denyne mangano išteklių kie
kis gali siekti 358 hil. tonų. Pa
gal dabartim suvartojimo dydi

Nūdien pakrančių valstybės 
yra godžios tais jūrų turtais 
pasinaudoti. Jos labiausia sten- 

jo užtektų 400,000 metų, paly- savo pakraščiuose rasti
Į naftos ir todėl duoda koncesi
jas specialiom kompanijom jos 
ieškoti. Taip pvz. Domininkonų 
respublika davė koncesiją 750, 
000 akrų jūros plote. Panašiai 
daro ir kitos mažos pakrančių 
valstybės, pač.os negalinčios 
tų tyrimų vykdyti. Kadangi vi
sa tai nesaistoma jokiom nor
mom, kyla klausimas, kas rū
pinsis jūrų apsauga nuo užter
šimo? Kaip toli valstybės gali 
eiti su panašiom koncesijom ir 
daugelis kitų klausimų? Nema
žiau svarbu jūrų dugną apsau-

ginus su žemės ištekliais, ku
rių vargu ar užteks 100 metų. 
Toje mangano masėje taip pat 
randami dideli kiekiai aliumi- 
nijaus, nikelio, kobalto ir kitų 
metalų. Šitų išteklių dauguma 
guli didelėse gelmėse nuo 5000 
iki 15,000 pėdų, tačiau po pen
kerių ar dešimties metų tech
nologija jau sugebės sėkmingai 
iškelti į paviršių tuos beribius 
metalų išteklius .

Mums dar žinomesnis yra 
sparčiais žingsniais besivystąs 
naftos sėmimas, kuris dabar 
nusitęsia daugiau kaip 50 mylių 
nuo kranto į jūros gilumą ir JA 
Valstybėm duoda 15% visų jų 
naftos gamybos. Per 12 metų, 
nuo 1055 — 1967, iš jūros dug-

Todėl nenuostabu, kad JAV ir 
Sovietų Sąjunga, Jungtinių Tau 
tų paskatintos, nusiginklavimo 
derybose Ženevoje pradėjo tuo

no naftos sėmimas padidėjo nuo klausimu pasitarimus .Abi did- 
7 milijonų iki 222 mibjonų sta-1 valstybės projektuoja susilai-
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Milžiniškas ledlaužis ir drauge tanklaivis Manhattan, sėkmingai atlikęs Istorinę kelionę Aliaskos pakraš
čiuose ir šiaurės ledjūryje, kuri užtruko 10 savaičių, grįžta į New Yorko uostą,.

turi būti atsižvelgta į šeimos bendrą gyvenimą 15). 
ypatingai, kas liečia butą, vaikų auklėjimą, darbo są
lygas, socialinį draudimą ir mokesčius 16).

Valdžia neteisingai elgtųsi, jeigu paneigtų žmo
gui teisę ar priešintųsi, darytų kliūčių emigruoti ar 
imigruoti 17), išskyrus, jeigu to reikalauja bendro la
bo priežastys 18).

8. Bendro labo tarnyboje. Piliečiai, nors ir turi 
teisę emigruoti, turi tačiau prisiminti, kad yra jų tei
sė ir pareiga prisidėti pagal išgales prie tikros pažan
gos tos bendruomenės, kuriai jie priklauso. Ypatingai 
besivystančiose tautose, kur yra būtina panaudoti vi
sokias galimybes, kelia pavojus bendram labui visi 19), 
kurie slepia nenaudojamus savo išteklius, ypatingai, 
kurie, būdami protiškai ar finansiškai pajėgesni, pasi
duoda viliojimui ir pagundai emigruoti. Kurie taip el
giasi, “atima iš savo bendruomenės medžiagines ir dva
sines priemones, kurių ta visuomenė yra reikalinga” 20).

Techniškai išsivysčiusios šalys turi jausti pareigą 
iš savo pusės padėti kęlti gerovę mažiau išsivysčiusiuo
se kraštuose. Jos turi remti paruošimą ir grąžinti atgal 
į savo tėvynę technikus ir jaunus studentus, kai šie jau 
yra įsigiję savo srityje reikiamą paruošimą ar atitinka
mą diplomą.

9. Valdžios pareiga organizuoti darbų progas. Kad 
piliečiai galėtų atlikti savo pareigą būti visuomenei nau
dingi, valdžia iš savo pusės turi stengtis sukurti jiems 
savo šalyje darbo progų.

“Mūsų nuomonė šiuo klausimu yra geriausia, kiek 
tai įmanoma, kad kapitalas ieškotų darbo, o ne darbas 
būtų priverstas ieškoti kapitalo” 22). Tokiu būdu ir 
migracija būtų ne iš prievartos, o žmogaus laisvu pa
sirinkimu.

70. Migrantus priimančios bendruomenės pareigos. 
Kas priverstas keliauti į svetimų žmonių tarpą, turi 
daug aukoti iš savo paveldėjimo, kalbos, papročių 23). 
Emigrantai noriai teprisiderina prie juos priimančios 
bendruomenės, tesistengia mokytis kalbos, .kad tuo atve

kyti puo atoniinių ginklų jūrų Į rų dugnų, tačiau Sovietų- atsto
vas pareiškė, kad juo mažiau 
bus rūpinamasi, juo geriau Kai 
kurios Lotynų Amerikos vals
tybės pareiki,lavų jurisdikcijos, 
prašokančios 260 mylių jūrų 
dugno plotą, lygiai kaip jos bu
vo reikalavusios 200 mylių teri
torinės jūros Paviršiaus. Kitos 
mažos tautos .anksčiau palan
kios jūrų dugno sutarptautmi- 
mui, dabar „kuSa galimai grei
čiau išnuomoti sa/c ieškojimų 
teises ir daugiau iš to pasipel
nyti. Kol kis JAV dar nėra 
nusistačiusi o-;, kokio dėsnio čia 
laikytis.

tinių. Lygiai taip pat didėja ir 
natūralų dujų siurbimas, nes 
per pastaruosius 15 metų jis 
patrigubėjo.
Maisto ištekliai jūros gelmėse

Gal mažiausia tebėra išvys
tyti ištekli t i, didžiausios reikš
mės turį ryšium su vis beau
gančiu gyventojų didėjimu — 
tai jūrų panaudojimas techniš
kam ūkiui arba akvakultūra. 
Dabartiniai žūklės metodai gali 
būti palyginti medžiojimui su: 
lanku ir strėle Jeigu žuvys bū
tų auginamos kaip gyvuliai, da
bartinis žuvų pagavimas pen
keriopai, o gal ir dešimteriopai 
padidėtų.

dugne gamin mo ir jų sandėlia
vimo.

Jūrų mokslo komisija
Šalia to, kyla nemažiau svar

bus klausimai, kieno leidimu ar 
visai be job'.o leidimo bus vyk
domi aukštųjų jūrų tyrimai9 
Čia Amerikoje yra sudaryta 
speciali jūrų mokslo, inžineri
jos ir išteklių komisija, kurios 
tikslas bus žiūrėti, kad būtų 
sudaryti tam tikri specialūs nuo 
statai jūrų išteklių naudojimo 
reikalu. Ka p žinome, JAV lai
ko 3 mylių atstumą nuo kran
to savo r.eritoriniais vandeni
mis. Kitos valstybės juos nu
kelia daug toliau. 1958 m. pasi
rašyta tarptautine konvencija 
dėl žemyno iškyšubų nustatė, 
kad valstybės jurisdikcija į išky 
šulius siekia iki 200 metrų gilu
mo ai*anapiu tų ribų, kur van
dens gilumas leidžia natūralių 
išteklių panaudojimą. Valsty
bėms su gausiais iškyšuliais tai 
buvo labai pelningas laimėji
mas.

Prieš 10 metų mažai kas įsi
vaizdavo, kad versmingas tų iš
teklių panaudojimas greit bus 
pradėtas gilesniam nei 20C met
rų dugne ir kad konvencijos 
“panaudojimo” klauzulė naf
tos bendrovių bus aiškinama 
taip, kad bus leidžiama giliau 
leistis į jūros dugną, tariant 
tiek, kiek leidžia valstybės galia 
ginti savo reikalavimus Ma
žos valstybės, matydamos pa
vojų savo interesams, sujudo 
juos ginti nėr Jungtines Tau-

goti nuo atominių ginklų vysty-, tas. Maltos auccvas pasiūlė rė
mo, gaminimo ir sandėliavime j zoliuciją, kuna jūrų dugno tur-

tai pavedami administruoti tarp 
taukinei organizacijai visos žmo 
nijos labui. Maitos iniciatyvos
dėka buvo suda-yta Jungtinių ' krančių sa^gybair kuri, be to, 
Tautų nuolatinė 42 narių komi
sija, kuriai rūpintis jū-

Jūros dugnas — žmonijai
Pirmas tų dėsnių, kuris yra 

senatoriaus Cl. Pell įtrauktas 
į ruošiamą sutartį, pripažįsta, 
kad jūros turi likti žmonijos pa
veldėjimu, atdaru vi3ų tautų tai
kingam naudojimui ir nepaval
džios jokios tautos jurisdikcijai. 
Norėdama išspręsti sienų pro
blemą, sutartis numato tautinei 
jurisdikcijai nustatyti 550 met
rų gyli arba horizontalini kran
to linija 50 mylių nuostolį, ne
svarbu, kuris jų būtų didesnis.

Toliau sutartis siūlo, kad jū
rų dugno naudojimas už tų ri
bų būtų tvarkomas nepriklauso 
mos tarptautinės organizacijos, 
sudarytos Jungt. Tautų. Pasau
linis bankas yra vienas pavyz
dys tarptautinės organizacijos, 
nesąs tiesioginėje Jungt. Tau
tų globoje, kurioje politinė galia 
ir techniškas sugebėjimas yra 
tinkamai atstovaujami, kad jo 
nutarimai yra visų gerbiami.

Taip pat yra pramatytas gir
dų sprendimas. Juos svarstys 
tarpt, teismo specialiai sudary
tas vienetas. Lygiu būdu nu
matyta ir tarptautinė jūrų sar
gyba, atitinkanti dabartinei pa

saugos jūras nuo atominio ar 
kitokio užteršimo.

{Praktiškos priemonės
Tuo būdu ruošiama sutartis 

pramato praktiškas priemones 
jūrų ištekliams tvarkyti ji ga
rantuoja teritorinių reikalavimų 
ribas, ji apriboja veiksmui ben
dro pavojaus srityse, kaip yra 
sutarta dėl erdvių. Kas svar
biausia, ji užtikrina technolo
giškai pažangių valstybių ini
ciatyvą, suteikiančią gausių lė
šų

Tiesiog neįsivaizduojama, ra
šo senatorius Claiborne Pell, 
kad šie paskutiniai mūsų pla
netos ištekliai nepalengvintų 
skurdo ir bado slėg;mo mūsų 
žemės didesnėje dalyje. Kai mes 
matome turtais gausias jūras 
aplink mus, mes neturime už
miršti, kad pavyzdžiui toks Erie 
ežeras yra negyvas ir bevertis 
dėl žmonių nepažabotų plėšimų, 
užteršimų ir naikinimų.
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LIETUVIŲ OPEROS IR JOS 
BIČIULIŲ PABENDRAVIMAS

Gausus Chicagos Lietuvių 
operos choras turi gausų skaičių 
rėmėjų, nes operos pastatymus 
per eilę metų stebėjo dešimtys 
tūkstančių. Pabendravimui su 
šiais operos bičiuliais Lietuvių 
opera ruošia kasmetinį balių, 
kuris šįmet įvyko praėjusį šeš
tadienį Persoanadity Lodge salė
je 4740 S. Cicero avė., susirin
kus ketvertai šimtų operos na
rių ir svečių.

Vakaro programą pradėjo ba
liaus vadovas Vladas (Stropus, 
pasveikindamas svečius ir pa
kviesdamas programai vadovau
ti Sofiją Lažauskienę, kuri pri
minusi, kad baliaus suruošimui 
daug prisidėjo Vladas Stropus 
ir valdybos vicepirm. Sofija 
Džnįgienė, pasidžiaugė atliktais 
operos darbais. “Prieš 20 m. 
Chicagoje gimė Vyrų cthoras, — 
pastebėjo Lažauskienė, — koks 
pranašas galėjo numatyti, kad 
iš to gležno kūdikio laiko tėk
mėje išaugs sambūris, kurį mes 
šiandien vadiniame Chicagos Lie 
tuvių opera. Prisimindami Vyrų 
choro įsisteigdimą, su pagarba 
minime jo buvusius muzikinius 
vadovus: Alfonsą Gečą, Bronių 
Jonušą ir Vladą Baltrušaitį, ku
riam vadovaujant šis vienetas ir 
įvykdė savo didįjį lūžį — pradė 
jo operinį kelią.”

Ypatingai gausus Operos vy
rų choras, diriguojamas Alfonso 
Gečo, padainavo “Jojau dieną, 
jojau naktį”, liaudies dainą, har 
monizuotą komp. Juliaus Štar- 
kos ir “Ei, balnokit žirgus, bro 
liai”, kurią pagal vengrų šokį 
pritaikė Bryceson Trehame, lie 
tuvišfcai išvertė muz. Al. Kučiū- 
nas. Akornp. A. Vasaitis. Ope
ros moterų choras, diriguoja
mas Alice Stephens, padainavo 
ištrauką iš J. Gaidelio “Danos” 
operos “Už jūrų, už kalnų”, o 
mišrus choras padainavo Slš Ver 
di Trubaduro operos “Čigonų 
daina”. Akompanavo Bernardas 
Prapuolenis. Įdomu, kad miš
riam chorui dirigavo muz. Al
vydas Vasaitis. ITai buvo jo be
ne pirmasis debiutas ir žinovų 
nuomone, gana sėkmingas. Chd 
rams ir jų vadovams gausūs 
svečiai nesigailėjo aplodismen
tų, todėl vėliau Vyrų choras 
dar padainavo jų tradicine ta
pusią dainą “Aras”. Buvo per
skaitytas muz. J. Žilevičiaus 
sveikinimas Operai už jos nuo
stabų pasiaukojimą ir nepailsta 
mą darbą. Gera vakarienė, puiki 
programa, šaunus Bichnevičiaus 
orkestras atsilankiusiems sve
čiams sudarė tikrai gerą nuo
taiką. Kadangi meniniai vienetai 
apjungia visų profesijų žmones,

tai ir svečių tarpe buvo įvairių 
profesijų asmenų, remiančių šį 
mūsų dainos vienetą.

Kalbant apie salę, tenlka pa
sakyti kad ji nėra tokia puošni 
kaip viešbučiuose, tačiau gerai 
moderniai ir su skoniu įrengta, 
jos akustika irgi nebloga. Prie 
jos yra automašinoms statyti 
aikštė.

Tradicinis operos bailius buvo 
sėkmingas, malonu, kad į jį gau 
šiai atėjo svečių, norinčių pa
remti mūsų operą ir jos muziki
nę veiklų ir jos chorus, be ku
rių mūsų visuomenėj būtų daug 
tuščiau ir skurdžiau.

L. Augštys

NAUJAS SVEIKATINGUMO 
KOMISIONIERIUS

Meras Ridhard Daley pasiūlė 
dr. Murray Brown nauju mies
to sveikatingumo komisionieriu- 
mi. Miesto taryba pasiūlymą tu 
rėš patvirtinti. Jo metinė alga 
būtų $27,500.

DEGĖ MAISTO SANDĖLIS
Gaisras sudarė $25,000 nuos

tolių Sky Valley maisto sandė
liui, 740 W. Fulton. Nepasaky
ta kiek nuostolių padaryta su
krautam sandėlyje maistui, bet 
spėjama, kad bus didoki.

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis 
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1032 m. jos autoriui su
teikė filosofijos daktaro laipsnį.

Čia iškeliama;, kas 18 amž. vo
kiečių buvo r-ašoma apie lietuvius 
arba lietuvių rašyta lietuviškai. Ap
siribojant vieno šimtmečio nagri
nėjimu. išryškinami trys nauji da
lykai :

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams.

2. Pietistinis judėjimas, kurio 
šviesoje išryškėja tame laikotarpy
je kūręs Kristijonas Donalaitis.

3. Idėjos, kurios Europos dėmesį 
pasuko nuo vakarų į rytus, į bal
tus, į liaudies primityvumą, į tau
tų humanistinius siekius.

Knyga išleista Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, kaina $4.00, 
gaunama DRAUGE.

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos tr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžlningumu.

ALBINAS BANYS
4027 M 8. Anna Avė.. Lyoos, 
Ulinois. Telef. 447-8806.

Trys jauni stipriai ginkluoti plėšikai New Yorke užpuolė šarvuotą ma
šiną, skirtą pinigam išvežioti ir pagrobė 1,3 milijono dolerių. Pinigai bu
vo tada vežami į Manhattano banką. Policija aiškina įvykį ir ieško pik
tadarių.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
I. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9j80. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

CLASSIFIED GUIDE
CONTRACTORS

.. i VACY
DĖMESIO!
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GENERAL MOTORS & FORD 
MECHANIKAI ir “body man” pa
taisys jūsų automobilį, sutaupysite 
pinigų. Priima “ins.urance” draudi
mo taisymo darbus. Tel. 847-7060.

“agentūra *"
Namu. tryvybče. 

automobiliu,
sveikatos, blz
nlo.
Patogios Išsl
mokėjimo sa- 
(ritos.

J. BACEVIČIUS
8455 So. Kedzie Avė., PR 8-2283

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 3 kamb. butas ant Cali- 
fomia Avė., prieš parką.

Skambint — 373-0014

IŠNUOMOJAMI 3 kambariai su 
prausykla; su baldais ar be. 71st ir 
California Avė. Tel. 737-4420.

ĮSIGYKITE DABAR j |”CONSTRUCTJONiCS

RADIO PROGRAMA

«^ss3S8sae«
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

2346 VV. OOth St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063
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A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prie* 49 metus 

Dengiame visų rfliių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
naa, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūra “tuck- 
pointlng**. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami Įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

5 8 5 - 5 2 8 C

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — TeL CL 4-1050

REAL ESTATE

Bevelk naujas 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir, 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Oazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$13,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tai 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

Seniausia Lietuvių Radio Pro* 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikla sek* 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika* 
lais kreiptis į: Balilc Florists —* 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0488. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

= REZIDENCINIAI,
S KOMERCINIAI, —
S MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAI E—
2457 VVest «9tfa Street 

TeL HE 4-7482 I
Heating Contractor

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 po 7 knmb. tvirtas mūras, alu- 

mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,500.

Trys geri butai ir švarus ofisas, 
gražus dvieju aukštu mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Califor - 
nla. Įmokėti 6,000.

2 butu mūras, 2 auto garažas, Ge
ležine tvora, platus lotas. Marų. pr. 
$20,200.

8 kamb. gražus niūras, 114 vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. Įmokėkit $6,000.

5t4 kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos. Įmokėti $4,000.

3% butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ųuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 lr California. 
Įmokėti $6,000.

fttal 4 butų pulkus mūras Mar
ųuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,400.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200
Marųuette parke, mūrinis, du bu

tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičlus galima perimti 
su 6%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13,900.

Marųuette Pke. Mūr. 8 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48.000.

Marųuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st SL — RE 7-9515

IIIUIIIIIIIIINIMlintlMIHIHIiailHIIM^

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 M est 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

5 kamb. mūr. bungalotv prie 71 
ir Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marųuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600,

2 butai po 4 kamb. Ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockvvell. $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 lr California 
$24,700.

1H aukšto švarus med. prie 66 ir 
Western. 5 lr 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
$19,690.

11 butu, 10 metu, 2-jų aukštu mfl.t 
namas prie 71 ir California. $162,900

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,800.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st Str., Tel. 925-6015

SIUNTINIAI i LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis jvairių prekių paairinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

umtmuimnBiinnimiiimtnniiirHiMmiiiiiiB

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-8134 arba GR 6-3358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

nguniH

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St, Tel. 434-0421 

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal Free delivery
$622 So. Racine, 434-1113

Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-conditionlng — 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
k<xiu<x i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVestern. Chicago 9. III.

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių j A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kairu 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS
MiiiiiiiiiiiiiiBiitiiMiiiiiinifflK™

Skelbkitės “Drauge”....... »

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanai,

VIENIŠI PASAULIAI

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, sehųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
l'o puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi pne jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. VA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 671 h Place — VVA 8063

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

Platinkite “Draugę”

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REA L ESTATE

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 84tb PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

laitiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member. ta ML.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Malu office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL Tet OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Bemyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemlesčiaoee. Prašome užsukti J mūsų įstaigą 
lr Išsirinkti Iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

8009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENCED PURCHASING 
CLERK

For large Company. Lite typing & 
miscellaneous office duties. Good 
conditions and company benefits.

Call Mr. Tom Lillig  378-7800

i

HELP VVANTED — VYRAI

ASSISTANT VVOOD SHOP

FOREMAN
If you have the ąualifications to 

movė up to assistant foreman after 
short time on the job, Have to be 
able to set-up and run ban d saw, 
trim saw, router, shaper & planer.

Good wages and fringe benefits.
Apply in person to Mr. Prince.

SANDEL MANUFACTURING CO. 
3618 So. Loomis Place 
CHICAGO, ILLINOIS '

- An eųuai opportunity employer —

MAN
.For general faetory work.

Plant loeated in Clearing Indust- 
rial district. 40 hour week. $2.78 
per hour.
_______ PHONE 767-1930_______
Bendram fabriko darbui reikalin
gas

VYRAS
Clearing Industrial District — a- 
pyl. 40 vai. savaitė. $2.78 į vai.

Skambinkit 767-1930

BEEF BONER
Experience Necessary

For Large Meat Packer 
Steady Work

Phone—— 243-2110

ENCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS!

DOCK FOREMEN
Quit commuting 

Work close to your home.
VVe need 3 higbly ųualifled dock 
foremen. Top salary Excellent 
fringes, good place to tvork, stea
dy employment,

Call
WILS0N FREIGHT C0. 
1415 W 35th Street 

Chicago - Tel. — 376-4400
An eųuai opportunity employer

VYRAI IR MOTERYS

VVAITRESSES
VVANTED

Morning Hours
Five Or Six Days A Week

ALSO
BARTENDER

Short Hours — 11 to 4. 
With Experience

ALSO
Female Banquet Mgr.

Contact RONALD SIKORA 
Apply In Person

H0WARD JOHNSON
9333 Skokie Boulevard 

SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. — 679-9445

HELP VVANTED — MOTERYS
ii n hm n khi^į — ■ ■

RESTORANUI REIKALINGA

VIRĖJA
Dirbti naktimis. Išmokysime. Par
vežame į namus. Reikalinga gyven
ti apylinkėje. Reikalinga nors kiek 
kalbėt angliškai.

SANTUCCI RESTAURANT 
6211 S. Cicero — PO 7-2244

Reikalinga
Vidutinio
MOTERIS

amžiaus

Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL — LA 3-8248

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

JOBS VVITH SECURITY 
Excellent Immediate Openings For

Machinists - Milling Machine & Lathe Opers.
JOURNEYMEN MACHINISTS

Richmond manufacturer reųuires men to vvork ln close tolerances 
wlth a minimum of suparvision. Full company beneflte include alr- 
eonditloned shop, hospitalizatlon, pension, vacation and naid holidays. 
Congeniąl vvorking conditions, Steady employment Write, caU ar apply:

MOLINS MACHINE COMPANY, INC-
3901 Carolina Avė., Richmond. Vlrginia 23222 

PHONE*.— 649-9081 
An eųuai opportunity employer



MŪSŲ KOLONIJOSE

Philadelphijoje respublikonų suruošto tautų 
Laima ir Alė Surdėnaitės skambina kanklėmis.

festivalio programoje 
Nuotr. K. Cikoto

Philadelphia, Pa.

MUS DŽIUGINO 
GRANDINĖLĖ

Grandinėlės lankymąsi Phila
delphijoje pokalbiuose prisime
name ir prisiminsime dar ilgai, 
šj kartą nenorėčiau, betgi, pa
sitenkinti tik bendru posakiu — 
Grandinėlės pasirodymas buvo 
puikus. Siekiant konstruktyvios 
kritikos, pirmiausiai sustotina 
prie vieneto pavadinimo. Taikan 
tis prie amerikietiškos publikos, 
programų viršelyje, šalę stili
zuotų tulpių buvo vienas žodis 
— Grandinėlė. Įdomu kaip šį pa

Adv. Ant. W. Novasitis (Navasai- 
tis) kalba tautų festivalio metu.

Nuotr. K. Cikoto

vadinimą išskaitė amerikiečiai. 
Reklamose per radiją ir TV, pa
vadinimas buvo papildytas — 
The Lithuanian Folk Dance En 
semble of Cleveland.

Džiugu, kad Clevelande yra 
sąlygos tokiam puikiam viene
tui susidaryti. Šiandien jis gra
žiai reprezentuoja Lietuvą ir lie
tuvius ir yra vertas visų dėme
sio ir paramos. Pirmą kartą te
ko matyti tautinių šokių progra 
mą, kuri truktų pusantros va
landos ir turėtų tik vieną per 
trauką, šokių ar jų dalių pasi
kartojimas buvo neišvengiamas 
Motyvų pasikartojimas ryškiau 
buvo jaučiamas muzikoje.

Stebint sadutę šokančias 
mergaites ,kilo mintis, o kaip 
atrodytų sadutė jei mergaičių 
šokis būtų palydimas kuria nors 
mergvakario daina. Malūno trū
kumas programoje, sukėlė kiek 
nusivylimo.

Į Grandinėlės pasirodymą at
silankė kiek daugiau nei 900 
asmenų. Spėiama, kad jų tarpe 
buvo 15 - 20% amerikiečių. Šio 
pasirodymo surengimas buvc 
pats didžiausias dabartinės L. 
Bendruomenės Phila. apylinkės 
valdybos darbas. Philadelphie- 
čiams talkino Pietinės N. Jer 
sey L. Bendruomenė.

Advokatas Anthony W. No
vasitis Jr. Pennsylvanijos As- 
sistant Attorney General yra ir 
Philadeiphijos Respublikonų par 
tijos, tautybių skyriaus vienas 
iš pirmininkų. Jis nuoš rdžiai 
rūpinosi Grandinėlės pasirody
mo pasisekimu ir šiuo metu rro 
šia L. Bendruomenės inkorpora
vimą Pennsylvanijoje.

CHICAGOS ŽINIOS

NAUJAS TKVŲ KOMITETAS
Marąuette Parko lituanistinės 

mokyklos 1969 - 70 mokslo me- 
;ams išrinktas tėvų komitetas 
iasiskirstė pareigomis: pirm. 
A. Dapkus, sekr. A. Veselkienė, 
ižd. J. Lin ta kas, parengimų at
stovė N. Remeikienė, biulet. 
red. Ž. Žiupsnienė, ansamblio 
globėjas A. Vaičaitis, spaudos 
atstovė L. Ramonienė,.

Dr. T. Remeikis ir A. Dapkus 
sutiko būti lituanistinės mokyk
los atstovais prie parapijos 
naujai sudaromoje šv. M. Mari
jos Gimimo mokyklos taryboje.

NELAIMĖS PADIDĖJO
Chicagos policija praneša, kad 

iškritus pirmam sniegui ir šal
čiui neatsileidžiant, automobilių 
nelaimės padidėjo 200 proc.
ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI

Chicagos simfonijos orkestras 
lapkr. 20 ir 21 d. duoda šią pro
gramą: Rossinio (Sonatą a quat- 
tro nr. 3, Stravinskio Jeu de 
cartes ir Čaikovskio Simfoniją 
nr. 4. Diriguoja Georg Semkov.

SEVILIJOS KIRPĖJAS

Radijo stotis WFMT 98.7 FM 
bangomis lapikr. 23 d., 3:30 po 
piet transliuoja operą, Sevilijos 
ikirpėją.

IŠRINKTAS 
TĖVŲ KOMITETAS

šeštadieninės mokyklos Tėvų 
komitetą šiuo metu 3udaro Bro
nius Majauskas — pirmininkas 
ir nariai — Regina Kazlauskie
nė, Virginija Majauskienė, Jad
vyga Melnikienė, Aldona Viliū- 
nienė ir Charles Zerr. K. Č.

New York. N. Y.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Lietuvos Kariuomenės atkū

rimo sukakties minėjimas lap
kričio 22 d. 6 vai. v. Maspetho 
lietuvių parapijos sagėje, 64-14 
56 Road, Mas i?t,h, Ncw York, 
sekančia tvarka Programoje: 
minėjimo atida ymas — L.K. 
V. S-gos New Yorko kyr. val
dybos pirmininkj J. Šlepečio žo
dis; L.K.V.S. vėliavos iškilmin
gas pašventinimas. Atliks prel. 
J. Balkūnas; dr D Jasaičio pa
skaita; Savanorių ir Vyčio Kry
žiaus kavalierių pagerbimas.

Koncertinę dalį atliks sol. 
Citvaras ir muz. Mrozinskas. 
Birutietėms taikinant veiks bu
fetas. šokiams gros liet. stu
dentų p. Kazio orkestras.

New Yorko ir*jo apylinkių 
lietuvių visuomenė kviečiama į 
minėjimą gausiai atsilankyti. 
Svečių laukiama ir iš tolimesniii 
vietovių. LKV sk. valdyba

45 ŠEIMOS NARIAI DAINUOS - duos vienos valandos programą 
TELEVIZIJOJE I per WGN stotį, 9-tas kanalas.

Visa šeima dainuoja. Jauniau- 
Padėkonės šventės proga, 45 sias narys aštuonių mėnesių

žinomos King šeimos nariai amžiaus.
lapkr. 23 d., sekmadienį, 6 v. v. I

A 4- A
ELENAI KUČIŪNIENEI mirus, 

Lietuvos Dukterų Draugijai, KUN. FELIKSUI GUREC- 
KUI, Tėvui BRUNO MflRKAIČIUI ir visiems velio
nės draugams bei mūsų bičiuliams, sunkioj skausmo 
valandoj mus užjautusiems, reiškiame nuoš’rdžią 
padėką.

Aleksandras ir Jurgis Kučiūnai

f

*

Mylimam tėveliui

A. “f" A.
JUOZUI BATISAI mirus, 

dukras KATRYTĘ SABALIENĘ, VALĘ JONUŠIENĘ ir 
jų šeimas šird'ngai užjaučiame.

ELENA IR KAZYS MATUČIAI

A. -f- A.
VINCUI DOMEIKAI mirus,

,< jo dukroms JANINAI ŠALNIENEI, GENOVAITEI ŠU
KIENEI, sūnums PIJUI ir JONUI ir jų visų šeimoms 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Petras Palubinskas

A. -f- A
JERONIMO IGNATONIO

mirties metinių paminėjimui yra užprašytos šv. Mišios šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčioje, lapkričio 22 d., 9 vai. ryto ir pas 
T. Jėzuitus, lapkričio 28 d., 9 vai. ryto, taip pat lapkričio 17 d. 
7:30 vai. vak. Church of the Visitation. HunstviUe, Alabamoje.

Nuoširdžiai prašome visus mūsų nepamirštamo vyro ir tė
vo draugų ir pažįstamų pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdę — žmona Lilija, sūnūs Arvydas ir Algis,
marti ir giminės.

A.-Į-A. VINCUI DOMEIKAI 
mirus,

jo dukterims p. JANINAI ŠALNIENEI ir p. GENOVAI
TEI ŠUKIENEI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

Kostas, Arūnas ir Linas Jablonskiai

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 18 d. 5

A. -f A. VINCUI DOMEIKAI mirus, 
jo dukteris JANINĄ ŠALNIENĘ ir GENOVAITĘ ŠUKIE
NĘ su šeimomis, sūnų PIJŲ su žmona MARIJA ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Antanina ir Juozas Vasiukevičiai 
Janina ir Vytautas Vasiukevičiai 
Magdalena ir Antanas Gintneriai 
Aldona ir Vladas Paškevičiai 
Aldona ir Algirdas Vasioniai

A. -f- A.
ONAI ŠATRAITIENEI

Lietuvoje mirus, dukterį: ANELĘ JURGELAITIENĘ su 
šeima, sūnų ALBINĄ su šeima, Lietuvoje likusias duk
teris EUGENIJĄ ir VITALIJĄ ir sūnų VINCĄ su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučia

Mama ir Bronius Grajauskai 
Algis ir Genutė Grajauskai 
Antanina ir Jonas Mikšiai 
Albina ir Alfonsas Lietuvninką'

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

fe .

J t b krPTEims |
? S* >2
pfil * 1

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

Chicago Savings
_ and Loan Association ma?

na 
ss

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių 
■.sskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKATTOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MĖNESIAI

A. A.
POVILAS LAURINAVIČIUS

Gyveno 6159 So. Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkričio 16 d„ 1969 m., 2:55 vai. ryto.

vQioAGlme ^ietuy°J.e- KNo iš Panevėžio apskrities, Kupiškio 
valsčiaus. Amerikoje išgyveno 5 metus.

,dideHatn.e nuliūdime seserį Bronę Minkevičiene su 
ukra Regina ir giminaitę Aliną Bonasevičienę, ir Lietuvoje 

seserį Joanną su šeima. J
P®**™*88 Lack-Lackatvicz koplyčioje, 2424 West 

69th Street Laidotuvės įvyks trečiad., lapkr. 19 d. iš koplyčios 
-15 vai. ryto bus nulydėta į šv. Kryžiaus bažnyčią. Po gedu- 

mgų pamaldų bus palaidota šfv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti siose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: Sesuo su dukra ir visi kiti giminės. 
Laidot. direkt. Lack-Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

EUDEIKIS
LAI BOTU VIŲ DIR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefoną* — YArds 7-1741-2

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

* Vacation Club ♦
* College Bonos Savings *
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans *
* Christmas Club
* Insured Family Savings

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’l 
money order checks.

* SeU A redeem DA Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Bozes

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr*, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S i Mon 12 P M. to 8 P M.. Tues 9 to 4, Thurs. A Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
LEO’S SINCLAIR SERVICE

IxEOXA8 PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tunc-np lr Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospect 8-9533

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiniiiiiiiiii

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčla 
2443 W. 63rd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — FR 8-0834

REMKITE “DRAUGI

Perskaitę hraiiįja. duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEP. C LACK IR SONOS

(LACJKAWICT)
2424 W. 69th Street Tel. REpabUo 7-1213
2314 W. 23rd Place Tei. VIrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS MELIONAS

4348 S. Califomia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, III. Tei. OL 2-100S

ANTANAS M. PHIU.IPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-S4O1



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 18 d.6

X Inž. A. Novickis, kuris buv. 
min. pirm. M. Sleževičiaus minė
jime skaitė paskaitą, lapkričio 
17 d. lydimas prof. M. Maskevi- 
čiaus ir B. Šmulkščio, aplankė 
Draugo redakciją ir spaustuvę, 
svečiai šiandien išskrenda atgal 
j Nqw Yorką.

x .Jonas Sinkevičius, marijo
nas, ilgametis šio mūsų dienraš
čio išvežiotojas bei spaustuvės 
elektrotechnikas paguldytas šv. 
Kryžiaus ligoninėj pagrindiniam 
sveikatos patikrinimui.

x Inž. Liudas Kirkus yra pa-1 
kviestas tvarkyti garso perda
vimo sistemas ir rekordavimo 
reikalus Mokslo ir kūrybos Sim 
poziumo metu. Rekordavimą at
liks mokytojas Antanas Gulbiną 
kas.

X Juozas Rachunas, jaunas 
lietuvis politikas, yra aktyviai 
įsijungęs į respublikonų partijos 
veikimą. Visų lietuvių pareiga 
balsuoti šį antradienį įvykstan
čiuose Con. Con rinkimuose. Mū
sų vieningumas ir sutarimas 
gali atnešti Juozuo Rachunui lai 
mėjimą.

X Valdas Adamkus, kuris 
aktyviai yra įsijungęs į ameri
kiečių politinį gyvenimą, praė
jusių kėlių savaičių laikotarpy
je daug įkartų lankėsi Washing- 
tohe, kur buvo iškviestas Illinois 
senatoriaus Ralph T. Smith. ir 
kitų aukštųjų pareigūnų.

X Zarasiškių klubo narių su
sirinkimas įvyks lapkr. 30 d. 
7:30 vai. vak. Ho>llywoodo sve
tainėje, 2417 W. 43rd Str. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti'; taip 
pat prašomi ir svečiai. Bus da
romi svarbūs nutarimai, renka
mi klubo pareigūnai.

x Pamaldos Ir mirusių moks
lininkų pagerbimas Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu bus 
lapkričio 30 dieną, sekmadienį, 
11 vai. Pamaldas laikys ir pa
mokslą sakys Tėv. Bruno Mar- 
kaitis, o prie paminklo, pade
dant vainiką, žodį tars Gen. 
Konsulas Dr. P. Daužvardis.

X Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo registracijos mokestis 
bus toks: visam Simpoziumui 3 
doleriai; vienai dienai 1 doleris. 
(Studentams ir moksleiviams vi
sam laikui 1 doleris, o vienai 
dienai 50 centų. Studentams už
siregistravusiems dalyvauti Stu
dentų Sąjungos suvažiavime ir 
turintiems registracijos kortelę, 
įėjimas bus nemokamas. (pr.)

X Grandinėlė šoks lapkr. 30 
d., 4 vai. popiet Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos auditorijo
je. Bilietai gaunami Margutyje, 
2422 W. Marąuette Rd. ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 ISit. (pr.)

x Gražiausia Kalėdų dovana 
vaikams — plokštele “Antrieji žir
ginėliai”. Keturios naujos B. Pu
kelevičiūtės pasakos Kalėdų do
vana, Vasaros pasaka, Klecnentina 
ir Valentina, Rimas pas Kęstutį. 
Stereo. Pakartoti ir “Pirmieji žir
ginėliai”. Kaina — po $5.00 ir per- 
siuntimp išlaidos. Užsakymus siųs
ti: Gifts International — Karvelio 
Prekybos Namai, 2501 W. 71st St., 
Chicago, III. 60629. (sk.)

X L.D.K. Birutės dr. C. Chi
cagos sk. valdyba lapkr. 22 d. 
8 v. v. Jaunimo centre rengia 
tradicinį koncertą — (balių. Kon
certe dalyvauja sol. Janina Šal- 
nienė, aktorė Elena Blandytė, 
ir muz. Ida Petkus. Šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras. 
Veiks birutininkių suaukotas 
bufetas. Pelnas Skiriamas Sibi
ro Fondui ir kultūriniams rei
kalams. Visuomenė prašoma 
gausiai atsilankyti ir paremti 
birutininkių pastangas. Staliu
kus prašome užsisakyti pas V. 
Kulikauskienę, tel. RE 5-5118.

(pr.)

X Kun. M. Tamošiūnas, sa
lezietis, Medellino lietuvių kape 
(lianas, mėnesį laiko išbuvęs 
JAV-se ir aplankęs eilę savo 
artimųjų bei saleziečių rėmėjų 
Chicagoje, CJąvęlande, Detroite, 
Hamiltone, Rochestery, Nevv 
Yorke, Bostone ir Hartforde, 
penktadieni išskris atgal į Ko
lumbiją. Chicagoje sustojęs pas 
Tamašauskus, 4238 S. Campbell 
Avė. Būdamas Clevelande susi
tarė dėl tautinių šokių grupės 
“Grandinėlės” vykimą į Kolum 
biją. Mūsų šokėjai, pilnu savo 
sąstatu (50—60 žmonių), birže
lio pabaigoje vyks į Barranąui- 
llę, iMedelliną ir Bogotą.

X Dariaus Lapinsko muzikos 
studijos spektaklis, skirtas Be
lą Bartoko kūrybai “Allegro 
barbaro” Įvyks Jaunimo centre 
lapkričio 21 d. (šį penktadienį) 
8 vai. vak.

X “Draugo” vedamas Chica
gos ir apylinkės lietuvių paren
gimų kalendorius skelbiamas 
kiekvieno mėnesio pabaigoje. 
Organizacijos, planuojančios pla 
tesnės apimties parengimus, pra 
Somos apie tai laiku painformuo 
ta mūsų dienraščio redakciją.

X Chicagoje ir apylinkėse 
pratęstas Balfo vajus. Kai ku
riose mažesniose apyl. vajus jau 
eina prie pabaigos, bet Marąue
tte Parke vajus tik įpusėjo, trūki 
sta rinkėjų. Kas sutiktų talkinti 
Balfui, arba kas aukų rinkėjų 
nebuvo aplankytas, maloniai pra 
Somas apie tai pranešti apskr. 
iždininkui K. Čepaitis, 6722 Bo. 
Oampbell Avė., Chicago, IU. 
60629. Ižd. gavęs auką atsiųs 
pakvitavimą. Baigus vajų, visi 
aukotojai imtinai iki 3 dol. bus 
paskelbti spaudoje, viename spe 
cialįame lape, kad visi žinotų, 
kas remia brolišką šalpą ir kas 
ne.

x Vyt. Kutkus, mūsų dien
raščio bendradarbis Detroite, 
gavęs kalėdines korteles, parė
mė “Draugą” 5 dol. auka. Ačiū.

I X Kun. T. Narbutas, Day ton, 
Cthio .įgavęs kalėdines korteles 
ir šiais metais parėmė spaudą 
5 doi. (auka. Ačiū.

X Agota Žizminskaitė iš Ra
cine, Wisc., siųsdama prenume
ratos mokestį ir 5 dol. auką už 
kalėdines korteles, paprašė at
siųsti jau daugiau kortelių. Dė
kojame.

X Už kalėdines korteles dėko 
darni skaitytojai ir aukų atsiun 
čia. Aukojo: po 3 dol.: (Slr. Lu
kas, prel. Ji Mendelis, K. Jasė- 
nas; po 2 dol. — O. Kartanas, 
E & Pr. Tradnaulskas, J. ir O. 
Srub&s, J. Baltakis, M. Mącieža,
J. Jucevičius, M. Reinienė, A. 
Skrupskelienė, J. Urlbelis, I. Vil- 
džius, J. Kaklauskas, J. Gašlū
nas, J. Rimkevičius, dr. E. But
rimas, M. Pavilonis, A. Bara- 
kausfkas, 1.50 dol. — V. Miaske- 
iliūnas; 1 dol. — V. Kučinskas. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Pianistė Rajauskaitė - šu- 
šienė, per dr. S. Petrauską, LF 
Elizabeth’o įgaliotinį, atsiuntė 
Lietuvių Fondui $500.00, įam
žindama Fonde savo vyrą a. a. 
dipl. inž. Leoną šušj, mirusį 
1968 m. liepos 27 d. Kennebunk- 
potrt’e, Maine. LF (adresas: 6643 
S. Maplewood Av., Chicago, Hl. 
60629. (pr.)

Seni pastatai užleidžia vietą naujajam Jaunimo centro pastatui. Prie 
paminklo stovi tėvai jėzuitai J. Kubilius ir J. Borevičius, besirūpinda
mi statybos reikėjais. Nuotr. Liet. foto archyvo

M. Sleževičiaus mirties 30 m. sukakties minėjimo vakarienėje, Chicago
je. Iš kairės: adv. G. Gedvilą, dr. A. šabaniene, A. Viktienė, inž. A. No
vickis, dr. V. Sruogienė, D. Šleževičiene. Nuotrauka V. Noreikos

M. SLEŽEVIČIAUS 30 M. MIRTIES 
MINĖJIMAS

Min. pirm. M. Sleževičiaus 30 
m. mirties minėjimas lapkr. 16 
d. Chicagoje praėjo su nuošir
džia šilima.

Ryte savanoriai, drauge su D. 
Šleževičiene ir kitais šiemos na
riais, padėjo vainikus prie žuvu
siems už laisvę paminklo.

,Sv. Mišias už velionio sielą Jė
zuitų koplyčioje atnašavo kun.
J. Kubilius, SJ. Solo giedojo T. 
Rūta. Mišių aukai duoną ir vyną 
nešė velionio artimieji: prof. M. 
Mackevičius ir A. Viktienė.

Minėjimo akademija vyko Jau 
nimo centro didžiojoje salėje. Sce 
noje, šalia savanorių vėliavos, 
ryškiai švytėjo M. Sleževičiaus pa
veikslas, apsuptas gėlių puokštė
mis ir palmėmis.

Minėjimą atidarė L. Šmulkš
tys, primindamas velionio žo
džius — niekas mums laisvės ne
duos, jei patys jos neiškovosime.

Gen. kons. P. Daužvardis pri
minė, kad M. Sleževičius buvo 
vienas iš stipriųjų Lietuvos šulų, 
nesvyruodamas stojęs už Lietu
vos laisvę. Jis herojus mūsų tau
toje. Jis visus kvietė vienybėje gin 
ti Lietuvą. Sleževičiaus ir visų 
mūsų Lietuva bus la*isva, jei vie
ningai kovosime dėl laisvės.

Menišką paįvairinimą įnešė 
lietuvių muzikų trio: smuiku — 
P. Matiukas, violončele P. Armo- 
nas, fortep. M. Motekaitis, sklan
džiai i.špildydami Mendelssohno- 
Bartholdy kūrinį Andante con 
moto tranąuillo iš D-mol Trio.

Inž. Novickio paskaita

Paskaitą “Mokylas Sleževičius 
Lietuvos lemiamos kovos metu” 
laikė savanoris kūrėjas pulk. inž. 
A. Novickis. Pažymėjo, kad M. 
Sleževičius buvo pakviestas vado 
vauti Lietuvai kritišku 1918 m. 
momentu, tuo būdu tapdamas 

’likiminiu tasmeniu.
1918 m. gruodžio 26 d. Sle

ževičius buvo pakviestas sudary
ti ministerių kabinetą iš visų gru
pių, įtraukiant ir mažumas. Min. 
kabinetui buvo duota teisė leis
ti įsakymus, turinčius įstatymų

x Būkime bendruomeniški ne
tik žodžiais, bet ir darbais. 
Remkime pirmąjį Mokslo ir kū
rybos simposiumą. Aukojo: LB 
Cicero apyl. valdyba $100 dol., 
Waterhurio $50 ir New Jersey 
apygarda $25. Pavieniai asme
nys: kun. dr. Antanas Urbonas, 
Gary, $20 ir Antanas Kareiva, 
Chicago, $20. (pr.)

X Parduodamas 12 metų dvie
jų butų namas, 5^2 (kambarių 
— 3-jų miegamų. Randasi netoli 
Draugo redakcijos. ISlkambintii 
767-7290. (sk.)

galios; Valst. tarybos įstatymų lei 
džiamoji galia buvo laikinai su
spenduota.

Tikruoju vadu lemiamą valan 
dą Sleževičių darė jo pasitikėji
mas tautos kamienu, sugebėjimas 
dirbti su įvairių pažiūrų žmonė
mis ir sėkmingumas kitus įtikin
ti. Sleževičius buvo bolševikų ka
liniu, juos pažino. Sleževičius bu
vo matęs lietuvių karinius dali
nius Rusijoje. Deja, jiems su gink 
lais grįžti į Lietuvą nepavyko. 
Reikšmingiausias Sleževičiaus 
veiksmas — savanorių pašauki
mas. Iki 1919.1.1 savanorių įsi
registravo per 200. Lietuvių vė
liava Gedimino kalne išsilaikė 
tik 5 dienas — iki sausio 5. Per 
metus liet. kariuomenės eilės iš
augo daugiau negu šimteriopai.

Ypač pavojingas momentas bu
vo, kai Želigovskis užėmė Vilnių, 
o jų raiteliai pasiekė Kėdainius. 
Sleževičius iš seimo tribūnos šau 
kė į kovą naujus savanorius. Že
ligovskis buvo sumuštas ties Šir- 
vintais ir Giedraičiais.

1926 m. Sleževičius trečią kar
tą vadovavo min. kabinetui, ku
ris nebuvo tiek sėkmingas ir bai
gėsi gruodžio 17 d. perversmu. 
Jei kuo kaltas Sleževičius dėl 
gruodžio 17 d., tai, kad pats bū
damas taurus žmogus, nesitikėjo 
ir nepramato neteisimų veiksmų.

Mes tikime, kad ateis naujas 
Lietuvos išlaisvinimas. Tada bus 
reikalingi tokie vyrai kaip M. Sle 
ževičius, — baigė paskaitininkas.

Adv. Gedvilos kalba

Adv. dr. G. Gedvilą kalbėjo te
ma “Mykolas Sleževičius demo
kratijos perspektyvoms gęstant”. 
Kalbėjo žvelgdamas iš išeivijoje 
mokslus ėjusio intelektualo per
spektyvos.

Sleževičius Petrapilio seime 
parodė platų demokratinį supra
timą. Jis pasisakė prieš socialistus, 
kurie, karininkų remiami, norė
jo pašalinti krikšč demokratus iš 
prezidiumo. Jis užakcentavo de
mokratinį principą. Socialistų iš
mestas iš partijos, jis suorganiza
vo naują partiją.

Sleževičius parodė daug akty
vumo likviduojant lenkų P.O.W. 
sąmokslą. Sleževičius buvo stiprus 
Pabaltijo vienybės šalininkas. Jis 
aktyviai reiškėsi visuose seimuo
se. 1926 m. leidimas lenkams 
įsteigti 60 naujų mokyklų, iš
šaukė demonstracijas. Komunis
tai ir socialdemokratai ėmė rung 
tis dėl įtakos darbininkuose. At
sirado streikų su išsišokimais.

Susidarė karininkų grupė , ku
ri tarėsi reikią kraštą gelbėti. Į- 
vyko gruodžio 17 d. perversmas.

M. Sleževičius suprato pagrin
dines demokratijos išlaikymo są
lygas. Jis atmetė kai kurių kari
ninkų siūlymą rengti kontrper- 
versmą.

Meninė dalis

Minėjimas buvo baigtas kon
certine dalimi jau minėtojo trio, 
kuris labai sėkmingai dar išpildė 
Brahmso Adagio iš H-dur Trio ir 
Schumberto andante iš Es-dur 
Trio.

Švelni styginių instrumentų 
muzika labai tiko minėjimo rim
čiai.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Sekė velionio šeimos artimųjų 
vakarienė Sharkos restorane. 
Kvadratu sustatytų stalų vidury 
ant piedestalo vazoje buvo 30 ro
žių, pirmenančių 30 m.,nuo Sle
ževičiaus mirtiek Vidury žiedų de

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Lapkričio 15 d. 4 vai. 30 min. 

šv. Mišių mettu Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje vyslk. 
V. Brizgys palaimino Alicijos 
Miliauskaitės ir Alfredo Miku- 
čausko moterystę. Jaunoji yra 
Stasės iir Petro Miliauskų duktė, 
jaunasis — Magdalenos ir Mo
tiejaus Mikučiauskų sūnus. Jau 
nuosius prie altoriaus palydėjo 
dvi poros pajaunių: Orentaitė 
ir Banys, Banytė ir Brizgys, 
taip pat žiedų bei gėlių nešėjai 
buvo Andrė Maknevičdūtė ir 
Kęstutis Bojevas. Santuokos 
metu trumpą pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys, pasveikinda
mas jaunuosius giminių vardu 
ir palinlkėdamas laimingai eiti 
nauju keliu. (Mišių metu ir su
tuoktuvių pabaigoje labai įspū
dingai giedojo sol. Valdas Bal
trušaitis.

Vakare Vyčių salėje buvo ves 
tuvių vaišės, kuriose dalyvavo 
daugiau kaip šimtinė svečių — 
giminių ir artimųjų. Trumpu 
sveikinimu vaišes pradėjo jau
nosios tėvas Petras Miliauskas, 
pakviesdamas Vacį Kleizą vado
vauti puotai. Palaiminimo mal-

Dail. J. Pauki.tienės parodos atidarymas Jaunino centre, Chicagoje. 
Sveikinimo eilėraštį skaito Gr. Babrauskienė, toliau kairėje stovi pati 
dail. J. Paukštienė. Nuotrauka V. Noreikos

ATIDARYTA DAIL. J. PAUKŠTIENĖS 
PARODA

Apie mūsų dailininkės J. Pau 
kštienės produktingą kūrybin-
gumą kiekvienas įsitikins aplan 
kęs jos parodą Čiurlionio gale
rijoje. Gausiai žiūrovai ją lan
kė šeštadienį, o oficialus atida
rymas įvyko sekmadienio popie 
tę. Atidarė galerijos direktorius 
P. Aleksa, pakviesdamas įvadi
nį žodį tarti kun. J. Borevičių, 
SJ.

Kun. J. Borevičius pabrėžė, 
kad ši meno šventė yra vaini
kavimas kilnių žmogaus pastan 
gų. Čiurlionio galerija J. Paukš
tiejnės paroda pradeda parodų 
sezoną. Paroda ryški nuosta
bia menine sinteze ir harmoni
ja. Menas —* amžinybės išraiš
ka laiko tėkmėje. Menas — dva 
sinės pratybos, kurios stengiasi 
suprasti pasaulį ir tai atskleis
ti žmonijoje.

Žmogus yra tiek žmogumi, 
kiek jis gyvenimo kejy yra kū
rėjas. Gėrimės dlail. Paukštienės 
kūryba, esame už tai dėkingi ir
linkime daug kūrybingų metų. 

(Sveikinimai
Gr. Babrauskienė pasveikino

gė žvakė, simboliškai primenanti 
velionį.

Vakarienė pradėta malda, ku
rią sukalbėjo kun. J. Borevičius, 
S.J. Pažymėtina, kad vakarienė 
buvo be jokių svaiginamų gėri
mų.

Vakarienę baigiant, dėkoda
mas svečiams, prof. M. Mackevi
čius priminė, kad velionis buvo 
politinis pedagogas, įkvėpęs jau
nesnius. Jis mums pavyzdys ir da 
bar vienybėje dirbti, suprasti jau 
nimą, rasti dialogą su jais, vertin 
ti jaunatvišką iniciatyvą. Kuo to 
liau, kils mūsų tarpe daugiau 
kontroversinių klausimų. Sleževi 
čiaus dvasioje vieni kitus supras
kime.

D. Šleževičienės žodį paskaitė 
vyriausia velionio dukraitė A. 
Viktienė. Šleževičienė dėkojo vi
siems minėjimo programos vyk
dytojams ir visiems dalyviams. 
Meldė Apvaizdą, kad visiems atly 
gintų.

Apskritai, minėjimas praėjo 
jaukaus veiningumo dvasioje, 
gausiai dalyvaujant įvairių gru
pių žmonėms.

J. Daugi.

CHICAGO J IR APYLINKĖSE
dą sukalbėjo vysk. Brizgys. Vė
liau vysk. Brizgys pasakė svei
kinimo kalbą, pabrėždamas, kad 
abu jaunieji gimę Argentinoje, 
bet lietuviškai išauklėti ir įsi
jungę į lietuvių visuomenę. Kvie 
tė ir toliau nepamiršti lietuviš
kos aplinkos ir lietuviško dar
bo. Parapijos vardu, pasidžiaug 
damas, kad nauja šeima įsijun
gia į Marąuette Parko parapi
ją, pasakė kun. J. Kuzinskas. 
Vaišių vadovas perskaitė gautus 
sveikinimus iš Lietuvos, Kana
dos, Argentinos ir JAV. Taip pat 
pristatė iš toliausiai atvykusius 
svečius — jaunojo dėdę Kreivė
ną, atvykusį iš Vancouverio, Ka
nados, ir jaunosios dėdę Stasį 
Vaškį, atvykusį iš New Yorko. 
Grojant geram orkestrui, svečiai 
galėjo pasišokti ,ir padainuoti

Jaunieji Alicija ir Alfredas 
Mikučauškai sekmadienį, lapkri 
čio 16 d., povestuvinei kelionei 
išvyko į Porto Rico, o grįžę ap
sigyvens naujam name Marąue
tte Parko rajone.

Jauniesiems linkėtina daug 
gražių dienų, įsijungti į lietuviš
ką veiklą ir tapti aktyviais lietu 
višlkios parapijos nariais. —Ps.

dailininkę eilėraščiu: “širdies 
žiedus ir naktį audringą mums 
sėji, /Kad dainuotų pavasario 
saulė rugsėjy,/ O pūgoj kad jaz 
minai svaigtų ir gruody, /Ne
marias svajones ir sapnus ati
duodi”.

A. Eivienė sveikino ateitinin
kų sendraugių vardu, įteikdama 
“Sibiro maldaknygės” liuksusi
nę laidą.

M. Babickienė sveikino biru
tininkių vardu, prisegdama dai 
lią orchidėją.

Dail. Paukštienė savo kalbo-
je dėkojo galerijos direktoriui 
dail. P. Aleksai, dail. P. Kaupui, 
kuris daug padėjo paveikslus 
iškabinti, p. Jokubėnienei, pa
dėjusiai dailininkei pasveikslus 
suvežti ir budėti, dėkojo biruti- 
nimkėms, paruošusioms vaišes 
parodos lankytojams.

Parodoj išstatyta 57 paveSF.cs- 
lai, daugiausia .aliejinės tapybos, 
bet yra po ketvertą ir akriline 
bei akvareline technika.

Dailininkų atsiliepimai
Dailininkai džiaugėsi išradingu 

mūsų dailininkės įkūrybingumu. 
Galerijos direktorius P. Aleksa 
gėrėjosi, kad parojda sudaro pa
trauklų vaizdą. Vyrauja tipiš
kas pointilizmas. Jaučiamas nau 
jas dailininkės stilius, ieškoji
mas naujo priėjimo.

Dail. Br. Murinas gėrėjosi,
kad dailininkė turi gyvą spalvų 
spektrą, (kuris patraukiančiai

LD.K. “BIRUTĖS” Draugija
Los Angeles Skyrius

Los Angeles Birutietės š. m. gruodžio mėn. 14 
dieną (sekmadienį), 12 vai. dienos metu ruošia di
džiulę įvairiausių

MOTERIŠKŲ RŪBŲ PARODA,
kuri įvyks Šv. Kazimiero parapijos salėje, vadovau
jant p. A. Audronienei. Parodos metu bus servuoja
mi karšti pietūs.

Los Angeles bei apylinkių liet. visuomenė ma
loniai kviečiama į šią NEPAPRASTI POPIETĮ atsi
lankyti, kur birutietės jus maloniai užims bei pa
vaišins.

Įėjimas su vaišėmis — tik 2.50 doL asmeniui
............. į

AKADEMINES SKflUTIJOS 

SUKAKTUVINE ŠVENTE

Šį rudųnį liet. akademinė skau 
tija minėjo savo organizacijos 
45 metų sukaktį, o šios organi
zacijos skyrius Chicagoje perei-C* 
tą sekmadienį drauge atšventė 
ir saivo dvidešimtmetį. Šventė 
prasidėjo pamaldomis tėvų jė
zuitų koplyčioje, kur susirinko 
daugiau kaip šimtinė sąjūdžio 
narių drauge su savo vėliavo
mis ir artimaisiais. Sv. Mišias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasa
kė ASS kapelionas kun. J. Kubi 
liūs. Pamaldų metu gražiai gie- 
dojo patys akademikai skautai. 1

Po trumpų pusryčių Jaunimo 
centre gera dalis narių nuvyko 
į Šv. Kazimiero kapines, (kur 
prisiminė tėvynėje, Sibire ir pla 
čiajame pasaulyje žuvusius bei 
mirusius organizacijos narius, 
kurių skaičius pasiekė 40. Ap
lankyti šiose kapinėse palaidotų 
ASS narių — Stp. Kolupailos, t
K. Kasponio, Prano Gudo ir Ar
vydo Rimo kapai, prie kurių pa
simelsta ir padėta gyvų gėlių 
puokštės.

Iškilmingos akademijos ir pus 
ryčių, kurie įvyiko “Golden 
Age” salėje, metu prisiminta 
ASS Chicagos skyriaus pirmo
sios dienos ir pagerbti šio sky
riaus steigėjai: Vyt. Mikūnas,
V. Dailidkienė ir Am, Jagutienė. 
Pagrindinę įkalbą pasakė kun. J. 
Kubilius, pažymėdamas, kad aka 
deminė skautija turinti būti pa 
grindinė lietuviškos Skautijos 
šaknis. Akademikai skautai tu
ri būti geri lietuviai, tikintieji 
ir praktiški lietuviško gyvenimo 
vadovai.

Šventės metu paskelbta, kad 
Chicagos takademdfcėms skau
tėms nuo šių mokslo metų pra 
džios vadovaus V. Bobinaitė,

I pirm. J. Ruibytė ir B. Petraus
kaitė; korp. “Vyčio” skyriui—
Br. Žukauskas, pirm., G. Plačas, 
Alv. Vasaitis ir V. šadauskas, 
Chicagos filisterių skautų valdy
bą sudaro: R. Dirvonis, pirm,,
R. Griškeiis, R. Griškelienė, L. 
Braunas, St. Klimas, R. Kvikly
tė ir D. Korzonienė. Sesės E. 
Aglinskaitė, V. Ruibytė, V. Sa 
baliūnaitė, V. Spaidkytė, N. iSta- 
kauskienė pakeltos tikrosiomis v 
narėmis. Aštuoniems nariams,- 
ėms, baigusiems aukštąjį moks
lą, suteiktas filisterio vardas.

Akademikus skautus sveikino 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis iralštu, žodžiu vyriau 
sias skautininkas VI. Vijeikis 
ir kt.

Meninėje dalyje visus gerai 
nuteikė moterų trio J. Bcčinie- 
nė, M. Monkienė ir G. Mažeikie
nė, kurios, pianistui senj. Alv. 
Vasaičiui akompanuojant, padai 
navo šešias lietuviškas daineles.

(bki)

veikia žiūrovą. Meniniu požiū
riu dailininkė subrendusi, turi 
pažangią ateitį.

Atidaryme dalyvavo arti 200 
žmonių. Jau pirmą dieną — šeš
tadienį — laikytojai nupirko 3 
paveikslus. Paroda atdara kas
dien nuo 6:30 v. ilki 9 v. v., o 
savaitgalį niuo 10 v. r. ilki 9 v. 
v. Tęsis 10 dienų. Uždarymas
sekmadienį, lapkr. 23 d., vaka
re. J. Pr.


