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Lietuviai vieningi ir organizuoti 
Vliko seimas Chicagoje • 

Po didingos lietuvių demon- Į du sveikino K. Kleiva, džiaugda-
stracijos pačiame Chicagos cent i masis šio Lietuvos laisvės šauk-
re, šeštadienį greit prasidėjo j lio suvažiavimu. 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini- ' Romuvėnų pirm. Juškevičius: 
mo komiteto seimo sesija. j Vliko nuopelnai dideli tautai ir 

Vliko pirm. dr. J . Valiūnas, Į kraštui, tai šviesus kelrodis į 
pradėdamas posėdžius pakvietė 
maldą sukalbėti vysk. V. Brizgį. 
Ekscelencija maldavo Dangų j 
laisvės pavergtai Lietuvai ir j 
stiprybės mūsų vieningoms lais- Į 
vinimo pastangoms. 

laisvę. 
JAV LB vald. pirm. V. Voler-

tas: L Bendruomenė trokšta, 
kad kiekvienas Vliko užsimoji
mas būtų veiksmingas, lai šis 

j seimas būna pats sekmingiau-
PreL Krupavičiaus testamentas šias. 

Pagerbiant mirusio prel. M. 
Krupavičiaus, buv. Vliko pirmi
ninko, atminimą, buvo pakvies
tas krikščionių demokratų pirm. 
A. Kasiulaitis paskaityti prel. 
Krupavičiaus testamentą: pa-

Naujienų vardu sveikino Gu
delis. Draugo vardu sveikinda
mas kun. J. Prunskis pareiškė, 
kad Draugas visada pasiliks 
draugingas Vlikui. 

Batuno vardu sveikino K. 
laidoti jį be gėlių, pamoksle ir • Miklas, dėkodamas už visoke-
kalbose neminėti jo asmens, o j keriopą paramą, 
iškelti tuos idealus, dėl ko jis j Raštu sveikino: min. Lozorai-
gyveno. Akis ir krūtinę prašė į tis, Liet. ats. Grišonas, Liet. ats. 
užpilii lietuviškomis smiltimis; j V. Balickas, gen. kons. Žmuidzi-
jei skirtų kas aukas, duoti Lie- j nas, gen. kons. Simutis, gen. 
tuvių fondui. Ant paminklo pra- kons. Bielskus, Kanados liet. 
šė padėti tik vardą, pavardę, j bendruom., LB tarybos, Teisi-
datas ir |rašą: Lietuvi, tebūnie j ninku dr-jos, Liet. krikšč. dem. 
pirmi tėvas ir motina, o virš jų tarybos pirm. Venckus (Pran 
— Lietuva. 

Vliko pirm. dr. Valiūnas pa
sidžiaugė didžiu lietuvių vienin
gumu ir ryžtu Bražinskų ir S. 
Kudirkos reikale. Pasidžiaugė 
lietuvių studen'-ų veikla pasku
tiniu metu pasireiškusią jų de
monstracijomis, delegacija į 
"VVashingtoną, ryšiais su JAV 
spauda. Dabar parodytas vie
ningumas tebūnie pradžia bend
ros darnios veiklos. 

cuzija), Liet. Veteranų 
Balzeko muziejus. 

s-ga, 

Tarybos ir valdybos pranešimas 

Jurgis Valaitis padarė Vliko 
tarybos ir valdybos pranešimą. 

Vlikas nėra sudaręs jaunimo 
komisijos, nesudaręs informaci
jos centro nei neišleidęs etno
grafinio leidinio, ko buvo pra-
fes paskujnis seimas. Trūko lė-

Vliko veikla užsieny 1970 m 
buvo aktyvi. Gautos radijo tran
sliacijos į Sibiro lietuvius. Veik
liai pasireikšta ryšium su Mask
vos - Bonnos sutartimi. 

šų. Išlaidos buvo vykdomos pa
jai sudarytą sąmatą. Vliko ve-
lamcji mintis — glaudesnis ry
šys su visuomene. Vliko santy
kiai su visomis pagrindinėmis 
Drganizacijomsi buvo nuoširdūs. 
Vlikas stengėsi išlaikyti diplo-

Brazinskai ir Kudirka pralau- I matinės mūsų tarnybos tęstinu-
žė radijo ir TV tylos sąmokslą. 
Visi junkimės vieningam dar
bui. Tepranyks _a asmeniškos 
ambicijos, tegyvuoja vieninga 
taika, 

Prezidiuman išrinkti pirm. 
prof. M. Mackevičius, A. Ka
siulaitis, K. Miklas, Jurevičius. 
Į mandatų komisiją: dr. Palio
kas, Bertašius, dr. J. Valaitis. 
Nutarimų komisija: T. Blinstru-
bas, K. Oželis, L. Prapuolenis, 
J. Skorubskas, dr. K. Šidlaus
kas. 

Sveikinimai 
Gen. konsulas P. Daužvardis 

Lietuvos atstovo Kajecko ir sa
vo vardu linkėjo sėkmės Lietu
vos laisvinimo darbe. PLB vald. 
pirm. St. Barzdukas: Bražinskų 
ryžtas ir Simo Kudirkos gyvy
bės auka parodė, kaip lietuviui 
brangi laisvė. Turime pasidžiaug 
ti vieningumu, kuris pasįreiš-
kia svarbiomis dienomis* Net 
svetimieji konstatuoja, kad esa
me vieningi ir organizuoti. 

Pasaulio Liet. B-nė gūnė iš 
Vliko paskelbtos chartos. PLB 
nori ir siekia gerų santykių su 
Vliku. PLB daug dėmesio ski
ria jaunimui. Dabar rengia II 
Pas. liet. jaunimo kongresą. Vi
sos mūsų versmės ir srovės lie
tuviškoje jūroje tegu turi savo 
vietą. 

Buvęs Altos pirm. E. Bart
kus sveikino pirmą kartą Chi
cagoje vykstantį Vliko suvažia
vimą. Linkėjo ir toliau su Altą 
bendradarbiauti, kaip ligi šiol. 

Lfetnvh] tautos atstovybė 

Balfo vardu sveikindamas A. 
Dzirvonas reiškė džiaugsmą sėk 
minga VBko veikla. Vlikas — 
lietuvių tautos atstovybė. 

p. i * -katalikų bendrijos var

mą. Vlikas išlaiko ar remia Ro
mos, Vatikano, Madrido, Mani-
los radijo lietuviškas valandas. 
Organizuotas jaunimo studijų 
seminaras Chicagoje. Daug dė
mesio skirta darbui už lietuviš
kos visuomenės ribų. Elta lei
džiama 5-mis kalbomis. Paruoš
tas steigiamojo seimo narių pa
reiškimų leidinys. Protestuota 
dėl gudų brošiūros, kur savi-
namasi Vilnius. Protestuota dėl 
Lenino sukakties minėjimo J. 
Tautose. Išsiuntinėti memoran
dumai V. Vokietijos parlamento 
nariams, kad nepritartų Bon
nos - Maskvos sutarčiai. Vliko 
pirm. tris kartus lankėsi Euro
poje, po kartą — Filipinuose ir 
Australijoje. 

(J. Daug.) 
(Tęsinys rytoj) 

Popiežius, lankydamasis Australijoje, turėjo progos praplaukti po gar
siuoju Sydnejaus tiltu. 

Chicagoje demonstravo tūkstančiai 
lieluviii 

Gruodžio 5 yra "Stalino kon
stitucijos" diena, Stalino nebė
ra, bet jo konstitucija tebevei
kia ir kasmet kaip nors atžy
mima, Pravda tą dieną pirmame 

„Aš buvau pažadėjęs šią liūdną istoriją papasakoti visam j į j 3 J ^įH^ZJSt J*ŽZZ 
laisvam pasauliui", pasakė liudininkas Robert Brieze. 

P o p i e ž i u s g r į ž o 

VATIKANAS. — Popiežius 
jau grįžo namo. Paskutinė su
stojimo vieta buvo Ceylonas. Jį 
pasitiko min. pirmininkė, gen. 
gubernatorius ir kiti aukšti pa
reigūnai. Kraštas šiaip yra lin
kęs į komunizmą. 

Maskvos intelektualų 
demonstracija 

MASKVA. — Gruodžio 5 d. 
Maskvos Puškino aikštėje su
sirinko apie 150 intelektualų i r 
kurį laiką stovėjo tyliai, nulei
dę galvas. Tai buvo protestas, 
kad laužoma "geriausia iš ge
riausių" konstitucijų ir atsako
mos žmogiškosios teisės. Tylio
ji demonstracija tetruko vos pen 
kias minutes. Uniformuotas po
licijos pulkininkas įspėjo grei-

Mirė prelatas Mykolas Krupavičius 
Laidojamas trečiadieni iš Cicero. 

Gruodžio 4 d. 4:15 min. Lo- r tesirodė. Bet spaudai dar vis 
retto ligoninėje mirė a. a. prel. 
Mykolas Krupavičius, sulaukęs 
85 metų amžiaus. 

Velionis buvo gimęs 1885 m. 
spalio 1 d. Balbierišky, Mariam-
polės apskr. Mokėsi Igliškėliuo
se ir Veiverių mokytojų semi
narijoje, kurią baigė 1905 m. 
Mokytojavo Penchratkos (Lom
žos a.), Rutkų ir Papilės pra
džios mokyklose. 1908 m. įstojo 
į Seinų kun. seminariją. 1913 m. 
įstojo į Petrapilio dvasinę aka
demiją, kurią baigė 1917 m. Ku
nigu įšventintas 1917 m. birželio 
13 d. 
A. a. prel. M. Krupavičius pra

dėjo kunigišką darbą kapelionu 
Martyno Yčo vyrų. gimnazijoje 

parašydavo aktualiais reikalais. 
A. a. preL M. Krupavičius 

laidojamas trečiadienį, gruodžio 
9 d., 10 vai. iš Šv. Antano baž
nyčios Cicero, UI. 

čiai korespondentai apie tai jau 
žinojo ir spėjo padaryti keletą 
nuotraukų. Tokios tylios demon
stracijos tą dieną kartojasi kas 
melai. 

CHICAGO. šeštadienio lie- t šakoti visam laisvam pasauliui. 
tuvių demonstracija Chicagos ; Tai buvo pareiga kaip žmogaus, 
mies' o centre, -Civic Plaza, pra- j krikščionio ir amerikiečio". Su
ėjo tikrai įspūdingai, nors dėl sirinkusieji sukėlė griausmingas 

ovacijas ir kiekvienas jautė dė
kingumą jam ir kartu visiems 
latviams. 

labai nepalankaus oro ir nesu
sirinko tiek žmonių, kiek tikė
tasi. Daug ką sulaikė nepapras
tai šaltas, 36 mylių ir daugiau 
stiprumo, vėjas. Vistik susirin
ko apie 10.000 žmonių, "o" pla
katų buvo keli šimtai. Plakatai 
buvo įvairūs. Buvo išrašyti pa
sipiktinimai Pasienio apsaugos 
•'šdavimu ir šaukiamasi pasaulio 
teisingumo išlaisvinti pavergtą
sias tautas. Kai kurie įrašai 
(anglų k) buvo įspūdingi: "Jė
zus parduotas* už 30 grašių, Si
mas už žuvį", "Vakar Patalti-
iys, šiandien Vietnamas, rytoj 
USA", "Ačiū Nixonui už grei
tą akciją" ir kt. 

Specialiai įrengtam paaukš
tinime į susirinkusius prabilo 
dr. K. Bobelis, Altos pirm. To
liau programą pravedė buv. pir
mininkas E. Bartkus. Vysk. V. 
Brizgys sukalbėjo maldą, sol. 
D. Stankaitytė sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. 

Pirmasis trumpai, bet nuošir
džiai kalbėjo latvis Robert Brie
ze, buvęs Simo Kudirkos išda
vimo liudininkas. "Aš buvau pa
žadėjęs šią liūdną istoriją papa-

*"* Amerikiečiu žodis 

Toliau A. Rudis pristatė kon-
gresmaną R. Pucinski, kuris ta
rė trumpą, bet svarų žodį. Illi
nois asamblėjos senatorius Fr. 
Savickas tarė savo žodį ir pa
skaitė sporto žvaigždės Jonai
čio (Unitas) nuoširdžią tele
gramą. J. Madigan kalbėjo gu
bernatoriaus Ogilvio, respubliko 
nų vardu kalbėio Chicagos skyr, 

čiausiai išsiskirstyti. Užsienie- i Voroneže. Lietuvoje darbavosi 
Garliavoje vikaru. 1931-33 m. 
profesoriavo Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje. 1933 m. paskir
tas Veiverių, o 1935 m. Suv. 
Kalvarijos klebonu. Tose parei
gose išbuvo iki 1942 m. 1948 m. 
pop. Pijaus XII už nuopelnus 
katalikų Bažnyčiai ir Lietuvai 
pakeltas prelatu. 

Jis buvo didelis visuomeninin
kas, politikas, valstybininkas ir 
kultūrininkas. Kaip atstovas da
lyvavo visuose nepriklausomos 
Lietuvos seimuose ir vadovavo 
krikščionių demokratų blokui. 
Žemės ūkio ministerijoj dirbo 
žemės reformos komisijos sek
retorium, 1923-26 m. buvo že- t 
mės ūkio ministeris, taip pat \ 
ir žemės reformos įstatymo tik
rasis vykdytojas. 

1942 m. vokiečių okupacinės 
valdžios suimtas ir per Eitkūnų 
bei Tilžės kalėjimus ištremtas 
ir internuotas Regensburge. 
1945-55 m. Vliko pirmininkas. 
Jo sumanymu įsteigta Liet. 
Bendruomenė ir jai paruoštas 
pirmas statutas. Pastaruoju me-

stitucija yra "milijoną kartų 
demokratiškesnė nei visos bur
žuazinių demokratijų konstitu
cijos". Chicago Tribūne Mask
vos biuro vedėjas Fr . Starr , 
rašo, kad nors konstitucijoj y-
ra paminėta susirinkimų ir de
monstracijų laisvė, bet vos tik 
pasirodo kas gatvėje su plaka
tu ar be jo, demonstrantai tuoj 
suimami ir sodinami į kalėji
mus. 

Izraelis skundžiasi 

TEL AVTV. — Izraelis skun
džiasi, kad iš Egipto pusės per 
Sueso kanalą peržengė arabų 
karių dalinys ir susikovė su Iz
raeliu. Vienas arabas buvo už
muštas. Egiptas iš savo pusės 

pirmininkas, R. Sakadolskis lie- j tvirtina, kad nieko panašaus 

Raudonojo Kryžiaus pagalba nukentėjusiam Rytų Pakistanui: 
ir vaistak pienas 

tuvių studentų. Susirinkimas 
baigtas sol. D. Stankaitytės ir 
visų susirinkusių sugiedota Ma
rija Marija. Viskas tęsėsi vieną 
valandą. Paskui su vėliavom ir 
plakatais visi tvarkingai nužy
giavo iki federalinių rūmų, kur 
išsiskirstė. 

Demonstracijos buvo labai 
tvarkingos ir drausmingos. Įdo
mu ir džiugu tai, kad veik pusę 
visų sudarė jaunimas. 

Su lietuviais solidarizavo ir 
su vėliavomis bei plakatais da
lyvavo latviai, estai, lenkai, slo
vakai, gudai. Su plakatais dar 
buvo ukrainiečiai, vengrai, ku
biečiai, ABC, NBC ir CBS tele
vizijų stotys filmavo ir vakare 
rodė. 

Studentai prie federalinių rū
mų šalty piketavo 26 valandas 
be pertraukos. 

Saugo Vigilant kapi
tono namą 

NEW BEDFORD, Mass. — 
Namas, kuriame gyvena "Vi
gilant" laivo kapitonas Eustis, 
dabar policijos saugojamas die
ną ir naktį. Sakoma, buvo gau
ta keletas grasinančių laiškų 
ir skambino telefonais. Viena 
aišku, kad tai ne lietuvių, bet 
komunistuojančių ir norinčių 
diskredituoti lietuvius darbas. 

Prelatas M. Krupavičius 

Verta įsidėmėti jo palikto tes
tamento pabaigą: 

"Mano akis ir krūtinę prašau 
užpilti lietuviškąja žemele, ku
rią esu gavęs iš tėvynės Lietu
vos. 

Visų lietuvių prašau maldos 
už mano sielą. Jei kas mano lai
dotuvių proga skirtų kokią au
ką, prašau skirti Lietuvių Fon
dui ar LB Kultūros Fondui, lie
tuviškais klausimais mokslinėm 
knygom leisti". 

Visų organizacijų atsisveiki
nimas su prelatu bus antradie-

tu jau sirgo ir viešumoje retai įnį 6 vai. vak. 

neatsitiko ir tžk žydų išgalvoji
mas. Izraelis kviečia nudininkus 
patikrinti. 

Soviety laivai vizituos 
Kube 

MIAMI. — Havanos radijas 
pranešė, kad į Kubą atplaukia 
keletas sovietų laivų ir ten pa
siliks iki gruodžio 24 dienos. 
Tarp jų bus ir povandeninių. 

Japonių zetnių sovietai 
negražins 

TOKUO. — Japonai bando 
susigrąžinti karo metu praras
tas žemes. Bepigu susitarti su 
"imperialistais" amerikiečiais, 
bet žymiai sunkiau, neįmanoma 
padaryti su "socialistais" ru
sais. Nors jie kariavo tik tris 
dienas. bet po karo užvaldė 
daug salų Dabar japonai nori 
atgauti keturias Kurilų salas, 
bet rusai su jais nekalba. Kai 
min. pirm. Šato apie tai prabi
lo Jungtinėse Tautose, tai so
vietai įteikė protestą, o Izvesti-
ja parašė vedamąjį, kad japo
nai rengiasi revanšui. 

LONDONAS. — James Cross, 
du mėnesius išbuvęs teroristų 
rankose, sugrįžo į Londoną ir 

Simas būtų daug 
pasakęs 

CHICAGO. — Kongresmanas 

Trečias vedamasis 
Sun - Times 

CHICAGO. — Vakar dienos 
R. Pucinski sako, kad Simas j Chicago Sun - Times įdėjo jau 
Kudirka, gal būt, norėjo pasą- trečią vedamąjį Simo reikalu. 

Pabrėžiama ypač gėda, kurią 
Amerika užsitraukė, atsakyda
ma prieglobstį pabėgėliui. 

kyti amerikiečiams daug teisy
bės apie sovietų "žvejybą". Ta
da ir visą tą reikalą reikėtų aiš
kinti naujoj šviesoj, dar tragiš
kiau. Amerikiečiai visą laiką į-
tarinėjo, kad sovietų žvejų lai
vai užsiima dvigubu darbu, dar 
ir šnipinėja. Simas būtų galėjęs 
mums suteikti gyvybinės reikš
mės informacijų, gal būt, pačių 
vertingiausių moderniais lai
kais". 

Lenkų laikraštis Dziennik 
Chicagoski (XII.3) taip pat įdė
jo vedamąjį su užuojauta ne
laimingajam lietuviui. 

P. Afrikoj 1,500 kunigų 

Pretoria — Pietų Afrikos a-
paštalinės delegatūros paskelb
tais duomenimis. Pietų Afrikos 
32 vyskupijose, kurios apima 

Zumbakos pareiškė spaudos at- p į A f r i k o g r e s p u b I i k o s . Le-
stovams, kad jiedu antradieni ^ ^ S w a s i I a n d . 0 i r Botswana 

R. Briezės advokatas Paulius 

Lietuviai visada tokiais atve- į p a r e ik - kad tai jo laimingiau-
jai esti vieningi i* dMKlsteing/;. į sia diena. 

liudys kongresiniuose apklausi 
nėjimuose, vVashingtone, komi
tetui, vadovaujamam kongres-
mano Wayne Hayes. "Aš ma
nau, kad tie dokumentai vėliau 
galės būti paskelbti. Dokumen
tai, gal būt, atskleis, kodėl tas 
vyras bandė pabėgti". Kokie tie 
dokumentai, kuriuos paliko Si
mas ant amerikiečių laivo, Žum-
bakis amerikiečių spaudai ne
pasakė, bet "galėjo būti pora 
knygų kodų". 

WASHINGTONAS. — Visi 
trys labiausiai atsakingi už lie
tuvio išdavimą rusams nuo pa
reigų suspenduoti: adm. Wil-
Uam EHis. jo štabo viršininkas 
kap. Fletcher Brown ar laivo 
kap. Ralph Eustis. 

karštus, šiuo metu sielovados 
darbe dirba 1,500 kunigų, kurių 
tarpe didelį procentą jau sudaro 
vietinės kilmės dvasiškiai. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 7 d. : šv. Ambrozi-

jus, šv. Jozefą, Daugardas, Tėt-
ra. 

Gruodžio 8 d.: gvč. M. Mari
jos Nekaltas Prasidėjimas, šv. 
S^fronijus, šv. Liucilė, Kaunis, 
Gedenė. 

Saulė teka 7:02, leidžias 4:20. 

ORAS 
Dalinai saulėta, kiek šilčiau, 

galimas sniegas, temperatūra 
apie 32 laipsnius. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. gruodžio m. 7 d. 

MŪSŲ SOCIALINĖ - F RATE RN A LINE 

LIETUVIŲ KAT. SUSIVIENIJIMO 
CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA 
2737 W. 43rd S*. Cl 4 - 2 3 9 0 

l> W.>%CJ«A.S Ofcs 

NARIAI IR KUOPŲ SUSIRINKIMAI 
Lietuvių R. K. Susivieniji

mo kuopos savo metinius susirin
kimus dažniausiai laiko gruodžio 
ir sausio mėnesiais. Kiekvienas or
ganizacijos narys privalo tai žino
ti. Kiekvienas narys turi susirin
kimuose dalyvauti, o ypač nepri
valo praleisti metinių susirinki
mų. 

Kodėl? 
Todėl, kad tuose susirinkimuo

se yra renkamos kuopų valdybos. 
Nariams negali nerūpėti, kas yra 
pastatomi kuopos priešakyje. Be
rods, savime yra aišku, kad nuo 
kuopos vadovybės daugiausiai pe
reina kuopos, narių ir visos or
ganizacijos gerovė. Jei neišrenka' 

Kat. fed. susirinkime įvairių org. delegatai. Jš k.: pi J 
prel. J. Balkūnas, L. gen. kons. dr. Daužvardis. - . a, ~ -- KižLene, kun. G. Kijauskas, 

Nuotr . A. Gulbinsko 

bos, o net ir visi nariai. 
Mūsų organizacija yra fraterna 

linės apdraudos sąjūdis. Jis tvar 
kosi demokratiškai 
narys turi balsą organizaci
jos tvarkyme. Tą savo balsą jis 
panaudojo kuopos susirinkimuo
se ir, svarbiausia, metiniuose su
sirinkimuose. Jam turi rūpėti, v-, . •., _ 0 , T . 
, , . ..*. į _. v i \ ' i Klausimas: Marąuette Parko Lie-
kad pirmoj eilėj butų sušauktas L - M a • -„i • • i-

dybos narių pavyzdžiu pasektų ir 
j kuopų vadovybės. Užsisakydami 

Kiekvienas i knygą, remiame Amerikos Lietu-
jvių Tarybos darbus. 

DAUGIAU KLAUSI — 
MAŽIAU KLYSI 

kuopos metinis susirinkimas. Jis 
pats jame dalyvauja ir kitus pas
katina susirinkiman atvykti. Na 

tuvių Namų Savininkų susirinki 
me buvo vienbalsiai nusistatyta, 
kaip tai skelbia Naujienos, atmes-

Illinois valsti-- v . . , .v' " \ ti naujai paruoštą 
rys turi zmoti, kas yra išrenka . , . , .. M - •« . . 
mas į kuopos v-bą, kaip eina B konstituają. Nusistatymui naujai konstitucijai atmesti vado-

pats pirmininkas Bacevi [pareigas valdybos nariai. Neuž v a v _ 
| mirškime kad, jei kuopoj p a s i d a - L Atmetimo motyvai: konsti-
j-o netvarka, jei su centro bastį- L ^ - d 

ma kompetentinga ir veikli vai-j ne įvyksta nesusipratimų, jei su- J 

dyba, negalima laukti ir gyvesnio j sirinkimai nesukviečiami, jei ne
veikimo kuopoje. O jei nėra gy- j turime veiklos programos, dėlto 

j mes patys nariai esame kalti ir 

KENKIA IAUKAI 

Medicinos dr. Joliffe daug 
darė bandymų ir galop priėjo 
išvados, kad žmonėms, ypač se
nesnio amžiaus, labai kenkia 
gausus riebalų vartojimas. Tai 

pakenkia inkstams ir kepenims. 
Sveiki žmonės neturi vengti 
sviesto, kiaušinių, pieno ir sū
rio. Tačiau pasirodžius ligos reiš 
kiniams reikia kreiptis j gydy
toją, kad jis,patartų, ką valgyti 

atsakingi už bet kokį nepasise
kimą kuopoje. 

Išrinkus naują kuopos valdyba, 
turėkime po ranka visų jos narių 
vardus, adresus ir telefono nume-

veaa į vienos partijos įsi-
galėjimą-diktatūrą, numato mir
ties bausmės panaikinimą, priei
ta išvados, kad naujoji konstitu
cija yra daug blogesnė negu seno-j , . ,„. . . , , v. . 
ji, todėl reikia balsuoti prieš. Ari™1^113- V i e t o J teuk^ l a s m u * ' 
tai teisinga išvada? Ar konstitu-1 ^ r g a n n o pataria naudoti au-
cijos projektas toks jau blogas? j ?al ini * » yP a č »*** i r ™' 

vų riebalus. Esą, gausus rieba-

jis rekomenduoja štai ką: Ne- ir nuo ko susilaikyti. J. Mškns 
valgyti su mėsa išverdamu tau
kų, dažniau valgyti žuvį, varto
ti nugriebtą pieną ir liesą sūrį. 
Vengti riebių kepsnių. Į dieną 
vartoti sviesto nedaugiau kaip 
vieną uncdją. Riebų pieną var
toti tik su kava ir koše. O 
trūkstamas kolorijas papildyti 
valgant daugiau duonos, bulvių, 
daržovių ir vaisių. 

Įžymūs širdžių ligų specialis
tai įspėja vengti valgyti riebius 

Atsakymas: Ar išvada teisinga, 
L - S ^ l f " P 1 1 P r i 5 e i k t i I i ? o s : ! a r klaidinga, nėra^ jau taip leng-j Vaisinių m žuvų riebalų naudo 

lų vartojimas kenkia širdžiai. 

vesnės veiklos, ne tik naujų na 
rių pritraukti nėra galimybės, bet 
ir prie jos priklausantieji prade
da iš jos pasitraukti. Tokiu atve
ju yra žlugdoma kuopa. Nariams 
susidaro nuostoliai ir, vi-sa or
ganizacija dėl to nukenčia. 

Kuopų metiniuose susirinki- Į mirties šeimoje atveju, ar šiai i va atsakyti. Atrodo, kad išvada 
muose, kaip ir kiekvienos kitos jau kuopos veiklos ar kitokiems balsuoti prieš konstitucijos projek 
draugijos ar organizacijos, turi reikalams. Turėkime po ranka ir i tą kaip tokį, yra gerokai per drą-
būti paplanuojama visų metų centro valdybos bei organizacijos si. Susirinkime organizuoti baisa- ^ ^ ^ ^ „ „ « . ^^^ 
veikla, turi būti paruošta jos prog- centrinės būstinės adresą, kad ki- į vimą prieš net neišklausius mūsų | p a r k e t ą karo metu kai 
rama. Todėl ir yra svarbu, kad lus bet kokiam nesusipratimui,'atstovo, kuris konstitucijos pąruo-jKfn X7olon-„ „ 0 , ^ n ^ w , 0 'Kn , w 
nariai juose dalyvautu ir savo ini- ar neaiškumams, būtų galima | Šime aktyviai dalyvavo, atrodo, 
ciatyva ir pasiūlymais padėtų vai- greičiau susisiekti 
dybai gyvinti veiklą ir tuo pat-1 Organizacijos gerovė ir jos atei-
raukti jon naujų narių. Atminki- tis priklauso nuo mūsų visų, nuo 
me, kad LRKSA nėra komercinė narių veiklumo ir pareigingumo. 
kompanija. Ji neturi apmokamų Viena svarbiųjų pareigų yra lan-
agentų. Tais agentais bei organi- yti kuopų susirinkimus. 
zatoriais turi būti kuopų valdy- i L.Š. 

Susivienijimas Katalikų B C E N T R 0 VE1KL0S 

FedeiacijOS Suvažiavime Išeina Knyga apie Amerikos 
'Lietuvių Tarybą, kurios autorius 

Lapknčio 28 ir 29 Chicagoje y r a Susivienijimo centro pirmi-
vyko Katalikų Federacijos atsto- c inkas ir ilgametis Amerikos Lie-
vų suvažiavimas. Tame suvažia-j tuvių Tarybos pirmininkas Leo-
vime dalyvavo visų didžiųjų Ame į nardąs Simutis. Knygą leidžia A-
nkos lietuvių katalikų organiza-: merikos Lietuvių Tarybą. Dabar 
cijų atstovai. Taip pat dalyvavo ; y r a lenkamos garbės prenumera-
atstovai ir Lietuvių Katalikų Su-| t 0s. Susivienijimo centro valdy-
sivienijimo. Centro valdybą ats-Jbos nariai yra nutarę visi būti 
tovavo Leonardas Šimutis ir dr. 
Vladas Šimaitis. Garsą atstovavo 
pats Chicagos apskrities pirmi
ninkas Andrius Povilaitis. Apskri
ties ir kuopų atstovai: Feliksas 
Sereičikas, Stasys Juras, Alek
sandras Budris, Antanas Zailskas, 
Jonas Litvinas, Ignas Sakalas, 
Marijona Šrupšienė, dr. P. Jo-
kubka ir kiti. 

Katalikų Federacijos kai kurie 
delegatai, sveikindami Seimą, pri
siminė ir Susivienijimo 84-tą su
kaktį ir nurodė, kad ir pati Fede
raciją gavo pradžią iš Susivieniji
mo. 

Pats Susivienijimo pirminin
kas Leonardas Šimutis savo svei
kinimo žodyje kvietė Federacijos 
delegatus stipriau jungti į Susivie
nijimo eiles, daugiau domėtis ka
talikų socialine veikla ir daugiau 
rodyti lietuvišką širdį, kai gyveni
mo audros sukrečia kurį nors iš 
mūsų-

Susivienijimo Chicagos apskri
tis prisidėjo prie Federacijos su
važiavimo tuo, kad bendrai su
rengė banketą, kuris paliko daly
viuose gerą įspūdį savo jaukia 
nuotaika. Banketas buvo be dide
li; pretenzijų, surengtas savoje pa
rapijos salėje, kurioje buvo visų lie 
tuvių kartų bendras ryšys. Linkė
tina visiems mūsų lietuviškiems 
sambūriams naudotis mūsų pa
čių patalpomis, nors jos būtų ir 
kuklesnės. Gera nuotaika po savu 

tos knygos garbės prenumerato
riais. ALT valdybai garbės prenu
meratas jau yra atsiuntę: A. Ba-
landienė iš VVaterbury, Pranas 
Katilius iš Scranton, Prel. Baltu-
sevicius iš Wilkes—Bare, Leok a 
sevičius iš Wilkes-Bare, Leokadi
ja Donorovičienė iš Philadelphi-
jos; Bronius Bobelis iš Nevv Yor-
ko. Būtų gerai, kad Centro vai-) patarlė). 

yra labai paviršutiniškas elgesys. 
Neatrodo, kad draugijos pirmi
ninkas pakankamai rūpestingai 
paruošė konstitucijos projekto ge
rų ir blogų pusių analizę. 

Pirmiausiai konstitucijos pro
jektą paruošė mūsų pačių atsto
vai įskaitant ir lietuvį Račiūną. 
Konstitucijos projekto ruošime da
lyvavo visų profesijų žmonės. Jie 
atidavė visą, ką jie sugebėjo, su
kurti teisinį kūrinį, atitinkantį 
šių dienų modernų žmonių gyve
nimą ir teisių mokslo reikalavi
mus. Atrodo, kad konstituci
jos projektas, yra tiek tobulas, 
kiek atstovų protas, mūsų visuo
meninė santvarka bei grupinis 
pasiskirstymas galėjo pajėgti. Dėl 
vieno ar kito nuostato, kuris gal 
galėtų būti įtartinas vienam ar ki
tam, negalima niekinti visą kū
rinį. 

V.Š. 

jimas širdžiai nekenkia. Eski
mai, kurie labai daug naudoja 
žuvies taukų mažai serga 
širdies ligomis. Tas pat buvo 

rie
bių valgių naudojimas buvo ma
žas. Bendra taisyklė: vengti 
stingstančių riebalų ir naudoti 
tuos, kurie pasilieka skysto pa
vidalo. Bet ir čia reikia vengti 
perdėjimų. Girdi, kas perdaug 
saugoja savo figūrą ir greit 
stengiasi nustoti svorio, dažnai 

0R. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų , N O S I E S I R 

G E R K L E S L I G O S 
P R I T A I K O ARTN'IUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
/ak. šeš tadienia is 10—1 vai. Trečiad 
iždaryta Ligoniai priimami susitari) 

Orjso te le fonas: PR &-SZZ9. 
Re*, telef. \VAIbrook 5-5076 

Rezid Telef. 23»-4«H3 

DR. K. G. BALUKAS 
\ K I SEKLIA IR MOTERA 1 ,100* 

GINEKOLOGINE C H I R l ' R G M A 
6449 S. Pulaski Boad (Oawford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-644b 
Priima ligonius paga! susitarimą 
Jei neatsil iepia skambint i 374-8012 

DR. V L. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

2801 We*t «3rd Street 
Kampas 63-č}os ir Californla 

vai.: kasdien nuo •?—* vai vakari 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečtad ir kitu laika pagal sutart; 
Ofiso teief. 47B-4042 

Rezid. tel YVAIbrOok 5-8A4* 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir Šlapumo Takę 

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

Route 25. Elgin. Illinois 

MB""U4,:," .HSI'T: TT 

TRYS MILIJONAI IEŠKO PAVELDĖTOJŲ 
Kuopų atstovai Chicagoje: 

— Vely būt prastu žmogum, 
nei puikia kiaule. (Uteniškių 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
skelbia naujų narių vajų. Gyvybės 
draudimas nuo naujagimio iki 65 
metų amžiaus. Šeši planai suaugu
siems ir trys — mažamečiams. 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas — 
daugiau kaip 80 metų tarnauja savo 
narių gerovei ir lietuvybės išlaiky
mui: duoda paskolas namams įsigyti. 
moka nariams dividendus, leidžia na
ciams laikraštį, šelpia vargan pate
kusius, stipriai remia lietuvių kultū-
ines pastangas, ryžtingai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbe. Lietuvi, 
apdrausk lietuvybę, stok pats ir įra
šyk savo vaikus, kurie bus tos or
ganizacijos paveldėtojais, būk apsi
draudęs pas savus ir jauskis saugus. 

A. Budris, 2523 W. 45 Place. 
J. Litvnas, 4610 S. W o o d St. 
H. Malinauskas, 2230 W . 50 St-
K. D. Rubinas, 10503 S. Ed-

brooke Ave. 
I. Sakalas, 7356 S. Campbe!] Ave. 
S. Šamuskas, 3S39 W . 65 St. 
A. Šatas, 5727 W . Cermak Rd. 
S. Semėn enė, 6507 S. Troy Ave. 
F. Sereičikas, 4525 S. Rockwe 1 St 
M. Šrupšienė, 6733 S. CampbelJ 

Ave. 
A. Zaiiskas. 1819 So. 48 Cr. Ci

cero. 
A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St. 
A. Povilaitis, Aps. pir., 7019 S. 

Maplewood Ave. 
V. Šimaitis, rajon. org., 2737 W 

43 St.. CL 4-2390. 
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• Reaakcija straipsnius tai- g 
so savo nuožiūra. Nesunau-
dotų straipsnių nesaugo juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien £ 
8:30 — 4:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:30. . B . £ 

• Administrac ja dirba kas.--S 
dien 8:o0 — 4:30, šeštadie r 
oiais — 8:30 — 12:00. - ' E 
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Fei of iso H E 4-5849. rez. 388-223? 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai . : p irm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
antr. , p e n k t 1-5, treč. ir šefit. tik 
nusitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe'Cm* 

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

2709 VTest 51st Street 
T E X L GR 6-240O 

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

Ors. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

Ofiso H E 4-1818. Rez . P R «-»81» 

DR. K MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAIA'BĖ V I D A L S LIGOS 

2454 West 71st S t r « * 
(7 i -o s ir Campbell Ave . k a m p a s ) 

Pirm. ir penkt, 2 — &.' p. p . 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v.,_r. 

s 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. ik i A 12 d 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai U * 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pr i ta iko akinius ir 

vral. pagal susitarimą. U'ždariifa tret 

""; ,..,,,., j . , 

Jean Rosenstein. 84 m. 
Stogu vertesnė už sfcoliolĮ "fjajįo- j buvo vieniša ir buvp pa 
C l U " * ^ 

kalba Los Anrefen nmudos žmonėxns. kad 

il» ji gava iuii^aauž i*m$ a B&*Ž^U 3ŠŪ&, 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAI/VRfi — V E R V U IR 

E>IOCl \KS LIGOS 
• R A W F O R D M E D I C A L B U I L P I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISiNAS 
Akužerija ir moterų l igos 

Ginekologine Chrurgija 

6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą, Jei ne 

atsi l iepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Varnų - rezid. — PRospec t 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
j O K S A 

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

Pirmad.. antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 
vai. vak. SeStad. nuo 1 iki 4 vai 

DR. A.PUSTEL»^ £ 
GYDYTOJAS IR CHTRUJ&iAS 
SPECIALYBĖ V1DATS W9fiį 

5159 South Damer \tr~*»'> 
Tel. Oriso PR 6-7800; N a m u 8 :*,?««• 

Valandos tik pagal sus i tarnaą . 
Trečiadieniais uždaryte.-' 

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-727? 

DR A. JENKINS 
JYDYTOJAS LR CHLRURGAF 

3844 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki S vai. Trečiad ir šestad. uždaryta 

QfiM> ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDACS LIGŲ IH R R A L J O 
SPKCX.\LYB6 

Valandos pagal susitarimą 

Skambint 585-2525 
Telef veikia 24 vai. 

Tel. — REliance 5-1811 

DR. WALTER l KIRSTUK 
9 Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

(Lietuvis gydytojas ) 
3925 W. 59 Street 

VaJ.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šestad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta. 

Telef. - 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS ' 

9760 South Kedzie Avcnue 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. 1* 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč . ir 
CęStari S v. r. iki 3 vai, popiet.* 

DR. ZIGMAS RUDAmS 
SPEC. ORTHOPI-JDI.IOS LMSOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezMėneijo* 
Priima l igonius tiktai sns i tarus — 

(l$y apn«)intment) 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL B U I L D I N O 

71541 South Western Avenne 
?lrmad., antrad., kevlrt. Ir penkt. 
a n o 11 va i . iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vaL vakare. Trečiad. nu s 
I I vai. r y t o Iki 1 vai. p.p., gefitad 
' 1 vai. ryto iki I vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Re*, tel. 239-2919 

reL of iso Ir bato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. lotb Street, Cicero 

Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vaL v a k 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef HEmlock 6-3545 

(Oflao Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susi tarimą 

*tUo teL P R 8-777S. R e a PR 8-472J 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 6Srd Street 
rruma Ok susitarua 

yv»«—- nt~~->* įcetv. S—a f»L, 
i mutm. i - l ZK. 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
Lakštu, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA r 

Ofisas 2656 W. 6Jrd Stt 
Vai.: antrad. nuo 1 - 4 pdgiet, 

ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 
Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. R E l i a n c e 5-4419 

Rez. GRovelhil l 6-0617 * 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 1^ vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. ,v»k 
*ntr. ir penkt nuo 12 iki % vai D P 
ir vakarais pagal susitarirn^T^-; 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisą* 2750 \V. 7 l s t Street 

Telefonas 925-8296 - " 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. jį—12 
v. r., i-$ v. vak. š e š tad . 1-4"v. va
karo. Sekmad. ir trečiad uždaryta 

Rezid. teL W A 5-3099. 

DR. VYT. TAURAS" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2A52 W . 59th St . 

TeL PRospec t 8 -1222 ' 5 
Ofiso vai.: Pirm., antr. , .rtKtč. Ii 

penkt nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki S 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL H E 4-2123, N a m u OI 8 - 6 1 9 5 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja l ieonius t ik sus i tarus 
VaL 2—4 p. p. ir 6—8 vaf. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

TeL P R o s p e c t 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VASRAS) 

GYDYTOJA TR CHTRURGfi 
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įvykių sraute 

JAUNIMO PASTANGAS 
VERTINANT 

Tiek paskiro žmogaus, tiek mieno atitraukia skirtingos gy-

SPAUDA INFLIACIJOS ŽENKLE 
Spaudos išlaidos didėja, laikraščiai brangsta 

sunkių bandymo dienų. Nors rovė, profesija, išsisklaidymas, 
tokie momentai skaudūs, bet o kartais žudo ir didelė šio kraš 
reikalingi, nes teikia gerą pro- to laisvė. 
gą perkra ty t i taut inę sąžine, Bandymų dienos y ra lyg mū-
persijoti lietuvišką derlių ir at- sų tautiškumo egzaminas, kurį 
skirt i pelus nuo grūdų. išeivijos t au ta ir jos jaunimas 

Tokią progą mes tur ime šiuo tur i progos šiomis dienomis lai
mėtu, nes užjūryje gyvenanti kyti. Džiugu konstatuoti, kad 
t au tos dalis pergyvena skaus- tautiškai da r nemirusi išeivijos 
mo dienas. Esame nubUninkai ir dalis egzaminą labai gerais pa-
dvasiški dalyviai mūsų tautie- žymiais išlaikė. 
čių karžygiškų, bet drauge ir Jaunimas čia ėjo ne t ik su 
labai tragiškų įvykių. Turime savo tėvais ir visa tauta , bet bu-
galvoje tėvo ir sūnaus Brazins- Vo smogiamoji kovotojų dalis, 
kų i r ypač pastarąjį lietuvio jū- Mūsų studentai ir šiame krašte 
rininko Simo Kudirkos žygius — neseniai mokslus baigusieji pir-
sunkius ir ne visada sėkmingus mieji į šią kovą įstojo ir tapo 
tautiečių į laisvę kelius. Mus, kovojančios tautos atstovais. 
kaip šio kraš to gyventojus ir Geriau kaip vyresnieji pažinda-
pilieeius, be galo jaudina Ame- mi šio kraš to gyvenimo sąly-
rikos valdininkų Amerikos lai- gas , tinkamai išsimokslinę, mo
vė i r to kraš to vandenyse pa- ką krašto kalbą, turį vietos gy-
da ry t a s barbariškas nusikalti- venimo sąlygų supratimą ir net 
mas, atkreipęs ne tik šio krašto gerų draugų įvairiose įstaigose, 
visuomenės, bet ir pat ies prezi- jie perėmė iniciatyvą organizuo-
dento dėmesį. Dar daugiau — darni telegramų siuntimą, pro-
įvykiu be galo domisi visas lais- tes to laiškų rašymą, parašų rin-
vasis ir nelaisvasis pasaulis, į- kimą, demonstracijų ruošimą, 
ska i tan t ir pačią Jungtinių Tau- piketavimą, dienos ir nakties 
tų organizaciją. Jei pokario me- budėjimus. Jų skubiai surinktą 
ta is daugiau kaip 30,000 lietu- ir pateiktą informaciją labai 
vių partizanų šiurpi mirtis ne- sėkmingai ir greitai panaudojo 
rado pasaulyje reikiamo atgar- laikraščiai, radijas, televizijos 
sio, t a i dabar tik vieno lietuvio stotys. Masinio pobūdžio demon 
jūrininko drąsus žygis i r jo bai- stracijose Clevelande, Bostone, 
šios kančios jaų kuris laikas jau New Yorke, Philadelphijoje, Los 
dina Ameriką ir ki tas šalis. Angeles, Chicagoje, Detroite ir 

* k i tur pirmose gretose, demon-

Laba i geras dalykas mūsų stracijų vadovų ir ruošėjų tar- _ 
kovos reikalui yra viešoji pa- Pe, žygiavo mūsų jaunimas. Jis bevyksta spaustuvių darbininkų 
šaulio nuomonė, tačiau šiuo kar- gamino plakatus, parinko jiems I streikai, reikalaują kelti atly
tu m e s stengsimės pažvelgti dau įrašus, nešė žmogaus teisių lai- ^ rmi s spaustuvių darbininkams. 
giau kaip šios kryžiaus kelių dotuvių karstus, juos degino 
dienos veikia mus pačius, ypač miestų aikštėse ir aiškino gau-
netuviškąj} jaunimą. šiems dalyviams šio darbo reikš 

Aktyvūs veržimosi į laisvę me> mūsų tautos didžiosios ne-
pasireiškimai, tiesa, nėra labai laimės priežastis, 
gąųsųs. Tačiau ir be jų turime ^ 

Amerikiečiai išleidžia daug lai
kraščių, bet nepasižymi ypatin
gai didelėmis laidomis. Japonijo
je didžiausių dienraščių laidos 
siekia 9 mil., Sovietų abu di
džiausi dienraščiai spausdina a-
pie 8 miL Londono kai kurių 
dienraščių laidos prašoka 5 mil., 
kai amerikiečių tik vienas dien
raštis parduoda daugiau kaip 3 
mil. 

Amerikiečių dienraščiai toli 
prašoka kitų kraštų dienraščius 
savo apimtimi, popieriaus svo
riu. Chicagos didieji dienraščiai 
valdo milžiniškus miško plotus 
Kanadoje, ir ten jiems priklau
sančios įmonės iš medienos pa
ruošia popierių, kuris atplukdo
mas tiesiog į spaustuves. 

Visi amerikietiški laikraščiai 
pasižymi nepaprastos apimties 
skelbimais. Nereikia pamiršti, 
kad pvz. šiais metais visi ameri
kietiški laikraščiai, išskyrus vadi
namus magazinus —savaitinius 
ar mėnesinius leidinius, numato 
gauti 5,8 bil. dol. už skelbimus. 
Dienraščiai gauna 30 proc., t.y. 
arti trečdalio sumos, išleidžia
mos skelbimams. 

Infliacijos spyruoklė 

Daugelis laikraščių pergyveno 
nelengvą tarpsnį. Didžiausią gal
vosūkį sukėlė ne tik darbininkų 
streikai, reikalavimas pakelti at
lyginimus, bet ir kitų gamybos 
kaštų didėjimas. 1959—68 me
tais, t.y. per dešimtmetį, laikraš
čių leidimo išlaidos pakilo 52.9 
proc., o 1969—70 apie 11,5 p r o c 

Šiais metais vyko ir dabar te-

GEDIMINAS GALVA 

dėles laidas, buvo priversti padi-

raščių darbo mechanizacija yra 
ribota ir ganėtinai brangi. Leidyk 
los, įdėjusios stambų kapitalą me
chanizacijos nriemonėms Įsigyti, 

cunu i u proc. pieuumeraią ir oUį 
proc. atskirų egzempliorių parda-!P e r Pastaruosius penkerius metus 

tesugebėjo gamybos kaštus atpi
ginti sumai, kuri būtų buvusi iš-

vimo kainą. 

Kainų kėlimas leista padidintam darbininkų at 
Per praslinkusi dešimtmetį, o tyš1™"™1 mokėti, 

ypač šiais metais, leidyklos ėmė Kai kurios leidyklos šiais me-
kelti laikraščių kainą. 1959 m. t a į s žymiai apkarpė išlaidas ir pa-
921 laikraštis buvo pardavinėja- tobulino darbą, siekdamos pakel-
mas už 5 centus, o praėjusiais *• J° našumą. 
metais tik 80 buvo galima pirk- Trečioji priemonė yra laikraš
ti už tą kainą. Šiais metais įvy- 5»i varžybų siaurinimas. Finan-
ko ryškus laikraščių kainos kėli- siškai pajėgios leidyklos ne tik 
mas Bostone, Detroite, Xew Yor- Į Chicagoje, bet ir kituose mies-
ke, Washingtone ir kituose mies-! t uose nupirko silpnesnes leidyk-
tuose. . į las, pertvarkė jų laikraščius ir pa-

„. ,. , ., , , I naudojo laiko spragai užkimšti. 
Daugelis laikraščių parduoda-!D I • / . n o . 
.- ..« i A «... vlZJL I.AI.- |Pastaruoju metu net 22-juose 

miestuose ltidžiami 44 laikraščiai 
mi už 10 centų. Kainos kėlimas 
tebevyksta. Kai kurie laikraščiai 
išleidimo vietovėje pardavinėja
mi už 15 centų, o kituose mies
tuose už 25 centus. Dabar jau į-
vyko persilaužimas laikraščius 
pardavinėti po 15 centų. i 

Laikraščių kainos kėlimas turi 
nežymios įtakos į jų paklausos 
mažėjimą. To paties miesto lei
dyklos dažniausiai sutaria vienu 
metu paeiti laikraščių kainą, 
varžyboms išvengti. 

Laikraščių kainos kėlimu nega
lima išspręsti leidyklų finansinio 
klausimo. Jos verčiamos naudoti ir 
kitus būdus biudžetui suvesti. 

Kaštų mažinimas 

Laikraščių leidyklos naudoja 

PROTESTAI SOVIETU SĄJUNGOJE 
IR BUDĖJIMAS VAKARUOSE 

Spauda apie protestus ir drauge Maskvos siekius įsiga
lėti pasauly 

VYT. ALSEIKA, 
mūsų s p e c koresp. New Yorke 

kitokių progų pažvelgti į vergi' 
joje kenčiančius brolius, sese
ris, ypač į lietuviškąjį jaunimą 
tėvynėje ir svetur. 

Be galo svarbu žinoti du da
lyku: kurioje pusėje — savosios 
t au tos ar okupantų — stovi mū
sų jaunoji ka r t a tėvynėje ir šia
pus a r anapus lietuviškosios 
bendruomenės laikosi išeivijos 
jaunimas. 

Nors neturint pilnesnių duo
menų nelengva sugretinti ir pa
lyginti okupuotosios Lietuvos ir 
išeivijos lietuviškąjį jaunimą, 
bet nesusidaro įspūdis, kad vie
ni nuo kitų daugiau skirtųsi. 
I r vieni i r kiti be galo myli savo 
ir savo tėvų žemę ir, nors skir
tingomis priemonėmis, už tą 
patį tikslą kovoja. 

Nuo jų nenori atsilikti laikraš
čių išsiuntinėtojai ir išvežiotojai. 
Redakcijos darbuotojų — balt-
marškinių sąjunga verčia leidyk
las kelti algas redaktoriams, ko
respondentams ir bendradar
biams. 

Po spaustuvių darbininkų strei
ko net didieji dienraščiai, turį di-

susi jungė. 

Naujos laikraščių grandys 

Pats nemaloniausias reika
las — laikraščių žlugimas. Žino
mas The Nevv York Herai Tri
būne ir kiti trys dienraščiai New 
Yorke buvo priversti užsidaryti. 
Niekas neperka nors ir žinomų, 
bet ūkiškai nusigyvenusių dien
raščių. 

Laikraščių sėkmė pareina ne 
tik nuo leidyklų sėkmingo vado
vavimo, redaktorių pajėgumo, 
bet ir nuo nematomo užnugario. 

Kiti laikraščiai bando prisitai
kyti prie infliacijos tarpsnio, ra
šyti, kad infliacija netrukus bus 
apvaldyta, ir tikėti, kad padėtis 

kelis būdus įšlaidoms mažinti. I savaime pagerės. Daugelis leidyk-
Dažniausiai griebiasi mechaniza- lų gerai žino, kad jų akcijos var-
cijos atpiginti rinkimo ir spausdi- gu pakils net ir geresnių laikų su-
nimui paruošimo darbams. Laik- laukus. 

__ ,. Grįžtant prie mūsų jaunimo 
Kalbant apie lietuvių tautos reflda p r i p a ž i n t i j ^ į 

savo pokarinę kartą, gimusią tevy- d a r b a i g į r k o y a ^ g į g ^ 
neje didžiosios mūsų tautos ka- ^ ^ į t i k ė j i m o , vis 

-^atas-o.-os - « - -e ^ y a ^ a u ^ J u n g i a į lietuvybės iš-^ ^ . . , _ s tąsoje, reiiaa l a i k y m o i r l a i s v ė s k 0 v ų d a r b ą 

tastrofos metu ar Įdek vėliau 
tos 
pripažinti malonią tiesą, kad . , , . . . . . , Mūsų lituanistines mokyklos vis milžiniškos okupantų pastangos , . . . . t . . . . . . . *^ . X- - . d a r jų jaunų seimų vaikais pn-sunaikmti i r surusinti mūsų jau . , , J*~ - z . ..?. . . .JT . . . . . . . . ,. • pildytos u- praktiškai jų islai-nimą fizinėmis ir begalinio f J r J * 

Ankstesni ir pastarųjų dienų 
įvykiai akivaizdžiai įrodė, kad 
mūsų jaunimo veiksmai buvo 

ir 
spaudimo dvasmėmis priemo
nėmis nebuvo sėkmingos. Tau
ta i r jos jaunimas išliko gyvi, 
nors ir gerokai sužaloti. Tai 
rodo kultūrinės pasipriešinimo greiti, tikslūs, taiklūs, visais at-
priemonės, noras kur t i ne sve- žvilgiais produktingi. Jų laisva 
timųjų primetamą, be t savąją iniciatyva dažnai pralenkdavo 
kultūrą, ją plėtoti, likti sau ne t mūsų veiksnių šiuo reikalu 
žmogumi, lietuviu, netapti rusu. dedamas pastangas. Visa tai 

* sako mums, kad reikia savo jau 
Išeivijoje išblaškyti lietuviai, nimu daugiau pasitikėti, mažiau 

norėdami tautiškai gyvi išlikti, jį versti, mažiau diktuoti a r vi-
ta ip pat sutinka daugybę kliu- siškai nuo to atsisakyti, nes lie
čiu, tik ki to pobūdžio. Kai tė- tuviškas išeivijos jaunimas jau 
vynėje mūsiškius stengiasi žu- ne kartą pasirodė esąs pajėgus 
dyt i planingos dvasinės nutau- ne tik tautos laisvės apkasuose 
tinimo priemonės, tai čia, prie- kovoti, be t ir tai kovai vado-
šingai, jaunimą nuo tautos ka- vauti. b . kv. 

Spaudoj ?r gyvenime 

. 
ŽODIS MŪSŲ LAIKAMS 

įžengęs į namus, įteikė dovanas. 
2mona pamačiusi pradėjo verkti. 
Klausiama ėmė sakyti: "Juk tai 
liūdniausia mano gyvenimo die
na: susigadino buto šildymas, per 
pietus supyko virėja ir išėjo, o da
bar tu grįžai girtas.." Ji nesitikė
jo tokios staigmenos, ir jai atro
dė vyras neblaivus. 

Autorius daug pasakoja, kaip 
pačiam būti laimingam ir kitam 
nešti laimę, atskleidžia dorovin
go gyvenimo aukštumas, išryški
na, ką reiškia tikroji meilė. Ir tai 
jis daro moderniojo žmogaus kal
ba, pritaikyta dabarties proble
moms. Veikalas bus įdomus ir 
naudingas skaityti visiems. J. Pr. 

"Life" žurnalui JAV-se lap
kričio 23 d pradėjus skelbti ke
turias buvusio Sovietų diktato
riaus N. Chruščiovo atsiminimų 
iš t raukas (jie bus išleisti atski
ra knyga) , ta i sukėlė pyktį So
vietuose, p i rmas i s atsiliepė pa t s 
Chruščiovas lapkričio 17 d , pa
žymėdamas, kadf tie atsimini
mai y ra išgalvoti. Lapkričio 
23 d prašneko ir "Izviestijos", 
teigdamos, kad atsiminimai — 
Vakarų "propagandos antis". 

Sovietų dienrašt is pridūrė, 
kad Vakaruose buvo pasirodžiu
sių ir daugiau tokių "sufabri
kuotų'* atsiminimų. Keli pavyz
džiai — ta i 1955 m. paskelbti 
buv. užsienio reikalų komisaro 
M. Ldtvinovo atsiminimai, pr ieš 
kelerius metus pasirodę šnipų 
Penkovskio ir br i to Wynne r a š 
tai . Sovietai teigia, kad tais a t 
vejais savo p i rš tus prikišusios 
Vakarų žvalgybos. Tačiau dien
rašt is nepridūrė, kad pa tys So
vietai 1966 m. išleido savo a-
gento Lonsdale knygą "Šnipas", 
o šioji, ka ip te igiama Vakaruo
se, esanti sovietų žvalgybos "kū 
rinys". 

Spauda kelia nepasitenkinimo 
reiškinius 

Vakarų spauda, pvz. New Yor 
ko dienraštis "Sunday News" 
(dienraštis Daily News sekma
dienio laida) lapkričio 22 d. pa
brėžė, kad būtų visiškai netiks
linga, ne t kvaila neįžiūrėti ne
pasitenkinimo, protes to reiški
nių Sovietų Sąjungoje. Jie v i s 
auga, jie vis ryškesni i r čia pa
kanka paminėti rašytojo A. Sol-
ženicino atvejį, istoriko Amal-
riko pasmerkimą bei nuteisimą 
trejų metų bausme darbo s to- i 

JAV kariai skrenda iš Vietnamo, sveikinami sugrįžimo tortu Pan. Am. 
linijos patarnautojos San Francisco mieste, kaip pirmieji keleiviai, 
pasinaudoję papiginimu. Anksčiau kelione iš Vietnamo j abu galus 
kainavo 510 dol., dabar 484 dol. 

Sovietai su savo laivynu įsi
galėjo Viduržemio jūroje, jie 
Jau linkę Indijos vandenyną pa
versti "sovietine jūra", jie, gal 
būt, pasiryžę Kuboje sukurti 
atominę povandeninių laivų ba
zę. 

Kokia tenka išvada Vaka
rams ir ypač JAV-bėms? Budė
ti ir stiprinti savo karinę galią. 
Dienraštis ypatingai skatina iš 
Maskvos reikalauti, kad jie lai
kytųsi 1962 m. susitarimo, ku
rį buvo aptarę buvęs preziden
tas J . F . Kennedy ir dabar savo 
atsirninimais vėl į viešumą išė
jęs N . Chruščiovas. Jei Kari
bų jū ra nebus saugi, kraštui pa
vojus didės kiekvieneriais me- -
tais. 

Dar dėl Amerikos Balso puolimo 
"Pravdoje" 

Ryšium su lapkričio 14 d. 
Maskvos "Pravdoje" paskelbtu 
piktu puolimu, nukreiptu prieš 
JAV Informacijos įstaigos Wa-
shingtone vadovą Frank Shake-
speare, dar galima pridurti, kad 
straipsnio autor ius V. Bolšekov 
vaikiškai palygino Amerikos 
Balso (jis y r a Inf. įstaigos pa
dalinys ar darbo sritis) vadovą 
su bri tų dramaturgu Wūliam 
Shakespeare. Net ir antraštė
je pažymėta: "Shakespeare, bet 
ne t a s " . 

J a u minėta, kad Sovietai ne
patenkinti Amerikos Balso pas
tarojo meto žiniomis ir jo vado
vui prikišo prieškomunistines 
nuolaikas. Be to, visai neteisin
gai pažymėta, kad Inf. agentūra 
dirbanti valst. departamento ži
nioje. 

Vieną taikliausių atkirčių Bol-
vykloje, Zacharovo iniciatyvą, I šakovui suteikė žinomasis pub-
siekiant žmogaus teisių Sovie
tuose ir t . t . 

. Dienrašt is net mano, kad pa
saulis galįs būt i "naujo spro
gimo" Sovietuose liudininkas. 
Tai tokio įvykio, kur i s primin-
i ų caro laikmečio sužlugdymą 
ir bo:ševikų įsigalėjimą Rusijo
je 1917 metais . 

Tiesa, teigia New Yorko dien
raštis , dažnai griežtai smerkiąs 
komunizmą a r Maskvos imperia 
listinę politiką, ta i daugiau vil
tis. Tuo t a r p u pa t s Kremlius, 
nusivylęs vidaus gyvenimo reiš
kiniais, savo ruožtu vykdo pla
nus, kur ių galutinis tikslas — 
įsigalėjimas pasauly. 

licistas William F. Buckley. Jis 
pareiškė, kad Inf. įstaiga (su 
Amerikos Balsu) visiškai nepri
klauso valst. departamentui, va
dovas Frank Shakespeare nie
kuomet nesiūlęs prez. Nixonui 
nutraukti diplomatinių santykių 
su Maskva; be to, 18 metų dir
bęs CBS radijo tarnyboje tas 
garbingos pavardės savininkas 
neturėjęs nieko bendro su už
sienio politika ir juo labiau ne
buvo pasižymėjęs prieškomunis-
tine laikysena. 

Amerikos Balsas skelbia tik 
faktinas žinias ir nieko neslepia. 
Tai labiausiai ir užrūstino Mas
kvą su jos propagandos garsia
kalbiu. 

RA U DONŲ JŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 
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— Išeik su daiktais! - Ir veda mane į būrį-
Patalpa didelė ir šviesi, o kad mums nebūtų per 

daug gerai, įspraudžia pas mus penkis japonus. Ir vėl 
negalima laisvai apsisukti. Bet po visos skaudžios pa
tirties čia jaučiuosi daug geriau. Duodavo mums net 
knygų pasiskaityti, nors jas skaityti galėjome vien die
ną, nes mūsų elektors lemputė buvo tiek silpna, kad jai 
šviečiant, buvo prieblanda. Užtat buvo galima su drau
gais pasišnekėti. Kartu gyvenome apie keturis mėnesius. 

Pradžioje maistas buvo geresnis, nes, būdami nu-

dėjome alkti. Bendrai, vasarą kalėjimo maistas "su-

Ekumeninėje dvasioje norime j kelbti Pamoksle nuo kalno, 
pasidžiaugti tuo, kas gera ir kituo-j Knygos kalba lengva, mintys 
se. Vienu iš tokių reiškinių yra > modernios, perpintos daugybe pa
narina metodistų dvasininko Er-; vyzdžių iš istorijos ir iš dabarties 
nešt A. Fitzgerald knyga "There J gyvenimo, kas knygą daro pat-; džiūsta". Tam yra daug priežasčių: tai atsargos išsibai 
is no Other Way"' (išleido Abing-į raukliai skaitomą. Pvz. autorius! gė, tai sugedo maisto gaminiai, tai vėl "prilipo" prie sve-
don Press, Nashville, T e n n 1970. pasakoja, kaip gatvėje vienas vy-Įtimų nagų. Laimei atsiėmė iš mūsų tarp japonus, o jų 
144 psl. Kaina S3.50). Autorius; ras, sutikęs kitą klausinėjo, ar šis,Į penkių vieton davė 20 metų ukrainietį. Mes džiaugia-

ja, net prikimdamas. Savo gyvenime nemačiau, kad vy
ras galėtų taip vaitoti. Nelaimingas, nes negalime su 
juo susikalbėti. Suprantame, jog pasmerktas 25 metams 
kalėti. Užjūry pasiliko jo šeima ir jaunučiai vaikai. Jis 
buvo paprastas žmogus, stropus, švarus, ir mandagus, 
kaip kiti japonai. Be to, geras ir nuoširdus, kas pas 
juos retenybė. Ir už ką pasmerkė 25 metams? Buvo ka
ro belaisvis ir greičiausiai jam prikergė šnipinėjimą. 

" 2 5 " IR I KELIONE 

Visą pusę metų prakaitavo Maskva neakivaizdinia-

sylius gi pasiurbs kiek kalėjime teikiamo maisto, o į ry
šulį nežiūri. Savo siutime nei pats nevalgo, nei mums 
neduoda. Viskas genda ir nyksta, ir jokiu būdu negali
me tai pranešti jo motinai. Nekartą svarstėme, ar yra 
prasmės leisti geram maistui sugesti, kai mes išalkę ir 
išbadėję? Kiekvienas atsakome, kad ne, o visgi nė vie
nas nedrįstame jo palytėti. Ginčijamės kasdien su sar-

silpę, laikėmės dietos. Greitai maistas pablogėjo ir pra- gaiš, gindami vaikiną, bet jie jo nepasiima ir negydo. 

jo motinai. 
Vosylius nesugeba išaiškinti savo rūpesčių, taip 

jais yra persiėmęs, jog baiminomės jo sveikata. Jis nesi
duoda raminamas. Išsigandęs, žingsniuoja patalpoje ir 
kankinasi. Pradėjo be saiko rūkyti nuo ryto iki vaka
ro. Po trijų dienų visai nustojo rūkęs. Ėmė pats su sa
vim kalbėti, ir ką tai pats sau aiškinti patylomis, kaip 
paslaptį. Jo liga pablogėjo. 

Pasakome prižiūrėtojams, o tie atsako: "Vosylius 
nuduoda kvailą". Reikalaujame gydytojo, bet nesėkmin
gai. Prašome, kad pasiimtų ligonį, bet tas nė klausyti 
nenori. Sargai nekreipia į mus dėmesio, nes, pasibaigus j me teisme, kol sudarė mums kaltinamuosius punktus 
tarydmui, mūsų vertė žymiai sumažėjo. O Vosyliui kas- Į prie 58 nuostato. Dabar šaukia mus po vieną į raštinę, 
dien blogiau. Į kur už stalo sėdi visa kalėjimo vyriausybė. Vaidybai 

Vosyliaus motina nieko nežino, kad sūnus serga, i vadovauja Ivanovas. Skaito jis kiekvienam maskvinio 
ir vis atneša naujų gaminių: sviesto, dešros, sūrio. Vo- teismo už akių padarytą sprendimą. Pagrindai sprendi-

yrajbuvęs Televizijos, radijo ir fil-| grįždamas iš darbo bent kartkar 
mų komisijos pirmininkas, Sočia-: temis parneša ką žmonai pradžiu-
linių reikalų komisijos narys, tai- ginti. Tas prisipažino, kad — ne, 

mes juo, o jis mumis. Labiausiai susidraugavau aš. Jo 
motina, tremtinė Čitoje neblogai gyvena. Atneša sūnui 

Iš kitos patalpos pamišusi tuoj pašalino, o Vosylių tik 
tada, kai sukėlėme tikrą maištą. 

Mūsų nelaimė su juo buvo laikina, bet kas išsakys 
jo motinos skausmą? Taip visoje Sovietų Sąjungoje de
juoja motinos savo nelaimingų vaikų, kuriuos išplėšia 
joms iš namų bedieviškas smurtas, jos seka į stovyklas, 
į nedirbamas žemes, į nelaimę. 

Paskui atsiųsdavo į mūsų patalpą pavienius kali-nemažai gerų daiktų, o daugiausia papirosų. Vosylius 
gi pažįsta dabarties gyvenimo pul-bet nusprendė tą pat vakarą pasi- yra jos pamiltas sūnelis, o ir jis labai myli motiną. Jojnius trumpam laikui; tad juos yra sunku ir atsiminti 
są ir šiame veikale atranda, kad paisyti. Užsukęs į krautuvę, nu- tardymas buvo labai sunkus, — grįždavo labai susijau-. Tik gerai atsimenu japoną Midzumi-san. Kartą atsida 
nėra kito kelio, kaip tik tvarkytis;pirko tuziną rožių, dėžę saldai-
paggl tuos dėsnius, kurie yra pas-1 nių, knygą, žurnalų, kvepalų ir 

dinęs. Vieną kartą per tardymą apgaulingai išgavo t a r - Į r ė girgždančios durys, ir įstūmė mums suimtąjį. Kaip 
dytojas iš vaikino žinią, kuri galėjo pakenkti ir jam, ir į girtas, sukniubo su ryšuliu ant grindų ir balsu raudo

niui labai ištęsti, sunku juos atsiminti ir net kaltinimai 
atminty suryzga. Viena man pasidarė aišku — paskyrė 
man auklėtis tarybinėse stovyklose 25 metus, kad iš ma
nęs padarytų naują sovietinį pilietį. Ivanovas perskaitęs 
sako: 

— Na, dabar pasirašyk! 
Sėdžiu, kaip perkūno trenktas. Negaliu ištarti žo

džio. Jie sėdi ir laukia, o aš sėdžiu ir galvoju. Pradedu 
abejoti pasirašyti ar ne? Jei nepasirašysiu, numarins ma
ne Čitoje badu. Tad pasirašiau. 

Kai susitikome visi savo patalpoje, nedrįsome viens 
kitam pažvelgti į akis, nes visi pasirašėme, išskyrus 
prancūzą. Kai tas atsisakė pasirašyti, prokuroras pasa
kė: 

— Už tave mes patys pasirašysime. 
Ir tikrai pasirašė ir kaip mus pasodino "25". įdo

mu, kodėl nė vienas mūsiškių negavo mažiau negu 25 
metus, nepaisant, ar jis buvo vyresnysis ar pavaldinys 
vienuolyne ir licėjuje. 

(Bos daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. gruodžio m. 7 d. 

ATSKRENDA JOHANN STRAUSO 
"ŠIKŠNOSPARNIS" 

Sių dienų pasaulis kupinas talentas padeda sukurti visos 
nerimo, žiaurumo, nervinės ir intensyvios repeticijos ntfotaiką 
dvasinės Įtampom. Ir mes. lietu
viai, gyvendami toje pačioje su
drumstoje atmosferoje, nejučio
mis tampame bendrosios nuo
taikos neišskiriamais dalinin
kais. Tačiau patys juntame, jog 

jaukią ir nenuobodžią. 
x v c p c tlCijOS vyksta sekrnadie 

niais 4 vai. p. p. Hollywood sa 
iėje 2417 W. 43rd St. 

I S C E l l A N E O V S 

EICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių ir vietiniu auto ta i symas . 
Patyrę mechan ika i . El> kišeninis mo
toro patj'-crinjmas. Vilkikas. Kre ipt i s : 

Tel. G R 6-3134 arba <iK B-3353 
Sav in inkas Juozas (.!(*') Jura i t i s 

i.n:.i... . n . •••t • • : • • • ••:•••• , - ' - • - • • • ' » 

C L A S S I F I E D G U I DE 

Jau sukviestas ir.pilnas ope 
retės solistų sąstatas. Jį suda-

bent protarpiais mums reikia ro: Algirdas Brazis, Kristina 
ir giedresnės atvangos, kad vi- Bartulienė. Praurimė Ragiene, 
sai nepamirštume ir nuoširdaus Juozas Aleksiūnas. Albertas 
juoko taip reikalingo mūsų Snarskis, Alvyna Giedraitienė, Ketvirtosios kartos lietuvaite Me-
fizinei ir dvasinei sveikatai Juozas Laurušonis ir Ričardas lisa. puikiai suprantanti ir kalban-

gaj^onis ti lietuviškai. Vaikų namuose Chi-
Ar kas geriau sugebėtų pra- ; R e p e t i c r j u darbe kaip akompo-! c aS°i e &sto r •!'"' ritinėlius, 

skaidrinti net ir labiausiai pri- ^ ^ ^ ^ ^ K . Steponą-! g 
slegtą žmogaus nuotaiką uz ^ ^ telkira: p i a n i s t a s R . Sa- d a i ? ™W°°l 1T s)os ****** 
sau lygaus neturintį "Valso ka- ^ _ choJ repeticijose i r Pastatymo sekretoriatą, 
ralių" Johann Strauss, išbaigu- p j a u t a s A . Vasaitis — solistų. į Nors darbo prieš akis ir la-
sį Vienos valso formą ir iškė- Atgaivintasis "Pirmyn" cho- bai daug, bet prityrusios diri-
lusį į koncertini lygį. Kam ne- ^ i r ^ ^ g "šikšnosparnio" gento muz. K. Steponavičiaus 
^U t? n° . v ^ r ( ^ e 3 besiklausant jo gpggęįįH personalas išsirinko ir rankos, jo ir valdybos ryžtas 
neužmirštamųjų ką tik šimtą g a v o yaldvbą: sol. Algirdas visas kliūtis ir sunkumus įveiks, 
metų amžiaus perkopusiųjų jo B r a z i g _ p } r m į n i n k a s , Petriko-; . 
valsų _ "Ant gražaus mėlyno- p i r m i n i n k a i , Petraitienė — iž- ** ^ " P 1 " * 8 

jo Dunojaus", "Menininkų gyve- ^ i r v Aukštinaitis — vice- ~Ž T^~~ T T T ^ 7 ~ 
nimas", "Vienos miško pasą- ••^, i .TL-V. ; "-;'r..c-r;us. xu 
kos", "Vynas, moterys ir dai 
na", "Vienos kraujas" ir kt. Jo 

A. ABALL R00FINC C0. 
Į s te ig ta prieš 49 rr.etus 

D e n g i a m e VISŲ rūšių stogus. Tai 
aome a r b a dedame naujus k a m i n u s 
rinas, n u t e k a m u o s i u s vamzdžius. Da 
žome iš l auko . Taisome mūra "tuck 
pointingr". Pi lnai apsidraudę. Visas 
jarbas garantuotas . 

Tel. — U I -6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

ii h A L E S T A T E 

Marąuette Parke — 7205 S. Fair-
f.eld Ave. Savininkas parduoda 12 
metų, "Custccn" 5V2 kamb. mūr. 
namą. 2 dideli miegamieji. Teltf. 
925-9830. 

pasą.- (jinįnįė^ Aukštinaitienė, EI. Za-
pohenė ir A. Snarskienė — su-, rie skelbiasi dienr. 'Drauge". 

valsų ir J. Ofenbacho operečių 
Vienoje stebėtinas pasisekimas 
buvo paskatinančioji pakopa ir 
pačiam J. Strausui sukurti ne
menkesnio pasisekimo operečių. 
Ir kaip tik beveik prieš šimtą 
metų J. Strausas sukūrė klasi
kinės Vienos pavyzdžius — 
"Šikšnosparnį" ("Die Fleder-
maus") — 1874 m. ir "čigonų 
Baroną" ("Der Zigeunerba-
ron") — 1885 m. 

Pirmąją jų — "Šikšnospar
nį" — Chicagos lietuviai turės 
malonumą išvysti 1971 m. kovo 
27-28 dienomis Marijos mokyk
los salėje platų kultūros barą 
lietuviškojoje visuomenėje iš
variusio "Pirmyn" choro jėgo
mis. Iniciatorių kviečiamas, mie
lai sutiko šios operetės paruoši
mo, pastatymo ir dirigavimo 
darbo imtis, virš 25 m. tam pa
čiam "Pirmyn" chorui vadova
vęs, muz. K. Steponavičius. Jis 
— prityręs chorų dirigentas, 
paruošęs daugybę koncertų, 
apie 40 operečių ir kelių operų 
pastatymus. Tai nepaprastos 
energijos, ištvermės ir retai už
tinkamo talento žmogus. Be vi
sos eilės gastrolių JAV ir Ka
nadoje, jis vienintelis iš Ameri
kos žemyno muzikų su savo va
dovautu "Pirmyn" choru 1938 
m. vasarą buvo nuvykęs net j 
nepriklausomą Lietuvą ir ten į-
vairiuose miestuose davęs virš 
20 koncertų. Šioje tolimiausio
je išvykoje dalyvavo Amerikoje 
gimę, niekad savo tėvų krašto 
nematę, bet jį didžiai pamilę 
jaunieji entuziastai. Dar depre
sijos sunkmečiui šiame krašte 
neišblėsus, jie nepaprasto ryžto 
ir atkaklumo dėka sugebėjo pa
tys kelionei lėšas "susikalti". Iš 
jų ryžto, entuziazmo, lietuviško
sios dainos meilės bei ištver
mės ir mes, antrojo Pasaulinio 
karo iš Lietuvos čia atblokštie
ji, turėtume pasimokyti. 

"Šikšnosparnio" repeticijų 
darbas spalio 4 d. pradėtas su 
negausiu choristų būriu. Iki šiol 
jų skaičius palengva didėjo. Di
rigentas K. Steponavičius kvie-j 
čia, laiko nebeatidėliojant, į 
chorą įsijungti ir daugiau dai
nininkų — ypač vyrų. 

Negailestingai laiko tėkmei 
per dešimtmetį pertraukos me
tų "Pirmyn" choro veteranų ei
les gerokai išretinus, šiuo metu 
didesnę jo narių dali sudaro nau 
jie ji ateiviai, kurių tarpe yra 
ir žvalaus jaunimo. Viso choro 
sąstato tarpusavinė atmosfera 
labai draugiška, miela ir nuo
širdi. Šias eilutes rašančiajam 
teko stebėti ištisos repeticijos 
eigą ir pačiam įsitikinti, kad 
muz. K. Steponavičiaus repeti
cijos pravedamos sklandžiai ir | 
darbingai, nenukrypstant į jo
kias pašalines digresijas. Jo 
chorvedybinės srities ilgų metų 
patirtis, pedagoginis ū k t u k 

MHffilIilIMlIIRIilI::! IIS ::» W I W i a W B « H a 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

Licensea by VNESHPOSYLTORG 
2501 W . 69 th SU, Chicago, UI. 60629 
3333 S. Hals ted . Chieago. UI. 60608 

TeL. W A 5-2737: 254-3320 
įvairių prek ių pasirinkimas, moto -
ciklai. Šaldytuvai , maistas, dolerinio' 
CERTTF1KATAI Ir AUTOMOBILIAI. 

F.. Žiiknii<aka.s 

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

Pilna apd randa 
I. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

W«»!I!ll!ltill!mii!llliiili;it!ililiili:!l!|iil!l»llllll!)|!ii>ll;.: : " ' y f f i H E H U I M * 
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VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobi l ia i , šaldytuvai, televizijos. <1o 
ler. cer t i f lkata i . maistas akordeonai 
260* W. 6» th St.. Chksiff). IU. 6062» 

T E I . K F . WA 5-J7S7 
lllllllllllllllllllllllllllllilIlIMIIIIIUinilMlli 

W E S T M O N T — BY O W N E R 
3 fami ly un i t s consiating of 7 

n a . f r a m e hoųse . 4 bdrms, kiteh., 
liv. rm., dining rm. : with 3 rm. apt. 
above. Ful l bsmt . Gas heat. P l ū s 4 
rm cot tage & 2 car garage. Lg. lot 
60x150. Nr. schls . , Cath. church, 
C.B. & Q. Low 30's Tel. 964-1644 . 

65 ir Califorala — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 k a m b . Ge
ros pajamos. $52,006. 

Mūr. biznio namas . K e p y k l a su į 
Jlsais įrengimais ir 2 butai. Tik 
$22,000. 

62 ir Rockwel l — Mūro 2 buta i 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$31.600. 

Prie Marta H . S. Mflr. 2 buta i po 
4% k a m b . 12 metų. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

R E A L E S T A T E 

HOMESTEAD REALTY 
Put your aioney t o work! 

Outstanding inecene properties 
available in many suburbau areas: 
Dolton, R'strdale, Calumet City, 
BHue Island, Chicago, Lansing, 
Hazelcrest and many more. Ali 
price rangės. 

CALL FOR DETAILS 331-1400 

HELP VVANTED — MOTERYS 

C L E R K S E C K E T A K Y 
typing, ahortliand a s d 
working oondittoną, 

Exparienced ia 
filing. Pleasant 

"ČAIJL > m . F B I C — Ž54-7S00 
KEALEMON FOODS 

1200 W . S7th St. , Chicago, UI. 
An Equai ooportunity empioyer 

C O N T R A C T O R S 

APDRAUDĘ AGENTCSA 
Namų. Gy-vybes, 

sveikatos, biznio , 
automobili i j . 

Patogios i ž s imo-
kejinio s a l y s o s . 

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

M O V I N G 
MEKENAS perkrausto baldus ii 
tdtns da ik tas . Ir iš toli miesto lei-
limai ir pilna apdraoda. 
J047 W. 67tb Place — WA 5-8063 

ŽMONIS PERKA NAMUS 
2 geri mur. n a m a i Brighton pkc. 

duoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
pirksit už $52,500. 

2 namai — gražūs 3 butai arti 
mūsų ofiso. Savininkui reikia parduo
ti už $38,800. B a n k o paskola užtik
rinta virš $27,00«. 

5 butų šviesus mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik del ligos 
at iduoda už $48,000. 

P la tus lotas Marąuette pko centri
nėj gatvėj . Kaina — susitarsim. 

Pu ikus dlUelia 'A po tt k a m b . mūr 
Gazo šild. P la tus lotas, mūr. garą 
žaa. $29.500. 

2-jų butų. 14 metų modern. mflr. 
t - jų auto . m&r garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

• k a m b mur. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

P a j a m ų mūras . Svarus ir grazfls 
2 butai — 6 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir Oalifornia. Kaina t inka — 
$25,000. 

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

Heating Contractor 
įrengiu n a u j u s Ir pers ta tau se
n u s visų rūš ių namo apši ldymo 
pečius ir a ir coadi t ion ing — i 
naujus Ir s enus n a m u s . Stogų 
rinas (gut ters ) , v a n d e n s šildy
m u i boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas a t l i ekamas gre i ta i ir są
žiningai. A p s k a i č i a v i m a s nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & S H E E T MET4L, 
4444 S. Western , C h i c a g o 9, 111. 

Telefonas VI 7-S447 

D fi M E S I O ! 

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNTTURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-442) 

COUNTER WOMEN 
FOR CARRY OUT FOOD 

Experienced. Steady Work. 
Monday t h r u Friday. 

Excellent s tar t ing Salary. 

Mušt speak English. 

EUROPEAN DELICATESSEN 

PHONE — 337-7074 

Ask for JACOUES. 
Every Tuesday after 6 P-m. 

H E L P WANTEI» — VYBA1 

STOCK BOYS 
Full and Par t Time 

LINCOLN PARK FOODS 
935 W. WEBSTER, CHICAGO 

Pietų Vietname JAV karys Edward Gavin skaito su draugais 136 pė
dų ilgumo laišką, kurį jam. atsiuntė jo mergaitė Elleen McCarthy ir 
Gloucester. Mass. ir jos 50 draugių iš medicinos mokyklos. 

5% t o 53^% 
I N T E R E S T 
O N S A V I N G S 
C E R T I F I C A T E S 
Member Federal Eeserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp. 

Marąuette National Bank 
63 rd and Western Avenue 
GRovehill 6-5100 

Kree parkin^ Open Thursday nisht. Open Sa turday *til 2 p.m-

llllllllillilllillillllllllliliilillllllllllllllli 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

s tereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette P a r k e 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2848 W. 69th S t — tel. 776-148« 

Namų teL — PR 6-1063 
iMiHifuiiuiiiiinmmmiiiimiMiiHiinmt 

Restoranas — valgykla, 2-jų auKš-
tų namas . Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri v ieta . Labai g e r a s biz
nis. Lengva aptarnauti . 

S butai ir biznio patalpa, rinktine 
vieta. Marquette pke. $43,000. 

II butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera v ieta . 

Insoranoe — Inoome T a s 
N o t a i ? Public 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis, 

i. BUBNYS — TeL R E 7-3168 
IIIIIIIIIIIIKIIMIIIIHIIIII i i l IUMHllHlimii , 

Al's Texaco Service 
Savininkas Albinas Lakickas 
Mechanikas Stasys Šarauskas 

STABDŽIAI — S A X K A B O S — 
T R A N S M I S I J O S 

ir motoru remontas — Tune-op . 

5759 So. Western Avenue 
( k a m p a s 58-tos ga tves ) 
T E L E F . — P R 8-9533 

Reikalingas viengungis virejas-
liokajus, $100 į sav. Vedusių porai, 
$150. Dviem suaugusiems, prie
miesty, išskyrus vid. vas. iki geg. 
1-os Arizonoje. Reikalingos reko
mendacijos. Skemb. CE 6-5005. 

ĮSIGYKITE DABAB ! 

%L -.<9Q^.:.^ami^.^4IIMČa£3MiMCsSM 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir k'tus kraštus 

P. NTEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Cbicaso, Dl. 60632. TeL YA 7-5980 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkranstymas 
— Įvajrhj atstmmj — 

82S WEST 34th PLACE 
Teief. — FRontier 6-1882 

1V4 aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kaaib. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg . ) . Pr i e 71 ir California. 
Atskira gazo š i l ima. 2 auto garažas. 
Pal ikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butų. 10 m e t ų m&r. n a m a s Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,560. Savininkas duos 7% pasko
lą. 

5 k a m b . mūr. bungakm prie 71 
ir Rockwel l . $19.500. 

LEONAS KEAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAMA-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71 st St — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2238 

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbias5 dienraštyje "Drauge". 

DAUGYBE LIETUVOS MDDESTB 
LIŲ aprašoma dr . i. Vaišnoros 
MIC, knygoje: 

''Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologine, ji del 
įdomių vietovių aprašymo ir del jos 
gausos istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ai 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psi. — Kaina t ik $3.00, 
- ialima įsigyti "DRAUGE". 

Remkite "Draugę". 

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to , veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

D £ M E S I O t 

D fi M E S I O ! 

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

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

KAS Hk turi gerą skonį, 
VUką perką pas Lieponjl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
i UEPosm 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marąuette PkM 6211 So, ttesrerit PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
& iki 6 vai. vakaro Sekmadieniais oždarytsv. 

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 
• 

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 
ner dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite Ir 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 knygos7 Kreipkitės J "Draugą" 

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi 

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI 
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS 

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00. 

Puiki ir nepaprastai 4domi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
114 psl. kaina $3.75. 

GRIMŲ PASAKOS 

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviaįi 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psL, kaina $2.00. 

MĖLYNI KARVELIAI 

'domios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mdH»> 
3iems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emi&iu-
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50. 

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRA2US 
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikelianti per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių ij-
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50. 

NAKTYS KARAUgKIUOSi; 
brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame Ir Pelenė, Ir Sniep) 

Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakot 
mf'.*ų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00. 

RYTŲ PASAKOS 
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki* 

niara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl, 
kaiaa $2.50. 

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI 
Puikios "ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsioaoi 

"Tūkstantis ir viena naktis" ir vaizduojančios pasakų jurinkd» 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00. 

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaftij 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 6 proe 
mokesčiams. 

: 



ATGAIVINTA PAIL. P. 
- AUGIAUS KŪRYBA 

Dešin i t -metų , kai netekome atrodė, kad pasiseks atsistoti 

giškas ir paslaugus. Greitas pa- i sidarys tokiam ėjimui. Iki to šinius, patinėlis ieško minkė- i 
dėt i kitiems; Studijų'draugaS iš.!laiko bus d&rbmos visos pas tan- ' tesnės žemės i r suradęs ima1 

Paryžiaus laikų dar pamena, gos savomis jėgomis ir savomis kasti olą. J is kasa, o patelė tik 
kaip jts, kiek daugiau turėda- priemonėmis plėšt1 kontrolę j lygina olos vidų. Kasdamas 
mas, dalinosi su kitais. Pame- nekilnomąjj tur tą ir to turto paukščiukas nieko nemato ir 
na, kaip jie laukė iš Pauliaus operacijų pelningumą, kad išė- negirdi. Tuomet tą paukštelį 
tėvų maisto siuntinių. Tada ii- i j į m a s į viešąją akcijų rinką lengvai galima rankomis su- i 

dailininko Paul iaus Augiaus. a n t tvirtesnių pagrindų ir atpa- gokai vaišindavosi Žemaitijoje b ū t ų efektingesnis ir iš pat pra gauti . Iškasa virš vienos pėdos 
? e S i m L ? ^ ? L k a i 5 2 ? * f ^ i f l a i d u o t i s a v e n u o kasdienybės užaugintomis gėrybėmis. Atsi- d z i o s patrauktų publikos dėme- olą ir jos gale pasidaro lizdą. 

rūpesčių atsidėti kūrybai. Tada j dūrus Amerikoje, siuntiniai piau s | g c t o gggg išsikasa i r antr* 
j ėgas pakirto mirtingo;} liga. į kė priešinga kryptimi. O jų bu- ;. ' o l a > k a d p a v o j u a t i kus galėtų 

Kai lankiau po operacijos, | vo daugybė. Vis atsirasdavo Lito prezidentas v ytautas į^g^įįį n u o p r į e š u 
galvos skausmams kiek suma- kam padėti. ; Vebeliūnas užbaigos žodyje pa
že jus, kalbėjo apie laukiančių į I r ta ip bedirbdamas, bekurda- I brėžė, kad mūsų organizacija, S U P I R Š T A I S KNYGAS 
darbų begales. Tai vėl nevilties | mas. besirūpindamas kitais, pa- j kaip ir visos kitos Vakaruose SKAITO 
apimtas k a r o j o : "Nėra nieko j sitratrkė iš mūsų tarpo. Išėjo,'veikiančios ūkio organizacijos, j . 
brangesnio kaip laikas Bran- \ palikęs nepabaigtą pradalgę, ku I siekia pelno savo nariams. Ta- i L v t e J i m ą žmogus suvokia 

rią kiek išgalėdama stengiasi ičiau l i t a s , šalia ūkiškų M ą j ą J ^ f*J** n e ^ epuo ja , 
baigti likusi šeima. h»ri ir KiPtnvišk-ni tautiniu?; t i k s - 1 b e t r J a u č i a . Mat, odoje yra 

Šių metų gruodžio 13 d. 3 vai. 
Jaunimo centre ruošiamas mir
ties dešimtmečio paminėjimas. 
Programoje kun. V. Bagdanavi-
čius, aktoriai Elena Blandytė 

A u g i a u s ^ T e n ^ č l k ^ o s T l ^ t r ^ n e s i m e t ė - pVadiaoje^laikėsl san- j ir Leonas Barauskas ir Augiaus a u g t u i r stiprėtų, todėl v^si a k J o t r i a u s i o s y ra ranJoj pirštų 
Kiaulėnas. V ik to ra s r y j ^ ^ a S t ū r i a i - ***> J a u ka r tą su kuo j kūryba skaidrėse. c i n i n k a i buvo prašomi anksčiau ^ , 7 L S ^ J L ^ ' , l l V j J 

ir yra labai prašomi dabar pri- Į ™ . , v . aaiKtus 
sidėti prie to svarbaus darbo ir Į n u o m " k s t ^ " į * 8 t o ' l s m o k s t a 

atvesti bent po 10 naujų akci-ifU P ^ t ų pagalba (aklieji) net 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. gruodžio m. 7 d. 

daugybę- neįgyvendintų troški
mų. Dešimt metų, kai po sun
kios ir skausmingos ligos pasi
t raukė kalbėti į m u s savo kū
ryba. 

Susipažinau su velioniu Pa
ryžiuje, svet ingoje Antano ir 
Janinos Liutkų šeimoje. Jų na
mų durys plačiai p raver tos Pa
ryžiaus lietuviams, ypač studen
tams. Šių metų pradžioje miręs 
Antanas Liu tkus , diplomatas 
ir menininkas, ypa t inga i mėgo 
bendrauti su m e n o žmonėmis, 
taigi ir aną vakarą , be Paul iaus 

Kiaulėna§, V ik to ra s Petravičius 
ir kiti. Nuo ta ika buvo žaismin
ga. Pasit ikome N a u j u s 1938 m. 
Tie metai- reikšmingi Augiaus 
gyvenime. Ja is j i s baigia studi
jas ir grįžta Lietuvon, parsi
veždamas meninį subrendimą ir 
ryžtą pasinerti į darbą. 

Grįžta pilnas j a u n a t v ė s ir kū
rybinės jėgos. Ka ip t a ra tuo
ta bitelė,, medusi apsunkusi , ži
nių ir grožio pris i r inkusi , sku
bėjo savan avilin. š a l i a verži
mosi kušti , i šsakyt i save, jau
tei dar nenutildomą norą savaip 
prisidėti_prie bendro t au to s at
s ta tymo darbo, papuošei nau
jai atgimusi k raš tą . Tą nuotai
ką y ra išreifkęs poe tas A. Miš
kinis "]jį*fettvoje". 

Tave papuošt i žadėjom, 
KarfTsavo t ik rą seserį. 
Esi pačioj j aunys t ė j 
I r paeiame pavasary . 

N e man kalbėt i apie Paulių 
Augių, kaip apie menininką -
grafiką. 'Man t i k džiaugtis su 
jumis jo kūrybiniu palikimu ir 
apgailėtLjjkad pras idėjęs k a r a s 
ir ankstyva mi r ' i s neleido pilnai 
išbujoti Žemaitijos sul t imis iš
ugdytai ^Surybinei galiai. -

Mirties 10-čio p roga pažvel
gus prsSlUn, m a t a u Augių — 
pareigos žmogų. Darbą dažniau
siai pasir inkdavo ne pagal norą 
ar nuotaiką, b e t pagal reikalą. 
Ką pradė-'ęs, d i rbo kantr ia i , iš
tvermingai savęs netaupyda-
damas. Ruošdamas pa rodas a r 
ką kitą apsiėmęs padėt i — rū
pestingai at l ikdavo. 

Karo iš normalių vėžių iš
muštas, d rauge s u visais atsi

ginkite laiką". Tame pakartoti
name "branginkite laiką" jau
tei tragizmą —: laiko nebeliko. 
Laikrodis mušė paskutines gy
venimo valandas. 

Kaip ir charakteringa geram 
žemaičiui, j draugystę greitai 

liko pastoviai drau 

turi ir lietuviškai tautinius tiks-
lus. Lito bendrovėje dirba virš ! * , l a č i a i i š s i š a k o J C nervų siūleliai. 
10 lietuvių, kurių skaičius, dar- įP a l i e t u s suerzinami ir šie siūle-
bams plečiantis, didės ir jie visijį131' k u r i e ^ e i t P a d u o d a žinią 
bus parenkami iš lietuvių.! u o g a u s smegenims. Lytėjimas 
Mums rūpi, kad Lito bendrovė | z m o ^ a u s smegenims. Lytėjimui 

ninku iš savo draugų «r pažp- j ^ g 3 S s k a i t y t i * metalinius 
tarnų tarpo, kad Litas Į g s j ą j g g Z į g rno k l t o a t s k l r t l " 
rytų ir didelė ir stipri komer- * 
cine bendrovė. Po uždaromosios 
prezidento kalbos, sekė vaišės, 
kavutė ir neformalūs pašneke
siai aktualiais ūkio klaus,:mais 

RADIO PROGRAMA 

ir Lito bendrovės iki šiol sėk
mingai nueitų kelių. K. 

PAUKŠTIS KASASI ŽEMĖJE 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naudoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangcs. veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po p:etų — perduodama vėliausių 
ppsauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag
užes pasaka. Programą veda 
Steponas L Minkiis. B'ZT'O reika-

Kartais žemėje įsikasti moka bis kreiptis i Baltic Florists — 
ir kai kurie paukščiai, pvz. ma- s § l h l **' df>vann krautuvė. 502 E. 

Iš demonstracijų New Yorke, protestuojant pritš Simo Kudirkos iš-
žas paukščiukas vadinamas kir
veliu lizdą taisosi tik žemėje. 

davimą. Nuotr. Vyt. Maželio ,Kai ateina laikas jam dėti kiau-

Broadwav, So. Bos+on, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

LITO BENDROVĖS AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 15 d. Centro įstai- nukentėjusios senos ir stiprios 
gos patalpose, įvyko Lito ben- organizacijos, jaunutė Lito or-
drovės metinis akcininkų susi- ganizacija augo ir plėtės1 labai 
r inkimas. Susirinkime dalyvavo sėkmingai su geru pelnu. Tas 
asmeniškai, arba pagal įgalio- - galėjo įvykt: tik dėl akcininkų 
j imus 170,000 balsų, ta* yra bu- , ir taupytojų pavyzdingo solida-
vo a ts tovaujama 170,000 akcijų.: rūmo, pasitikėjimo ir bendrovės 
Susirinkimas praėjo labai gero-' nenuilstamo, energingo ir laba1 

j e nuotaikoje ir jame buvo ofi- rūpestingo pirmininko pasiau-
cialioji dalis ir neoficialioji vai- kojimo. Kai atsirado reikalas 
šės . j susirūpinti viešbučio operacijo-

Darbo dalyje buvo išrinkta m i s ' P'rmininkas nesvyruodamas 
Li to bendrovės ta ryba ir valdy- i š v y k o i Chicagą net 8 mėne-
ba sekantiems metams. Į tuos s i a m s > k a d sėkmingai sutvarky-
organus buvo vėl išrinkti — tų ir pelningai užbaigtų viešbu-
V y t a u t a s Vebeliūnas, prez iden- . č i o reikalus. Dėkojo V. Vebeliū-
t a s , Algimantas Vedeckas, v y k - 1 n u i P 5 atliktus labai svarbius 

(domasis viceprezidentas, Anta-1 darbus, visų vardu reiškė visiš-
duria prieš neįprastai sunkias | n a s Skėrys, viceprezidentas ir ka- pasitikėjimą ir linkėjo to -

Atiduodamas amžinatves pagarbą didžiajam 
lietuviui 
A. f A. MYKOLUI KRUPAVIČIUI, 

reiškiu gillię užuojautą jo artimiesiems, drau
gams bei jo politiniams vienminčiams. 

Kazys Škirpa 

/ r ' j*^< '*!W l ! į v fW "C 

gyvenimo sąlygas. Sau pačiam 
buvo kuklių medžiaginių reika
lavimų, mažu pasi tenkino, bet 
susikryžiuoja pare iga sau, kaip 
menininkui, ir pa re iga šeimai. 
Velionis negalėjo atsidėti kū
rybai, kol rūpėjo duonos kąsnis 
vaikams. Dėlto kentėjo kaip 
dailininkas, bet t ikėjo, kad pa
gerės. I r t ikrai po ilgų kelionių 

A. Radeckis — sekretorius. Iš k i o s P a t ištvermės ir geriausios 
buvusių direktorių pasiliko T a - , s e k m ė s a t e i t i e s darbuose, 
ryboje Kvirinas Aleksandravi-\ Diskusijos dėl pranešimų bu
čius ir Vytautas Galvydis, o j v o gyvos, konstruktyvios i r 
naujai įėjo dr. Pe t ras Kisielius darnios. Iškilo klausimų "kelionių 
i š Chicagos, inž. Brutenis Vei- ; įr apdraudų biuro reikalais. T a s 
t a s , iš Bostono ir dr. Vytautas i biuras tuo tarpu rodo tik nomi-

ASNOtD PALMER SAYS: 

brai 

a hote-uvone 
that^aBy 

\ counts 

Senato darbo pakomitečio apklau
sinėjimuose liudiją asmenys teigia. 
kad narkotikų vartojimas Ameriko
je milžiniškai pakilo. Viršuje maty
ti armijos psichologas kapt. Mor
ris Stanton ir kovai su narkotikais 
biuro d ;r°.k^riua John Ingowoii. 

Vygantas , 'š New Yorko. Tuo 
būdu Lito bendrovės vadovybė 
buvo papildyta naujais patyru
siais asmenimis. 

Bendrovės pirm. Vytautas 
Vebeliūnas padarė pranešimą 
apie pereitus metsu, kuriame 
kons ta tavo sėkmingą viešbučio 
pakeitimą į Colonial Acres a-
partmentinį kompleksą. Pakei
t imo procese, kuriame "viešbu
t i s yra ilgalaikiai išnuomuotas", 
Li to bendrovė gavo 170,000 do
lerių pelno. Dabar Litas yra 
perėmęs Colonial Acres apart-
mentus Indianapolio mieste, In
dianoje. Tie apartmentai suside
da iš 26 pastatų, kurie sudaro 
108 išnuomuojamus vienetus. 
Be to ten dar yra 5 tarnybiniai 
pas ta ta i . Visa tai y r a išdėstyta 
an t 28 akerių žemės. Apartmen-
tų ūkiškas naudingumas eina 
labai gera kryptimi, nes išnuo
mojamų v'enetų riba pasiekė 
labai aukštą lygį, liko neišnuo-
muota tik 4 % išnuomuojamų 
vienetų. 

Dr. A n t a n a s Skėrys padarė 
pranešimą apie numatomą toli
mesnę eigą. einant j nekilnoja
mą turtą . Kartu pasidžiaugė, 
k a d šiais sunkiais metais verty
bės pop'erių rinkoje, kai birža 
y r a taip "nepastovi ir netikra ir 
dėl tu Kvyravimų yr% stipriai 

nalinį pelną, bet jo veikla vis 
auga ir jo atliekamos operaci
jos plečiamos. Susirinkimo daly
viai domėjosi taip pat Lito or
ganizacijos išėjimu į viešąją ak
cijų rinką. Valdybos pasisaky
mas tuo klausimu sudarė įspū
dį, kad į viešąją akcijų rinką 
bus išeita, maždaug, vienerių 
metų laikotarpyje, kai t įk bir
žos kainų nepastovumas apsira
mins ir palankesnės sąlygos su-

4 DAINOS 
Giedra Gudauskienė 

Gaidos sopranui su piano a-
kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis. 

Toliau seka dainos: "Smilgos", 
žodžiai F. Kiršos, "Piemenėlis", 
žodžiai F. Kiršos, "Kalėdų gėlės", 
žodžiai V. Nemunėlio ir "Oi, tu, 
kregždutė", žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos. 

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 
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PREL. MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS 

Laisvosios Lietuvos 
valstybininkas 

Gyveno Cicero, Illinois 
Mirė 1970 m. gruodžio men. 4 dieną, 4:15 valandą popiet 

sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Marijampolės apskrity, Balbieriškyje 

Amerikoje išgyveno 13 metų. 
Kūnas pašarvotas Petkaus laidotuvių Įstaigoje, 1410 So 

50th Avenue, Cicero, IliLiGis. 
Jo palaikai bus atlydėti į Šv. Antano parapijos bažnyč'ą. 

Ciceroje, antradienį, gruodžio 8 d., 8 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 9 d.. 10 vai. ryte 

bus atnašaujamos geoulmgos šv. Mišios us velionio vėlę. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę: 
Sesers duktė Aldona Rugytė-Bulatien"' ir dukros 
Giedre Bulotaitė ir Daną Heisters ir jos vyras 
Erie, sesers sūnus Mykolas Rugys ir jo šeima bei 
kiti giminės Lietuvoje, ir visi Lietuvos sūnūs 
ir dukterys. 

Informacijai skambinti 863-21C8. 

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

L a d o t u y j y D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

m 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- T Ė V A S I R S 0 N U S -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 VVest 7fst St. Teief. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50rh Ave., Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 

-

Perskaitė Dranga, rinokite kitioim pasiskaityti 
10% — 2 0 % — SO<% pitfaa mokfe i , 
už a p d r a u d ę nuo ugnie* Ir au tomo 
Dilio paa 

F R A N K Z A P 0 L S S 
S 3 0 8 H West 95tb Straet 

Chlcago. UJUooto 
Tel. GA 4-MA4 Ir GR 6-4SS* 

G Ė L Ė S 
Vestuvdms, banketams, laidotuvėm** 

Ir ki tokioms p i c o m s 
G L 2 A L > K V 

Beverly Uiila Oėliayčia 
2-143 W. «3rd s tree i . Chicaso, IlllnoL-

TKL. P R 8-0K33 — l'R 8-OHS4 

Remkite tuos biznierius, k u 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems gasiskaiijti 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria: 

STEP. C LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

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

PETRAS BIELIŪNAS 
434ft S. Califorr.ia Ave. Tel. LAfayette S-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 . ^ L i t u a n i r s A v e T e l Y4rf i« "?-S401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 So. Halsted Str«et Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Litnanica Ave. Tel. Y A 7-'138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave., Cicero, 111., Tel. OI 2-1003 

LEONARD BUKAUSKAS 
IR SŪNUS 

649 E. 162nd Street, South Holland 
10821 South Mkhifran Avenue, Chicago 

TEL. — CO 4-2 



X Vytautas Alseika, mūsų 
dienraščio atstovas New Yorke 
ir "Eltos" redaktorius, pasta
ruoju metu dar įsipareigojo 
teikti gyvu žodžiu perduodamas 
informacijas į okupuotą Lietu
vą iš lietuvių ir šiaip jau kul
tūrinio gyvenimo. 

X Prof. Juozas Žilevičius, vie
nas iš Lietuvos operos steigėjų, 
ėmėsi iniciatyvos Muzikologijos 
Archyvo vardu sudaryti komite
tą ir pravesti Lietuvos operos 
50 metų sukakties minėjimą, 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. gruodžio m. 7 i. 

x Kun. Petras Urbaitis gavo 
telegraminę žinią, kad Šeduvo
je, okup. Lietuvoje, lapkr. 23 d. 
mirė jo brolis a. a. Jonas Ur
baitis. 

X Vartotus pašto ženklus 
mielai priima ir panaudoja mi
sijų reikalams misijonieriai be-j 
nediktinai, kurių adresas: Be- Į 
nedictine Chines Mission, 2400 j 
Maple Ave., Lisle, UI. 60532. 

x DaiL Povilas Kaupas, ku
ris apie 10 metų ilgus vasaros 
atostogų mėnesius praleido be
lankydamas gražiąsias Ameri
kos vietas, turi nupiešęs daug 
akvarelių ir etiudų ir dabar 
naujoje studijoje piešia peisa-
žus. 

X Marijos aukšt. mok. moti
nų klubas gruodžio 9 d. 7:30 v. 
v. mokyklos kavinėj ruošia me
tines kalėdines vaišes-

x Balfo rudens vajus jau 

IŠ ARTI IR TOLI 

kuris bus sudarytas ir kelių da
lių. Marijai ir inž. Antanui Ru-. artėja į pabaigą. Pageidaujama, 

kad visi aukų rinkėjai vajų spė
tų užbaigti iki Kalėdų švenčių 
ir atsiskaityti su Balfo vadovy
be. Seniūnai ir įgaliotiniai turi 
prižiūrėti jo pabaigimą. Atrodo, 
kad Balfo vajus gerai baigėsi. 
Greitai bus jo užbaigimo pobū
vis, kurio išlaidas padengs va
jaus globėjas J. Evans. 

X Lietuvių pašt.'ninkų sąjun-

ir kiti orgamzacniai 
svarstomi. 

reikalai 

džiams prašant, specialus ope
ros minėjimas bus surengtas 
sausio 2 d. Lietuvių forumo 
radijo programoje. Lietuvos 
operos 50 metų minėjimo komi
tetą sudaro: prof. J. Žilevičius 
— garbės pirmininkas, sol. 
Ant. Sprindy s — pirm., sol. S. 
Adomaitienė — vieepirm., ir 
solistė A. Kalvaitytė — iždinin
kė. 

X Lietuvišką spaudą remia 
skaitytojai, atsiskaitydami už 
kalėdines korteles. Aukojo: po 3 
dcl. — G. Stuopis, J. Ročkus, 
J. Banionis, P. Blaviesčiūnas, 
B. Blusas; po 2 dc l — B. Muri
nas, J. Dubickas, A. Krikščiū
nas, Z. Vikauskas, M. Lamber-
ta, T. Černiauskas, V. Mariūnas, 
R. šiaudikis, G. Bironas, E. R. 
Šilgaliai, G. Paukštys, A. Pret-
kelis, S. ir J. Kvečai, J. Plio-
pienė. J. Rimkevičius, kun. J. 
Tamulis. M. Saulius, Jadv. Poš
kus, Apj čižas, J. Sakalauskas, 
J. Stanulis. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Mūsų spaudą remia skai
tytojai, atnaujindami prenume
ratą ar prisiųsdami auką už 
gautas korteles. Aukojo: po 2 
do.l — R. Izokaitis, V. F. Be-
iiajus, St. Vilinskas, K. Jasaitis, 
Juliana Stankus, E. Simon, Au
na Mikaitis, M. Pavilonis. A. 
V. Čalkauskas, Stella Butkus, 
Genovaitė Vilkas, A. Vaičiūnie
nė, J. Vilpišauskas. V. Pik+ur-
na, VI. Macijauskienė, J. Alio-
šius; 1 dol. — "VVilson. Nuošir
džiai dėkojame. 

X Aidučių choras atliks 
programą gruodžio 17 d. tarp 
12-1 v. p.p. Bismarck viešbuty
je, Randolph ir LaSalle st. 

X Vilniaus Krašto lietuvių 
sąjungos Chicagos sk. gruodžio 
20 d. 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre apatinėje salėje ruošia tra
dicines kūčias, į kurias kviečia 
narius ir svečius su šeimomis 
ir artimaisiais. 

X Per Šakiečių klubo paren
gimą Romos Saleziečių nauja-
kūrystei surinkta 83 doleriai. 
Panevėžiečių klubas iš savo ka- * * " * Za^°- į į * * ^ l u t ė 

sos Romos Vytėnams skyrė 501 ^ p a p u o š t a lietuviška* pa-

Chicagos - - - -~c._ nistinės mok. mokiniai atlieka programą kariuomenės šventes įnejime. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

CH1CAG0J IR APYLINKĖSE 
STIPENDIJA LIETUVIŲ 

KALBOTYRAI 
kalbotyrą. Liet. bendr. švietimo . kų. Šie pastarieji, pastačius pa-
tarybos pirm J. Kavaliūnas pa
siūlė išrinkti komisiją, kuri pa
ruoštų stipendijos projektą ir jį 
'teiktų jam, kad jis Šviet ta
rybos sąmatoje galėtų skirti 
stipendijai lėšas. 

Komisija buvo sudaryta ir 
savo posėdyje, lapkr. 22, ji pa
ruošė s'.ipendijos projektą, ku
ris buvo pasiųstas J. Kavaliū
nui. Koresp. 

BEVERLY SHOKES, IND., 
LITUANIKOS PAMINKLĄ 

PASTAČIUS 
Lietuvių klubas savo užsimo-

Lituanistikos studijų Chica
gos universitete reikalams ap
tarti įvyko lietuvių dėstytojų, 
dirbančių aukštosiose Chicagos 
mokyklose, pasitarimas, lapkri
čio 15 d. Jaunimo centre. Su
kvietimą įvykdė prof. P. Joni-

gos valdyba praneša, kad gruo- I ^ ^ lektorė E Bradūnaitė. 
džio 13 d., sekmadienį, 12 vai. Nusakant esamą būklę, bu-
p. p., rengia metinį tradicinį su- v o pažymėta, kad lietuvių kal-
sirinkimą su pobūviu Repšių s t y r o s pr0gvama yra sudaryta 
namuose, 6308 So. Richmond : i r i v e s t a i r ^bai eina jos vyk-
Ave. Įėjimas iš šono. Kviečiami Į d y m o d a r b a s studijos yra po-
visi buvę Lietuvoje pašto, tele- kolegijinio lygio, atseit, taiko-
grafo, telefono ir radijo tarnau- m o s a u k š t a j am mokslo laipsniui 
to.1 ai su šeimomis ir pažįsta- (doktoratui) įsigyti; sistemai tus planus, liečiančius Lituani-
mais skaitlingai dalyvauti. At- išlaikyti duodamas ir elementą- j kos parką ir paminklą, per dve-
skiri pakvietimai nesiunčiami. , f]xda U e t u v i u kaihos k u r s a s . To- jus metus įgyvendino. Skulpto-
Bus valdybos rinkimai, n tomo k i a i s ą ^ j ^ s t u den t ų skaičius riaus Juozo Bakio sukurta ir 
f - 8 ' ' ? ; ! 1 1 1 ' ! - ! ^ ™ ^ _ 5 ? ? ? I studijose nėra didelis; jų yra ki- pastatyta skulptūra, supranta-

| tataučių specialistų Ungvistų m a > yra įr D u s įvairiai verti-, mas pareikalauja daug įtemp 
j doktorantų, bet lietuvių tikrieji n a m a . "Draugo" skaitytojams I to darbo ir susiorganizavimo. į 

X Dramaturgo Anat. Kairio [ studen:ai ir laisvieji klausytojai Lituanikos skulptūrą gražiai j Buvo pasidžiaugta ir tuo, kad į i 
premijuotą trijų veiksmų kome- j -udaro daugumą. . pastatė menininkė Bronė Ja- j talką ateina ne tik rėmėjai, bet j 

Susirinkime taip pat buvo pa- | meįk;enė kultūriniame skyriuje ' ir žmonės suprantą seselių dar- j 
Nr. 250. Menininkės žodžiais ta- j bų reikalingumą. 
riant, skulptūra stipriai veikia Į Pirmininkė M. Remienė su- 1 
žiūrovą, keldama akis ir mintis , m i n ė jo ateities darbų planus:! 
į aukštį. tradicinė vakarienė — seimas 

Kadangi parko ir paminklo įvyks kovo 21 d. Jaunimo cen-1 
sumanymai bei planai kilo ju- t r e - Buvo nutarta suruošti ir 
biliejiniais Lietuvos nepriklau 

minklą, paaukojo keliolika savo 
kūrinių, kad galėtume apmokė
ti likusias skolas. Paskutinis 
šiam reikalui parengimas bus 
Naujųjų Metų sutikimas Jony
nų salėje. Klubo vadovybė ir 
Lituanikos parko vykdomasis 
komitetas tikisi susilaukti daug 
svečių iš Chicagos ir kitų apy
linkių. S. R. 

DŽIAUGSMAS LYDI DARBA 

Po sėkmingos madų parodos 
Putnamo seselių rėmėjai susi
rinko pasidžiaugti ir aptarti 
ateities darbų. Iždininkas A. 
Kareiva pateikė apyskaitą, ku
ri buvo priimta su džiaugsmu, 
kad sunkus darbas nenueina 
veltui. Madų parodos suruoši-

j . A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Saulius Laurinaitis, 

lapkričio pradžioje labai įdo
miai, naujai ir sėkmingai prave
dęs uždaras rekolekcijas lietu
vėms moterims Chicagoje, o 
gruodžio pradžioj tekias reko
lekcijas Toronte lietuviams vy
rams, dirba Columbus, Chio, 
diecezijoje. Jo adresas: St. Ma
ry Church, 602 Marietta S t , 
Bremen, Ohio 43107, telefonas 
— 614 — 569-4272. 

— Walter Chopyk, Antiko
munistinio komiteto New Yor
ke steigėjas, spaudoje paskelbė, 
kad didžiausias nusikaltimas 
buvo nepriimti lietuvio jūrinin
ko pabėgusio iš Sovietų Rusijos 
tironijos. 

— Vincė Jonuškaitė - Leskai-
tienė, žinoma New Yorko lietu
vių moterų organizacijų dar
buotoja, šiuo metu svečiuojasi 
Californijoje. Į New Yorką grįš 
ateinančių metų sausio vidu
ryje. 

— A - a . Antanas Žaliaduonis, 
ilgametis mūsų dienraščio bend
radarbis, veiklus ir susipratęs 
senesnės kartos lietuvis, gyve
nęs Floridoje, mirė lapkr. 23 d. 
širdies smūgio ištiktas. 

G U D I J O J E 
— Baltvydžio girioje, kurios 

dalis po n pasaulinio karo buvo 
priskirta Sovietinei Gudijai, in
tensyviai gaudomos gyvatės — 
angys, kurios lėktuvais, gabena
mos į Kirgizijos sostinę Frun-
dzę. Kol surenkamas dide?nis 
gyvačių kiekis — keletas šim
tų, kai kurioms sugautoms an
gims tenka palaukti 2—4 sa

vaites. Per tą laiką gyvatės, bū
damos nelaisvėje, nieko neėda. 
Frundzės laboratorijoje iš gy
vačių išimami nuodai, kurie var
tojami vaistų gamybai. Pažy
mėtina, kad jaunos gyvačiukės 
teturi labai mažą nuodų kiekį. 

VENGRIJOJE 
— Endre Boitaras,, didelis 

lietuvių literatūros bičiulis, jau 
nuo senesnių laikų domisi lietu
vių literatūra ir renka medžia
gą. Jis yra pasiruošęs vengrų 
skaiytojams pateikti lietuvių 
peotų kūrinių ištraukas verti
muose nuo Mažvydo ligi mūsų 
laikų. 

— Dryžuotas troleibusas — 
tokiu pavadinimu Vengrijoje 
buvo išleistas keturiolikos lietu
vių rašytojų novelių rinkinys, 
redaguotas Endre Boitaro. Gai
la, kad pačių rašytojų atranka 
nevykusi — į rinkinį pateko ne 
geriausieji novelistai, bet menki 
bolševikiniai rašeivos. 

— Laslo Marazas išvertė į 
vengrų kalbą dramaturgo Kazio 
Sajos "Poliglotą''. Vertimas at
spausdintas žurnale "Nagyvi-
lag". 

0KUPU0T0J LIETUVOJ 
— Zavadskių leidyklos ar

chyvo liekanos šiuo metu yra 
j Vilniaus universiteto bibliotekos 
I rankraštyne. Kaip žinoma, ši 
; knygų leidykla nuo XIX a. vi
durio Ugi XX a pradžios yra 

j įžeidusi nemažą skaičių lietuviš
kų knygų. Archyve yra kiek 
rankraščių, korektūrų, trys to
mai spaustuvės susirašinėjimo 

! kopijų ir kitos įdomios medžia-
lgos. 

lyą "Ku-kū" stato Los Angeles, 
Caiif., aktoriai gruodžio 19 d.'' žymėta, kad vis laukiama jsto-
Junicr aukšt. mck. Los Ange- Jant daugiau lietuvių studentų, 
les. Dekoraci os dail. A. Žaliu- tkurie Priimtų kalbotyrą spe-
no. režisuoja D. Mackialienė. 
Vaidina: E. Dovydaitienė, V. 
Dovydaitis, V. Gilys. E Janu-
la;tis. R. Janulaitienė, V. Vai-
č;ū:^aitė - Ja ulienė, M. Priž-
ma-^tas, J. Pupius, V. Sakalaus
kas ir R. Urbanienė. 

X Geros lietuviškos širdys 
negaili aukų savo dienraščiui. 
Gavę kalėdines korteles "Drau
gą" ai±omis parėmė: po 3 dol. 
— Stasė Burneckas, J. Stasys, 
J. K. Karys, K. C. Sakys, B. 
Mistauskas: po 2 dol. — L Si
maitis, J. Šalkauskas, Veroni
ka Mašiotas, Valerian F. Radys, 
J. Plačas, Alg. R. Ostrauskas. 
Ačiū. 

X Kalėdinė lietuvių progra
ma Mokslo ir pramonės muzie
juje, 57 St. ir South Lake gho-
re Dr., įvyks gruodžio 10 d., ket
virtadienį, 7:30 v. v. Programai 
vadovaus J. Daužvardienė. Vai
dins Lietuvos Vyčiai, ved. 

cialybe ir toje srityje įsigytų 
daktaro laipsnį. Mat, lie uvii] 
kalbininkų Amerikoje yra ne
mažai, bet reikia daijgia! nau
jų, kurie stotų į kalbotyros 
mokslus. 

Išsiaiškinta, kad čia reikalin-

dešimtą madų parodą ateinan-
somybės atkūrimo metais, tai čiais metais spalio mėnesį. II- j 
ir paminklą galima laikyti jubi- giau buvo sustota prie vakarie-

ga atitinkama stipendia, kuri i i le- i iniu- B e t P a t i skulptūra iš-1 nės ruošimo. 
' reiškia labiau Dariaus ir Girėno i Sis gražus susirinkimas jvy-padėtų tiesti lietuviams kelią į 

dol. Čikagos Anglijos lietuvių 
klubas savo visuotiniame susi
rinkime suaukojo Romos Sale
ziečių Centrui 59 dolerius. Fe
liksas Jonušas prisidėjo dešim
tine, (pr.) 

X Vyčių 112-ta kuopa už
prašė Šv. Mišias išduoto jūrei
vio Simo Kudirkos intencija, 
gruod. 17 d., 7 vai. ryto, Švč. 
M. Marijos bažnyčioje. Kuopos 
pirmininkas Jonas Evans kvie
čiąs visus dalyvauti pamaldose. 

(pr.) 
X Daina skambės poezijos 

vakare. Netrukus įvykstančia-
me B. Brazdžionio poezijos va
kare programoje dalyvaus ir 
mūsų žinomoji dainos meninin
kė Roma Mastienė. 

Poezijos šventė įvyksta gruo
džio 12 dieną, šeštadienį. Jauni
mo Centre. Pradžia 8 vai. va
kare. 

Bilietai gaunami Marginiuose. 
(pr.) 

puošalais. 

x švenčių proga pasveikinti 
artimuosius — kiekvieno malo
ni pareiga. Už kalėdines korteles 
aukų prisiuntė: po 3 dol. — Ro-
se Martinn, J. Astas, A, Gra
sys, Olga Gagnom, Art. Kakš-
teinas; po 2 dol. — A. Grigaliū
nas. B. Staniškis, F. Pempė, J. 
Zauka, Elzė Gudaitis, J. Vitė-
nas, A. Luidžius, V. Sklerys, V. 
Grigolienė, A. Kašubą, Vi. Po
cius, S. Vaitys. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X švenčių proga "Draugas" 
gauna daug aukų ir jomis labai 
džiaugiasi, tik iš karto ne-sten-
gia pakvituoti. Aukotojai prašo
mi būti kantrūs — visos aukos 
bus kiek vėliau paskelbtos. 

žygi. Abu šie įvykiai bus pami- ko vaišingų Z. ir P. Pupių na-
nėti paminklinėje lentoje. Litu- muose. Z. Pupienė, Marąuette 
anikos paminklo dedikacija nu
matom?, 1971 m. pavasarį. 

Sumanymai ir planai buvo į-
vykdyti per, palyginti, trumpą 
laiką geros organizacijos, klu
bo narių ir rėmėjų sutelktinių 
pastangų ir darbo dėka. Orga
nizacija buvo gera ta prasme, 
kad klubo susirinkimas pavedė 
Lituanikos parko ir paminklo 
reikalais rūpintis komitetui, ku
riam sumaniai ir nepailstamai 
vadovauja archit. Erdvilas Ma
siulis. Klubo nariai savo darbu 
ir stambiomis aukomis rėmė pa
minklo statybą. Žymios para
mos komitetas susilaukė iš 
gydytojų, inžinierių ir meninin-

Parko skyriaus pirmininkė, pa
kvietė visus dalyvauti gruodžio 
15 d. 6:30 v. v. Marąuette Par
ko parapijos salėje metiniame 
narių susirinkime. Koresp. 

PRIEŠ NAUJA KONSTI
TUCIJĄ 

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkime, įvykusiame 
spalio 20 d. vietos parapijos sa
lėje, dalyvaujant virš 400 na
rių ir svečių, pirm. Juozas Ba
cevičius aiškino naująją Minois 
konstituciją. Susirinkusieji la
bai domėjosi ir išsamiai ją 
svarstė. Po diskusijų paaiškėjo, 
kad naujoje konstitucijoje yra 
keletas nepriimtinumų. Pvz. 18 
me^ų balsavimo amžius, kuris 
atvestų j valdžią jaunimui pa
lankesnius žmones, suteiktų ga
limybę rinkti į senatorius ir 
kongresmanus 25 m. amžiaus, 
tokiu būdu padidintų valdžioje 
liberalų ir radikalų įtaką, panai
kintų mirties bausmę, kas reikš
tų padidėjimą kriminalinių įvy
kių apie 50%. Diskusijoms pasi
baigus ir daliniams pareikala
vus, šis klausimas buvo atiduo
tas balsavimui. Balsavime pa
aiškėjo, kad visi vienbalsiai nu
tarė balsuoti prieš naująią kon
stituciją. Kadangi nebalsavimas 
reikštų "taip", todėl visi priva
lome eiti balsuoti. 

Stasys patlaba 

Putnamo seeseiių rėmėjos ir madų parodos talkininkės. žsmai sėdi 
M. Evans . Antroj eilėj — O. Gradinskiene, M. Memėnienė, A Frema-
rek, D. Kriaučeliūnaitė, A. Laitiene, J. Cijūnelienė, G Valiulienė M 
Memenaitė. Trečioj eilėj — V. Čepaitienė, Z. Pupienė ir M. Remienė" 

Lietuvis gydytojas Amazones džiunglėse 
Šiaurinėje Brazilijoje, Ama- ti mažą 40 lovų ligoninę, turiu 

zonės srities džiunglėse, tarp daug darbo. Visa turiu pats 
laukinių indėnų, dirba lietuvis (prižiūrėti, kitaip sienos bus krer-
gydytojas, kun. F. Bendoraitis. j vos. Pradėjau statyti ambulato-
Neseniai gautame laiške jis ra- j riją. Kitais metais — chirurginę 
šo: "Mano indėnų kolonijoje! dalį, paskui ligonių kambarius 
Sagarana spalio 1 d. sudegė 7|su indėnams skirta dalimi, 
namai, jų tarpe mokykla su vi- Lietuvių spaudos veik neturiu, 
sais baldais ir suolais, maisto Sesuo Marie Ksaverija gauna 
sandėlis su visais rezervais, tu- "Darbininką" ir "Varpelį", aš 
rėjau daug nusiminimo ir kitą gaunu "Mūsų Lietuvą" i š ' s a o 
dieną negalėjau priimti nei vie-: Paulo. Tai visa mano lietuviška 
no ugonio. Uždariau ambulato-' spauda. 
riją, tik po 24 vai. pradėjau | šiuo metu pas mus prasidėjo 
vėl dirbti. Visa tai buvo padą- uetaus periodas. Veik kasdien 
ryta mano rankų, su sunkiomis {lyja per pusvalandį. Oras karš-
santaupomis, kad galėčiau tuos tas ir be galo drėgnas. Po 9 mė 

[indėnus iš bado išgelbėti, visa tų darbo, be atostogų, retkar-
' cukraus plantacija sudegė taip čiais jaučiuos pavargęs, bet 
pat, su tuo ir mano idėja pa- ačiū Dievui, sveikata yra neblo-
gaminti vietoje cukrų. 

Dievas žino, kas atsitinka, 
ga. 

Jūsų parama man be galo 

1 Lituanikos paminklo Beverly Shores. Ind., statytoja: (iš k. i deš.) komiteto pirm. archit EMMhH Ma-
i siulis, Irena Jonyniene. skulptorius Juozas Bakis, Stasys Rudys ir dr. Kazys Ambrozaitiis. Nuotraukoje 
i trūksta k-to vjcepinmniakės Kristinos Austin. 

— Amerikoje žmogus su ko
legijos išsilavinimu gauna me-

įtams $4,500 daugiau, negu to-
kio laipsnio neturįs. 

statysiu dabar mokyklą iš plytų. \ daug padėjo šiais metais. Tegul 
I Kitais metais cukraus nendrės Aukščiausias Jums duoda nau-
jvėl išaugs, o gal ir gausiu kitą jos sveikatos. Juk meilė yra 
čeki, kuris man padės pastatyti mokama meile, 
sudegusius namus. Beveik nie- Be galo nuoširdžiai pasilieku 
ko nepažistu Amerikoj. Žiūrėki- Jūsų Amazonės džiunglėse", 
te. kaip Dievo palaima padeda Kun. dr. F. Bendorafčio adre-
nuraminti mano rūpesti. (Jam sas: Padre Dr. Med. F. A. Ben-
buvo nusiųsta auka iš JAV. doraitis. Prelazia De Guaiara -
Red.). j Mirko, T. De Rondonia, Brasu, 

Prieš mfenesį pradėjau 8taty-,S» Av 


