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Amerikiečiu terorizavimas 
Maskvoje tęsiasi 

Žydai tą patį žada daryti su rusais Amerikoj 

MASKVA — Teroras prieš 
amerikiečius Maskvoje tęsia
mas. Jau trys laikraštininkai 
rado savo pastatytus automo
bilius sugadintus, sudaužytus. 
Mkhael Johnson, Associated 
Press korespondentas, savo 
VoJkswageną buvo palikęs to
kioj vietoj, kur stovėjo milici
ninkas ir manė, kad bus saugu, 
bet grįžęs rado išmuštus lan
gus. MUidninkas tebestovėjo, 
dar parodė jam sudaužytą ma
šiną ir prašė pažiūrėti, kas yra 
automobilio viduje. Ten buvo 
numestas popiergalis su saki
niu: "Saugokis tu, šliuže, toliau 
bus dar blogiau". 

Iš oficialių sluoksnių Wash-
ingtone pranešama, kad vanda
lizmas yra sovietų KBG, slap
tosios milicijos darbas. Jie vi
sada važinėja paskui kiekvieną 
užsienietį diplomatą arba žur
nalistą, juos saugo ir seka, ir 
be jų žinios juk niekas negalėtų 
priartėti prie svetimšalio ma
šinos, pagaliau, jei nėra Ame
rikos vėliavėlės arba kurio kito 
ženklo, tai niekas net nežinotų, 
kieno jis yra. 

Žydų demonstracijos 
Karingųjų žydų organizacija, 

turinti apie 15,000 narių, sek
madienį vėl demonstravo New 
Yorke prie sovietų misijos Jung 
tinėse Tautose. Misija yra stro
piai saugojama ir arti jos žydai 
nebuvo prileisti. Nešiojo plaka
tus, reikalaujančius išleisti žy
dus, norinčius emigruoti į Izra
elį. Karingųjų žydų vadas, ra
binas Meir Kahane, sako, kad 
"jei rusai Maskvoje daro ne
galima gyven+i amerikiečiams, 
mes padarysime dar blogiau ru
sams Amerikoje". 

Ruošiasi į menulį 
CAPE KENNEDY. _ Apollo 

14 astronautai jau pradėjo ka
rantiną. 21 dieną jie bus at
skirti nuo pasaulio, bus paruo
šiami sausio 31 skridimui į mė
nulį. Bus tikrinama jų sveikata 
ir daroma viskas, kad nepasi
kartotų praėjusių metų atsitiki-
Emas, kai vienas paruoštas skri 
dimui susirgo ir skubiai reikėjo 
pakeisti kitu astronautu. 

Susidūrė 
tanklaiviai 

FOKESTON. — Anglijos ka
nale, esant tirštam rūkui, susi
dūrė du tanklaiviai. Vienas jų 
buvo Panamos, kitas Peru vals
tybių. Įvyko sprogimas ir gar
sas buvo girdėti už 20 mylių. 
Pasigendama 8 jūrininkų. 

KALENDORIUS 
Sausio 12: šv. Arkadijus, šv. 

Cezarija, Vaigėdas, Gidą. 
Sausio 13: šv. Bernas, šv. Ve

ronika, Daugardas, Gilvė. 
Saulė teka 7:17, leidžias 4:20. 

ORAS 

Apsiniaukę ir kiek šalčiau, 
temperatūra apie 20 laipsnių, į 
vakarą gaiimd& sniegas. 

Kahane toliau sako, kad nuo Į nija Amerikoj prieš sovietus y-
šiol penki žydai seks iš paskos i ra taip išsiplėtusi, kad kelia su-
kiekvieną išėjusį iš tos sovietų 
misijos ir prie progos taip pat 
pakratys, apstumdys, pagąsdins 
ruskius, panašiai kaip daro Mas
kvoje. Žydai taip elgsis tol, kol 
rusai ims geriau elgtis su ame
rikiečiais, su žydais. Galimas 
dalykas, jog tas prives prie Nix-
ono ir sovietų vadų viršūnių 
konferencijos žydų reikalais, 
sako karingasis Kahane. 

Pravda sekmadienio laidoj ra
šė, kad sionistų žydų kampa-

sirūpinimo ir valdžios sluoks
niuose. Toliau Pravda rašo, kad 
sovietų piliečiai buvo fiziniai 
paliesti ir sumušti Washingtone 
ir New Yorke. Kas tie nuken
tėję, laikraštis nerašo. Tik sako, 
kad New Yorko ir Pennsylvani-
jos valstijose yra žydų stovyk
los, kur treniruojami teroristai 
prieš sovietus. Stebisi, kokiu 
būdu Amerikos tokia galinga 
policija iki šiol nelikvidavo tų 
stovyklų. 

Saigone amerikiečių helikopteris sugedo ir buvo priverstas nusileisti 
miesto centre. Vaikams tas įdomu. 

Sukilimas 
Bolivijoje 

LA PAZ. — Bolivijos deši
niojo sparno kariuomenes va
dai sukilo prieš prezidentą Tor-
res ir užėmė vyriausiąją ka
riuomenės būstinę. Trys lėktu
vai ore šaudė ir numetė bombą, 
bet nepranešama ,kad būtų kas 
sužeistas .Sukilėlių atstovas puJ- į Yorko perkeltų j neutralią ša-
kininkas Sanchez sako, kad jie ; lį, kuri būtų netoli nuo Jeruza-
suėmė kelis vadus, įskaitant ir i lės, Kairo ir Ammano, pvz. Kip-
karijaomenės vadą gen. Teran. Į ro salą. Tada ir derybas galėtų 

Prezidentas Torres; parts tik i vesti užsienio reikalų ministe-
prieš tris mėnesius į valdžią irgi riai. Pagaliau tekia nuošalesnė 
revoliucijos būdu įstatytas, per vieta būtų laisva nuo pašalinių 
radiją paskelbė atsišaukimą į įtakų, 
darbininkus h* studentus, kad 
padėtų užgniaužti prasidėjusią 
revoliuciją ir "dešiniųjų dikta
tūrą". 

Siekia taikos 
Vid. Rytuose 
NEW YORK. — Jungt. Tau

tų tarpininkas Jarring grįžo iš 
Izraelio ir vakar jau tarėsi su jdeaux drauge su dviems savo tal-
Egipto ir Jordanijos ambasado- įkininkais paskelbė studija "Reli-

Sovietų Sąjungoj stiprėja 
tikėjimas 

Skelbia tyrimų institutas Londone 

Londone yra naujai įsteigtas 
Religijos ir komunizmo studijų 
centras. Neseniai šio studijų cent
ro direktorius kun. M. Bour-

riais taikos reikalais. 
Izraelio vadai jam kalbėjo, 

kad jis savo būstinę iš New 

Lenkijoj žuvo 
daug milicijos 
STCCKHOLMAS. —. Švedi-

1970 metų pabaigoje JAV 
spauda tebeskelbė JAV Atst. 
rūmų vykdomų apklausinėjimų 
Kudirkos išdavimo klausimu 
duomenis bei dėjo skaitytojų 
laiškus. Kai kuriais' atvejais 
Kudirkos įvykis buvo siejamas 
su žydų persekiojimu Sovietų 
Sąjungoje ar su sovietijos įvai-

jos radijo reporteris Lundin, į rių mažumų likimu. 
lankęsis Lenkijoje, sako, kad 
riaušių metu Gdanske, neskai
tant kitų miestų, žuvo virš 30 
milicininkų. Jų lavonai randami 
krūmuose, grioviuose, išplauna
mi jūros. Dažnai suraišioti spyg 
liuota viela. Jis tvirtina, kad 
tos žinios teisingos, jam apie 
tai pasakojo ne vienas partijos 
ir milicijos pareigūnas. Jis tik 
šeštadienį grįžo iš Lenkijos. 

Gdanske ir kituose miestuose 
dabar milicininkai bijo patru
liuoti po vieną. Patruliuoja daž
niausiai būriais ir važinėja au
tomobiliais. 

Sniečkus lan 
Afriką 

kė 

VELNIUS. — Liet. komunistų 
partijos I sekretorius Antanas 
Sniečkus, drauge su sovietų de
legacija, kuriai jis vadovavo, 
buvo nuvykęs į Afriką ir ap
lankė Kongo respubliką ir kitas 
šalis. 

KAUNAS. — Kauno Politech
nikos institute Danieilius Eidu-
kas buvo pirmasis, kuris oku
puotoje Lietuvoje apgynė dak
taro laipsnį iš radijo matavimų 
srities. Jis savo mokslinėj diser
tacijoj išnagrinėjo diodų, tran
zistorių ir integralinių schemų 
parametrų tyrimo ir matavimo 
ypatumus. Eidukas dirba kaip 
Kauno radijo matavimo prietai
sų mokslinio tyrimo instituto 
viršminkas. 

New Yorko "Daily News" 
gruodžio 31 d. laidoje įdėtame 
laiške Paul P. Tamagno pažy
mėjo, kad "Sovietų Sąjunga, 
tai, iš esmės, didžiulė koncent
racijos stovykla ir visi jos pilie
čiai valdomi tironiškos siste
mos. Prašykime gelbėti ne tik 
du žydus, bet visus vergus ir ne 
tik Rusijoje, bet ir visuose jos 
pavergtuose kraštuose". (E.) 

Lietuvos Laisvės Komitetas 
Kudirkos reikalu 

ginės mažumos Sovietų Sąjungo
je 1960-1970 metais." Studijoje y-
ra skyriai: Rusų stačiatikių baž
nyčia, Katalikų Bažnyčia, baptis
tai ir kiti protestantai, žydai, 
muzulmonai, budistai ir kitos ma
žumos. 

Čia skelbiama, kad Sovietų Są
junga yra kovojančio ateizmo 
valstybė, pasiryžusi visiškai išnai
kinti religiją, bet, nežiūrint visų 
pastangų, religija Sovietų Sąjun
goje stiprėja, ypač jaunimo tar
pe-

Šioje studijoje be kitų šaltinių 
remiamasi sovietiniu leidiniu 
"Voprosy naučnogo ateizmą" 
(Mokslinio ateizmo kalusimai). 
Atkreipiamas dėmesys, kad minė
tas sovietų leidinys religinės įta
kos klausimui paskyrė specialų 
straipsnį, iš kurio matyt, kad So
vietų pareigūnai jaučia apie tiky
binės įtakos augimą. 

Peržvelgiama eiga sovietų po
litikos religijos atžvilgiu: nuo pat 
1917 m. revoliucijos buvo vyk
domas persekiojimas, tačiau reli
gija išsilaikė. Stalinas, antrojo 
pasaulinio karo metu siekdamas 
sutelkti jėgas kovai prieš nacius, 
buvo atleidęs tikybinio persekio
jimo varžtus, tačiau Churščiovo 
valdymo laikotarpy vėl buvo sie-

Prancūzijoj tiek daug sniego, kad kai kuriose vietose reikėjo net he
likopteriu, maistui pristatyti. 

kiama likviduoti visas religines 
grupes. 

Chruščiovą nuvertus, rašoma 
toje studijoje, buvo keliamas bal
sas, kad reikia užbaigti antireli
ginius ekscesus; ne todėl, kad so
vietinis režimas būtų pasikeitęs,) 
bet todėl, kad fizinės priespaudos j 
priemonės, taip plačiai naudotos,' 
atsiekia priešingų rezultatų. 

Ateisto paskaitininko G. Kelto 
pranešimas, paskelbtas 1965 m. 
"Komsomolskaja Pravda" (ko
munistinio jaunimo) laikrašty sa
kė: "Įžeidinėjimai, prievarta ir 
priverstinas bažnyčių uždarinėji
mas netik neįstengė sumažinti ti
kinčiųjų skaičiaus, bet tas tikru
moj net daugina tikinčiuosius, 
paveikia, kad religinės grupės la
biau plinta ir tikinčiuosiuose di
dinamas antagonizmas valstybės 
atžvilgiu." 

ToHau minėtoji tyrimų centro 
studija sako, kad dabar sovietų 
metodai mažiau surišti m prievar 
ta, negu buvo Chruščiovo lai
kais, bet naudojami subtilesni į-
tikinėjimo būdai. 

Minėtoji studija išskaičiuoja 14 
neteisėtos diskriminacijos formų 
prieš tikinčiuosius Sovietų Sąjun
goje paskutinio dešimtmečio lai
kotarpy, nors ne visos tos formos 
buvo taikomos visoms tikyboms. 
Diskriminacija prieš tikinčiuo
sius liečia galimybes siekti moks
lo, sunkumus tarnybų ir butų 
gavime. 

Tas studijinis pranešimas apie 
religijos padėtį Sovietų Sąjungo
je yra padarytas minėto Religijos 
ir komunizmo studijų centro, vei
kiančio prie Mažumų teisių ap
saugos prupės, kuriai vadovauja 
Laurence Gandar. Jis yra buvęs 
laikraščio redaktoriumi Pietų Af
rikoje, tačiau suėjęs į konfliktą 
su krašto vyriausybe, emigravo į 
užsienį. Dabar jo vadovaujama 
tyrimų organizacija siekia at
kreipti pasaulio dėmesį į pries
paudą kenčiančias mažumas. 

(J. Daugi.) 

Hoffa turės 
kalėti 

VVASHINGTONAS. — Aukš
čiausiasis teismas atmetė šofe
rių unijos prezidento Hoffos 
apeliaciją, kad būtų paleistas iš 
kalėjimo. Jis sėdi už teismo įžei
dimą ir kad išeikvojo unijos pi
nigus. Hoffos advokatai sako, 
kad jie buvo surinkę ketvirtį 
milijonų parašų, kad jis būtų 
paleistas. 

Lietuvos Laisvės Komiteto ini
ciatyva Pavergtųjų Europos Tau
tų seimas kreipėsi į prezidentą 
Nixoną, kad Simo Kudirkos by
la būtų nuodugniai ištirta, kalti
ninkai nubausti ir pašalintos vi
sos priežastys, kad ateity tokie gė
dingi, Ametiką žeminantys ir lais
vės teisę laužantys atsitikimai ne
pasikartotų. 

Jordanijoj 
neramu 

AMMAN. — Jordanijoj tarp 
vyriausybės ir Palestinos par
tizanų taika buvo pasirašyta 
keliolika kartų, bet taikos ir su
tarimo vis nėra. Dabar prane
šama, kad vyriausybės kariuo
menė pradėjo plačią ofensyvą 
prieš partizanus ir mūšiai tęsia
si trečią dieną. Jordanija teigia, 
kad Palestinos partizanai turi 
savo atskirą planą, kaip sutvar
kyti santykius su Izraeliu, ir 
nenori pasiduoti arabų vadų įta
kai ir nori veikti nepriklauso
mai. 

Egiptas susirūpinęs Jordani
jos neramumais ir nori vėl šauk
ti arabų vadų konferenciją, o 
Sirija sako, kad jei mūšiai ne
siliaus, ji turės įsimaišyti parti
zanų naudai. 

Gruodžio 30 prezidentas Nixo-
nas rašo Pvergtųjų seimo pirmi
ninkui, kad yra imtasi veiksmų, 
kurie užtikrintų, kad ateity tik
rai tokie įvykiai nepasikartotų. 
"Esu pasiryžęs, — rašo preziden
tas Nixonas, — kad Amerika bū
tų verta savo kilnios tradicijos, 
garantuojančios bėglių saugumą". 

Kongresmanas Wayne L. 
Hays savo gruodžio 31 laišku 
LLK pirmininkui dėl šio kreipi
mosi į Hays vadovaujamą užsie
nio reikalų pakomisį taip pat už
tikrina, kad tas pakomisis Simo 
Kudirkos bylą nuodugniai ištirs. 

Lietuvos L?!svės Komiteto pir
mininkas Kudirkos bylos reikalu 
taip pat kreipėsi į Jungtinių Tau
tų Pabėgėlių komisarą princą Sa-
druddin Aga Khaną. 

Labai aktyviai į Simo Kudir
kos bylą laiškais prezidentui Nix-
onui, Valstybės departamentui, a-
titinkamiems senatoriams bei 
kongresmanams yra įsijungusi 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cija New Yorke — betarpiškai 
ir per Amerikos bei tarptautines 
moterų organizacijas. 

ir 
Siūlo Kudirkos 

Davis mainus 
CHICAGO. — Chicago Tri

būne vakar dienos numery Keit 
""tifaioTiey rašo, kad acvMtai fe

bai susirūpino Angelą Davis, 
reikalauja, kad ji būtų paleista. 
Angelą daug sykių pareiškė, 
kad ji nekenčia Amerikos. Tuo 
pat metu lietuvis Simas Kudir
ka rizikavo savo gyvybe, kad 
pasiektų Ameriką, kurios taip 
nemėgsta Davis. Maloney todėl 
siūlo juos iškeisti. Amerika gali 
įrodyti, kad Angelą Davis yra 
gyva ir labai gerai traktuojama, 
o kažin kaip sovietai — ar jie 
gali tą patį parūkyti apie Ku
dirką? Leiskime abiem gyventi 
ten, kur jie nori. 

Pasikalbėjimas 
su sen. Griffin 

Kamerūno vyskupas Albert Ndon 
gmo, nuteistas mirti. Pakaltintas, 
nuteistas, kad rėmė sukilėlius, no 
rėjusius nuversti diktatorišką Ka 
merūno vyriausybe. 

Žaliakepuriai 
darbą baigė 

SAIGONAS. Specialus ame-
! rikiečių dalinys, vadinamieji 
"žaliakepuriai", kovoję P. Viet
name, po penkių metų tarnybos 
savo darbą pabaigė ir pareigas 
perdavė pietų vietnamiečiams. 
Jie buvo išsidėstę daugiausia 
pasieny, jų uždavinys buvo or
ganizuoti partizaninį ir kitekį 
karą priešo užnugary. Tas da
linys ypač paliks labai gerą at
minimą vienoj vietnamiečių kal
niečių tautelėj. Visi kiti tos 
tautelės gyventojus laikė lauki
niais ir žiauriai su jais elgda
vosi, bet kai pasirodydavo ža
liakepuriai, jiems būdavo šven
tė. 

Tokijo. — Revoliucionieriai 
marksistai stengėsi įsiveržti į A-
merikos ambasadą Japonijoj, bet 
policija juos sulaikė. Jie protesta
vo, kad buvo suimti Okinawps 
riaušuūnkai ir reikalavo juos "pa
leisti. 

DETROITAS. — Detroite Mi-
chigano respublikonų tautybių 
susirinkime pagrindimu kalbė
toju buvo Michigano valstijos 
senatorius Robert P. Griffin. 
Po to Algis Zaparackas pusę 
valandos privačiai kalbėjosi su 
senatorium apie Kudirkos inci
dentą, bei kitais lietuviams rū
pimais klausimais. 

Senatoriui buvo pasakytas lie
tuvių nepasitenkinimas dėl su
mažintų Amerikos Balso radijo 
transliacijų į Pabaltijo kraštus, 
dėl stokos kultūrinių radijo 
transliacijų, ypač kad nėra nei 
vienos programos per Radio 
Free Europe. 

Pasidalinta mintimis apie Pa
baltijo respublikų diplomatinių 
atstovybių tęstinumo klausimą, 
prez. Nixono politinį nusistaty
mą Rusijos imperijos atžvilgiu 
ir kitais aktualiais klausimais. 

Nėra abejonės, kad lietuvių 
aktyvumas praėjusių mėnesių 
bėgyje yra padaręs įtakos į JA 
Valstybių vadovaujančius sluok 
snius, ir jie randa laiko atkreip
ti dėmesį į Lietuvos ir lietuvių 
reikalus. 

WASHINGTONAS. — Ame
rika oficialiai protestavo dėl dip 
lomatų_ir ^spaudos žmonių už-

^uiiojimų 'Maskvoje. 
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TVARKINGUMAS -
GYVENIMO PAGRINDAS 

Tvarkingos Šeimos šventės 
nuotaikomis gyvendami prisimin 
kime amžinas tiesas, užtikrinan
čias jų prisilaikantiems laimingą 
šeimoj gyvenimą. Šeimos šventė 
yra iškėlimas žmoniškos, visiems 
pasigėrėjimą teikiančios, šviesios, 
Dievui garbę, ar artimui įvairio
pą gerovę užtikrinančios šeimos. 
Visos gyvosios gamtos pagrindas 
yra tvarkingai suplanuota celė— 
mikroskopinė savarankiai gyven
ti pavieniui ar celių bendrojoje 
pajėgianti, enzymų varoma gyvo 
šios medžiagos dalelė. Tokių da
lelių įvairiopai, bet planingai, su
siklosčiusi — įvairiopus darbus 
atliekanti multi-bilijoninė bend 
rija sudaro žmonėms laimingą 
gyvenimą ant šios žemės. Dabar 
pats laikas yra kiekvienam suau
gusiam pasistengti parodyti jau
nuomenei tikrai žmonišką savo 
elgesį. Jaunuolių elgesys lytinio 
ir kitokio gyvenimo sirtyse yra iš 
suaugusiųjų išmoktas elgesys; ko 
tėvai mokė — tą vaikai išmoko. 

Be tvarkos gyvenanti žmonija 
tampa į lėbaujančiuosius ir ver
gus susiskirsčiusi bendruomenė. 
Pagal nežmonišką planą ėmus 
šeimoms gyventi, jas ima piauti 
įvairiopi vėžiai. Vėžys visada el
giasi vėžiškai — ;ps išsiplečia į 
tolimesnius šeimų susigrupavi-
mus. Taip mes ir apturime visas 
šiandienines šeimų gyvavimo 
menkystes: mažiausias ir didžiau
sias žmonijos negeroves, įskai
tant įvairiopus teršalus ore, že
mėj, vandenyje, maiste, galvose
noj, jutime ir bendruomeniniam 
gyvenime. Amžinosios tiesos pia
ne neprisilaikydami mes sulaukė
me suirutės celėse, asmenyse, šei 

tam tai, ko nori, kad jis tau da
rytų — išauk geravaliu (jaus
mais žmonišku)", mes nepajėgia-; 
me atsiginti nuo vienas po kito 
vis baisiau mūsų šeimas žalojan
čių vėžių. Kaip žmogaus pagrin
das — celė, taip ir tų celių bend
rija — žmogus bei žmonių bend
rija — visuomenė savo, Amžino
sios Tiesos nustatyto laimingo gy 
vavimo užtikrinimui privalo pa
jėgti elgtis pagal tos Tiesos nu
statytą planą. Pagrindui — celei 
sumenkus, virsta iš pamatų visas 
didysis žmonijos pastatas. Kaip 
plytų vėžiui suėdus namo pama
tų plytas, virsta namas — taip ir 
neišsilaiko žmoniškume asmuo, 
su savais bendruomeniniais stati
niais, jo pagrindui — celei su
menkus. Visi visokeriopi visur į-
simetantieji vėžiai prasideda tik 
nuo vienos celės. Ji iš normalios 
turi virsti vėžiška —tik tada vė
žys gali pradėti savą niekadėjiš-
ką veiklą. Todėl visi nusiteikime 
teisingo plano savo gyvenime pri
silaikyti ir tokio nusiteikimo įgy
vendinimui dėkime visas savas 
pastangas. Išmetę savo ateities 
gyvenimo planą pro langą, mos 
neišvengiamai atidarome savas 
duris įvairiopam vėžiui. O tas nie
kada nesnaudžia. Taip ir kamuo
jamės be reikalo iki be laiko ne-

Dartčti mamytė — ne kitokia ir dukryte: Marytė Bružaite ir Rita 
Likanderytė Alvudo Vaikų teatre, A. Kairio "Du broliukai" pastaty
mo pirmam veiksme. Darbais vaikai pratinami gėrin. Nuotr. M. Nagio 

vos išgėrus —̂ yra tikriausias šei
mos vėžys. Nuo jo be plano gy
venanti šeima nesigydo, nes ne
sijaučia serganti. -

Proto daug kam pakanka, bet 
išminties dažnam trūksta. Žinom, 
b .d be gazolino automobilis neju
da, bet kad augąs vaikas be tinka
mo maisto negali vystytis tinka
mai į pilnai sveiką žmogų, tai 
mums neaprėpiamas dalykas. O 
kai į tokią be plano gyvenančią 
šeimą ima brautis menko moky
mosi, silpnos sveikatos, dažno su
sirgimo vėžiai — mes kaitiname 
orą, mokytojus, gydytojus... ir vi
sus kitus apie mus esančiuosius, 
tik ne savo mėginimą gyventi be 
plano. Mes savo sūrų prakaitą 
liejame bereikalingiems vaistams, 
gydytojams, kalėjimams, visoke
riopoms netvarkingųjų išlaidoms, 
pagrinde net nepradedami tvar
kytis. Taip ir nesulaukiame jokio 
pagerėjimo. Dar blogiau — mes 
dangstomės savas kūno ir dvasios 
žaizdas skudurais — tuomi dar 

nusikamuojame. Gana tokios elg- labiau save žalodami. Juk mūsų 
senos — mes galime pakeisti sa- Į kalėjimai dabar virto blogybių 

gaminimo vietovėmis. T e n dir
bančiųjų gydytojų ir gailestingų 

vo gyvenimo kryptį į nevėžišką. 

Štai be tinkamo piano gyventi 
mėginanti šeima 

Kaip nesumenks ta celė — 
mikroskopinė žmogaus kūno da
lelė, įei mes patys išsamiame, už-
teršiame, išdžioviname savos gy-

mose, parapijose, bendruomenė-1 vasties įvairiopos mitybos šalti-
se, tautose, valstybėse ir visame'nius. Štai be teisingo plano įjr- „ rv,TA, 
pasaulyje, I\k>rėdami žmoniškai i venti bandanti šeima. Motinos! f f ^ ^ j . aJPP _. 

jausmų nepastovumas atvecie ją 
prie pergausaus saldumynų var
tojimo. Ji teisina savo tokį elgesį 
energijos palaikymu. Mat, ji gir
dėjo varpus skambant, bet neži
no iš kurios varpinės jie gaudė. 

zmonisKą gyvenimą tęsti, mes tu
rime atgimti tiesai, kad visas pa
saulis yra vienas sudėtinis kūnas, 
o mes esame jo paskiros dalelės, 
visos pagal teisingą planą veikti, 
galvoti ir jausti privalančios. To 
dėl visi nusiteikime atgimti pil
nai sveikatai ir stokime dar 
šiandien į veiklų nusiteikimą tai i reikiamo plano gyvenanti moti- j jausmais badaujančiųjų armijos. 

seserų tvirtinimu dabartiniai pa
taisos namai yra tikras pragaras: 
beveik vienas ant kito suvaryti 
į ankštas patalpas jauni nusikal
tėliai esti gausiai maitinami, dar
bo jiems neduodama —todėl jie 
blogiausius dalykus vienas su ki
tu išdarinėja. Taip jie dar blo-

gyvenirnan iš
ėję }ie dar žiauriau elgiasi. 

Toliau bus dar gražiau — 
gyvi lavonai bus mūsų kaimynai 

Juk jau tokių be gazolino au- s 
tomobilių pilnos pakelės — blo- 5 
glogai maitinamų vaikų, nors ~~ 

gybės mus supa tik dėl to, kad 
mes, Tvėrėjo* plano nesilaikyda
mi, prigaminom to piano griovė
jų daugiau* n e g u turime statyto
jų^ Taip ir ėmėme gyventi nei
giamumų apsupti. Ir priseis mum 
taip gyventi tol, kol mes, visas 
jėgas įtempę, nepradėsime save ir 
savo artimą visokeriopai žmogin-
ti savu elgesiu, o ne vien savo lie
žuvio judinimu. 

IŠVADA Šeimos vėžiai ir ne 
Vaižganto laikais mus ėda. Vien 
reikiamu ryžtu — darbu, Tvėrė
jo plano prisilaikydami, mes ga
lime nuo įvairiopų vėžių save ir 
savas šeimas apginti. Šį darbą 

lliuilllllllllliillllllllllllllllllllliilllilllllll 

KELIONES I LIETUVA 
IR K LIETUVOS 

Jeigu šiais 1971 metais rengiatS? 
važiuoti j Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
16 aaksto užsisakyti vietas, nes vSliau 
jų tikrai pritruks. 

Vladas Rasčiauskasr pirmas pradSjo 
organizuoti keliones j Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 gru-Dių. Ateinančią va
sarą jis orgaateaoja net « ekskursijas. 
$o vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi Hetu-̂ -artžs — Josephme Mile-
riute ir UJma Luneckienfe. Nedels
kite, vietų skaičius grupėse ribotas. 
D€r datų ir kitu informafeiju kreip
kitės j .; 

kkkvieaas pradėkime pirmiausia 
>save nagan suimdami. Savu el
gesiu įtakokime jaunimą į gėrį, 
grožį ir tiesą. Tik tada mes .galė
sime pagrįstai tikėtis geresnių lai
kų, laimingesnių metų ir darnes
nio šeimose sugyvenimo. 

Pasiskaityti: Dorothy Walter 
Baruch: New Ways in Discipline, 
McGraw — Hill Book Co., Inc. 

j TEISINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

Pirm tapk tėvu —motina, 
o tik tada vaiko susilauk! 

Klausimas. Gerb. Daktare, pa-
tarkite,-ar gerai tokio amžiaus vai 
ką maitinti liesu pienu. Aš ir ma
no vyras laikomės dietos, visuo
met vartojame "fortified skim-
med milk". Tuo pačiu liesu pie
nu maitinam ir savo penkerių 
metų dukra.. Duktė augalota, plo
na, veidas pablyškęs, jos apeti-

{Nukeita j 5 pusi.) 

YVALTKR RASK - RASČIAUSKA 

AMERICAN 
TKAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. YYestern Avenne 
Chicago, DHnois 66643 
| TeL 238-9787-8 

iiiiiiiifmimni!i!HHimftfiiifiiimiHiiiiii 

«W. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai.- Ir 7—9 \ 
/ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
iždaryta . Ligoniai, priimami sueitaru-

Offso telefonas: PR 8-9229 
Rez. telef. WAlbrook 5-507« 

RezfcL Telef. 239-4683 

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ lAGOh 

GIXEKOIX>GlX£ CHIRURGIJA 
3449 S. Pnlaski Boad (Oawforc 
Medkal Building) TeL LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimą 
įei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS U G O f 

2801 West sSrd Street 
Kampas 63-čįos Ir Californla 

.'ai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

rreciad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teief. 479-4043 

ResM. tet W&lbroofc »-3Q4» 

DR. C. K. BOBELIS 
lakatą it Š lapumo Takn 

įg Chirurfcija 
TeL 695-OMS — Elg in 
425 N o . Liberty Street 

Boote 25, Eljrin, Illinois 

iHuiHniHiimiiiiiuimiMtHuiititttfimitiMiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii'': 
.i ŠV.BONAVENTŪRO 

PA." JvšMMOJI MOKYKLA 

Vaikų elgesys visada esti tėvu — čia pat maisto kalnai stūkso, mili-
suaugusiųjų elgesio veidrodis. Be j jonais priskaitoma. Tai kūnu ir 

įgyvendinti. 

Planas pro langą — vėžys 
šeimon 

Tik žmoniškas asmuo pajėgia 
žmoniškai elgtis. Asmens žmoniš
kumą apsprendžia lik vienas vie
nintelis dalykas: Tvėrėjo duotų 
jėgų ribose išsiugdymas sveikų 
jausmų. Tad ir dėkime visas pa
stangas tokių jausmų išsiugdy
mui savyje ir artime — kito kelio 
į mano bei tamstos sužmoniškėji-
mą niekas mums nurodyti nega
li, nes Tvėrėjas jau suteikė mums 
didžiausią gėrį — pajėgumą būt 
žmonišku tvariniu. Tik mes dirb
kime išsiugdymui to pajėgumo i-
ki maksimumo. Nepajėgdami 
naudotis Amžinosios Tiesas mum 

i a (Nuo 9—12 klasių) 
BENDRABUČIUI 

VADOVAUJA TfcVAl PRANCIŠKONAI 
na įpratina vaikus į besaikį saldu- ; Toliau bus dar gražiau — ilgiau S S 
mynų vartojimą. Ar bereikia mi- taip neprisilaikydami tinkamo į-, | 

vairiopos mitybos plano mes su- j E 
silauksime gyvų lavonų savoj ap- ' = 

• 

nėti, kad tokia motina išmuša sa
vo vaikams dantis be plaktuko, 
išplėšia savo šeimos narių sveika
tą be replių ir atidaro pagrindi
nes žmonijos celes — žeimos du-

linkoį. Tiek jaunas, tiek pagyve-Į~ i — — 
S I Dear Father: 

P i n a i Pripažinta Mokykla 

Sturtevant, WkcMsm 53177 
(68 mylios nuo Chicagos) 

Nė negalvokime apie bendruo
meninį, tautinį, valstybinį vė
žio atsikratymą pirm nuo savų 
asmeninių - šeimyninių vėžių ne-
pasigyde. Toks vaikams leidimas 
žiūrėti TV iki 10 v.v. ir tik po 
to leidimas jiems pamokas reng
ti iki 1 v. ryto, po to miegoji-

nęs jausmais nesusitvarkiusysis 5 
nepajėgia pagal tinkamą planą Į | | p ^ ^ g į ^ į į j a į į į į ^ s t > Bonaveature 

nsrvairiopiemsveziams?! O tiem Į gyventi: toks minta cigaretėmis, f 5 . Preparatorv School 
svaigalais, narkotikais ir įvaino- s i 
pais savo dvasiai ir kūnui nuo
dais. Juk jau pornografija žydėte 
čia žydi su visokeriopu ištvirki
mu, įskaitant negimusiųjų masi
nį, įstatymais leistą žudymą. Nie
kas beveik reikiamai čia nesirū-

to tik ir tereikia. Kai katė mie
ga, pelėms vestuvės. Taip ir nesi
liauna įvairiopi vėžiai griaužti 
mus visus. 

= i Name . . 

! | C i l y . : . . 

I I P * * . 

Age 

Phone 
State -. . * . . . . . . . i 

• 

1. . - . **.. ?m , i ;, 4f įif 

a . . . . . . . § 

| 

I 
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P r e n u m e r a t a 
Cook apskr., Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

metams lA m. 3 mėn. I mėn 
$19.00 $10.00 $6.00 $2.50 

17.00 9.00 500 2.80 
iS.OO 10.00 6.00 2 5 0 
20.00 11.00 650 
10.00 5 5 0 — 
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• Redakcija straipsnius tai _Į 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gr%2ina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų i 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. H 

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie 
ūiais — 8:30 — 12:00. 

FeL Ofiso H E 4-5849. rez. 388-223.* 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
antr.. peakt. 1-5. treč. Ir šeĖt. tik 
susitarus. 

Dr. A n t Kudoko kabinetą perSme 

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

2709 West 51st Street 
TEL. GB S-24AO . 

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

Ofs. TS5-447T. Rez. P R 8-8960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — VERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pnlaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISiNAS 
Akušerija ir motery ligos 

Ginekologine Chrnrgija 
6132 S . Kedzie A ve. , W A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0OO1. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Varna - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKšEVIfclUS 
J O K S A 

T A I K Ų L I G O S 
2656 Weet 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvtrt. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki t 
vai. vafc. šefttad. nuo 1 iki 4 vai. 

»fteo HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VTDACS LIGOS 

2454 W e s t Tlst S tree t 
71-os ir Campbell A ve. kampas) 
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 
Antr. ir ketv. 9 — 1 1 

r 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. 
P. P-
v. r. 

iki 12 d 

Dfi. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st S t - Tel 737-5149 

Tikrina akis. PJ įtaiko akiom- ir 
"contact len**'**"' 

9"al. pagal susitarimą. Uždaryta tre* 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

5 1 5 9 South Damen * < 
TeL Ofiso PR 6-7800; Xama.826-7691 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 428-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 Sooth Kedzie Avenue 

m 

Ofs. PO 7-6006 Rez. GA 3-727^ 
DR A. JENK1NS 

JYDYTOJAS IR CHIRURGA> 
3844 West 63rd Street 

VaJ.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. TreCtad. Ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir bnto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

0R. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pnlaski Rd. 

VIDACS LIGŲ IR RRALMO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Telef. veikit 24 vai. 

Tel. — REliance 5-1811 

DR. HfALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3 9 2 5 W. 59 Street 

Sal.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
>enktad. nuo 12—4 v a t p. p. 6—r8 
/ąL vak., šeštad. 12—2 vaL p. p. 
-rečtad. uždaryta. 

Vai. pirmad., 
penktad. 8 v. 
šeštad. 8 v. r. 

antrad., ketvlrtad. 
r. iki 9 v. v. Treč. 
iki 3 vai. popiet. 

Ir 
Ir 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 rVest 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai snsitarns — 

{By appointmcnt > 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VV. SSrd Si, 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vaJjarfc 

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

prirašyto prieš visas negeroves sekimas beveik iki laiko eiti mokyk-
raingiausio recepto: "Daryk ki-llon, nepavalgius, tik stačiom ka-

H 

to S90.M0 

r&Jetmei?tfrės Irenos Velecky*eg baT -̂to studijos auklėtines" šofca Al-
vado Vaikų teatre, t. Brakauskait*, R. Degutyte. R. Juodvalkytė. L 
B»l!iirmif'> - 3esut.ės .-
mis !_rik5*i j n n a 

pina valgio tinkamumu, gėrimo! S i School Grade 
sveikumu, galvojimo nauda, gerų į s — — — — —- — — — — — —— — — — 
knygų skaitymo bei tinkajnos mu- p m m m m H m i , l i n i , l l « ^ ^ 
zikos klausymo gėriu, artimui pa
dėjimo būtinumu, užsiėmimo — 
poilsio reikalingumu, maldos pa
galba... Be plano gyventi mėgi
nąs žmogus paveda savo ateitį 
magijai, burtams bei išnaudoto
jams. Pastarieji mulkina žmones 
įvairiopai. Kiti jų įtaigoja žmo
nes veistis besaikiai. Tada jie už
sitikrina savo nežmoniškiems tik
slams pijpą darbo jėgą. Į besaikį 
žmonių veislumą skatintojai ma
sino bepJanius žmones, ir mes su
silaukėme žemės užteršimo ne

žmoniškais žmonėmis. Be plano 
I privisę žmonės nepajėgia suteik
ti jaunuomenei svarbiausio gėrio: 
reikiamo užtektinam kiekyje emo 
cinio peno, O žmogaus pavidalo 
tvarinys be emocinės tvarkos be 
jausmų darnos — be- getavališ-
kumo yra pasibaisėtiniausias tva
rinys ant žemės. 

Toks nesveikasis įegos įgavęs 
kęria maStus, niekina gėri, žado 

DJVEHTMEjrr BOXtJS PLAN 

BRIGHT0N 
4031 A r e * * A 

l IBM ASS0CIATI0N 

ir V. MikutMt>iS& P ^ gfoą vakai aejjfio. Į i ^ » « ^ ^ J «^vm^ n#»padeda silp-
- •• Nuot;- J. i j į to tnium. totveiK visos ant ze^iėB bk> J 

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

L 

ROCHKES MEDICAL LjĮį 
ARtt" 

3213 W. eSrd Stred 
Tel^WA %&& 

DIABETINIS MAISTAS m GAMINIAI 
asm «sMyte*»^ 

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHE0ART 

2421 W. $3rd Street 
TeL HE 4-1500 

— o — 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDnsir; m VAIKŲ u o c 

SPECIALISTE 
MEDICAL BTJTLDrNO 

7196 Sottth Wc«ten> Avenne 
Irnutd., antrad., kevtrt. Ir penkt 
m o 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nor 

•>—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
H vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeStad. 

11 vai. ryto Iki S vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Re*, tel. 239-2919 

CeL ofiso Ir buto OLympic 2-41M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4838 W. .'5th Street, Cicere 

Kasden 3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
lAskyrua trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MAJUJA UNAS 
VKUŠERJJA IR MOTERŲ LIGO;-

2817 Wert 71s t Street 
Telef BEmlock 6-3646 
(Oflao h- rezldencliot!) 

Valaadoa pairai susitarimą 

DR. J, i. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4256 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-44 U 

Rez. GRoveltaili 8-0617 
Valandos: pirm. ir ket nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chlrvrgrja 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad 19—12 
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Naujos pastangos 

SOCIALINĖS GEROVĖS 
BESIEKIANT 

Kad ir ne tiesia linija, kad ir Nors Nbconas daugiau linkės į 
tarpais zdgagais, bet apskritai konservatyvumą, negu buvo ei-
žmonija eina didesnės lygybės lė demokratų prezidentų, tačiau 
ir teisingumo kryptimi. Politi- ir jis išgirdo laiko balsą ir pas-
niame gyvenime visuotinai pri- kutinėmis s a n t ė m i s ėmėsi prie 
pažinta demokratija, duodanti monių padėtį gelbėti. 
kiekvienam gyventojui savo bal- * 
su dalyvauti krašto valdyme. Palaipsniui numušant palūka-
Demokratijos idėjos yra tiek gi- nų aukštumą lengvinamas kre-
liai įleidusios šaknis žmonijoje, ditas ir tai padeda daugiau do-
kad net ir kiečiausios diktatu- lerių įvesti į rinką, pagyvinti 
ros, kaip komunistų, bando prekybą, padidinti perkamąją 
dangstytis demokratijos vardu, galią, padauginti pramonės ga-
suvaidinti ''demokratinius'' rin- minių pareikalavimą. Preziden-
kimus ir k t tas šiomis dienomis ėmėsi ir ki-

Žmonija stipriai pažengusi ir tos priemonės — linksta daryti 
kultūrinės lygybės kryptimi, į- finansines lengvatas toms pra
vedant privalomą, nemokamą monės įmonėms kurios plės sa-
pradžios mokslą ir valstybinė- vo veiklą, atitinkamai mažinant 
mis bei kitokiomis stipendijomis iš jų imamus mokesčius pagal 
darant prieinamą ir aukštąjį jų investuojamas sumas, skiria-
mokslą net patiems neturtui- mas ugdyti ir plėsti įmonę, tuo 

EUROPOS SAUGUMAS 
Europos valstybių saugumo suvažiavimas 

giesjems. 
Stipriai pažengta teisinės ly

gybės kryptimi. Visi prieš įsta
tymus lygūs. Bylose neturtin
giesiems parūpinama teisinė pa-

padidinant darbininkų pareika
lavimą ir mažinant bedarbių 
skaičių. Niekas taip neslegia 
šeimos ir žmogaus, kaip nedar
bas, ir reikia labai pagirti pre-

galba duodant advokatus. Tik zidento pastangas gausiau be-
totalitarinėse valstybėse, kaip darbius aprūpinti darbu. Prezi-
Sovietų Sąjunga, Kinija pilie- dentas net linksta atsisakyti su-
tis tapęs beveik beteisis vals- balansuoti biudžetą, kad iš vals
tybės vergas; tačiau ir ten ne- tybės iždo būtų mesta daugiau 
begali nepaisyti teisinės lygy- dolerių pagyvinant ekonominį 
bės reikalavimų ir net prievar- gyvenimą. 
tos veiksmai bandomi maskuo- Yra numatoma, kad kongre-
ti įvairiomis priedangomis. sas skirs stambesnes sumas vie-

* šiesiems darbams. Tai irgi pri-
Žinoma, visose suminėtose sri- sidės prie kovos prieš nedarbą, 

tyse lygybė ir žmonių reikalų Apvaldžius infliaciją dabar ga-
aprūpžnimas yra dar toli iki ide- Įima drąsiau įvesti į rinką do-

Sovietų viltys sukviesti Euro
pos valstybių suvažiavimą šiais 
metais nuslinko vėjais. Suomi
jos vyriausybė 1969.V.5 išsiun
tė raštą 30-čiai valstybių patir
ti jų nuomonę dėl Europos val
stybių suvažiavimo žemyno sau
gumo klausimams svarstyti. Už
klaustieji raštu ar žodžiu jau 
seniai atsakė, bet Suomija susi
laikė skelbti jų pareiškimus. 
Kanada, šiaurinio Atlanto san
tarvės dalyvė, pasitarimui pri
tarė, o JAV nepareiškė savo 
nuomonės. 

Sovietai ir Suomija praeitais 
metais tikėjosi, kad Europos 
saugumo suvažiavimas galės į-
vykti šių metų pirmoje pusėje, 
bet dirva jam nebuvo paruošta 
net antrame pusmetyje. 

Sovietų - Federalinės Vokie
tijos sutartį pasirašius, Mask
va vėl sujudo. Užsienio reikalų 
ministeris A. Gromyko spalio 
mėn. lankėsi Londone, Bonnoje 
ir pastaruoju metu Romoje kal
binti, kad minėtas suvažiavi
mas įvyktų 1971 m. pirmoje pu
sėje. 

Senas sumanymas 
Europos saugumo klausimas 

ne dabar išdygo. Pirmą kartą jį 
iškėlė V. Molotovas 1954JI.10, 
besvarstant Vokietijos klausi
mus. Jis siūlė sukviesti visas 
Europos valstybes pasirašyti že 
myno saugumo sutartį. JAV ir 
Kinija pasiliko stebėtojų vaid
menyje. 

J. F. Dulles iš pasiūlymo šai
pėsi.- "Kai sovietai nepajėgia e-

GEDBtUNAS GALVA 

alo, bet jau daug pasiekta ir l e r iU sumas, kurios pagyvins sančiuose pasitarimuose naudin-
daug laimėta. Dabar pasaulyje ekonominį gyvenimą. Numato-
didysis dėmesys kreipiamas j ma< k a d *** teigiamai atsilieps 
ekonominę lygybę ir socialinį ir į vertybių popierių rinką ir 
aprūpinimą. Visose kultūringo- i^s labiau kilti bendrovių ak-
se valstybėse yra draudimas cijos (šėrai), kuo dabar irgi 
ligoje, senatvėje, nedarbo atve- suinteresuoti milijonai gyven-
jais. Tačiau net pačioje Ame- tojų. 
rikoje, aukščiausio gyvenimo #, 
standarto šalyje, nėra visos šei- Spaudoje pasirodė užuominų, 
mos reikiamai ekonomiškai ap- k a d prezidentas planuoja labiau 
rūpintos. praplėsti nemokamą gydymą ne 

Paimdamas valstybės vairą į vien ^k asmenims, pasiekusiems 
savo rankas, prezidentas Nixo- 65 m e t u s amžiaus. Eilėje vals-
nas buvo ypač susirūpinęs ko- t y b j ų y ^ visuotinis nemokamas 
va su infliacija. Ta kova tikrai gydymas ir palaipsniui verta 
buvo reikalinga, nes infliacija t o gjektj g, Amerikai. Tik rei-
ėdė žmonių santaupas, kėlė kai- k ė t ų steigti daugiau medicinos 
nas,. labai sunkindama gyveni- mo&yįių ir imtis priemonių 
mą pensininkų ir mažiau uždir- k a d mediciniško aptarnavimo 
bančiųjų, o net krašto viduje k a i n 0 s ^tų žmoniškos, ne per-
ir užsienyje mažino pasitikėji- nelyg išpūstos, 
mą doleriu. 

* - Prezidento Nixono sumany-
Griebdamasis radikalesnių mas garantuoti šeimos pajamų 

go darbo atlikti, siūlo sukviesti 
naują suvažiavimą, iš kurio iš
riedėtų kiti begaliniai suvažia
vimai". Prancūzas Bidault nu
rodė, kad Siaurinio Atlanto san 
tarvė gali užtikrinti Europos 
saugumą. Anglas Ederfcs prie
kaištavo, kad Sovietai siekia 
Europoje įgyvendinti gavo Mon-
roe mmtį, kai jie siekia iš
stumti JAV iš žemyno. 

Sovietai ištvermingai siekė 
tikslo pastaraisiais 16 metų Ta
me flarpsnyje jiems pavyko iš
ryškinti savo tikslus Europoje 
ir įrikiuoti Federalinė Vokietiją 
į savo politinį feuriinną^ 

Sovietų pasiruošimas 
V Molotovo bandymui nepa

vykus, Maskva pastūmėjo Len
kijos užsienio reikalų ministerį 
A. Rapackį 1964JCTL14 pasiūly
ti J. Tautose sukviesti Sovietų, 

priemonių, prezidentas ėmė kie- minimumą socialiniu atžvilgiu Europos valstybių ir JAV pa
tai mažinti valstybės iždo iš- taip pat sveikintinas. Kai visur 
laidas, buvo padidintos palūka- Amerikoje bus tas pajamų mi
nos, tuo sumažinant paskolų nimumas garantuotas, bus iš 
ėmimo galimybes, žodžiu, imta- dalies sulaikytas neturtinges-
si priemonių sumažinti dolerių niųjų plaukimas į miestus, kur 
kiekį rinkoje. Iš dalies tai pa- jie gauna didesnes pašalpas ne
sisekė. Infliacijai buvo aplau- darbo atveju ir susidaro pavo-
žyti ragai. Tačiau kreditų pa- jinga situacija, kad eilė miestų 
sunkinimas, didelis valstybės pramato artėjantį finansinį 
taupumas, didesni mokesčiai bankrotą. 
pramonės bendrovėms sumažino Jaučiamos JAV vyriausybės 
įmonių plėtimą, statybas, kelių pastangos uoliai kelti socialinę 
tiesimą, prekių apyvartą, fimė ir ekonominę gyventojų gerovę, 
didėti bedarbių skaičius ir pas- siekiant žmoniškesnio platesnių 
kutiniu metu pašoko iki negir- masių aprūpinimo. Ir tuo reikia 
dėto naujuoju laikotarpiu laips- džiaugtis. Mes visada esame už 
nio — 6 procentų. kaip galint pažangesnį socialinį 

Tai buvo signalas vyriausy- aprūpinimą, už didesnę visiems 
bei keisti ekonominę politiką, ekonominių galimybių lygybę, 
Ir gerai, kad prezidentas bei jo už uolų socialinės gerovės ug-
patarėjai tą signalą pastebėjo, dymą. J. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 
_ — 

PRIEŠ NEGIMUSIŲ SKERDIMĄ 

sitarimą žemyno saugumo klau
simams svarstyti. Siūlymas nu
aidėjo nepalikęs pėdsakų 

1946-1970 Maskva sukvietė 
septynius komunistinių valsty
bių pasitarimus saugumo klau
simams aptarti. Kiekviename 
pasitarime būta pasikartojimo, 

nesutarimų, pasitaikė net prieš
taravimų, bet nuo pirmojo pa
sitarimo Bukarešte, įvykusio 
1966 m. liepos 4 - 6 dienomis, 
iki Maskvos II pasitarimo, su
kviesto š. m. rugpiūčio 20 d , 
raudona gija atžymėti Sovietų 
tikslai Europoje. 

Dalis tikslų įgyvendinta šiais 
metais išryškinus dviejų vokiš
kų valstybių buvimą, jų tarpu
savį bendravimą, esančių vals
tybės sienų pripažinimą, Fede
ralinės Vokietijos atsisakymą 
panaudoti branduolinius ginklus 
ir pasmerkus jėgos panaudojimą 
politinei pusiausvyrai, t. y. So
vietų vyrttvimui Europoje pa
žeisti. 

Sovietai pasirašę sutartį su 
Federalinė Vokietija, nors ji iki 
šio meto dar neįsigaliojo, pasi
šovė siekti svarbesnių tikslų — 
jų įsivyravimo vakarų Europo
je. 

Sovietų tikslai Europoje 
Minėtame Bukarešto suvažia

vime nutarta panaikinti kari
nes sąjungas, drausti Federali-
nei Vokietijai iš šalies gauti 
branduolinių ginklų, pašalinti 
svetimUs įgulas Europoje, at
šaukti kariuomenę į savo šalį, 
paskelbti sritis, kuriose drau
džiami branduoliniai ginklai, 
Europoje drausti lėktuvams ir 
laivams vežti brenduolinius gink 
lus. 

Karlovy Vari (Karlsbade) 
1967.IV.27 padaryti nauji nuta
rimai: atsisakyti jėgos politi
niams klausimams spręsti, drau 
sti branduolinius ginklus ir ne
liesti nešališkų kraštų. 

Pirmajame Budapešto susi
rinkime nutarta siekti, kad Va
karų Berlynas taptų savistoviu 
politiniu vienetu, esmėje jį įjung 
ti Rytų Vokietijon. 

Sovietų ir jų bendrų nutari
mai siekia kelių tikslų: nugink
luoti Vakarų Europą, iš jos pa
šalinti amerikiečių įgulas, pa
naikinti šiaurinio Atlanto san
tarvę, gauti užtikrinimą, kad 
Vakarų Europos valstybes ne
panaudos karinės jėgos prieš 
Sovietus, ir sukurti Berlyno po
litinį vienetą, kuris vėliau būtų 
įjungtas į Rytų Vokietiją. 

Suglaustai tarus Sovietai sie
kia iš Vakarų Europs išstumti 
JAV, sutartimis pažaboti vals
tybes ir politiškai vyrauti. 

Vakarų Europos valstybės 
pritaria suvažiavimui 

Vakarų Europos svarbiausios 
valstybės pritarė suvažiavimui. 
Italija, Prancūzija ir Federalinė 
Vokietija pritarė suvažiavimui. 
Anglija santūresnė. Ji reikalau
ja išspręsti Berlyno klausimą. 

Atlanto santarvės vadovybė ke
bą visuotinio nusiginklavimo 
reikalą, bet jos generalinis sek
retorius Brosio įspėjo, kad ne
reikia atsisakyti suvažiavime da 
lyvauti. tik būtina žinoti, ko ja
me siekti. Ar vakariečiai žino, 
ko reikalauti Europos valstybių 
suvažiavime? Vakariečiai verčia 
Sovietus prieš Europos suva
žiavimą pašalinti žinomas jų 
daromas kliūtis ir susitarti dėl 
Vakarinio Berlyno. Keturių val
stybių ambasadorių pasitarime 
dėl Berlyno, esą, pasiektas "es
minis sutarimas", tačiau iki šio 
meto jis neskelbiamas. 

Vakarų Europos valstybės 
ruošiasi patylomis. Jų progra
ma nežinoma. Greičiausia, jos 
dar nėra paruošusios darbotvar
kės, kuri būtų priimtina visoms 
vakarietiškoms valstybėms, im
tinai nešališkąsias, žymiai svar 
besnė vakarietiškų valstybių 
drausmė už darbotvarkę. Ar di
džiosios ir nešališkos valstybės 
ras bendrą šnektą suvažiavime? 

Sovietų tikslai aiškūs, kai va
karietiški; ir rytietiškų valsty
bių bendravimas kelia dideles 
abejones, nes jis skirtingai su
prantamas abiejose stovyklo
se. Sovietų priespauda ir vaka-
pagrindo kultūriniame ir ūkinia-
riečių laisvė negali rasti bendro 
me bendravime. 

ŽVEJYBA AMERIKOS " 
PAKRAŠČIUOSE 

Žvejyba, povandeniniai laivai ir sutartys 
PAULIUS ŽIČKUS 

Amerikos žvejai susirūpinę A-i Amerikos žvejai turi laikytis 
menkos pakraščiuose atsiradusia nustatytų žvejojimo taisyklių, ko 
tokia daugybe svetimų žvejų, ka-j nepripažįsta kirų kraštų žvejai, 
da jų pačių sugaunamas žuvies;ypač rusai. Prieš keletą dienų 
kiekis mažėja 

Ar galima tokiuose dideliuose 
vandenynuose išgautyti žuvis? 
Kodėl ypatingai rusai plaukia per 
visą Atlantą į Amerikos pakraš
čius žvejoti? 

Žvilgsnis praeitin. Prieš mili
jonus metų Amerikos žemynas 
buvo kita tiek didesnis, negu yra 
dabar. "American Science" žur
nale buvo straipsnis, kad Ameri
ka ir Afrika buvo sujungtos že
me, o ne vandeniu ir, gal būt, 
buvo vienas žemynas. Tačiau, 
nežiūrint šios teorijos, vanduo y-
ra atėmęs iš Amerikos labai di
delius plotus žemės. Tą griovimo 

kalbėjausi su vienu amerikiečių 
žveju. Jis pasakojo, kokią proble
mą sudaro rusų žvejai. Haddock 
— menkių yra abiejose Atlanto 
pusėse. Tačiau jų daug daugiau 
yra prie Amerikos krantų. Ameri
kos žvejams yra nustatytas tink
lų skylių dydis, su mažesnėmis 
skylėmis neleidžiama žvejoti. 
Reiškia, galima gaudyti tik nu
statyto dydžio žuvis, be to, yra 
laikas (tur būt, neršimo), kada 
visai negalima kai kurių žuvų 
gaudyti. Ir šiais metais jie žvejo
ję tuo draudžiamu laiku. Kito
kios žuvies nepagavę, o tik had
dock, nors ir nustatyto dydžio. 

ar "plėšimo" darbą vanduo daro I Gailėję sumesti tas žuvis atgal, 
ir šiandien. Tie apsemti žemės todėl atsivežę į savo uostą. Žve-
plotai yra dirva, kurioje auga ir jybos inspektorius patikrinęs jų 
maitinasi žuvys. Didelė dalis žu-! laivą ir juos nubaudęs 10,000 do-
vų yra plėšrios ir maitinasi ki- į lerių pabauda, 
tomis mažesnėmis žuvimis, ku- j Tuo tarpu rusai turi tinklus su 
rios prisilaiko šiose iš Amerikos į labai mažomis skylėmis. Beveik 
atimtose srityse, nes jos yra ne | jokia žuvis iš jų tinklų negali iš
tiek gilios ir maistingos. Ir ne- j lįsti. Amerikos pakraščiuose jie 
plėšrios žuvys gyvena čia, nes i turi apie 300 žvejų laivų ir laivą 
jos šioje dirvoje gauna maisto ir 
veisiasi. Todėl šie pakraščiai y-
ra labai žuvingi. 

Dr. G. Ungar savo laboratorijoje Baylor universiteto medicinos kole
gijoje, kur jis įvykdė svarbų a fad imą apie smegenų veiktną. Jis su 
bendradarbiais, naudodami elektros sukrėfcmus, įpratino peles bijotis 
tacnsos, kuri paprastai joms yra maloni n a t ū a l i aplinka. Iš šių 
pelių smegenų buvo išimtas ekstraktas ir įleistas į netreniruotąsias pe
les, ir jos taip pat tuoj pradėjo bijoti tamsos. Dr. Ungar surado 20 
amino rūkščių rūšių, kurios smegenyse veikia lyg alfabeto raidės — 
iš jų smegenys "išskaito", kokios reakcijos tur i atsirast i . 

fabriką, kuris apdirba jų sugau
tas žuvis, sušaldo ir pan. Čia ir y-
ra Amerikos žvejų didžioji prob
lema. Jeigu rusų tie keli šimtai 
laivų prisilaikys šiuose pakraš
čiuose, jie išgaudys tiek daug žu
vų, kad jos nebespės užaugti. Juo 
labiau, kad jie gaudo uždraustu 
laiku ir net visas mažas žuvis. 
Kaip jau minėta, tos žuvys prisi
laiko daugiau seklesnėse vietose 
ir arčiau krantų. Rusai gaudo jas 
net ir Amerikos teritoriniuose 
vandenyse. 

Ne tik žvejai, bet ir Amerikos 
vyriausybė žino, kad rusai čia 
žvejoja ne vien tik žuvis. Šis jų 
milžiniškas žvejybos laivynas yra 
šnipinėjimo reikalams. Jie mato 
visus Amerikos karo laivus, iš
plaukiančius ir sugrįžtančius į sa
vo uostus, jie mato ir visus, o ne 
tik karinius transporto laivus, jie 
mato taip pat ir visų lėktuvų ju-

} dėjimą. Špionažas vyksta ne tik 
i karo metu, bet visą laiką. Tas jų 
j "žvejybos" laivynas braunasi 
: prie Amerikos krantų ne vien dėl
to, kad čia yra daugiau žuvies— 
jų tikslas Špionažas. Jiems labai 

; svarbu matyti Amerikos povan
deninius laivus, ypač atomine jė-

į ga varomus. Kitokie laivai visą 
] laiką yra vandens paviršiuje ir 
j matomi, o povandeniniai yra pc 
j vandeniu, todėl juos yra daug 
I sunkiau stebėti ir sekti. Tie rusų 
i "žvejų" laivai turi "sonar" apa-
j ratus povandeninių laivų seki

mui. Tačiau tie aparatai neparo
do nei laivo klasės, nei modelio, 

(Nukelta j 4 pusi.) 

Dienraštis 'Chicago Tribūne" 
gruodžio 2& d. įdėjo laišką Jolieto re
liginio auklėjimo ' superintendento 
prel. F. R. Stengerio. kuris rašo. kad 
neapsakomai atstumiančiai veikia tos 
laikraščiuose išspausdintos žinios apie 
unkštimą, kančias tų negimusiųjų, ku
riuos abortais žudo pačios jų motinos 
'.r kuriuos gydytojai meta į chirurginių 
atmatų dėžes, nejausdami jokios mo
ralinės atsakomybės. Tai blogiau ne
gu My Lai žudynės. 

Prel. Stenger nuogąstauja, jog 
amerikiečiai pasidarė tiek morali
nio padorumo netekusia tauta, kad 
ne tik ateidžia. bet ir įstatymais lei
džia žudyti nekaltus kūdikius. "Atgal 
sugrįžo Erodas valstybės pavidalu. 

kartojama prieš mūsų akis, ir tylin
čioji dauguma pasilieka rr toliau ty
linti', 'rašo prel. Stenger. 

J. Daugi. 

KOLUMBIJA BAIGIA IŠNAI
KINTI PARTIZANUS 

Kariuomenės žiniomis, praėju
sieji metai buvo sėkmingi kovoje 
su veikiančiais krašte partizanais. 
Iš viso veikusios 4 partizanų gru
pės. Kovose su kariuomene praė
jusiais metais žuvę 134 partizanai, 
daugiau kaip 200 pateko į nelais
vę. Daug partizanų patys pasidavė 
į nelaisvę, o 60 partizanų buvę su-

, Nekaltų vaikelių žudymo tragedija 'Šąud/j^a jo r$ač^Aįadovybės 

HA U DONŲ JŲ 
STO VYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIČ, MIC 
Išvertė hm. K. A. Matulaitis, MIC 

53 
Mūsų stovykloje tada buvo toks geras paprotys, kad 

nei vienas neatsisakydavo nuo vaišių. Einu. Vaizduotė 
pakiša man velykinių gardumynų vaizdus: kiaušiniai, 
dešros, pyragaičiai. Visas kūnas pabudo, anot Pavlovo: 
"išorinių pasaktų dėka", net man ėmė seilės bėgti. Ir 
dvasia ir kūnas mielai nusiteikė, esu visiškai pasirengęs. 
Įeiname į baraką. Geras metas, nes beveik visi gyvento
jai miega. .. , 

— Oi, prasidės vaišės! 
Dviese sėdamės prie velykinio stalo. Mano kunigas 

linksmai tauškia, pasakoja ką tai įdomaus, o aš, nors iš
oriniai klausau, bet tikrumoje nieko nesuprantu, nes 
mano visas dėmesys susitelkė prie "velykinio". Tada jis 
nežymiai pasvyra į savo kampą, kad ištrauktų vaišes, o 
aš klausau ir širdis šokinėja. Galop išėmė iš maišelio 
ir padėjo ant stalo. Ką? Obuoliuką mažą, kaip manda
riną. Nustebęs manau, kad tai apetitui sužadinti pra
džia, bet tuoj iš jo žodžių patyriau, kad tai yra puotos 
pradžia ir pabaiga. Sėdžiu ir žiūriu, kaip akmeninis, ne
žinau, ką daryti, bet gerasis šeimininkas išgelbėjo mane: 
perpiovė obuolį pusiau, pasiėmė pusę sau, o antrą pa-

| stūmėjo man. Suvalgiau nesiskubindamas. 

kaip mokėdamas gražiai ir išėjau taip patenkintas, kaip 
toji meška pasakoje, kad vijosi uodą septynias mylias, 
o kai pagavo ir prarijo, pasakė: "Visgi turėjau puotą." 

Na ir ką? Juk visko gali atsitikti žmogui, — gyve
nimas — tikra pasaka. O mano geradaris nuoširdžiai 
norėjo mane pavaišinti. 

IR KAS GI MANO ARTIMAS? 

Stovyklos įnamiai sugyvename neblogiausiai, o kar
tais užsimezga nuoširdus ir tikras draugiškumas net tarp 
žmonių, kurių tautos buvo amžini priešai. Galimas da
lykas, kad dėl to vyriausybė ir blaškė susidraugavusius 
į skirtingas stovyklas. Nuolatinės kelionės atimdavo 
daug laiko ir pinigų, o raštinėse pynėsi sąrašai, inva
lidai silpo, darbininkai netekdavo įgautos darbe patir
ties, ir vyriausybė turėjo daugiau nuostolių, negu nau
dos, nes "persiunčiamieji", kaip kenkiąs pradas, į naują 
vietovę įnešdavo rūgimą, skleisdami neramumo mikro
bus visoje Sovietų Sąjungoje — blogas žinias ir gan
dus. 

Dabar iš stovyklinio gyvenimo pateikiu pasiaukoji
mo ir artimo meilės pavyzdžius. Stebiu artimo meilės 
veiksmą. Žmogus, pats skendėdamas didelėje nelaimėje, 
prieina ir paguodžia kitą varguolį. Neretai pastebėdavau 
aukštos dvasinės kultūros apraiškas net pas prasčiokė
lius ir pas tvirtos prigimties vyrus. 

Tai buvo 1950 m. viduržiemis. Stovime patikrina
mi, o šaltis siekia -40 laipsnių. Esu lengvai apsirengęs. 

žįstamas geradaris duoda man kailiu muštas pirštines. 
Nedrįstu jų imti, bet anas sako: 

— Imk Aš turiu antrą porą. 
— Teduoda tau Dievas sveikatos! 
Auka buvo visiškai pilna, nes mano geradaris ne

norėjo priimti grąžinamų. Vėliau sužinojau, kad jis yra 
kilęs nuo Maskvos. O jis turėjo žinoti, kad esu katali
kų kunigas, nes mane stovykloje visi pažinojo. Tas šil
tas pirštines man dovanojo pačiu laiku. Galvoju, kad 
mano nelaimės draugas vadovavosi Kristaus žodžiais: 

"Buvau nuogas, ir jūs mane pridengėte" (Mato 25, 
36). 

Ir štai kitas įvykis. 

Vėlų vakarą, kai viršutiniame guolyje kalbėjau po
terius, išgirdau, kad kažkas manęs siekia, ir jis paduoda 
man skardinukę, o joje buvo. kruopų su žirniais, virtų su 
mėsa. Kaip tik tada artėjo ankstyvas pavasaris Taisėte. 
Maitino mus paplavomis, ir aš buvau išalkęs, kaip 
vilkas, ir išdžiūvęs, kaip balana. Mūsų vakarienė tęsda
vosi tik kelias minutes. Išeidavome iš valgomojo suerzin
ti ir labai išalkę. Ir staiga turiu rankose karališkas 
vaišes. Dėkoju Dievui, kaip toji siela, staiga pakilusi 
iš skaistyklos didžiausių gelmių. O kas mane pavaišino? 
Sužinosiu, kai ateis atsiimti skardinukės. 

Atėjo tik po keturių dienų sutemus. Rengiuosi jam 
i padėkoti, o jis iš akių pranyko. Žiūrinėjau, ieškau jo ry-
toajus dieną, bet žmonių minioje negalėjau jo atpažin
ti. Abiem mano geradariams už kruopas ir pirštines 

neturiu prištinių, nieku būdu negaliu sušilti. Ledinis nuoširdžiai dėkoju, o taip pat visiems kitiems, išgelbė-
vėjas perpučia kiaurai, šaltis net svilina; nenoriu pasi- • jusiems mane iš pragariško bado ir šalčio kančių, 
duoti, tūpčioju, pašokstu, rankomis mušu šonus, bet tai Tegul geriausias Dievas „parodo jiems visiems savo gai-
man nepadeda. Staiga jaučiu, kad kažkas iš užpakalio' lestingumą, 
įpMBmtetfnane už rūbų, Apsjgrįžtu • ir matau, — nepa- (Bau dmfiavį 



DRAUGAS, antradienis, 1971 m. sausio mėn. 12 d. 

JUOZO IR VANDOS KULIKAUSKŲ 
SUKAKTIS 
K. ALIŠAUSKAS 

sausio 2 d. Kulikauskų ; du. Jonava strateginė vieta ka-
- Irena, Vyfcau'as ir j riniu žvilgsniu. Negalėjo būti 

Š. m 
vaikai 
Aleksandras suruošė Jaunimo 
centre savo tėvams, Juozui ir 
Vandai, 45 m. vedybinio gyve
nimo sukaktuvini minėjimą. Te
ko ir man atsilankyti, nes su 
Juozu tarnavome drauge 2 pėst. 
pulke. 

Juozas Kulikauskas į Lietu
vos kariuomenę įstojo kaip sa
vanoris kūrėjas 1919 m- kovų 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės 
laiku. 1922 m. baigė karo mo
kyklą, IV laidą, i r tapo paskir
t as į 1 pėst. pnką , kuris t u o lai
ku s ovėjo Geivonyse. Turėda
mas palinkimą prie dainos i r 
muzikos, panorę io lankyti kon
servatoriją. 19224 m. persikėlė 
Kaunan, į 2 pėst. pulką Pulkas 
stovėjo Šančių kareivinėse. Pas 
prof. Ot to Marini lankė konser
vatorijos dainavimo klasę, da
lyvavo operos chore. 

Juozas su Vanda Romeikaite 
susitiko ir susipažino Ukmer
gėje. Vedė ša l č iuose 1926 m. 
sausio 2 d. Palaimino visų ger
biamas ir mylimas 2 pėst. pulko 
kapelionas kun. Povilas Kryža-
nauskas. Gerasis Dievas saugo
jo Juozą ir J o šeimą nuo aud
rų ir nelaimių 2-jo pasarimio 
karo metu. 

Tarnyba 2 pešt . pulke Juo
zui sekėsi gerai, buvo nuolatos 
užimtas kareivių mokymu, kon
servatorijos lankymu, dalyvavo 
operos chore, mokė pulko ka
r ius dainuo'i i r k t . 

Santykiuose su pulko karinin
kais ir jų šeimomis Juozas su 
Vanda visuomet buvo malonūs 
ir draugiški. Pageidaujami sve
čiai pobūviuose juokų bei hu
moro pasikalbėjimuose jiems 
niekuomet netrūkdavo. 

Be ta rnaudamas 2 pėst. pulke, 
t apo pakeltas kapi tonu ir Pa
skir tas 5 kuopos vadu. 1935 m. 
tapo perkeltas į Jonavą ir pa
skir tas ten esančios kuopos va-

ŽVEJYBA JAV 
PAKRAŠČIUOSE 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
nei apginklavimo. Kada jie iš
plaukia iš uostų arba grįžta 

palikta be įgulos. Karinė vado
vybė parinko kapitoną J . Kuli
kauską, kaipo savystovų vyrą, 
įgulos viršininku. Jo žinioje bu
vo Jonavos tiltų apsauga. Jona
voje įsikūrė ir gyveno iki Lietu
vos okupacijos, t. y. 1940 metų. 

Netoliese nuo Jonavos, Gai
žiūnų poligono stovykloje, 1939 
m. rudenyje apsistojo rusų bol
ševikų įgula su daugybe tankų. 
Tad savo pašonėje turėjo visų 
lietuvių nemėgiamą kaimyną 
Kai 1940 m, birželio 15 dieną 

je. Įsikūrę ir šiaip taip sas i t ra r -
kę, 1949 m parsikvietė Iš Vo
kietijos daugelį šeimų ir pavie
nių asmenų. Pagelbėdavo susi
rasti darbą ir pastogę. 

Nuo pat atvykimo į Cbicagą 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. 
Ypatingą aktyvumą rodo Juo
zas ramovėnų, o Vanda Biruti-
ninkių tarpe. Visi t rys vaikai 
baigė aukštąjį mokslą ir y r a 
aktyvūs lietuviškoje veikloje, 
jaunimo tarpe. 

Į vaišes, kurias Jaunimo cent
re surengė vaikai, Vytautas , 
Aleksandras ir Irena, susirinko 
apie 130 svečių. Pobūviui vado
vavo A. Juškevičius. Maldą su
kalbėjo kun. jėzuitas tėvas J . 
Borevičius. Sveikino: Lietuvos 
generalinis konsulas P. Dauž-
vardis, prof. gen. St. Dirmantas, 
gen. M. Rėklaitis, kun. jėzuitas 
ėvas J. Kubilius, kun. A. Tra-

kis, gen. št. p&. A. Rėklaitis, 
n. M. Babickienė, p. Z. Juškevi
čienė ir K. Ališauskas. Z. Juš 
kevičienė ir Lekniekas įteikė do
vaną — gražų paveikslą. M. A. 
Rėklaičiai per generalinį konsu
lą P. Daužvardį įteikė Nepri-
klausos Lietuvos prezidentų me
dalį. Visiems svečiams padėkojo 
sūnus Vytautas už atsilankymą 
ir sveikinimus. 

Sausio 3 d. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje buvo pamaldos, šv. Mi-

• 

C L A S S I F I E D G U I D E 
mm '"' 

Medvilnės karaliene išrinkta Pat-
ricia Perry, 22 m., Memphis, 
Tenn. Mokosi Longwood kolegi
joj, Farmville, Va. Kaip kara
laitė ji apkeliaus metų bėgyje 25 
miestus .reMamuodama medvilnę. 

PAUKŠTIS SARGAS 

Juozas ir Vanda Kulikauskai 

bolševikų tankai iš Gaižiūnų po
ligono stovyklos pajudėjo Kau
no miesto link, kpt J . Kulikaus
kas tuoj telef onu pranešė į Kau
ną 2 pėst. pulko vadui pik J. 
Tumui. Tačiau Kaunas nebuvo 
pasirengęs gintis, nors kaip liu
dija pik. J . Tumas, pulko kariai 
— karininkai, puskarininkiai ir 
kareiviai prašė leisti jiems bol
ševikų tankus sutvarkyti, t. y. 
muš'., i. 

Bolševikams okupavus Lietu
vą, kpt. J . Kulikauskas buvo iš 
kariuomenės atleistas. Teko ieš
koti darbo. Konkurso keliu bu-

I vo priimtas į muziko Br. Bud-
riūno filharmoniją Vilniuje. Gy
venamąją vietą tekdavo dažnai 
keisti, t a d išvengė išvežimo į 
Sibirą. 

Į Jonavą sugrjžo kilus karui 
ir vokiečiams užėmus Lietuvą. 

1944 m. rudenį su šeima pasi
t raukė į Vokietiją. Pakelėje į 
Bavariją, 1945. U. 1 4 - 1 5 d., 

Brazilijoje y r a pri jaukintas 
paukštis caja, kur is saugoja na
minius paukščius nuo plėšriųjų. 
Tai žąsies dydžio paukštis, be
veik gandro kojomis, malonus ir 
ramus. Įmonės renka jų kiauši
nius ir deda prie kitų perini
mui skirtų kiaušinių. Išperėtas 
cajas su ki tais paukšteliais, su 
jais susidraugauja ir savo tvir
tu snapu, kojų nagais apsaugo 

šias atnašavo ir pamokslą sakė įjuos nuo įvairių plėšriųjų paukš 
kun. jėzuitas J. Borevičius. Per ,čių. Su užpuolikais narsiai ko-
mišias labai gražiai giedojo Vy- jvoja. 
tautas Nakas, smuikavo p . Ma-
tiukas, kaip visuomet jautriai 
ir įspūdingai. 

Tenka palinkėti j>. J u o z u i ir 
Vandai Kuhkauskaims' laimingos 
kloties tolimesniam gyvenime. 
Sulaukti pasikeitimų Lietuvoje, 
sugrįžti į mylimąjį kraštą, ku
riame Juozui būti j au nebe Jo
navos, bet Kauno arba Vilniaus 
įgulos viršininku, o p. Vandai 
Kauno arba Vilniaus Bur t in in 
kių vadove. 

R E A L E S T A T E 

«S ir fcsalifornia — mflr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-
roa pajamos. $52,000. 

Mūr. biznio namas, Kepykla su 
risais įrengimais ir 2 butai Tik 
(22,000. 

62 ir Kockwe)l — Maro 2 butai. 
7 ir 6 kamb. Oazo šildymas. Garažas. 
{31.500. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4 H kamb. 12 metu. $3 2.500 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7 -9515 

Namia A p š i l d y m a s 
. .Įdedu visu rusių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
mldifiers. Išvalau Ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu d€l du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakaru priemiesčiuose. 

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

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

bėjo giminės (žmonos sesuo), 
d a r prieš karą įsikūrę Chicago-

juos, jie yra vandens paviršiuje ir į pergyveno didįjį anglų ir ameri-
matomi. Todėl rusu laivai ir tri-! kiečių aviacijos Drezdeno mies-
nasi arti Amerikos krantų ir uos- į +0 puolimą 
tų, net Amerikos teritoriniuose Karui pasibaigus, apsigyve-o 
vandenyse, kad galėtų tų povan-1 A u g s f c u r g o w s i o v y k į 0 j e ; 1M8 
deninių laivų judėjimą stebėti i emigravo į JAV ir apsigy-

Povandenima laivai yra laba,, v e n Q ^ ^ A t v v k t i el_ 
sekami, nes kai Kūne jų yra gink
luoti atominėmis raketomis, ku
rios iššaunamos, neiškilus į pa
viršių, o jų raketos gali lėkti 
3000 mylių, pasiekdamos visus 
Rusijos miestus. Rusai savo rakė 
tomis gali bandyti sunaikinti A-
merikos raketas žemėje dar jų 
bazėse, bet povandeninių laivų, 
nežinant, kur jie yra, nesunai
kinsi. Karo metu iš tų povande
ninių laivų gali būti sunaikinti 
visi Rusijos didieji miestai ir pra
monė. Dideliam miške surasti pa
sislėpusį uodą yra neįmanoma, 
bet matant, kada jis pakyla ir 
pradeda skristi, galima sekti. Taip 
yra ir su povandeniniais laivais. 
Todėl sovietai taip ir seka ju ju
dėjimą, norėdami žinoti visą lai
ką jų skaičių ir kur jie yra. 

Kad tas šnipinėjimo darbas ne
būtų toks nuobodus ir nuostolin
gas, jie užsiima h" žvejyba, nesi
laikydami jokių taisyklių. Cia kry
žiuojasi ir Amerikos žvejų reika
lai. Ta ip japonai žuvavo prie A-
merikos krantų prieš II-jį pasau
linį karą. 

Simas Kudrika būtų galėjęs la
bai daug pasakyti apie šią "žve
jybą*. Deja kažin kas pasisten
gė, kad jis neatidengtų tų žve-
jofrm© paslapčių. 

Žvejojimo derybos, kurios bai
gėsi Simo Kudirkos tragedija, bai 
gėsi šiomis dienomis VVashingto-
n e ir buvo pasirašyta sutartis, tik 
kam 1s sutartis tarnaus, m u m s y -
ra «Skwr %et *r aišku amerikie
čiams? Tik daug vėliau jie pema-
tys tos sutarties rezultatui. 

KUR GAXIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo' spaustuve išleidžia daugiau knygų, negu kitos lie
tuviškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina 
savo knygas per dienraštį 'jDraugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą a~ba bus pra
nešta, kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per "Draugą". 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą". 

0F $5000.00 0R MORE 
QN CERT1FICATES 

2 Year Matartty 

ANNUM 

0N CERT1FICATES 
0F S1000.00 0R MORE 

6 Montfc Matnrlty 

SK% ANNUM 

ON »0 DAT SOTIOE 

PASSB00K ACC0UHTS 
9100.00 Minimom 

DIVEDENDS COMPOtINDED DAILY. PATO QUABTERLY. 

Chicago Savings & Loan Assn . 
JOHN PAKEL, Sr., Cftairman of the JJoard MES. PHDL PAKEL, Pres-

6245 SO. WESTERN AVE. TEL GR 6 - 7575 
I O U R S : MOŪ- 12 P.M. to 8 P-M. Tues. 9 to 4. Thuri. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12^0 

3E9 

ŽMONIS PERKA NAMUS 
Lengva $14,000 pajamų iš apart-

mentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone 
Kaina greitam pirkėjui $77,000. 

Kuklus namelis — 2 butukai pa
čiam Marųuette pke. Kaina $17,000. 
gal ir mažiau. 

2 geri mūr. namai Brighton pke. 
Juoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
plrksit už $52.500. 

5 butų Šviesus mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marquette pke, tik dei ligos 

i atiduoda už $4S.00O. 
Platus lotas Marquette pko centri-

nSj gatv«j. Kaina — susitarsim. 
Puikus di<leiis a po 0 kamb. mūr 

G-azc šild. Platus Kftas, mūr. gara
žas. $29.500. 

2-Jo, butu. 14 metų modero. mūr. 
i *-Jų auto. mflr garažas. Marąuette 

pke. $Sf>.000. 
• kamb mūr. gražus kaip naujas 

Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Waghtenaw :*v.. RE 7-7200 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš-
' tų namas. Moderniški ir nauji (ren

gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktine 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

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

Insurance — Lnoome Tas 
Notary PuMlo 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W, 43rd St.f CL 4-2390 

H I S C E L L A N E O U S HELP WANTED — MOTERYS 

Apdraudę Agentūra 
Namu, Gyvybės, Sveikatos, 

Biznio, Automobilių. 
Patogios išsimokėjimo sąlygos 

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

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

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

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
ir Kockwell. $19,500. 

LEONAS REAL ESTATE 
iNCOME TAX — NOTAR1A 

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

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariataa Vertima! 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

8 E L L REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

3455 So. Kedzie Ave., PR 8-223E 

• M . l J M l * . . ^ . . . * * ! . ^ - v . - , . « - . - « . « i « - ^ . . . » l . ^ n B n l | 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraosto baldus ii 
idtus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilea apdrauda. 
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, BL 60632. TeL YA 7-5980 

^5*- .-^S9RSfr>.-.^S 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame v*sų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Viaas 
darbas garantuotas. 

Tel. — U 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laika 

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

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

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED 

Live in, 5 day week, Doctor'a kome 
in Gleneoe. Steady, 2 cbildrsa 
9—17, housekeeping, extra belp 
einployed, top salary, references, 
mušt speak some Engiish. " 

SALESVVOMEN 
Experienced. Starting salary $2.25 
an hour pius Z% coimmigsion. Pre-
fer over age 25. 

ALSO 
PART TIME POSITIONS OPEN 

Apply In Person 

Bridals by Venus 
Yorktawn Shopping Oenter 

LOMBARD, ILLINOIS 

HELP WANTED — VYRAI 

wmąmmm*'MwmmmmMRm\\ mum 
COSMOS PARCELS EXFRE«sS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Lieensed by VNKSHPOSYLTORO 
2501 W. 6«th St., Chicago. 111. 6062» 
S333 S. Halsted, Chicago. IU. 606OH 

TeL WA 5-27S7: 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, Šaldytuvai, maistas, dol^rinia* 
CERTIFIKATAI b- ACTOMOBIUAI. 

d ^ukau.skas 

G U A R D 
50 to 60 years oid 

Work during office hours for a 
south side savings and loan asso-
ciation. Speaking knowledge of 
Polish or Lithuanian helpfuL 
Reply in writing: Draugas Adv. 
3585, 4545 W. 63rd St , Chicago, 
BĮ. 60629. 

NORI PIRKTI 

Norime pirkti 2 ar 3-jų butu mur. 
namą Parkhohne - Cicero apfL 
Agentai prašomi nesikreipti 
863-7501 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

RICHMOND ATJTO SERVICE 
2934 West 68rd S t ree t 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 

BtTTAJ rinktiniams nuomininkaias 
Best Agency, 2925 W. 83 PK S-«0S8 

Nelaukit uisiregistruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 »»*•-
tus. Savininkai kreipkitės dfil pa
tarnavimo nemokamai 

IŠNUOM. kambarys beismente, su 
visais patogumais, vyrui. 6947 So. 
WashtenaW. 

Tva~kingas, teis'ngas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. 

PILDOMI INCOME TAX 
ir atliekami kiti patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTflRY PUBLIC 

1259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

D £ M E S I O 1 

RADIO PROGRAMA 
— o — 

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

iimimtiiiiimiiumiiMiiiimiimiiiimiiii 
VYTfiUTftS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobilial šaldytuvai, televizijos, do-
:er. certifikatai. maistas, akordeonai 
260S XV. B9th St., Chicago. Tū. 60«29 

TIXEF. WA 5-27S7 
; imnninnnmni i t8mninmmumiHHI| l i 
niiuiui<iuii : i (! ini i i i i i i i i tMii; ini i i i i i i in> 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rusiu grindis. 

9. BUBNYS — Tel. RE 7J516> 
MaifSM41tflttfttMM<t<n4MMt4*tiliM****: 

ĮSIGYKITE DABAR! 

REIKIA VIZITINIU 
KORTELIU? 

Vizitinių kortelių naudojimas y » 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be tinka k visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitines 
korteles. — • • - — -= 

"Drauge" galima gauti visokių vi
zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamo* 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į "Draugo spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite pa
tenkinti kiekvieną kartą 

1 

nHiifiii i i i imtiiii i i i i i i i i i i i iuiiii i i i i i itmii 

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

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th St: — tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063 

Mimimuinminmmiiiiimiiiiimimiiiii 

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractor 
įrengiu nauju* ir perstatau se
nus visi} rūgiu namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning — f 
naujus Ir senus namus. Sto«r4 
rinas (snitters). vandens gildy-
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir sa-
Slningai. Apskaičiavimas aemo-
karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HBATTNO A SUUkT MX7T%L 
4444 S. Western, CbicaKO 9, JJL 

Tpternnan VI 7-S447 

D Ė M E S I O ! 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumu — 
823 WEST S4tb PLACE 
Telef. - FRontier 6-1882 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
LTEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I M C. 
Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvrrtadieniakB nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

r ^ 

Rer kitę tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

DRAUGO DIENRAŠČIUI REIKALINGI 
PLATINTOJAI 

Ar norite prisidėti prie lietuviškos spaudos platinimo? 
Ar norite geram tikslui panaudoti -avo laisvalaiki, o tuo 

pačiu ir padėti sau ekonomiškai? 
Pasinaudokite proga i r platinkite "Draugo" dienrašti. 

Iš to bus nemaža nauda ne tik lietuviškai - katalikiškai spau
dai, bet ir Jums a s m e m š t a i 

Jei taip. kreipkitės j "Draugo" administraciją. Praneš
kite mums savo vardą, pavarde, amžių, adresą ir telefoną. 

Rašykite adresu: 

«fc. 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd 8 t r„ Chicago, m . 60629. 

i 

& 
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J A U N I M O C E N T R A S 
5620 So. Claremont Ave. 

1971 m. sausio mėn. 16-tą dieną, 
. šeštadienį, 7:30 vai. vakaro ir 

saasio 17-tą dieną, sekmadienį, 
. . S-fią v a i po pietų. 

B I L I E T A I : 
Marginiuose, 2511 West 69th Street 
ir vaidinimų dienomis prie įėjimo. 

JMMM 

L I E T U V I Ų B E N D R U O M E N E S J A U N I M O T E A T R A S 

Štato K A Z I O B I N K I O 5 v. pįSsc 

A T Ž A L Y N A S Į 
Dekoratorius — dail. i. KIBUR.AS Režisuoja — JUOZAS VALENTINAS Apšvietėjas — VYTAUTAS ŽYGAS E 

V A I D I N A : 
Titas Antanaitis, Julius Balutis, Regina Bahnytė, Elena Blandytė, 
Eugenijus Būtėnas, Gintautas Būtėnas, Emilija Gepnerienė, Povilas 
Gudunis, Dalia Galesahė, Lydi ja Jadviršytė, Juozas Kapačinskas, 
Aušra L&urušonytė, Edvardas Morakus, Mykolas Maksvytis, Rimas 
Miečius, Vytas Marčlukaitls, Linas R. Martis, Vladas Navickas, 
Daivė Narotytė, Linas Peškys, Algis Paužuolis, Edvardas Radvila, 
Irena Radienė, Teodora Serapinienė, Nijolė Sparkytė, Romas Sta-
kauskas, Rimvydas Vasiukevičius, Alg. Vaitkevičius Juozas Valen
tinas, Paul. Vitkus, Živilė Podytė, Ona Petravuiūtė-Pankiene ir kt. 

JAUNIMO TEATRĄ administruoja L B KULTŪROS FONDAS 

Standard Federal bendrove 

daro didelę pažangą 

149,597,000.00 dolerių santaupų 
Justinas Mackevičius, Jr., 

Staadard Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovės preziden
tas, praneša, kad šios bendrovės 
ištekliai 1970 m. gruodžio 31 d. 
pasiekė 149,597,185.17 dolerių 
sumą. Staadard Federal visą 
kuką buvo didžiausia lietuvių 
įkurta ir vadovaujama taupymo 
ir skolinimo bendrovė Ameriko
je, šiuo metu pasiekus arti 150 
milijonų doi. balansinį dydį, ji 
dar stipriau įsirikiuoja į pačių 
šio krašto tokių institucijų tar-
rta. 

Metų bėgyje naujų taupmenų 
prisidėjo viršaus 9,200,080.00 
dolerių, o bendra taupmenų su
ma išaugo iki 126,453,290.44 do-

nekilnojamam turtui Įsigyti kva 
lifikuotiems prašytojams bend
rovė duoda Federalinės valdžios 
•-pdraustas (FHA) paskolas ir 
veteranų administracijos garan 
tuotas (VA) paskolas. X Mac- į 
kevičius pastebėjo, kad bendro- j 
vė turi pakankamai išteklių duo 
ti paskolas namams pirkti ar 
statyti Chicaffoje ir apylinkėse. 

Laike 1970 metų bendrovė 
pajėgė perkelti viršaus 1,000, 
000.00 dol. į rezervus, kurių su
ma dabar viršija 13,500,000.00 
dol., tai yra bent dvigubai dau
giau, negu federalinių nuostatų 
reikalaujama. 

Nuo savo įsikūrimo dienos 
1909 metais Standard Federal 
bendrovė nepertraukiamai buvo 
vadovaujama jos įkūrėjo Jus
tino Mackevičiaus. Justinas Mac 
kevičius dabar 82 metų amžiaus, 
bet vis dar rūpinasi bendrovės 
reikalais, būdamas jos direkto
rių tarybos pirmininku. Jau ke
leri metai bendrovės prezidentu 

Priei trisdešimt metų gražiai pasirodžiusi filme Peggy Ann Garne r 
(ka rė je ) šiandien yra jau autcmašinų pardavėja (dešinėj) San ta 
Monica, Calif. Gyvena su 14 metų dukrele. 

džiamas atleidimu iš pareigų ir I — Kauno turtuolis Fanstelis 
tarnybos ir negali užimti atsa- \190s metais nusipirko automo-
kingesnės vietos. I * ™ ^ p i r m a s i s a u t o m o " 

J. Mackevičius, Jr. ' 

rovės mokėta vienerių metų bė
gyje. J. Mackevičius čia dar pa-

, brėžia, kad Standard Federal į i r vedėju -yra jo sūnus Justi 
lerių kiekvienam taupmenų sa- m o k a aukščiausius dividendo nas, Jr. 
vinmkui. šeimos taupmenas pa- p r o c e n t u s leistus Federalinės 
skirstant tarp fcėBų skirtingos y a ^ o s nuostatais: 5% — lais-
formos sąskaitų, apdraudos su- v 0 m s taupmenoms, laikomoms 

įprastinėse taupymo knygelėse, 
514 % — taupmenoms reikalau
jančioms 90 dienų išlaikymo 

ma gali būti keleriopai pakelta. 
Per 1970 metus taupytojai už 

savo taupmenas uždirbo viršaus 
6,100,000.00 dol. Tai yra didžiau 
sia dividendo suma šios bend-

S V E I K A T A 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

tas vidutinis, judri. 
Atsakymas. Kiekvienas žmo

gus, ypač augąs, privalo savo 
sveikatos-įgijimui ir užlaikymui: 
valgyti septyneriopos rūšies mais
tą. 1. Žalios ir geltonos spalvos 
daržovės: šviežios, virtos, Šaldy
tos, pasterizuotos. 2. Apelsinai, 
pamidorai, graifruktai, kopūstai, 
3. Bulvės, kiti vaisiai ir kitos dar
žovės, įvairiam pavidale, kaip mi
nėta. 4. Pienas ir jo gaminiai. 
Tarp kitokių gaminių turi vietą 
ir liesas pienas. 5. Mėsa, paukš
tiena, žuvis, kiaušinio baltymas, 
sausos pupelės, žirniai, riešutai -
vis tai gausūs baltymų šaltiniai. 
6. Rupi duona ir įvairūs javai-
niai (cereals). Geriausiai pilnų 
grudų stambi duona. Dabar gali
ma gauti kviečių daigų duonos 
—• joje vitaminas E natūraliam 
pavidale — jis karščio nebijo — 
kepant nesunyksta. 7. Augaliniai 
riebalai — vitamino A šaltinis, 
ir neprišaukėjas ankstybos skle
rozės. 

Ne tik suaugęs, bet ir vaikas 
turi tinkamai — mišriai ir pa
kankamame kiekyje maitintis. Vi
soks tėvų nukrypimas nuo tinka
mos mitybos neišvengiamai iškrei 
pia vaikus nuo tinkamo maisto 
pasisavinimo. Kad ir į blogiausią 
maistą įpratę nuo mažens vaikai, 
prisilaiko to blogio ir suaugę bū
dami. Už tai, kol dar laikas — 
pratinkitės patys į normalią mity
bą, tuomi užtikrinsit savam vai
kui tinkamą elgesį su maistu. Į 
Tamstos klausimą atsakymas pri
klauso, nuo vartojamo kito mais
to tinkamumo. Liesas pienas nė
ra blogas savo vietoje, jei visa ki
ta mityba yra tinkama. Mažam 
vaikui teiktinas saldus pienas, 
nes jo skrandis nėra banginio — 
įdėsi menkesnį maistą, geresniam 
nebus vietos. Todėl meskime vi
sokias savo išsigalvotas dietas, o 
prisilaikykime sveiko proto ir me
dicinos mums padiktuotųjų. Kad 
pajėgtume tinkamai savas tėvų 
pareigas atlikti, reikia pirma tap
ti pilnais — ir emociniai, ne vien 
fiziniai sveikais tėvais. O tik ta
da prieauglio susilauktina. Juk 
ir plaukų kirpėjai turi pasiruoši
mą įrodytt diplomu — tai kaip 
mes galim* be tinkamo pajėgu
mo pajėgti apkarpyti žmogaus i-
vairiopų negerovių atžalas. Sėk-

RUOŠIASI KATALIKŲ 
PERSEKIOJIMAMS 

Vakarų Vokietijos katalikų 
(Gold Eagle sąskaitos), ir nuo [agentūra KNA iš Šveicarijos 
5Yi% iki 6% — taupmenoms j praneša, kad paskutiniu metu 
pažymėjimų (lakštų) forma, pri j Čekoslovakijoje pradėta vykdy-
klausomai nuo įdėtos sumos ir ti plati mokytojų, valdininkų ir 
išlaikymo ilgio. 

Įvairių išduotų paskolų suma 
metų gale pasiekė 130,113,617. 
70 dol., taigi ir vėl rekordas, 
nežiūrint, kad pirmoji 1970 me
tų pusė pasižymėjo stipresniu 
kreditų varžymu ir bendrai su-

kitų tarnautojų apklausinėjimo 
akcija apie jų religinius ir poli
tinius įsitikinimus. Ta proga 
visi apklausinėjamieji turi už
pildyti apie 30 klausimų anke
tą, nurodant savo laikyseną ti
kėjimo ir Bažnyčios atžvilgiu, 

mažėjusią statyba, Standard Fe j °ei požiūrį į paskutinių laikų po 
deral bendrovė per tuos metus i litinius įvykius Čekoslovakijoje, 
pajėgė išduoti viršaus 17,600, j Kas prisipažįsta esąs katalikas, 
000.00 dol. paskolų namams įsi- , lankantis bažnytines pamaldas, 

leidžiantis krikštyti savo vaikus 
ir juos mokyti tikėjimo tiesų, 
partijos komisijos gali būti bau-

gyti, kas yra net daugiau, negu 
buvo išskolinta per 1969 metus. 
Šalia reguliarių savo paskolų 

Mirus 
A. -f A. VLADUI LITERSKIUI, 

jo žmoną OHĄ ir kitus šeimos narius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Stase Jučas 
Jūrate Ir Kazys Bukauskas 
Dr, Kastytis Jučas 

A. + A. 
D R . V L A D U I L I T U I 

m i r u s , 
jo SEIMAI ir ARTIMIESIEMS reiškiame 
gilię užuojauta. 

Chicagos Sendraugiai Ateitininkai 

"- tr i * » A J • Mieliems 
IRENAI IR V Y T A U T U I ŠERELIAMS, 
dukrelėms VITAI ir mano mokinei NORAI, jų dukrai 
ir sesutei DANUTEI mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Irena ir Tadas Bukaveckai 

A. f A. 
ANDRIUS KASPARAITIS 

Gyveno 4111 S. Rockvvell St., Chicago, Mlnois. 

Mirg sausio 11 d, 1971, 10 vai. ryto, sulaukęs 73 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jurbarko parapijos, Dainių kaimo. Ameri
koje išgyveno 20 m. < 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marė, sūnus Jonas, marti 
Ida, 2 anūkės: Laima ir Irena, Anglijoje- brolis Jonas su šeima, Vokie
tijoje brolis Kasparas su šeima ir kitį gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 7 vai. vak. Lack-Lackavvicz koply
čioj. 2424 W. 69 St Trečiadieni 4 vai. popiet bus nuiydėtas į Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Tėviškės parap. bažnyčią. 6641 S. Troy St Bu-
dėtuvės bus atlaikytos treč., 7 vai. vak. Laidotuvių pamaldos bus at
laikytos bažnyčioje ketvirtad., sausio i 4 d-, 10 vai. ryto. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžias kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti š i o * IftfdottJvSse. 

Nuliūdę; žmona, vlnus, marti ir anafcfe-

Laid. direkt Stepinas C. Lack ir Sūnūs. Tei.. 737-1213 

hS'.Jf 

Mielą kolegę 
IRENĄ IR V Y T A U T Ą ŠEKELIUS, 

dukrai DANUTEI staiga mirus, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Kr. Donelaičio Lit, Mokykit; 
Mckyioji? Taryba ir 
Tėvu Komitetas 

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktis 

Lucija Urbonaite -
Bartasis 

Po sunkios ligos mirė 1969 m. sausio 13 d., Miami, Flori
doje. Palaidota sausic 19 dieną mauzolėjuje Our Lady of 
Mercy kapinėse, Miasni, Florida, 

Liūdnos mirties prisiminimui Šv. Mišics bus atnašauja
mos sausio 13 d., T. Jėzintų koplyčioje. Chicagoje. 

Prašome jos draugų, giminių, prietelių tą dieną prisimin
ti j ą savo maldose. 

Giliai nuliūdę: vyras Juozas, broliai Antanas , 
J u o z a s Stasys ir jų šeimos 

A. f A. 
S O P H I E P A U L I U S 

Grakauskyte 
Gyveno 453C S. Mozart SL, Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 10 d., 1971. 4:^t) vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 m. 
Pasilfao dide iame nuliūdime sūnus Charles, marti Alice, duk

tė Ona Jokolis, žentas Antanas, duktė Adolphine, Sven? žentas dr 
Charles, mirusio sūnaus Juozapo našlė Eieonor, 11 anūkų. 14 proanū-
kų, giminės Paulių ir Undžlų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Valionė buvo amžina narė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos. 
Kūnas pasanotas Petro Bfeliūno koplyčioje, 4348 S. California 

Ave. 
Laidotuvės įvyks treč,, sausio 13 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M Mariįos Nekalto Prasidėj mo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Lietuvių Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžia: kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti ik)M laidotuvėse. 

Nuliūdę; Stoną, dafctarys maru. žarnai, anOkai Ir proanūfeaL 

Laid. direkt. Petras Bieliūnas. Tei. LA 3-3572 

A. + A. JOSEPH HARZ 
Gyveno Grand Haven, Mich. Anksčiau gyveno Chicagoj. 

Mirė sausio 9 d., 1971 m., sulaukęs 83 metų amžiaus. Gi
mė Lietuvoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Auna (po t ėvas 
Jozaitis). duktė Eleanor Norvray. žentas A!be t , Wasbir.gton. 
D. C., sūnus Ray Harz ir jo šeima, 11 anūkų ir 7 proanū-
kai, ir kiti giminės, draugai ir paž.stami. 

Kūnas pašarvotas Kamme-aad koplyčioje, 208 Frank-
lin St., Grand Haven. Miebijan. Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 13 dieną, 2:30 vai. popiet iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lake Forest kapines. Grand Haven, Miciiigan. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūaus, žentas, nearti, anūkai ir 
proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Kamjieraad, TeL Area Code 616 — 
8412 - 0520. 

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

L a i d o t u f i ų 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 California Avenue 

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

Telefonas-YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T i V A S IR SON U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lsf St. Telef, GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2103-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) IR SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tei. REpnblic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tei. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

POVILAS j . RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911 

JURGIS F, RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tei. YArds 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL Tei. OLympic 2-1003 

LE0NARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
649 Eas t 162nd Street, South HoUand 

10821 South Mierigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228 



DRAUGAS, antradienis, 1971 m. sausio mėn. 12 d. 

x 

x Gražina Sirutytė, Chica
goje gyvenančių Vytauto ir 
Magdalenos Siručių duktė, prieš 
porą metų pradėjusi dirbti pri
taikomojo meno srityje, pasiekė 
gražių laimėjimų. Šiuo metu ji 
yra Mathison - Ress, žinomos 
New Yorko firmos, meno direk
torė. Jos sukurtos reklamos til-Kun. Petras Katauskas, 

Šv. Kazimiero parapijos klebo- I P<> tokiuose plačiai skaitomuose 
nas, Chicago Heights, 111., minė- ' žurnaluose, kaip "Gentlemen's 
jo 40-tą kunigystės sukaktį sau- Quarterly", "Esąuire", "Vaąue" 
sio 4 d. Jis koncelebravo pade- ir "Town and Country". Talen-
kos šv. Mišias Šv. Vladislovo tinga lietuvaite džiaugiasi ir 
bažnvčioje su kardinolu J. Cody Chicagos lietuviai, 
ir 22~ savo kurso draugais. Kun. | * JAV« LB centro valdybos 
Petras Katauskas ilgus metus P»™n. Vytautas Volertas pa-
klebonauja Šv. Kazimiero para- ruošė ir JAV LB tarybos sesi-
pijcje ir kelis kartus buvo Ku- Joje 197:. sausio 16-17 
nigų Vienybės pirmininkas Chi
cagos apylinkėje. 

x Irena ir Stasys Balzekai 
savo rezidencijoje 9018 So. Oak-
ley Ave. šeštadienį buvo suruo
šę priėmimą, kur dalyvavo apie 
125 svečiai ir visi buvo šauniai 
pavaišinti. Tai vis buvo talkinin
kai Balzeko lietuvių kultūros 
muziejui, kurio plėtimui sausio 
31 d. ruošiamas banketas. 

X G. Vaičaitienė ir A. Dėdi-
nienė, padedamos 5-tojo sky
riaus mamyčių, laukia Švč. P. 
M. Gimimo parapijos salėje Mo
tinų klubo narių. Sausio 18 d. į 
8 v. v. tikisi atšvęsti visų na
rių gimtadienį. 

X JAV LB tarybos kultūri
nių reikalu komisiją sudaro ta
rybos nariai Bernardas Braz
džionis, Ona Ivaškienė, Anatoli
jus Kairys, dr. Kęstutis Keblys, 
dr. Antanas Razma. Marija Ru
dienė, Aleksas Vaškelis ir Aušra 
Zerr (M?, čiulaitytė). 

x Vanda ir Juozas Kataus-
kiai ir Vandos mamytė Valerija 
Bucnienė išvyko žiemos atosto
gų į Floridą. Katauskiams ir 
V. Bucnienei pažįstami palinkė
jo laimingai praleisti atostogas. 

x "Pirmieji Žingsniai", K. 
Donelaičio mokyklos laikraštė-

Piladel-
phijoje pateiks ateinančių kelių 
metų veiklos planus. 

x Kun. Ladas Budreckas, 
Chicagoje aplankęs savo drau
gus ir pažįstamus, sausio 12 d. 
išvyko į New Yorką, į Aušros 
Vartų par. kleboniją, pas kun. 
J. Gurinską. Iš ten sausio 22 d. 
laivu išplauks į Veneciją, o to
liau traukiniu vyks į Bad Woe-
rishofeną, kur talkininkaus 
vysk. A. Deksniui lietuvišką mi
šiolą leidžiant. 

x Ben. Dunda, Cicero, UI., 
dėl Simo Kudirkos 

MUTUAL FEDFRAI TAIKYMO 
B-VĖ DAR DAUGIAU SUTVIRTĖJO 

Mutual Federal taupymo ben
drovės prez. Petras Kazanaus-
kas praneša, kad bendrovės tur 
tas 1970 m. gruodžio 31 d. pa
siekė aukščiausią taupymo su
mą: 21,593,782 dol. Visos ben
drovės veiksmo šakos padidė
jo. Taupytojų skaičius irgi pa
didėjo. Mūsų taupytojai yra ne 

per praeitus metus, kad visame 
krašte ir Chicagoje jaučiamas 
paskoloms pinigų trūkumas, 
Mutual Federal bendrovė turė
jo ir turi pakankamai fondų ir 
prašymus paskoloms įsigyti ne 
kilnojamą turtą priima kaip 
visados. 

Didelis pasididžiavimas, kad 
tik iš Chicagos, bet iš visos kaip per daugelį metų, taip ir 

Chicagos jaunieji lietuviukai dainuoja. Nuotr. A. Gulbinsko 

IŠ A R T I IR T O L I 

plačios Amerikos ir iš užsienio. 
Kaip visados Mutual Federal 

moka didžiausius dividendus, 
kokie yra leidžiami federalės vai 
džios. Dividendai bendrovėje 
yra mokami kas trys mėnesiai 
už visas taupymo sąskaitas. 

Taupymo sąskaitos yra ap
draustos S20.000 dol. federali
nės taupymo ir skolinimo ap-
draudos korporacijos. 

Namų pirkimui paskolos irgi 
padidėjo. Čia prez. P. Kaza-
nauskas pabrėžė, kad nežiūrint 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Jonas Urbonas, buvo pa

siuntęs prez. Nbconui laišką dėl 
Simo Kudirkos išdavimo. Savo 

grąžinimo ; atsakyme prez. Nbconas apgai-
paruošė ilgesnį laišką sen .Per- i lestauja, kad taip įvyko ir už-
cy, kurį pasirašė gausesnis lie- tikrina, kad daugiau taip ne-
tuvių skaičius. Savo atsakyme 
sen. Percy pareiškė, kad jis to 
ivykio buvo labai sukrėstas, nes 
Kudirkos grąžinimas , galėjo 
baigtis mirtimi. Sen. Percy nuo
mone, visų protestas prisideda, 
kad toks įvykis daugiau nepasi
kartotų. 

x Leonui Dambrauskui yra 
laiškas iš Vilniaus. Atsiimti 
Draugo administracijoj. 

x Chicagos Lietu viy preky
bos rūmų susirinkimas įvyks 
sausio 13 d. 8 v. v. Dariaus Gi
rėno posto salėje. 

atsitiks. 

ITALIJOJE 

buvo suparaližuotas ir liko toje , iki 95°. Bernelių Mišiose gau- j 
pačioje parapijoje tik altaristų. | šiai dalyvavo vietos lietuviai S 
Velionis buvo gimęs 1898 m., j tiek Vila Zelinos Šv. Juozapo | 
kunigu įšventintas Kaune 1923 
m. Pasižymėjo paprastumu ir 
labai gera širdimi. 

— Iš kaimų į miestus bėga 
okup. Lietuvos gyventojai. Kiek
vienais metais vidutiniškai išsi
kelia 5000 žmonių. 

— Jonas Lazauskas, Vilniaus 
— Lietuvių saleziečių busti-! pedagoginės mokyklos direkto-

nėje Vytėnuose prie Romos Ka- j riaus pavaduotojas, Maskvos 
ledos buvo atšvęstos pagal lietu- j patvarkymu perkeltas į sovietų 
viškus papročius, giedant gies-; misiją Gvinėjoje ir paskirtas 
mes ir lankantis Kalėdų Sene- į neraštingumo likvidavimo komi
kui. Trečią Kalėdų dieną Vytė- j sijos pirmininku. Moko vietinius 
nų įstaigą aplankė kard. Anto- pedagogus, pagal sovietinius 
nio Samorė, lydimas prel. V. j pavyzdžius sudarinėja progra 
Mincevičiaus. Kardinolas pasvei
kino naują lietuvių saleziečių 

dirba ir jo 

direktorių kun. dr. J. Zeliaus-
ką, visus saleziečius ir atsisvei-

Nuoširdūs skaitytojai, ga-! kino su buvusiu direktorium 
vę "Draugo" kalendorių, atsily-

lis, išėjo iš spaudos. 24 psl. laik gindami už korteles ar atnaujin 
raštelis užpildytas pačių moki- j darni prenumeratą, dažnai ir au

kų prideda. Aukojo: po 3 dol. 
— J. Bilevičius, K. Aikevičius; 
po 2 dol. — J.Vaidotas, K. Mik

nių straipsniais ir iliustracijo
mis. 

x 3L.V.S. "Ramovė" Chicagos 
skyriaus narių metinis susirin
kimas įvyks sausio 24 d. 12 v. 
Jaunimo centre. 

x Klaipėdos dienos minėji
mas ruošiamas sausio 17 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto Gage 
Parko Fieldhouse salėje, 55 ir 
Westem gatvių kampas. Orga
nizuoja Nerijos jūros skaučių 
vietininkija ir Lituanicos tunto 
jūros skautai. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Giminės ir pažįstami nere
tai savo artimuosius užmiršta 
bet "Draugas" uoliai lanko kas
dien visus, kurie jį pasikviečia. 
"Draugą" aukomis po 5 dol. pa
rėmė: 

J. Kazakevičius, Fullerton, 
Ca., 

Eug. Likanderis, Chicago, 
Mrs. R. D. Bradley St. Paul, 

Minn., 
G. Baranauskas, Sunderland, 

Mass., 
Zita Grazis, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Vyčių choro vakaras įvyks 
sausio 23 d., Pakšto salėje, 3800 
S. California. Šaltas ir šiltas 
maistas. Dailininkės Paukštienės 

liūs, J. Gaižutis, J. Žilevičius, J. 
Butkus, A. Kriaučeliūnas, G. 
Valantinas. A. Deckys, V. Pa
laikis; 1 dol. — A. Mameniškis. 
Labai ačiū. 

kun. P. Gavėnu, išvykstančiu į 
Braziliją. 

OKUP. LIETUVOJE 

mą. Kartu su juo 
žmona Genovaitė. 

— Grupė specialistų iš Lietu
vos šiuo metu darbuojasi komu
nistinėje Kuboje ir padeda kirs
ti cukrašvendres. Jų tarpe yra 
ir vyr. inžinierius Rimgaudas 
Burokas, žinomas melioracijos 
darbuotojas. Lietuviai savo tar-

šiemet, nei vienas už skolas ne
prarado savo namo. Nė viena 
kita įstaiga šiuo atžvilgiu ne
gali pasigirti. 

Šiais metais Mutual Federal 
įstaiga pradeda 66 metus sėk-

I mingo darbo nuo bendrovės įsi-
! kūrimo. 

Petras Kazanauskas, visi lie
tuviai direktoriai ir įstaigos per 
sonalas, savo gausiems taupy-
tojams, skolintojams ir visiems 
draugams linki sėkmingų 1971 
metų. Pradėdami 66-tuosius 
metus mes ir toliau stengsimės 
kuo geriausiai visiems patar
nauti. S. 

bažnyčioje, tiek Šv. Kazimiero 
(jėzuitų) parapijos koplyčioje. 

— Sausio 5-12 dienomis vyks
ta lietuvių ir jaunimo' stovykla 
prie Billings užtvankos apie 25 
mylias už miesto Sao Paulyje. 
Paskutinioji (jaunimo ir stu
dentų) stovykla vyko 1968 me
tais kartu su Urugvajaus ir j 
Argentinos atstovais. Stovykla' 
ruošiama YMCA stovyklavietė
je. Dalyvaus apie 50-60 vaikų 
ir paauglių. Stovyklos globėjas i na iš kelių kuopų pasaulyje, ku-

P. Kazanauskas 

prel. Pijus Ragažinskas. 
— Į Sao Paulį sausio 16 atva 

žiuoja Urugvajaus lietuvių tau
tinių šokių grupė "Ąžuolynas" 
su palydovu kun. Jonu Giedriu, 

I nos nariai yra trečios kartos 
i lietuviai. 

— Brazilijos LB tarybos po
sėdyje gruodžio 19 d. iš valdy-

;bos pirmininko pareigų atsisa-
SJ. Kartu su 22 šokėjais kėliau p j a u n a s veikėjas Juozas Tijū 

nelis, pareikšdamas, kad asme-

NUMEPJAI AUTOMOBILIAMS 

Illinois valstybės sekretoriaus 
įstaiga nustatė, kad naujus 
1971 m. numerius automobilių 
savininkai jau privalo užsidėti 
bent nuo vasario 16 d. Kas jų 
tada neturės, bus baudžiamas. 
Iki šiol jau 1.8 milijonai auto
mobilistų naujus numerius įsigi
jo. Iš viso per metus išduoda
ma 4,9 milijonai numerių auto
mobiliams. Galima juos užsisa
kyti ir paštu, bet tai reikia da
ryt iš anksto, nes vėliau kai 
sausio 25 d. 

ŠALČIAI IR ŠILIMA 

Šalčių metu čikagiškiai nuo
mininkai dažnai skundžiasi, kad 
nepakankama šilima jų butuo-

ninės priežastys privertė jį po se. Tokių skundų būna ypač 

— A. a. kun. Antanas S v r u s > K u b o ^ e s u r u o š ė i r Naujųjų 
spalio 5 d. mirė Raudonėje, o k u | m e t ų sutikimą. 
puotoje Lietuvoje. Velionis yra 
buvęs Raudonės, Raseinių ap
skrities, parapijos steigėjas, or
ganizatorius ir klebonas nuo 
1932 m. Prieš kelerius metus 

GRAŽI ŠEIMOS SUKAKTIS 
Sausio 10 d. P , verly Country f padėjusi ant kojų atsistoti Vai 

Club salėje buvo surengtas gra- i kų namams. Ji buvo šokių an 

Stanislovas Zubė, Kauno 
'Energemontažo" meistras, šiuo 
metu dirba komunistinėje Šiau
rės Korėjoje, sovietinėje specia
listų misijoje. 

— Vytautas Dagys, Kauno 
XXII vidurinės mokyklos direk
torius, sovietų valdžios patvar-

ja būrelis suaugusiųjų. "Ąžuoly
nas" pasirodys sausio 17 d. Vi-. . . . 
la Zelinos seselių pranciškiečių m e t l* * • * " P a r a u k t i . Buvo šaltesnių dienų metu. Kūne ma-

. , K a z i m i e r Q pravesti valdybos rinkimai, iš-j no, kad jų butas peršaltas, gali 
" ** x ! rinktas Petras Šimonis, LB ta- skambinti į miesto raštinę telf. 

rybos rinkimuose gavęs daugiau; 744-3370, o taip pat gali skam-
salėje, o 23 i 
parapijos salėje. 

— Sn Kalėdomis pasibaigė ir 
, , . , . . , ., > •-* * • šiai balsų. Valdybą taip Dat pa- bmti miesto rastinen ir telefo-kaledoiimo laikotarpis. Asmenį- . . „ * V, . ,. ! -• . , . _ , , „,„„ pildė vicepirm. Zenonas Bacelis nu, ligi puses penkių, 744-3420. 

ir antrasis sekr. Vincas Kutka. Žemiausia temperatūra kamba-
Tarybos pirm. Juozas čiuvins-: riuose turi būti dienos metu 
kas pravedė diskusijas apie vai 68 1., rytą 65 L, o naktį žemiau-
kams kalėdinę Eglutę ir būsi- sia temperatūra turi būti ne 
mąją Vasario 16 d. šventę. | mažiau 55 L 

nės Šv. Kazimiero (tėvų jėzui 
tų) parapijos kunigai 4 mėne
sius su viršum lankė šeimas, 
tšsisklaidžiusias po maždaug 
2,000 kv. km. plotą tarp 8 mi
lijonų gyventojų. Aplankyta 
apie 3,000 šeimų. 

— Šv. Kazimiero parapijos 
lituanistinė mokykla Sao Pau-

žus Irenos ir dr. Leono Kriau- | samblio Grandies tėvų komiteto• k u r d i r b a P«kgogini ^^^ ™ 
čeliūnų dvidešimties metų vedy- j pirmininkė ir reiškėsi kitose lie- thlių ^ ' ' v e n t o J u ^ I * 5 

binės sukakties paminėjimas. į tuviškos veiklos srityse. 
Po įžanginių užkandžių gretimo-

kymu iš Lietuvos išsiųstas į; J y ^ ^ o d i i o " l 3 *d. baigė" moks 
Tanzanijos respubliką Afrikoje, | l o m e t u g m e n i n e p r 0 g r a m a i r 

vaišėmis. Pamaldas laikė ir pa-

je salėje du šimtai su viršum! Dr. L. Kriaučeliūnas buvo LB 
BRAZILIJOJ . 

Abu Sao Paulio lietusių 
sukaktuvininkų gimnių, drau- ^ rybos narys, Tautinių šokių chorai — Lietuvių Katalikų 
gų ir artimųjų suėjo į didžiąją i šventės komiteto pirmininkas, ; bendruomenės choras, vadovau-
salę. " j genocido parodos rengimo vyk- j jamas J. Tatarūno, ir "Aušros" 

Trumpu žodžiu svečius pasvei- ' d v t o J a s ' V a i k u nai™i globėjas j choras su dirigentu kun. J. Ki-
kino dr. L. Kriaučeliūnas, pa- 1 l r m e c e na tas , "Draugo" romano j d yku, SJ, svarsto galimybes 
kviesdamas visus vaišintis i r , mecenatas, Neo Lithuanijos,: 1971 m e t u ųepos 1 - 1 0 dienomis 
džiaugtis su jo šeima kartu.! " N a u J o s l ° s Vilties" žurnalo lei- ruošti ekskursiją į Dainų šven-
Programai vadovauti pakvietė •dejų l r a t e m a n č i o s tautinių šo-
akt. Vitalį Žukauską, atvykusį 
iš New Yorko. 

Atk. V. Žukauskas pagal Krė
vę paskaitė humoristinį aprašy
mą, kaip du jaunuoliai susitiko 
ir prieš dvidešimt metų sausio 
pradžioje sukūrė lietuvišką šei
mą. Sukaktuvininkų garbei pa-

M _ a 1 „ 1 • • ••_ ^u kvietė sugiedoti Ilgiausių metų 
paveikslas laimėjimui. Choras . . . _ . . . . ,_ . c. . ir išgerti šampano taures. Vai

šių metu akt. V. Žukauskas pri-
Kaina 6 do7. asmeniui. Pradžia p a s a * 0 : j o d a u g . į v

(
a i r i ? , n . u t i k i ; 

mų, humoristinių mokslo žinių 

atliks programą. F 
jungs visus bendron dainon 

7:30. Choras laukia, kad lietu
viška visuomenė paremtų jį sa
vo atsilankymu. Rezervacijos— 
FR 6-6489. (pr.) 

x Dar nevėlu užsisakyti sta
liuką ar įsigyti bilietus į "Auš
ros Vartų" tunto ruošiamą pasi
rodymą šv. Antano parapijos 
salėje (1500 So. 49th Ct. Cice
ro), šį šeštadienį, sausio 16 die
ną, 7:30 v. vakaro. Programoje 
Jaunutis Puodžiūnas ir Violeta 
Karosaitė su būreliu studijos 
mokinių, solistė Zita Bumeiky-
tė, akomp. M. Motiekaičlui, ir 
kt.. šokiai, karšta vakarienė 
dovanų paskirstymas, dainos ir 
t. t Visus kviečiame, (pr.) 

kių šventės pirmininkas. Abu 
tę Chicagoje. Užsidegimas dide
lis, bet reikia surinkti ir kitų 

sukaktuvininkai yra energingi j keliautojų, kad kelionės kaina 
ir veiklūs. Todėl tarp svečių bu- Į būtų prieinama. 

ir nuotykių, paliesdamas ne tik 
sukaktuvininkų gyvenimą, bet 
taip pat ir iš šeimos gyvenimo 
geroves ir negeroves bei lietuvis 
kas aktualijas. Pabaigoje Bich-
nevičiaus orkestras užgrojo val
są, kurį pradėjo sukaktuvinin
kai, tuoj pakviesdami prisidėti 
prie šokių visus svečius. | 

Nei Irenos Kriaučeliūnienės, 
nei dr. Leono Kriaučeliūno pri
statyti nereikėjo, nes jie visiems 
žinomi, kaip lietuviškos visuo
menės veikėjai, besijungia į kiek 
vieną svarbesnį tautinį reikalą. 
I. Kriaučeliūnieriė ilgai vadova
vo Liet. Montessori draugijai, 

vo rvairių pažiūrų jų artimųjų, 
kaip Lietuvos gen, konsulas dr. 
P. Daužvardis su žmona, Alto3 
pirm. dr. K. Bobelis su žmona, 
Tautinės sąjungos pirm. T. 
Blinstrubas ir daug kitų. 

Vaišių metu F. Mackevičienė 
ir gen. M. Rėklaitis įteikė dvi
dešimties rožių puokštę, o Dai
navos ansamblio vardu V. Alek
nienė ir A. Smilga — padėkos 

— Prieš Kalėdų šventes Sao 
Paulyje buvo dideli karščiai — 

adresą. 
Labai gražiai pasirodė lietu

viškas jaunimas, kuris savo 
vardu įteikė įrašytą Lietuvos 
himną kaip dovaną. 

Svečiai visą vakarą galėjo 
linksmintis ar ramiai vaišintis 
ir būreliais pasikalbėti. — Np. 

Lietuvių skautininkų šeima CIevelande paaugo. 15 k.: D. Kavaliūnai-

mokslą sakė mokyklos globėjas 
kun. Jonas Kidykas. Programą, 
kurioje dalyvavo beveik visi 
mokiniai, pravedė mokyt. Al
fonsas Petraitis. Mokyt. Janina j 
Valavičienė ir kun. At Saulaitis, 1 
SJ, įteikė diplomus 7 pradinio' 
skyriaus mokiniams ir 11 gim-
ĮMUijįm klasės mokiniams. Mo-! 
kiniai sceną išpuošė šiaudiniais; 
papuošimais, šventėje dalyvavo 
apie 60 žmonių — mokinių tė
vai ir giminės. 

— Vila Zelinos parapijoje 
gruodžio 20 d. įvyko ateitinin
kų šventė. Po Mišių, kurias lai
kė ilgametis klebonas prel. Pi
jus Ragažinskas, Jaunimo na
muose ateitininkų kuopa suruo
šė arbatėlę ir programą. Moks
leivių ateitininkų pasižadėjimą 
davė Antanas Aleknavičius, Sil
vija Bendoraitytė, Audra Vosy
liūtė, Leonicė Vrubliauskaitė, 
Klaudetė Kairytė, Teresė Alek
navičiūtė ir Nilza Guzikauskai-
tė, o jaunučių — Silvana Bany
tė, Karolina Vrubliauskaitė, 
Beatričė Bacevičiūtė ir Lucija 
Banytė. Globėja Magdalena Vin
kšnai tienė pranešė, kad kuopos 
vardas pakeistas į "Dr. EUzijaus 
Draugelio kuopą", vieno iš dvie
jų likusiųjų ateitininkų pirmo
jo suvažiavimo dalyvių (abu' 
gyvena Brazilijoje) vardu. Dr. 
Draugelis palinkėjo jauniesiems j 
eiti Dievo ir tėvynės keliu, o U-, 
gametis ateitininkų veikėjas 1 
kun. Juozas Šeškevičius ragino! 
iškelti vėliavą aukštai ir kitus 
burti apie ją. Viai kuopos na-

Jaunimo grupė "Lapė snape", LB globojama, šoka Lietuvių Katali
kų bendruomenės choro metiniame koncerte Vila Zelinoje, Sao Paulo 
Brazilijoje, Tautinių šokių mokė M. VmMnaitienė. 

kaip jos pirnnfltofltė 1r -gOBejį*,, i te, V. StaAkus, E. Jakulis ir J. Petrautyte. Nvjofcr. VI. Baceviaaua **** k^ba Uetuviškai — tai vie-

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE 
Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. DRAU
GAS metams kainuos: 

Chicagoj :r Cook Cottnty, Illinois $19.0U 

Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užsienyje $20.00 

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje. 

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų. , 

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau. 

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 


