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RYTŲ VOKIETIJA 
DĖKINGA MASKVA!

Apie Rytų Vokietijos ir pavergtos Lietuvos santykius

ŠEŠIOLIKA INTELEKTUALŲ 
SMERKIA MASKVA

Garsūs JAV ir Vokietijos rašytojai gina Solženyciną

Lapkričio mėnesio Elta -Pre- 
ssedienst (leidžiama Vokietijoj, 
vokiečių kalba) pateikė Vokieti
jos laikraštininkams bei visuome
nininkams plačias trijų knygų 
apžvalgas. Atpasakotos svar
biausios tezės iš dr. A. Geručio re
daguotos “Lithuania, 700 Ye
ars”, A. Maceinos “Sowjetische 
Ethik und Chrystentum” ir 13 
politinių išeivių žurnalistų straip
snių rinkinio “Voelker Klagen 
an” (Tautos kaltina). Pastara
jame rinkinyje yra ir J. Kairio ra
šinys “Lietuva sovietinio komu
nizmo valdžioj”.

Be to, vokiečių spaudai papa
sakojama, kaip Lietuvoje buvo 
minėta rytinės Vokietijos oficia
laus įsteigimo 20 metų sukaktis. 
Tarp ko kita paminėta, kad isto
rikas dr. J. Jurginis tose iškilmė
se pareiškė, esą, Lietuva, taip pat 
ir Latvija su Estija, amžiais turė
jo kaimyną Vokietiją, kuri daž
niausia tiems kraštams buvo ne
draugiška. Todėl dabar esą ma
lonu sveikinti “DDR” (lietuviš
kai oficialiai vadinamą “Vokieti
jos Demokratinė Respublika”), 
kaip draugingą kaimyną, su ku
ria esą žengiama taikos ir tautų 
draugystės keliu, kai “BRD” 
(“Federacinės Vokietijos Respubli 
ka”, arba Vakarų Vokietija) te- 
bepuoselėjanti “revanšistines 
svajones”... Toliau Jurgihis minė
jo ir tradicinį vokiečių kultūri
ninkų draugiškumą lietuvių tau
tai bei pažymėjo daugeriopą vo
kiečių kultūros įtaką Lietuvoje...

Hitleris su Stalinu, Ulbrichtas 
su Brežnevu

Ką istorikas pamiršo paminė
ti, tai patį nedraugiškiausį vokie
čių politikų, būtent, Hitlerio ir 
jo pagalbininkų pasielgimą su 
Lietuva ir kitomis Baltijos valsty
bėmis, kai jie susitarė su Krem
liaus valdovais tas kitomis Balti
jos valstybėmis, kai jie susitarė su 
Kremliaus valdovais tas valsty
bės nužudyti. To paties nedrau- 
gingiausio akto tęsėjai dabar yra 
kaip seniau Hitleris susitarė su 
Stalinu, taip dabar Ulbrichtas 
tariasi su Brežnevu. Net ir anų 
laikų Schulenburgo vietininkas 
Maskvoj, dabartinis rytinės Vo
kietijos pasiuntinys Maskvoj Biut 
neris (Buettner) sukaktuvėse 
prisiminė, kad jo viršininkai su 
maskviniais sudarė “ginklo bro

Šiltesni santykiai
PARYŽIUS. — Amerikos ir 

Prancūzijos oficialūs asmenys 
susitiko Paryžiuje, tuo pademon 
struota, kad JAV ir Prancūzi
jos santykiai geresni po to, kai 
de Gaulle vietoj prezidentu ta
po Georgės Pompidou. JAV val
stybės sekr. William Rogers pie 
tavo su Prancūzijos min. pirm. 
Chaban - Delmas ir po to kal
bėjosi telefonu su prez. Pompi
dou. JAV gynybos sekr. Mel
vin Laird kalbėjosi su Prancū
zijos gynybos rnia. Michel Deb- 
re. Vizitas parodė, kad abiejų 
kraštų santykiai šiltėja.

KALENDORIUS

Gruodžio 9 d.: šv. Restitutas, 
šv. Leokadija, Vakaris, Irutė.

Gruodžio 10 d.: šv. Melkijo- 
das, šv. Valerija, Eidmintas, 
Huną.

Saulė teka 7:05, leidžias 4:20. 
ORAS

Chicagoj ir apylinkėse saulė
ta ir šilčiau. Temperatūra dau
giau 30 L

lybės” sutartį praėjusiais metais 
ir kad iš viso vadinamoji 
“DDR”, t.y., rytinė Vokietija už 
visą savo' egzistenciją dėkinga 
Maskvai.

Nėra jokios draugystės

Paklydo iliuzijose istorikas Jur
ginis ir apie tos Vokietijos drau
gingumą kalbėdamas. Iš tikrųjų 
nėra jokio Vokietijos, tegu tik ir 
rytinės, subolševikintos Vokieti
jos draugavimo su Lietuva, ka
dangi toji rytinė Vokietija išdi
džiai laiko save nepriklausoma 
valstybe. Nors dėl to yra ko pa
siginčyti, bet vistiek jai Lietu
va neatrodo lygus partneris, ka
dangi ji dabar tik vadinamoji 
“sąjunginė respublika”, atseit, 
Maskvos priklausomybėj atsidū
rusi provincija. Kas gi iš rytinės 
Vokietijos palaiko vadinamuosius 
draugingus santykius su Lietu
va? Ogi tik Weimaro, Erfurto, 
arba Rostocko miestų neva re- 
reprezentantai: šokėjai, rašyto- 

j jai, kitoki menininkai. Ir jie tuos 
santykius palaiko, vieni pas ki
tus svečiuojasi, irgi ne su kuo 
kitu, kaip su Vilniaus ar Kauno 
šokėjais, dainininkais, rašytojais 
ar kitais menininkais bei pramo- 
gininkais. O Ulbrichtas su Lietu
va jokių reikalų neturi ir jokios 
draugystės jai jis nerodo. Drau
gauja jis tik su tais, kuriems jo 
pirmatakai buvo pardavę Lietu
vą prieš 30 metų. To istorikas 
Jurginis, žinoma, dabar “Nie
kaip negali prisiminti”.

(Elta)

Bonnos ir Maskvos pasitarimai
BONNA. — Sovietų Sąjunga 

sekmadienį nutarė tartis su Va
karų Vokietija nepuolimo rei
kalais. Rusijos sutikimas kal
bėtis buvo vakar įteiktas Bon- 
noje Sovietų ambasadoriaus ča- 
rapkino. Pasitaiimai pradėti va
kar Maskvoje su Bonnos am
basadoriumi Misrvoje. Svar
biausias pasitarimų objektas 
bus V. Vokietijos santykių pa- 
ferinimas su Vakarų Vokietijos 
Rytinės Europos kaimynais. 
Pradėjus šiuos pasitarimus su 
Bonna neaiški pasidaro Rytų 
Vokietijos vado Ulbrichto pa
dėtis ,nes Rytų Vokietija buvo 
priešinga Varšuvos pakto vals
tybių pasitarimams su Bonna. 
Tačiau V. Vokietijos kancleris 
Willy Braiidt pareiškė, kad Va
karų Vokietija yra pasiruošusi 
sudaryti nepuolimo paktą su R. 
Vokietija. Kas iš tų pasitarimų 
išeis sunku pasakyti, kada Mas

~ 1

Havajų salose siautė didele audra. Čia matyti vandenyno bangų daužotma Haliewa miesto pagrindinė 
gatvė, gimtai amonių turėjo palikti gyvenvietes.

Praeiviai Saigono miesto centre 
tebevyksta atkakalios kautynės

— atrodo, gyvenimas normalus, nors ne taip toli nuo sostinės 
ir sprogsta aviacijos .mėtomos bombos

Prez. Nixono 
spaudos konferencija

WASHINGTONAS. — Po pus
trečio mėnesio pirmoji preziden
to Nixono spaudos konferencija 
turėjo įvykti pirmadienio vaka
re. Manoma, kąd prezidentas 
nieko nekalbės apie JAV trupių 
atitraukimą iš Vietnamo, ka
dangi komunistai ruošiasi nau- 
ai ofenzyvai. Iš viso per pasta

rąjį laikotarpį buvo daug įvy
kių ir prezidentui reiks atsaky
ti į daug klausimų. Pvz. vice
prez. Agnew spaudos ir televi
zijos puolimai, atominių gink
lų apribojimo konferencija Hel
sinkyje, mokesčių reformų rei
kalai, pensijų pake1 ima s ir kita.

— Graikijoj nukrito lėktuvas 
Žuvo 90 asmenų.

kva vis spaudoje puolė V. Vo
kietiją ka.p revanšistus. Iš vi
so pasitar’maa rodo, kad tai yra 
ženklai, kad Maskva labiau pa
lanki šiai Vakarų Vokietijos vy
riausybei, negu anksčiau buvu
siom.

Sumušė komunistus

SAIGONAS. — Netoli Kam
bodijos šie i '-s amerikiečiai su
naikino keie'.ą komunistinių gru 
pių, nukaudami 170 priešo ka
rių. Amerikiečiui prarado 3 vy
rus ir 18 bu zo sužeista. Stipriau 
sios kovos buvo C zonoje, esan
čioj 58 mylias nuo Saigono. Ko
munistai norėjo apsaugoti1 in
filtracijos koridorių, tačiau a- 
merikieč?’.' lėktuvais ir sunkiai
siais ginklais cudaužė priešo tel
kinius. Iš viso numesta 1,000

Tikroji Pietų Vietnamo 

padėtis
Ji kitokia, negu vaizduoja kai kurie senatoriai

Washington. — Neseniai iš 
Vietnamo grįžęs dr. K. Welles, 
Freedom Foundation preziden
tas, sakosi ten kalbėjęsis su eile į- 
vairių amerikiečių ir kitokių pa
reigūnų, lankęs įvairias įstaigas, 
prieglaudas ir ligonines. Daugu
ma jo apklausinėtų amerikiečių 
teigė, kad pasitraukti iš Vietna
mo, būtų ten žuvusių beveik 
40,000 amerikiečių išdavimas. 
Jis taip pat palysė, kad Pietų 
Vietnamo armija vis geriau gin
kluojama ir labai gerai pakeičia 
amerikiečius kariniuose postuo
se. Taip pat patyrė, kad Pietų 
Vietnamo gyventojų moralė yra 
puiki ir viso krašto dauguma 
pilnai remia prez. Nguyen Van 
Thieu.

Pasak “Chicago Tribūne” tai 
visa priešingai ką bando įtikinti 
neatsakongiems priešininkams 
pataikaujęs šen. Goodell iš New 
Yorko ir šen. McGovem iš S. Da- 
kotos.

Dr. Eile ir grupė kartu su 
juos besilaukiusių. Vietname tei
gia, kad Amerikos laikraščiai ir 
televizija labai dažnai visai ne
tiksliai painformuoja apie padėtį 
Vietname.

Karas seniai galėjo būti baigtas

Michaele Adams, Circle K. In
ternational kolegines organizaci
jos pirmininkas,taip pat, skelbia, 
kad tikrosios žinios ne visada pa
siekia Amerikos spaudą. Kartu 
su dr. Welles lankęsis Vietname 
Desmond Doss, pareiškė, kad 
JAV negali dabar atitraukti sa
vo kariuomenės iš Vietnamo. 
Doss yra antrojo pasaulinio ka

ro metu savanoriškai darbavęsis 
medicinos personale, ketvertą 

’ kartų sužeistas Okinavoj ir atžy
mėtas aukščiausiais ženklais už 
heroizmą. Jo adventistų grupės 

į 500 žmonių talkininkauja, padė
dami Vietnamo žmonėms, ir tie 
visi talkininkai patvirtina, kad 
P. Vietname žmonės remia pre
zidentą ir nori teisingos taikos.

Dt. E. Wilkinson, Brigham 
Young universiteto rektorius, tei
gia, kad Amerika jei būtų norė
jusi jau seniai, prieš keletą metų 
būtų baigusi karą Vietname. Jis 
teigia, kad Amerikos vyriausybė 
bijojo suaktyvinti kovą, vien dėl 
Amerikos laikraščių rėksmo. 
“Chicago Tribūne” savo veda
majame suminėdamas tuos ir ki
tus Vietname besilankiusius ra- 

' rašo, kad tai yra kita Vietnamo 
karo pusė, negu kurią vaizduoja 

! įvairūs taikos siekėjai, norėdami 
savo kraštą parduoti komunisti
niam priešui.

Kom. Kinijos 
daliniai Laose

Thailandui krfią susirūpinimą
BANGKOK, Thailandas. ~ 

Min. pirm. pavaduotojas Char- 
suthiar paskelbė, kad dvi ko
munistinės Kinijos divizijos į- 
žengė į Pong Sali provinciją 
šiauriniame Laose. Mmisteris 
neskelbia šaltinių, tačiau Thai
landas susirūpinęs tokiomis ko
munistinės Kinijos karo jėgo
mis Laose, nes tada taip pat jau 
iškyla grėsmė ir Thailandui. Ko 
munistinės Kinijas žinių agen
tūra paskelbė, kad Laoso išiais 
vinimo frontas stengiasi sujung 
ti visas jėgas kovai už krašto 
išlaisvinimą, kad galėtų sumušti 
Amerikos imperializmą ir jos 
šunį Laoso vyriausybę. Skelbia, 
kad Thailandas akylai stebi į- 
vykius Laose, ir Thailandas vi
sada pasirengęs kovoti prieš 
komunistinės agresijos puoli
mus ir sustiprinti apsaugą nuo 
komunistinių jėgų pietų ir šiau
rės rytų Thailande.

Graso Anglijos 
premjerui

LONDONAS. — Darbo par
tijos 70 parlamento narių pas
kelbė, kad jie baisuos prieš min. 
pirm. Harold Wilson, jeigu šis 
remsiąs Amerikos politiką Viet
name. Esą, Britanija turi atsi
riboti nuo Amerikos vedamos 
politikos Vietname.

New Yorkas — Žinia, kad So
vietų Sąjunga pašalino iš rašy
tojų sąjungos Solzenyčina sukrė
tė visą pasaulį. Nes pašalinimas 
Sovietų Rusijoj reiškia pasmerki
mą. Užtardami rašytoją 16 inte
lektualų, daugiausia rašytojų, 
pasiuntė Sovietų Rusijos vyriau
sybei raštą. Raštą suorganizavo 
amerikietis dramaturgas Arthur 
Miller, dabartinis PEN, tarptau
tinės pasaulio rašytojų organiza
cijos, vicepirmininkas. Tame raš
te pasmerkiama cenzūra ir taip 
pat pat piktinamasi, kaip galima 
smerkti rašytoją, jei jis išspaus
dino savo kūrinius užsienyje. Ta
me rašte sakoma: “Mes pasira
šome kaip taikos žmonės, solida
rizuodami su Aleksandru Solže- 
nycinu, gindami tas pagrindines 
žmogaus teises ir dvasią, kuri 
jungia viso pasaulio civilizuo
tus žmones”.

Garsūs vardai

Raštą pasirašė be Millerio šie 
rašytojai amerikiečiai, kurių kny-

Maj. Charles Robb, buvusio prez. 
Johnson žentas, taip pat buvo kal
tinamas, kad jis elgęsis žiauriai su 
civiliais Vietname .tačiau jis čia 
spaudos konferencijoj Las Vegas, 
Nev., teigia, kad tai absoliučiai 
pramanyti teigimai. Kaltinimą bu
vo paskelbęs Illinois universiteto 
laikraščio korespondentas, laiške 
rašytam šen. Percy.

Arabai puolė, 
Izraelis paneigė

KAIRAS. — Egipto karių 
grupė persikėlė per Suezo kana
lą ir užėmusi kai kurias Izrae
lio pozicijas išsilaikė 24 valan
das. Vdiurinių Rytų žinių agen
tūra skelbia, kad persikėlime 
dalyvavo 250 karių. Esą, Egip
to daliniai sunaikinę visus ka
rinius Izraelio įrengimus. Tai e- 
sąs didžiausias puolimas nuo 
1967 m. Izraelis gi paneigė, kad 
tokie puolimai buvo.

. Trumpai
• Italijoj siauča flu epidemi

ja. Iš 55 mil. gyventojų serga 
13 mil.

• Austrijoj iškrito 19 colių 
sniego 24 vai. laikotarpyje ir 
dar sninga. Judėjimas paraly
žuotas, kai kurie kaimai atskir
ti.

• Chicago Sun Times dien
raštis praėjusį sekmadienį iš
spausdino R. J. Krickaus straip 
snį apie etnines grupes, jų tar
pe lietuvius, kuriame iškelia, 
kad tautinių grupių žmonės sun 
kiai dirbdami pasiekė laimėji
mų, tačiau negrai visa nori gau
ti triukšmu ir jėga.

gos Amerikoje eina milijoniniais 
tiražais. Tai John Updike, John 
Cheever, Truman Capote, Ric- 
chard Wilbur, Mitchell Wilson, 
Kurt Vonnegut, Harrison Salis- 
bury, Charles Bracelin Flood. 
Taip pat pasirašė net Nobelio 
premijos laureatas Jean Paul Sar
tre ir ispanas, kurio knygos pla
čiai verčiamos Amerikoje, Car
los Fuentes. Iš vokiečių rašyto
jų pasirašė taip pat pasaulio gar
senybės, tai Guenter Grass, Hein- 
rich Boell. Be jų pasirašė dar 
Friedrich Duemmatt, Ykio Mis 
cima, Igor Stravinsky.

Pažymėtina, kad filosofas Ber- 
trand Russel pasiųstam Kosygi
nui savo laiške, pabrėžė, kad Sol- 
ženycino išmetimas yra netei
singas ir kenkia Sovietų Rusijos 
geram vardui.

Ne pirmą kartą

Tenka pažymėti, kad pasira
šiusių rašytojų kūriniai daugiau 
ar mažiau buvo verčiami ir Sov. 
Rusijoje. Įdomu, kaip dabar į tai 
pažiūrės sovietai. Tenka pasi
džiaugti, kad Arthur Miller, ku
ris buvo labai populiarus Sov. 
Rusijoj ir jos užgrobtuose kraš
tuose, būdamas PEN klubo pir
mininku, taip pat parašė protes
to raštą, dė Čekoslovakijos užgro
bimo. Įdomu, kad raštą pasirašė 
ir Paul Sartre, kuris lankėsi Soc. 
Sov. Sąjungoje ir ne kartą yra pa
daręs komunistam palankių pa
reiškimų.

Sušaudymai Kuboj
MIAMI, Fla. — Skelbiama, 

kad keturi kubiečiai, kurie grį
žo į Castro valdomą Kubą re
zistencijai, buvo sušaudyti. Kiti 
trys nubausti 20 m. kalėjimo. 
Vienas iš sušaudytųjų buvo A- 
mancio Mosųueda, kuris Flori
doj buvo žinomas komendanto 
Yarey vardu. Kubos radijas 
skelbia, kad jie turėjo ginklų 
ir sprogmenų sabotažams ir už
puolimams.

Moterys nori skristi 
į mėnulį

NEW ORLEAN. — Moterų 
krašto organizacija teisėms gin
ti N.O.W. šaukia, kad Ameri
koje turi būti lygios teisės ir 
todėl prez. Nixon turįs prirink
ti moterį į aukščiausią teismą 
ir tai ppat moteris turi būti pa
siųsta į mėnulį. Organizacijos 
pirmininkė Betty Friedan, j>o 
įvykusių trijų dienų posėdžių, 
paskelbė, kad bus erdvių admi
nistracijai įteiktas raštas dėl 
diskriminacijos, kodėl nesiun- 
čiama moterys į erdves. Taip 
pat reikalaus prez. Nixoną, kad 
būtų moteris parinkta į aukš
čiausią teisiną.

iš visur
• Plieno produkcija JAV lap

kričio mėn. pabaigos savaitėj 
siekė 2,800,000 tonų, 8% dau
giau negu savaitę prieš tai.

• Londone kovojama su rū
kais ir dūmais. Esą, nuo 1956 
m. beužteršiamas oras iš pri
vačių krosnių tik 13% kiek bu
vo pirma, o įmonės tik 18%.

• Indijoj Benares mieste po
rcija patruliuoja, kad vėl neiš- 
siveržtų riaušės tarp hindų ir 
moslemo religijos išpažinėjų dėl 
karvių.

• Ispanijos gen. Franco at
šventė 77 m. sukaktį.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raitus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfleld BlvA, Chicago, I1L W«M

Alvudo vaikų teatre “Kuprotas oželis“ ketvirto pastatymo žiūrovai 
Maruuette Parko parapijos salėj. Nuotr. M. NagioTINKAMAS UŽSIĖMIMAS - ŠIRDŽIAI 

VAISTAS

Pirma eik, tik po to bėk nuo 
širdies ligos.

Dr. John L>. Boyer
Šis kraštas būdingas dviemis 

bruožais: 1. Amerikiečiai yra sė
dinčiųjų tautų mišinys, 2. Šir
dies kraujagyslių priskretitfias ir 
dėl to atsitinkančios staigios mir
tys amerikiečių tarpe gausėja, 
svarbiausia, dėl vienos priežas- 
ties-dėl perilgo užsisėdėjimo. Nau 
ji ateiviai irgi pasiduoda čionykš
čių menkystėm -jie dviejų blokų 
jau neina, o važiuoja. Reik, mat, 
pasirodyti kitiems savo automo
bilio marke, seniau nė gerų klum 
pių neturėjus. Tokios seniau be- 
klumpės moteriškės, dabar už 
profesionalo pečių saugiai besi- 
jausdamos, nesileidžia blokų pės
čiom į bažnyčią nueiti, ar už 
dviejų blokų mokyklon vaikus, 
jiems pasilakstant išsiųsti. Auto
mobilis šiandien daugeliui mū
siškių yra beveik vienas svarbiau-

geram darbui-jis tariasi darbą 
atliekąs vien pakalbėdamas, ki
tus j darbą paragindamas. Iš čia 
atsiranda mūsų tarpe cigaretės iš 
burbos nemetančių kalborių a- 
pie įvairius narkotikus bei jų var
totojus. Nenuostabu, kad sąžinę 
turintysis žmogus sukyla prieš 
panašius niekus: negalėdamas ki
taip sudrausti nepilnos sąžinės 
žmohių nuo niekdarbių, idealus l 
jaunuolis metasi į jėgos prieblogs- i
ti' - I

Kalbėk, bet ir nemažiau dirbk 
Tada įrodysi sąžinę turįs

Mediciniška tiesa apie neakty
vumo ryšį su širdies ligomis yra 
faktais paremta, bet apie ją mes 
kalbam kaip apie orą: nieko pa
gerinimui neveikdami.

Gerai, kad ne visi taip snau- 
džiam. Štai gyd. Boyer išdirbo 
fizinio užsiėmimo programą: da
bar jau užsiėmimas -aktyvumas

“Kuproto oželio” prologas Alvudo vaikų teatre: lietuvaitė — Jonė Bru 
žienė ir šienpiūvys — Vladas NavickaB. Nuotr. M. Nagio

šių širdies ligos iššaukėjų. Todėl 
visi daugiau naudokime kojas 
vieton automobilių.

Nejudi reikiamai, už tai sergi 
kaip reikiant

Pereitą mėnesį Philadelphijoj 
įvyko šio krašto bendros prakti
kos gydytojų (American Acade- 
my of General Practice) 21-sis 
metinis mokslinis suvažiavimas. 
Jame mokslinius duomenis apie 
užsisėdėjimo žalą pranešė gyd. 
John L. Boyer. Jis yra San Diego 
valst. kolegijos žmogaus fizinio 
pajėgumo tyrinėjimo (Human 
Performance and Exercise Labo
ratory) įstaigos direktorius. Jis 
priminė, kad dabar net pramo
nės tvarkytojai mažai reikalauja 
fizinio darbo iš darbininkų, mat 
daugiausia sunkius darbus atlie
ka mašinos. Už tai širdies krau
jagyslių ligos ima dažniau aplan 
kyti pramonėj dirbančiuosius. Ne 
laimė, kad mes daug kalbam apie 
blogus dalykus, bet nieko neda
rom blogiui prašalinti. Nepilnos 
sąžinės žmogus neturi paskatų

žmogui prirašomas taip, kaip 
vaistas. Štai ko susilaukia žmo
gus, nustojęs sava galva vadovau
tis. Tokiam tenka aktyvumą kaip 
vaistą recepte nužymėti.

Išvada. Gal dabar lengviau 
galės savas galvas į tiesiąją pusę 
atsukti visi ir visos mūsiškės dar
bo vengiančios, vien automobily 
j». sėdinčios, prie kortų tupinčios 
ar apkalbomis užsiimančios. Rei
kia visiems rimčiau imtis sava 
sveikata rūpintis, nors mažiau
siai pastangų padėti išvengimui 
širdies atakų. Visi kalbam apie 
lapais krintančius mūsiškius nuo 
širdies ligų, o nė vienas savo plau 
ko nepajud'inam apsisaugojimui 
nuo širdies kraujagyslių priskre- 
timo. Nuo šiandien visi imkime 
protingai dirbti-judėti, lavintis - 
mankštintis. Automobilis tegul 
palengvina mūsų gyvenimą, o 
ne širdies ligą mums paspartina. 
Apie tai -kitą kartą plačiau.

PASISKAITYTI. Emergency
Medicine, November 1969 m. 

Fisher- Murray, Ine.

mą, bet tuo pačiu metu pajutau 
ir galvoje tam tikrą įtampą ir 
skilvyje lyg artėjimą prie vėmi
mo. Manydamas, kad kapsulės 
gali būti perstiprios, nuvykau į 
vaistinę pasitikrinti, ar iš tikrų
jų mano vartojamos kapsulės yra 
220 mg. stiprumo. Vaistinė pa
tvirtino, kad taip -220 mg. Kai 
nustoju Orazinc vartoti, minėti 
reiškiniai dingsta. Pamėginau 
imti tik vieną kapsulę per dieną, 
bet ir nuo tos vienos kapsulės or
ganizme pasireiškia tie patys 
reiškiniai. Matomai mano orga
nizmas minėtiems vaistams yra 
alergiškas. Nustojau juos vartoti.

Gal yra kiti veiksmingi nuo 
arteriosklerozės vaistai, kuriuos 
galėčiau visą laiką vartoti. Už at
sakymą nuoširdžiai dėkoju.

Atsakymas. Protingai elgiesi, 
tik per daug greitai iš kovos lau
ko su didžiausiu savo priešu pa
sitrauki. Kiekvienas per bumą i- 
mamas dalykas kuriam nors ant 
žemės žmogui negerumų pridaro. 
Vieniems taip nutinka su pienu, 
kitiems su sviestu, o tretiems su 
žemuogėm bei vėžiais ar su bet 
kuriuo kitu maistu bei vaistu. 
Kiekvienas mūsų turime savo gy
dytojo priežiūroje gydytis ir lai
ku nustoti imti bet kokį vaistą, 
kai pajuntamas įvairiopas jo ne- 
pakėlimas.

Tamstos atveju dėl orazinc 
štai kas pasakytina: dauguma 
žmonių tą vaistą gerai pakelia 
ilgesnį laiką. Atsiradus ir neatsi
radus minėtiems negerumams, 
reikia cinko sulfatas pertraukti 
vartojus bent vieną mėnesį. Po 
to vėl mėginti. Jis dabar yra pa
jėgiausias kovoje su minėtais ne
gerumais kojose atsiradusiais dėl 
arteriokslerozės. Yra tiesiog nuos
tabių pagerėjimų- iki šiol jokiais 
visais žinomais vaistais, tam rei
kalui skirtais, neatsiektų.

Su skleroze kovokit bendra
darbiaudamas su savo gydytoju. 
Vartok kremzles -jose yra chon- 
droitin sulfuric acid. Tai geras 
ginklas prieš arteriosklerotinę gil

tinę. Dar vartok daug magnezijos 
turinčių grūdų; tai rūpi, pusiau 
maltų grūdų duona. Ją kepa lietuš 
viškos kepyklos Lai visi lietuviai 
tik tokią duoną dabar ima valgy- 
ti-elgsimės taip, kaip mes Lietu
voje elgėmės. Vartok jodo turin
čias tabletes- po tris per dieną 
(Potassium Iodide Theo Cal- 
eium). Gerk hormonų miši
nį Alertonic, po tris valgo
mus šaukštus per dieną prieš 
valgį. Prašyk, kad gydytojas iš
rašytų japoniškų vaistų-tablečių, 
gerai veikiančių prieš sklerozę. 
Tai Aganin vaistas apie jį pa
kartotinai rašyta šiame skyriu
je. Tai ir visi ginklai būtų prieš 
tą didžiausią mūsų sveikatos prie
šą, neskaitant simptomatinių 
vaistų, taip dažnai dabar gydy
tojų prirašomų (arlidin, pava- 
bid, cerebro-niein, papaverin...). 
Už mėnesio nepamiršk grįžti 
prie cinko kapsulių. Visi, vartoją 
tas kapsules, darykite vieno mė
nesio pertrauką po poros ar treje
to mėnesių vartojimo.
Ir daktarai kartais nesiorientuoja

Klausimas. Gerb. Pone Dakta
re, su įdomumu skaitau Drauge 
Jūsų vedamo sveikatos skyriaus 
patarimus, Jau porą kartų radau, 
kad senesnio amžiaus žmonėms 
patartina vartoti kojų gyslų ar
teriosklerozę tvarkančius vaistus: 
zinc sulfate ir alertonic. Patarė
te kreiptis pas savo daktarą, kad 
jis tiems vaistams parašytų re
ceptą Aš lankausi pas tą patį 
daktarą jau keletą metų. Jis, at
rodo, lyg ir patikimas. Bet, lap
kričio 15 d. jam rašant man re
ceptą kitos rūšies vaistams, pa
prašiau, kad parašytų ir Jūsų nu
rodytiem. Tadu jis manęs pa
klausė, iš kur aš žinau apie šiuos 
vaistus. Jam pasakiau, kad Chi
cagoje yra lietuvis daktaras spe
cialistas. Jis per spaudą pataria 
šiuos vaistus vartoti, nes jie veiks
mingi. Tada jis man pasakė, kad 
šiems vaistams receptas nereika
lingas. '

Pasiteiravęs vaistinėje, sužino-

! Jau, kad be recepto šie vaistai ne- 
I parduodami. Esu jau pensinin
kas- invalidas ir turiu vilties, kad 
Jūsų nurodyti vaistai man padė- 

■ tų. Todėl prašau, Pone Dakta- 
i re, parašyti man receptą dides- 
i niam šių vaistų kiekiui, kad juos 
' išbaigęs galėčiau pirktis daugiau.
Į Reikalui esant atsilyginsiu. Su 
' gilia pagarba. Ar tikrai nereikia

tiems vaistams recepto? 
Atsakymas. Reikia. Apsiriko

gydytojas-neteisingai Tamstą in
formavo. Žmoniškas ir šviesus 
gydytojas visiems šiandien to 
vaisto reikalingiems išrašys re
ceptą ir džiaugsis, kad pagaliau 
turim Šiokią tokią pagalbą kojo- 

I mis dėl arteriosklerozės nepaei- 
J nantiems -tikriems invalidams, 
į Iki šiol medicina tokiems pagal
bos neturėjo. Tik susieškokit mi
nėtai pajėgų gydytoją, ir jokių 
vargų neturėsi dėl recepto gavi
mo. Nelaimė, kad jau pacientams 
tenka kai kuriuos gydytojus “mo
kyti”. Čia kalti, žinoma, ne pa
cientų pažangumas, bet tas gy
dytojų senoviškų mediciniškų 
niekų neatsisakymas- tikras medi
ciniškas apsileidimas. Tamstai 
parašiau laišką.

— Generolas Dwight Eisen- 
hower, 33-čias Amerikos prezi
dentas, gimė 1890 m. spalio 14 
dieną.

Tinkamos Kalėdų 
Dovanos

★

“ATSIMINIMAI Iš BALFO 
VEIKLOS”

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
įskaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
'buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž
už pusę kainos __ su kietais
viršeliais po $4.00 ir su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT” I
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 širnt. 
Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI
Mm patelefonuoflkne jflaų gydytojo!

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

“Drauge”.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Va).: kasdien 10—-12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susltarua 

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

THE LITBCANIAS WORTJO-W7DK DAILY 
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Kanadoj ir kitur užaleny $18.00

- • Redakcija straipsnius tal-
s so savo nuožiūra. Nesuaau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juoa 
“ grąžina tik iš anksto susita- 
~ rus. Redakcija už skelbimų 
= turinj neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
5 prašymus.
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9.50 6.50 2.25

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 4:30, šeštadieniais s 
o:30 — 12.00.

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 4:30, Seštadie- S 
niais — 8:30__ 12:00.

Dr. Ant. Rudoko kabinete perSmS
DR. EDMUND E. CIARA

optometristas
2709 VVest 51st Street 

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimų: Pirmad. tr 

ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

Ots. 725-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NfcRVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos papil susitarimų 

Rez. Tel. GI 8-0873
0R. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų litus 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pngal susitarimų. Jei ne
atsiliepiu, skambinti: MI 3-0601.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų-rezld. — PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKšEVI&IUS
J O K š A

. VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad.. kevlrt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai, vak. Šeštad, nuo 1 tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą. 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Ofiso HE 4-1818 BEZ. 1>R 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
----- Sefitad. 9 v. r. — 2 y. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai y

2618 W. 71st St. — Tel. 737-0149 
Tikrinu akis. Pritaiko Akinius tr 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELMIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-T697

5159 South Domėn Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

TrtčladleniialH uždaryta

Telef. — 423-2660
• DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS .
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., keitvlrtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 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 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO akinius

15542 So. Cicero, Oak Forest, HL 
Kabineto tel. 687-2090 

Namų tel. 889-1071 
Vizitai pagal susitarimą

Jaunoji balerina Onutė Požemikai 
tė Alvudo Vaikų teatre.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Pūtima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. — RElionoe 8*1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 8—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovellUlI 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas mo W. 71st Street

TELEFONAS 025-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 16—IR 
v. r... 2-8 v. -vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-8009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr 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 kitu 
laiku pagal susitarimų.

Nuotrauka inž. K. Kauno

Prisitaikykime vaistus savo pa
jėgumui

Klausimas. Esu 60 m. am
žiaus, 5-7 ūgis, 150 svoris. Nege
riu, nerūkau. Dirbu. Jau gana 
ilgokas laikas kaip jaučiu kojose- 
blauzdose tam tikrą varžą. Toji 
varža sustiprėja kai ilgesnį laiką 
pavaikščioju. Manau, kad tai y- 
ra arteriosklerozės reiškinys. Pra
dėjus vartoti Orazinc, 220 mg. 
kapsules, tris kartus po vieną per 
dieną, po valgio. Kapsules varto
jant pradžioje jokių pasikeitimų 
nejaučiau. Tik praėjus porai mė
nesių, pajutau kojose palengvėji-

Pirmadieniais ų- ketvirtadieniais nuo » Iki 9:80. Kitom dienom ntto 
• Iki C vai. vak. Sekmadieniais nuo 11 Iki 6 V. v.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloe ir Callfornia 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IB VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto tkl 3 vai. p.p.

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

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. v p., ir 6—8 vaL vak. 

Trečiad. ir šeštad uždaryta

H I G
CURRENT RATE

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

H RA TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

Tel. ofiso HE 4-8849, rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt 1-5. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimų

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

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinoia 60682

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
2751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadle- 
ašoia 2—-Av., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimų.

anirau, — *—-»
Valandom p&ffal misitarlmą.

PIRKITE APSAUGOS BONUS

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm.., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
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Pasimetimas universitetuose ir

LIETUVIŲ STUDENTIJA
Besidžiaugdami puikiai pa

vykusiu mokslo ir kūrybos su
važiavimu, turime prisiminti 
ir kitą suvažiavimą, šauktą 
tuo pačiu laiku, apie kurį kal
bama, kad gal jis buvo, o gal 
ir nebuvo — tai Lietuvių stu
dentų sąjungos. Iš dalyvavusių 
teko išgirsti, kad į vieną posė
dį buvo suėję tik keli delega
tai, į kitą keliolika. Kilus dis
kusijoms dėl statuto nebuvo 
išrinkta nė valdyba ir rinkimai 
būsią atlikti korespondenciniu 
būdu. Seniau Liet. stud. s-gos 
turėtos “Akademinės Prošvais 
tės” irgi neteko jų globos.

Labai gaila. Lietuvių gyveni
me studentija yra suvaidinusi 
ryškų vaidmenį. Net prieš Lie
tuvos atsikūrimą ji rodė nema
žą aktyvumą Maskvoje Petra
pily, Krokuvoje, Belgijoje, švei 
carijoje ir kitose vietose. Da
bartiniu tautos vergijos laiko
tarpiu, besiilgint naujų vado
vaujančių asmenų iš mūsų jau
nųjų intelektualų tarpo, la
bai svarbu susilaukti veiklios 
studentijos. Tai ypač svarbu 
turint prieš akis artėjantį ant
rąjį mūsų jaunimo kongresą.

*
Negalima būtų sakyti, kad 

mūsų studentija visai nebūtų 
veikli. Mes turime gražaus stu 
dentiško jaunimo ateitininkuo
se, ūkautuose neolituanuo- 
se, santariečiuose. Čia jie ga
na aktyvūs ir pasiekia gražių 
rezultatų. Tai gerai. Reiškia, 
mūsų studentai mėgsta ideolo
gines organizacijas ir jose dar 
buojasi. Tačiau šalia to svar
bu, kad juos visus bendran 
veikiman jungtų lietuviškas 
reikalas, o tam jau yra nusi
stovėjusi forma — Lietuvių 
studentų sąjunga. Jos veikimo 
pagyvinimas svarbus ir suda
rant diriguojantį centrą lietu
viškos studentijos bendradar
biavimui su kitomis tautinėmis 
(ypač pavergtųjų) grupėmis 
atskiruose universitetuose, o 
taip pat ir studentams reiš
kiantis bendroje veikloje kon
taktui su mūsų veiksniais. Mū
sų studentija tam gali būti pa
jėgi, apie ką galime įsitikinti 
prisiminę LSS ankstybesnį vei
kimą, net jų išugdytą “Ldtua- 
nus”.

*
Reikia čia naujos iniciaty

vos. Mums atrodo, kad visų 
pirma turėtų atskirose lietu
vių kolonijose sueiti į kontak
tą lietuvių studentų ideologi
nių organizacijų vadai ir ap
tarti gyvesnį LSS veikimą. Kur 
daug tokių organizacijų nėra, 
o gyvuoja viena, kita, jų vadai 
turėtų imtis didesnės iniciaty
vos. Kur ir to nėra, ar kur ne
rodoma reikiamos iniciatyvos, 
gal galėtų vietinė Liet. bend
ruomenės vadovybe parinkti 
asmenį, ar asmenis, kurie rū
pintųsi lietuvių studentų cent
rinės organizacijos ugdymu. 
Jau ideologinėse studentų or
ganizacijose pastebėta, kad 
ten yra didesnis veiklumas, kur 
atsiranda iniciatyvos pilnų įta
kingesnių globėjų iš gyvento
jų.

*
Apskritai, Amerikos univer

sitetuose maištingoji kairė sa
vo paviršutinišku ir net nega
tyviu triukšmu daugiausia gau 
na reklamos ir daugiausai su
telkia dėmesio. Studentijos ma

Spaudoj ir gyvenime

GIRTAVIMAS IR CHULIGANIZMAS
Okupantai į Lietuvą atnešė 

nemažai demoralizacijos. Plinta 
girtavimas, o tai sudaro palan
kias sąlygas chuliganizmui. “Tie 
sa” nr. 269 lapkr. 19 d. pranešė 
tokį įvykį:

“Kaip neretai būna, nusikal
timus jie padarė girti.

Prasidėjo muštynės. Klaipėdos 
—Girulių paplentėje: neblaivūs 
J. Ruškis, J. Vasilevičius ir E. 
Varanauskas užpuolė kelis moks

sėje šiuo atžvilgiu ima vyrau
ti abejingumas, pasyvumas, 
kas be abejo gali turėti įtakos 
ir į lietuvišką studentiją.

O lietuvių studentams, šalia 
savo ideologinių organizacijų, 
šalia LSS, taip pat svarbu pa
laikyti kontaktą su patrioti
nėmis šio krašto studentų or
ganizacijomis. Viena tokių, ro- 
dančų didesnę iniciatyvą, yra 
Young Americans for Free- 
dom, kuri jau turi 450 skyrių 
su 50,000 narių. Ši patriotinių 
studentų organizacija yra kris 
las raudonųjų SDS studentų 
sąjūdžiui. Kai vienas šios 
Young Americans for Free- 
dom (YAF) narys bandė San 
Francisco mieste dalyvauti “vi 
siems atvirame” SDS mitinge, 
jis buvo sumuštas ir turėjo gul 
tis į ligoninę. Kai YAF nariai 
bandė ginti Stamfordo univer
siteto administracijos rūmus 
nuo maištingųjų kairės studen
tų, jie buvo sumušti, bet tie 
SDS mušeikos buvo areštuoti, 
turėjo stoti prieš teismą ir bu
vo sudrausminti.

i*
YAF studentai užtat susi

randa paramos iš JAV vete
ranų. Dabar YAF organizuoja 
regionalines vadų mokyklas, 
kur ruošiami organizatoriai. 
Jie ruošia mitingus, kontrade- 
monstracijas, stengiasi sutelk
ti patriotinę studentų daugu
mą, kad užkirstų kelią ruža- 
vajai SDS užimti svarbesnes 
pozicijas universitetinės studen 
tijos srityje. Universitetuose 
yra išdalyta daugiau kaip pus
antro milijono spausdinių, ku
riuos parūpino YAF sąjūdis.

YAF pavyko gauti grupę sa
vanorių advokatų, kurie suti
ko nemokamai teikti teisinę pa 
galbą įvairiuose organizacinuo 
šie darbuose ir iškylančiose 
problemose.

i*
Atkreiptinas dėmesys ir į 

pastangas kito jaunimo sąjū
džio: Youth for Decency. Jie 
susirūpinę tarp studentijos 
plintančiais narkotikais. Juk 
apskaičiuojama, kad nuo 1960 
iki 1967 m. net 800 procentų 
pakilo areštai jaunimo tarpe 
dėl narkotikų. FBI direktorius 
J. Edgar Hoover yra pareiš- 
kės: “Sunku apskaičiuoti tą 
žalą ir tuos sukeliamus nu
sikaltimus, kurių priežastis y- 
ira pornografija. Ta žala yra 
žymi”. Youth for Decency vei
kia dviemis kryptimis: paveik
ti į jaunus žmones, atsklei
džiant jiems LSD ir kitų nar
kotikų žalą ir paveikti įstaty
mų leidimo įstaigas, kad jos 
ryžtingiau vestų kovą, siek
damos sustabdyti narkotikų 
tvaną, skandinantį tiek jau
nuolių. Vedama kova ir prieš 
pornografiją.

Gyvename ypatingus laikus, 
kada studentijai reikia ne tik 
gilintis savoje specialybėje, 
bet ir gyvai atsiliepti į visuo
menines problemas. Mūsų lie
tuviškosios studentijos vienas 
pirmųjų uždavinių šiuo metu 
yra sustiprinti Liet .stud. s-gos 
veiklą, išplėsti ryšius su kitų 
pavergtų tautų studentija ir 
gilinti bendradarbiavimą su 
patriotine JAV studentija bei 
jos sveikais sąjūdžiais, užker
tant kelią brutališkam ruža- 
vųjų sauvaliavimui universite
tuose. ' J. Pr.

leivius. Šito chuliganams neuž
teko. Vidurnaktį, atsibasčiusi į 
Melnragę, trijulė prie autobusų 
stoties užpuolė dar du piliečius ir 
pilietę. Bemušdami chuliganai 
vienam nuo rankos nuplėšė laik
rodį. Įsisiautėję žaliukai pargriu
vusią moteriškę išrengė, pagrobė 
jos laikrodį. Vienam užpultųjų 
buvo padarytas lengvas kūno su
žalojimas, kitam — apysunkis.

Klaipėdos miesto liaudies teis-

Visiems reikia dirbti laisvės atstatymui
Dr. Juozo Kęstučio Valiūno, Vliko pirmininko , žodis seimui

giau jėgų mūsų darbui sutelkti 
Vlikas stengsis eiti j visuome
nę, sudaryti dar stipresnį už
nugarį, veikti dar pajėgiau, į- 
jungiant kaip galima daugiau 
lietuvių į šį darbą. Tam tikslui 
pasiekti man buvo svarbu ap
žvelgti visų lietuvių jėgas ir tuo 
tikslu aš aplankiau visus konti
nentus ir valstybes, kur tiktai 
yra didesnis lietuvių telkinys. 
Tų kelionių įspūdžius esate skai 
tę spaudoje arba girdėję tiesio
giniai iš manęs. Noriu tik trum
pai susumuodamas, pareikšti, 
kad visur lietuvis yra gyvas, 
veiklus ir intelektualiai žengia 
pirmyn.

Pietų Amerikoje mes pradė
jome leisti Eltą portuealų kalba 
ir pagerinom jos leidimą ispa
nų kalba,

Australijoje, kur Vi ko pirmi
ninkas lankėsi pirmą kartą, lie
tuviai vieningai remia mūsų ve
damą darbą ir veikla nesilpnėja, 
o priešingai, lietuviams stipriau 
įsikūrus tame tolimame konti
nente, auga ir tobulėja Euro
poje lietuvių veikla nėra tokia 
gyva, kaip mums dar ten bū
nant, bet, nepaisant kad žmo
nių pajėgiančių dirbti lietuviš
kuose baruose nėra daug yra 
veikiama ir daroma kas įmano
ma.
Vilkas nesibrovė į kitų veiklos 

baras
Kalbant apie ryc.lus su visuo
mene JAV ir Kanadoje, tenka

Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas, pasveikinęs prasidedantį 
Vliko seimą ir svečius, suglaus
tai nurodė Vliko valdybos veik
lą ir užmojus ateičiai. Čia duo
dama jo kalbos mintys.

Nuoseklumo ir atvirumo 
politika

Apibūdindamas paskutinės 
Vliko valdybos politiką, aš no
rėčiau ją pavadinti nuoširdumo 
ir atvirumo politika mūsų visų 
veiksnių atžvilgiu ir koncentruo ■ 
to judrumo svetimtaučių link
me.

Vliko valdybos veikla, kaip 
ir viso Vliko darbas, buvo pa
švęstas vienam tikslui; Lietu 
vos laisvės bylos klausimo kė
limui ir nepakeičiamo nusista
tymo principui, — dirbti ir au- ( 
kotis Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui. Tai nėra dar
bas sau patiems bei instituc’jo3 
labui, bet yra darbas mūsų o- 
kupuotai tėvynei ir pavergtai 
tautai.

Mūsų darbas būtų bergždžias, 
jei jis neartintų Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, tautos 
stiprinimo lietuvybei išlaikyti 
ne tik pavergtame krašte, bet 
iy išeivijoje bei neperteiktų val
stybingumo dvasios ir nepriklau 
somybės Lietuvai reikalavimo 
priaugančiai kartai.

Vlikui todėl ir yra būtina siek 
ti to teisingo ir kilnaus tikslo, 
panaudojant visas lietuvišką
sias ir mums draugingų užsienie 
čių jėgas. Iš pavergto krašto 
galime šiose sąlygose semtis tik 
moralinės jėgos. Okupuota Lie
tuva yra informuota apie mū
sų veiklą bei darbus ir yra dė
kinga jums visiems, kurie šau
kiate laisvajam pasauliui apie 
tautai ir kraštui daromas skriau 
das, genocidą, ūkinį išnaudoii- 
mą ir, kas svarbiausia, lietuviš
kos dvasios, kultūros, kalbos, 
istorijos, religijos ir kitų pagrin 
dinių tautos gyvavimui reika
lingų šaltinių naikinimą.

Vliko ryšiai su visuomene
Prieš trejus metus, perimda

mas šias sunkias ir atsakingas 
pareigas, aš jums žadėjau, kad 
Vliko veiklai sustiprinti ir dau-

mas, išnagrinėjęs šią bylą, nu
baudė chuliganus. Nuteistieji pa 
davė kasacinį skundą, kurį Lie
tuvos TSR Aukščiausiasis teis
mas atmetė. Jonas Vasilevičius 
nuteistas laisvės atėmimu penke- 
riems metams, Jonas Ruškis — 
ketveriems, Eugenijus Varanaus 
kas — trejiems.”

J. Žvilb.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Pirmasis klausimas, kurį ji paklausė, buvo šis: 
“O Yajnavalkya, pasakyk man, tas, apie kurį sako
ma, kad jis yra viršuj danguje ir apačioje žemėje, 
apimdamas dangų ir žemę, praeitį, dabartį ir ateitį, 
iš ko jis yra išaustas, kokiais metmenimis ir kokiais 
ataudais?”

Yajnavalkyos atsakymas yra blankus: jis yra iš
austas iš eterio. Atrodo, kad Gargi buvo patenkinta 
atsakymu, nes jam nusilenkė, tačiau tuoj pat pa
kvietė pasiruošti antrajam klaūsimui. Tačiau antra
sis < jos klausimas buvo toks pat, lyg į pirmąjį ne
būtų buvę atsakyta. Ir į pakartotą klausimą Yajna
valkyos atsakymas buvo tas pat.

Čia mes turime įdomų moters filosofės pasireiš
kimą tokiame šios kultūros laikmetyje, kuris nėra 
moteriškas. Tai reiškia, kad moteriškoji kultūra čia 
net šiuo metu nebuvo visiškai nugalėta. Vėliau mote
riškasis elementas Indijoje labai sustiprėjo pasireiš
kus čia dualistinei dvasios ir kūno teologijai. Dar vė
liau jis išvirto savotišku moteriškos lyties garbini
mu, atstovaujamu iki šių dienų šventųjų karvių mies
tų gatvėse.

Jeigu mes nukreiptume savo žvilgsnį į laikus In
dijoje buvusius prieš Vedų atsiradimą, tai, einant W. 
Schmidto studijoms, mums paaiškėtų, kad moteriš
kos teisės kultūros žmonijoje paties pirmojo lopšio 
kaip tik tenka ieškoti ne kur kitur, kaip Indijos ar
tumoje (pal. 33 psl. Dar Mutterrecht, Wien, 1955 m.).

Gargi klausimas ir Yajnavalkya atsakymas mums

pasisakyti apie veiksnių tarpu
savio bendradarbiavimą. Vliko 
valdyba su visais mūsų veiks
niais palaikė nuoširdžius ir ar
timus santykius. Ji nė vieno su-, 
sitarimo nesulaužė, į kitų veiks
nių veiklos barus nesibrovė, nes 
mes turime tiek daug darbo, 
kad mums tiesioginių uždavinių 
ne tik pakanka, bet kartais jų 
yra ir perdaug. Aš skaitau Vli
ko autoriteto pripažinimu, kad 
įvairių keblių klausimų spren
dimui kai kurios institucijos 
prašė Vliką susidariusius sun
kumus pašalinti.

Man yra labai malonu paste
bėti, kad per tuos trejus pas
kutiniuosius metus jokių nesusi
pratimų, kurie privestų prie rim 
tų nesklandumų, nebuvo ir už 
tai padėka priklauso visiems 
veiksniams, su kuriais Vlikas 
taip darniai bendradarbiavo. 
Praėję metai parodė, kad mes 
tarpusavio problemas galime vi
suomet pozityviai išspręsti, jei
gu yra vadovaujamasi šaltu pro 
tu ir teisingumo principais.

Vlikas džiaugiasi pozityvia 
bei energinga Kanados lietuvių 
veikla. Ir aš noriu šia proga 
pabrėžti, kad Kanados lietuvių 
susiklausymas bei organizacinis 
vieningumas daug padėjo mūsų 
veiklai. Kanada gali būti stato
ma pavyzdžiu kai kurioms ki
toms mūsų išeivijos kolonijoms, 
ir aš esu įsitikinęs, kad ir atei-

Amer, liepsnosvaidžių veikla prie Bu Prang P. Vietname, kur vyko 
dideli mūšiai.

nurodo kryptį, kuria vyko upanišadininkų Dievo pri
gimties studijos. Gargi klausimas liudija, kad jai rūpė
jo pati Dievo sudėtis, kaip mes dabar sakytume, jo 
prigimtis, kurią ji išreiškė būdingu moteriškos kultū
ros klausimu: apie metmenis ir ataudus. Yajnavalkyos 
atsakymas liudija, kad atsakymo ieškojimas ėjo ano 
meto gamtamokslio keliu, būtent į slaptingą medžia
gą, vadinamą eteriu. Dievo suvokimas tokiu būdu to
linosi nuo asmens ir krypo į kokią paslaptingą bend
rybę.

7. KAS YRA BRAMANAS?

Tai yra sąvoka, kuri yra dažniausiai sutinkama 
Indijos religijų studijose. Bet kartu tai yra ir sun
kiausiai aptariama sąvoka. Viena, tai yra dėl to, kad 
jos turinys, amžiams slenkant, keitėsi ir, antra, kad 
ji yra kažkas kito, negru dalykas lengvai supranta
mas Vakarų kultūros žmogui. Bramano sąvokoje la
bai arti susilieja žmogus,' pasaulis ir Dievas.

Norint rasti priėjimą prie bramano sąvokos, ge
riau yra vis dėlto į ją eiti per mums žinomas sąvo
kas. šiam reikalui gali mums pasitarnauti mūsų žino
ma šventumo sąvoka. Bramanas yra indų šventasis. 
Bramana yra ta realybė, kuri jį padaro šventu. Ta
čiau, jeigu mes šventąjį daugiau suprantame po mir
ties, tai bramaną reikia labiau suprasti šiame gyveni
me.

Bramanas ir šventasis siekia tobulybės. Tačiau 
būdas, kuriuo jiedu siekia tobulybės, yra skirtingas. 
Verta yra susidomėti, kaip tobulo žmogaus idėja vys
tosi tose kultūrose, kurios nebuvo žydiškai krikščio
niškos Dievo ir žmogaus sampratos įtakoje.

Bramanizmo sampratą aiškina pasikalbėjimas Yaj
navalkyos su pas jį atvykusiu karalium Janaka Vai

tyje Kanados lietuvių įnašas 
Vliko darbui bus tvirtas.
Lietuviai nepamiršo pavergto 

krašto
Peržvelgus laisvojo pasaulio 

lietuvių pajėgas bei organizaci
nę struktūrą, tenka džiaugtis, 
kad beveik be išimties, kur lie
tuviai begyventų, jie savo pa
vergto krašto nėra pamiršę, kad 
organizacinė struktūra gerėja 

kad geros valios lietuviai be
veik be jokių išimčių visomis 
savo išgalėmis remia Vliko veik 
lą ir supranta mūsų darbo ver
tę, jo sunkumus, bet kartu ma
to ir pasiekiamus rezultatus.

Lietuviškajam sektoriui rei- 
a atkreipti dėmesį į tris pa

grindines priemones, kuriomis 
remiasi mūsų veikla, būtent į 
intelektualines bei kultūrines, 
darbuotojų prieauglį ir fizines 
bei materialines priemones. 
Apjungti ypač jaunąsias jėgas

Lietuvių išeivija dar niekada 
neturėjo savo eilėse tokio dide
lio skaičiaus ir taip iškilių in
telektualų, niekad neturėjo tiek 
daug akademinio jaunimo ir nie
kada dar nebuvo tokia turtinga 
materialiniais ištekliais. Mes tu 
rime tas jėgas dar stipriau ap
jungti ir uždegti ryžtu kovai už 
teisybę, laisvę, žmogaus teises 
savo pavergtam kraštui ir per
teikti visiems lietuviams visa
me laisvame pasaulyje mintį, 
kad vien materialinėmis gėry
bėmis žmogus negali pasiten
kinti .Mums idealų ieškoti ne
reikia. Mūsų idealas yra padik
tuotas mūsų kenčiančio krašto. 
Nieko gražesnio, prasmingesnio 
ir tikslesno lietuvis, gyvenantis 
laisvame pasaulyje, negali da
ryti, kaip tik stengtis tas kraš
to kančias lengvinti ir kaip ga
lima greičiau artinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą.

Darnus darbas su 
liet. diplomatais

Mūsų jungtinės jėgos reika
lingos ne tik savitarpio bendra
vimo, bet ir tarptautinės veik
los vystymą Tarptautinėj veik
loje Vlikas glaudžiai bendradar
biavo su Lietuvos diplomatine 
tarnyba. Įvairūs veiksmai, ku
riuos Vliko valdyba atliko tarp
tautiniame forume, buvo visuo
met principe sutarti su diploma
tinės tarnybos nariais, ir man 
taip pat malonu pastebėti, kad 
bendradarbiavimas tarp diplo
matinės tarnybos ir Vliko buvo 
darnus ir daugelyje kraštų, yra 
atnešęs labai gerų vaisių.

Tarptautinė veikia mūsų sąly
gose yra sunki, todėl jai reikia 
skirti laiko ir energijos. Įvairius 
politinius žingsnius reikia ap
galvoti, parinkti palankius mo
mentus, nuolat besikeičiančioje 
pasaulinėje politikoje aplamai ir 
individualių kraštų ypatingai.

Tokiam darbui vykdyti laisvi 
kraštai, kokie nedideli jie be-

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas, vėl 
perrinktas VLIKo pirmininku

'būtų, turi reikalingą aparatą, 
išteklius, savo kraštą. Mes sa
vo kraštą de jure taip pat tu
rime. Todėl negali būti pakan
kamai stipriai pabrėžta, kokios 
svarbos mūsų laisvės bylai turi 
mūs diplomatai bei jų teisi
nė padėtis.

Šia proga noriu pabrėžti, kad 
bendravime su pavergtu kraštu 
okupantas mėgina paspęsti 
mums pinkles Lietuvos okupa
cijos de jure nepripažinimui pa
naikinti ir todėl mes turime bū
ti budrūs ir protingi.

Stiprinti veiklą tarptautiniame 
bare

Tarptautinėje srityje Vliko 
valdyba reiškėsi pozityviai, bet 
toji veikla ateityje turėtų būti 
dar daugiau sustiprinta. Kiek
vieno krašto, kuriame yra lie- 

. tuvių, organizacijos turi dar 
stipriau įtaigoti savo gyvenamų 
kraštų vyriausybes, organizaci
jos turi dalyvauti tarptautinėse 
konferencijose, naudoti visas 
savo intelektualines, kultūrines 
bei asmenines jėgas Lietuvos by 
lai remti. Mes turime išeiti į 
ofenzyvą o nesistengti vytis į- 

x vykius iš paskos.
Mes turime informuoti užsie

niečius dar geresnėmis ir, kur 
tik galima, profesionaliai pa- 
ruoštoniis priemonėmis ir turim 
daryti viską, kad būtų įsteigtas 
lietuvių informacijų centras už
sieniečiams informuoti.I

Talkinti Vlikui visų pareiga
Mūsų uždaviniai yra perdaug 

rimti ir laikas bėga perdaug 
greitai, kad juos būtų įmanoma 
atlikti mažai grupei žmonių. Į 
šį darbą Vliko valdyba šiam dar 
bui toliau turi vadovauti, l>et 
jai talkinti ir ją paremti yra 
jūsų visų pareiga. Jūs esat į šį 
darbą konkrečiai įsijungę, ką 
rodo jūsų dalyvavimas seime. 
Savanoriai atkovojo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Jūsų savanoriškas darbas turi 
būti toks paveikus, kad laisva 
ir nepriklausoma Lietuva vėl 
prisikeltų.

deha. Karalius čia iškėlė įvairias bramanizmo sam
pratas, apie kurias Yajnavalkya pasakė savo nuomo
nę. Karalius pradžioje pareiškė, kad bramanizmo es
mė glūdi kalboje. Yajnavalkya su tuo sutinka, pri
durdamas nuo savęs: “kokia nauda iš nebylio žmo
gaus?” Tačiau jis pastebi, kad šitaip suvoktas bra
manas stovi ant vienos kojos.

Yajnavalkya iškelia, kad bramaniškumas grei
čiau glūdi pažinime, nes pažinimo pagalba “visi kūri
niai ateina pas jį (t.y. bramaną) ir tokiu būdu jis, 
pasidaręs dievu, eina pas dievus.” (85).

Atkreipkime dėmesį į tai, kokį didelį vaidmenį 
šioje kultūroje vaidina pažinimas. Pažinimas čia yra 
reikšmingesnis dalykas už realybę, nes pas pažįstan
tį visos realybės susirenka, kaip pas dievą.

Vaideha iškėlė mintį, kad bramaniškumas glūdi 
gyvybėje (prana). Yajnavalkya sutinka, “kad nėra 
naudos iš žmogaus be gyvybės.” Tačiau jis subana
lina karaliaus mintį, klausdamas: negi kūne glūdi bra
maniškumas. Karalius prisipažįsta, kad jis to nėra 
girdėjęs. Tačiau netrukus pats Yajnavalkya pradeda 
atstovauti pažiūrai, kad “gyvenimas yra aukščiausia 
bramana” (86). Nors atrodo, kad gyvenimas jam yra 
ne tiek bramana, kiek brangenybė.

Karalius tada sako, kad jis yra girdėjęs, jog re
gėjimas yra bramana. Tačiau, pasak Yajnavalkya, ir 
šis bramaniškumas stovi ant vienos kojos. Žmogaus 
“turi garbinti tai, kas yra tiesa” (86).

Karalius klausia, kas yra tiesa. Yajnavalkya ta
da grįžta prie regėjimo temos ir sako: “Pats regėji
mas yra tiesa... Regėjimas yra aukščiausia bramana. 
Regėjimas neapleidžia to, kuris garbina šią bramaną 
su tokiu pažinimu. Visi kūriniai prisiartina prie jo ir 
jis, tapęs dievu eina pas dievus” (86).

(Bus daugiau)



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio mnė. 9 d.

LIET. FONDO TARYBOS POSĖDIS

Lietuvių fondo tarybai lapkri 
čio 30 dienos posėdyje teko 
spręsti ypatingai aktualius klau 
silmus, kuriuos posėdžiui prista
tė fondo valdyba, šalia eilinių 
fondo administravimo, vajaus 
pagyvinimo, kapitalo investavi
mo ibei ikitų einamųjų reikalų, 
posėdyje priimta visa eilė nuta
rimų, kurie paliečia ir platesnę 
lietuvių visuomenę.

Artėjančių 1970 metų vasario 
28 dieną Chicagoje šaukiamas 
metinis Lietuvių fondo narių 
bei jų įgaliotinių suvažiavimas. 
To proga kovo 1 dieną įvyks 
New Yorko Metropolitan ope
ros solistės Lilijos šukytės kon 
centas Orchestra Hali salėje. ,Tlai 
ypatingai retas įvykis Chicago
je, (keliąs dėmesį vietos ir apy
linkių lietuviuose. Koncerto gau 
tą pelną Lietuvių fondas panau 
dos lietuvių kalbos įvedimui Chi 
cagos universitete.

Balandžio 5 d. Personality 
Lodge banketų salėje bus Lie
tuvių fondo vajaus tradicinė 
vakarienė. Fondan įstojantieji 
nauji nariai ir papildantieji savo 
ankstesnius įnašus ne mažiau 
Šimtu dolerių kviečiami iš anks
to užsiregistruoti fondo raštinė
je ir dalyvauti vakarienėje ne
mokamai. Taip pat kviečiama

visa lietuvių visuomenė, fondo 
nariai ir ne nariai gausiai vaka
rienėje dalyvauti.

Pelno skaitymo komisija pra
nešė, kad, skirstant šių metų 
fondo pelną, iškilo ypatingų 
sunkumų. Anksčiau numatyta 
pelno paskirstymui 30,000 dol. 
suma pasirodė tesudaranti tik 
trečdalį prašomos sumos. Ne
sant galimybės visus prašymus 
patenkinti, komisija neša dide
lę atsakomybę darydama atran 
ką, tai yra vieniems pasikirdar 
ma, kitų nepatenkindama. Atsi
žvelgdama į esamą padėtį, ta
ryba pelno paskirstymui numa
tytą sumą padidino dviem tūks
tančiais dolerių. Tai iš šių me
tų pelno fondas paskyrė paskirs 
tymui viso 32,000 dol.

Įvairių liet. organizacijų, ins
titucijų, mokslo, meno ir visuo
meninės veiklos atstovų didelis 
susidomėjimas LF pelno paskirs 
tymu tebūna ypatingas paskati 
nimas ne vien fondo vadovybei, 
ibet ir kiekvienam lietuviui fon
do ugdymą pagreitinti, sparčiau 
artėjant prie užsimoto milijono. 
Tikėkime, kad ir minėti paren
gimai Ibus tinkamos progos lie
tuvių visuomenei prie fondo ug
dymo prisidėti.

S. Rauckinas

KUR MBS ŠIANDIEN STOVIME?

Lietuvių Fronto bičiulių Chi
cagos apygardos valdyba gruo
džio 14 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. B. Pakšto salėje tokia te
ma ruošia viešą politinį simpo
ziumą. Kalbėtojais pakviesti vy
resniosios in- vidurinės kartos 
žmonės: lietuvių spaudos redak 
toriai, jų aktyvūs bendradar
biai, bendrinių lietuvių organi
zacijų pirmininkai ar žinomi jų 
veikėjai. Simpoziumo modera
toriaus pareigas prisiėmė žino
mas šalpos organizacijų veikė
jas Ikun. dr. Feliksas Gureckas. 
Kiiusytojams įėjimas laisvas ir 
nemokamas.

įSuėjo 25 metai, kai antrosios 
sovietinės okupacijos grėsmėje 
dešimtys tūkstančių lietuvių pa 
liko gimtąjį kraštą ir pasirinko 
laisvę įvairiuose laisvojo pasau
lio kraštuose. Palikus gimtuo
sius namus ketvirčio šimtmečio 
laiko perspektyvoje svarbu pa
sižvalgyti ir pasikalbėti, kur 
kur mes šiandien stovime? Ko
kios pagalbos ir kokių siūlymų 
prašo ir reikalingi mūsų politi
niai veiksniai, ištikimai tebene- 
Są Lietuvos laisvinimo nelengvą 
naštą? Dabarties ir ateities per 
spektyvoj, kokios būtų svarbiau 
sios Lietuvos laisvinimo for
mos? Svarbu pažvelgti į padėtį 
pavergtame krašte, į bendravi
mą su žmonėmis, kurie gyvena 
Lietuvoje ar iš ten atvykstą ar 
atsiunčiami svečiuotis į JAV.

Simpoziumo rengėjai tiki, kad 
visa patriotiškoji lietuvių išei

vija šventai taki Vasario šešio
liktosios idealu. Neseniai įvykęs 
mokslo ir kūrybos simpoziumas 
parodė, kad Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo ir tautinio 
išlikimo kovoje mūsuose princi
pinių skirtumų nėra.

Susirinkime išgirsime ir pa
sidalinsime mintimis, kad išlak
tume vieningi ir mūsų jėga bū
tų galingesnė.

Lietuvių Fronto bičiulių 
Chicagos apygardos vald. .

UŽMOKĖJO UŽ PAMOKAS, 
BET VAIRAVIMO LEIDIMO 

NEGAVO

Park Forest gyventoja, 63 
metų našlė, vairavimo mokyk
lai sumokėjo $1,566 už vairavi
mo pamokas, bet jai nepasise
kė išlaikyti valstijos egzaminų. 
Kita moteris užmokėjo $8,600 
A-l Auto Driving mokyklai, 
5222 Elston avė., už 571 valan
dą pamokų. Ji irgi neišlaikė eg 
zamino. Dabar Valstijos sekreto 
rius Paul Powefll įsakė mokyk
lą uždaryti.

MISCELLANEOUS

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN

RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-oonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 464-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Badenas K. šimulis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Kraatovė Marųnette Pke. 
2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1068

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EKPRESS 

6501 W. 60 St. Tel. WA 6-2781
2608 W. 6B St. Tel. WA 6-2787
8383 S. Halsted Tel. 264-3320
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6,3134 arba GR 6-3363 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 
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. ..............
10% — 20% — 30% pigiau mokSslt 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 ii Weet »5th Street 
Cliicago, Illinois 

Tel. GA 4-8664 lr GR 6-433B
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CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo- 
kčjhno sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 4# metus 

Dengiame visų rūSlų stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžlua Da
žome 1S lauko. Taisomo mūre “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0.
= —lo. ■Za REZIDENCINIAI, zz
ZZ KOMERCINIAI, zzL MEDICINOS IR zz1 i zz | KITOKĮ PASTATAI E

r ' ““

US1 West <MHh Stnet 
TeL HE 4-7482 I

D B M E 8IO!

RADIO PROGRAMA

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apSildymo 
pečius lr air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atitekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-
lr a m n i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern. Clilcago 9. 111.

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 Ineome Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

ĮSIGYKITE BAISAI: !

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

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

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tužčias. 41 ir Rockwell. 
$13,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

Niekur geriau

Puikus 2-jų aukštų mūras — 6 ir
3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.

Vertingas niūras. Naujas stogas,
elektra, gazo šildymas ir garažas.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mleg. Modern. 
virtuve ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas įrengtas beismentas. 
Mur. garažas. Arti 67 ir Rockwell. 
$21,800.

2 butų beveik naujas mūras. At
sieini gazu Šildymai. Garažas. Blokas 
nuo panko. $40.500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. 340,400.

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Marąuette Pke, Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — "Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRfi

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain: 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kalno, 

turi pridėti 6% mokesčių.

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

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

DRAUGAS

4545 Weet 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOTS

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

Naujo stiliaus suknelės pasirodė 
New Yorke.

KANADOS ŽINIOS

Toronto Ont.
DAILININKO KŪRYBINE 

VIZIJA
Dail. J. Dagys šiemet paruo

šė Toronto lietuvių kredito koope 
ratyvams sieninių kalendorių len
telę.

Dailininko sudarytame vaizde
- jo kūrybinis vizijų montažas iš 
skulptūros ir tapybos darbų. Se
nas vaidila, iškėlęs pranašišką 
ranką ir skulptūrinis vaizdas Lie
tuva lentelės kampe - tai prana
šiški simboliai praeities ir su
lauktosios Nepriklausomybės, o 
ateitis —susumuojama Maironio 
žodžiais: “O vienok Lietuva, juk 
atgims vėl kada”. Piešininis 
montažas — labai dailiai atrodąs
- dviejų spalvų.

Abiems kredito kooperatyvams 
lentelė padaryta viena. Lentele 
naudosis, pakeitę tik įrašus, abu 
kooperatyvai - “Parama” ir Pri
sikėlimo parapijos kredito koo
peratyvas.

"Parama” ateinančių metų ka
lendorių su čia aptarta lentele 
savo klientamas jau išsiuntinė
jo, greitai tai padarys ir Prisikėli
mo kooperatyvas. Pr. Alš. 
klišė

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67 th Place — VVA 5-8068

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — TeL CL 4-1060

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

Remkite “Draugę”.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius tr vandens 
Šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d«l du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lletu- 
vlžku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H 8. Auna Avė., Lijoną, 
minais. Telef. 447-8806.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontler 6-1882

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

■■■■■NRBENEiiauiiaaaiiaaBMiamMennMnnMn

5 įi kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. $27,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalow
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

6 kamb. (4 mleg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 ir California 
$24,700.

1H aukšto švarus med. prie 66 ir 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

6 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. 
$19,560.

ii batų, 10 meta, 3-Ju aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,600.

*1 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood 1 10.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. — Tel. 925-6015

HELP WANTED — VYRAI

ORDER FILLER
STOCK VVORK 

SHIPPING
Experience in uorking with break- 
ables desirable. Steady work. Paid 
vacation.

MAJESTIC BEAUTY 
PRODUCTS

4625 No. Kedzie Avenue

HELP WANT,ED — MOTERYS*

GENERAL
O F F I C E i

No Typing
Varied duties in loop office 

11 paid Holidays 
3614 hours a week

Call Personnel 

332-4400

ŠIO!

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

REA L ESTATE
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

MemBera of M.L.B.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, I1L TeL OL 6-2288 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti 1 mfisu ištaiga 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illlllllllllllllllimilllllllllllllllllll!lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

D B M E

Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

A. Pauliukas
I

3.00

*r. Vaitukaitis 1.00
3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

■llillllllllHIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllll,llllllllllll|,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.
Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku

muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.
Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau

tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:
POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos. 

viešojo gyvenimo klausimais — m.v.
k.v.

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 
apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo 

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje
iiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinmiimuiuH • r* v<

3.50
4.00

0.50

1.50
UolfMI.IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.
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MIRTIES PIOTIS NEW YORKO 

LIETUVIŲ TARPE

Nelemtoji lapkričio mėn. pabaiga

VYT. ALSEIKA, Spec. korespondentas N. Yorke

Retai kada New Yorko lietu
viškąją visuomenę sukrėtė net 
kelios iškiliųjų tautiečių mirtys, 
be to, ypač laisvinimo baruose 
veikiančius ir žymaus slovako, 
kovojusio už laisvą Čekoslovaki
ją, dr. Lettrieh mirtis. Tos, sa
kytume, “serijinės” mirtys, žy
mėjo lapkričio mėn. pabaigą ir 
gruodžio pradžią..

Negalima nepaminėti ir New 
jersey, Newark mieste, mirusio 
J. Dilio, senesniosios kartos lie
tuvių veikėjo, mirties, šio tau
raus lietuvio mirtis mūsų spau
doje atžymima atskirai. 

Netekom gabaus pianisto
" Pianistas Aleksas Mrozinskas 
įhirė lapkričio 21 d., patekęs) po 
Sunkvežimio ratais kaip tik tą 
dieną, kai New Yorke, Jamai- 
coje, įsikūrė “Draugo” kores
pondentas. Mrozinskas, šiaulie
tis, tą dieną vyko į Aušros Var
tų bažnyčią mišių groti.

Mrozinsko tragišku mil tis, iš 
tikrųjų, sukrėtė plačiojo New 
Yorko .lietuvius. Jiems Mrozins
kas, akompaniatorius koncer
tuose, buvo įprastas reiškinys. 
Dar pereitą šeštadienį Vilko me 
tinio seimo proga numatytame 
bankete “New Yorker” viešbu
ty, Mrozinskas turėm fortepi
jonu palydėti ,>o‘ J Daugėlie
nės - Krištolaitytės dainas.

Gyvenimas lėmė kitaip. Mro
zinskas neakompanavo ir Brook 
lyne įvykusiame Lietuvos ka
riuomenės minėjime Dabar iį 
pavaduoja ir ateity turės pava
duoti kiti lietuviai muzikai (Ke- 
palaitė, Kačanauskas ir kiti).

Mrozinsko - muziko nuopelnai 
įvertinami atskirai. Jo įnašas 
New Yorko lietuviu gvvenime 
— ypatingai -svarus. Nn^ra Įima 
pamiršti Mrozinsko pastangų, 
jam New Yorke suorganizavus 
pradžioje kvartetą, vėliau — pa 
jėgų vyrų oktetą. Tik New Yor
ke veikęs Mrozinskas yra pa
rašęs apie šimtą dainų kvarte
tui bei oktetui.

Šermenyse rožančių sukalbė
jo Aušros Vartų par. klebonas 
kun. Gurinskas. Su velioniu at
sisveikino muz. A. Kačanaus
kas, operetės choro vardu muz. 
M. Cibas, buv. vyresniosios kar
tos solistų (kuriems velionis y- 
ra akompanavęs) vardu — Vin
cė Jonuškaitė - Leskaitienė, pa
galiau Brooklyno vyrų okteto 
vardu “Laisvės Žiburio” radijo 
valandėlės vedėjas Romas Ke
zys.

A. Mrozinskas palaidotas lap
kričio 24 d. šalia žmonos kapo. 
Ji buvo mirusi 1968 m. rugsė
jo mėn. ir jos mirtis Mrozinską 
buvo skaudžiai paveikusi.

A. a. Valerija Butkienė
Lapkričio 28 d., vos savaitei 

nuo A. Mrozinsko mirties pra
slinkus, New Yorko pašonėje, 
Great Neck, mirė Valerija Po- 
lovinskaitė Butkienė (buv Kun- 
drotienė). Ji buvo vėžio ligos 
pakirsta. Butkienės, buvusios o- 
peros solistės Grigaitienės se
sers, mirtis ypač skaudžiai at
siliepė lietuvių moterų veiklai 
New Yorko apylinkėse.

Velionė Butkienė buvo biru- 
tininkių organizacijos steigėja

ir aktyvi L. Moterų federacijos 
klubo narė.

Atsisveikinimas su velione į- 
vyko lapkričio 30 d. Kalbėjo 
gen. konsulas A. Simutis, V. Jo- 
nuškaitė - Leskaitienė, L. Mo
terų federacijos ir klubo vardu, 
Butkys — Great Necko L. ben
druomenės ir L. Sperauskienė 
—ibirutininkių vardu.

Velionė palaidota gruodžio 
1 d. Atsisveikinime rožančių su
kalbėjo prel. J. Balkūnas. Bu
vo atvykę giminių iš Chicagos 
— O. ir V. Numgaudai, ir iš 
Los Angeles. Duktė gyvena ne
toli Caracas, Venecueloje.

Mirė Domas Penikas
Mirtis seka mirtį... Vos gruo

džio 1 d. suspėta palaidoti Great 
Neck’e Valeriją Butkienę, naktį 
iš gruodžio 1 d. į 2 d. staiga, 
širdies smūgio paliestas, “Tėvy
nės’’ patalpose mirė Domas Pe- 
nikas, bendruomenės aktyvus 
veikėjas ir turėjęs ryškių pėd
sakų išeivijos spaudos gyveni
me. Peniko mirtis buvo visiš
kai netikėta ir skaudžiai palie
tė ypatingai bendruomenės veik 
lą — joje velionis gyvai Reiškė
si visą eilę metų.
Talkininkavo lietuvių spaudai

Velionis D. Penikas Išeivių 
spaudos bare buvo pasireiškęs 
ypač Vak. Vokietijoje. Gimęs 
1907 m. Kelmėje, Penikas, bai
gęs Vytauto D. universiteto e- 
konomikos skyr., nuo 1935 m. 
dirbo finansų ministerijoje, 
1944 m. iš Lietuvos pasitraukęs 
j Vakarus, 1945 — 1949 m. bu-

PLĖŠRIOJI LAPE
Lapė - gudrus, vikrus, kartu ir 

gražus miško žvėrelis. Jos gudru- j 
mą jau seniai žmonės yra pašte- 
bėję, todėl ir dažnai girdim po
sakį: “gudri kaip lapė”.

Laukinės lapės šviesiai ruda 
spalva yra labai gera priemonė 
jai saugotis nuo priešų akių, 
taip pat nepastebima ji gali pri- 
slinkti prie grobio. Dailus, ilga 
vilna kailiukas ir didelė puošni 
uodega labai vertinami, todėl 
medžiotojai mėgsta lapes medžio
ti. Lapių yra daug rūšių ir spal
vų. Labai vertinama juodsidabri- 
nių lapių kailiukai, kurie vertina
mi labai brangiai. Juodsidabri- 
nės lapės ir Lietuvos nepriklau
somybės metu buvo auginamos 
tam tikrose augyklose (fermose).

Lapė nuo vilko ir šuns skiriasi 
savo mikliu kūnu ir trumpomis 
kojomis, kurios yra patogios ty
koti ir šliaužti. Snukis ilgas, smai
lus. Už vilką lapė yra žymiai ma
žesnė.

Akys, panašiai kaip katės, tu
ri statmenus vydžius, kurie tam
soje gali išsiplėsti. Ausys stačios. 
Lapė dieną tūno savo urve, o me
džioti išeina naktį.

Lapės geros akys, gera klausa 
ir uoslė. Kojomis ji labai mitriai

Gausus būrys Šermenyse
A. Mrozinskas buvo pašarvo

tas Šalinskų laid koplyčioje. 
Lapkričio 23 d. atsisveikinime 
dalyvavo gausus lietuvių būrys. 
Tai liudijo Mrozinsko - muziko 
bei lietuvių kultūrinio gyveni
mo itin gyvo talkininko popu
liarumą vietos lietuvių tarpe.

Vienoje prieglaudoj Notre Dame du Lac, Kvebeke, Kanadoje kilo 
staigus gaisras. Pastatas sudegė, nusinešdamas ir 50 gyvybių.

vo “Mūsų Kelio”, Dillingeno liet. 
stovykloje leidžiamo, vyr. redak 
torius ir leidėjas. To laikraščio 
išlaikymas — velionies ypatin
gas nuopelnas.

1949 m. įsikūręs Brooklyne, 
Penikas 1952-54 m. buvo vienas 
“Kario” žurnalo leidėjų bei re
daktorių. Be to, buvo knygų lei
dyklos “Vagos” savininkas — 
ji išleido visą eilę knygų.

Į Liet. bendruomenės veiklą 
New Yorke velionis buvo įsijun
gęs nuo 1957 m. Nuo 1959 m. 
buvo LB New Yorko apygardos 
pirmininkas ir ėjo vėliau kitas 
pareigas.

New Yorko lietuviai su velio
niu atsisveikino gruodžio 4 d. 
Šalinskų koplyčioje, Jis palaido
tas gruodžio 5,d.

Chicago Savings
—, and Loan Assooiatioa

> Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

Certlfikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trya mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEISIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

Notary Public Service * Sėli & redeem HA. Bonds
Free community rooms for * Two large free park’g lota
your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits
Cash checks and pay all * Travelers Checks
family bills with our spec’l * Safe Deposit Boxe»
money order checks.

Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgagę Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
H O U R S Mon 12 P M to 8 P.M . Tuee 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

INSURED

kasasi žemėj urvus, kuriuos įsi
taiso guolį ir beųt kelis atsargi
nius urvus, kad, reikalui esant, 
galėtų nuo priešo pasprukti.

Lapės daug išnaikina pelių, ta-, 
čiau dažnai puola kiškius ir ma
žesnius žvėrelius. Mėgsta ir sal
džius vaisius, o ypatingai mėgsta 
paukštieną. Būdama alkana, ne
paisydama pavojaus, atsidangi
na į ūkininko vištydes ir sudras
ko vištas. Nors ir padaro lapė 
žalos, bet daug ir naudos, tai ir 
lyg ir atsilygina už daromą žalą.

Lapės gyvena požemiuose, gu
driai išraustuose ir patogiai įtai
sytuose urvuose.

Be vilko ir lapės prie grobuo
nių arba plėšriųjų priklauso ka
tė, šeškas, barsukas, liūtas, lūšys, 
lokys ir kiti... Šitų gyvulių visas

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio mnė. 9 d.

kūnas ir gyvenimo būdas pritai
kytas medžioklei ir grobuoniš
kam gyvenimui. J. Mškns

ir pianistas Pramz Liszt gimė 
1811 m. spalio 22 d.

— Pirmame pasauliniame ka

_  Vengrijoj
- i re Amerikos pirmas šūvis m.-
kompozitorius1 aidėjo 1917 m. spalio 23 d.

Garbingai motinai
A. f A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 

mirus, jos dukteris JULĘ JAKIENĘ, ALBINĄ STYRIE- 
NĘ, ZOSĘ RICKIENĘ, jos sūnus JONĄ, JUOZĄ ir JUS
TINĄ ir jų šeimas šioje gilaus liūdesio valandoj nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona ir Valentinas Račiūnai 
ir šeima

CHARLES WEKTELKA

Piitiktor-his Brighton Park 
Savings and Loan Assoc. Dau
geli n»etv buvęs saldainiu ur
mo pardavėjas.

Gyveno 4558 S. Waahte.naw 
A.ve.

Mirė gruodžio 7 d. 1969, 4 v. 
poplot, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Pa
nevėžio apskrities, Ramygalos 
parapijos. Pabaliu katino.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Prances (A.utlkaus- 
kaltė), sūnus Raymond, marti 
Thoresė. 2 dukterys: Seselė M. 
Dolorosa. kazimierietė, Jlr The- 
re9ė, žentas Carl Shi.rkey, 6 
anūkai ir kiti giminės, draugai 
ir pažjstaml.

Velionis buvo šv. Kazimiero 
Seserų rėmėju amžinas narys 
ir fundatorius.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje. 4348 S. Cali
fornia Avė.

Ijaidotuvės Jvyks treč., gruo
džio 10 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, taurioje 
įyyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
terys, marti, žentas lr anūkai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Biellūnaa Tel. LA 3-3572.

A. + A.
Pranei Naujokienei-Kažemėkaitytei

mirus, jos vyrą ir sūnus, seserį JUZĘ, brolį VIKTORĄ 
su šeima ir kitus artimuosius, nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

M. Rudaitiene, 0. A. Dumčiai 
A. Dumčius, 0. J. Rugeliai

A. -f- A.
JUOZUI SENIŪNUI mirus, 

mirus, broliams JONUI, ANTANUI, sūnėnui LIUDUI 
su šeimomis, ir kitiems giminėms reiškiame giliau
sią užuojautą skausmo valandoje ir drauge liūdime.

Liuda, Jenas Raubai ir 
' Pranas Turūta su dukrele Eglute

A. f A. STASIUI BAČKAIČIUI 
mirus,

liūdinčius žmoną MARIJĄ, sūnus STASĮ ir ALGIRDĄ 
su šeimomis giliai užjaučia ir drauge liūdi

Liuda, Jonas Raubai Ir 
Pranas Turūta su dukrele Eglute

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LBOTfAS PRANOKUS 
Stabdžiai Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospect 8-0533

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms projroms
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 

2448 W. flSrd Street. Chicago, IHinote 
Tel. PR 8-0838 — PR 8-0884

R.EM’KTTJC “DRAUGĄ”

A. + A.
Pranei Naujokienei - Kažemėkaitytei 

mirus, jos vyrą, seserį JUZĘ, brolį VIKTORĄ ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Janina ir Jonas šalnai 
Geni ir Kazys Šukiai 

Pijus ir Marija Domeikai

MAŽEIKA-EVANS

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tel. l
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

x SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
Tet REpublic 7-1218 
Tek Virginia 7-667.2

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003



6 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio mnė. 9 d.

X Žymusis mūsų dail. Ado
mas Galdikas, kaip jau buvo 
mūsų dienraštyje vakar minėta, 
mirė New Yorke. šiandien žinią 
galime papildyti tuo, kad Ado
mas Galdikas mirė gruodžio 7 
d. naktį, 2 vai. Pašarvotas Sha- 
lins laidotuvių namuos WoočLha- 
vene. Velionio atsisveikinimas 
bus antradienį 7 vai. vak. Lai
dotuvės — trečiadienį 10 vai. 
ryto Marijos Apreifšk mo para
pijos bažnyčioje Brooklyne.

X Moterų sąjungos 67 kuo
pos susirinkimas įvy'ksta šian
dien, gruodžio 9 d. 7:30 vai. vak. 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje. Susirinkimui pasibaigus 
bus kalėdinis pobūvis. Visos na 
rėš prašomos atvykti ir nesivė
luoti.

X Dvisavaitinis žurnalas 
“Laivas” lapkričio 29 d. laidoje, 
(nr. 24) paskelbė aktualių strai 
penių, kaip pvz. Religinės kri
zės priežastys, Kas siekia revo 
liuoijos Amerikoje, šiame nu
meryje taipgi telpa įdomi apy
saka: Vienos ispanės atvaizdas 
(autorius Azorltn, vertimas iš 
ispanų kalbos P. Gaučio) ir ak
tualus straipsnis: Gyvenimo iš
minties perlai (P. Alšėnas), ra
si ir plačią apžvalgą iš lietuvių 
gyvenimo.

x Jonas Gužaitis, Cicero gy
ventojas, kaip kas met, taip ir 
šiemet, nepagailėjo didesnės su
mos paaukoti Balfui.

Per Cicero Balfo talkininkę, 
Liudą Griauzdienę, jis įteikė 
Balfui 52.00 ir palinkėjo, kad 
ir kiti lietuviai suprastų ir at
jaustų vargan patekusius mūsų 
tautiečius.

X St. Balzeko (lietuvių kultū
ros muziejaus rūpesčiu gruodžb 
15 d. 10:30—12 vai. po p. petr 
televizijos 9 kanalą bus demons 
fcruojama naminio vyno gamy
ba. Demonstracijai pakviesti 
Bd Gogel ir Edward Robert 
Brook. Abudu jie yra muziejaus 
etnografinio skyriaus uolūs tal- 
kin'mfcai.

X Lietuvos ūkininkų sąjun
gos metinis susirinkimas įvyks
ta gruodžio 14 d. 1 vai. po p. 
Hollydood svetainėje, 2417 W. 
43rd str. Bus naujos valdybos 

I rinkimai ir aptarta kiti svarbūs 
[reikalai. Po susirinkimo vaišės.
[ Prašome visus narius susirink
ti.

X Vera ir dr. Stasys Daugė
lai, Washington, D. C., dėkoda
mi už korteles, prisiuntė 5 dol. 
spaudai paremti. Ačiū.

X B. Kasakaitis, Chicago, Rl. 
pris'untė 5 dol. auką. Ačiū.

X J. J. Kwiatek, Los Gaitos, 
Calif., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 5 dol. auką. 
Ačiū.

X VI. Bukauskas, Cicero, Rl. 
už korteles atsiuntė 5 dol. au
ką. Ačiū.

X R. J. Vedegys, Cicero, Rl. 
parėmė mūsų spaudos pastan
gas 5 dol. auka. Dėkojame.

X Alf. Smilgius, E. Chicago, 
Ind., už korteles prisiuntė 5 dol. 
Ačiū.

x St. Cinikas, Chicago, Rl., 
dėkodamas už korteles, prisiun 
tė 5 dol. Ačiū.

X L. K. Birutės draugija ir
L. V. sąjunga “Ramovė” ren
gia Naujų Metų sutikimą, ku
ris įvyks Dariaus - Girėno salė
je 4416-20 ISte». Westem Avė., 
gruodžio mėn. 31 d. Pradžia 9 
v. v. Vietas — stalus, dalyvau
ti šiame sutikime, galima užsi
sakyti pas p. Kulikauskienę tel. 
RE 5-5118 arba pas p. Babic- 
kienę. Tel. VI 7-1712. (pr.)

X Praplėstuose Karvelio 
Prekybos Namuose didelis pasi
rinkimas liet. audimų, odos, me
džio, gintaro išdirbinių ir meno 
kurinių. Įsitikinsite užsukę ant 
71 ir Campbell kampo. Jūsų pa
togumui krautuvė atdara kiek
vieną dieną iki 9 v. v. ir sėtom, 
nuo 11 iki 5 v. v. (sk.)

X Alytaus gimnazijos minė
jimo nuotraukos jau padarytos. 
Norintieji įsigyti škajmb'nkit 
tel. 424-9442 arba rašykite A.
G. S. P. Komitetas, 8741 IS. Al- 
bany Avė., Chicago, TU. 60642. 
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X Pavergtų tautų komiteto 
pirmininkas Chicagoje V. Viks- 
nins gavo padėkos laiškus iš 
prez. R. Nixono, iš įbuivusių prez. 
L. B. Johnson© ir H. S. Truma- 
no, kurie dėkoja uiž jiems suteik 
tus Pavergtų tautų medalius. 
Prez. Nixono laiške pažymima, 
kad tai bua vertingas primini
mas tų taikos ir laisvės tikslų, 
kurių žmonija siekia.

X A. a. vysk. J. Rancano lai 
dotuvės šeštadienį Grand Ra
pids mieste buvo labai iškilmin
gos. Dalyvavo apie 100 kunigų 
ir trys vyskupai. Iš Chicagos 
buvo nuvykę vysk. V. Brizgys, 
kun. A. Miciūnas, MIC, latviai 
marijonai kun. B. Baginskas 
ir kun. V. Civzelis, MIC, kuris 
laidotuvėse dirigavo Chicagos 
latvių Ikat. chorų. Gedulo šv. 
Mišias celebravo vysk. K. Salat- 
ka, iš viso koncelebravo 16 ku
nigų. Lietuvių vardu atsisveiki
nimo pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. Be 'kitų pamokslą ipasa. 
kė ir iš Belgijos atvykęs latvis 
prel. K. Rucs. Į laidotuves buvo 
atvykusių žmonių net Iš Kana
dos ir daugelio kitų vietų. Pa
laidotas Prisikėlimo kapinėse, 
Grand Rapids, Mich.

X Am. Liet. Montessori II- 
jos ir tėvų susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį gruodžio U d., 8 
v. v. Valkų nameliuose, 2743 
W. 69 IStt. Namelių vedėja mo
kyt. Dome Petrutytė kalbės 
apie priešmolkyklinio amžiaus 
vaiko kalbos vystimąsi ir taip 
pat nagrinės temą “Kodėl vaikai 
meluoja.” Kviečiame visuomenę 
atsilankyti.

X Prof. Dr. Balys Paliokas
grįžo iš šv. Kryžiaus ligoninės 
ir toliau sveiksta namuose sa
viškių priežiūroje.

X Kazys Deveikis, darbštusis 
visuomenininkas ir laikraščių 
bendradarbis, sunegalavo. Visi 
cicerdečiai linki jam geriausios 
sveikatos ir pasigenda laikraš
čiuose jo žinučių.

X Charles Wertelka, 4558 Bt 
Washtenaw Avė., mirė gruodžio 
7 d. po trumpos ligos. Charles 
buvo gerai žinomas finansinin
kas. Liko jo žmona Frances, 
trys valkai: Raymond, seselė 
Dolorosa, S.S.C. ir Theresė, pen
ki anūkai. Velionis daugelį me
tų /buvo direktorius ir iždinin
kas Brighton Savings & Loan 
Association. Jis padėjo bendro
vę praplėsti. Buvo aktyvus Sv. 
Vardo dr-jos narys. Laidoja
mas gruodžio 10 d. iš Bieliūno 
koplyčios, 4348 So. California 
Avė., pervežant palaikus į liet. 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią. Šv. 
Mišios bus laikomos 10:30 vai. 
Laidojamas šv. Kazimiero ka
pinėse. Velionį galima lankyti 
koplyčioje.

X Polė, Antanas ir Mikas 
Rėklaičiai ir taip pat Bronė ir 
Jonas Veselkai links savo drau
gams nuotaikingų Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujųjų 1970 
Metų. ITa proga vietoje sveikina
mų kortelių aukoja Lietuvių 
Fondui į Nežinomo Lietuvos 
Karlo Įnašą: Mikas Rėklaitis 
$10.00, Polė ir Antanas Rėklai
čiai $10.00, Bronė ir Jonas Ve
selkai $10.00. (pr.)

X Santaros - šviesos Federa
cija maloniai 'kviečia atsilanky
ti į tradicinį 1970 Naujųjų me
tų sutikimą, gruod. 31 d., Mar- 
Lac House, 104 S. Marion St., 
Oak Park, III. (3 blokai į šiaurę 
nu© Miaidison ir 1 į rytus nuo 
Harlem Avė.) Pietūs su šampa
nu, prabangioje, erdvioje salė
je grojant šauniam orkestrui. 
Nemokamas mašinų pastatymas 
prie salės. Pradžia 8 v. v. Sta
liukai 10—12 žmonių. Užsako
mi tel. 434-8836 ir 434-6325.

IprJ
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Būrelis jaunųjų vaidintojų 
muziejuje.

ir šokėjų lietuvių kaledi nės programos metu Chicagos Mokslo ir Pramonės

VISŲ MŪSŲ BENDRAS KELIAS
Tradicine Jaunimo centro vakarienė

Retas šiandien tebepagalvoja . nfius darbus mūsų tėvynės labui.
Programai pravesti pakvietė 
Goodmano teatro studijos lan
kytoją Karilę Baltrušaitytę.

kas būtų jeigu Chicagoje nebū
tų Jaunimo centro, kur tūkstan 
č-iaii žiūrovų stebėjo mūsų spek
taklius, klausė mūsų solistų, 
kur vyk© tūkstančiai susirinki
mų dir šimtai vaikų mokėsi savo 
tėvų kalbos. Tačiau nereikia ma 
nyti, kad mes Jaunamo centro 
svarbą pajustume tik tada, kaip 
pajuntame oro svarbą jo netek
dami. Chicagos lietuviai žino 
Jaun. centro reikšmę ir tai liu
dija keli šimtai svečių, praėjusį 
sekmadienį susirinkusių į Jaun. 
centro vakarienę, (kuri asmeniui 
kainavo dvidešimt penki dole
riai.

Brang' visų talka
Vakarą pradėjo Jaunimo cen

tro direktorius kun. J. Borevi
čius, SJ, trumpu žodžiu, išreikš
damas džiaugsmą posakiu, kad 
gera 'gyventi visiems siekiant 
to paties idealo ir einant tuo 
pačiu keliu. Visi svečiai reikėtų 
•'žadinti namiškiais, nes visi ei
na tuo pačiu kėliu, visi susirū
pinę savo tautos reikalais ir li
kimu. Dėkojo už visą nuoširdu
mą, kuris visus atvedė čia ir 
kuris įgalino pastatyti šiuos 
pastatus ir šal’a į auikštį kildin
ti kitus. Lietuviai jėzuitai nori 
padėti lietuviams ir jiems ge
ra., kad lietuviai jų darbus re
mia. Tai padeda /atlikti dides-

PAMINETA LIETUVIŲ SIBIRO 
BATALIONO TRAGEDIJA

Liet. karių veteranų “Ramo- nusivedę į bažnytkaimio 
vės” Chicagos skyriaus rūpės- nes ir nuogai išrengę, sibiriečių 
čiu pereitą sekmadienį prisimin papročiu žiauriai kartais suka
ta ir paminėta Sibiro lietuvių pojo penkis lietuvius karinin- 
bataljono žuvimo 50 m. sukak- kus: Alf. Naviką, Vyt. Kasalkai- 
tis. šv. Mišaas už žuvusius ka- tj, Joną Malonų, Br. Šukevičių, 
rius tėvų jėzuitų koplyčioje lai Joną Eiduką dr tris eilinius ka-
kė kun. K. Trimakas, pamokslo 
metu iškeldamas žuvusiųjų au
ką. Prie paminklo Žuvusioms 
dėl Lietuvos laisvės iškilmes 
pradėjo P. Šeštakauskas, trum
pai nupasakodamas tragišką į- 
vykį ir paskaitydamas žuvusių
jų lietuvių karių pavardes. Au
kuro ugnį uždegė prieš 50 m. 
bolševikų nužudyto karininko 
Vytauto Kasakaičio sesuo Ma
rija Kasakaitytė - Nakienė.

Mlajoras Petras Linkus - Liu
pkevičius, vienas iš Sibiro liet. 
bataliono kūrėjų ir buvęs varias
savo kalboje nusakė bataliono • Kasakaičio braidai. Savanorių 
žuvimo aplinkybes, kurios įvy- kūrėjų a-tgoa skyrius vainiko 
ko dėl išdavimo. Šis karinis da- vietoje paskyrė auką Lietuvių 
lirays buvo išduotas bolševi- fondui, padidindami Nežinomo 
kams, kurie 1919. X LT. 9 d. Altą Lietuvos kario įnašą. Minėjimas 
jaus krašte Čeremuškino kaime, baigtas giesme Marija, Marija.

Lietuvių vaikus aplankė Kalėdų Senelis
Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje,

lietuviškos programos metu

Vinco Krėvės novelė
Meninėje programos dalyje 

aktoriai Stasė ir Jonas Kelečiai 
įscenizavo V. Krėvės novelę, 
puikiai perteikdami Kasiulio 
šeimos tragediją, rūpesčius tė
vui mirus, kada sūnus nebenori 
eiti fėvų pėdomis, nori puoštis 
ir geriau prieš kitus atrodyti. 
Įdomią novelę ir eilę jos cha
rakterių puikiai abu aktoriai 
perdavė, susilaukdami svečių 
entuziastingo pritarimo.

Trio ir duetas
Solisčių G. Mažeikienės, M. nemaža mūsų įvairių profesijų,

Momtoienės ir J. Bobinienės trio visuomenininkų ir meno žmo- tvenkinių, paskutiniais metais 
padainavo čerienės “Gėlių dai- nių, kurie ne tik parėmė mūsų pateikė 84 tonas sidabrinių kar 
na” ir Tallat Kelpšos “Ne mar- visų lankomą Jaunimo centrą, pių. Iš jų 40 tonų gyvų karpių 
gi sakalėliai”, aranžuota Stepo- bet turėjo ir vieną 'kitą malonią buvo nugabenta Maskvai, 
navičienės. M. Momlklenė ir G. atgaivos valandą. — Archeologijos paminklų
Mažeikienė padainavo duetą' 
“Barkarolę” iš Hofmano paša- [ 
kų ir “Visi drauge”, ištrauką 
iš J. Štrauso šikšnosparnių. Pa 
to trio vėl padainavo “Neapo
lio naktis” 5$amecndlk ir vokiš
kų dainų pynę. Pianinu palydėjo 
muz. Alv. Vasaitis. Dainininkės 
buvo išskirtinai šiltai sutiktos.: 
SoLstėms ir aktoriams įteikta

rius — K. Norvilaitį, Turską ir 
Silevičių.

D. L. K. Birutės draugijos 
pirm. M. Babickienė savo žody
je iškėlė Elzbietą Linkevičienę, 
kuri 1922 m. slaptai atgabenusi 
į Lietuvą jos išsaugotą batalio
no vėliavą, kuri buvo padėta 
Karo muziejuje. Jos atminimui 
prie paminklo ji padėjo gėlių 
puokštę.

Žuvusiųjų karių atminimui 
vainiką padėjo Chicagoje gyve
ną Jurgis ir Kazys KasakaičLai, 
Sibire nužudyto kar. Vytauto

rengimai, raštuoti akmenys.
— Dailininkas Arūnas Tara-

bilda staigiai mirė 1969 m. lap
kričio 7 d. Vilniuje. Buvo tik 
35 metų ir puikiai bekopiąs liau 
ddes meno srityje. Buvo iš pla
čios menininkų Taraibaldų gimi-

Washingtono Lietuvių nės> vienas 15 daugiausiai žadan 
j čių grafikų. Arūnas Tarabilda 
I paskutiniu metu ypatingai reiš- 

ARGENTINOJE kėši heraldikos atkūrime.
Romano lietuvių parapijos [ _  Lenkijos švietimo ministe-

nimo centro studentų tautinių gyvenimas gana gyvas. Viena rijos atstovai E. Mročkovškis ir 
šokių /ansamblis, vad. L. Braž- proga /buvo atlaikytos šv. Mi- v. Nalepinskis lankėsi Ldetuvo- 
dienės. Antrąjį šolkį akordeonu ®ios už mirusius liet. bendruo- je, buvo okupacinės val

džios valdininkų priimti. Jie bu
vo supažindinti su Vilniaus, 
Kauno ir Trakų rajonų mokyk- 

... , . lų veikla. Svečiai ypač domėjo-
lio matytas pirmą kartą, sūdo- "^enė staiga mirė lapkr. 17 d. sį lenkiškomis mokyklomis Lie

gėlių.

Tautiniai šokiai
Sadutę ir žirgūną pašoko Jau

palydėjo E. šilkaitis. Jegu sa
dutė buvo kaip ir visada graži 
nors ir dažniau matyta, tai žir- 
gūnias, vienų vyrų šokis, dauge-

mino savo ekspresija.
Po meninės dalies, už kurią 

padėkojo visiems programos 
dalyviams pats šeimininkas 
kun. J. Borevičius, buvo vakiai- 
rienė, kurią pradėjo malda tė
vų jėzuitų provinciolas kun. G. 
Kijauskas, ISJ.

Puiki vakarienė, gera progra
ma, romant'šlka žvakių šviesa 
ir viduryje salės puošni kalėdi
nė eglutė sudarė tikrai šaunią 
nuotaiką. Vakarienėje dalyvavo

Myk. Meilūnas sąrašas jau sudarytas. Į jį į-

Grand Rapids, Mich. mirė latvių vyskupas ir buv. Latvijos seimo vice
pirmininkas Jezups Rancans, didelis lietuvių tautos bičiulis, gerai kal
bėjęs lietuviškai. Atvaizde matome vyskupą Me/mmingeno stovykloje 
Vokietijoje 1948 metais, kur jis buvo nuoširdžiai lietuvių - latvių skautų 
ir visuomenės sutiktas. Nuotr. Br. Kviklio

CHICAGOS ŽINIOS
ŠIOS SAVAITĖ:® KONCERTAI

Chicagos simfonijos orkes
tras gruodžio 11 ir 12 d. stato 
Haydno kantatą ir Creiatio. Daly 
vauja simfonijos choras ir so
listai Heather Harpejr, Stuart 
Burrovvs ir Giorgio Tozzi. Cho
rą diriguoja Miargaret Hillis; 
orkestrą diriguoja Georg Šėlti. 
Gruodžio 13 d. orkestras duoda 
populiarų koncertą, kuriuo me
tu bus atliekami Weber, Čai
kovskio, šoštalkovičiaus kūri
niai. Solistas pianistas Alexan- 
der Slobodijanik; diriguoja Ro
bert Zeller.

PASKUTINIS LAIVAS
Liberijos prekinis laivas Con

tinental Pioneer sekmadienį iš
plaukė iš Chicagos uosto. Šis 
paskutinis šiais metais išplau
kęs laivas turės paskubėti, jei 
narės iki gruodžio 11 d. išplauk 
ti į Atlantą, kitaip turės žiema- 
voti ledų užrakintas Didžiuo
siuose Ežeruose, šiemet į Chica
gos uostą buvo iš užsienio at
plaukę 640 laivų.

$300,000 UŽ NELAIMĘ
Prieš 8 metus Eileen Bell, ta

da turėjusi 5 m. amžiaus, buvo 
smarkiai sužeista mokyklinio 
autobuso nelaimėje. Šiomis die- 

I norais teisman paskyrė $300,000 i

IŠ AR n IR TOL!
traukti 3894 įvairūs respubliki
nės ir vietinės reikšmės archeo
loginiai paminklai, kurie būsią 
saugojami. Jų .amžius siekia 
nuo XI amžiaus pr. Kr. ligi 

[XVH a. po Kr. Tai įvairūs pil- 
bažnyčioje «S-ta ir E St. S. W.) se"topiai; aJ”ens.5

kaliniai, alkvietės, gynybiniai į-

J A. VALSTYBĖSE
_  Lietuvos Prezidento Alek

sandro Stulginskio pagerbimas 
Wash mgtone įvyks gruodžio 14 
d., sekmadienį. Pamaldos bus 
1:15 vai. p. p. Šv. Domininko

Šv. Mišias laikys tėvas T. Žiū
raitis, OP. Programa prasidės 
2:30 vai. p. p. Staitler Hilton 
viešbutyje (16-ta ir K. ISt. N. 
W.). Dalyvaus Lietuvos atsto
vas J. Kajeokas, puik. K. Škir
pa, Dr. V. Viliamas, stud. V. 
Aistytė. Bus kalbos, deklamaci
jos, skaitomi prezidento laiškai, j 
Rengia
Bendruomenė.

menės narius.
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Danutė Daugėlaitė - Zubo-

Vilniuje. Velionė buvo gimusi tuvoje. 
Šiiaoolių apskr. Kriukų valsčiuje j 
1922 metais. Buvo baigusi Šiau
lių Mergaičių gimnaziją ir odon
tologijos bei chemijos studijas. 
Paskutiniu laiku buvo Vilniaus 
Universiteto chemijos laborato
rijos vedėja. Be likusių Lietuvo
je vyro Jurgio Zubovo ir duk
ters Eglės, Amerikoje Clevedan- 
de įgyvena jos brolis dipl. agr.
Jonas F. Daugėla.

— Pasruojo žuvininkystės 
ūkis, 'kurį sudaro 420 hektarų

atpildo už patirtus sužeidimus. 
Mergaitė, gyv. 4245 N. Ashland, 
iki šiol jau turėjo 8 operacijas, 
ir jų dar daugiau reikės. Pini
gus turės sumokėti IS/chaum- 
berg autobusų kompanija ir bu- 
so vairuotoja Mildred Tessar.
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“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 

KALĖDOMS 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui:
Vardas, pavardė ..............................

Numeris ir gatvė.............................
Miestas ir valstybė...........................

Zip Code.............

Siunčiu.............  prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavarde 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ...................

ParaSas

_  Petras' Kežinaitis, žurna
listas, mirė Kaune, sulaukęs 63 
m. amžiaus. Nepriklausomybės 
metais dirbo “Lietuvos Žinio
se”, bendradarbiavo “Kultūro
je”; po II pasaulinio karo ak
tyviai reiškėsi komunistinėje 
spaudoje. Palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse.

— Vincas Tamalifinas, dra
mos aktoriais, paminėjo savo 
75 metų amžiaus sukaktį. Šiuo 
metu dirba Kauno dramos te
atre kaip trupės vadove

— Dr. Zigmas Januškevičius, 
Kauno medicinos instituto rek
torius, už jo darbus medicinos 
mokslo srityje buvo apdovano
tas Sovietų s-gos valstybine pre 
nai ja.

_  “Girių” žurnalas 1970 m.
bus pradėtas leisti okup. Lietu
voje. Rašysiąs apie miškus, flo 
rą, fauną, lankytinas Lietuvos 
vietas, turizmą.

šiame tome Bagdanavičius anali
zuoja visą eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas. Šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį, pasakomis Ir su Pelenės va
riantais.
Čia yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5 dol. Knygos 
Klubo nariams — trečdaliu pigiau.


