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NUSIDEDA IR PO KRITIKOS 
O. LABANAUSKAITE, mūsų korespondentė J. Tautose 

Jungt Tautos. — Jubiliejinėms 
šviesoms užgesus, vėl sugrįžta 
prie senos taktikos; kiek galima 
ilgiau kalbėti, verstis plagiatais ir 
vaidinti didelį pasaulio reikalų 
žinovą. Toji taktika priskirtina 
daugumai Afrikos valstybių kal
bėtojų, bet ir jų tarpe yra pasi
gėrėtino takto išimčių. 

Išdavė principą 

Vos tik baigus jubiliejaus mi
nėjimą, arabai suorganizavo gen. 
asamblėjoj kalbų tvaną, kad for
maliai atsikratytų Izraelio ir A-
merikos priekaištų dėl paliaubų 
sulaužymo. Jie nelaimėjo pačio 
svarbiausio — net ir afrikiečiai 
nesutiko balsuoti už rezoliuciją, 
kuri panaikintų 1967 metų Sau
gumo Tarybos rezoliuciją, nusta
tančią žydų-arabų taikos pagrin
dus. Bet gen. asamblėjoj praves
toji rezoliucija tylomis apeina 
Sovietų ir Egipto įvykdytą pa
liaubų sąlygų sulaužymą, pasisa
kydama už derybų atnaujinimą 
be jokių sąlygų. Kadangi tas nu
tarimas automatiškai niekam ne 
privalomas, todėl šitaip klausimą 
pasukusi grupė neprisidėjo prie 
taikos atstatymo Vid. Rytuose. 
Priešingai, teisingą klausimo iš
sprendimą tik apsunkino. Saugu 

zacijai kad ir dešimties žmonių 
gyvenamoj saloj pravesti, bet ji 
visose grupėse sukėlė tiek daug 
ginčų ir kritikos, kad iki jubilie
jinės sesijos paskutinio posėdžio 
nebuvo prileista. 

Visi dokumentai buvo hekto
grafuoti ir padalinti, bet posėdyje 
nebuvo nė diskusijų, nė pataisų, 
nė balsavimo, tik pirmininko 
pastaba, kad kiekvienas narys 
juos priima su tais rezervais, ku
rie užrašyti protokoluose jų svars
tymo metu. Ir taip buvo padary
ta todėl, kad bent svečiams ne
kristų į akis, kad juos redaguo
jant būta didelių nuomonių skir
tumų. 

Tik pažymėtina, kad tie skirtu
mai buvo ne esminiai, bet takti
kos ir saiko. Tokia iškilminga 
proga nenorėta oficialiuose doku
mentuose žinomų kaltinamųjų 
vadinti vardais, grasinti išmeti
mu iš civilizuotos bendruomenės 
tarpo, piršti įvykdyti dekoloniza 

Gromyko pas popiežių. Paulius VI jam, kaip ir visiems diplomatams, 
jį aplankiusiems, įteikia atminimui medalį. 

Popiežius nepagyrė neištikimųjų 
VATIKANAS. — Kiekvieną . byrėjimus, ir todėl nėra pagrin-

sekmadienį Paulius VI iš savo Į do nusiminti dėl nedidelio skai-
kambario lango prabyla į susi- Į čiaus neištikimųjų. 
rinkusius šv. Pe t ro aikštėje ir 

ciją karine jėga, jeigu negalima : ?škeua kurią nors aktualią p ro 
geruoju, tariamiems laisvės kovo
tojams (kurie dažnai yra tik kai 
mynų politiniais išrokavimais su 

blemą. J o kalbos būna turinin
gos i r gerai parengtos. Praė
jusio sekmadienio žodis buvo 

klaidinti agentai) duoti visokią i ypat ingas, ir jį paminėjo visa 
paramą, karinės neišskiriant. 

Kadangi čia būta ir tokių pro-
rho Tarybos rezoliucijos princi-1 !ek t ll> k u r i e pneštaruaja pačia i^ 
nai likn nesužaloti nf< Sovietu'J- Tautų chartai, tai daug kas ' " ' 1 " ! ' 
pai ŪKO nesuzaiou, nes ^ovieių i J _ •* > & g ^ p n e § doktrinos ir mora 
delegacija tuo keliu nepanorėjo t u o J atsiribojo nuo to dokumento 

redagavimo. Ypač nebuvo gali-

didžaoji pasaulio spauda. Žodis 
buvo skir tas tiems, kurie nori 
pakenkti Bažnyčiai, save laiky
dami jos nariais. Griežtai pasi-

eiti, nors Egiptas ir labai norėjo 
tos rezoliucijos atsikratyti. 

Užpuolė P. Afriką 

Po to užvirė kalbos dėl P. Af
rikos pašalinimo iš Jungt. Tau
tų aplinkiniu keliu. Prisikabinta 
prie to reikalo, svarstant šios sesi
jos mandatų komisijos praneši
mą. Siūlyta pranešimą patvirtin
ti išbraukus tik nutarimą, kad P. 
Afrikos mandatas tvirtinamas, 

ma remti tokio tvirtinimo, kad 
Portugalija ir P. Afrika būtų pa
smerktos už paties tautų apsi
sprendimo principo nepripažini-
nimą, nes to niekas dar neįrodė 
ir tuo reikalu dar niekas su jo-

lės nukrypimus ir dažnus atsi
sakymus paklusti disciplinai, 
kuri reikalinga kiekvienoj or
ganizuoto j visuomenėj. 

Popiežius pasmerkė ir dauge
lio k ra š tų sąmoningai vedamą 
vadinamą "antiklerikalinę" poli-

Tarp susirinkusiųjų prie ba
zilikos maišėsi būrelis jaunų 
italų su plakatais, protestuojan
čiais Gromyko priėmimą Vati
kane. Paskleistuose lapeliuose 
jie primena, kad dar daug ita
lų negrįžo iš rusų nelaisvės po 
II pas. karo. Kur j ie? 

Rusų mokslininkai 
į kovę prieš 
priespaudą 

MASKVA. — T r y s žinomi so
vietų mokslininkai s u d a r ė ko
mitetą, kuris t u r ė t ų konstruk
tyviai pasisakyti ap ie žmogaus 
teisių pažeidimą Sovietų Sąjun
goje, vadinas, išdrįs p i rš tu pa
rodyti, kas y r a n e g e r a i Komi
tetą sudaro : dr . A n d r ė j Sacha-
rov, Mokslų akademi jos narys, 
fizikas, sovietų vandenilio bom
bos išradėjas, k i t i d u — V. 
Chalidze, fizikas, kur i s y ra pa
sirašęs po protes ta is , ka i buvo 
baudžiami intelektualai , ir A. 
Tverdochlebov, vakariečiams 
korespondentams Maskvoje ma
žai žinomas mokslininkas. 

Jie paskelbė atsišaukimą, ku
r i s paskleistas t a r p intelektua
lų ir pasiekė užsienį. Atsišauki
me sakoma, kad j ie nori bend
radarbiauti s u valdžios žmonė
mis, bet būt i nuo jų valios ne
priklausomi ir kalbėti taip, kaip 
sako sąžinė, o ne ka ip kas no
rėtų iš šalies. J ie pareiškė pa
sitenkinimą, k a d nuo 1953 me
tų, nuo Stalino mir t ies , Rusijoj 
padaryta pažanga i r daug k a s 
pataisyta, be t d a r d a u g kas tai
sytina, i r jie nor i savo patari
mais padėti. 

BRAŽINSKAI PERKELTI 
| (STAMBULĄ 

Gerai informuotas New Yor-i kalėjime, bet pohtiniams pabė-
ko lietuvių radijas "Laisvės Ži- geliams skirtose patalpose. Tas 

Pakistane žuvusiųjų gali būti 
300 tūkstančių 

būrys" , kur iam vadovauja Ro
mas Kezys, Bražinskų reikalu 
praėjusį sekmadienį lapkričio 
15 d., perdavė sekančias infor
maci jas : 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas gavo informa
ciją, kad Bražinskai y ra per
kelti iš Trabsono į politinių pa
bėgėlių stovyklą Istambule. Te
nai jų laukia teismas, kurio pa
grindinė funkcija bus išspręsti, 
ar Bražinskų pabėgimas iš So-
vietijos buvo politinio a r krimi
nalinio pobūdžio. 

Daugelis žmonių yra užklau
sę, kodėl šis reikalas da r kartą 
turi bū t i sprendžiamas, nes juk 
turkų teismas jau kar tą yra 
nusprendęs, kad Bražinskų by
la y r a politinio, ne kriminalinio 
pobūdžio. Tiesa, teismas tokį 
sprendimą jau y ra kartą pada
ręs. T a s sprendimas buvo pada
ry tas pačiomis pirmomis dieno
mis po Bražinskų nusileidimo 
Turkijoje. Šio preUminarinio 
sprendimo tikslas buvo nusta
tyti, a r Bražinskai turi būti lai
komi kalėjime, a r tik internuo
ti kaip politiniai pabėgėliai. Tuo
met vienas teisėjas padarė 
sprendimą ir kiti du jį patvirti
no, k a d Bražinskų byla y ra po
litinio pobūdžio, ir todėl Bra
žinskai buvo ir yra laikomi ne 

basadorius sir Colin Crowe šitą 
reikalą taip į tinkamą vietą pa
dėjo: "...Tai dar labiau stebina, 
kad šitame dokumente nieko ne
pasakyta apie kitus narius, kurie 

nes parašytas pagal nustatytas b u v o s u n kia i pažeidę chartos 

mis rimtai nesikalbėjo. Britų am- i tiką i r atedsmą, kuris save va-

taisykles. Bet ir čia tik dviejų die
nų laikas be reikalo sugaišintas, 
nes visi gerai žinojo, kad šituo 
būdu nario iš J. Tautų pašalinti 
negalima. Bet buvo sugalvota pa
įvairinti savo kasmet kartojamas 
kalbas įdomesniu padažu. Ir to
kia taktika yra viena iš priežas
čių, kuri prisideda prie JT presti
žo žeminimo. 

Dešimt dienų sakytose jubilie
jinėse kalbose buvo įdomių gaba
liukų, rimtų pažadų, laisvos nuo 
demagogijos kritikos, pranašiškų 
ateities spėliojimų, bet būta kar
čių ir piktų žodžių. 

Norvegas nuvertino retoriką 

Būta ir tokių, kurie, retorikos 
karščio nukelti į Parnasą, jubilie
jinį minėjimą vadino istoriniu, 
bet jūrų vėjų užgrūdintas norve
gas pirmininkas išdrįso ir tokiems 
priminti, kad tas epitetas tikrai 
tam įvykiui netinka. Nes tai lems 
ne jubiliejinės kalbos, bet po jo 
seką darbai. Ir geriausių deklara
cijų neužteks tam epitetui pelny
ti, jeigu nariai neveiks taip, kaip 
jos įtaigoja. Rezoliucijos dažniau 
šiai žalingos, jeigu nariai jų ne
vykdo. Sąmoningai ignoruojami 
principai, nevykdomi pažadai ir 
tušti žodžiai gali būti gera me
džiaga tik organizacijos laidotu
vių giesmei parašyti. Jis ragino 
narius padaryti sąžinės sąskaitą 
ir prisipažinti, kad tokių nuodė
mių per 25 metus daug padaryta. 

Trys dokumentai 

Paskutiniame posėdyje priimti 
trys dokumentai: jubiliejinė dek
laracija, principai draugiškiems 
tarpvalstybiniams santykiams 
praktikuoti ir gairės antrajai JT 
ūkinio vystymosi dekadai praves
ti. Dekolonizacijos komitetas bu
vo parengęs programą dekoloni-

principus kitose srityse, ir net iš
drįso įsikišti į kitų narių valsty
bių reikalus ginkluotomis pajėgo
mis". 

Taip ir nepraėjo JT vardu do
kumentas, kurį Maskva mėgino 
prakišti afrikiečių ir arabų pa
stangomis. 

Kaltas, aišku, Agnew 
VVASHINGTONAS. — N. Y. 

senatorius Goodell, baigdamas 
savo karjerą, neišrinktas, spau
dos žmonėms kalbėjo, kad jo 
pralaimėjimo didžiausias kalti
ninkas y ra Agnew. J o žodžiais, 
jei Nixonas nori 1972 m. vėl kan 
didatuoti, turi a ts ikratyt i savo 
pagelbininko. 

dina taikingu, bet iš tikrųjų sa
vo prakt ikoj labai radikalų, ne
siskaitantį su priemonėmis ko
voje prieš tikinčiuosius. Vardų 
neminėjo, bet visiems buvo aiš
ku, ką j is norėjo pasakyti. 

Ta pačia proga paminėjo, kad 
Bažnyčioje yra ir kitokių labai 
džiuginančių reiškinių, t ik ro i-
dealizmo, naujos gyvybės, pa
siaukojimo, kurie atsveria nu-

Dega gazo šaltiniai 

GTTAWA. — Kanados šiau
rėje, King Christina saloje, 
Prudhoe įlankoje, kur gręžiami 
gazo šuliniai, dėl darbininkų ne
a t sargumo kilo gaisras. Degan
čio gazo Hepsna kyla iki 200 
pėdų i r matoma už 100 mylių. 
Tai didžiausias gaisras Kanados 
gazo ir naftos ieškojimo isto
rijoje. Turės praeiti kelios sa
vaitės, iki pavyks užgesinti. 

DACCA. — Juo toliau, tuo 
labiau šiaušias plaukai, kai atei
na žinios iš Pakistano apie ura
gano nuostolius. Kaip skelbia 
valdžios sluoksniai, žmonių au
kų gali būti iki 300,000.150 my
lių stiprumu vėjas i r 30 pėdų 
aukščio bangos nušlavė keturias 
salas Gango žiotyse, ir tenai 
skaičiuojami ne žuvusieji, bet 
išlikusieji gyvi. Dri vakar die
nos rasta j au 41,000 lavonų. 
Sakoma, jog nėra k a m juos lai
doti. Prieš tai buvusi panaši 
nelaimė toj daly pasaulio 1963 
m. pareikalavo 22,000 gyvybių. 

Kaimyno nelaimė sujaudino 
ir nelabai prieteliškai nusiteiku
sią Indiją ir pirmajai pagalbai 
paskyrė 66,000 dolerių. Savo pa
galbą jau pasiūlė Amerika, 
Tarptautinis Raudonasis Kry
žius kreipėsi j visą pasaulį Pa-
kistanui siųsti vaistus ir kito
kias medžiagas. Prezidentas 
Khan, sutrumpinęs savo vizitą 
Kinijoj, grį.žo namo ir gelbėji
mo darbams pasiuntė kariuo
menės dalinius. Įvairios dvilinės 

ištaigos suorganizavo 2 1 grupę 
ir nusiuntė j nelaimės vietą. 

Jungtinės Tauro* ta ip pat pa
skelbė, kad jos organizuos pa
galbą. 

sprendimas tačiau buvo pada
rytas tik paviršutiniškai su by
la susipažinus. Dabar sovietai 
be abejo pristatė krūvas "do
kumentų", kurie neva įrodytų 
Bražinskus esant kriminaliniais 
nusikaltėliais. Sovietijoj, žino
ma, nėra nieko lengvesnio, kaip 
tokius "dokumentus" sufabri
kuoti. Vlikui todėl čia bus ne
paprastai svarbus uždavinys 
šiuos sovietų melus t inkamai a t 
remti. 

Šiam uždaviniui y ra rimtai 
ruošiamasi, š iais reikalais praė
jusią savaitę vėl buvo bent pen
ketą kar tų telefonais kalbėta su 
įvairiais asmenimis Turkijoje, o 
taip pat i r kitose vietovėse Eu
ropoje ir Amerikoje. Įdomu pa
stebėti tai, kad vienas iš teisė
jų, kur is spręs Bražinskų bylą, 
yra veinas tų, kuris dalyvavo 
ir pirmajame sprendime, šio tei
sėjo buvimas sprendimo proce
se teikia vilties, kad sprendi
mas bus padarytas teisingas ir 
Brazinskams palankus. Kada 
toks sprendimas bus padarytas , 
žinių nėra. 

Vlikas j au y ra nusistatęs šio
mis dienomis vėl siųsti asmenį 
į Turkiją, ir ten iš ar t i stebėti 
įvykius ir informuoti Vliko val
dybą. Kas ten vyks, sprendimo 
dar nepadaryta. 

Kongresas savo darbuose buvo gerokai atsilikęs, tai prireikė susirinkti ir po rinkimu Sąrašas jstatymų. 
kuriuos turės iki Nau j j ų Metų priimti. 

Vysk. Labukas 
Vatikane 

ROMA. — Vysk. J . Matulai
t is - Labukas , Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos apaštalinis adrninistratorius, 
atvyko į Romą pakviestas Va
tikano įstaigų peržiūrėt i naują
jį Bažnyčios Kanonų kodeksą. 
Vysk. Labukas y r a kanonų k o 
deksų (bažnytinio teismo) ko
misijos n a r y s i r dalyvaus t o s 
komisijos posėdžiuose, Vatika
ne, sva r s tan t naująjį kanonų 
projektą. 

Maskva neigia 
Chruščiovo atsiminimų 

autentiškume 

MASKVA. — Sovietų Tassas 
oficialiai paneigė, k a d Chruš
čiovas būtų k a d a r a š ę s atsimi
nimus, o Life i r k i tų žadami 
leisti memuara i y r a falsifikatas, 
parengtas iš ki tokių šaltinių. 

Argentinoj šeiminin
kauja teroristai 

CORDOBA, Argen t ina . — 10 
teroristų, g inkluotų kulkosvai
džiais, užpuolė dvi policijos s to
tis, nuginklavo, su r inko ne t ik 
amuniciją be t ir uniformas ir 
be jokių nuostolių pasišalino. 

PARYŽIUS. — Ki tą dieną po 
de Gaulle laidotuvių į Colombey 
- Deux - ėglises a t v y k o sovietų 
maršalas Žukovas. I r a n o šachas 
ir 13 Afrikos vals tybių prezi
dentų, kur ios anksčiau buvo 
Prancūzijos koloni jos ir de 
Gaulle suteikė j o m s nepriklau
somybę. 

Čilės prezidentas Allende iškilmingai skelbia, kad užmezga diplomati
nius ryšius su Kuba, Kairėje nuotraukos pusėje Čilės užsienio reika
lų ministeris Almeyda. Amerika priminė Čilei, kad ji laužo ankstes
nės vyriausybės įsipareigojimą kartu su kitomis Lotynų Amerikos 
valstybėmis boikotuoti Kubą, kol ji nebus demokratinė. 

Latvijos žydai 
šaukiasi pagalbos 

FONTANĄ, Wisc. — Pug-
wash konferencijoje, ku r daly
vauja 35 tau tų 110 mokslinin
kų ir svarsto taikos ir nusigink
lavimo klausimus, buvo gautas 
iš Rygos 9 žydų intelektualų 
r a š t a s , kur prašo padėti jiems 
kaip nors išvažiuoti į Izraeli. 
Latvi jos žydai sako, kad jie 
sut ik tų kentėti, pakeltų perse
kioj imus ir net mirtį priimtų 
ramia širdmi, kad tik juos iš
leistų iš Sovietų Sąjungos. 

Pagrobė 6 milijonus 
doleriu 

MONTEVIDEO. — Lotynų 
Amerikos radikalai Tupamaros 
sugebėjo užpulti ir apiplėšti val
džios banką ir išnešti 6 milijo
nų dolerių vertės brangenybių 
ir pinigais. Tai vienas didžiau
sių banko apiplėšimų modernioj 
pasauio istorijoj. Įdomiausia, 
kad vienoj pusėj šalia banko 
yra policijos vyriausioji būsti
nė, ki toj pusėj prezidento ry
šių įstaiga, labai stropiai sau
goma. Plėšikams padėjo vienas 
tarnautojų, kartu su jais pabė-

Turkija ateity oro 
piratus išduos 

ANKARA. — Turkijos vy
riausybė parengė įstatymo pro
jektą, kad ateity bus grąžina
mi atgal visi oro piratai, lėktu
vų grobėjai. nežiūrint, kokiais 
motyvais jie tai darytų. Iki šiol 
jie laikėsi įstatymo, k a d politi
niai kaliniai, visvien kaip j ie 
atsirastų Turkijoje, nebus iš
duodami. 
Laikraščiai, rašydami apie ga

limą Turkijos nuomonės keiti
mą, prideda kad tas įs ta tymas 
neliestų nesenoj praeity įvykdy
tų dviejų lėktuvų pagrobimų. 
Pamini laikraščiai, kad Bražins
kų reikalą teismas, gal būt, iš
spręs už savaitės ar kitos. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 17 d. šv. Grigalius, 
šv. Viktorija, Getautas, Gilvinė. 

Lapkričio 18 d.: šv. Konstan
tas , šv. Salomėja, Lizdeika, Led-
rūna. 

Saulė t eka 6:42, leidžias 4:29. 

ORAS 

Dalinai debesuota, į vakarą 
galimas uetus. šilčiau, tempe
r a tū r a netoli 50 laipsnių. 



DRAUGAS, antradienis , 1970 m. lapkričio m. 17 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI £R SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

KELIAS Į SVEIKATA, 2319 West Garfield B l v d , Chicago, m . 60636 

ATEITIES GYVENIMAS -
GERIAUSIAS SVEIKATOS TVARKYMAS 

Neglostyk kaulą graužiančio 
šunies — jis tau įkąs, BOTS i r 
geriausiu iki tol buvęs. Mat, t u 
jam sutrukdysi pasisotinti. P a 
našiai elgiasi ir jausmais nesu
sitvarkęs žmogus; nepri ima n e t 
i r "geriausių naujenybių. J i s be
velija tūnoti sename, nors jį 
žudančiame, lauže. Tik prisimin
kime žmonių priešinimąsi, įve
dant pagerinimus religijoj, me-
^ c i n o j , žemės ūkyje, visuome
nės gyvenime. Visur žmonijos 
geradariai — naujų kelių t iesė
jai į geresnę visiems ateit į b u v o 
persekiojami. Kristus ne t nu
kryžiuotas buvo, ir vien už t a i , 
k a d jis žmones mokė mylėti n e t 
savo blogadarius. J ausma i s ne
sveikas — nežmoniškas a s m u o 
pagal savo pajėgumą kryžiavo-
ja kiekvieną artimui gerą da 
rantįjį. Toks ima kandžiot, nie
kint savo artimą, ka i t a s j o pa
prašo aukos Balfui a r senelių 
namams cento. Paliegusių j a u s 
mų savininkas, jei t ik p r a t u r s t a , 
tuoj vargšus pamiršta i r p r o k i 
to vargus mėgina eiti nosį už
rietęs, tarsi debesis ska i tyda 
mas, art imui dirbančiuosius 
kandžiodamas. 

Tik apsidairykime s a v a m e 
kieme — prisiminkime j a u s m a i s 
menkuolius Vokietijos lageryje . 
Tada vieną kojinę turė ję , d a b a r 
prie cento atsiradę, jie a t s u k a 
nugaras žmoniškam darbui , i r 
su buvusiais pažįstamais d o r o s 
kalbos neranda, o apie tva rk in 
gą artimui paslaugą tokiems, iš 
tarnų ponais tapusiems mūsiš 
kiams nė neužsimink. J ie s a k o 
si neturį laiko tau n e t "Labą 
dieną" pasakyti, mat pinigėliais 
reikalais už imt i 

Geradaris — jausmų sveikumo 
pavyzdys 

Už ta i Aušrinės ska i s tumu 
ūkanotoj mūsų aplinkoj sušvin
t a jausmais sveikas, p ro t ingas , 
kad ir kiek kūnu pasilpęs, vie
nas Lietuvos statytojų, mūsų 
tautos genijus Mykolas Krupa
vičius, dabar 85 metų sukak
tį atšventęs. J i s prela tas Lietu
voje pagal savo kunigišką rūbą 
Juoduoju Mykolu vadintas, m a t , 
antrasis Lietuvos s t a t y t o j a s 
Sleževičius irgi buvo Mykolas, 
vadintas Baltuoju. 

Su didvyriais visur i r v isada 
taip nutinka: jie p ramato kelius 
į gėrį kitiems žmonėms da r akių 
nepravėrus. Didvyriai regi žmo
nių gyvenimo pagerėjimą tolu
moje ir visomis jėgomis dirba 
tą gėrį įgyvendinti, ki t iems d a r 
tik apie save besigrabaliojant, 
už kėdžių čia pat užkliūvant , 
apie ateitį jokio suprat imo ne
turint — už tai visus novato
rius be širdgėlos persekiojant. 

Pilna rnūsų kiekvieno sveika
ta yra daugelio veiksnių išdava. 
Už vieną veiksnį visi mes tu r i 
me būti savais darbais dėkingi 
savam didvyriui — Mykolui 
Krupavičiui. Čia jj pr is iminda
mi, pasisemkime dvejopos gero
vės: 1. Planuokime ir tuos pla-
tfns vykdykime savo sve ika tos 
reikalams pagerinti tol imesnėje 
ateityje, c ne vien negerovių 
simptomų malšinimu užsiimkime, 
nors taip buvome nuo senovės į-
prate. nebodami, kad aplinkinių 
dauguma mus atkalbės nuo se-
noviFko blogio keitimo j nau
jovišką gėrį. 2. Į pilnesnę svei
katą — geresnę buitį m u m s ke
lius rodančius saviškius išmoki
me gerbti, jiems darbuose padė
ti, juos persekioti paliovę. Tegul 
mūsų elgesių nežmoniškumas 
nesikartoja. Toks generolo De 
Gaulle ateities praraa tymas ir 
tuos siekimus įgyvendinti visą 
gavo amžių veikimas yra mūsų 

veiklai pavyzdys . Turime savo 
t a rpe panašų novatorių — ly
giai kaip D e Gaulle nuo saviškių 
t rumpareg ių kentėjusį — My
kolą Krupavičių. Už tai, jį pri
simindami, semkimės jėgų sa
vos ir savų vaikų visapusiškos 
sveikatos pager inimo darbams. 

l i e t u v i š k a s genijus — 
pavyzdys visiems 

Krupavičius įkūręs Lietuvos 
Krikščionis demokra tus didžiau 
sią gėrį Lietuvai dovanojo — 
pravedė Lietuvoje žemės refor
mą, dar t a d a mažai kur girdėtą 
dalyką. Ta i Krupavičiaus di
džiausias darbas . Jei j is kitų 
darbų nebūtų atl ikęs, o j i s jų 
atliko neaprėpiamai daug, jau 
vien dėl tos žemės reformos j is 
būtų palikęs didžiausiu lietuviu 
i r sektinu pavyzdžiu svetimie
siems. Tais knipavičiškos žemės 
reformos laikais kiti net milži
niški kraš ta i apie tokį gėrį nė 

į sapnuoti nesapnavo. Taip, t a s 
lietuvis Krupavičius, neturėda
mas pavyzdžio iš didesniųjų, 
turt ingesniųjų kraštų, įskai tant 
ir bažnytinius, pat ies sugalvotą 
gėrį — žemės reformą — gyvu 
kūnu Lietuvai pr is tatė . Tai ne
girdėtas, neregėtas Mykolo 
Krupavičiaus Lietuvai ir kiek
vienam mūsiškiui suteiktas gė
ris. 

O mes a r ver t inam savais 
darbais reikiamai taip genialaus 
darbo sumanytoją ir atlikėją 
prel. Mykolą Krupavičių? Jaus -

| mais sveiki i r šviesūs k i ta tau
čiai tokį savo geradari an t al
tor iaus s t a ty tų ir, juomi di
džiuodamiesi, savo vaikus žmo
niškumo mokytų, jiems kaip pa
vyzdį pr imindami Krupavičiaus 
geriausią, šviesiausią žmonių 
naudai a t l ik tą veklą. Juk t a s 
Juodasis Mykolas, kitiems že
mę dal indamas, s a u jos nė sau-

| jos nepasiėmė. J i s nė cento sau 
Šveicarijos bankuose nepasidė-

Į jo, nors pinigus ki t iems pluoš-
| ta is skaitė. J is i r visokeriopą 
gėrį vien ki t iems teikė. Už tai 
pats tapo laimingm žmogumi. 
Tokį tik i r Dievas palaiko. Jis 
galėjo didžiausiu lietuvišku mi
lijonierium tap t i i r kitus prie 
tų gėrybių lendančius kandžioti. 
Ne, Krupavičius nesielgė ne
žmoniškai. J i s netarnavo Mamo
nai, nes j i s buvo ir liko sava 
asmenybe šventas — vien gėrį 
teikiantis žmogus. 

Tėvai, renki te savo vaikus 
krupavičiais 

Taip ger iausiems darbams 
krupavičiškai atsidavusi asme
nį medicina vadina jausmais su-
brendusiuoju. O žmonės tokį sa
viškį laiko geru, žmonišku, ne-
savanaudžiu žmogum. Džiauki
mės, būdami lietuviais, kad Lie
t u v a gimdo tokius žmoniškų 
darbų milžinus, kaip Mykolas 
Krupavičius. Ačiū jo tėveliams, 
ta ip vykusiai jj išaukitjt'sieTns. 
Padėka jo mokytojams, t a ip 
sėkmingai jį lavinusiems. Di
džiausia padėka jam pačiam, 
kad jis, galėjęs kitokiu tapt i , 
tapo pačiu reikalingiausiu Lie
tuvai ir l ietuviams asmeniu. 

Krupavičius, šal>a savo ar t i 
mui atsidavimo dorybės, y ra 
da r ir nepalyginamo proto sa
vininkas. Sunki j am buvo kova 
su aplinkinių protiniu bukumu, 
tamsumu ir biogavališkumu — 
jausmų sumenkėjimu. Tik keli. 
su arkivyskupu Skvirecku prie
šakyje, jo darbams talkino. Kiti 
bent neprieš taravo. Bet t ikrų 
talkininkų buvo tik saujelė. Vi
są žemės reformos vežimą vežė. 
i nieką neats ižvelgdamas — tik 
tiesiai tarnaudamas, pats Myko-
'ns Krupavičnis. Laimė, kad jis 

Alvudiečiai paruošia vaikams pedagogišką, kūrybišką, j ų amžiui ir po
linkiams t inkamą aplinką — tai žmonijai geradarių ugdymas. 

Nuotr . M. Nagio 

gilų protą tu r i ir jausmais pa- i mo ekonomiškai ir dvasiniai vis 
kankamai subrendęs. Bet kokį labiau pajėgianti laisva Lietu-
jo klaidingą žingsnį jo pražūčiai Į va. Tada ir pilnos sveikatos rei-
būtų panaudoję jo idėjos prie
šai. 

Proto gilumu ir jausmų bran
dumu — tais geriausiais žmo
gaus savumais sutvirtintas jo, 
kad ir ne visada ganėtinai stip
rus kūnas pajėgė Dievui ir 
žmogui geriausius darbus atlik-

Iti, nežiūrint visokiausių truk-
j dymų iš įvairiausių žmonių, kar-
: tais net draugų tarpo. Pasta-
I rieji, vien artimui atsidavusį — 
j Lietuvai save aukojusį — Kru-
[pavičių ne k a r t ą apkaltino ne- , . . 
„ ~^*žz y. r i A -i ' neatsilvgma savam geradariui, 
vertai. Mat, jausmų nesveiku- „ •y& . , . . 2-7.^,. . . 

1 Mes nesam tokiais. Uz tai visi 

kalai visiems lietuviams galėjo 
būti gerinami tinkamesnio būdu 
ir spartesniu tempu. 

Šiandien imkime vertus 
saviškius gerbti 

Kad šiandien mes čia lietu
viai esame šviesūs, Balfui pade
dą ir prie cento — ačiū savo 
veikla sakykime Juodajam My
kolui. J is mūsų tėvus ant kojų 
pastatė, dvarininkų savivaliavi
mui apinasrj žemės reformos 
pavidale uždėjęs. Tik blogavalis 

širdimi, kol dar mūsų pro tas 
Į neaptemo/kol dar mūsų kūnas 

nesugfebo ir kolxlar mūsų jaus
mai visiškai nepa&kendo žaliu
kuose. 

IŠVADA. Ašaras spaudžia, 
net akmeninį žmogų išjudinda
mas, tas šiandien 85 metų lie
tuviško proto ir asmenybės ga
liūno darbais atsidavimas kitų 
gerovei. Ar dar ir toliau kai ku
rie mūsiškiai paliks snaudžian-

• čiomis iškamšomis dėl ar t imo 
nei savo širdies, nei kišenės ne-
atverdami! Gana mums menk
niekiais užsiimti, gana uliavoji-
mų, užteks vien gėlėmis miru-
S1-Ujų gerbimo, gana nedrausmi-
nimo savo vaikų, užteks neap-
rūpinimo savo senelių, pakaks 
savo sveikatos visokeriopo ža
lojimo! Savais darbais visi kru
pavičiškai atgimkime savo art i
mo naudingiausiai veiklai. Įsi
sąmoninkime, kad artimui atlik
tais kūrybiškais darbais mes 
kuriame Dievui ir žmogui la
biausiai patinkantį gyvenimą. 
Tik kitam atlikti geri darbai 
yra mano, tamstos ir kiekvieno 
kito prasmingiausias tu r t a s . 
Savas širdis artimo gėriui pa-

DRAUGAS 
T H K LITHrA.VIAN WORU>-WIT>E DAIl>Y 

£ 4545 WEST 63rd ST.. CHICAGO. ILL. 60629. Tel. LUd1ow 5-9500 | 
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= year okside Cook County, $18.00 foreign countries. = 
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savais darbais dabar, o ne kada mas, partijos reikalų aukščiau 
tautos statymas, proto aptemi- , 
mo akimirkos nebuvo svetimos ! ̂ t ąsyk, ^ y k m i e j ^ g a r b ą sa-

| net geriausiems Krupavičiaus 
bendradarbiams. Jis tai supra
to. Už tai vertino kiekvieną lie
tuvį už jo nuveiktus Lietuvai, 
gerus darbus. 

Panaudokime savyje tūnančius 
gėrio pradus artimo ir savo 

gėriui 

Krupavičius sėkmingai bend
radarbiavo su įvairių pažiūrų 
lietuviais. J is i r pas šėtonišką 
žmogų įžiūrėdavo gėriui pajė
gumo krislelį, gerų darbų atli
kimui energijos trupinėlį- Kru
pavičius vertino kiekiveno, nors 
už centą, atliktą naudingą veik
lą. J is kitų naudai atliekamų 
savo darbų t rukdytojams krikš
čioniškai atleisdavo. Tik liūto 
jėga jis stojo prieš saviškius ir 
svetimtaučius mūsiškių skriau
dėjus nacius i r kitus, nors už 
tai jam ir nukentėti — tremtį, 
kalinimą pakelti prisiėjo. Jis 
tuomi mums visiems yra sek
tinas, nors ir nepasiekiamas pa
vyzdys. Ne visi galim būti Kru
pavičiais — j is tą gerai žinojo 
ir saviems prasikaltėliams mie
lai atleisdavo. Dėl Krupavičiaus 
žemės reformos taip ir stojos 
gražiausiam gyvenimui iš griu
vėsių bei dvarininkų išnaudoji-

vam genijui prelatui Mykolui 
Krupavičiui; teikime jam para
mą šilta ranka ir širdim dar 
šiandien, ne rytoj. Supraskime, 
kad tik per Krupavičių šiandien 
mes ne retas šimtatūkstanti
niuose namuose gyvename ir 
žaliukais taip gražiai žaliuoja
me. Toks tas mūsų žaliavimas 
būtų be prasmės, jei mes savos 
gerovės nepanaudotume artimo 
pagalbai, pirmiausia žemės re
formos Lietuvoje ir Europoje 
pradininkui prelatui Mykolui 
Krupavičiui, jam visokeriopą 
gerovę suteikiant. 

"Visi iki vienam, nelaukdami, 
kad kas kitas pradėtų, imkime 
neužmirštamo Krupavičiaus auk 
sinj saulėleidį lengvinti, džiugin
t i ir ilginti savą gėrį mylinčia 
žalia ranka, sava dėkinga jam 

= • Redakcija straipsnius tai- jg 
E so savo nuožiūra. Nesunau-
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita-
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
E prašymus 

• Redakcija dirba kasdien £ 
g;30 — 4:30, šeštadieniais E 

18:30 — 12:30. S 

• Administracija dicba kas- E 
dien 8 * 0 — 4:30, šeStadie § 
mais — 8:30 — 12:00. f 
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DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W e s t 71st Street 
Vai: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt 1-5, treč. ir šest tik 
susitarus. 

(Nukelta į 5 psl. 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES I R 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTCS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
jždaryta . Ligoniai priimami susitaru* 

Ofiso telefonas: P R 8-3229. 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

Rez*d. Tetef. 439-4680-

DR. K. G. BALUKAS 
AK r SERIJA IR MOTKRŲ LIGOS 

GIXEKOLOGIX£ CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buflding) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-3012 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-6m« 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2406 

Vai pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk 
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

DR. YL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čjos tr Cal i fomia 

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

rrečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teief. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbroote 5-304* 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkšti; ir Šlapumo Taki; 

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

Route 25, Elgin, Illinois 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

ROCHKES MEDICAl £•}«•?!? REMBLAKE - ROCHKES 
ARTS į g £ f r APOTHECARY 

32! 3 W, 63rd Street \VĘ 242! W, 83rd Street 
TeL WA 5-4787 « • > Tel. HE 4-1500 

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patelpfonnosime jūsų gydyto jo ! 

NEW 
RATES SAFETY i 

JR SAVIHGS 

INSURED 

6°/ o PER ANNUM 

0F $5000.00 OR MORE 
0N CERTIFICATES 

2 Year Maturitv 

Sąskaitos apdraustos iki S20.000. 

3 / 4 % PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
0F $1000.00 

One Year Maturlty 

į l y į / n PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
0F $1000.80 0R MORE 

6 Month Maturity 

VĄ ™/A PER ANNUM 

ON 90 DAY NOTICE 

PASSB00K ACC0UNTS 
Sino.oft Min imom 

PER ANNUM 5% 
0N A U PASSBOOK 

ACCOUNTS 

DIVIDENDS OOMPOf^DED DAELY. PATOJgUARTERLY. 

Chicago Savings & Loan Assn. 
J O H N P A K E L . Sr., Chaimian of TJie Board 

6245 SO. WESTERN AVE. 
MRS. PRTL. PAKEL, Pres. 

TEL. GR 6-7575 

Ote. 7*5-4477. Rez. P R 8-6900 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — XERT%" IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAV7FORD MEDICAL BUILPING 

6449 So. Pulaski R o a d 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISINAS 
Akušerija ir moterų l igos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą., Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso tel. P R 8-2220 
Varnu - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K š A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. val<. SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727* 

DR A. JENKINS 
3YDYT0JAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. TreCiad. Ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
'r šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGU IR R RA L JO 
SPECIALYBS 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Telef. veikla 24 vai. 

TeL — REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad. . ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1 2 — 4 vai. p. p. $—8 
vai. vak., šeštad. 18—2 vai . p. p. 
trečiad. uždaryta. 

Ofiso H E 4-1818. Re*. P R • - • 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIAI.YBĖ VLOACS LIGOS 

2454 West 7 1 s t S t r e e t 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt 2 — . 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — i i Y. r. 

j . 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 

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

"oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELrHKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECLALYBfi VIDAUS IJGOg 

5159 South D a m e n Avenue 
rd . Ofiso PR 6-7800: Namą 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
R E N T G E N O L O G A S 

9760 South Kedzie Avenne 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. 1' 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Sečtari 8 v. r. iki 3 vaL,. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPfcDIJOS LIGOS 

2745 West 6 9 t h Street 

TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEitUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Pros ta to 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W . 63rd S t 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet , 
ketvirtad. nuo 5 - 7 v a k a r e 

Ofiso tel. 776-2889; Rez. 448-5545 

H O U R S : Mon. 12 P.M. t© 8 PM T u « . 9 te 4 . Thurg. and Friday 9 te 8. S e t 9 t o 12:30 
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DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A LR C H I R U R G f i 
KCDBKIŲ m VAIKŲ LJGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDINO 

7136 South Western Avenne 
firmad., antrad., kevtrt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. i r nuo 
8—8 vai . vakare. Trečiad. nua 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., ge&tad 
H vai. ryto Iki S vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. te l . 239-2919 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Adresas: 4255 W. 68rd S t r e e t 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rez. GRovelhili 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 ifef 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 1 0 — H 
v. r.. 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 • . va
karo. Sekmad. Ir trečiad uždaryta 

Rezid . teL W A 5-3099. 

TeL of i so ir b a t o OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—S vai . ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą 

Ofteo teL PB 8-7773, Re*. p R 6-47SJ 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Taiandea ttrmad-. ketv. 8—S vsl.. 

• M m i 1—4 vaL 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb St. 

TeL PRospect 8-1293 
Ofiso vai.: Pirm., ant*., tre«, U 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
T. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-212S, Narna OI S-6r95 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G X S 
2454 West TLs* Street 

Priiminėja lijconius t ik suūi ta ius 
V a L 2—4 p. p. w « — r v*L vak. 

Trečiad. ir šeStad. uždaryta 

TeL PRospect 8-9400 

M . ONA VAšKEVrčIŪS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TR CHJRURGa 
6648 South Aiftaay Ąvenae 

VaJ.: pirm., antrad., ketv. * -_< va i 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagąj sus i tar imą 

TeL ofiso P R 6-6446, rem. BŪB 4 - M 6 0 

DR. F. C. WINSKQNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S107 West 71st Street 
V ^ 2 M * v. p. ir 7 «a « T. T. 

Trec. fa- Sežtad pagal į į t t a r t į f c 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHlRORGAS 

6449 Sootfa PūlaaJd Road 
Ofiso tol. 767-2141 Namq 
Vai.: pirmad., antrad pea) 
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Kaimynų laisves dienai 

LAI DZTVO LATVIJA 
Rytoj viso pasaulio latviai 

švenčia savo tėvynės nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą. 
Latvijos tautinė taryba 1918 m. 
lapkričio 18 d. iškilmingai pa
skelbė Latviją nepriklausoma 
valstybe, išsirinko tarybos pir
mininku J. Cakstę, o rninisteriu 
pirmininku K. LTrnanį, vadovau
jančiame poste išbuvusį iki Lat
vijos okupacijos. 

Suminėjus Latviją, daugelio 
vyresnės kartos lietuvių akyse 
at&yja matytieji dailūs jų sos
tinės Rygos miesto bokštai, ne
užmirštamai įspūdingi žuvusių 
laisvės kovose Brolių kapai, sau 
le žėrinti ošianti Jūrmalos Bal
tijos pakrantė, žavusis latvių 
Kemerių kurortas, liūliuojančios 
minios plačiai pamėgtose ir su 
tokiu pasisekimu organizuoja
mose latvių dainų šventėse. Lat
vijos mokslo įstaigose — Liepo-
juje, Mintaujoje, Daugpilyje — 
brendo daugelis mūsų intelektu
alų. Latvija buvo tas mūsų iš
skirtinis kaimynas, su kuriuo 
sunkios sienų problemos (į-
imant ir pačios Palangos ruožo 
likimą) buvo taikiu būdu iš
spręstos. 

Savu laiku (XVII šimtmety) 
didžioji Latvijos dalis priklau
sė Didžiajai Lietuvos kunigaikš
tijai. Vėlesnė tarptautinio gy
venimo raida Latviją ir Lietu
vą išskyrė į dvi nepriklausomas 
valstybes, bet girniningų tautų 
darnaus kaimyninio bendravi
mo, kultūrinio bendradarbiavi
mo ryšiai kaskart plačiau vys
tėsi, o laikraštininkams visada 
pasiliks neužmirštamos dienos 
patiriant tokį mielą latvių sve
tingumą, būnant pakviestiems 
į jų laisvą žemę. 

Mūsų rašytojai, kaip pvz. My
kolaitis-Putinas ir kiti, buvo 
pakartotini svečiai latvių kul
tūrininkų sferose. Jau kun. 
Šnapštys - Margalis ir prel. Jakš 
tas - Dambrauskas buvo pirmie
ji didžiojo latvių paeto Rainio 
eilėraščių vertėjai. Rainio ir As-
pazijos raštai gražiai atskleidė 
latvių kūrybinius polėkius lietu
viškuose vertimuose. I š kitos 
pusės latviai jau net 1821 m. 
viename kalendoriuje išspaus
dino Donelaičio "Metų" verti
mo fragmentą. Nemažai lietu
vių kūrybos į latvių kalbą yra 
išvertę Sukovskis, Kalva, Jar-
molinska. Galinis ir kiti. Latviai 
su dideliu dėmesiu skaito iš
verstąjį Putino "Altorių šešė
ly". 

* 
Abidvi tautos turime net to-

!kių savotiškai bendrų kultūri-
rrinfcu, kaip pvz. prof. Volteris. 
Kiek daug lietuvių kalbai dėme
sio yra skyręs latvių kalbinin
kas prof. Endzelynas. Koks 
uotas latvių - lietuvių bendradar 
biavimo ir vienybės ugdytojas 
buvo rašytojas ir vertėjas Sku-
jenieks. Latvis istorikas Stal-
šans taip uoliai savo studijinė
je knygoje įrodinėjo Vilniaus 
sričių lietuviškumą. Net ir nese

niai svetur miręs latvių kultū
rininkas Krolis, daugelio kny
gų autorius, tiek daug įvairio
mis progomis, ypač savo atsi
minimuose, kalbėjo apie Lietu
vą. Ir dabar latvių leidžiamas 
Baltijos tautų kultūrinio bendra 
vimo laikraštis "Treji Varti" 
daug dėmesio skiria lietuvių kū
rybai ir yra spausdinamas lie
tuvių — Draugo — spaustuvė
je. Turime visą eilę latvių, iš
mokusių lietuvių kalbą, ir pa
stoviai prenumeruojančių mūsų 
dienraštį. 

Šiandien Latvija, kaip ir Lie
tuva, kenčia tą patį rusų bolše
vikinės okupacijos jungą. Lat
vijos nepriklausomybės šventės 
proga JAV ir Kanados Latvių 
sąjunga išleido atsišaukimą, ku
riame primena, kad latviai pri
klauso baltų indoeuropiečių šei
mų giminei ir archeologų tvir
tinimu dabartiniame plote yra 
apsigyvenę maždaug prieš 4,000 
metų. Ištisais šimtmečiais lat
viai turėjo atkakliai spirtis prieš 
rusų, vokieičių pastangas kolo
nizuoti ir okupuoti jų kraštą. 

Savo minėtame atsišaukime 
latviai primena 1970 m. rugp. 
12 d. Vokietijos federalinės res
publikos ir Sovietų Sąjungos 
Maskvoje pasirašytą sutartį, ku 
ria abu kraštai atsisako panau
doti jėgą prieš vienas kitą ir 
tvirtina dabartinių sienų nepa
žeidžiamumą. Latvių sąjunga 
primena, kad tik pilna taikos 
konferencija yra teisėtas veiks
nys pasirašyti sutartis, liečian
čias teritorinius pakeitimus po 
II pas. karo. Taigi vokieičių -
sovietų sutartis, jeigu ja, kad 
ir netiesiogiai, pripažįstamas 
Latvijos ir kitų Baltijos kraš
tų inkorporavimas, yra tuose 
punktuose neteisėta. Latviai sa
ko minėtame atsišaukime: "Mes 
įsitikinę, kad dabartinė sovietų 
- vokiečių sutartis ir ankstybes-
nysis Ribbentropo - Molotovo 
paktas turi tą pačią dvasią ir 
tas pačias praktiškas implika
cijas. Sovietų vykdomas trijų 
Baltijos kraštų administravi
mas neturi teisimo pagrindo ir 
pagal pripažintus tarptautinės 
teisės dėsnius tai reikia laikyti 
tik laikina okupacija. Teisinė 
Latvijos ir Baltijos valstybių 
egzistencija tebesitęsia, nepai
sant okupacijos. Pagal tarp
tautinės teisės principus kari
nė okupacija negali nutraukti 
teisinės valstybės egzistencijos.. 
Dėlto didžiosios valstybės, taip 
gi ir JAV, atsisako pripažinti 
Baltijos valstybių inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą. Mes šau
kiame j laisvojo pasaulio tautų 
ir valstybių sąžinę, kad padėtų 
atitaisyti tą neteisybę už gele
žinės uždangos esantiems Latvi
jos žmonėms, kurie patys negali 
kelti balso dėl savo teisių". 

Iš širdies tam pritardami, ne
abejojame, kad Latvijai ir ki
toms Baltijos valstybėms ateis 
laisvės dienos. J. Pr. 

KARTU AR SKYRIUM? 
Mintys studentų suvažiavimo proga 

Padėkos dienos savaitgaliu, 
lapkričio 26-28, Clevelande į-
vyksta šiaurės Amerikos, t. y. 
JAV ir Kanados, lietuvių stu
dentų sąjungos suvažiavimas. Į 
šį suvažiavimą akys krypsta y-
pačiai dėl dviejų priežasčių. Pir
ma, dabartinė Clevelande vei
kianti sąjungos valdyba rodo 
didelių pastangų vėl sąjungai 
grąžinti jos prarastą gyvybę, 
antra, ryšium su šiomis pastan
gomis iškyla mūsų jaunimo pro
blema apskritai: kokia jo vieta 
lietuviškame mūsų gyvenime ir 
tautinėje mūsų veikloje? 
Dingęs ir aktyvusis jaunimas 

Nėra kokia paslaptis, kad tu
rim nemaža dingusio jaunimo. 

STASYS BARZDUKAS, 
PLB valdybos pirniininkas 

už Smithų ar Thomų, ne visi 
dar veda Helenas ar Claras. Iš 
jaunimo dar girdim ir tokių 
minčių: "Iš jaunimo turi ateiti 
būsimieji lietuviškų laikraščių 
bei knygų skaitytojai, būsimie
ji lietuvių kultūros bei visuo
menės veikėjai, būsimieji mūsų 
bendruomenės bei organizacijų 
vadovai ir nariai, šiuo būdu jau 
pats jaunimo kongresas — jo 
rengimas, jaunimo krūvon bū
rimas, tarpusavio pažintys, ben
dravimas ir bendradarbiavimas 
— kartu bus ir pats tikslas. Jis 

ALTOS SUVAŽIAVIMAS 

Jis jau nebekalba nArr^si, " * J g y ^ ?*?** 5 * ^ 
skinamą ir bendruomenei, ir 

I tautai, ir Lietuvai" (A. Idzelis, 
nebelanko lietuviškų mūsų mo
kyklų, nebeskaito mūsų spau
dos, nebesidomi tautiniu mūsų 
gyvenimu ir tautine mūsų veik
la. Tur būt, reikia jį laikyti ir 
prarastu, nors ir kaip būtų 
mums jo gaila. K antros pusės, 
turim daug jaunimo lietuviška
me mūsų gyvenime gyvo. Jį ma
tom jaunimo organizacijose, li
tuanistinėse mokyklose, tauti
nių šokių grupėse, choruose ir 
kitur. Tiesa, ir šis mūsų jauni
mas atokiau laikosi nuo bendri
nės veiklos, vyresniųjų vado
vaujamos bei tvarkomos. An
tai Chicagos gegužes 2 - 3 sim
poziume jo kai kurie atstovai 
reiškė tokias mintis : "Patiems 
lietuviams būdingas didelis skai
čius organizacijų ir mažas skai
čius aktyvių bei pajėgių dar
buotojų. Jaunimui dabartinėj 
vyr. kartos organizacinėj sant
varkoj vietos nėra arba savo 
įsitikinimus bei idėjas turi pa
likti už durų. Kas ateina — 
tiems duodami daugiausia tik 
techniški darbai" (P. Lietuvis, 
1970 rugsėjo-spalio nr.). Gaila, 
bet daugiausia taip yra. Todėl 
jaunimui pasidarė svetimos mū
sų organizacijos ir jų susirinki
mai, parengimai, rutina. 

Turim kuo džiaugtis 
Jaunimas neina ten Jcur nie

kas netraukia jo širdies, ir reiš-
| Iriasi ten, kur randa supratimą 
I bei atgarsį jo polėkiai štai III-
joj JAV ir Kanados tautinių 

i šokių šventėj šoko pusantro 
tūkstančio jaunimo. Grandinė
lė ir kitos tautinių šokių gru
pės laikosi jaunimo entuziaz-

I mu, ir net neteisingiausi puoii-
; mai jo nuo šio tautinio darbo 
| neatgraso. Kanados lietuvių š. 
m. XVI-joj dienoj pusę dalyvių 
sudarė jaunimas, atlikdamas 
taip pat ir šios dienos meninę -
kultūrinę programą — per sce
ną praėjo jo net keli šimtai. Tas 
pat Australijoj, Vokietijoj, ki
tur — gyvas mūsų jaunimas ir 
ten. Taip pat dar ne visos teka 

P. Lietuvis, 1970 rugsėjo-spalio 
nr.). Vadinas, turim kuo džiaug
tis, ne viskas prarasta. 

Kas mus jungia ir kas skiria 
Be abejo, pagrindinė jungtis 

— tai lietuvių tauta ir Lietuva. 
Lietuvių Chartos žodžiais, esam 
"lygūs tos pačios tautos vaikai, 
tarp savęs broliai". Tačiau ap
linkybės yra skirtingos. Vieni 
esam suaugę su nepriklausoma 
Lietuva ir su savos tautos kul
tūra, kitiems geriau pažįstama 
gyvenamojo krašto kultūra. To
dėl nenorėkim, kad mūsų jauni
mas būtų vyresniosios kartos 
kopija. Nebus, nes negali būti: 
"Taigi, Įdek tai liečia jaunimą, 
mes negalime per daug pasiti
kėti savo tautinės kultūros ma-
gika. Kas yra sava, tuo, žino
ma, pagrįstai didžiuojamės ir 
kartu trokštame, kad ir jauni
mas tai pajustų, tą patį pergy
ventų ir taip pat įvertintų. De
ja, išeivijos tautinės bendruo
menės likimo įstatymas yra 

SPAUDOJ IR GYVENIME 

KULTŪRINIS MOMENTAS JAUNIMO 
KONGRESE 

Besirengiant naujam Jauni
mo kongresui, reikia atkreipti 
dėmesį į mintį, kurią išryškina 
žurnalas "Ateitis" savo š. m. 8 
nr. Čia rašoma: 

"Nėra abejonės, kad Kongre
so paruošiamuose darbuose da
lyvaus ir ateitininkai. Jeigu 
taip, tai mes savo organizacijos 
atstovams turime teisę pateikti 
tam tikrus reikalavimus. 0 tie 
reikalavimai yra paprastučiai. 
Kadangi ateitininkai nėra vien 
tik socialinis klubas, o preten
dentai ir į inteligentų sąjūdį, tai 
mūsų atstovai turi reikalauti, 
kad Kongresas nebūtų vien tik 
socialinis jomarkas, bet ir mūsų 
jaunimo kultūrinio darbo demon 
stracija- Ateitininkijos atstovai 
turi reikalauti, kad Jaunimo kon 

gresas virstų našiu įnašu į mū
sų kultūrinę veiklą. Vien tik pa
demonstruodamas, kad kongre-
san "suplaukė milžiniškos jauni 
mo minios", jaunimas savo parei 
gos kultūrinei veiklai neatliks. 
Jis savo kongresą turi įprasmin
ti. O to įprasminimo uždaviniai 
priklauso ir mūsų organizacijos 

tstovams. Tad iš jų ir laukiame 
prasmingų planų sekančiam Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kongre 
sui." 

Pažymėtina, kad J. Šoliūno re 
daguojama 'Ateitis" turi gerų 
bendradarbių, kaip pvz. šiame 
numeryje dr. A. Sužiedėlis, tu
ri įvairių minčių, rinktinių 
iliustracijų ir jo sulaužyme ro
doma išradingos iniciatyvos. 

J. Daugi. 
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Baltų jaunimas demonstracijose 
prie "New YOTK Times" dienraščio, 
kad šis daugiau dėmesio skirtų 
okupuotom Baltijos valstybėm. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

stipresnis už mūsų troškimus. 
Įdiegti emigrato vaikui meilę 
jo tėvų branginamai tautinei 
kultūrai yra beveik titaniškas 
uždavinys. Į šią realybę turime 
žiūrėti atviromis akimis" (A. 
Kucys, Varpas, 1969, nr. 9). 
Kaip tik šio atvirumo dauge
lis stingam: užuot jaunimą su
pratę, dažnas griežtai reikalau
jam, kad jis būtų tokio pat gal
vojimo ir tokios pat laikysenos 
kaip mes patys. O blogiausia 
yra tai, kad mes nesugebame 
ir nepajėgiame prie savo jau
nimo prieiti, jį įtikinti, paveikti, 
o tik svaidomės priekaištais bei 
reikalavimais. Iš tikrųjų gal ki
taip būtų, jei mes parodytume, 
kad mūsų pačių ir politika, ir 
kultūra yra daug pranašesnė 
už tą. su kuria jaunimas kas
dien susiduria mokykloje, bib
liotekoje, televizijoje, scenoje ir 
visur kitur už lietuviško mūsų 
gyvenimo ribų. Iš savo paties 
patyrimo žinau, kad lietuviška
me mūsų gyvenime dalyvaująs 
jaunimas duodasi ir įtikinamas, 
ir paveikiamas. Jam nėra sve
timas nė nepriklausomos Lie
tuvos idealas, kaip kas dabar 
linksta teigti. Tik nedarykim į 
sprendimų bei apibendrinimų iš j 
vieno kito neatsargaus pasisaky ! 

mo ar naujo kelio ieškojimo. 
Į savo tautą ir nepriklausomą 
valstybę veda daugybė kelių, ir 
kiekvienas turim teisę bei lais
vę jų ieškoti ir pasirinkti ge- j 
riausius. Tam padeda demokra
tinio gyvenimo dvasia bei prak
tika, kurios gi laikytis nuolat 
žadam visi. 

Ideologinės mūsų jaunimo or
ganizacijos ir studentų sąjunga 

Niekas, rodos, neabejojam i-
deologinių mūsų jaunimo orga
nizacijų reikalingumu Jos gi y-
ra ideologinio mūsų visuomenės 
pasiskirstymo atspindys. Vadi
nas, turi gyvenime realią atra
mą. Ateitininkų, vyčių, skautų, 
neolituanų, šviesininkų - santari 
ninku ir kt. pasiskirstymų ne
panaikinsi jokiais nutarimais. 
Kitas klausimas, ar šios visos 
organizacijos turėtų uždaryti sa 
vo narius vien savuose rėmuo
se. Jei taip kartais yra ar būtų 
— tai reikėtų laikyti klaida. Šie 
laikai yra labai nepalankūs ge
to dvasiai. Tai visu ryškumu 
matom šių dienų valstybių, tau
tų, bažnyčių, visuomenių gyve
nime ir pagrįstai piktinamės ko
munistų pastatyta Berlyno gė
dos siena ir nuleista valstybine 
geležine uždanga su vielų tvoro 
mis, sargybų šunimis, akėja
momis dirvomis. Štai dėl ko ir 
ideologinės mūsų organizacijos 
turi atsisakyti savo uždarumo 
visumos labui. 

Mūsų lietuvišku atveju tokia 

Amerikos Lietuvių tarybos su
važiavimą tęsiant, kaip jau va
kar buvo rašyta, buvo praneši
mas apie genocido parodą ir in
formaciją. Pranešimą gyvu žo
džiu išvystydamas J- Jasaitis iškė
lė naują planą —sušaukti Bal
tijos tautų informacijos kongre
są. 

10 Alios komisijų 
Dr. J. Valaitis pranešė apie 

Altos komisijų veiklą. Jų buvo 
10. Pvz. komisijos Genocido pa
rodai ruošti, lddiniui apie Altą 
išleisti ir t. t. 

Nemaža Altos darbų dalis at-

visuma — tai bendrinė studen
tų sąjunga ir tautinė bendruo
menė. Sąjunga, savo laiku ro
džiusi daug ir sveikos gyvybės, 
paskutiniaisiais metais ėmė tik 
vegetuoti Pagrindinė priežastis 
— trūko jos veiklai reikalingų 
žmonių. Bendrine savo sąjunga 
kažkodėl pradėjo visiškai nesi
domėti ideologinių mūsų jauni
mo organizacijų veikėjai. Todėl 
malonu pastebėti ir pasidžiaug
ti, kad dabartinė studentų sąjun 
gos valdyba kaip tik rodo gra
žios iniciatyvos ir vertingų pa
stangų savo sąjungą vėl pa
statyti ant kojų. Šiai iniciatyvai 
ir šiom pastangoms niekas ne
turėtume būti abejingi, nes stu
dentų sąjunga natūraliai turi 
būti t a vieta, kurioj bendro 
darbo dirbti susirenka visų ide
ologijų mūsų jaunimas. 
Studentų sąjungos suvažiavimas 

Kaip pradžioj sakyta, studen
tų sąjungos suvažiavimas įvyks
ta lapkričio 26-28 Clevelande. 
Valdyba pasirūpino jam duoti 
rimtą akademinę ir meninę pro
gramą. Suvažiavimas taip pat 
žvelgs ir į aktualiuosius dienos 
reikalus bei rūpesčius. Natūra
lu jaunimui linksmintis. Kiek 
girdėti, studentai rengiasi su
važiavime gausiai dalyvauti. O 
kaip mes, vyresnieji: ryškinsi
me bei pabrėšime savo skirty
bes ir studentų sąjungos jauni
mu nesidomėsime ar žiūrėsime 
daugiau to, kas mus visus jun
gia, ir sieksime bendros kalbos 
bei bendro darbo? Be svyravi
mų pasisakom už antrąjį atve
jį. Jaunimas yra mūsų tauti
nės bendruomenės ateitis, arba 
ji šios ateities neturės, štai dėl 
ko reikia ir bendros kalbos, ir 
bendro darbo. To reikalauja iš
mintis, tokį kelią turi rinktis 
bendruomenė, kurios didelę bei 
reikšmingą dalį jaunimas juk 
sudaro. Jaunimas, kuris I-me 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese 1966 dr. Antano Sužiedė
lio lūpomis deklaravo; "Jauną 
žmogų patraukia ir jį angažuoja 
geresnės ateities pasaulio vizi
ja ir jauną lietuvį įpareigoja 
šitame geresniame pasauly įre
gima rytojaus Lietuva" (Aidai, 
1966, nr. 7) . 

Dr. K. Bobelis, naujasis Altos pirm. 
Prieš porą metų dr. K. Bobelis 
sėkmingai vadovavo Lietuvių Fron
to bičiulių Chicagos apygardai kaip 
LFB pirmininkas. 

likta komisijose. Jų veikla ro
do, kad Altos jėgas galima di
dinti plečiant komisijų veikią, 
jas sudarant ne vien trumpiems 
atskiriems darbams, bet ir pa
stovių, pvz. spaudos informa
cijų, ryšių su kongreso atsto
vais, politinių įvykių okup. Lie
tuvoj sekimo ir kt. komisijos. 

Būdami skirtingų politinių į-
sitikinimų atstovai, išlikime vie
ningi 

Iždo padėtis 
Dr. K. Šidlauskas pranešė, 

kad apyskaitiniais metais (1969. 
VI.1 — 1970.V.31) pajamų tu
rėta 37,543 dol. Perimtas liku
tis iš praeitų metų — 34.410 
doL Išlaidų turėta 42,885 dol. 
1970 m. birž. 1 d ižde buvo 
30,233 dol. Aukų tame laiko
tarpyje gauta 31,219 dol. 

Stambesnės išlaidos: Vlikui 
10,000 dol., biuro vedėjui ir 
laik. darbininkams 7,967 dol., 
Altos vald narių kelionėms 2, 
809 dol., genocido parodai 2,665 
dol. 

Inž. E. Bartkus pasitraukia 
Inž. E. Bartkus, pasitrauk

damas iš aktyvios veiklos, pasi
džiaugė, kad Altą turi platų pa
sitikėjimą, kad glaudūs ryšiai 
su Vliku Reiškė vilties, kad ir 
su Liet. bendruomene ryšiai vys 
tysis sklandžiau L šimučio kny 
ga bus inspiracija ateities veik
lai. 

Reikia ieškoti daugiau drau
gų Lietuvai. Atminti, kad nie
kur ir niekada okupantas nebu
vo amžinas. Inž. Bartkus pasi
sakė, kad jis iš aktyvios veik
ios išeina tik laikinai. 

Iždo globėjai — V. Abraitis, V. 
|Jucius, Briedis, A. Budreckis — 
i patikrinę knygas, rado jas tvar
koje. Siūlė pakvitavimus išrašyti 
nedelsiant ir prie išrašomų Če
kių turi būti pateisinami doku
mentai. 

Vysk. V. Brizgys siūlė, kad 
pasauly esą Lietuvos dipl. atsto
vai, konsulai, o taip pat Vlikas, 

(Nukelta J 5 pusi.) 

RA U DONŲ JŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 
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Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 
O pas mane tikras streikas. Išsigando mūsiškiai ir 

kiniečiai. Jie privalo nugabenti mus sveikus į pasienį, 
iškeisti mus — žmogišką prekę _ į pinigus. Jei kas 
pakeliui mirtų, pakiltų didelis triukšmas ir palydovai 
už tai atsakytų asmeniškai. Aš nusigandau labiausiai, 
nes čia nebuvo nei gydytojo, nei vaistų. Gal praėjo 
15 minučių. Palydovai nustojo rėkavę. O kai aš pama
žu nurimau, praėjo ir mano vargas... Palydovas neberi
ša man rankų geležiniais pančiais. Kai po pieta panorė
jo jis mane apkalti, pasinaudojau savo liga ir pradėjau 
rėkti. Kiniečiai numojo ranka, o aš toliau laisvas vyks
tu. Mat, Kinijoje yra toks paprotys, kad, kuris garsiau 
išrėkia, tas gali laimėti ir teisme ir prekyboje. Tad 
Šaukiu: 

— Pu-jo. Nereik, Aš ligonis. Tu "mamandi" — 
palauk! 

Dabar jau galiu patogiai apsisiausti, sušilti ran
kas, atitrinti ausis ir pagelbėti sukaustytiems draugams. 

Tuo tarpu pasiekėme Didžiojo Chingano kalnyną. 
Kylame per man žinomą mazgą į tunelį. Bekildamas 
traukinys padaro pilną penkių kilometrų ratą. Chin-
gan yra tarp gražiausių Mandžiūrijos vietų. Kalnai pra

sideda pietuose prie Amūro upės, pamažu žemėdami, su
silieja su Mongolijos stepėmis. Visame pasauly yra ži
nomos Mandžiūrijos "sopki" — tai it didžiulės cukraus 
galvos, kadaise ištekintos geologijos dirbtuvėse. Jos sto
vi pavienios, arba poromis. Kai kurių viršūnė lygiai 
nukirsta. Pavienis užgesęs užgniakalnis stiepiasi aukš
tyn ir, nors dabar visai nepavojingas, savo išvaizda gąs
dina lankytojus. 

Kadaise 1935 m. vaikščiojau Chingano kalnyne šil
tą vasarą, kai gamta buvo pilnai pražydusi. O dabar 
išalkęs, sušalęs dvi naktis nemiegojęs, beisbaiminąs, esu 
uždarytas šaltame vagone ir nesugebu stebėtis Dievo 
išmintimi, sukaupta gamtos stebukluose Greičiau prasi
veržia tam priešinga nuostaba, — žmogiškojo siautimo 
"stebuklu", kai žmogus eikvoja savo jėgas, laiką ir pi
nigus be jokios sau naudos, o tik kankinti savo artimą... 

Traukinys skubiai pralekia Chinganą ir skrieja Man
džiūrijos stepėmis. Tarpustočių nuotoliai labai dideli. 
Stepes pakeičia Mandžiūrijos taiga —spygliuočių miš
keliai. 

Kažkurioje nedidelėje taigos stotyje atkabina mūsų 
vagoną ir nustumia į šalinius bėgius, o traukinys nulekia 
toliau. Ilgai stovime spygliuočių miške Palydovų dalis 
kažkur pranyko, o mes stengiamės atspėti ir ginčijamės, 
dėl ko mus sulaikė. Nenoromis kyla mintis, jog kinie
čiai rausia mums griovį miške kapams, prieš sušaudant 
Tai jau trečią kartą per dvi dieni kankinamės baisiu 
spėliojimu. 

Miške pasilikome iki vėlaus vakaro. Tai buvo 19-
48 m. gruodžio 24 d. — Kūčių vakaras, prieš pat Ka
lėdas. Visas krikščioniškasis pasaulis mini dieviškojo 
Kūdikio gimimą. Jis — taikos kunigaikštis ir nuvargin
tos žmonijos Gelbėtojas. "Atėjo pas savuosius, o savie

ji jo nepriėmė" (Jono I, 11). 
Bet neilgai galėjau svarstyti apie Dievo gimimą, jo 

atminimą ir didelę viltį, nes užgulė mane naujas var
gas, — suledėjo mano kojos ir toliau nebegalėjau pa
kęsti. Pradėjau pavojingą žaidimą: šonu stumiuosi prie 
krosnies.. Draugai išsigąsta, perspėja dusliai: 

— Nelįsk! 
Patys kiniečiai suakmenėjo mano drąsa. O aš jau šil

džiau pas krosnį savo kojas ir narsiai gyniau įsigytą 
vietą. 

Atrodo, jei būtume buvę drąsesni, būtume išsiderė
ję iš kiniečių daugiau laisvės. Bet tuomet pačios nelai
mės pradžioje visko bijojome, net gėda prisipažinti, — 
bijojome mirties... 

MUS PARDAVĖ 

Baigiasi pirmoji Kalėdų diena. Šiuo tarpu Dievas 
nereikalauja mūsų gyvybės aukos. Prie mažo Mandžiūri
jos miestelio pasiekėme Sibiro ribas. Nekantriai laukia
me kiniečių su rusais derybų pabaigos. Jie rėkia ir šūkau
ja viens per kitą, gerai vieni kitus suprasdami ir ne
nusileisdami. 

Stotyje stovi keli traukiniai ir atskiri vagonai Su
painiotieji bėgiai, silpnai apšviesti. Galop mus perso
dina iš kiniečių traukinio į rusiškąjį. Buvo įdomu, kaip 
mus priims baltieji žmonės? Tiesą sakant, dabar lygiai 
raudoni. Aš nepajėgiau ką kita galvoti, kaip susišilti 
pas naujus savininkus. Laimei sovietinis keleivių vago
nas, į kurį mus perkėlė, buvo apšildomas. Paskui mus 
sulipo vagonan kiniečiai, atėję atsiimti savo rūbų ir gele
žinių retežių. Nesigailėjome jų. Dvasioje jiems palinkė
jau: 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 17 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
| LIETUVĄ PAŽVELGUS Po šilta neglostyta oda 
__ . i paslėnti galingi raumenys 
Kai kurie laisvžje gyveną lie- £ t o M a ^ . ^ 

tuviai, praėjusią vasarą viešėję j s u t r a m d y t a s maištas... 
okup. Lietuvoje, į Vakarus grį- ^ s a u l ė t e k i o U g i mėnesienos 
žo su optimistiškomis nuotaį- p i , k i j a u č ; a i 
komis: esą, gyvenimas Lietu- k o n ; a j d a n ? ų 
voje gėrėjas, provincija grąžė- ( d a n r a s a r į ė j a ir tolsta) , 
janti , auga nauji kclehozipinkų 
gyvenamieji namai ir pan. Kad Praėjusį pavasarį Lietuvoje 
skaitytojai nebūtų suklaidinti, \ mirė 1925 m. gimęs poetas Al-
noriu pabrėž i, kad taip kai- girdas Skinkys, plačiai reiškę- i 
bėjo ne daugumas grįžusiųjų, '. sis okup. Li ^tuvos poetų tarpe, 
6 vienas kitas. ! jaunystėje ypač paveiktas savo ' 

Kai mūsiškiai lankėsi Lietu- Į kaimyno K. Kubilinsko kury- j 
voje ir buvo vežiojami ten, kur ' bos. "Kultūros barų" žurnale, j 
valdžia leido, per sausdinimo ; perbėgant mirusiojo poeto bio-
mašinas riedėjo "Kultūros ba- I grafiją, yra ir tokių sakinių: 
rų" žurnalo 1970 m. nr. 8. Ta- | "Bet šis istoriškai perspekty-
me numeryje išspausdintame re j vus požiūris subrendo t ik po 
portaže "Skuodiškių šiokiadie- \ "gų ir sudėtingų ieškojimų, ap-

Skinkio posmas; j J aunas poetas anais karo me-
.1 tais dr įso atvirai dainuoti, k a d 

Ji nežinojo. Niekas ja i nesakė, Į ginklai prieš vargšę Lietuvą 
Kiek ginklų kalama ir Brne, ir 

/Rūre, ir Urale. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
buvo kalami ne tik Hitlerio gink 
Ių dirbtuvėse, bet ir už Uralo. 

Kiek bombų, kulkų liejama mar- I Suprantame Lietuvoje gyvenan-
/ tenuos jos galvoms, čių jausmus, kai jie skaito t o -

Kiek liko jai sekmadienių ra- kią poeziją. VI. Rmjs Skubiai ir galutinai parduodama 

K K A L E S T A T K D Ė M E S I O 

_ > « " - . _ « _ * = • -

/mių už kaimo kėglius mušti. 

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

iiiimimmitmiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiHii 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, mai?ta«. akordeonai 
260* W. «9th St.. Chicairo. 111. «0«28 

TKI.FF. \VA 5-1-7S7 
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Brighton Parke gera ir pelninga R A D I O P R O G R A M A 
taverna su mūriniu pastatu. Tei- v ~ 
rautis tel. 247-4698 

skaitome 
"Neperseniausiai Aleksandri-

mąstymų, n pas. karo audrų 
fone. Ir kai, užgesus karo lieps-

jos kolūkyje atlikome plačius noms, susitikome Vilniuje, Mo-
sociologinius tyrinėjimus, š t a i ' niuškos gatvės nuošaliame na-
ką sako kai kurie duomenys a- mėlyje, tų neseniai praėjusių, 
pie šių apylinkių buities kultu- į anuomet gerai nesuprastų me
rą. Iš • viso ūkyje yra 196 š e i - i ^ prisiminimas buvo pagrindi

nis nesibaigiančių ginčų aksti
nas. Kas teisus, kas neteisus! 
Kokia poezija gyvens, kokia 
liks literatūriniu faktu!" 

O mes laisvėje tikime, kad 

jf $&M 

" - % 

Patr ick Pilon, 18 m.. Joliet, UI., 
vartodamas narkot ikus sužalojo 
savo sveikatą ir paskui nusižudė, 
palikdamas įspėjantį laišką, kad 
narkotikai žudo ir naikina. 

;ai!iiiMKini:!!:!i'!!;::::i::'":::i:;, ~ :s rm. m;: :.\ ^sms&u 
P A R D U O D A M I 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuoiaida 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421 

65 ir California — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge
ros pajamos. $52.000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
i'isais įrengimais ir 2 butai. Tik 
$22,000. 

62 ir Rockwell — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$31.500. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metu. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

mamom ALTO a s v u LAIMI BŪTI SAVININKU 
2 9 3 4 W«Wt 63rd S t r e e t Puošnus 4 butų mūras Brighton 

'žaieniniu ir vietiniu auto taisymą* | pko. rinktinėj vietoj. Čia yra viskas 
Patyrę mechanikai Elektronini* mo- ' ko nori geras pirkSjas. 

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 
pasauiiniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuve, 502 E . 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
d'enraštis Draugas. 

tnro patikrinimas, vilkikas. 
TeL GR 6-S1S4 arbs GB 6-SS5S 
Savin'nkas Jnonta (,V>~> J»raJtl» 

Platus lotas Marquette pko centri
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim. 

t*uikus didelis 2 po d kamb. mūr 
ysį Gazo Mld. Platus lotas, mur. gara-
- * ! ž a s . $29,500. 

——- j 4 būtų ant kampo mūr. Sausas, 
švarus. IS geru rankų. Marąuette 

•BBmins'MfflS1^'1:" " inmraajn • pke . $44,000. 
2-Ju butų. 14 metų modern. mūr M O V ! N G 

DURYS - LANGAI 
įvairių spalvų i r kainų. 

Geležies turekliai i r "aluminium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio ir "stainless 
steel" žierniniai langai-

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui. Nerūdija i r nerei
kia dažyti. 

TVOROS - STOGELIAI įvairių me
džiagų ir spalvų. 

KOSTAS BUTKUS 
TEL — PR 8 - 2781 

H I G H 
P a i d 

PASSBOOKS 

5V2% 

R A T 
Q u a r t e r l y 

E S 
6% 

)0 minii 
CERT 

5 % % 
$5,000 minimom 

3 YEAP, OERTEFICATE 

$1.000 minimum ' ^ s ^ v ' «< .v r- _ 
• J H I I j - M - l l , BO.VtS PLAN i YEAK CT^f^CATE 

Savings Inmzred to $30,000 
Highest reservee 

3RIGHT0N SAYINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue Chicago. Illinois 60632 

mos; 56 gyvena senose aplū
žusiose, 108 senose, bet gero
se sodybose, 27 naujuose na
muose, bet netvarkingai..." 

Šis rimčiausias žurnalas iš 
visos dabar okupuotoje Lietu- tikrai gyvens tame pat pusla-
voje leidžiamos spaudos aiš- j pyje pacituotas poeto Algirdo 
kiais ir, tikime, nemeluotais > 
skaičiais atveria tiesą, kaipį ~~" 
"sparč :.ai" statomos naujos gy- i 4 . . . „ . ••.••••<>••••% 
venvietės Lietuvos kolchozuose, 
nors jau greit bus ketvirtis 
šimtmečio, kai ūkininkai buvo 
prievarta suvaryti į kolchozus, 
a tėmus kuone visą jų turėtą 
nuosavybę. 

Mums ta ip pat įdomu, koks 
y ra pavergtųjų kolchozininkų 
šių dienų dvasinis veidas. Apie 
tai rašoma tame pat straipsny
j e : 

"Įdomūs duomenys, pasako
jan tys , ką gyventojai veikia iais 
valaikiu. Iš 361 gyventojo 204 
skai to spaudą, knygas, klauso
si radijo, ždūri televizorių, 111 
lankosi kine, koncertuose, 223 
dalyvauja meno saviveikloje, 25 
mokosi, 197 lanko bažnyčią..." 

I š t r auka atveria įdomią tiesą, 
kokie dar religingi yra Lietu
vos kaimo žmonės. Manome, 
kad šiame pasikalbėjime baž
nyčios lankytojų skaičius dar 
nėra t ikras , nes atvirai galėjo 
į šį klausimą atsakyti tik eili
niai kolchozininkai, kurie neturi 
jokių atsakingesnių pareigų, 
taigi niekuo nerizikuoja. O vi
siem kitiem dėl turimos tarny
bos teko atsakyti neigiamai. 

Tame pa t straipsnyje y ra ir 
užuomina, kaip atrodo dabarti
nės Žemaitijos išviršinis veidas: 

"Kitados Žemaitijoje buvo 
gausu koplyčių, kryžių ir 'šven
tųjų', talentingų liaudies meist
rų rankų išdrožtų. Važiuojant 
pro Notėnus, Barstyčius, Vin-
deikius, Šates — pilnos pake
lės. Dabar jau jų reta. Iš trijų 
šimtų smulkiųjų liaudies archi
tektūros paminklų dabar liko 
vos 134. O kur kiti?! Vienus 
laikas sunaikino, kitus žmonės, 
jų vertės nesuprasdami..." 

Tai ne Lietuvą "šmeižiančių" 
tur is tų iš laisvės įspūdžiai, tai 
ne "vaduotojų" spaudos šmeiž
tai, tai tikrovė, iškelta tarybi
niame žurnale. Ir mes visa tai. 
ilgėdamiesi Lietuvos, su įdomu
mu skaitome. 

Žvilgsnis j Lietuvos poeto 
dvasinį veidą 

P o Stalino mirties skurdi Lie
tuvos poetų kūryba padarė di
delį posūkį į tikrosios kūrybos 
versmes. Kiek dabar joje este
t ikos, kiek gilių, įdomių simbo
lių. Įsiskaitykime į vienos iš da
ba r Lietuvoje pirmaujančių po
etų — Janinos Degutytės — 
eilėraštį "Etiudą", išspausdintą 
žurnale "Kultūros barai" 1970 
m. Nr . 8 : 
Nuo saulėtekio ligi mėnesienos 
pilki fkinkyti jaučiai 
kopia į kalną 
(dangus vis artėja ir tolsta) 
ardami pilką garuojančią že-

savo likimą. 

S-jų auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

8ERENAS perkrausto baldus u 9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
ldtns daiktus. Ir Lš toli miesto lei- Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 
, . . . ., , ,_ Pajamų mūras, švarūs Ir gražūs 
dimai ir pūna apdrauda. Į2 D U t a i _ 5 l r a kamb. Garažas. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 g ) J J i r C a l i f o r n i a - K*k» tinka — 

2-jų butų, 18 metų mūras. Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuvės 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga
ražas. Arti mūsų, naujame Mar
ąuette parke. $37,800. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
P, NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, BĮ. 60632. TeL Y A 7-5980 

APDRAUDC AGENTCSA 
Namu, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilių. 

Patogios išsimo-
kf'jimo sąlygos. 

J . B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., P E 8-2233 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av.. R E 7-7200 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktinS ; f. r- ,. ;u: j ĮĮ;-J ... •>;; .;:ai;n!liSU 
vieta. Marąuette pke. $43,000. . ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ » _ _ _ _ _ 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly 
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiko 
mm 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame viso. 

rūsio grindis. 
i. BUBNYS — TeL R E 7-5168 

Insurance — Income Tai 
Sotary Pubilp 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rdSt.fCL 4-2390 

imiHiiumimiimmiUimiimmiiiiiMiii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos Ir paprastos,, radijai. 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuve Marąuette Parke 
Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

JS46 W. 69th S t — tel . 776-1486 
Namu teL — PR 6-1063 

iiiiiiiiiiiimiimnmmiiiiMuifiiiMMHMiti 

C O N T R A C T O R S 

. 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių pla t in toja i 

S3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

J. 8C J. P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TILEF. — PRospect 6-4363 

Heat ing Contractor 
įrengtu naujus ir perstaiau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — } 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (jrotters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATT>'G & STTEET MIH"\I, 
4444 S. Western. Chicago 9. 111. 

Telefonas VI 7-3447 

1% aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

l t butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
lą. 

5 kamb. mūr. bungalo-w prie 71 
ir Rockwell. $19.500. 

L E O N A S R E A L E S T A T E 
INCOME T A X — N O T A R 1 A -

T A S , IMIGRACIJA 
2735 W . 71s t St . — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU* PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notar ia tas Vertimai 

APDKAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

mmmmmBKmmmmmmmmmmmmmmim] 

D A Ž Y M A S 
.Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

eMmFi::ii'ii"W!. i; :iiWinMfflr"irai :!! :;; '>"a >ii :i;:tnitii;>im>>iiiHiwtinmt> 
»_TOiira!n!nM!:u;nn'"»ffi!inmiHrifrwr'^wi[nri!i!iit!tf!ii!fi:rtiiiin!!!!!imiffiiii!imitHiR_» 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Llcensed by \TNESHPOSTLTORa 
2501 W. 69tb St., Chicago, 111. 00629 
3333 S. Halsted, Chicago. 111. 6060S 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI ir AUTOMOBILIAI. 

C Žukauskas 

•• 

KELIONES Į LIETUVA IR GIMINIŲ 
IŠKVIETIMAS Į AMERIKĄ 

American Travel Service Bureau savininkas Vladas Rasčiaus-
kas organizuoja 1971 metais grupines keliones į Lietuvą. Jei rengia
tės aplankyti savo gimines, patariame nedelsti ir iš anksto užsiregist
ruoti, nes vietų skaičius ribotas. Vladas Rasčiauskas pirmasis pradėjo 
organizuoti keliones ir jau yra nuvežęs daugiau kaip 20 grupių. 

Jo vadovaujamas patyręs kelionių biuras gali Jums suteikti visas 
informacijas kelionių reikalu, o taipogi sudaryti iškvietimus giminėms, 
norintiems paviešėti Amerikoje ar atvažiuoti nuolatiniam apsigyve
nimui. 

Norime dar priminti, kad Biuras patarnauja visiems, norintiems 
lėktuvais aplankyti Įdomias Amerikos vietas ir bet kariuos kitas pa
saulio kraštus: padeda išgauti kelionėms reikalingus leidimus ir pa
rūpina vizas. 

Dėl informacijų kelionių ar iškvietimo reikalais kreipkitės į 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Ave., Chicago, 111. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Es ta t e 
reikalais. Be to, veikia Notariatas , 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Incocne Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

Namy Apšildymas 
. . įdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus lr power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu del du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje lr 
vakarų priemiesčiuose. 

A L B I N A S B A N Y S 
4 4 7 - 8 8 0 6 

? ' ; • - ' • • ; -'• |:"":':H!imw!f!]!M» 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis . Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos. 
BBifflfli »H" IMI! Pn'MWffllWmi!OTJX 

A. VILIMAS 
I V S O V I N G 

Apdraustas perkranstymM 
— Įvairių a ts tumų — 

823 VVEST S4th PLACE 
Telef. _ FRontier 6-1882 

HELP VVANTED — VYBAI 

GENERAL PRACTITI0RER 
S P E C I A L I S T 

Town of 7.500 serving 50,000 rural 
population. Good sehools, 180 bed 
new hospital on interstatė high-
way; 2 hours from Chicago. 

Cail Collect 

J. Revell (815) 872-1255 
H. Goebel (815-875-2811 

HELP WANTED — MOTERYS 

TYPIST — INSURANCE POLICY 
Expanding dept. — fire and easu-
alty background preferred — 60 
words per minute. Starting salary 
commensurate with experience. 

TEL. 922-3622, ext. 5 1 

SECRETARY 
For local law office 

Apply 
2553 W. 47th STREET 

Until 4 P. M. Closed Wednesday 

PROGOS — OPPORTUNPTIES 

25 cents a pound for brass — 
Highest prices for copper; 

ATLAS-KLAPMAN PAPER Corp. 
2432 W. B a n y Avenue 

T E L — 935-8747 
2 bloeks south of Belmont Ave. 

m n — M — i — i — i — i — ' — l — — ~ > — — ~ — 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. 83 P R 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dfil pa
tarnavimo nemokamai. 

Išnuom. 3 kamb. butas (be baldų) 
rūsy. moteriai. 70 ir Talman apyL 
GR 6-0397 

IIOW 
TO GET 
YOIJK 

ZIP 

i. L Ask your 

• 1 * 
J Code Map in the 

i postman. |__ 
"» Look at the 2lp 

Code Map in tl 
Ye!iow Pages^^ 

*\ Callyour W \ 
Post Office. 

^SSfc. 

Sž 
t m sdvertising eontribvtod 

u jįj* for the public good . 

Remkite "Draugę". 

D f! M E S I O ! 

S I O ! 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTET> STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
'eidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite u* prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą. 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės j "Draugą". 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J . LEEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marąuette Pk.f 62 M So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. SekmadieniaiB uždaryta. 

r ^ 

V 

Ką tik išėjo iš spaudos ' 

BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 
(Antroji laida) 

Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 
(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio
je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirusiško turinio šis veikalas 
netilpo Balio Sruogos raštuose, išleistuose Lietuvoje. Išlei
do Terra, t i ražas — 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 doL 

Užsakymus siųskite: 

, , D R A U G A S " 
4545 Wes» 63rd SI., Chicago, Illinois 60629 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems uasiskaitvti. 

file:///TNESHPOSTLTORa


ALTOS SUVAŽIAVIMAS 
(Atkelta iš 3 pusi.) ti , kur mūsų reikalas ir veikti e-

A H T , , . v tnergingai. Amerika skiria daug 
Aha L. bendruomene parašytu m i H j k o v a i rfe§ i m p e r i a l i s t i : 
bendrą raštą Valstybes d e p a r t a - | n i o komunizmo grėsmę Reikia 
mentui, uzt iknndami, jog imasi i i -. . .. . ., ,, 
atsakomybės prieš būsimą n e p r i - ' m o k < 

klausomos Lietuvos vyriausybę 
dėl sumų iš užšaldytų fondų 
duodamų išlaikymui ir tų Lie
tuvos atstovų, kurie naujai pa
skiriami. Tai palengvintų gauti 
lėšų toms atstovybėms. 

Apgailestavo, kad dar vis ne-

Mes turime parodyti, kad lietu 
vių laisvės kova yra dėl tų pa
čių idealų, dėl kurių ir Amerika 
kovoja. 

Dr. St. Biežis skatino rodyti vi
sokeriopą paramą Altai. 

Gudelis sveikino "Naujienų" 
įvardu. "Draugo" vardu sveikin-

randama galimybių Altai sk lan- . i„ , T D , . . . . 
,v. . , j , , v . * i damas kun. J. Prunskis pasigere-dziai bendradarbiauti su Liet. !- , j A u • * • u •* • , , . , i]o, kad Altą Įstengė besitnnan-
bendruomene, pažymėdamas ' 
kad kai kurie L. bendr. veiksmai nesuprantami. 

L. bendruomenei dar nėra pa
vykę sutraukti visų išeivių lietu
vių generacijų; kai kuriais atžvil
giais reikėtų persitvarkyti. 

Vyskupas pasidžiaugė Altos ry
šiais s« kitomis tautybėmis. Šiuo 
keliu ateityje eiti dar plačiau. 

Dėl užsaldytų fondų 

Eug. Bartkus priminė Valsty
bės departamento pareiškimą, 
kad jie labai atsargūs su išlaido
mis iš Lietuvos fondų, nes turės 
duoti atskaitomybę laisvai Lietu
vai. Dėl rusų-vokiečių sutarties 

čias grupes sumobilizuoti bend
ram Lietuvos laisvinimo darbui. 

A. Budreckas sveikino šaulių ir 
teisininkų vardu, L. Šulas 
— "Sandaros". 

Inž. E. Bartkus visiems dėko
damas pasipasakojo, kad jo prin
cipas planingiau paskirstyti dar
bą ir kuo daugiau jėgų į jį į-
traukti. 

Marija Varnienė, dail. Juozas Kiburas, Jonas Auklčiunas, šio sky
riaus redaktorius ir dail. prof. Adomas Varnas alvudiečių parengime. 

Nuotr. M. Nagio 

ŠVENTAISIAIS PASKELBTI 
40 KANKINTŲ 

Popiežius Paulius VI Šv. Pet
ro bazilikoje įspūdingose iškil-

Skaudžiausias įvykis dirįrnėse visam katalikų pasauliui 
bant Altoj, buvo dr. Grigaičio! šventaisiais paskelbė 40 Angli
mi rtis, nors su juo beveik visais i jos kankinių, kurie 16 ir 17-me 
klausimais mūsų nuomonės sky-1 amžiuje mirė už savo ištikimy-
resi 

ir jėzuitus. 40-ties šventųjų An
glijos kankinių užtarymu, lai
kui bėgant yra įvykę daugelis 
stebuklų. Jų pakėlimas į altorių 
garbę, kaip pabrėžė Paulius VI, 
galės daug prisidėti prie viso 
pasaulio tikinčiųjų dvasinio gy
venimo sustiprinimo, tikrosios 
krikščionių vienybės įgyvendini-

ga tur i būti praleidžianti orą Į 
ir mažai tepraleidžianti šilumą. 
Šios abi ypatybės sutampa, t. 
y., labiausiai praleidžiančios orą 
medžiagos ir y r a kar tu mažiau
sia praleidžiančios šilumą. 

Kad statybos medžiaga pra
leistų orą, y ra svarbu tuo at-

į žvilgiu, jog duoda galimybės pa
sikeisti dujoms t a r p gryno lau-
vairiais gyvenimo procesais, 
kvėpavimo, prakaitavimo ir 1.1., 
vidaus oro, esančio kambario vi-

j duje. J u o didesni medžiagoje 
' tarpeliai, juo lengviau oras pa-
j sikeičia. 
| Geriausiai praleidžianti orą sta 
tybos medžiaga yra kalkinis 
akmuo ir kalkės, kurią vartoja 
atskiriems akmenims ir plytoms 

(tarp savęs sujungti . Kiek men
kiau oras eina p e r gerai išdeg
tą plytą ir menkiau per gra
nitą, marmurą. 

Kiek statybos medžiaga ši-J 
lumos praleidžia, priklauso ne 
nuo tarpelių didumo, bet nuo 
bendro esančio juose oro kiekio. 
Juo daugiau tarpeliuose oro, 
kuris grei t nepraleidžia šilumos, 

DRAUGAS, antradienis. 1970 m. lapkričio m. 17 d. 

Vienas gražiausių prisimini-įbę katalikų tikėjimui. Jų to-f-—T^ ^ ~ ^. . . . Į ™ m a ž i a u medžiaga praleidžia 
mų, kad tie, kūne atrodė nedrau- ' — ;~ *"*' • * T » •*•* ' •**• « - — a-r..a =-= 
gai, net politiniai priešai, labai 
gražiai dirbo," kalbėjo inž. Batt-

buvo svarbu gauti Valst. dept. už- j D i s k u t u o j a n t f i n a m i n į 
tiknnimą, kad Lietuvos byla tebe-j § i m ą 5 d i a v s u s t o t a i e n a_ 
ra gyva ir tas užtikrinimas gau
tas. 

A. Pužauskas iškėlė klausimą, 
kodėl buvo Altos raštinėn pa
kviestas dirbti ta lkininku L. Pra
puolenis, vienos grupės pirmin. 

Dr. Šimaitis atsakė, kad Aha 
į partijos bilietą nežiūri ir prii
ma dirbti visus, kurie nori dirbti. 
Altą neskirsto žmonių pagal pa
žiūras. 

J. Jasaitis patvirtino, kad L. 
Prapuolenis dirba gerai. Neleng
va rasti talkininkų, kurie sutinka 
dirbti. Be reikalo reiškiami čia 
priekaištai. 

Protestavo, kad Pužauskas ly
gino dabar Altos pakviestą žmo
gų sufT5lorkurni. Į Altos darbą da
bar pakviesti geriausi žmonės, 
kurijfiįs galėjome gauti. O kas gi 
pakvietė Morkų? — klausė. 

bes ir reikšmę Anglijos katali
kų Bažnyčios gyvenime ryškiai 
iškėlė Paulius VI-sis j au gegu
žės 18 d. konsistorijoje, kalbė
damas apie savo nutarimą juos 

.paskelbti šventaisiais. Visi An-
mų įgijimo Altai. Dr. Biežis pa- '•• į į y j ^ kankiniai pasižymėjo sa-
sisakė už. J. Jurkūnas reiškė abe- i V O ištikimybe katalikų Bažny-
jonių; J Jasaitis kėlė mintį, k a d : č i a i ^ p o p i e ž i a u s primatui, už 
gal nereikėtų is sių patalpų kraus- ! k u r į b u v Q l a b i a u s i a i persekioja-

mi. 

ir aukštųjų idealų, kuriais r e - i s i h i m o s - K ^ dažniausiai var 
miasi taika ir žmonijos gerovė, l ^ j a r :u statybos rr.eaž:*cru r;a-
respektavimo 

STATOMOSIOS MEDŽIAGOS 
YPATYBĖS 

žiausiai šilumos praleidžia me
dis, paskui plytos ir kalkių ak
muo. Lengvai praleidžia šilumą 
kietosios akmens rūšys, mar
muras, grani tas i r kit. 

J . Mškns. 

tytis, tačiau dr. Simaičiui ir dr. 
Danilevičiui išryškinus, kad na
mai ūkiškai išsilaikytų, reikštas 
palankumas tam reikalui ir jį ga
lutinai sutvarkyti pavesta nauja
jai valdybai. L. Simutis užakcen
tavo reikalą, kad Altos archyvas 
tikrai turėtų būti gerai sutvarky
tas, kam reikia erdvesnių patal
pų. 

Pranešimuose iš vietų kalbėjo 
dr. Pautienius, E. Paurazienė, 
kun. A. Stasys, E. Devenienė ir L, 
keldami reikalą geresnių ryšių su 
centru, gausesnės informacijos,'1510- Naujųjų 40 šventųjų kan-
gyvesnio panaudojimo skyrių ini- j k i n i u tarpe yra 13 vyskupijų 
ciatyvos. į kunigų, 10 jėzuitų ir 10 įvairių 

Sudarius naują valdybą, kurios j kitų vienuolijų vienuolių, 4 pa-

— Meluodamas toli nuvažiuo-
(Liudvina-

Higienos reikalavimai stato
ma jai medžiagai niekuomet ne-

Be to jie pasižymėjo savo !
 s i s k i r i a nuo reikalavimų drabu-

drąsa išpažinti tikėjimą, k a n - ; ž i ų m edžiagai. Statomoji medžią si, bet kaip s u g r į ž t ' 
t r ia i pakęsti kalėjimo vargus, !

 k o atmosferos oro ir suteršto į-1 viskių patar lė) . 
nesibaigiančius tardymus ir į-1 ' 
vairiausius kankinimus, kurie, ' 
ta is laikais buvo labai žiaurūs. 
Kar tu jie parodė tikrai herojiš
ką artimo meilę, atleisdami savo 
kankintojams ir karštai melsda
mi Dievą, kad jų kančia ap
šviestų kovojančius prieš Bažny 
čią ir prisidėtų prie tikrosios 
krikščionių vienybės įgyvendini-

— I 

E. Devenienė skatino daugiau i sąstatą jau paskelbėme vakar, bu-; sauliečiai ir 3 šeimų motinos. 
įtraukti į darbą skyrius. Priminė, 
kad Lietuvos fondai buvo užšal
dyti Altai kreipusis į vyriausybę. 
Altą turėtų daugiau apie tuos 
fondas žinoti. 

Dr. Pautienius pageidavo, kad 
būtų pagyvinti ryšiai ta rp cent
ro i r skyrių. 

Inž. A. Rudis priminė, knd Al
tos atstovai yra pakartotinai kal
bėję su valst. departamentu dėl 
diplomatų ir jie pareiškė, kad jie 
skirs lėšų tik nepriklausomos Lie
tuvos paskirtiems diplomatams. 

Pr. Šulas priminė, kad į spau
dos konferencijas reikėtų kviesti 
galimai visų laikraščių atstovai. 

Sveikinimai prie pietų stalo 

Suvažiavimo dalyviai buvo pa
vaišinti maistingais pietumis, ku
rių metu T. Blinstrubas pasi
džiaugė, kad Altoje visos grupės 
darniai dirba. 

Altos garbės pirm. L. Šimutis 
išryškino buvusių primininkų in
žinieriaus Rudžio ir inž. Bart
kaus veiklą. Prašė nuotraukų jo 
rašomai apie Altą knygai. 

Inž. Ant Rudis skatino uoliai 
stebėti ir sekti tarptautinius įvy
kius ir, pramatant jų eigą, iš 
anksto veikti. Pvz. dėl vokiečių— 
rusų artėjimo jau reikėjo veikti, 
kai Brandtas lankės VVashingto 

vo padaryta petrauka trumpam! Visi jie, pagal to laiko papro-
naujos valdybos posėdžiui, kurio čius, buvo pakarti, prieš tai iš-

Solistei 

ALDONAI STEMPUŽIENEI , 
jos brangiam tėveliui mirus, nuoširdžią už
uojauta reiškia 

CHICAG0S LIETUVIŲ OPERA 

metu valdyba išsirinko nauju pir
mininku dr. K. Bobelį. Kitomis 
pareigomis bus pasiskirstyta vė
liau. 

Naujasis pirmininkas dr. K. Bo
belis padėkojo už pasitikėjimą, pa
sižadėdamas, kiek tik jėgos leis, 
nuoširdžiai dirbti. 

Priimtos rezoliucijos ir jų pa
ruoštą tekstą valdyba spaudai per
teiks vėliau. 

Suvažiavimą uždarė Altos gar
bės pirmininkas L. Šimutis, linkė
damas naujam pirmininkui ir 
naujai vadovybei Lietuvos laisvi
n imo bylą tęsti su nauja energi
ja. 

Apskritai, suvažiavimas buvo 
sklandus ir darbingas. 

/ . Daugi 

BANKROTAS I E PELNAS 

Didžiausia pasaulyje geležin
kelių bendrovė Penn Central 
Company, buvo paskelbusi, kad 
einanti prie bankroto, nes pra
ėjusiais metais turėjo 194,5 mi
lijonus dolerių nuostolio. Ta
čiau per šių metų t r i s ketvir
čius kompanija s ta iga pradėjo 

ne. Jis tada aptarė su prezidentu' atsigauti ir turinti j au 17,6 mi-
sutarties principus. Reikia suvok- > lijonus dolerių pelno. 

kentę įvairius kankinimus. Ypa
tingai jaudinantis buvo Marga
ri tos Clitherow, gausios šeimos 
motinos nužudymas, kur i buvo 
kalt inama priglaudus kunigus 

S V E I K A T A 
(Atkelta iš' 2 psl.) 

lenkę ir savais darbais tokį nu
siteikimą įgyvendinę, mes tap
sime gražiausios reformos ant 
žemės dalininkais. 

Taip save reformavę, mes tap 
sime verti būti savo t au tos ge
nijaus prelato Mykolo Krupavi
čiaus tėvynainiais. Gėrio, tiesos 
ir grožio dalininkais būti yra 
vertingiausioji žmogaus savybė. 
J i neša laimę kiekvienam čia 
esančiam ir anapus atsiradu
siam — Dievo akivaizdoje sto
jus . Tad visi lietuviai, Krupavi
čiui visokeriopai atsidėkoti — 
jį remti nepamiršdami, refor-
muokimės savo veikloje į dva
sia tikresnius, protu pajėgesnius 
ir kūnu sveikesnius asmenis, 
savo, savo vaikų bei ar t imo ge
rovei ir Tvėrėjo garbei! 

P. S. Prelatas Mykolas Kru
pavičius pasiekiamas: 1411 
South 48th Court, Cicero. Illi
nois 60650. Tel.: TO 3-7745. 

L 

A. + A. 
PETRUI KRIKŠČIŪNUI 

m i r u s , 
ALDONĄ ŠMULKŠTIENC ir šeima nuo-
širdžiai užjaučia 

Danutė Stankartyte 

Operos choro narį 
A L F R E D Ą B L I S K Į , 

jo broliui Vokietijoje netikėtai žuvus, nuo-

širdžiai užjaučia 

CHICAG0S LIETUVIŲ OPERA 

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SŪNUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

NAUJOJI KOPLYČIA ŽINOMA KOPLYČIA 
De Young-Vroegh Funeral Home Leonard Funeral Home 

649 East I62nd Street 10821 So. Michigan Avenue 
South Holland, Illinois Chicago, Illinois 

Irgi parūpiname šermeną kambarins kitose Chicagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose. 

Patarnavimas dieną arba naktį, šaukite telefonu COmmodore 4-2228 

A. + A. 
PETRUI KRIKŠČIŪNUI mirus, 

liūdinč'us artimuosius — žmoną 0N$, dukrą ALDO
NĄ su šeima ir sūnų VYTAUTĄ gUiai užjaučiame. 

Juozas ir Agnė Kižiai 
su šeima 

A. f A. 
DR. LIUDA ONA KAČANAUSKAS 

PAGAL TĖVUS JOVAIŠAITĖ 

Gyveno Kankakee, Illinois. 
Mirė lapkr. 14 d., 1970 m., 11:30 vai- ryto sulaukus 66 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr.. Pušaloto parapijos. 
Pasiliko dideliae nuliūdime sūnus Gediminas, dukterys 

Birute-Asa ir Renata, du anūkai Lora ir Rimas, pusbrolis 
Bronius Pranulis. Lietuvoje liko sesuo Ona Pučkiene su šeima 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus Marąuęttę koplyčioj. :̂ 532 
West 71st Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 18 
dieną iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Mari
jos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietu
vių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, anūkai, pusbrolis ir visi kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. A. Petkus, Tel. 476-2345. 

/ \ . I J\» 
ALBERT M. DISIS 

Gyveno 6040 S. Tripp Ave., Chicago, Ulinois. 
Mirė lapkr. 15 d., 1970, 8:15 vai. ryto, sulaukęs, 58 m. 

amžiaus Gkne Chieagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bernice (Schwitt), 

sesuo Betty Barshis, brolis Leonard, brolienė Dolores, švoge-
ris Bruno Schwitt su žmona Estelle; 7 sūnėnai ir dukterėčios: 
teta Anna Snukis, giminaitė Anne Rabinsky su vyru Richard 
ir kit: giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lithuanian Chamber of Commeree. Tx>yal Order 
of Moose Lodge No. 3. Ūkininkų Dr. ir St. Jude League. 

Kūnas pašarvotas Egan kopi,. 3700 W. 63rd Street. 
Laidotuvės įvyks treč., lapkr. 18 d. iš kopi. 8:45 vai. ryto 

bus atlydėtas į St. Mary Star of the Ssa parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero Liet. kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sesuo, brolis ir kiti g'minės. 
Laid. direktorius Egan, tel. LU 2-2000 

- " > • , . -

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DfiiMiO 

L a .' d o t u v i y D i r e k t o r i a i 
Trys M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South Galifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-S852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas—YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lsf St, Teief. GRevehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhail 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

10<& — 20% — 30% pigiau mokėsit 
nž apdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pas 

FRAN K Z A P 0 L I S 
S208M We*t »5th Į f c f 

Chl(-ac°. IUtnota 
TeL GA 4-HK54 Ir GR 6-4SM 

G e L e s 
., Vesttn ems. banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Beverlv Hills Oėlinyčia 
2448 W. 63rd Street, Chicago, IlHnols 

TEK PR 8-nsS3 — P R 8-0834 

Remkite tuos biznierias, ku

rie skfeilaaa "Drauge"! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR S Ū N Ū S POVILAS J. RIDIKAS 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street TeL REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CaMornia Ave. Tel. LAfayette 3-3572 

3354 So. Halsted Street Tel. YArds 11 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. Lituaniea Ave. Tel. YA 7-1138-1139 

ANTANAS M. PHILLIPS VASAJTIS - BUTKUS 
3381 So, Utoanic* Ave. TeL YArds 7-3401 1446 S. 50th Ave., Cicero, IlL, Tel. OL 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 17 i 

x Roselando Lituanistinėje 
i mokykloje mokinių skaičius 
: padidėjo art i dvigubai, tai nuo 
pelnas mokyklos vadovybės, be-

j sirūpinanėios lituanistiniu švie
timu ir tėvų vertinančių lietu
vių kalbos reikšmę. Mokykloje 
dirba mokytojai vedėja M. Pe-

X Grandies tautinių šokiu Į teraitienė, kun. C. Auglys ir 
grupė, vadovaujama Irenos I Z. Burneikytė. Mokyklos glo-

Smieliauskienės, šiandien, lap- j bėjai yra Visų Šv. Parapijos 
kričio 17 d., 8 vaL vak. atliks | klebonas Pr. Lukošius ir LB 
programą TV WGN, 9-to kana- ! Apylinkės pirm. Br. Macevi-
lo direktorių, techninio perso- I čius. Šios mokyklos Kalėdų eg-
nalo ir mecenatų bankete. To j lutė bus gruodžio 19 d. 6 vai. 
kanalo vadovybės pagalba y r a ; v . parapijos salėje. Eglutės 
vilties Grandžiai patekti į E d į šventę ruošia tėvų komitetas: 
Sullivan programą. Į pinn. dr- **• Sutkus, vicepirm. 

x Dr. Kazys Pemkus, keletą j A. Kaušienė, talkininkaujant vi-
metų dirbęs Dwight, DL, ligoni- šiems mokinių tėvams. Progra-
nėje pereitą savaitę su šeima į m 3 išpildys visi mokyklos mo-
persikėlė į Elgin, UI., kur susi- j kiniai. 
tvarkęs dirbs ligoninė j kaip spe- i x Pasididžiavimas gražiau-
cialistas i r atidarys savo priva- į s i a rezidencija tė ra lygus tuš
čios praktikos kabinetą. č i o s statinės skambėjimui, jei 

x Lietuvių Istorijos draugi- rezidencijoje nėra lietuviškų 
jos jaunųjų istorikų sekei jos ; knygų lentynų. O lietuviškų 
narių susirinkimas įvyks š. m. < knygų "Draugo" adininistraci 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE Įima lankyti šeštadienį nuo 2 

vai. p. p. iki 9 vai. vak., sek-
- Prof. dr. Vytautas Bie- m a d i e n j n u 0 9 Val. ryto iki 6 

liauskas, Xavier univ. Cincinna- j y a l v a k a r o . šeštadienio v a k a 
ti, Ohio., psichologijos katedros 1 ^ 7 : 3 0 v a l įVyks oficialus pa* 
vedėjas, gavo savo departamen- r o d o s atidarymas — akademi-
tu i dvi stambias sumas iš JAV j a p ^ o d ą organizuoja N. P . 
Teisingumo ministerijos progra- | Marijos seserų rėmėjai Water-

buryje. 

Liet. skautų,-čių suvažiavimas buvo gera proga susitikti seniesiems skautijos darbuotojams. Stovi iš k.: 
dr. S. Matas, K Tallat-Kelpša. L. Milukienė. S. Gedgaudienė, M. Jonikienė. A. Saulaitis, F. Kurgonienė 
pirmūnas P. Jurgėla, O. Zailskienė. Vs. Šenbergas. VL Vijeikis. A. šenbergienė, V. Kizlaitis, R. Molis 
ij j j t Nuotr. VL Bacevičiaus 

moms, liečiančioms policijos pa 
ruošimo pagerinimui paremti. 
Viena jų 74,600 dol. y r a skirta 
policijos tarnautojų mokymui 

Kun. V. Valkavičius Lais
vės Varpo koncerte. Laisvės 
Varpo radijo programa Bosto-

lapkričio 19 d. 7 val. 30 min. 3<>je visada galima rasti užten-

CHICACOJ IR APYLINKĖSE 
GAJA PAMINĖJO SAVO 

MIRUSIUS NARIUS 

Lietuvių katalikų gydytojų 
Korp! Gaja lapkričio 15 d. tėvų 
marijonų koplyčioje prie Drau
go turėjo metines šv. Mišias už 

džiant, pirmuosius numerius į-
teikė Amer ikos Lietuvių Ta ry 
bos g a r b ė s pirm. L. Šimučiui, 
Draugo red. kun. P . Garšvai , 
Tautinės sąjungos pirmininkui 

į T. Blinstrubui , dr. S. Biežiui 
ir kt . T r u m p u žodžiu žurnalo 

mirusius savo narius. Po Mišių . 
~^ . . . . leidėjus pasveikino red. P . 

vak. A. Rūgytės bute, 6547 So. karnai ir tik ką išėjusių, pavyz- ] ^ ° ^ t empas 3 3 6 nuru^ių^ų G a r š v a i r T - Blinstrubas, į teik 
Washtenaw Ave. Gintaras Pla- * * • , Č. Grincevičiaus romaną 
čas skaitys tęsinį savo paskaitos i "Geroji Vasara", O. Nendrės 
"Lietuvos architektūros raida". [ romaną "Antroji Banga", H. 
Jaun. ist. sekcijos nariai ir jų Suedermanno noveles "Iietuviš-
bičiuliai kviečiami dalyvauti, j kos apysakos" ir daugelį kitų. 
J I , sekcijos nariai ir jų bičių- i x A u k o s stiprina spaudą, 

X Dr. J . ir A. Juozevičiai kar tu ir lietuvybę. "Draugą" 
porai savaičių išvyko atostogų, aukomis parėmė: po 3 dol. — 
Žada aplankyti pietines valsti- J - Velutis, P. Simols, St. Stasiū-
jas ir pasiekti Floridą. n a s ; po 2 dol. — Ona Motiekai-

x Halina ir Vacys Bagdonai t i s - Frank Žukauskas; po 1 dol. 
sugrįžo iš Floridos aplankę sa- — J- B White ir V. Mazoliaus-
vo gimines ir pažįstamus. La- kas. Labai ačiū. 
bai patenkinti kelione, nes oras x A n n a Morkūnas, VValling-
buvo šiltas i r malonus po šaltos f o r d - Conn.. atnaujindama pre-

val. ry to ligi 9 val. vak. Atei
nančio sekmadienio vakare ji 
bus uždaryta. (bk) 

CHICAGOS LIETUVOS KA
RIUOMENĖS KŪRĖJAMS -

SAVANORIAMS 

tarpasmeninių santykių srityje,! n e yj . a vedama Petro Viščinio 
Kasmet šios programos išlai
kymui yra ruošiamas koncer
tas. Šįmet koncerto dalį išpildė 
kunigas V. Valkavičius, pianis
tui Vyteniui Vasyliūnui akom
panuojant. Koncertinę programą 
vedė ir įžanginį gražų žodį pa
sakė poetas St. Santvaras. Ku
nigas Valkavičius išpildė šiuos 
dalykus: "Vai toli, toli" i r 
"Ant kalno malūnėlis"' — dvi 
liaudies dainas, harmonizuotas 

o kita 15,700 dol. policijai ap
mokyti jaunimo geresniam su
pratimui. Prof. Bieliauskas y ra 
neseniai paskelbęs straipsnį apie 
šias programas ("Div. 13 News-
let ter of the A.P.A.). 

— East St. Louis, DL, lapkri
čio 22 d. 3 val. p.p. ir gruodžio 
5 d. 7:30 v. v. Southern Elinois 
universiteto auditorijoje (Com
munications Building Theater) 
Erdwardsville, UI., Irenos Gin-

Chicagos. 

x J. Bacevičius, JAV L B 
čikagiškės apygardos didžiosios 
Marąuette Parko apylinkės val 
dybos vicepirmininkas, palaiko 
ryšius su L B Chicagos apygar
dos valdyba Spaudos mėnesio 
klausimu. J is pažadėjo pasirū
pinti, k a d Marąuette parko 
apylinkės ribose būtų paskleis
t a 3000 mėnesiui garsinti la
pelių. 

X Juozas Vaineikis, Chica-
go, BĮ., paragintas lietuvių spau 
dos mėnesio proga LB išleisto 
atsišaukimo, atnaujindamas pre 
numeratą, pridėjo 10 dol. auką 
ir ją paskyrė vienam lietuviui, 
nepajėgiančiam "Draugą" užsi
sakyti. Ši prenumerata dienraš
čio administracijos buvo paskir
t a vienai neturtingai našlei dai
lininkei, nepajėgiančiai pratęsti 
prenumeratą. Aukotojui nuo
širdžiai dėkojame. 

X A. Matulionis, Plattsburg, 
N. Y., atnaujindamas "Draugo" 
prenumeratą, šiltais žodžiais į-
vertino mūsų spaudos darbus 
ir prisiuntė 10 dol. auką spau
dai paremti . Labai ačiū. 

x LDK Birutės dr. C. Chi
cagos sk. lap. 21 d. 8 v. v. Jau
nimo C. rengia koncertą — ba
lių. Programoje dalyvauja J. 
Puodžiūno baleto studija. Ka
dangi balete dalyvauja daug 
jaunų šokėjų, net visas 16, to
dėl į balių kviečiamas ir jauni
mas bei studentija, kurie prie 
įėjimo aukoja tik pusę kainos. 
Staliukus prašom rezervuoti 
tel. 925-0927 arba RE 5-5118. j 
Pavieniams svečiams, kurie ne
gali sudaryti grupės, bus pa
rengti atskiri stalai. (pr.) 

X Marąuette Parko Lituanis
tinės Mokyklos Tėvų Komiteto 

numeratą, pridėjo 5 dol. auką. 
Labai ačiū. 

nes, neturėdami duomenų a r 
miręs asmuo t ikrai yra kūrėjas 
- savanoris, nevykdome su mi
rusiuoju ginklo draugu atsisvei
kinimo apeigų, kas jo artimie
siems y ra labai skaudu. Norint 
to išvengti, prašome neatidėlio
j an t visų įsirašyti į skyriaus 
narius, o nario metinis mokestis 
y ra t iktai t r y s dol., bet nega
lintieji jo užsimokėti nuo tos 
pareigos yra atleidžiami. 

Metinis skyriaus narių susi
r inkimas šiemet įvyks lapkričio 
29 d. 2 v. p.p. 6245 S. Western 
Ave. Chicago Savings and 

. damas nuo savęs vieną žurnalo minėjimas. Pirm. dr. J. Starkui . _ „ . _ . y"Xiao . . . egz. mecenatui dr. L. K n a u c e -atidanus, apie mirusius narius ,.° "•V, ' r
T_ „ . , v hunui, 

kalbėjo dr. K. Rimkus, ypač 
prisimindamas visiškai neseniai Pabaigoje bendrai visų buvo 
mirusius du Gajos korporaci- sugiedotas vienas posmas "Gau
jos aktyvius narius — dr. Vin- deamus ig i tur" ir iškilmingai 
cą Kožica ir dr. Bronių Gai- išnešta vėliava. Po to buvo va -
žiūną. Savo kalboje jis prisimi- karienė i r pasilinksrnininrias, 
nė ir anksčiau tiek tėvynėje, g ro jan t žinomam Neo-Lithuania 
tiek svetur mirusius narius, ku- orkestrui , kuriam vadovauja 
rių skaičius jau yra gana dide- Alg. Modestas . Prie stalų buvo 
lis. išplatinti beveik visi "Naujo-

Paskiau pirmininkui dr. J. šios Vi l t ies" žurnalo pirmojo 
Starkui vadovaujant, Gajos na- numerio egzemplioriai. Šventė 
riai gydytojai dar svarstė savo praėjo pakiliai ir sklandžiai, 
organizacinius ir bendrus lietu- P s . 
viškus reikalus, kurių taip pat 
buvo nemažai. Tarp kitko buvo Z« SODEIKIENĖS KŪRYBOS ^ ^ b a n k Q p a r e n g i m ų p a t f l J . 
nutarta prisidėti prie Liet. Pro- j j poje, į kurį kviečiame atsilanky-
fesorių draugijos leidžiamos: C h i lietuviai d a ž n a i ; « ir įsirašyti į skyriaus narius, 
knygos "Lietuvos universite- , . , , - . . - t _. . . I Valdybos adresas y r a : L. K. 
tas". Kadangi visi gydytojai f ^ ^ a u g t i s mūsų dadimnkų • ^ / 
skuba pas savo pacientus, tai kūrybos parocorms, kurios se- ^ * g ^ 
susirinkimas buvo neilgas, bet z o n o m e t u ™*»™» Čiurlionio * 
ateitininkiškai veiklai svarus. ; ^ l e n j o j e . Pereito šeštadienio 

vakare , lapkr. 14 d., ten buvo 
a t ida ry t a dailininkės Zitos (Bi-
liūnaitės) Sodeikienės dailės 
darbų paroda. 

Į iškilmes susirinkusius t au - g03 Lietuvių televizijos progra 
tiečius parodos ruošėjų — Aka-1 moj, be kitų numerių, matėme 

Lietuvių Studentų Korp! demikų skautų filisterių v a r d u : vikriai tautinius šokius šokan-
Neo-Lithuana metinė šventė į. • pasveikino pirm. R. Dirvonis.j t į ir mūsų studentiškąjį jauni-
vyko lapkričio 14 d Jaunimo pakviesdamas Čiurlionio galeri-! mą. Tai Jaunimo centro studen-
:entre įnešus vėliavą ir prezi- 1 o s direktorių dail. Pet rą Alek- tų ansamblis. vadovaujamas 
iiumui užėmus vietas scenoje, \s$ terti ž o d J i r pr is tatyt i dai- Leokadijos Braždienės. 
šventė buvo pradėta Lietuvos , l i r ^ k ė s kūryr. ą. 
himnu. Pagal savitas apeigas: z . Sodeikienė parodoje patei-
buvo atidaryta šventė trumpo- k ė 40 paveikslų. Tai jos pasku-
mis kalbomis, iškeliant korpora-: t į R į 0 m e t o tapyba, ofortai, ko-
cijos idėjas ir tautinį momen- Į lažiniai darbai, įvairūs kitokie 
tą, kuris ypač svarbus šiose piešiniai. Temos įdomios i r į-
išeiviškose gyvenimo aplinkybė- • vairios. Jos kūrybos centre y r a 
se. Trumpai kalbėjo Korp! Neojžmogus, kurį supa nuo jo neat -
-Lithuania Chicagos skyriaus : skir iama aplinka. Išraiškos for-
pirm. Algis Augaitis, vyriausios m o s ir spalvos įdomios gražios, 

N e visi kūrėjai - savanoriai 
y ra įrašęs Chicagos V. Di- ? v ^ ? , ; , 
dao jo skyrių nariais, o mirties i m „ ^ r ^ i n n 1iAmmm nPTTin_ ZH. 
atveju gaunasi nesklandumai, 

tautienės vadovaujama baleto \ K. V. Banaičio, "Plaukia antelė" 
studija atliks: "Les Patineurs" ir "Tėvas su motina savo" — 
muz. Meyerbeer, "Valpurgijos dvi liaudies dainas, harmonizuo-
Naktis" iš Gounod Operos tas Vlado Jakubėno, "Mano pro 

žemė" — Br. Budriūno 
muz. Borodino. Įėjimas nemo-' originalią kompoziciją, "Giedu 
karnas, bet dėl tvarkos ir iš- giesmelę" — žodžiai ir melodija 
vengimui spūsties, patartina į-; vyskupo Baranausko ir dar 
sigyti kvietimus, kurie gaunami I niekur negirdėtą "Kražių: gies-
pas Gintautienę i r pas jos m o - m ę " , kurios autorius nėra žino-
kinius. {mas. Giesmė apsako ir apdai-

— Kun. Vladas Budreckas, I nuo ja Kražių skerdynes, tur i 
ilgesni laikotarpį buvęs Brookly moralinio elemento. Kadangi 
no, N. Y. Apreiškimo parapi- giesmė y r a labai ilga, kun. 
jos asistentas, išvyksta į Euro Valkavičius viduriniąja dalį 
pą pagelbėti vysk. A. Deksniui deklamavo, fortepijonui pri ta-
lietuvių sielovadoje ir adminis- riant. Kunigas Valkavičius tu-
traciniuose darbuose. Iki išvy- ri skambų baritoną ir pamėgi-
kimo laikinai yra apsistojęs pas j mą dainuoti. Jo repertuaras yra 
kun. D. Pocių Kearney, N. J . ' parinktas ir ypatingai daug en-

— Dail. Adomo Galdiko pa-ituziazmo kun. Valkavičius rodo 
veikslų paroda, su dideliu pasi-j Kražių skerdynių giesmei. Ku-
sekimu praėjusi Bostone, p e r - n i g a s ruošia medžiagą ir žada 
keliama į "VVaterburį, kuri į- j rašyti šiuo klausimu anglų 
vyks gruodžio 5 ir 6 dienomis spaudoje. (EI. V.) 
Šv. Juozapo mokyklos salėje 
29 John Street. Paroda bus ga-

—St. 

NEO-LITHUANŲ METINĖ 
ŠVENTĖ IR NAUJAS 

ŽURNALAS 

MIKLIŲ KOJŲ MŪSŲ 
STUDENTAI 

Pereito sekmadienio Chica-

Chicagos Grandies šokėjai pakiliai 
šoka Jaunimo centre. 

Nuotr. V. Kauliaus, SJ 

X Marijona ir Vladislovas 
Melkai, ilgamečiai Bridgeporto 
gyventojai, nuolatiniai "Draugo" 
skaitytojai, lapkričio 25 d. šven
čia 25 m. savo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Vladislovas yra 
buvęs maisto krautuvės savi
ninkas, o vėliau ilgesnį laiką 
dirbo Field muziejuje. Marijo
na buvo šeimininkė klebonijo
je. Jos duktė a. a. pranciškietė 
ses. Matilda yra mirusi prieš 
6 metus. Jos (pirmojo vyro) 
sūnus Antanas turi gerą tar
nybą ir augina gražią šeimą; 
jo sūnus eina kolegijon, reng
damasis tapti kunigu. Marijona 
ir Vladislovas Melkai yra dau
gelio lietuviškų organizacijų vybei i r globėjams 
nariai, daugelio vienuolynų re- Metinės Neo-Lithuania šven-
mėjai. Jubiliatų intencija tą die t ė s P1-0?* sveikino M. Šimkus 

I ną bus šv. Mišios marijonų kop ] i r akadem. sambūrio pirm. K. 

valdybos pirmininkas Algis Mo
destas, Chicagos skyriaus vice
pirm. Petras Jokubauskas ir tė
vūnas Romas Česas. Į seniores 

geriau įsižiūrėjus ir pagalvojus, 
suprantamos, mielos, patrauk-

Šis ansamblis įsisteigė prieš 
dešimtį metų ir turi 35 narius, 
šoka pasidalinę dviem grupė
mis. Ansamblį globoja tėvai jė
zuitai. Jam priklauso Chicago-
je ir apylinkėje studijuojantis 
mūsų jaunimas. Jie, per daug 
nesireklamuodami, nuolat vie
nur a r ki tur save gražiai rep
rezentuoja. 

Štai, neperseniai, spalio 30, 
šis Jaunimo centro studentų 

lios. Daugelis paveikslų tai **-\__ J T J * * * ? * * * * * * * ~ 
t ies žemėlapis. Dauguma 

pakviestas dalyvauti vad. "In
ternational Cafe" televizijos 
programoj, perduodamoj 9 ka
nalu. 

Didžiausias pasirodymas į-
vyks sausio 31 Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Cia kartu su 
Hamiltono Gyvataru mūsiškis 
stud. ansamblis sušoks 20 au
tentiškų tautinių šokių, tuos 
pačius, kuriuos 1937 m., Baro
naitės vadovaujama, dar nepri
klausomos Lietuvos tautinių 
šokių grupė šoko tarptautinia
me festivalyje Anglijoje i r iš 
dalyvavusių 27 tau tų laimėjo 
pirmąją vietą. 

Tai, be abejo, bus tikrai gra
žus ir įdomus anų šokių atgai
vinimas. Ta pačia proga bus 
•susuktas ir šių grupių pusės 
valandos dokumentinis filmas. 
Tautinių šokių mokytojai Leo
kadijai Braždienei, aukojančiai 
daug laiko ir sugebančiai ap-

buvo pakelta ir priesaiką tar- • veikslų verčia žiūrovą susimąs-
nauti savo tautai davė s t u d . | t y t i > pagalvoti 
Viligailė Lauraitytė. Po priešai 

.— į kių festivaly Chicagos universi
te te . Universitetas tokius festi-

kos jaunoji seniorė jautriu žo-

valius organizuoja kasmet, juo
se dalyvauja apie 15-20 tauty-

Dailininkė Sodeikienė gimė b j ų grupių, i r mūsiškė ten labai 
džiu "padėkojo sąjungos vado- 1 9 3 4 m - Jurbarke . Chicagoje •• ver t inama i r mėgiama. Mūsų 

baigė Marijos aukštesniąją mo-; studentai t ame universitete šo-
kyklą ir Meno institutą. D a l y - j k 0 įr pereitais metais, 
vavo keliose parodose. 1963 m. 
laimėjo Čiurlionio galerijos at- Šis ansamblis taip pat pasiro-

lyčioje. 

X Karilė Baltrušaitytė-Va-
laitienė skaitys 
poeziją. Mūsų jaunoji aktorė 
K. Baltrušaitytė-Valaitienė da-

— , . . lvvaus Brazdžionio poezijos va-
ruosiamas vakaras įvyksta 1 / l ^ J 

kare. šj šeštadienį, 7:30 v. vakaro, 
parap. salėje. Gros geras Bich-
nevičiaus orkestras. Būsite vai
šinami karš ta vakariene. Lote
rijoj galėsite laimėti vertingų 
dovanų. Programą išpildys Ra
mūnas i r Laima Underiai. Malo
niai kviečiame visus tėvelius ir 
svečius savo atsilankymu pa
remti šią lituanistinę mokyklą. Į 
Įėjimas ir vakarienė 5 dol. as-

Vakaras įvyksta gruodžio 12 
d. šeštadienį. Jaunimo Centre. 
Vakaro pradžia — 8 valandą. 

(pr.) 

— Padaryk mane žinantį o 
aš tave padarysiu turtingu, — 
sako gyvenimo išmintis. 

Kasakaitis. Taip pat sveikinimo 
žodį tarė ateitininkų meno 
Korp! Šatrijos vardu A. Zails-

Brazdžionio įkaitė. Studentų ateitininkų Chi
cagos draugovės — J. Jasaity-
tė ir skautų akademikų — V. 
Sabaliūnaitė. šventę užbaigė v. 
valdybos pirmininkas A. Modes
tas ir Chicagos skyr. antrai ka
dencijai išrinktas pirm. A. Au
gaitis, pristatydamas naują 
valdybą — Gudaitytę ir K. Pa-
liulionį. 

Pabaigoje scenon buvo pa
kviestas naujo kultūros ir po-

žymėjimą, o 1969 m. pirmąją j ^ ^ C " * " rengiamos me-
tinės vakarienės programoi 
gruodžio 6, o sausio vidury yra 

j premiją iš tapybos. Ja i nesveti-j 
mi ir amerikiečiai žiūrovai, nes 
dalyvavo ir jų ruošiamose pa
rodose, jų tarpe 1969 m. kvies
tinėje Žiemos parodoje (Win-
te r Show) River Fores t , BL 
Chicagoje buvo suruošusi dvi 
individuales parodas , vieną pa
rodą Los Angeles, Calif. Daili
ninkė iliustravo keletą knygų 
vaikams. Priklauso keliems me
no inst i tutams. 

Parodos rengėjai — filisteriai 
skautai ir dailininkė džiaugiasi, 
kad visuomenė paroda domisi 

iungti tokį gražų studijuojan-! Sandra Ann Wolsfeld, Aurora, DL, 
5io jaunimo būrį prasmingam ! * * į " ? P ^ i o grožio karalienės 

. . . . , , . . . . . titulo Londone, rodo savo sužeis-
tautiniam darbui, priklauso visuomenės padėka. Eln. 

tą kelį, bet mano, kad Ugi rinkimų 
lapkričio 20 d., pasveiks. 

fir 

litikos žurnalo leidėjų tarybos 
pirm. ir šio numerio mecenatas! ir pereitą savaitgalį ją aplankė 

- JAV senate seniausias se- įdr. L. Kriaučeliūnas, kuris pri- apie 400 žmonių, buvo nupirkt i 

"DRAUGO" PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
K A L Ė D O M S 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma. 
Prašau siuntinėti DRAUG4 kaip kalėdinę dovaną Šiam 

asmeniui: 

meniui. Dėl rezervacijų prašom natorius yra sen. Allen Ellender, igtatė "Naujosios vilties" pirmą- 8 paveikslai. Parodą galima lan-
skambinti A Likanderienei teL.83 m., iš Louisianos. Jo termi-jjį numerį- Nusakęs šio žurnalo 
RE 1-9057. (p r . ) j nas baigiasi 1973 m. j tikslus ir sunkumus jį išlei-

kyti kasdien 7—9 val. vak., šeš
tadieni ir sekmadienį n u o 11 

Rogors Morton, respublikonu par
tijos vadas, paneigė gandus, kad 
jis pasitraukiąs iš posto, kurie pa
sklido todėl, kad jis neremęs Wa-
ahingtono kandidatų. 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 

Siunčiu prenumeratai 

Mano adresas: 

Vardas, pavardė 
Numeris ir gatve 
Miestas ir valstybė 
Zip Code 

Parašas 


