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Vyskupams neleido teikti 
Sutvirtinimo sakramento 

Padėjo gelių prie Vytauto Didžiojo paminklo 
ir buvo pasalinti iš universiteto 

VELNIUS j manė aplankyti Lietuvos didžio-
Į jo kunigaikščio Vytauto pamink 1973 m. rugpiūčio mėn. p r a 

žioje Religijų reikalų t a r y t o Į1* ****& < * • — ? ««*>; * * 
įgaliotinio pavaduotojas Murai-
kovas pranešė Lietuvos vysku
pams ir valdytojams, kad rug
piūčio mėnesi '"dėl derliaus nu-
. m -u m i J - nei kalbu sake. Juos cia atsekė 
ėmimo ' nebus galima sekm-adie- * ^ ^ . . v

 Xi- -x 

sipirkę gėlių, devyniese iškelia-
ivo į žygį gegužės 13 d. Atėję į 
; Perlo ją prie Vytauto paminklo 
padėjo gėles, bet nei dainavo, 

niais ir pe r Žolinę (rugpiūčio 
15) teikt i Sutvir t inimo sakra
mento. 

Tikintieji, nežinodami uždrau
dimo, rugpiūčio 5 gausiai susi 

vėliau iš-

Nixonas šauks 
viršūnių 

konferenciją 

SAN CLEMENTE. — Vakar; 
iš Californijos Baltųjų rūmų bu- j 
vo pranešta, kad prez. Nbtonas 
kviečia ne komunistinių kra=tų j 
valstybių vadų konferencija. 
Konferencija Įvyks VVashingto-
ne vasario 11. Išsiuntinėjami 
kvietimai Kanadai, Japonijai ir 
Europos valstybėms. Bus svars
toma energijos krizė. 

Britanijai gresia 
dviejų dienų 

savaite 

SOVIETAI "SĖDI ANT 
UGNIAKALNIO" 

*3rV****r 

- - • • *.'jt .-

tų darbam*". Kiekvienas, kuria 
savo nepasitenkinimą 

fašistiniam revizianiz-

£• > 

LONDONAS. — Britanijai 
gresia jau ne trijų, bet dviejų 

saugumo pareigūnas, 
kvietęs ki tus 
miliciją. Studentus, grįžtančius 
namo, kely sulaikė, grąžino į 
Perioją, ir prasidėjo tardymas. į J j i e n ų fefeo savaitė. Susidariu

s i o š : V e i r Aluntą. Ir koks I r š t a i k o k i e J° r e z u l t a t a i : i š | šiai krizei svarstyti vakar buvo 
buvo jų pasipikt inimas, kad dėl ^ l v e r s i t e t o pasalinti trysi akty-1 s u š a u k t a s parlamento posėdis ir 
tar iamo der l iaus nuėmimo vys
kupui neleista a tvykt i . Vysk. R. 
Krikščiūnas Panevėžio vyskupi-

viausi, j au anksčiau įtarti stu-

jos kun igams pranešė, kad dėl 
derliaus nuėmimo reikia at idėt i 
vėlesniam laikui net atlaidų iš-. 
kilmes. Kunigai atlaidus šventė 
kaip anksčiau, o valdžia nedrįso 
kištis. 

Rugpiūčio 5 kunigai iš sakyk-! 
lų informavo tikinčiuosius apie 
Sutvirtinimo sakramento a t idė- . 
jimą vėlesniam laikui. Drąses
nieji kunigai atvirai nurodė tik
rąsias draudimo priežastis. Mur : 
nikovui ir ki t iems valdžios at- j 
s tovams rūpėjo sukliudyti t ū k s ' 
tančiams vaikų jiems patogiau
siu metu pr i imt i Sutvir t inimo 
sakramentą. 

Sutvi r t in imo sakramento tei-: 
kimo uždraudimas y r a g r u b u s : 

valdžios k iš imasis į religinį kul-
tą-

UHUVOS KRTRUKU 
88ZNVC10S 

*#3>u£-:&7l 

buvo pranešta, jog dėl angliaka 
sių nenoro dirbti esamose sąly
gose anglies t rūks ta 38 procen
tus . Dėl anglies stokos plieno 
gamyba sumažėjo 50 p r o c . o 
kiek yra anglies atsargų, tai 
plieno pramonei užteks t ik 7 sa
vaitėms. 

Ki ta darbininkų unija, su ku
r ia vyriausybė negali susikalbė
ti , y r a geležinkeliečiai. Nuo va
ka r dienos tiems, kurie streikuo
ja a rba labai lėtai vežioja trau
kinius, nebus mokamas atlygi
nimas. Geležinkeliečiai i r čia at
siliepė: jie visai sus tabdys trau 
kinius, ir bus blogiau. 

Didžiausias 
pabrangimas 

nuo 1946 

m 
: . . < • * 

Jūros švytur i Pacifiko pakrantėje, Grays Harbor. Washingtono 
valstijoj. 

dentai- Eugenijus Banys. Remi
gijus Kajeckas ir Pranas Grigas. 
Pi rmiausia jie pašalinti iš VLK-

* * * !JS (komsomolo) už komjaunuo-
1973. V. 8 naujasis Religijų liškos drausmės laužymą, o Ka-

reikalų t a r y b o s įgaliotinis K. Tu- jeckas da r ir už nepastovias pa
menąs sus išaukė einančius pa- ' ž iūras (kratos metu rasta mal-
reigas vyskupus ir valdytojus! daknygė) . Iš universiteto išmes į P1"00- "* 1 & 7 ? metų u rmo pre-
pirmai pažinčiai. J is buvęs labai t i visi t r y s už grubų drausmės! &*£ pabrangimas pasiekė 1*..2 
mandagus, žadėjo visur padėti , laužymą. Prorektorius mokymo 
duoti leidimą katekizmo išleidi- reikalams Sudavičius ir vadovy 

KTA15 MIL 
TONU GIPSO 

Tebeieškoma naftos, tikimasi rasti geležies 

TOKIJO — Kinijos oficialio
ji žinių agentūra Hsinhua per- parodo 
davė "Liaudies Dienraščio" sovietų 
straipsnį ir sako, kad Sovietai < mui, apiaukiamas "neišbalansuo 
'•sėdi ant ugniakalnio", vis dar į t u " arba " lunat iku" ir uždaro-
laikydami prispaudę tautas . A- i mas į nervų ligoninę, k u r j i s 
gantūra sako, jog nuo 1965 me- '• mušamas, duodama j a m t a m 
tų sovietai pradėjo elgtis pagal: t ikrų vaistų, ir j is pakeičia savo 
•'fašistų diktatūros pavyzdį". : politinę galvoseną. 

Laikrašty atakuojama Brež-1 Pasipriešinimas sovietų pr ie-
nevo k'.ika ir sakoma, kad šiuo spaudai ne mažėja, be t auga . 
metu Sovietijoj esama apie 1000 i Krašte y r a visa eilė sabota-
koncentracijos stovyklų su dau-' žų, demonstracijų, pogrindinių 
giau kaip vienu milijonu kali- i revoliucinių organizacijų. Ma
nių. J tą skaičių neįeina vadina-' žumos cementuojasi prieš rusų 
mosios psichiatrinės klinikos, šovinizmą. Tūkstančiai s tuden-
kuriose kankinami tie. kurie pa-1 tų Estijoje ir Ukrainoje suren-
sipriešino "tamsiems revizionis-: gė demonstracijas prieš rusų a-

i similiaciją, sudegino par t i jos ir 
~ į vaidinius pas ta tus . 

Straipsnis baigiamas teigimu, 
kad "naujasis ca ras sėdi an t 
vulkano" ir sovietų dirbančioji 
klasė bei mažumos galų gale pa-

PEKJNAS. — Kristaus Gimi- \ darys galą tamsiam sovietų im-
mo šventė buvo švenčiama Ki- periaazmui. 
nijos sostinėje. Pekine. Dau
giau, negu 300 tikinčiųjų, dau
gumoje svetimšalių, dalyvavo 

i Kalėdų vidurnakčio mišiose Ne-
! kaltai Pradėtosios Dievo Moti
nos katalikų bažnyčioje. 

Kalėdinės panų Idos įvyko Pie
tų ir šiaurės Vietnamuose. E-
gipte Ka'-ėdų šventės buvo šven
čiamos taikos ženkle Pagrindi 

Kalėdų mišios 
Pekine 

WASHTNGTONAiS, _ Dėl 
maisto ir gazolino kainų pakili
mo, gruodžio mėnesio pragyve
nimo pabrangimas pasiekė 2.5 

proc. Daugiau buvo t ik 1946. 
pirmaisiais pokario metais, kai 

devocionalijų gaminimui, bė kaltino studentus, kad be jo- j pasiekė 31.7 proc. 
George Meany, AFL - CIO pre mui, 

Paskui susir inkusiems parodęs kios progos nešė gėles prie V y 
"LKB Kronikos" penktąjį nume- i t au to paminklo. Tai buvo, anot | aden tas . dėl misto pabrangimo 
rį, apgai lestavo, kad šis leidinys |universi teto vadovybės, uzmas- \ M? procentų kaltę sumetė ad-
"šmeižiąs" ta rybinę tikrovę, y ra < kuotas Kalsmtos metinių minėjv-
skir tas užsieniui, kad prie jo\ma$. 
nagus y ra pr ikišę kunigai ir kad ; N u k e n t ė j ę 8 t u den ta i . ieško-
kažkam reiksią nukentėti . K i t a ; d a m i teigvbėg i r užtarimo, krei-
didelė "blogybė" Lietuvos Kata- ; n g t - L i e t u v o s K P c e n t r o 
likų Bažnyčios gyvenime y r a paj k o m i t e t ą I r 6 i a i i e m s b u v o at
rašų r ink imas po įvairiais P a " | r ė ž t a : 

— Užtenka, kad padėjot gė
les prie Vytauto — feodalo ir 
grobiko: Tai nesuderinama nei 

reiškimais. Panaš i a s mintis įga
liotinis K. Tumėnas išdėstė Šiau
lių ir Joniškio dekanatų kuni
gams, pirmąjį kar tą pokario 
metais susir inkusiems į dekana-
linę konferenciją. 

ministracijai. sovietams grūdus 
pardavusiai labai pigia kaina. 

Išmes iš rašytojų 
sąjungos 

MASKVA. — Vieno paties 
žymiausiojo sovietų rašytojo 
Kornei čukovskio duktė Lidija. 

~ i iTiiiiii. ^ -"- f" Į— m e t ų i r beveik alda- b u s iš" 
nio žmogaus principingumu ir m e s t * "* R y t o j ų sąjungos to-

VTLNIUS — 
Geologijos — ir 
ga paskelbė žin 
tais rusai ir lie 
daug dirbc. it 
Jos ypatingai 
— Vėžaičių ar. 
gręžinys pasie 
gylį. Pranešim' 
"Palyginus su 
tų rezultatai?, 
naftos pritekė 
met dvigubai r'-
kia tikėtis, ka 
surasta versk 
vietų Sąjungo? 
terija esanti 
paieškomis ok . 
Jogams už tai 
moji raudono; 
nė premija. 

Okup. Lietuvos 
neroi-osrijos istai 

ią, kad 1973 me- i 
tuviai geologai 
kodami naftos, 
eškota Gargždų 
iinkėse. Vienas 

ęa 2187 metrų 
toliau sakoma: 

nkstesniųjų me-
Vilkyčių plote 

-no debitai šie-
iesni! Todėl rei 

Lietuvoje bus 
inė nafta." So-
>eologijcs minis 
tenkinta naftos 

I^ietuvoje. Geo 
^ ski r ta pereina-
aliava ir pinigi-

Stori gipso >dai Pasvalic 
r n v>ne 

su 

patriotiškumu. 
• * * štai kaip turizmas Lietuvoje 

Vilniaus V. Kapsuko u n i v e r skat inamas ir propaguojamas, 
siteto s tudentai , suorganizavę ; Štai ka ip vertinama mūsų tau-
turistinę kelionę po E>zūkiją. su- i tos praeit is! 

Iš Nixono reikalaus 
30,000 dolerių 

WASHTNGTONA S. — Mokes
čių r inkimo įstaiga žada iš pre
zidento Nixono pareikalauti 30. 
000 dolerių taksų. Grupė tikrin
tojų sako, kad prezidentas tu rė s 
sumokėti mokesčius už pelną, 
kurį jis gavo pardavęs San ele
mente nekiVnojamąjį turtą. 

Nixonas y r a pasakęs, kad jei 
reikės mokėti , jis ir mokės, ne
siginčys 

dėl, kad ji viename laiške gynė 
visų puolamą mokslininką Sa
charovą. Ji yra vaikų Uteratū-
ros kritikė, kai jos tėvas buvo 
tokios literatūros rašytojas . 

DETROITAS. — General Mo
tors Cadilac automobiliams kai
ną pakėlė virš 1,000 dolerių, bet 
Buickams :r OldsmobiVlams tik 
apie 56 dolerius. 

Kita geolog.: 
jam a Broniau? 
gipso klodų Pa 
nų rajone, č b 
danga, rastas 
7 metrų stori' 
Geologai yra \ 
skaičiavę, kad 
so atsargos si 
jonų tonų. 

Gipsas yra ' 
ypatingai nau ; 

onpė. vadovau-
rasiūno, ieškojo 
valio — Daujė-
o negilia žemės 
oras (maždaug 
dpso sluoksnis, 
iršutiniškai ap 
oje vietoje gip-
ančios 15 mili-

rt inga žaliava. 
i m a anhiritinio 

cemento, statybinio gipso ir ale
bastro gamybai. 

Iš pranešimo toliau matyti, 
kad dar viena geologų grupė 
ieškojo geležies rūdos. Šiam rei
kalui gręžimo darbai buvo at
likti Marcinkonių apylinkėse. 
kur buvo pastatytos specialios 
SBA — 500 gręžimo staklės. Jos 
dūzgė visą vasarą, nesustoda
mos dieną ir naktį. Iškelta daug 
uolienų pavyzdžių, kuriuos geo
logai vadina kernu. Šioje vieto
je. 225 metrų gylyje, buvusi pra 
gręžta magnetinė rūda. Geologai 
mano, kad geležies kiekis uolie
noje galįs siekti 40 — 60 procen 
tų. Tokia rūda jau apsimokanti 
eksploatuoti. 

Geologai ieškoję ir naujų po
žeminių vandens šaltinių, dau
giausia Palangos ir Alytaus ra jo 
nuose. o ta ip pat Utenos. Šiaulių 
apylinkėse i r kitose vietovėse. 

Cbk) 

Kinijos 
kariuomenes vadų 

perstatinėjimas 
PEKINAS. — Gauta daugiau 

nės Kalėdų pamaldos čia~ įvyko žinių apie Kinijos armijos vadų 
koptų katalikų katedroje Alek- < pakeit imus. Sakoma, jog t a i di-
sandrijoje. kur mišias aukojo ' džiausiąs pakeit imas nuo masi-
keptų katalikų patriarchas kar-1 nio valymo laikų, pasal inus bu

vusį karo ministerį ir Mao įpė
dinį Lin Piao. Iš tryl ikos apy
gardų septyniose paskirt i nauji 
vadai. 

dinolas Sidarouss. 

LONDONAS. — Min. pirm. 
• Edvvard Heath padarė keletą 
| pakeitimų vyriausybėje. Krašto 
j gynimo ministeris lordas Car-
; rington gavo kitas pareigas — 
! vyriausiąją valdžią kovoti su 
energijos krize. Gynimo mirJs-

jteriu paskirtas Ian Gilmour. 

SAN CLEMENTE- — Nixo-
nas IMK gė tvirtinimus, kad 
priešrinkiminis -finansavimas, 
gautas iš pieno pramonės ir 
Tarptaut inės telefono kompani
jos turė jo -takos į jų produktų 
kainų nustatymą. Jis pri tarė 
pieno produktų kainų pakėlimui 
išeidamas iš susidariusių ūkv.ūų 
apskaičiavimų, bet ne dėl kitų čiorrių vienybės sekretoriato 
motyvų. mininlco kardinolo VVillebrands 

vadovaujama delegacija lankėsi 
LOS ANGELES. — Žiemos '• Istanbulc, Turkijoje ir tarėsi su 

audra, kuri Los Algeles pa'-ietė Į *ačiat;kių patriarcho Atenagaro 
_ . ' . . ! įpėdiniu ^patriarchu D(vmctn-

8 mcų lietumi ir o incais sniego, i . T . ,., „ ,. . u t 
° * ^ ' jum I-iu dcl tolimesnio bendra-
traukia per vidurio Ameriką į darbiavimo, siekiant atstatyti vi-
rytU8 j «,ų krikščionių vienybę. 

WASHINGTONAS. — Jau 
pranešta, kad va'st. sekr. Hen
ry Kissingeris į Vid. Rytus iš
vyksta šį savaitgalį. 

ISTANBULAS. — Krikš-
>ir-

mm 
Radi.io telesk. : tvaigidzių kalbai klausyti Grecu Bank. W, Virginia 

Estijoj lankėsi 
vyriausiasis 
milicininkas 

TALDJAS. — Maskvos polit-
biuro, aukščiausios valdžios pa
reigūnai jau aplankė Pabaltijo 
sostines ir ne sostines. Pirmiau
sia, kaip žinome. Vilnių ir Kau
ną lankė ir išbarė vietinius ko
munistų vadus M. Suslovas. Per 
Kalėdas Rygoje buvo Podgorny, 
0 Talinas turėjo laimės sulaukti 
J. Andropovo, vyriausiojo sovie 
tų milicininko, saugumo viršinin 
ko. Oficialiai paskelbta, kad at
vyko "patikrinti, kaip vystomas 
respublikos liaudies ūkis ir vyk
domi uždaviniai, iškelti draugo 
Brežnevo kalboje 1973 metų 
gruodžo plenume". 

Mirė vyskupas 
M. Dempsey 

CHICAGA. _ Vienas iš pen
kių Chicagos vyskupų padėjėjų 
— vysk. Michael R. Dempsey 
antradieni mirė šv. Antano li
goninėje. Chicagoje. turėdamas 
35 m. amžiaus. Velionis buvo ir 
Liurdo Dievo Motinos parapi
jos, 1444 S. Keeler. klebonas. 

i Jam buvo pavesta vadovauti a-
! paštalavimui pačiame Chicagcs 
i mieste, ypač tarp kitų rasių. Ku-
į nigu buvo įšventintas 1943. Vys-
į kūpu konsekruotas 1968. Rūpi-
; nosi surasti darbus bedarbiams. 
! Liko gyvos jo trys seserys. Lai-
I dojamas penktadienį iš šv. Var-
\ do katedros. 

VVASHTNGTONAS _ Darbo 
'sekretorius Pcter Brennan sa-
• ko. kad Nbcono administracija 
i atšauks taisykles apie atlygini-
imo pakėlimus, kuriomis leidžia 
kelti iki 5-5 proc. Gyvenimo 
praktika ir kylančios pragyveni. 

1 ano kainos diktuoja kitaip elgtis. 

Kinijos Vyriausios politinės 
valdybos viršininkas, par t i jos 
Anhuėjaus provincijos komite to 
pirmasis sekretorius Li De-šen 
dešimtajame K K P suvažiavime 
tapęs vienu iš penkių Mao pava
duotojų, paskir tas šen jano ka
riuomenės šiaurės rytų Kinijos 
vadu. Buvęs Šenjano k a r o apy
gardos vadas, K K P politinio biu 

: r o narys, Liaonino provincijos 
komiteto pirmasis sekre t r ius 
Čen Si-lian tapo Pekino kar iuo 

• menės vadu. K K P CK politinio 
biuro narys, gynybos ministerio 
pavaduotojas, Nankino k a r o apy 
gardos vadas Šiui Či-ju perkel 
t a s į Pietų Kinijos Guanduno 
provinciją vado pareigoms. 

WASHTNGTONAS. — Lau
kiama, kad prez. Nixonas pra-

\ neš sveikatos apdraudos planą 
visiems amerikiečiams. Planas 
pradėtų veikti 1975 meta is ir 
kainuotų apie 37.5 bilijonus do
lerių. 

KALENDORIUS 

Sausio 10: šv. Vilhelmas, šv. 
Ju ta , Gražulis. Ragailė, 

Sausio 1 1 : šv. Higinas, šv. 
į Honorata, Audris, Gintė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:38. 

ORAS 

J 
Didėjantis debesuotumas Ir 

; galimybė sniego pašalta. 60 ' c 

' vakariais. nakt į t empera tū ra 
t a rp 0 ir — 5. dieną t a r p 10 ir 
L5 laipsnių,. 
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ILLINOIS - INDIANA APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Pr. metų gruodžio 1 i d. \ 
salėje, Chicagoje. įvyko Illin 
Indianos apyg. vvčių suvažia
vimas. Tn<;.- suvažiavimai šau
kiami kas trečias monuo. Dalyva
vo apygardai ,prik 
pos, praneša kaip kuopa; seksis, 
planuojama ateičiai. Išklauso a 
gardos pasiuh-mus. kad kuopos 
būrų g\n es -

Apygardos pimuninkas Leonas 
Paukšta susirinkimą atidarė mal
da. Pereiio suvaiiavimo protONO-
lą perskaiu- Irena San.sutc. Jis 
priimtas be pata:> . 

Pirmas dienotv . - . .-.ktas 
buvo salės £ :as. 
Tuo reikalu kalbėjo Albertas Za-
karka, š sa ės globėjų. 
Brangsta dujos, elektra, vanduo, 
telefonas, didėja n. d, drau
dimas ir aptarnavimo išlaidos. 
Salės nuoma nepadengia mėnesi
nių išlaiju. Za ūlė visiems 
ap.siJė:; mokesčiu salės išla. 
mui, jei norime ją turėti. Kiti siū
lė suruošti parengimą salės išlai
doms padengti, kaip Jaunimo cen
tras ir Lietuvių tautiniai namai 
daro. Buvo prisimintas Vladas 
Paliu-iionis, surinkęs apie $4000 
aukų salės skoloms išmokėti. Vy
čiai nori tui - pastogę. Cho
ras aitę čia repeticijas da
ro, jaunųjų vyčių tautinių 
grupė mokosi. Su> 
tės, minėjimai čia vyksta, net ir 
choro koncertas čia buvo. Vyčiai 
nenori išsižadėti nuosavybės, nori 
daryti kas galima, kad namas ne
būtų prarastas. 

Choro pirmininkė Estelle Ro-
gers papasakojo įspūdžius iš pra
ėjusio koncerto "Laisvės Lietu
vai!" Gauta laiškų iš dalyvavu
siųjų, puikių atsiliepimų. Dalis 
pelno paskirta salės išlaikymui. 
Sausio 19 d. Pakšto salėje bus 
choro metinis vakaras. Choro va
dovas Faustas Strolia paruoš trum 
pa. bet jdomią programą. Bilietai 
jau platinami. Kvietė atvykti, nes 
tas vakaras yra choro duona vi
siems metams. Susirinkusieji pri
pažino, kad choro veikla yra gy
va, visai organizacijai tarytum 
švyturys. Pirmininkei buvo smar
kiai paplota. 

Buvo perskaityti du laiškai. 
Vienas buvo iš centro valdybos 
sekretorės Helen Kulber. ji dė
koja Illinois - Indianos apygar
dai už posėdžio globojimą, kuris 
vyko Chicagoje spalio 20 d. Bu
vęs labai įdomus savaitgalis, ku
rį ilgai -prisiminsią. Sausio 12 d. 
centro vaidybos posėdis būsiąs 
PhHadebhijoje. Antras laiškas 
buvo iš kun. Stasio Railos. Prašo 
aukų religinei Šalpai Lietuvoje. 

Vasario 10 d. apygarda ruošia 
Lietuvos nepriklausomybėc minė
jimą Vyčių salėje. Kovo mėn. 10 
d. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje bus Sv, Kazimiero 
šventė. Ją organizuoja vyčiai sen
jorai. 

Garbės narys Ignas Sakalas 

mosi laikotarpį. Papasakojo, ko
kiam tikslui buvo organizuojamos 
apygardos. Vyčių kuopų buvę 
daug, kai kurios nebuvusios pajė
gios veikti, trūkę veiklių vadovų, 
reikėję pagalbos. Joms į talką a-
teiti turėjusi apygarda. Siūlė vy-

• amžiaus vyčiams iŠ norma
lių kuopt] pereiti J senjorų kuopą. 
Chicagoje senjorų kuopa beturi 
mažai narių. Daug mirė, kiti dėl 
ligos pasitraukė iš veikliųjų tarpo, 

a papildyti ją naujais, jau
nesniais žmonėmis. 

Pranešimus padarė 112 kuopos 
pirmininkas Harry Petraitis ir 36 
kuopos pirmininkė Christine Sta-
ohvra. Pranešė naujai išrinktų 
valdybų sąstatus. 112 kuopa ruo
šianti kalėdinį pobūvį gruodžio 
15 d.. Vyčių salėje. 

Garbės narė Adelė Gabalienė 
buvo pa prašyta padaryti praneši

oję Amerikon Lietuvių Tary-
- - rinkime dalyvavo 

ir vyčių atstovas Ahos valdyboje 
-andras Pakalniškis. Buvo 

prisimintas darbingas Tarybos 
suvažiavimas Chicagoje. 

. \utar ta pasiųsti kalėdine au
ką "Vyčiui", Sophie Barčus radi
jo valandėlei, "Draugui'*, "Nau
jienoms", "Margučiui" i r Lietu
vių Televizijai. 

I salės globėjų tarybą perrink-
I tas Albertas Zakarka ir naujai iš-
' rinktas Gediminas Janula. 

Si rudenį 36 kuopa buvo labai 
'.aiminga. Du jauni vyčiai- veik 

lūs kaip ąžuolai, Jonas Kilkus ir 
Albertas Kaselis, atsiskyrė su šiuo 

i pasauliu. Abu buvo geri jaunystės 
draugai, augo Brighton Parke. Ne 
tik jų šeimos liūdi, bet ir Brigh
ton Parko parapija, ir visa 111 i— 

I nois - Indianos apygarda. A. a. 
Į Albertas Kaselis buvo 36 kuopos 
j iždininkas, išame suvažiavime jo 
į vieton buvo išrinkta Emilija Pet-
1 raitienė. 

Susirinkimas baigtas malda. 
I Paskui buvo kalėdinės vaišės, per 

-ias vyčiai linkėjo vieni kitiems 
. linksmų šv, Kalėdų ir laimingų 
i Naujųjų metų. E. P. 

VYČIU CHORO VAKARAS 

Neužmirškite, kad artėja vyčių 
į choro vakaras. Įvyks Chicagoje. 
I Pakšto svetainėje. Kaip ir pernai, 
• kaip ir visuomet, bus linksma, 
j Chorui reikalinga jūsų piniginė 
parama, kad galėtų Amerikos že
myne lietuviškai dainuoti. Vaka
ras bus kitą šeštadienį, sausio 19 
d. Užsisakykite stalą pas J. Zakar-
kienę, telefonas HE 4-7783. 

Naujas studentų - vyčių vokalinis vienetas, vadovaujamas muz. Faustu 
Strolios. Sėdi iš k. j d.: Dalia Bazdukaitė, Nijolė Butkauskaitė. Asta 
Ramanauskaitė, muz. Faus tas Strolia. Nijolė Sparkytė . Dalia Eidukai-
tė. Regina Turnevičiūtė. Stovi iš k. j d.: P r a n a s Prunskevičius. Šarūnas 
Lisauskas. Antanas Kivėnas. Ju rg i s Bradūnas , Vytautas Kazlauskas. 
Nuotraukoje t rūks ta : Rūtos Garūnaitės. Marytės Petrauskaitės ir Kęs
tučio Kiiorio. šis vokalinis vienetas koncertuos sausio 19 d. B. Pakšto 
svetainėje. Nuotr. D. Vakarės 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 

Po baliaus 
Vyras su žmona atsisėdo prie 

stalo pusryčiauti. Žmona buvo labai 
• paniurusi, pikta ir nei žodžio su 
j vyru nekalbėjo. Tačiau vyras sten-
; gėsi ją prašnekinti ir kaip nors iš 
jos išgauti vieną kitą malonų žodį. 

— Tu pyksti, kad aš šiąnakt grį
žau mėlynu paakiu? 

Ne. rūsčiai atsakė žmona. Kai 
tu grįžai — tavo paakys nebuvo 

St. Petersburg, Fla. 
KALĖDOS 

Klubo salėje Kalėdų švenčiu 
pietuose atsilankė 230 asmenų, ta
me skaičiuje buvo 46 svečiai iš į-
vairių Amerikos ir Kanados vie
tų. Visi pavaišinti skaniais pietu
mis. Svečius pristatė Valauskienė. 
Meninėj daly, vadovaujant muz. 
Mateikai, mišrus choras padaina
vo: Ant tėvelio dvaro — Šimkaus, 
Subatėlė—Švedo ir Stikliukėlis— 
Strolios. 

LAIDOTUVĖS 
Mirė stambus klubo aukotojas 

inž. Čelkius ir buvo palaidotas 
gruodžio 28 d. Memorial Park 
Mausoleum, 49 Str. Visas laidoji
mo apeigas atliko kun . Dausas. 
Kapuose ir salėje pietų metu atsi
sveikinimo žodį tarė klubo direk
torių vardu dr. Miliauskas. Atsi
sveikinimo .ceremonijas atliko ir 
Amerikos legijonas. Laidotuvėse 
dalyvavo su 72 mašinom 230 žmo
nių. 

NAUJI METAI 
Vietiniai lietuviai ir daug sve

čių buvo susirinkę sutikti Nau
jus metus lietuvių klubo salėje. 

Dienos metu kaip ir kiekvieną 
sekmadienį, 12 vai. buvo pietūs. 
Atsilankė 102. Iš to skaičiaus 28 
svečiai iš Amerikos ir Kanados. 
Inž. Vasiliauskas su žmona pasto
viai apsigyveno 3715 Bella Vista 
Drive, St. Petersburg Beach. Įsto
jo į klubą ir aktyviai reiškėsi 
veikloj, rengiasi įstoti į klubo gar
bės narius. Jonas ir Regina Hil-
lenbrans iš Detroito, įstojo į klu
bo garbės narius ir įmokėjo šimti
nę. Jų duktė Renata, baigusi stu
dijas, yra Detroito šokėjų grupes 
šokėja. Regina yra duktė Angelės 
ir Alfonso Smigelskių, gyv. St. 
Petersburg Beach, Draugo skai
tytojų. Jie irgi įrašė savo dukrą ir 
žentą į klubo garbės narius. 

Sausio 12 d. 2 va i . šaukiamas 
klubo salėje visuotinis metinis 
klubo susirinkimas, į kurį prašo
mi klubo nariai gausiai atsilan
kyti. Bus renkama nauja valdyba, 
direktoriai, revizijos komisija ir 
svarstoma daug kitų reikalų. 

Gaminusi sekmadieniais klube 
pietus Lukenė atsisakė toliau ga
minti. Pradėjo gaminti Stuopie-
nė ir Gudienė. L. Natkus 

Worcestet, Mass. 
E G L U T Ė 

Gruodžio 23 d. Aušros Vartų 
Lituanistinė mokykla Aušros Var
tų parapijos salėje surengė Kalė
dų eglutę. Atsilankė Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. A. Mi-

ciūnas, MIC, Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. A. Volungis. 
Tėvų komitetas taria nuoširdžiau
sią padėką už nemokamai duoda
mas mokyklai naudotis puikias 
patalpas. Prieš programą trumpai 
kalbėjo mokyklos vedėja E. Pau
li ukonianė. 

Programa pradėta Kalėdoms 
pritaikintu vaidinimu "'Stebuklų 
naktis". Vaidinime dalyvavo visi 
mokiniai. Režisavo mok L. Pau-
liukanvtė. Ji mokinius moko ir 
tautinius šokius, kurių du pašo
ko. 

Po vaidinimo mokiniu choras, 
vadovaujamas mok. A. Dabrilai-
tės, gražiai pagiedojo keletą ka
lėdinių giesmių. 

Kalėdų proga mokykla išleido 
laikraštėli. Patys mokiniai parin 

D F:. V*L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

*M)1 W w t SSrd Street 
Kai u y - a ti-ivem tr Cainornia 

Plruiita.. antnul . , ket\iruta., a u t 
o Ik! T.t1' vai. vakaro 

šoStad. nuo 2 ik'. S 30 vai. 
Tremia, i Ir įjeoktau uždaryta 

OflMO te*«-f. J7B-404Ž 
H.-AIU u-L \ V A l b o w * 5-304&. 

ir vardą "Vaivorykštė". Jame 
• buvo pač'ii mokinių įvairi kury-
. ba. Kiekvienas mokinys turėjo 

;rogą parodyti savo sugebėjimus. 
Kartais vieno, kito mokinio kūry
ba patekdavo į "Draugo" ar 
"Darbininko" esančius vaikų 
skyrius, bet ne kiekvienas turėjo 
progos ten pasireikšti, o "Vaivo
rykštė" sutalpino visų darbus. Vi
si dalyvavusieji programoje buvo 
apdovanoti šiuo laikraštėliu. La ik 
raštelį redagavo ir jo išleidimu rū
pinosi mok. B. Miliauskaitė. Pa
baigoje atkeliavo Kalėdų senis, 
kuris apdovanojo ne tik vaikus, 
bet ir mokytojus. Kalėdų senis 
savo rolę atliko puikiai, tai buvo 
mokinys D. Roževičius. 

VVorcesterio apylinkės LB pirm. 
V. Židžiūnas padėkojo mokyto
joms uė taip gražiai paruoštą prog 
ramą. o mokiniams už jos atliki
mą. Tėvų komiteto iniciatyva vi
si buvo pavaišinti kavute ir pui
kiais užkandžiais. Tėvų komitetas 
dėkoja visiems kurie atsilankė kar 
"tu su jaunuoju atžalynu praleisti 
sekmadienio popiete. Dėkoja po
nams Karytams ir p.p Pridok-
kams, už suteiktas aukas. 

PASITRAUKĖ B PAREIGU 

Aušros Vartų lituanistinės mo
kyklos vedėja, kaip pranešė LB 
apylinkės pirm. V. Židžiūnas, 
nuo Naujų Metų pasitraukia iš 
vedėjos pareigų ir iŠ mokyklos. 
Tėvų komitetas apie tai nebuvo 
informuotas. J. M. 
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DR. ANNA BAL1UNAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

D R. K. G. BALU KAS 
DR. FANG C. LU 

Akušerija ir nioien* Ilgo* 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Polaski Road (Crawford 
Medical Boilding) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, C , 599-0500 
P r i i m a l igonius pacal eus-tarimą, 
je i neatsiliepia, skambinti 3*4-8012 

Spaudos žmonės susitinka vyčių choro vakare. Iš k.: Juozas Šlajus, 
Emilija Pakalniškienė. Aleksandras Pakalniškis. 

MALONI STAIGMENA 
VYČIU CHORO PARENGIME 

Lietuvos Vyčiu choras yra .pa
ruošęs malonią staigmeną Chica-
gos lietuviškai visuomenei. Sau
sio 19 d., savo metinio parengimo 
metu, pristatys keturiolikos jau
nų žmonių vokalinį vienetą. Šis 
vienetas susiorganizavo tik perei
tą rudenį, todėl ir vardo dar ne
pasirinko. Jį sudaro beveik išimti
nai mūsų studentija, vadovauja 
Faustas Strolia. 

Atsilankydami į Vyčiu choro 
vakarienę ir šokius, ne tik išgirsi
te trumpą šaunią programą, bet 
ir galėsite patys atiduoti savo 
duoklę tautos dainelei, įsijung
dami į bendras dainas, kurios kas
met taip pakiliai praskamba 
Pakšto svetainėje. Salti ir karšti 
valgiai, baras, turtingas dovanų 
paskirstymas ir šokiai, prie žavios 

Balio Pakšto muzikos, o dar 
ir jūsų pačių dainuojamos dainos, 
užtikrins gerą nuotaiką. Ir visa 
tai tik tam. kad lietuviška daina 
nebūtų našlaitė, o gyva kiekvie
no, lietuviškai jaučiančio širdyje. 
Juk gyvename laisvame krašte, 
kur niekas nedraudžia išpažinti 

i savo kilmę. Amerikiečių kultūri
nės įstaigos paskutiniuoju metu 
ypač skatina etninį pasididžiavi
mą, o mūsų tautos dainelė prašosi 
dainavimo. Kas ją dainuos* jei ne 
mes patys. 

Lietuvių dainos, praskambėju
sios karo audrų nusiaubtos Euro
pos pabėgėlių stovyklose šildė ne
tik mūsų pačių jausmus, bet ir 
laimėjo draugų kitataučiuose. Tat 
atsilankykime į Lietuvos Vyčių 
choro metinį parengimą, kad A-
merikoje gimusieji dar ilgai ir tik 
lietuviškai dainuotu. V. V. 

Metmis vyčiu, choro vakaras Pakšto svetainėje, Chicagoje 

PUIKI DOVANA ŠVENČIU IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
ANTRA LAIDA 
I š l e i s t a 

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBES 

M»cenatas — Prel. Juozas Karalius 

kaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina $3.00 

0 * ' fll l lnotii ryventoial praAomi prlrtStt $0.50 centu mokesčiams Ir 
stumi: it. k i tur (r>venantiej' prldSkit JO.26 centus) 

Naujasis Te^amentas yra praktiško formato; įrištas kietais virbeliai-
Vertimas p a d a r y s gražia lietuvių kaiba. Mecenato dėka laida parduoda 
noa prieinama kana. 

Gera projta įsiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymu"-

DRAUGUS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. 111. 60629 

. DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

P O X VALLEY MEDICAL, C E N T E R 
8«0 S u m m i t Street 

R o a t e oH — Kltrln Illinois 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

OR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai . pirm. ketv. 1 iUl 7 popiet, 

Antrad., penkt., 1-6 t*e«. ir Šešt. tik 
susitarus. 

Dr Ant. Rudoko kabinetą nerSm? 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

27f*9 West 51 st Street 
TFX. G R 6-2400 

Vai. nasrai susitarimą: plrmad. tr 
ketv . 1—4 ir 7—9; antrad. tr penk-
tad. 10—4. Seštad. 10—3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervo Ir 
E m o c i n e s Ligos 

C R A W P O R D MKDTCAT. BBSUDBNB 
•449 So. Pu!a*kJ Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL — GI 8-0873 
DR. W. M. E1SIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
GEVEKOLOGLNE CHTRURBIJA 

8132 So. Kedzie Aveų WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsi l iepia, skambint i : MI S-OOOl. 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8925 West 59th Street 

Vai.: pirmad. , antrad. , ketvirtad. Ir 
peoktad . nuo 12-4 vai. , p. p. 6-8 
vai. vak. fieStad. 12-2 vai . p . p, o 
treclad. uždaryta 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪNAITE 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avenne 

T ei. \VA 5 .2670, n e a t s i l i e p u s Sitam-
hlnti 4471-0225 . V a l a n d o s p a g a l -u.-l 
tar imą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K C D I K I U I R V A I K U LJGU 

S P E C I A L I S T E 
M E D 1 C A E B l ILX>LNG 

7156 South W e s i e r n A v e n u e 
Valandos : K a s d i e n nuo 10 v. ryto Iki 
8 v. popiet . Trečiad. ir seš tad . cuo 

10 v. ryto ikt 1 v. popiet . 
Ofteo telef. R E 7-1168 

Rez id . telef. — 2 3 9 - 2 9 1 9 

Ofiso H E 4 .1818 . Rez. P R 6-»S0! 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S P E C I A L Y B E VII»ACS EIGOS 
2454 West 71st Street 

( 7 1 - o s tr Campbel l Ave . kampas ) 

Laikinai ofisas 
uždarytas 

Ofiso telef. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKšEVlčIUS 

J O K g A 

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

Plrmad. , antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 lkl 8 

vai. vak., SeStad. nuo \ lkl 4 vai. 

Ofa. PO 7-6000 Rei. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vai.: kasrien nuo l—4 p. p. Ir 
6 Iki 8 vai. Trečiad. Ir Seštad. uždar/ta 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eiigible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

TR CHTRTJKG1JA 
6324 North Milwaukee Avenue 

TeL 763-3310 266-8668 

VTsI telefonai 652-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Conrt, Cicero 

Vai. kaurten 10.12 ir 4-f TreClad tr 
s»»Atad tik susttarua, 

TeL ofiso Ir bnto OLymplr 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue. Cicero 
K a * i i - n 1-8 vai. tr 6 8 vai vak 

LMkyru» tr»<MA<Hentmi 
3«it&dt6nlala 18 tkl 4 vai poolet 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St . — TeL 737- 5149 

T i k r i n a akis . P r i t a i k o a k i n i u s ir 
"contact lenses ' ' . 

Vai. pagal susi tarimą. Uždaryta treC. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso teL R E 5 -4410 
Rezid. G R 6-0417 

Valando*: pirm. Ir ketv , n u o 1 vaL 
lkl 3 vai . p. p. Ir nuo 7 tkl 8 v. vak 
antr. tr penkt. nuo 1-8 vai . p. p. 

Ir vakara i s pagal sus i tarimą. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHTRU*RGAS 

Bendra praktika ir moterų ligog 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 5»th St. 

Tel . P R o s p e c t 8 -122S 
Ofiso vai.: P irm. , antr . . tre& 1» 

p e n k t n u o 2 lkl * vai . ir n u o 6 lkl 8 
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Ofteo teL H E 4-212S N a m u GI 8-81M 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad. , ketv . . Ir penktad 
?-4 Ir 6-8. Treč . tr JeStad. uždaryta. 

Tel. P R o s p e c t 6-t4O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V A Š K A S ) 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad 
2-R p. p. penktad. tr SeStad 2-4 p p 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
sus i tarus 

Tel. Ofiso P R «-*44« 

DR. F. G. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IK CHTRIJRGAS 

3107 West 71 st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet. 

Tvp<* ir Sefttad pagtsl susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski R,»ad 
Ofiso tel 7 « 7 . 2 1 4 l : n a m q <I3A-4S5« 
Vai.: pirm. antr. k»tv 2—6 tr 6—t 
penktad 2—6 fteftt pagal susitarimą 
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Ir vel naujo 

LAIMĖTOJO BELAUKIANT NIŪRI ANGLIJOS ŽIEMA 
Daug kartų mūsų spaudoje, naudojasi. Be abejo, t am tikra 

o taip pat ir ivairių suvažiavimų prasme kūrėjas nėra laisvas, jis , A , i j o s f i ministeris 
metu ar šiaip prakalbose kar- yra suvaržytas savo kasdieninės j A n t h o n v B a r b e r ^ 1 ^ a T i t a r ė 
tojama, kad laisvė įpareigoja, duonos rūpesčiu, tačiau t as « « - | w ^ * - " ^ K ^ ; ^ M « M . ..v,f. 
kad laisvė neleidžia vien tik sal- peštis y ra daug lengviau pake-
džiai ir patogiai ilsėtis, bet kad liamas, negu okupuotos Lietu-
ji įsako veikti. Laisvė verčia vos rašytojams, kur tenka duo-
mus dirbti tai, kas ką sugeba, na užsidirbti savo kūrybinio aš 
nes, jei likimo mums buvo lem- išdavimu, kur t enka vis laikytis 
ta atsidurti Vakaruose, o r.e įvairių ne l i teratūros, bet par-
mirti -Toire a r nuolat gyventi tijos diktuojamų normų. 
grėsmėje pavergtoje tėvynėje, 9 

Ūkine negerove pastūmėjo imtis nepaprastų priemonių 
GEDIMINAS GALVA 

tai mes savo ruoštu turime bent 
iš dalies prisiminti tuos. kuriems 
likimas nebuvo toks palankus. 

Mūsų išeivijos gyvenime visi 
Lietuviai y ra reikalingi ir visi 
darbai svarbūs. Kūrėjų, auko
tojų, visuomenininkų, auklėtojų, 
solistų ir muzikų, žurnalistų. į-
vairių parengimų talkininkų. 
dailininkų ir choristų, tautinių 
šekių šokėjų ir sportininkų ben
dra talka iškelia mūsų tėvynės 
vardą ir įprasmina visą mūsų 
gyvenimą svetimoje žemėje. 

Bendra aukotojų ir kūrėjų 
talka įgalino •"Draugo" dienraš
tį skelbti romano konkursus j a u 
daugiau dvidešimtmetį. Buvo vi
saip kalbama dėl jų vertės ir 
reikšmės, tačiau jie išViko ir 
šiandien vargu kas bepriešta-
raus, kad tie konkursai neatli
ko reikiamo uždavinio. 

* 
Ne vienam galėjo kilti klausi

mas, ar ver ta premijomis ska
tinti literatūrą. Buvo tokių, ku
rie manė. kad tai nereikšmin
ga. Bet visame pasaulyje y r a 
tokių premijų, ir lietuviai, bū
dami kultūringa tauta , negali 

Beveik prieš mėnesį, praėju
sių metų gruodžio 15 d., "Lite
ratūros ir Meno" numeryje pa
kartot inai p r imenamas A. Snieč-

kraš to dabartinę padėtį: "Naf
tos kainos pakilimas vers atsi
sakyti turėtų patogumų ir siau
rinti buvusį pragyvenimo lygį." 

Ar tik naftos kainos pakili
mas privertė Anglijos vyriau
sybe imtis nepaprastų priemo
nių? Anglijos angliakasiai atsi
sakė dirbti antvalandžius ka-

sybės kredito politika nepasiekė 
tikslo. Palūkanų kėlimu nepa
jėgė suvaldyti infliacijos, šiuo 
metu palūkanos s kia 15C ',, bet 
infliacija dar labiau tebesiau-
čia. Praėėjusiais metais kainų 
kilimas siekė 9,3' . o 1974 m. 
vasarą gali siekti net 20' i, kaip 
Japonijoje jau šrao metu 

syklose. Geležinkeliečių ir ki-j Darbo atlyginimas įšaldytas, 
tų susisiekimo šakų grasinimas Į Darbininkų sąjungos vis griež-
streikuoti . Londoną ir kitus mie \ č i a u r e įkalauja darbo atiygini-
s tus palikti be tiekimo ir strei-

kaus straipsnis, kuriame rašo-1 kucti šalyje, vertė vyriausybe 
ma : -Pagi r t ina , kad part inė or-Į ats isakyti ankstesnės ūkio poli-
ganizacija nuolat rūpinasi jau- į t ikos, trečiojo tarpsnio, kurio 
nais li teratais, kantr ia i ir rū
pestingai moko juos įsisavinti 
kūrybinį meistriškumą. Svarbia j 
auklėjimo forma t apo gerai pa
ruošti atviri par t iniai susirinki
mai. Rašytojų sąjungos komu-

sėkme neabejojo konservatorių 
part i ja . 

Infliacija, kitos ūkinės nege
rovės ir darbininkų kovinga 
nuotaika, reikalaujant didesnių 
atlyginimų, privertė vyriausybe 

nistai savo atskai t iniame - rink-1 pri taikyti ūkio politiką suliesė-
tiniame susirinkime griežtai kri-1 jimui. Anglija laukia naujovių. 
tikavo kai kuriuos apolitiškumo, 
miesčioniškumo pasireiškimus 

bet blogo vardo naujovių. Ne
išvengiama nauja ūkio poiitika, 

atskirų jaunų poetų kūryboje, į nauja socialinė politika, naujas 
principingai, iš partinių pozici
jų įvertino formalizmo pasireiš
kimus poezijoje, subjektyvisti
nes tendencijas atskiruose lite
ra tūros kritikų straipsniuose". 

Tokios tad nuolatinės instruk
cijos ir- tokie pa tar imai duoda
mi pavergtos Lietuvos rašytojui 
ir tai reiškia ne ką kita. kaip 
l i teratūros pančiojimą. Už duo
ną reikia mokėti laisve, ir t a i y-
ra formalus kūrybos žalojimas' 
Čia laisvės y ra pakankamai , bet 

iš to išsiskirti. Besidomi gali afc- , , „ . . ., -. , \. . . . . . duoną daugumai rašytojų reikia siversti kurj nors amerikietiškų . „ . 1 7 , ~ ? . .. -_ *_• 
almanachų ir ten r a s daugybę 
premijų vardų, nekalbant j au 

mokesčių pakėlimas, pramonės 
gamybos varžymas, naujas įve
žimo mažinimas ir ypač varguo
menės pragyvenimo lygio ap
karpymas. 

Nepaprastos priemonės 

Anglijos ministeris pirminin
kas E. Heath gruodžio 12 d. pa
skelbė nepaprastas priemones 
energetikos ūkiui tvarkyli. Nuo 
spalio mėnesio pabaigos visi pra 
monės kraštai, lyg nubudinti ne-

. . . . t a laisve, kur ia cia turime. , kurios j tokius ^ ap:e mažesnes, Kurios j 
almanachus nepatenka. Konkur- * 
sas ir premijos sudomina skai- Jeigu pavergtieji rašytojai , 
tytoją. sujudina literatūrinį van- pančiojami įvairių įsakymų ir į-
denį ir, svarbiausia, visos pre- taigojami, kad visa paezija ir 
mijų įteikimo šventės parodo proza būtų par t i jos linijos sklei-
pavergtiems Lietuvos žmonėms, dėjai ir tvirt intojai , tai laisvojo 
kad mūsuose l i teratūra gyva. pasaulio kūrėjai tur i kaip gali-
Pavergtieji mažai žino apie kny- ma daugiau laisve naudotis. I r 
gas. jie negali gauti pasiskaity- reikia, kad prie t o prisidėtų ir 
ti, išskyrus gal vieną kitą, bet eilinis skai tytojas . Jeigu nebus 
jie beveik visi sužino apie tokių kas rašytojo darbu domisi, ne-
premijų įteikimo šventes, nes bus ir akst ino kurt i . Supranta-
apie iškilmes dažnai paskelbia- ma. kūrėjas vistiek kurs, bet 
ma laisvojo pasaulio lietuvių ra- l i teratūra t ada yra vaisingesnė, 
dijų programose. I r tai sukeiia kai ji yra bendras rašytojo ir 
pasididžiavimą, kad ie tuvis ne skaitytojo t u r t a s , 
vien tik krauna banke į sąskai- Sausio dvyliktą dieną paaiš-
tas. bet rūpinasi kultūriniu gy- kės, kas bus šįmetinis "Draugo" 
venimu. kad j is kuria, nors p rak romano konkurso laureatas. Ga-
tiškai tai beveik neapsimoka. 1-i būti senesnis a r naujesnis va.r-
Mecenatų ir kūrėjų talka, kaip das, bet svarbu, kad dar kartą 
tik ir įgalina suruošti tokias bus sujudinami mūsų literatū-
išskirtines literatūrines šventes, ros vandenys, kad bus proga 

Svarbiausia, kad visas t a s Ii- dar kar tą pakalbėt i apie knygą, 
teratūrinis gyvenimas, tos pre- dar kar tą pasidžiaugti kūrėjo, 
mijes, mecenatai, šventės, su- mecenato, kur iuo šiais metais y-
sirinkusieji į t a s šventes, liudija ra Marija ir An tanas Rudžiai, 
laisvę. Visa daroma savarankis- ir skai tytojo susitikimo švente, 
kai, be jokio įsakymo iš viršaus. Nereikia norėti , kad visi ku
be jokios paramos ir be jokios riniai būtų tobuli, bet visais tais 
priespaudos. Visa laisvojo pa- keliais einame prie tobulumo, 
šaulio lietuvių l i teratūra y ra I r ta i sudaro džiaugsmą, kad 
laisva, ir tedėl labai reikia naudojamės laisve, kuri ne tik 
džiaugtis, kad ta laisve kūrė jas globoja, bet i r įpareigoja. Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

SOVIETINIAME VAIKU LOPŠELYJE 

malonaus sapno, griebėsi Įvairių 
užsidirbti kuo nors kitu, ir ta i i priemonių kurui tvarkyti . An-
neleidžia išimtinai pasinaudoti j g» jos priemonės yra griežčiau

sios. 
E. Heath įsakė iki 1974 metų 

pramonės įmonėms dirbti tik dvi 
ir pusę dienos per savaitę. Sau
sio mėnesį pramonės įmonės ga
lės dirbti t r is dienas savaitėje. 
Eiekt ros energijos t iekimas pra
monės įmonėms apkarpytas nst 
3 5 ? ' . Televizijos s totys galės 
veikti t ik iki 10:30 vai. vakaro. 

Gyventojai prašomi kuo ma
žiau kuro vartoti bu tų šildy-

! mui, šaldytuvams ir kitiems rei-
| kalams. Apšvietimą tenaudoti 
j t ik būtiniausiu atveju. Gatvių 
ir t ea t rų apšvietimas susilpnin
tas . 

mus pakelti. 

Ministeriui pi-' mininkui E. 
Heath nepavyko susitarti su 
darbininkų sąjungų vadovybe 
(Trades Union Ongress) . TUC 
šiuo metu siekia ne tik ūkinių 
tikslų — darbininkų atlygini
mo pakėlimo, bet ir politinių — 
privesti kraštą prie pavojingos 
prarajos ir priversti konserva
torių vyriausybę pasitraukti. 

Prie prarajos 

TUC ir pramonininkų sąjun
gos (Confederatioa of British 
Industry) vadovai šneka apie 
Anglijos priartėjimą prie pra
rajos. Abi šalys (*-ikia vyriau
sybę, jos ūkio poiitiką, bet ne
nurodo veiksminsų priemonių 
ligoniui pagydyti. Darbo ir pra
monės įmonių vadovybėms ne
priimtina defliacija — svaro ver 
tės pakėlimas. 

Pramonininkai norėtų gamy
bą plėsti, daugiau gaminių iš
vežti. I r vyriausybė šio tikslo 
siekė, kol nesutiko nenugalimų 
kliūčių. Pirmoji kliūtis — kuro 
trūkumas. J is at-irado ne vien 
dėl naftos stigliau.-. Krašto an
gliakasiai apkar]*- anglies ga
mybą, o garvežį -vairuotojai ir 
kiti susisieikimo iarbuotojai ė-
mė grasinti stre.ku, jei nebus 
pakeltas darbo a:.yginimas. Jie 
atsisakė antvalaodžių ir suma
žino prekių važmą. 

Vyriausybės paskelbtos nepa
prastos priemonės nepatarnaus 
nei vienai šaliai. Jos neatneš 
naudos ir kraštui, išskyrus vie

nintelę — staigiai nepatekti į 
visiškos suirutės prarają. 

Neviltis ir ieškojimai išeities 

Anglams pavykdavo rast i as-
menj, kuris išgelbėdavo kraštą. | 

KODĖL TRŪKSTA VAISTU 
Amerikoje suvaržytas jų išvystymas ir įvežimas 

B. OBELIŪNAS 
J a u keleri metai tęsiasi vais- progą vais tams pa tek t i į rinką, 

tų krizė, skaudžiai palietusi ii- j bet t rukdo ir pagaibą l igoniams. 
gonių sveikatą. Jai pagrindą su
daro naujų vaistų trūkumas. 
Kai kurioms grėsmingoms ,'i-
goms gydyti Europa turi pa

jam priartėjus prie prarajos.! verkesnių vaistų, negu Ameri-
Dabar bent konservatoriai deda i k a - Tačiau maisto ir vaistų į-
v i l t i s įW. Whitelaw. buvusi sek-1 s t a i ? a <FDA> draudžia juos į-
retorių Ulstervje. Dabar jis y-1 v e ž t i - K a i k u r i ^ kenksmingų 
ra paskirtas darbo reikalu sek-! v a i s t u pasirodymas sukūrė są 

1 1 a - - * • ? J i lygas paskubinti naujų vaistų 
tyrinėjimus. 

Daugelį žmonių kamuoja aler
ginė astma. Ja i gydyti veiks
mingų vaistų nebuvo leidžiama 
įsivežti ligi 1973 m. vidurio. An
glijoje gana sėkmingai naudoja-

retorium. Jo pareigos nepapras
tai sunkios, nes. 270.000 anglia
kasių atsisakius antvalandžių. 
sumažino 30''< anglies gamybą. 
Angliakasiai atmetė vyriausy
bės siūlymą pakelti jiems ?.t-
Ivginima 16.5' f. Geležinkelie
čiams atsisakius antvalandžių. į m i vaistai Cromolyn sodium. 
pareikalavo 80<7

f sunkvežimių\ Europa turi net 7 rūšis vaistų 
papildomo patarnavimo. Elek-1 šiai ligai gydyti. Vieni vaistai 
tros inžinierių jau šešias savai-1 padėdavo vieniems, kiti kitiems 
tes užsitęsęs darbo pertvarky- | ligoniams, bet j Ameriką įsiiei-
mas turėjo į takos į neūkišką jė- į do tik dvi rūšis, 
gainių tvarkymą. Mokytojų/žur į x ^ o kraujospūdžio ir širdies 
nalistų ir medicinos darbuotojų '• anginos užsienyje žmonės gy-
streikas ar asmenų tik dalinis ! domi visai naujais vaistais. Jie 

Sovietiniai propagandistai giriasi 
ir džiaugiasi okup. Lietuvoje pri
steigę daug gerai sutvarkytų ir pui
kiai vedamų" vaikų darželių bei 
lopšelių. Džiaugiasi todėl, kad nuo 
čia turis būti pradedamas komunis
tinis auklėjimas. 

Kaip iš tiesų yra tokios įstaigos 
tvarkomos ir kaip jos atrodo, ma
tyti iš "Valstiečių laikraštyje" 1974. 
I. 1 paskelbtos korespondencijos 
antrašte "Jeigu išsilaikys..." 

"Kretingos rajono Kūlupėnų ta
rybinio ūkio mažųjų piliečių mamos 
ir tėtės šią vasarą labai džiaugėsi. 
Kretingos KMK statybininkai su
rentė visų laukiamą lopšelį-darželį. 

Bet — visi žinome - - džiaugsmas 
ir liūdesys vienas kitą pakeičia. 
Taip ir Kūlupėnuose atsitiko. 

Pirmiausia sienoje atsirado ply
šiai. Paskui atšoko tinkas nuo lubų. 
Lapkričio mėnesį vaikai tris dienas 
nepravėrė savo kūdikystės pasau
lio durų. Vanduo, mat. apsėmė ka
tilinę, o plaukti mažieji šito namo 
gyventojai nė vienas nemoka. 

Galiausiai lopšeus-daržeUs virto 

dangaus vandens surinkimo punk
tu. Ant. grindų sustatyti kibirai, du
benėliai, puodai, į kuriuos pro lu
bas vanduo ramiai sau laša. 

KMK viršininkas S. Godonavi-
čius tvirtina, kad naujas statinys, 
kaip nauja šeima —- sunkiausi pir
mieji metai. Jeigu iki sausio pirmo
sios atlaikys, jau nebesugrius. 

V. Baltinas \ 

TARŠA ATMOSFEROJ 

Atmosferoje teršianeios me
džiagos išsilaiko gana ilgą laiką 
— keletą savaičių ir daugiau. 
Taip susidaro globalinis užterši
mas, kuris palaipsniui didėja. 
Tyrinėtojai nus ta tė , kad pastarą 
jį dešimtmetį dulkių pagausėjo 
Europos, š i au rės Atlanto, Šiau
rės Amerikos ore. o per pasta
ruosius 30 metų anglies dvide
ginio kiekis atmosferoje padidė
jo 187c. M. 

Sunkiausia žiema 
Nepaprastos priemonės siekia 

ne krašto gerovei kelti, bet tik 
esančiai nedaliai apvaldyti, kad 
ji liestų kuo didžiausią gyven
tojų skaičių, o ne t ik varguo
menę. Pramonės gamybos ap
karpymas siėgs ypač darbinin
kus. Dalis įmonių tu rė s užsi
daryt i , o bedarbių skaičius di
dėti . Ateinantį pavasarį bedar
bių skaičius gali siekti 1.5 mil. 

Enregetikos ūkio negerovė 
būtų žymiai lengviau išspren
džiama, jei Anglijos ūkis turė
tų sveikus pagrmdus. Vyriau-
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darbas turėjo Įtakos į krašto 
ūkį. 

W. Whitelaw nepajėgė paša
linti įniršio Ulsteryje. Jo didžiau 
šias laimėjimas, kad katalikai ir 
protestantai ėmė kalbėti, nors 
ir šiuo metu tebetęsia kovą gin
klais. Ne ką daugiau jis galės 
pasiekti ir darbo reikalus tvar
kydamas. 

Kai krašto gyventojai nebe
nori savęs gelbėti, nors ir lai
kinai valdžiai paklusti, kai vy
riausybė griebiasi nepaprastų 
priemonių, kai bankai vienas po 
kito braška, galima tar t i , kad 
Anglija pergyvena jau ne ūkini, 
bet demokratinės santvarkos 
pakrikimą, kuriam pašalinti nė
ra veiksmingų vaistų, išskyrus 
stiprų diržo suveržimą. 

gerai veikia prieš arterijų už
kalk ėjimus ir kitas medžiagas, 
turinčias įtakos į sukalkėjimus. 
Jie ne tik sumažina kraujospū
dį, bet pašalina ir anginos skaus 
mus. Amerikoje naudojamas 
silpnai veikiantis PropanoloL 
Anglijos gydytojai naudoja 
Practolol, kuris geriau gydo šir
dies negalavimus. 

Nuo 1967 Ugi 1971 m. Euro
poje buvo išrasta 10 rūšių nau 

Dr. "VVilliam M. "VVardell, R o -
ehesterio universiteto profeso
rius, 82 vaistų mokslinis e k s 
pertas, atidengė, kad 2 - 8 me tų 
tarpsnyje ( ta rp 1962 ir 1971 m-) 
didesnė dalis naujų vabitų p i r 
miau buvo panaudota Angli joje , 
o tik vėliau Amerikoje. T a i p p a t 
įrodė, kad iš 80 naujų vais tų , 
naudojamų Anglijoje, n ė v ienas 
nebuvo pagamintas Amer iko je . 

1968 m. Italijos gydyto ja i p r a 
dėjo naudotį naują an t ib io t iką 
Rifampin džiovai gydyt i . Kai šį 
antibiotiką pirmiau i šbandė 5 0 
kraštų ir rado jį ve iksmingą 
prieš ddžiovą, t ik t ada buvo leis
ta įsivežti Į Ameriką. Kokių p a 
sekmių turėjo šio ant ibiot iko n u -
delsimas įsivežti į 119.000 s e r 
gančių džiova amerikiečių svei
katą, šiandien sunku apskaič iuo
ti. Tačiau per tą laiką mi rė i š 
jų 17.000. Plaučių džiovos d r a u 
gija nustatė, kad an t ib io t ikas 
padėjo tiems džiovininkams, k u 
rių ligų negalėjo paveikt i k i t i 
gydymo metodai ir va is ta i . 

Daug žadantis i r ilgai ve ik ian
tis raminantis vaistas f luphena-
zine decanoate buvo i š r a s t a s A -
merikoje net prieš keler ius m e 
tus schizofrenijai gydy t i , š i a 
sUpnaprotybės liga se rgan t i e j i 
užpildo pusę bepročių l igoninių 
lovų. Londono univers i te to ps i 
chiatrijos prof. dr . W. L inford 

jų vaistų širdies ligoms gydy- \ Rees patikino, kad š ia is va i s t a i s 
ti. Per tą patį laiką buvo išras
ti kiti 47 nauji vaistai. Nepai
sant jų veikimo, į Ameriką iš jų 
pateko tik šešios rūšys. 

Guanoxan nuo 1964 m. nau
dojamas Anglijoje kraujospū
džiui pašalinti. Daugumai ligo
nių kenkia kepenims. Tačiau 
Anglijos gydytojai mano, kad, 
jei kai kuriems ligoniams nepa
deda kitokie vaistai, apsimoka 

Jungtinės Amerikos Vals-1 jį naudoti, nes jo padaryta ke-
tybės iki šiol naudojo pasaulyje j penims žala galima atstatyti. O 
daugiausia energijos. Amerikie- \ kraujospūdžio žalos žmogaus 
čiai, kurie sudaro šešis procen- ; sveikatai negalima pašalinti. 
tus pasaulio gyventojų, suvar- ! Maisto ir vaistų įstaiga palaikė 
tojo 30 proc. visame pasaulyje j juos pavojingais ir uždraudė įsi-
sunaudojamos energijos! 

gydomų ligonių t ik 5 p roc . p a 
kartotinai suserga. Ki tokia is m e 
todais gydomų net 43 p roc . vėl 
suserga šia liga. I r šie va i s t a i 
nebuvo leisti naudoti ligi 1973 
metų Amerikoje. Tuo t a r p u A n 
glijoje buvo naudojami n u o 1969 
metų. 

Nepaisymas ligonių poreikių 

Modernių vaistų 90 proc . b u 
vo išvystyta t a rp 1935 m. P a 
gal Anglijos sveikatos minis te
rijos komiteto va is tams prižiū
rėti pirmininko dr. Derr ick Dun-
lop tvirtinimą, nauji va is ta i 10 
metų prailgino žmonių gyveni 
mo amžių labiau išsivysčiusiuo
se kraštuose. 

1937 m. Amerikos f a rmac i s tų 

vežti. 
Apskaičiuota, kad apie 23 mil. 

amerikiečių turi kraujospūdį. 
kuriam gydyti nuo 1963 m. ne- bendrovė paleido į rinką n a u j u s 

j buvo išvystyta paveikesnių vais vaistus užkrečiamiems organiz -
jtų. Tuo metu Europoje buvoįmams f bakterijoms) naikinta 
išvystyta net penkios rūšys. 

Grėsminga padėtis 

Daugumas Amerikos gydyto-

skysčio pavidale. Jie buvo p a v a 
dinti sulfanilamide e leksyru, š i s 
tirpinto jas lethylene glycol) ne 
buvo laboratorijoje t y r i n ė t a s . 

jų susirūpinę, kodėl vaistų iš- į Jį panaudojus, pasirodė, k a d j i s 
pats y r a nuodai ir nuo j o rnirė 
apie 100 žmonių. Dėlto 1938 ra. 
kongresas išleido įs ta tymą, rei-

vystymas taip lėtai eina. 1972 m. 
22 pirmaują vaistų ekspertai, 
vadovaujami anestesiologo dr. 
Robert D. Dripps, įskaitant šir- į kalaujantį visų vaistų ty r inė j i -

"giJjH| džių operacijomis pasižymėjurį! m u 3 sustiprinti. 
— Micheai DeBakev. kardiologai 1 9 6 2 m - b u v o k l e i s t a s š io J-

Irvine H. Page ir farmacininką! statymo pakeitimas, kur io pas i -
Louis Lasagna, priėjo išvadą, rodymą išsaukė vaistai tha l ido-

Naftos Mironas palietė Vak. Vokietijos pramonę. Gerokai sumenkėjo 
tekstilės gair-voi. kuriai reikalingos nailono medžiagos. 

kad tikrai vyksta vaistų krizė 
Amerikoje. Jie teigia, kad da
bartinė sistema ne tik paneigė 

mide. š is skausmus r a m i n a n t i s 
vaistas iš kar to a t rodė nekenks -

(Nukelta j 4 pusL) 

ARKIVYSKUPAS JUOZAPAS 
J. SKVIRECKAS 

1873 - 1973 

PREL. L. TULABA 

Seminarija suvedė J. Skvirecką su eile asmenų, 
kurie turėjo jam didelės įtakos ir kurie liko artimi 
jo širdžiai visą gyvenimą. Iš klierikų ypatingą :*pūdį 
jam padarė Jonas Vizbaras. Savo atsiminimuose jis 
rašo apie jį: "Gana aukštas, labai rimtos išvaizdos,j 
tiesiog elegantiškas jaunuolis, baigęs Liepojos gimna
ziją su ypatingais pasižymėjimais ir gerai k a bėjęs 
vokiškai..." (Rankraštis-Atsiminimai, 42a). 

Vizbaras tuo metu buvo slapto klierikų, vadina
mų kazimieriečių, sąjūdžio vadas. Vizbaras draugi su 
Tu m u-Vaižgantu Skvirecką jau pirmais jo klienkavi-
mo metais įtraukė į šį sąjūdį. Vienas iš sąjūdžio tiks
lų buvo skatinti klierikus rašyti j lietuvišką sy udą. 
Štai dėl ko J. Skvireckas pradėjo rašinėti straipsnius 
į Apžvalgą. 

Iš profesorių J. Skvireckui ypatingą įspūdį pali
ko Jonas Mačiulis-Maironis. Maironis pirmamci ;ams 
klierikams dėstė lietuvių kalba katekizmą. Klierikai 

ne tik godžiai skaitė jo slapta parašytą ir platinamą 
poeziją, bet taip pat su dideliu malonumu sekė jo gra
žias, lietuviška meile persunktas paskaitas. "Skambi ir 
gyva Maironio kalba, — rašo J. Skvireckas, — ne tik 
skelbė daugiau ar mažiau jau žinomas katekizmo tie
sas, bet taip pat siekė sielose glūdinčią lietuvybę. Ir 
kaip skeltuvas iš titnago išskelia žiežirbas, taip Mai
ronio žodžiai vertė ištrykšti iš sielos gelmių lietu
viškumą" (Tiesos Kelias. 1938. Nr. 12, 825). 

Baigęs ketvirtą seminarijos kursą, klierikas J. 
Skvireckas, išsiskyręs iš kitų gabumais, seminarijos 
vadovybės buvo parinktas ir vysk. M. Paliulionio pa
siųstas aukštesnėms studijoms į Petrapilio dvasinę 
akademiją. Akademijoje rado naujų draugų studentų 
t a rpe ir vėl sutiko profesorių Maironį, kuris čia dėstė 
moralinę teologiją. 

Kaip tik tais pačiais metais f 18%), kai J. Skvi
reckas atvyko į akademiją, studentų P. Bučio, J. Ma
tulaičio. Tumo ir Vizbaro iniciatyva buvo pradėtas 
leisti žurnalas Tėvynės Sargas. J. Skvireckas tuojau 
įsijungė į šio žurnalo bendradarbius. Jis taip pat įsto
jo ir į akademojoje slaptai veikusį lietuvių studentų 
būrelį Lituania. 

Po trejų metų studijų 1899 J. Skvireckas baigė 
pagrindinį akademijos kursą teologijos kandidato 
laipsniui gauti. Išlaikęs su aukščiausiais pažymiais 
reikalaujamus egzaminus, gavo teologijos kandidato 
diplomą. Atostogoms grįžo į Kauną, kur birželio 24 d. 
vysk. G. Cirtauto buvo įšventintas kunigu. 

Po atostogų jaunas kunigas J. Skvireckas grįžo 

atgal į akademiją tęsti mokslo magistro laipsniui g a u 
ti. 1900 pavasarį, parašęs disertacinį darbą "Compa-
rationes inter eloquentiam ethnicorum et chr i s t ia -
norum" ir išlaikęs reikalaujamus egzaminus, gavo t e 
ologijos magistro laipsnį. Baigęs mokslą Pe t rap i ly 
je, kun. J. Skvireckas išvyko į Palestiną susipažint i 
su šv. vietomis. Apsilankymas Palestinoje p r a t u r t i n o 
kun. J. Skvirecko biblinį žinojimą, kas vėliau pa leng
vino jam Šv. Rašto studijas. 

Kunigas, profesorius, kurijos t a rnau to jas 
Studijas baigus ir grįžus į Lietuvą, vysk . M. 

Paliulionis kun. J. Skvirecką paskyrė vikaru ir m o k y k 
los kapelionu Ukmergėje. Tai buvo tik savos rūš ies 
bandymas, tik pereinamas t rumpas laikotarpis. Iš t ik 
rųjų Ukmergėje jis išbuvo tik kelis mėnesius. P a s k y 
rimą buvo gavęs 1900 liepos 5. o lapkričio 18 tų pačių 
metų gavo pranešimą, kad yra numaty tas profeso
riaus pareigoms dėstyti Šv. Raštą Kauno semina
rijoje, šias pareigas jis perėmė iš kun. prof. A. J a k š 
to-Dambrausko 1901 sausio 1 d. Be šv. Raš to , k u n . 
J. Skvireckui teko dar dėstyti lotynų kalbą ir k a t e 
kizmą. 

Dideli gabumai ir nepaprastas da rbš tumas įgal i 
no jauną prof. Skvirecką ne tik gerai pas i rengt i pa 
skaitoms, bet taip pat šalia paskaitų užsiimti moks l i 
ne kūryba ir atlikti eilę kitų jam pavestų da rbų bei 
pareigų. 

Mokslinė kun. J . Skvirecko kūryba siejosi p i rmo
je eilėje su Šv. Raštu: su jo vertimu į lietuvių kalbą. 

(Bus daugiau) 

• / 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. sausio m. 10 d. 

PRELATAS J. KUČINGIS -
SUKAKTUVININKAS 

Šesiasdešimtpenkerius metus užbaigus 
1973 metų Kūčių išvakarėse 

prelatas Jonas Kučingis, Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, atšventė 65-jį gim
tadienį. Ar tai senatvės riba, 
prie kurios tektų sustoti ir ap-
mąsyti sukaktuvininko nueitą 
kelią? Tačiau, užuot ieškojus 
atsakymo j šį klausimą, ver
čiau prisiminti amerikiečio pe
dagogo Samuel Ullmann'o žo
džius, nusakančius žmogaus se
natvės ir jaunystės ribą. 

"Išgyventi metai žmogaus ne
sendina, žmogus sensta, kai ne
tenka idealų. Metai raukšlėja 
veidą, entuziazmo netekimas — 
sielą. Tu esi tiek jaunas, kiek 
pasitiki savimi, ir tiek senas, 
kiek esi nusivylęs. Kol tavo šir
dis jaučia Kūrėjo, pasaulio bei 
žmonių grožį, linksmumą, drą
są, •didybę ir galią, tol tu esi 
jaunas. Tik kai tu nuleidi ran
kas ir tavo širdis apsidengia 
pesimizmo šerkšnu ir cinizmo 
ledu, tada tu tikrai esi senas, 
ir Dievas tepasigaili tada tavo 
sielos". 

K a s pažįsta prelatą Kučingį, 
neturi jokių abejojimų, kad j i s 
nėra praradęs nei idealų, nei en
tuziazmo, nei pasitikėjimo sa
vimi. Tad ir apie sukaktuvinin
ko senatvę kalbėti negalima. Tai 
tolima ateitis. Net gi senatvės 
raukšlės iki šiol nedrįso paliesti 
jo veido. Tačiau 65-rių metų su
kaktis yra tinkamas laikas pasi
žvalgyti po sukaktuvininko "vi
dudienio sodus''. 

Dekadų laiptai 

Iš biografinių duomenų ma
tyti, kad sukaktuvininko gyve
nimas tarsi suskanduotas de
kadomis. 1927 m., baigęs vidu
riniąja mokyklą Švėkšnoje, j is 
išvyko mokslo tęsti j saleziečių 
kolegiją Torine, Italijoj. 1937 
metai ženklina lemtingiausią į-
vykį sukaktuvininko gyvenime: 
baigęs Telšių kunigų seminari
ją, gauna šventimus ir kaip ku
nigas pirmą kartą prisiartina 
prie Dievo altoriaus. Nuo dabar 
jauno kunigo dienos prisotintos 
pastoraciniu, pedagoginiu ir t au 
tiniu darbu bei veikla. Dar kar
tą grįžta Italijon pagilinti tei
sės ir pedagogikos studijų, ka-
pelionauja Šilalės ir Telšių gim
nazijose, eina karo kapeliono 
pareigas 6-jo L. K- Margio pul
ke, bendradarbiauja spaudoje. 
Buvę Telšių gimnazijos moki
niai, čia ir Lietuvoje, savo ka
pelioną prisimena ne tik kaip 
religijos mokytoją, bet ir kaip 
neturtingų mokinių globėją ir 
šelpėją. Jis anomis sunkiomis 
karo meto dienomis neturtin
giems mokiniams buvo suorga
nizavęs Telšiuose valgyklą ir 
bendrabutį. 

T a pati dekada sukaktuvinin
ką iš Žemaitijos per Vokietiją 
atvedė ir į Kaliforniją. 

Ang^ų mieste 

Nauja dekada sukaktuvininką 
pašaukia j naujas, pionieriškas 
ir atsakingas pareigas. 1947 m. 
kun. Jonas Kučingis tampa Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonu. Darbo krūvis ir 
pareigų gausa jį tose pareigose 
tebelaiko ir dabar. Kiekvienas, 
kuris šimtmečio ketvirtį stebė
jo Šv. Kazimiero parapijos ug
dymą ir lietuviškos bendruo
menės pietinėje Kalifornijoje 
augimą, turės pripažinti, kad. 
parafrazuojant šventraštį. 

Savo įnašą prel. J. Kučingis 
yra atidavęs ir politinei išeivi
jos veiklai. J is yra laimėjęs ne 
vieno įtakingo Los Angeles mies 
to ir apskrities pareigūno palan
kumą lietuviams, o vykdyda
mas Vliko pavedimą, regis. 1960 
užmezgė kontaktus su kongres-
manu Glenard P. Lipscomb, ku
ris 1961 m. jau Leonardo Valiu
ko iniciatyva tapo žinomo kon
gresinių rezoliucijų sąjūdžio pra 
dininku. 

Kun. J . Kučingio darbai Ka-

Prel. Jonas Kučingis 

lifornijoje neliko nepastebėti. 
Dviejų dekadų triūsas Šv. Ka
zimiero parapijoje 1966 buvo 
apvainikuotas — jam suteiktas 
bažnytinis Įvertinimas — prela-
t ū r a Rt. Rev. titulu. 

Tačiau būtų neteisu teigti, 
kad visus planus prelatui sekėsi 
realizuoti lengvu ir sklandžiu 
keliu. Būta nesupratimų, nesu
sipratimų, audrų ir audrelių, 
kurios aštriausias formas buvo 
įgijusios tuo metu. kai buvo 
sprendžiamas šv. Kazimiero pa
rapijos suteritorinimo klausi
mas. Tačiau, matyt, abiejose 
pusėse būta geros valios, kad 
buvę nesusipratimai neišdildo
mų randų širdyse nepaliko. I r 
tie, kurie atsidūrė "pralaimėto
jų" pusėje (įskaitant ir šių žo
džių autorių), nuo savo para
pijos nenusisuko. Parapijos ge
rovė ir jos vadovo autoriteto 
palaikymas buvo ir pasiliko vi
sų pa-ipiečių garbės ir parei
gos reikalas. Iš antros pusės, 
ir pats prelatas laiko ir patir
t ies poveikyje į kai kurias iš 
kitų židinių ateinančias inicia
tyvas ėmė žvelgti iš kitos per
spektyvos. I r taip jvyko žmo
giškas minčių ir idėjų suartėji
mas. 

Prie 65-rių metų amžiaus ri
bos prel. J. Kučingis vis dar 
tur i naujų planų, kuriuos, kaip 
ir visus kitus praeityje, reikia 
manyti, sėkmingai realizuos. O 
kai ateis diena užtarnautam po
ilsiui, parapiečiai tvirtai tiki, 
kad prelatas paliks įpėdinį, ku
r is šv. Kazimiero parapijai už
tikrins lietuvišką ateitį naujam 
šimtmečio ketvirčiui J . Kj . 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N . Y. 

ROCKESTERIO L B JAUNIMO 
SĄJUNGA VEIKIA 

dideliu užsidegimu. Jie daug su
žinojo apie kitų kolonijų padėtį. 
Atstovai tikisi IJ-rą š iaurės A-
merikos Lietuvių jaunimo su
važiavimą suruošti Rochesteyje. 
Iš anksto visus kviečia. 

Korespondentas 

Vilniaus sukakties minėjime Ottavoj poetas Kazys Bradūnas skaito sa
vo kūrybą. Šalia istorikas dr. Juozas Jakštas ir dr. Marija Ramūnienė. 

KANADOS ŽINIOS 
Ottawa, Ont. 

KODĖL TRŪKSTA VAISTŲ 
(Atkelta iš 3 pusL) 

mingas. Bet vėbau pasirodė pa
vojingas žmonių sveikatai. Vak. 
Vokietijoje jį pardavinėjo visiš
kai be receptų. FDA pareigūnė 
dr. Frances Kelsey iš vokiškų 
šaltinių patyrė , kad jie sukelia 
nervų uždegimus tiems žmo
nėms, kurie ilgesnį laiką juos 
naudoja. J i pagalvojo, kas atsi
t iks su nėščiomis moterimis, lau
kiančiomis kūdikių, jei jos juos 
panaudos. Europos moterys, ku
rios tik naudojo šiuos vaistus, 
pradėjo gimdyti kūdikius su su
žalotomis kūno dalimis. Vak. 
Vokietijoje gimė apie 5000. An
glijoje 400 ir Amerikoje 18 to
kių kūdikių. Kongresas išleido 
labai griežtą įstatymą vaistų ko
kybei ir saugumui užtikrinti. 

Biurokratinis medis 

Kenksmingi vaistai sukūrė 
sąlygas biurokratiniam medžiui 
šakotis. Vaistų tyrinėjimus FDA 
apsitvėrė įvairiomis taisyklėmis, 
kurios skleidžia naujas atžalas 
ir daugina darbą. Daugiau jo
kių vaistų, a r jie vietoje ar už
sienyje pagaminti. negalima 
naudoti, kol nėra išbandyti gy
vuliams. 

1948 m. Parke, Davis ir Co. 
gavo leidimą savo pagamintiems 
vaistams, kai pristatė 73 pusi. 
rašytų davinių, kurie užtikrino 
Beny Ii n expectorant vaistų ko
kybę ir saugumą. 1968 metais 
dėl anastesinių vaistų Ketalar 
turėjo parašyt i 72,000 pusL ir 
įrišti į 167 tomus. 

Šių vaistų kokybei įrodyti ty
rinėjimai užtruko apie 7 metus. 
Pirmiausia išbandė ant gyvulių, 
o vėliau — ant žmonių. Paga
liau davė ligoniams. Kol leido 
naudoti, da r užtruko dveji me
tai. Anglijoje apie šiuos vaistus 
užteko t ik 857 pusi. ir po 4 mė
nesių jie buvo naudojami. 

Dėl gausybės taisyklių ir in
dustrinių ppriežasčių naujų vais 
tų klinikiniai bandymai Ameri-

U E T U V I U KATALIKU MOKS
LO AKADEMIJOS O T T A W O S 

ŽIDINYS PAMINĖJO 
VILNIAUS SUKAKTĮ 

Gruodžio 9 d. į Ottawos uni
versitetą susirinko Ottawos ir 
Kin-gstono LB nariai atšvęsti Lie
tuvos sostinės Vilniaus 650 metų 
sukaktį. LKMA Otta\vos Židinio 
pirm. dr. Marija Ramūnienė ati
darė minėjimą, pasveikindama 
svečius, pabrėždama, kad minėji
mo tikslas pasididžiuoti savo pra
eitim, pajusti, kad esame neatski
riama savo tautos kartų grandies 
dalis, pakelti tautinės savigarbos 
jausmą, ypatingai mokyklos suolo 
jaunimui priminti savo pareigas 
tautai. Po atidaromojo žodžio dr. 
Marija Ramūnienė pakvietė Ži
dinio vicepirm. dr. kun. Viktorą 
Skilandžiūną pravesti minėjimą. 

Prelegentą dr. Juozą Jakštą pri
statė buvusi jo mokinė gimnazijoj 
ir vėliau Vilniaus universitete ot-
ta\vietė Liuda Daunienė. Dr. Juo
zas Jakštas kalbėjo tema: "Vil
nius — lietuvių tautos - valstybės 
branduolys." Būdamas vidurinių 
amžių istorijos specialistas, profe
sorius daug dirbo Lietuvos istori
jos srityje. Savo brandžioj paskai
toj prelegentas pateikė senų ir 
naujesnių istorinių dokumentų ir 
jų įdomią interpretaciją. Prele
gentas 'peržvelgė istorinių įvykių 
pynę, kaip iš atskirų genčių susi
kūrė galinga XIV a Lietuva, o 
Vilnius tapo R. Europos kultūri
n iu centru. Apibūdindamas seno
sios sostinės vaidmenį valstybės 
gyvenime, jis iškėlė ir Vilniaus 
universiteto įtaką tautai. 

Meninėje daly poetas Kazys 
Bradūnas, pristatytas dr. Al
girdo Jurkaus, iš savo naujos po-

Per savaitgalį prieš Kalėdas 
Rochesterio Jaunimo sąjunga 
aplankė v i r i dvidešimt šeimų v- v* 
giedodami lietuviškas kalėdines DrOOklVt l . , I N . Y . 
giesmes. R. Obalie ir K. Sala-
džius paruošė ja inimą giedoti 
keturiais balsais. Giesmės buvo 
senos Pennsylvanijos lietuvių 

MAIRONIO L l T r A M S T l N f S 
MOKYKLOS PARENGIMAS 

Maironio lituanistinės mokyk-
labai gražios. Dalyva- los mokinių parengimas įvyks 

vo apie 20 jaunimo. Lankant • sekmadienį, sausio 13 d., 3 vai. 
buvusį kleboną, kun. J. Bakšį,! p. p.. Kultūros Židinyje, 
senelių prieglaudoje, susidarė Bus suvaidinta "Karalaitė ir 
labai gražus įspūdis. Kleboną; septyni nykštukai ' , režisuoja-
Bakšį jaunimas surado bevaka- mas Ramunės oesnavičienės, ku-
rieniaujantį kafeterijoje. Jauni - ; ri jau pernai sėkmingai vaikus 
mas pagiedojo ne tik klebonui,\ paruošė vaidinimui "Grybų ka-
bet ir apie 40 ten pat valgan- į r a s " . Ramutė česnavičienė y ra 
čių. Lietuviškos giesmes ir jiems | labai gerai rAžjstama New Yor-

ko ir New Jersey lietuviams 
kaip veikli skautė ir gabi mo
kytoja. 

patiko. Klebonas Bakšys su vi
sais pasisveikino, daug pažino: 
daug buvo pa t s krikštijęs. Ap
skritai, kalėdinis giedojimas pa
sisekė. 

Tą patį savaitgalį jaunimas 

Žiūrovai turės progą pama
ty t i tikrą karalaitę su nykštu-

. , . < kais ir užburto miško gyvento-
Jurgio parapijos baz • . . ~n ., . -išpuošė Šv. 

nyčią Kalėdoms. Vėliau tą sa
vaitę t r y s jaunimo atstovai iš
važiavo j Clevelandą. į pirmąjį 
Šiaurės Amerikos Lietuvių jau
nimo suvažiavimą. Atstovai bu
vo labai patenkinti — grįžo su 

ezijos knygos "Pokalbiai su karą 
lium". Išgyvenimu nuspalvin
tas jo žodis skambėjo jautriai ir 
įtikinančiai. 

IškiLmės baigtos priėmimu M. 
ir A. Ramūnų suruoštu visiems 
minėjimo dalyviams. 

Dalyvis 

jaus, viso apie 70 veikėjų. 

Šiuos miško gyventojus šo
kiams ruošia Aldona Rygelytė, 
išraiškos šokių ir dramos stu
dentė Hunter kolegijoje, New 
Yorke ir privačioje mokykloje, 
savo studijas seniau pradėjusi 
Sacred Heart universitete, Brid-
geporte, Conn. K. 

— Amerikoje vienas žmogus 
žemės ūkyje pagamina produk
tų 52 asmenim, o Sov. Rusijoj 
1 t ik 7 asmenim. 

mažo garstyčių grūdo išaugo I ko j pradedami kur kas vėliau. 
medis, kuriame jaukiai jaučiasi 
dangaus paukščiai, šv . Kazimie
ro parapija yra tapusi stipria ir 
veiksminga bažnytine, tautine 
ir kultūrine institucija. Dauge
lis katalikiškų oragnizacijų, li
tuanistinis švietimas, Kaliforni
jos lietuvių spauda, kasmetiniai 
didieji parapijos koncertai y ra 
gimę sukaktuvininko iniciaty
va ir dabar pilnai ir dalinai ba
zuojasi šv . Kazimiero parapija. 

negu kitur. Mat, reikalaujama 
ilgesnio bandymų tarpsnio — 
dažnu atveju daugiau metų — 
ir daugeliui tūkstančių ligonių. 
Tai pareikalauja apie 2 7 - 7 mėn. 
t a rp Amerikos ir užsienio laiko 
paleidimo į apyvartą. Uždelsus 
jų panaudojimą, padidėja iš
laidos net keletą milijonų, ku
rie vėliau uždedami vaistų var
totojams. 

Eksper ta i nustatė, kad. pa

tenkinus FDA reikalavimus, kai 
kurie vaistai niekada nebūtų 
patekę į apyvartą, jei būtų bu
vę bandomi vien su žmonėmis. 
Atrodo neįtikėtina, kad aspiri
nas galėtų praeiti dabartinį pa
tikrinimą. Kai kuriais atvejais 
sukelia žiurkių ir kitų gyvulių 
gimdymuose sutrikimų. Pana
šioje padėtyje y ra penicilinas, 
nes nuo pastovių įšvirkštimų 
po keletos dienų jūrų kiaulytės 
ir balėsai nudvesia. Dr. Wardell 
pasakė, kad bet kurie vaistai, 
panašūs į peniciliną, šiandien 
būtų laikomi kenksmingais. 

Kol nebuvo išleistos 1962 m. 
vaistams tyrinėti taisyklės, far
macijos pramonė pagamindavo 
per metus 43 naujus vaistus. 
Po jų išleidimo gamyba kasmet 
kri to iki 17, o per pastaruosi 'is 
3 metus iki 13. Nepaisant, kad 
pagaminama mažiau rūšių vais
tų, tyrinėjimų ir švaistymo iš
laidos paskutiniais metais pa
kilo iki 728 m i l Prieš ta i jos 
per metus siekdavo tik 212 mil. 
Iki 1962 m. pakakdavo dvejų 
metų tyrinėjimams, o dabar nu
sitęsia ligi septynerių metų. 

Reikia suprastinti poreikius 
Vaistams patikrinti poreikius 

reikia suderinti su šių dienų gy
venimu. Kol taisyklės varžys 
bandymus, nebus padaryta pa
žangos ir nebus pašalinta vais
tų krizė, kuri tur i įtakos ligonių 
gydymui. Pfitzer, Inc., vadovas 
dr. Gerald D. Laubach nusi
skundė, kad vaistų tyrinėjimus 
varžančias taisykles reiktų sku
biai pakeisti ir peržiūrėti FDA 
priežiūros poreikius. Dr. Lasag-
na teigia, kad užtenka trumpo 
laiko gero klinikinio darbo įro
dyti vaistų kokybę ir saugumą. 

FDA mėgina įrodinėti, kad 
nėra tokio atsitikimo, kuris liu
dytų naujų vaistų sulaikymą dėl 
biurokratinių taisyklių. Tačiau 
paskiri FDA žmonės nesutinka 
su dr. Henry Simmons išvedžio
jimais. Buvęs Bureau vaistų j -
staigos vadovas pasakė, kad ga
lima dar daugiau reikalavimų 
pastatyti ir moksliškai juos pa
teisinti, bet bus prieita prie to
kio taško, kada "žąsis nebega
lės padėti daugiau auksinių kiau 
šinių". Sir Derreck DunJop pa
sakė, kad griežti įstatymai var
giai gali būti pritaikomi vaistų 
išradimams. Kiekvienas vaistas 
atstovauja atskiram klausimui, 
kurį reikia spręsti sveiku protu, 
o ne kietu potvarkiu. 

!fs a!wo/s Standard savlngs time at Standard Federal 
Savings. And ir*s been that way since 1909. We 
belfeve that anything can be yours if you save for it. 

With our Six Savings Plans, your money will grow 
[ with the highest interest rates we can offer. 

What's more, there's a certain satisfaction to saving 
a satisfaction you'll feel even after your goal is met. 
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ŽURNAL3STŲ POPIETĖ SU dienė ir Mvkolas Vitkus. 
V. RASTENIU Oficialioje dalyje kalbėjo: LB ; 

ap>'l. pirm. Jonas Urbonas, 
Paskutinė 1973 metų žurnalis- DLOC pirm. A. Sukauskas, šau

tų popietė įvyko gruodžio 23 d. lių sąjungos pirm. Vincas T a m > 
Lidijos ir Vlado Mingėlų na-!šiūnas, tautinės sąjungos pirm. 
muose, dalyvavo žurnalistai ir jų ! Jonas Švoba, L. Fondo Detroito 
s\'eciai viso 32 asmenys. Iš Nevv j vajaus kam, pirm. Vyt. Kutkus 

DRAUGAS, ketvirtadiem.s, 197-1 m. sausio m. 10 d 

MŪSŲ KOLONIJOS H 
East St. Lotlis, Iii. 

Yorko buvo atvykęs žurn. Vin
cas Rastenis su -ponia. Jis kalbė
jo mūsų spaudos reikalais, po to 
vyko įdomios ir gyvos diskusijos. 
V. Rastenio nuomone mūsų 
spauda yra gera, bet galėtų būti 
geresnė. Algis Zaparackas pa
klausė — ar Akiračiai gerai at
lieka spaudos darbą? V. Raste
nis atsakė, jog stengiasi. 

Vytautas Alantas mano, kad 
mūsų spaudą mūsų sąlygomis 
yra gera ir atlieka savo užda

vinį. Vytautas Kutkus mano, 
kad reiktų rašyti tik tiesą, bet 
nepervertinti. Alfonsas Žiedas 
klausė — O kas tai yra tiesa? 
Ar daug tiesos Amerikos spaudo
je? Alfonsas Nakas teigė, jog pa
rašęs tiesą (Naujienose), kad 

, mas 
konkursas 

ir Vyt. Alantas. Čia buvo kelia- LB Detroito apyl. 
mos įvairios Detroito problemos, ; Jankienė. 
kartu pareiškiant pasitenkinimą, į 
kad Detroito žurnalistų skyrius: m a s ..j^g a n d 
ėmėsi iniciatyvos tokioms popie- \ 
tems ruošti. 

Po šios oficialios dalies vėl se
kė diskusijos ir nežinia, kiek jos 
būtų nusitęsusios ir kiek dar į 
klausimus būtų galėjęs atsakinėti 
V. Rastenis. Tačiau diskusijas 
reikėjo nutraukti dėl mažos eis
mo nelaimės. Pravažiuojantis 
koks tai autovežimis su dviem 
"Snovvmobiliais" užkabino ir 
šiek tiek aplamdė A. Sukausko 
automobilį. Atvyko policija ir 
nuotaika buvo sugadinta toli
mesnėms diskusijoms. 

Popietę suruošė L Žurnalistų 

lit. mokyklos eglutėje "Laimis kaialy. pagrindiniai vaidintojai. Rež'savo Danutė 
Nuotr. Al. Astašaičio 

MIKE A. GOBERIS 

A. Goberis 3^44 m. rudeniop 
pasi t raukė į Vokietiją. Apsisto
jo Pomeranijoje, Goldenberge. 
Čia susipaž'r.o taip pa t nuo ko
munistinio teroro pasitraukusią 

, rė. Visi šios kolonijos lietuviai 
i šią liūdną ž'nią labai jautriai 

pergyveno. Visiems mums kiek-
. vaaa lietuvis yra brangus, o 

ypač mažai kolonijai. 

Velionis vaikų neturėjo. Pa-
"•iko dideliame tkausme jo žmo
na Salomėja Krišč ūnaitė - Go-
berienė, Feliksas ir Antanas 

Qeen\ 
su dovanomis 

Salomėją Kriščiūnaite ir ją ve-1 Kriščiūnai su šeimomis, visi ko
de. 1947 m. emigravo iš Uch-j lonijos lietuviai ir jo pažįstamie-
tės į Angliją da rbams . 1C--39 m. {ji-
vasarą jo svainis Fel iksas Kriš
čiūnas, gyvenantis E a s t S t Lou-
is, E'.., sudarė Goberiams sutar
t i s atvykimui į Ameriką. Tų 

Velionio palaikai buvo pa
šarvoti Kassely laidotuvių na
muose, Fairview Heights, IU., 
o gruodžio 22 d., po gedulingų 

šokių ' — Linas Mikuli >nis. Rimas bo bei radijo valandėlės darbuo-
ir kiti Kasputis ir Viktorai Nakas vado- tojais ir pareikšti savo nuomo-

įvairumai. vavo Moksleivių a- intnkų žie- nes ir pageidavimus. Radijo klu-
Apsirengusiems pagal 1950-jų : mos 

metų madą įėjimo bilietų kainos metu 
mažesnės. j lyvavo 8 Detroito v ,<sle:viai. dienio rytą, vieną sekmac. savo geradarius, č i a jie tuojau Į ̂ no katalikų kapinėse Belle-

I šį pirmą Detraito studentų ir — Studentas Viktoras Nakas metuose padarykime atvirkše susirado darbą Bussmann elek- ^ g ^ 
vyresniųjų gimnazijos klasių mo- praves akademijos irarr.ą Va- — aplankykime radijo klubą. Ai I trinių kamščių fabrike, kuriame; 
kinių pasilinksminimą naujoje sario 16-tos mLnėjior.e. kuris įvyks vykdami j šį renginį, sus t ip r in - , -^ pertraukos dirbo iki mirties j Aleksas buvo gimęs 1910.XL 
parapijos salėje rengėjai kviečia vasario 17 d. Kultūriniame cent- sime valandėlės nelabai stiprų 1c.73.xn.i9 d. Aleksas buvo iš-: 25 d. Lietuvoje, Kažan:ų kaimo. 

kursams Da; tvoję Naujų bas radijo bangomis detroitie- p a č i ų metų vasaros pabaigoje; p a m a l d ų lietuvių parapijos baž-
t savaitgalyje. Kursuose da- čius aplanko kiekvieno sekma- Goberiai laimingai persikėlė pas • x ; o i e r ^a -do t i Kalvarijos 

gausiai dalyvauti. Rengėjai 

ĮSPŪDŽIAI IS NATIONAL 
H O N O R SOCIETY IŠKILMIŲ 

NoreŽkos koncertas jam' patikęs, \ s-gos Detroito skyriaus valdyba, 
o kiek po to gavęs "pylos". Ire-! pravedė sk>r. pirm. VL Selenis. 
nai Alantienei nepatinka, kad j Sekanti' žurnalistų popietė 
mūsų spauda kai ką "persaldi-! įvyks sausio 20 d. 2 vai. pas Ade
ną". Tačiau kiti teigė, jog kriti-1 lę ir Alfonsą Žiedus. Sudaryta į-
kuoti daug lengviau, negu ką j domi programa, 
nors teigiamai įvertinti. V. Alan- Įtys Jonas Švoba, 
tas ypatingai nepagailėjo kriti
kos amerikiečių spaudai ir tele-

LB NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

Renkasi visa Benediktine aukš
tesnioji mokykla į salę kur pager
biami naujieji "National Honor 
Soeiety" nariai. Priekyj sėdi tų iš
rinktųjų tėvai ir mokytojai, o mes 
už jų. Ateina senjorai, ilgais smė
lio spalvos apsiaustais, kaspinai 

paskaitą skai- j puošia jų pečius. Po jų eina nau-
i jieji garbės nariai, pasipuošę il-

VI. Selenis gals mėlynais apsiaustais. Sėda 
visi scenoje ir po ceremonijų iš
šaukia kiekvieną, sveikina už gerą 
mokymąsi, gerą elgesį ir už tai, 
kad prisideda prie mokyklos bend
ruomenės darbo, ir senjorai puo

l į . D e t r o , ; t o tautinr sc.<ių grupe | iždą, ' ̂ t a rnavęs t ikrintojo vietą, j Seinų apskrityje, pasiturinčio ū-
Silame a Stasio . :t,aus Sau-; __ Algis Zaparackas skaitė Atvykę į E S t Louis Gobė- kininko šeimoje. Baigęs gimna-

Erq Kuopos kan.-c.in ų ansamb- • paskaitą š iaurės Amerikos jau- Į r i a i taojan įsijungė j visuome- i ziją ta rnavo civilinėje aviacijo-
lis yra pakviesti atlieti meninę n imo suvažiavime, kuris įvyko i n i n i apyjMūšs veikimą. Per eilę je ir k_tose įstaigose, 
crogramą. Naujųjų Metų savaitgalį Cleve- į m e t j e a b u d u ^ ^ sutikda- i — . -

Chicagos tautinių šokių an-' I a n de . ' ̂  ^ t i rerlcami 7 v a l d v b a nie-' T ė V 5 * u ž a u ^ n o 4 s u n U s a ™~ 
L. K. Moterų ,gc, žaidimų Zc^et n ^ k y d ^ v o ^ Z- * * " 5 į ^ ^ * " ^ 

v o ^ ^ su * * f komunistai yra iš-
samblis "Grandis" ar.-vksta į 

šia juos kanpinais. Džiugu man, 

" "'" ~r" 

vizijai. 
Tačiau diskusijose bendros iš 

vados galima buvo prieiti, jog] 
mūsų sąlygomis apauda savo už- j L B Detroito apylinkė, rengda-
davinį atlieka gerai, nors tobu- j ma N. Metų sutikimą Dievo Ap-
Įėjimui dar yra nemažai erdvės.! vaizdos parap. Kul tūros centro: kad iš dešimties naujai priimtųjų 
Diskusijose dėl spaudos dar da-Į salėje, norėjo pridėti bent kiek I yra du lietuviai — tai Algis Asta-

i lietuviškumo ir kul tūros . Šalia '• šaitis ir Dana Veselkaitė. Po to 
j salės y ra bažnyčia, todėl nutar- : išsaukiami atsistoja p. Miller, ku-
| ta surengti prieš pa t N . M suti- \ rių ketvirtas sūnus priimtas į Na-
| kimo balių pamaldas — lietuv. tional Honor Society. Ir susimąs-
įšv. Mišias, Po Mišių visi ėjo į i tau, kada gi mano ateis eilė. 
i salę, susibūrė prie stalų ir pra- Kristina Veselkaitė __ ".. . _ 
i dėjo puotą. Ats i rado valgiai, gė-
! rimai ir muzika. Baigiant is 12 
i vai., LB Detroito apyl. pirm. Jo-
1 nas Urbonas pasveikino susirin- ; 

kusius, palinkėjo gerų ir laimin
gų 1974 m. ir paragino būti ge
rais LB nariais. Taip pat pasi
džiaugė, kad 1973 m. baigta sta-

I tyt Dievo Apvaizdos bažnyčia i r 
; Kultūros centras. Atsistojimu 
pagerbta Lietuvos vėliava ir su-

: giedotas Lietuvos himnas . 
Reikėtų pasakyti , kad tai ge- : 

Žurn. Vincas Rastenis iš Xew Yorko j ra p r a dž i a . Visi N. M. sutikimo 

B. Detroito apylini-:'-> valdyba. 
Robt.-tas Selenis 

T R U M P A I 

— Detroito orga "žarijų cent' 
ras paminės savo vr-iklos 30 me-

rektoriaus J. Watson pagerbimą i p a į a r b ą . P a f t a r u o j u metu Alek-1 Z ^ Z ' ^ S ! ^ ^ 
ruošia Pavergtų tautų komitetas • ̂  h u v o I R a T ) v l v a idvboie ^ f 1 1 2 3 . ^ ^ m s*1™2- i I i e l a s 

v a ^ r i o « S TVnv Miltnn Tnn ! ^W, 1 *, ? ' ̂ -eksai, Lsėkis ramvbėje! Jd . 
vasano l o d. I ro j HUton Inn. L . T . sąjungos valdybos kasi-
Pakvietimai jau platinami, smul-. ^ j ^ -a ilgametis Vasario 161 
kesnių informacijų teikia Ber- j ^ m a ^ j a i remti būrelio 94 va-: 
nardąs Brizgys. j d o v a s _ 

— Tautinės sąjungos Detroi- j Abudu Goberiai pasižymėjo' 
tų sukakt i vasar 16 d. 6:30 to skyrius vasario 9 d. 7 vai. Į balsingumu. Kuomet čia veikė 
vai. Lietuvių namu se. Ta pačia Lietuvių namuose ruošia Xepri- j Aušros choras, iie jame mielai 
proga bus pagerbus N'epriklau- klausomybės atkūrimo sukak- j dalyvaudavo, nors gvveno ato-
somybės atkūrimo sukakties mi- ties minėjimą. Dalyvauti kvie-; j ^ ; ^ n u o lietuviško veikimo vie-
nėjimo pagrindini.-; kalbėtojas čiama ir Visuomenė. j vietovės, bet niekuomet nepra-
Valdas Adamkus Minėjimas — Užgavėnių linksmavakarį i ieic,.įavo choro repetiedių. Nu-
įvyks sekančią dfeną 2 vai. Kul- — balių ruošia Detroito ateiti-1 £ t o j u s veikti Aušros chorui, čia 
tūriniame centre. ninkai vasario 23 d. 7 vai. Kul-1 s u o r g a n i z a v o bažnytinis cho-

— Radijo klubo gegužinė po tūriniame centre. Meninėje pro- i r a s (joberiai be jokio prašymo 
stogu sausio 20 d. prasidės gramoje girdėsime sol. Eleną 

— Jei an t krosnies išbėgo 
verdantis vanduo. reikia t a s 
vietas pabarstyti druska, ir ne
malonus svilėsių kvapas dings. 

ŠEIMA TAUTINĖJE 
BENDRUOMENĖJE 

JAUNIMO ŽINIOS 

Lietuv 
Veiks bufetas 
turės progos pasikalbėti su klu-

dalyvavęs Detroito žurnalistų po- j 
pietėje. rengėjai turėtų pasirūpinti ne 

tik užkandžiais, gėr imais ir mu-
lyvavo: Jonas Švoba, Mykolas į zika. bet ir kultūrine lietuviška 
Vitkus, Vladas Mingėla, Anta- • programa. Čia t iktų solisto a r 
nas Sukauskas, Vladas Selenis ir . choro koncertas, deklamacijos, 
fa. 

Po to buvo paklausimai V. 
Rasteniui įvairiomis temomis, 
tarp kitų klausimų jis atsakė apie 
Laisvės komitetą ir kas numato
ma po Sidzikausko mirties, apie 
Enciklopediją anglų kalba, apie 
Balfo dar nelabai seną istoriją, 
kodėl neberašo viename laikraš
tyje, kuriame yra buvęs net re
daktorium ir t. t. 

V. Rastenis į visus klausimus 
atsakė ramiai ir su jam įprastu 
iškalbingumu ir kartu pademon
struodamas savo didelį žinių "ba
gažą". Dėl jo atsakymų vėl kil
davo diskusijos, kurios nepaisant 
jog ne visi buvo vienos nuomo
nės, vyko labai draugiškoje nuo
taikoje. 

Taip bediskutuojant niekas 
net nepastebėjo, jog praėjo 3 vai. 
ir 15 min. Buvo padaryta 45 
min. pertrauka kavutei ir už-
fauEMBB, kuriuos paruošė Li
dija Mingėlionė. Dar prie suruo
šimo prisidėjo Irena Alantionė, 
Erna Garliauskienė. Anelė 2ie-

Detroito skelbimai 
imiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiittii 
P E T R A S P U T R I U S 

Dažo — Dekoravimą* — Ta,iw> 
K&rnbartua Veranda* Garažu* 
įdeda "Plante-r Board". Vtaij rOSlų 

(rrlndu Ir uleny plytele* 
12787 Gr&odcnont Rd., Detroit 
•Och. 48227 — TML VE 8-44)04 

gerai paskai tyta l ietuviška nove
lė a r apysakaitė. Tik tų ir atsi
minimai ar net ge ras feljetonas. 

Naujų Metų išvakarės skir tos 
ne vien, susimetus j didelį būrį, 
paūžti, bet ir kul tūr ingai pra
leisti vakarą, duodant ir dvasiai 
bei širdžiai truputį maisto. 

M. Stonys 

JAUNIMO PASILINKSMINI
MAS 

Detroito Dievo Apvaizdos pa
rapijos jaunimas sa-usio 19 d., 
šeštadienį, rengia naujoje parapi
jos salėje pasilinksmin'imą stu
dentams ir vyresniųjų klasių mo
kiniams. Programoje 1950 metų 
"Rock and RolP šokiai, rinki-

— Detroito studentų oktetas 
"Vakaro garsai", vadovaujamas 
Rimo Kaspučio, atliko meninę 
programą Jaunimo sąjungos suva
žiavime Clevelande gruodžio 29 
dieną. J aun imas buvo suvažia
vęs iš visos Šiaurės Amerikos. 
Clevelando visuomenė šiltai pri
ėmė oktetą. Jaunimas iš kitų 
miestų išgirdęs oktetą pažadėjo 
padaryti pastangas jį pakviesti į 
Chicagą, Pittsburgh, VVashington 
D. C , Philadeuphiją ir kit. Ro
mas Sakadolskis, kuris taip pat 
dalyvavo suvažiavime, prašė ok
teto p a d a r y t juostelę, kad jų dai 
nas galėtų perduoti į Lietuvą per 
Amerikos Balsą. 

"Vakaro garsų" pirmas pasiro
dymas Detroito visuomemei bus 
L. B. Lituanistinės mokyklos ba-
biuje vasario 2 d 

— Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos skyriai buvo įsteigti Ka-

V. CI2IŪNAS 

- - : prie to choro mielai prisidėk), PLB Švietimo Tarybos leidinys, 
etuv.a namuose. Blandytę. muz. Darių Lapinską , [r kfekifea, sekmadienį bei švea .kuriame nagrinėjama šeimos įta-
ir taras. Svečiai ir rašyt. Aloyzą Baroną. i t a d i e n į h&iziy^oie giedodavo. į ka vaikui bei jos vaidmuo, užda-

(shl) Aleksas mirė pereitų m e t ų i v i r i y s ir svarba lietuviškai bend-
' gruodžio 19 d . važiuodamas j ; r u o m e n e i -
darbą su žmona An t kelio bu-i Pabaigoje nurodoma, kaip su-
vo daug sniego. Mašiną vairuo- ! rašyti šeimos kroniką. Leidinys 
t i buvo labai srunku. Velioris )5 psl. su kraujo giminystės ir 
niekuomet r.evė'nodavo darban • svaininės giminystės rodyklėmis, 
i r šj rytą dėk) visas pastar!<ras; Kaina 1.50 dol. Gaunama "Drau-
laiku nuvažiuoti. Aleks^ą ištiko ge". 
širdies smūgis prie vairo ir mi- • t 

$r~%mx:. '^wsr' 

Vaidinimo "Lair 
Vilija Smalinska: 
niauskaitė. 

karalystės" kiškučiai. Iš k. j d.: Danutė Petrulyte. 
Eglė Baltrušaitytė. Vida Duobaite ir Gailutė Cer-

Nuotr. A. Astašaičio 

MEDŽIOKLES BRAXGIAI KAIN'L'aiA 

buvo 500 dol., o iš kitur atvykusiam nados ir JAV jaunimui Clevelan-j JAV Idaho v .stybėje 
de Jaunimo sąjungos suvažiavime > parduoti 602 !- dimai suteikia medžiotojui 5.000 dolerių. 
gruodžio 28 - 31 d. Jūratė Jašai-į teisę medžioti LauJrnriaa avinus. 
tytė ir kiti R ^ i o centro nariai, j Vienais metais vo nušauti tik 
gražiai talkininkaujant Clevelan- 42 avinai. Jų m ičioklės kaina-
do jaunimui suruošė darbingą ir vo 178 tūkstančius dolerių arba 
sėkmingą suvažiavimą. Detroito , vidutiniškai 4 ,2 ' i doleriai už 
jaunimas suvažiavime ne tik at- I vieną, šių medžioklių mėgėjai 
liko dalį vakaro meninės progra- i sako. kad po k. rių metų kai-
mos, bet tarp pat dirbo prezidiu-jna bus iki 7,000 dolerių. Alias-
me bei dalyvavo diskusijų būre
liuose. 

koje vietos gyventojai leidimas 
avinjaučiui sum' tioti kainuoja 

; Detroito lit mok. Kalėdų eglutės programos balerinos ir gėlės. Paruošė Danguolė Jurgnuk •'-. 
I Nucu Ai. A&ta&aičio 

Statistika rodo. kad JAV par
duodamų medžioklės leidimų su
mą sudaro apie 16S mil. dolerių. 
Visame Amerikos krašte yra 
50 milijonų medžiotojų ir žve
jų- J"1 

iiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiti 

LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

A.L.R.K. Kunijru Vienybės 
Laidojimo apeigų knyga nurodt 
Įvairias šv Mišias u? mirusius 
Šį vadovą laidojimams kiekvie 
na parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti
nimus. 
Kaina 50 centų. (25 centai pašto ir 
mokesčių išlaidoms). 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chieago 111. 60629 

nillHllllllllIflIlHIIIIHlIflflIlIMtlIfMIHIMf 

RINKTINES KNYGOS JAUNIMU' 
SENASIS K A B O T O MATATCTRį 

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų haud)'-.- i.H&tku MN * 
yvaiF apk- idomų žemait) Matatutj ir jo daugyba tiuo'ykio 

kariaujant už svetima karaiių ir paskui *ą patj karalių moK1 

nani karaliauti . Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00. 

Puiki ir nepaprastai jdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty-
vų knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruot* 
114 psl. kaina $3.75. 

GREVff PASAKOS 

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienphi-
viais išvykusius į tobmų miškų lankas, ir jų įdomius nuoty
kius vasaros naktimis. Iliustruota. 70 psl., kaina $3.00. 

RYTŲ PASAKOS 

J lomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
uani jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos 220 peL, 
k a t a $2.50. 

JCBEVtNKO SrNDBADO NX0T\'K1AJ 

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiomoa 
'T .ARtnatis ir viena naktis" ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
•V.ridhado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose 
.; ,.',c formatas 112 psl kain* $2 00 

?\ V*- R i s K \ " NKIMS i\V\ tKM.htTt* NKI 'UA*! ' ' 

salio SroogM istorine apysaka npu žemait) bt-riiiuką kunv 
l>\2 metais iš Viekš.iių j Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną 

->eiikelia»itį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų *v nuotykių tf 
i- Tliiistnaota Virš 200 psl kaina S2.o0. 

N A K T I S KARALIUKU.OST. 

hroliu Gnmų pasakų rinkinv's. kuriame tr Pelenė. IT Snieg-
•>e(.ė. Snifguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasako* 
n'Mų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai daug : ' iustracijų Oi 
•e :<* forr.ia'as 1<V) psl.. karna 3 00 

Visos šios knygos yra vertingos ir reikabngos jūsų vaikų 
ut'.iotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE 

Phnois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 p r o c 

http://1c.73.xn.i9
http://kan.-c.in


UJCAS, ketvirtadienis, 1971 m. sausio m. 1U d. 

Vištos savanoriai už nuopelnus vyresnio amžiaus etninių grupių žmonių suradimo projektui (Project Senior 
Ethnic Find) apdovanoti Amerikcs vėliavomis, plevėsavusiomis virš sostinės vVashingtono vyriausybės rū
mų (Capitol). ir pagyrimo laiškais. Iš kairės: Vytautas A. Raškauskas (liet.). Antonio Faustini (ital.), My-
ron Korupas — regionalis ACTION" ir VIŠTOS direktorius, gen. Mikas Rėklaitis (liet.) ir George Daczyszyn 
(ukrain.). Nuotr. Vvt. Raškausko 

MŪSŲ KOL 0 N I J OS E 
Miami, Florida 

SUŽIBO ŽIBURĖLIAI 

Kartą ir mūsų lietuviu kolo
nija nušvito kultūrinaiis dar
beliais bei pasirodymais. Tur 
būt, neapsiriksiu manydama, 
jog tam daugiausia prisidėjo 
Gundos ir Kęstučio Kodaėių per . 
sikėlimas ir pastovus apsigyve-
nimas Miami. 

Nemažesnis yra nuopelnas ži
nomo žurnalisto Vytauto Semaš
kos, kuris, gerai mokėdamas an
glų kalbą, seka stambesnius vie
tinius laikraščius ir tuojau pa t 
reaguoja, paraiydamag protes
to straipsnius, paneigdamas iš
kraipyk •: faktus. V. Semaška 
tapo M*c ..i. lietuvių kolonijos 
ramsčiu, kai reikia prabilti an
gliškai amerikiečių spaudoje. 

Spalio 28 d. tas pa ts Vytau-

ną Narūne raudonų rožių puokš- j važiavo j bažnyčią. 10 vai. va
te. Pulkininkas K. Vildžius ir ka ro buvo Berne'ių Mišios, ku-
šeima atsiuntė iš Washingtono ' r ias atnašavo ir gražų pamoks-
pasveikinimus. 

Sekantis kultūrinis pasirody 
mas buvo lietuviška eglutė. O-
na Šilienė su ši)-u. Gunda Koda-
tienė su Kęstučiu Kodačiu ir 
talkininkėmis organizavo puoš
nią lietuvišką, eglutę Bay-Front 
Parko salėje, k u r buvo jvairių 
tautybių papuoštų eglučių. Lie
tuviška eglutė buvo skoningai 
baltomis žvaigždėmis nusagsty
ta, o tų žvaigždžių ornamentų 
Įvairumas tur t ingai puofe ža
lią medį ir t r aukė praeivių akis 
ir buvo gausiai fotografuojama. 
Prie eglutės sėdinti tautiniais 
rūbais Gunda Kodatienė aiškino 
visiems apie lietuvių liaudies 
meną. 

Buvo taip pa t ir !iet. maisto 
stalas, kur mačiau Mišeikienę 

lą pasakė kun. Senkus. Lietuvių 
buvo pilna bažnyčia. Sutartinai 
jie giedojo giesmę "Pulkim ant 
kelių", vėliau kitas kalėdines 
giesmes. J. Narūne 

Waukegan, Illinois 
GAVO PAAUKŠTLNDIĄ 

Kf KORIAI T l T l T l . ' K t T I 
GAILESTINGESNI 

Chicagos kovai su plaučių li
gomis draugija primena kad 
dėl rūkorių daug kančia ir ne
rūkantieji. Savo išleistame biu
leteny draugija pabrėžia, kad 
nerūkantis turi alsuoti dūmus, 
kylančius iš degavuie c igaretės 
galo ir j au rūkori aus išalsuo
tus. Jtraukti kito išalsnoti dū
mai verčia širdj plakti smar 
kiau ir padidina ;s ngliarūksčio 
dujų kiekį kraujvĄ1 bei kelia 
kraujo spaudimą. Net 68rr ci
garetės dūmų pat.M:ka į aplin
kos orą ir jame a t i randa ' dvi
gubai daugiau dervos, nikotino 
ir erzinančių dujų. negu jų gau
na rūkorius. Dūmų pripi ldytas 
kambarys dažnai pa l enk ia t a r 
šos ribą, kuri yra valdžios lai
koma dar pakenčiama. Bent 34 
milijonai amerikiečių y r a j au t 
rūs tabako dūmai:.s. daugelis 
jų kenčia dėl astmos, bronchų 
ir plaučių ligų ir koronarinių 
širdies sutrikimų. Dėl to Chica
gos krūtinės ligų specialistas 
dr. H. Levine primena, kad rei
kia paisyti nerūkančiųjų teisių. 
Jie turi teisę alsuoti g rynu oru. 
Jis ragina rūkorius atsižvelgti 
į nerūkančių sveikatos žaloji 
mą. 

C L A S S i F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

Čia Namai Geri 
2 butu mūras Marijut-tte pke. Mo

derni virtuvS. įrengta^ beismentas, 
naujas guzu šildymas, alumin. langai. 
greložlnS tvora, garažas. $30,500. 

•lar>|ucll« H«irL.r | nam b l ^ 
*uk£to naauLa nu gareiu 30 p iotai> 
? vonios Gezu Šildymas. $19.600. 

Arti uia-Ų rttttį Modernu* 1. 
oaetų maras {rfcr.«taa belameclaa 
Garažas Karpatai. $21,700. 

Martjuette Parfce I % aukSto na
mas. Vlen-ia r>ioderno* butas BU S 
mleg. Ir kitas aukota', tinka vienai 
itdelfe! arba dviem art.mom M m o r 
cyv"ntl $21.500. 

4 butu. gražus mOraa, arti rlenuo-
lyno. naujas gazo Šildymas, alum 
langai, karpetai. S auto mflro garą 
tas. $42.000. 

Tvirtas apartmentinls mūras arti 
Kedzie. pora blokų nuo parko, nau
jas gazo sildvmas. Svertai nudažytas 
$l<5.noo panarnu. Kaina $69.000. 

Platus vertingas lotas. Marpuerte 
pke. prie mokyklų. Kaina $S.9ft0. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. HE 7-7300 

M i - < L I, \ \ K O l S 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTIN!AI 1 LIETUVA 

3erg pr»kiu didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikutai, maistas, akordeonai 
2008 XV. tiSth SC, Chicago, 111. SOU29 

TELKF. — \ \ A 5 - 2787 

PLUMBIHG & HEATING 
* 24 hour service 

PR 9-2955 
H. EVANS 

LB Waukegan apylinkės val
dybos pirm. Ričardas Kružikas. 
dirbęs Johnson Motors Co., 

Priešgaisrinis lėktuvas 
Prancūzijos konstruktoriai sukū

rė specialų įtaisą, kad didelis lėk
tuvas nenusileidęs užpildytų cister
nas vandeniu, f tokį lėktuvą, telpa 
nuo 15 iki 16 tonų vandens. 

Ištuštinęs cisternas, lėktuvas nu
sileidžia arčiau jūros paviršiaus, iš
meta šlangą su savotišku samčiu ir 
vėl greit užpildo cisternas (bakus). 

i 

1 amžiaus. Velionis buvo baigęs 
• Žemės ūkio akademiją, kurioje 

VVaukegan, 111., kaip atskaito- buvo įsigijęs agronomo, sodinin-
mybės vadovas, dabar yra pa- '• kystės specialisto, profesiją, vp . 
kviestas į Admiral Co. 

tas Semaška. LAS ttiami skv- tautiniais drabužiais. Jankienę, 
r a u s pirmininkas, draugą su į i įkepusią 31 pyragą, ir daug ki-

sunešusių daugybę jvairių I g į ^ į į ^ S S ė m ^ A \Vasaros a t o s t Q g ų m e m k i e k v i e n a s 

Har-! 
vard, 111., biudžeto direktorium.' 

Ričardo žymiu paaukštinimu Į 
džiaugiasi kolonijos lietuviai ir 
jam linki geros sėkmės nauja- J 
me poste. 

Prie", keletą metų Ričardas 
Lojolos universitete buvo įsigi- j 
jęs baka'auro laipsnį, o dabar i 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
31% iki 50^ nuolaida 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
SOLTHWEST FLRMTURE CO. 
6200 S. Western - Tel. G R &4421 

Savininkas parduoda kampinį namą 
— taverna ir 5 butai. Apylinkėj 
Marąuette partto. 

Skambint 434-5656 
BCTC NUOMAVIMAS 

Narna valdymas — Income Tax — 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDU AGENTCRA 

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

6455 S. Kedzie Ave^ PB £-2233 

5 batai ir maisto kraatnvė — 
6 kamb. butas, 3 po 4 kamb. ir 3 
kamb. butas. Apyl. 33-čios ir Litu-
anica. Kreiptis tel. YA 7-0087 

By owner. Vioinity 83rd & Kedzie. 
Lovely 2 bedrm. Formai dining rm., 
2 baths, centrai air-cond., panelled 
bsmt., many extras. 

Call 776-4323 

Burbank — Savininkas parduoda 
! 3-jų mieg. mūr. bungalow. $39,900. 
I Pilnas rūsys. Didelis šoninis kiemas. 
! 2 maš. garažas. 422-9372. 

Nepaprastas pirkinys. Modernus 
bun>calow tinka bet kuriai šeimai 
Geriausia vieta Marąuette pke. Tuo
jau galima kraustytis. Sumažinta 
kaina visu ketvirčiu Jo vertes, ka
dangi reikia skubiai parduot. Nedels 

G Ė L Ė S 
BEVERLY HILLS GILIHYČIA 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
2*43 W. t;::rd si . , Clucago, Illinois 

I K L : PU h-08;« — PB 8-0834 

10% — 20% — 30% pigiau mokčsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio |,u.-

FRA N K Z A P 0 L I S 
3208 »į West 95th Street, 

Ohicago, Illinois 
TEL. 424-8034 

datiene (LAS vicepirmininke) ! pyragu- Pajamos buvo atiduo 
suorganizavo pirmąją kulturi- , tos kaip auka kovai s u vėžiu 
nę popietę lietuvių klube, pra- Mw9Į egiutė gavo 2 premiją 
v 
viena 
ka sveikinti abu iniciatorius ir Daug pasidarbavo trapios svei- Į ĮSIGIJO MAGISTRO LAIPSNĮ 

įvuir:ų prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CKKTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PAJRCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

2501 YV. C9th su, Chlcago, I1L 60626 
SS33 S. Hal>ted, Chicago, IIL 8*608 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
V. Valantinas 

HJELF WANTKD — VVR.il 

MECHANICAL 
ENGINEER — DESIGNER 
St< ady - Part time jot), lieured 

perjion considered. VYork in 'l rnan 
department. Hours to suit. Salary 
commensurate with a.bility and ex-
perience. Skokie location. 

674-5800 Ext. 8 
Ask for Mr. Selak 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

We are seekinj; >-xperiencod 
mechanies with at least 2 years 
pxperience in manufacturing plant. 
High speed pacSkaging eauipmenu 

Klectrical ctperiene^ helpful. We 
offfT steadv vork plūs o^'ertime. 
Good starting vvages and benefits 

APPLY 

STANDARD BRANDS INC. 
2133 W. Pershing Rd. 

HELP WANTED — MOTERYS 

EXPERIENCED WAITRE$S 
Day or evening hours. 

GOLDEN LANCE RESTAURANT 
AND LOUNGE 

1500 S. Busse Rd., Elkgrove Village 
Tel. 956-7Š5d 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PCBUC 

LNCOME TAX SERVTCE 
rvarkinga: patarnauja visais Reai 

Estate reikalais. Re to čia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver 
timaL užpildomi pilietybe* parelakl 
ma: >. įvairūs blankai. 
4259 S. MapSeuood—CL 4-7450 

BILLER - TYP1ST 
Fnll Hme ' Permanent 

Ideal position with a rapidly 
growing firm. 

LTBERAL COMPANY BENEFITS 

ELECTR0 - SALES 
5628 N. Elston Av. 
Tel. _ 775-0770 

gistro laipsnio. I n o r i atitrūkti nuo rūpesčių ir kas 
Ričardo tėveliai Pranas ir E-1 dienybes. Tai padaryti padeda | 

nę |x>pieue ut-iuvių Kiuoe. pra- ~ H - = - - » — - ^ " " " J r i leenora gvvena 720 Adams St.. i i d o m i fcnvea 
vesdami J. Narūnės T r y s ir i Pirmąją laimėjo eekoslovakai. j W a u k e g į į m ' 
viena" knygos pristatymą. T e r - : Eg!uč:ų paroda tęsėsi 3 dienas. | ' Į SkaiU'darr 

organizatorius už jų fdėtą didi ^atos Jankus ir O. šilienė ir j 
darbą, pasiryžimą ir puikiai pra
vestą knygos pristatymo pro
gramą. 

V. Semaška nagrinėjo auto
rės minėtus atsiminimus apie 
pažįstamų rašytojų jaur -
taip pat skaitė ištraukas iš kny
gos "Trys ir viena". 

Popietės pranešėja G- Koda
tienė pasakė išsamią kalba apie 
.'. Narūnės išle'stas keliolika 
knygų vaikams ir suaugusiems. 
Ji taip pa t deklamavo patrioti-
mus eilėraščius iš J. Narūnės 
knygos "Gintaro takais ' ' . . 

J. Tūbelienė apibūdino "Trys 
ir viena" autorės asmenį. 

A. Stongvilaitė skaitė "Line
lius" — eilėraščiais išleistą vai
kams knyge'ę. Maža Krist inutė 
Telšinskaitė gražiai padeklama
vo J. Narūnės t r is eilėraščius 
ir gavo iš žikenės dėžutę saldai
nių. 

Violeta Ogden pagerbė Jani -

daug kitų. 
Kai nurengė eglutę, vėl G. 

Kodatienė su O. šilienė, jų vy
rams padedant, ėmė ruošti ben
dras Kūčias mūsų klube gruo
džio 24. Buvo daugybė svečių, 
suskridusių iš šiaurės, nemažai 

Eugenijus Grižas 19"3 m. 
į gruodžio pirmoje pusėje Minne-

sotos valstijos universitete. M i 
neapolis, gavo magistro laipsnj 
•š Industrial Relation. Jau yra 
gavęs iš kelių kompanijų pasiū
lymus užimti tos srities vietą. 

Eugenijaus tėve'iai Povilas ir 

ami Renės Rasos 

MEILĖ TRIKAMPY 
ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit į ro
mano veikėjų audringą, jausmin-

• gą, pilną džiaugsmų ir liūdesių 
• gyvenimą, kuris, kaip nuotykin-

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

ŠIMAITIS REAL ESTATE 
2951 W. 63rd St., 436-7873 

ir vietinių, kurie norėjo būti !o-
jalus ir socialūs tą vakarą su j į ~ į ^ 
visais lietuviais. 

Laužant plotkelę. buvo kaip GAVO L i rDNĄ ŽINIĄ 
vienoje šeimoje. Stalai viliojo! A!bina Petroiiūnienė iš Lietu 
akį gausiai apkrau ta i s kalėdi- v o s g a v o l i ū d n ą ž i n i ą > k a d l a p . ; . 
niais patiekalais. Kun. Senkus kričio 8 dieną mirė jos brolis '••ilHimiiimimimiiMiiilllilliiHHiiiilHli 
perskaitė invokaciją. Gunda Ko- Liudas apl i jauskas , 59 metų 
datienė vedė vaka ro programą. ' 

gas filmas, pagaus jus nuo pir-

Aleks t eandrrGrižai ' g y v e n a ' u o i I m o , P u s l a P i o i r ^ ^ | t a n l O J e i k i 

paskutinio. 
Knygos kaina tik 3 do. Gauna

ma Drauge. 

DRAIDEVIAI — INSURANCE 
Namu, nia-inu, 6veikatos Ir gyvybes 

Namu pirkimas bei pardavimas. 

Butų nuomavimas. 

BUD S REALTY 
BAJLYS BUDRAITIS 

•369 Š. Arch«r Avenu* 
ToL 254-55S1 

V A L 0 M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Platiname ir vaškuojame v\sų 
rfišiŲ grindis 

S. BUBNYS. teL RE 7-5168 

HIMUOMHjyi — FOR REN'T 

Tšnuomojams 2!/2 kambarių butas 
Marąuette Parke. Il-me aukšte, su 
plyta ir šaldytuvu. Teirautis telef. 
PR 8-4681 arba HE 4-0751 
BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Asenoy. 2925 \V. «:ird. PR 8-B032 

Nelaukite, užsiregistruokit dabar. 
Aptarnauja pietva.karinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės del patar-
navimo nemokamai. 

Lemonte našlė išnuom. 1 atskirą 
kamb. Pageidaujant galima naudo
tis ir virtuve. Skambint 257-6055 

NAMŲ APŠILDYMAS^ 
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl judų. {dedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas per kraustymas 
Ivairig atstumo 

823 WEST S4th PLACE 
TeL FRontier 6-1882 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr "Drauee" 

'ZgmssFZsm 

Iškilmingai pagerbt i tylos ir su
sikaupimo minute žuvusieji o/. 
laisvę. Solistė Antanina Dam
brauskaitė pagiedojo "Marija, 
Marija" ir dirigavo kalėdinių 

" ~m.~^ .^5 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 

Radio programa 
• 

ŠIMTO METŲ GIMIMO SUKAKTIS 
Prisiminkime Stanislavą Jak - ' va ikų ! Visus vienodai mylėjo 

ševič/ūte - Venclauskienę jos ! globojo, ypač d a u c dėmesio kr^i 
100 metų gimimo proga. Ji gi- pė negabiems ir sergantiems 

Radijo Valanda jau :50 metų tarnau
ja N">-w Jcrsey. New York ir Con-
n^-cticut lietuviams Kas šeštadienį 
nuo 4 iki S vai. p. p., iš WEVD Sto-

piemenehų dideų publikos cho- ties N>W Yorke (ūso ML, AM ir 
939 me*. FM). 
IMrekt. — I>r. .1..kūba.« .1. Stoka*. 

1467 I-'oroe I>r. 
Moontainskle >'. 4. 07092 
Tel. 232-55«o (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis 
Lietuvi.škų Kultūriniij Valandų ang
lų kalba, i.i Seton Hali PMHBHHMIU 
radiio stoties. <New Jersey WSOU) 
(89..-. m<»g. KM) Pirniad. 8:05-9:00 
v. v. (Vadovauja prof J. Stukas). 

rą. Vakaro pelnas paskirtas 
Baliui. 

Po kūčių vakarienės daugelis 

mė 1874 m-. Šiauliuose, mirė 
1958 m. sausio 16 d. VVaterbury, 

vaikams. Keliolika vaikų, augin
tinių, nuolatiniai gyveno Venc-

Conn., JAV-se. Ji buvo moky- į lauskų namuose, gi kiti lankp 
toja slaptų lietuviškų mokyklų jva:nas mokyklas- universite-
Lietuvoje dar spaudos draudi- ; tą . Žemės ūkio akademiją. Ka-
mo metais, o taip pat ir ".ietuviš- ro mokyklą, amatų mokyklas 

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo l:0o iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių iuiių san'rauka ir komen
tarai, muzika, da:nos ir Magdutės 
pasaka, šią protramą veda Stepo
nas J. >finkb-. Biznio reikalais 
kreiptis | : Baltic Florists — gėlių 
bei dovanq krautuve, 502 E. Broad-
vvav, So. B<»ton, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. T«n pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

kos spaudos platintoja, ak torė 
pirmo viešo lietuvių spektaklio 
"Amerika pirtyje" 1900 m. Pa
langoje, visuomenininke. B^t 
daugiausiai ji yra žinoma kaip 
nepaprasta geradarė — labdarė, 
kokios Lietuvos istorijoje d a r 
nėra buvę. Ji augino savo dvi 

' I I I I IH I I I I IMI I I I I I ISHi l I l I l I l t l I l I l IHMimi l l 
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I A R B E T F U R N I T U R E I 
1 2442 W . 47th St.. Chicago. 111. - FR 6-1 !00 į 
1 P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S I 

m**~Zz IBSSiS5IWKE228BPKr-.3SBS 

MlSCtXLA>.EOlS 

c :.•?•• HE1J> WANTED — VYRAI 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arober Ave. 
Chicago, m., 60632, teL YA 7-5980 

M O V I N G 
6ERCNAS perkraasto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Plaee — WA 5-806S 

HEATIN'G OOVTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty nauju* 

Ir perstata.u senua visų rūAių namo 
apšildymui pečius, air oonditlonlms 
Ir vandens boilerius. rMrbu grreit. sa 
Sls!r.jfa.i ir jrarantuotal 

CK^MAS *TTKArSKAS 
4444 So. Weotern Ave. 

C h l c & c o , 111. R0«rt» 
TeL YI 7-S44? 

ir kt. 
St. Venclauskienė buvo labai 

religinga, dažnai kalbėdavo mal
das iš savo didelės senovinės 
maldaknygės, kurion buvo jos J H 
sudarytas sąraša.s brangiųjų mi-1S 
rusių ir gyvųjų asmenų. Jos abi § 

Visu plačiai reklamuojamo flrmo 
BALDAI — APPLIANOP:«i — RTT.IMAt 

— STEREO — SPALVOTA TV 
E Kraatnvė atdara: 

dukros ir.auklėtiniai buvo skau- s 
dukras, Gražbile ir Danutę, bet tai, o 1926 m. ji pati tapo skau- 1 
per 40 metų jos namuose, Siau- į te ir tvirtai , ištikimai tarnavo I 
liuose, au^;o, mokslus ėjo ir bu- į Dievui, tėvynei ir artimui. ~ 
vo jos šeimos nariais per 200 ' Va4e Barmienė 

Pirmadieniaia Ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 vai. ryto Iki 9:30 vai vakam 
Antradieniais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir Šeštadieniais nuo 9:00 va' 
ryto iki 6:00 vai. vakaro 

AUGUSTAS BELAU3KAS. W**,AJ 
i iu imi i i i iu i i iu i i i i i i » i i . i iu i im.mi . i . » . . . ,^ ) .^ į n | | | H | | M f , . . . i i 

T E L E V I Z I J O S 
Rpalvcto* !r paprsstrM 

Badljal. 
Stereo rr oro vesmtnval 
Pardavimas IT talsvmas 

MIG LIN BS TV 
W46 W «9tb St. - Tel 776-148« 

FOR ELECTRICAL POWER LABORATORY 
LAB TECHNICIANS 

Electrical power background reąuired; eleetronie experience helpful. 

Electrical Tęst Engineers 
Graduate E. E. or eauivalent experience in electrical power testing. To 
calculate tęst circuit parameters, perform high voltage and high power tests, 
maintain tęst equipment, improve tęst fbetures, methods and circuits. In-
teresting opportunity for self-starting independent thinkers and doers. look-
ing for variey in assigments, flexibility in operation and opportunity to 
learn electrical power business. 

CALL MR. VITKUS 458-6400 

KEARNY COMPANY — McCook, Illinois 
(1 mi. west of Archer & Harlem) 

D Ė M E S I O ! 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoje gaunamos lietuvižkos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietu
viškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina sa
vo knygas per dienrašti "Draugą" Ir jo platintojus. 

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

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą" 

i 

mmmiiii;:::miiiiiiiiiimiiiiiiiiiifiimifs: 
Apsimoka <kelbtte DRAUGI 

nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems orieinamotL 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliilliiiuiiiiiiiiiiiiiiiu 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO HALSTED STREET TEL. CA 5-7232 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO 
IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 

http://VVR.il


NUOŠIRDŲ GYDYTOJĄ PRISIMENANT 
Iš Lietuvos gauta žinių, kad 

ten šiemet, lapkričio 17 d.. Vie
šintuose buvo egzekvijos ir šv. 
Mišios už a. a. dr. Joną Sadaus
ką, prieš dvejus metus mirurį 
Decatur. II!. Tas gedulingas pa
maldas Ldetavoje užprašė velio
nio seserys Cna ir Uršulė ir ve
lionio bro'is Juozas. 

Dr. Jonas -adauskas paliko 
neužmirštamą atmin'mą savo 
pasišventimu, humaniškumu, 
nuoširdumu, lietuvišku patrio
tizmu. Jis mirė dar būdamas, pa
lyginamai, jaunas, 1972 m. sau
sio 12 d. te turėdamas 57 m. am
žiaus. Buvo gimęs 1914 m. rug
sėjo 20 d. Gi'vydžių kaime. Vie
šintų par. Buvo jauniausias vai
kas ūkininko šeimoje, išauginu
sioje 3 sūnus ir 2 dukteris. Va
lionio brolis Jurgis yra gydy
tojas, praktikuojąs veteranų li
goninėje Marion mieste. Indi-
janos valstijoje. 

Velionis gimnaziją baigęs Pa
nevėžy, medicinos mokslus ėjo 
Kauno universitete, gaudamas 
diplomą 1938 m. Buvo gabus, 
darbštus, nepasitenkino bendro
mis medicinos studijomis, bet 
dar specializavosi venerinės ir 
odos ligose. 

Pradėjo medicinos praktiką 
Šiauliuose. Karo audros išblokš
t a s j vakarius. Oldenburgo sto
vykloje vedė nuoširdaus būdo 
lietuvaitę Bronę šimelytę. 01-

A. A. POVILAS JECKA 
I š Lietuvos gauta žinia, kad o ketvirtoji — Aušra Jeckaitė 

1973 m. gruodžio 26 d. mirė yra sąskaitininkė P:-nevėžy. Sū-
šviesus ūkinirkas Povilas Jeeka. nus Jonas Jecka yra valdinin-
turėięs apie 75 m. amžiaus, gy- kas Kupišky, savo tėvų globė-
venęs Kikonių km., Kupiškio pa- jas. 
rapijoje. Palaidotas Kupiškio _ . „ „ ., 
, . . T / 7 ... . i Tebegyvena a. a. Povilo Jec-kapinese. Jo mirt; giliai pergv-1 . °. .. _ ^ , w .. ^ . TT . - . . _ , K , & \ , kos artimieji: sesuo Marijona veno zmcna L rsule Sadauskai - ' 

A. a. dr. J. Sadauskas 

tas , kiek galėdamas stengėsi su
mažinti šeimos rūpesčius ir kan
čias. 

Palaidotas Chicagos lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse, kur da
bar pastatytas meniškas pa-
mir.klas. Ant velionio krūtinės 
simboliškai buvo užberta Lietu
vos gintaro grūdelių ir žemės, 
atvežtos nuo tėvų kapo iš Vie
šintų par. Laidotuvėse dalyva
vusių gausus lietuvių gūrys bu
vo liudijimas, kaip dauge'iui ve
lionis buvo brangus. Ir dabar jie 
jo neužmiršta savo atsiminimuo
se ir maldose. Velionio brolio 
dr. Jurgio ir žmonos Bronės, da
bar dirbarėios ligoninėje, rūpes
čiu mirties sukakties proga už-

tė, kurios vienas brolis dr. Ju r 
gis Sadauskas yra Veteranų li
goninės Marion. Ind., gydytojas , 
o kitas brolis dr. Jonas Sa
dauskas, gyvenęs Decatur, H!., 
yra miręs prieš dvejus metus. 
Povilas Jecka ir dabar t inė jo 
našlė Uršulė Sadauskaitė buvo 
vedę 1929 m. rugp. 29 d. Užau
gino 4 dukteris ir sūnų, leisdami 
juos į mcks :ą. Vyresnioji duktė 
Birutė Jonuškienė y ra sukūrusi _ 
savo šeimą. Irena Jeckai tė A-
leknienė yra Didžprūdelių vidu- | 
rinės mokyklos mokytoja, i rg i ' 
gyvena su šeima. P r i e š t r e ju s ' 
metus automobilio nelaimėje žu- . 
vo trečia duktė Bronė Jeckaitė, 

Ragauskienė, an t ra s-esuo Juli
jona Subatienė, žmonos sesuo 
Ona Sadauskaitė - černiuvienė, 
žmones brolis Juozas Sadaus
kas — visi su šeimomis. Ne tik 
šie giminės giliai liūdi ve'ionio, 
bet ir Amerikoje gyvenantieji 
dr. Jurgis Sadausk s, velionio 
dr. Jono Sadausko šeima, reikš-

sų SadausEų buvo už velionj už- DRAUGAS, fetvlrtac&aifc, 19TI m. sausio m 10 d. 
prašytos šv. Mišios veteranų :>-] 
goninės bažnyčioje gruodžio 31 
d. Marion mieste, Ind. Velionis 
a. a. Povilas Jecka buvo pavyz
dingas šeimos tėvas, gero būdo. 
visų gerbiamas. Palaidotas šei
mos kape, prie savo tėvų ir duk
te r s Bronės ir kitų Kupiškio ka
pinėse, kur Pov. Jecka ir vaikai 
jau anksčiau buvo pastatę me
nišką paminklą. 

A. t A. ALEKSANDRUI PUKŠČIUI 
Lietuvoje mirus, jo žmoną JADVYGA seserį VERONI
KA MAŠIOTIENĘ, sūnų ROM l su šeima bei kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiama. 

Viktorija ir Algirdas Karatčiai 

— Daugiausia ir sunkiausiai 
sprendžiamų problemų kelia 
didmiesčių šiukšlynai. JAV ap
skaičiuota, kad per metus vidų-

I 

darni užuojautą šeimai, velionio j tiniškai išmetama 250 milijonų 
valkams ir vaikaici; u .s. Nuo vi- tonų šiukšlių. 

prašvtos šv. Mišios Marion, De-
denburgo lietuvių stovyklos gy- ^ ^ c h i c a g o s „ M ^ , p ^ 

simins jį ir gausūs iš j o tiek 
į nuoširdumo patyrę pacientai bei 
: kolegos gydytojai, kurių tarpe 
j is švytėjo savo pasišventimu 
specialybėje ir tauriu humaniš-

dytoju buvo ;ki 1949 m. Po to 
atvyko j J A V ir pastoviai įsi
kūrė Decatur mieste, kur dirbo! 
VVabash ligoninėje. 

Įsigijo !.abai daug prielanku
mo medicinos personale ir tarp j r1 

gausių pacientų savo sugebėji
mais, maloniu būdu, gailestingu
mu neturto, vargo ir kančios 
prislėgtiesiems. Jo namai buvo 
lietuviškumo oazė svetimoje ap
linkoje. Ilgėdamasis lietuviškojo 
kultūrinio gyvenimo neretai su 
žmona ir še.ma vykdavo j Chi
cagos lietuvių parengimus, vis 
rūpindamasis lietuvišku savo 
vaikų auklėjimu, parodydamas j 
daug tėviško nuoširdumo sūnui I 
Linui (daba rmedicinos studen
ta s ) , dukrai Marijai Astai ir sū
nui Zigmui. 

Deja, i'.ga. sunki liga pakirto 
jėgas. Beviltiškos ligos prispaus 

J . DaugaiTs 

A. f A. 
ANTANINAI SANDAREIENEI mirus, 

dukterį ONUTĘ ir LE0N£ ZDARŽINSKUS bei kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Antanina Kuncevičienė 
Juze ir Jonas Vizgirdai 

A. t A. ADELEI SLAVINSKAITEI 
m i r u s , 

jos seserį dr. V. SRUOGIENĘ su vyru dr. K. SRUOGA, 
ir dukrą V. KEVELiUTIENĘ su šeima bei visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Brone ir Juozas Vadcpalai 

MŪSŲ kolonijose 
Kenosha-Racine, Wisc. 

KAIP MES SUTIKOME 
NAUJUS METUS 

Vietos L B valdybos sureng
tas Naujų Metų sutikimas praė
jo gerai. Aštuntą valandą va
kare jau buvo pilna gv. Kazi
miero sa '« svečių, keturių gene
racijų tautiečių, iš Racine, Ke-
noshos. VVaukegano ir MUwau-
kee. 

Salės išdekoravimu ir visa 
tvarka daugiausia rūpesčio jdė-
jo pirm. L. Pliūra, su gražia sa
vo šeimos, jaunimo bei kitų val
dybos narių talka, šeimininkės 
Garšvinskienė. pliūrienė, Palai-
tienė. Purienė prigamino šalto, 
šilto ir įvairaus maisto. Sma
giai linksminomės — šokom ; r 
dainavom. L- Pliūra trumpai pa
sveikino su senais ir naujais me
tais. Sugiedojom Lietuvos him
ną. Bufetą tvarkė kasin. Vi. Vi-
cinas. Naujų- Metų sutikimas 
buvo gerai suorganizuotas, jau
tėsi gera tvarka . Bus ir pe'no, 
kuris bus išdalintas geriems 
tikslams. 

TRUMPAI 
— Lietuvių dienos ir paverg

tų tautų minėjimas įvyks liepos 
14 d., ten pat. kur pernai. Su
darytam komitetui vadovauja J. 
Milišauskas. 

— Juozas Milašius su Brone > 
P'iūraite susižiedavo. Vestuvės 
numatomos ankstyvą vasara. 

— Z. ir St. Lukauskai atšven- ' 
tė 23 metų vedybų sukaktį. N. 
Metų sutikime visa salė jiems 
sugiedojo Ilgiausių metų. 

— Jaunimas studijuoja uni
versitetuose. Tai O. Milišaus-
kaitė, I. Baužaitė, Ant. Milišaus-
kas, J. Milašius. Visi kenoshie-' 
čiai. Br. Juška 

A. f A. 
MATUI MICKUI mirus, 

jo žmonai MORTAI, dukteriai ONUTEI ŠUOPIENEI ir 
šeimai reiškiame giliausią užuojautą. 

Juze ir Jonas Vizgirdai 

A. f A. 
JONUI ŠUKIUI 

dukteriai JUZEI VIZGIRDIENEI ii 
mirus, 

' šeimai reiškiame gi-
iią užuojautą. 

0. ir L Zdaržinskai 
M. ir P. Neniai 

PADĖKA 
A. f A. 

Justina Marija Vintartiene 
Mųsų brangi motutė, senelė, prosenelė ir uošvė atsiskyrė su 

šiuo pasauliu 1973 m. lapkričio 21 d. Palaidota lapkričio 26 d. Sv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Mūsų gili padėka kan. Vaclovui Zakarauskui už rožinį laidotuvių 
koplyčioje, gedulingas sv. Mišias ir velionės palydėjimą j amžinojo 
poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Gureckui už šv. Mišias ir rožinio 
maldas. Prov. tėvui G. Kijauskui, S.J.. tėvui J. Vaišniui, S.J. ir kun 
J. Prunskiui už šv. Mišias. 

širdingai dėkojame sol. Stasiui Barui už giesmes šv. Mišių metu. 
Taip pat širdingas ačiū vargonininkui sol. V. Baltrušaičiui 

Mūsų gili padėka karsto nešėjams. 
Širdinga padėka Dr. J. Starkui už gydymą ligoninėje. 
Nuoširdžiai dėkojame mūsų brangiems draugams ir pažįsta

miems už šv. Mišių aukas, gėles, aukas Lietuvių Fondui ir Lietuvos 
dukterų draugijai, už aplankymą koplyčioje ir dalyvavimą laidotu
vėse. 

Taip pat nuoširdus ačiū visoms organizacijoms, jų nariams ir 
visiems pareiškusiems mums užuojautą per spaudą bei žodžiu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir L. Gasiūnui už ma
lonų patarnavimą. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

•iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiii^ 

! ŠVENTOS MIŠIOS Į 
I LIETUVIŠKAI j 

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalvs yra atspausdintos = 
= vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- S 
§ vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias = 

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis. Jūs = 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi- a 

S šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. S 
Taip pat rasite rinkinį dažniaiiHiai giedamu šv. Mišių S 

S metu giesmių. = 
Užsisakykit š| naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. = 
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25^. § 

E nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
I Rašykite: 

A. t A. VINCUI VIZGIRDAI 
j Lietuvoje mirus, broliui JUOZUI VIZGIRDAI, brolienei 

DOMICĖLEI ir visai jų šeimai reiškiame gilią užuojau
tą. 

A. ir F. Valaičiai 
M. ir J. Palubinskai 
A. ir J. Vasiukevičiai 
V. Kregždys 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

I Chteago, III. 60629 
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A. f A. 
MATILDAI VASILIAUSKIENEI mirus, 

ELEONORA RRDVIUENĘ, jos šeimą bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Laidotuvių Direktoriai 

HM&EVANS 
6845 SOUTH WESTERN AVENTJE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7- 8601 

Juze ir Jonas Vizgirdai 

A. f A. 
ZENONUI BAGDANAVICIUI mirus, 

žmoną ELENJį, dukrą ALDONA ir žentą dr. VYTAUTĄ 
URBĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Viktorija ir Algirdas Karaičiai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS -
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lsf St. Telet. GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 50th A ve,, Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBLUAMS STATYTI i 
A. + A. 

NONUI BAGDANAVIČIU) 
baigus šios žemės kelionę, jo duk
rai ALDONAI ir žentui VYTAUTUI 
URBAMS ir kitiems giminėms ir ar
timiesiems reiškiame širdingiausią 
užuojautą. 

Magdalena ir Juozas Kriaučiūnai 

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

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a.i 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

43?Q South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 • Lfi 3-9852 

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

A. t A. LOUIS PRANCIK 
Gyveno 7253 S. Westenv Ave.. Chicago, Illinois. 
Mirė sausi; 7 d., 1974, 3:45 vai. ryto. sulaukęs 71 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. Pasiliko dideliame nuliūdime žmona 

Helen (Wasila .skytė). 3 sūnūs: Edward. marti Sandra, Ray-
mond. mar t i Gt raidine ir Louis Jr.. marti Joanne. 12 anūkų, se
suo Margaret Mažeika, gyv. St. Petersburg, Florida ir kiti gi
minės, draugai r pažįstami 

Velionis buvo brolis mirusių a. a. George ir a. a. Anne 
Potraz. 

Kūnas paforvotas McPhee koplyčioje. 7133 S. Western Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 12 d. iš koplyčios 8:15 

vai. ryto bus a- dėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 32nd St. 
ir Lituanica Ave., kurioje 9 vai. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. UTTJANICA AVE. TeL FArds 7-3401 

tn 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
.mus dalyvauti š ose laidotuvėse. 

pimines, draugus ir pažjsta-

Nuliūdę: Žmona, sunūs, marčios ir anūkai. 

Laid. direkt Joseph McPhee ir Sūnūs. Tel. PR 6-0777. 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-121J 
11028 Sootbwest Highway, Palos ffill* HL Tel. 974-441A 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALTFOBN1A AVE. TeL LAlayette S-S572 

POVILAS l RIDIKAS 
i354 S HALSTED STREET Tel I krčs 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S UTLAVICA AVE. TeL F Ardu 7-1133-38 

VASAITIS — BUTKUS 
144« A 50tb 4 V E K CICERO. LLL Tel OLynpic 2 1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. sausio m. 10 d-

X Dr. J. Tautvilą, West Ga-
ry, Ind., atnaujindamas prenu
meratą paliko 7 dol. auką. La-
bai ačiū. 

X Kun. Leonardas Musteikis, 
Plainvievv, Nebr., dėkodamas už 
kalėdines korteles aukojo 

! "Draugui 6 dol. Dėkojame. 
X Stepas Valys, Australijos į x Mr$. Marta Šova., Merril-

L B Olbury - YVodonga apylin- j ville, Ind., prie prenumeratos 
kės pirmininkas ir ALB Tary- j mokesčio pridėjo 10 dol. auką. 
bos narys , drauge su savo žmo- \ Labai ačiū. 

;*w m^JSmąįp, a 

na Birute atvyko i JAV-bes. 
Šiuo metu jie svečiuojasi pas 
brolius ir seseris Chicagoje. su
sipažįsta su žymesnėmis vieto
mis ir lietuvišku gyvenimu. Sau
sio 20 d. grįžta atgal į Austra
liją. Svečiai, lydimi Aldono3 
Gasnerienės, aplankė "Draugą" 
ir susipažino su dienraščio pa
ruošimo darbais. 

x Rapolas Dūda, Baltimore, 
MD. dėkodamas už kalėdines 
korteles, prisiuntė 10 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

X Aukų prisiuntė: po 4 dol. 
— R. Paulaitis. Stella Estka; 
po 3 dol. — A. Eitutis, St. Vit
kus, A. Šikšnius, O. Nutautas. 
Stp. Kęsgailą, V. Rėklys, P. 
Sakalas, K. Širma. dr. G. Gri-

J •.„• , . - a p y 

tt*. .. . 
Chicagos Jaunimo centro choras, vad. muz. P 
ties Mišias. 

trolios, tėvų jėzuitų koplyčioje gieda per Kalėdų r.a 

X švč . P . M. Gimimo parap. ; n j s > R . D . Bradley. A. ir M. 
•* . Vardo d-ja bendrai priims Į Maskoliūnai, dr. 6. Vaitas, K. 
šv. Komuniją per 8 vai. šv. Mi- į Razauskas. K. Prelgauskas, J . : 

šias. Po to bus pusryčiai ir j Turčinskas, Jer. Kačinskas, 
t rumpas susirinkimas salėje. Į A J ^ Giniotis. P. Bliudžiuvienė, | 
Visi parapijos vyrai kviečiami y . Regina, J. Plioiulienė, V. Mi 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
įsirašyti j šią draugiją. 

x Kotryna Vaitkienė, i'.game-
tė Marąuette Pk. gyventoja, 
dosni geradarė ir garbės narė į ža r i j a Žilys, Klem Danto. M. 

kuckis. M. Matulionis. Labai 
ačiū. 

X Aukų po 3 doL prisiuntė: 

"SPYRUOKLINIS 
KAREIVĖLIS" SCENOJE 

VAIKŲ NAMELIU PIRMASIS I g A R T I I R T O L I 
DEŠLMTMETIS 

Mūsų tikslas — nuo kūdikys- • •*• »*»L^ ' T B 

! t ė s skiepyti mūsų mažiesiems, — A. a. Antanas Yakutis , 
; kad jie yra lietuvių kilmės ir Worcester, Mass., solisto Kazio 
tokiais liktų ne tik pa tys užau- Yakučio tėvas, mirė praeitą an-

; gę, bet ir savo vaikams perduo- tradienj, sausio 8 d. J is bus lai-
i tų. Nėra jokios paslapties, kad dojamas iš Šv. Kazimiero para-
k ar ta is antros ar trečios kartos pi jos bažnyčios penktadienį. So-
prieauglis jau nebežino ar ne- listas Kazys Yakutis nuolat pri-
nori žinoti apie savo kilmę. Mū- simindavo tėvą dainuodamas 

i sų tikslas y ra ne t ik patiems lietuviškas dainas per koncer-
išlikti. bet ir mūsų prieauglį iš- tus ir jo atminimui skirdavo 
auklėti lietuviškoje dvasioje. dedikacijas. 

— Aš matau tik vieną ge- _ M u z J o n a s žvairius, mūsų 
riausią išeitį — leisti savo ma- ž i n o m a s kompozitorius, ilgesnį 
žuosius į vienintelę likusią Lie- l a i k ą gyvenęs Chicagoje. prieš 
tuvių Montessori draugijos va- k e l e t ą " m e t ų persikėlęs į Hot 
dovaujamą Kriaurcliūno vardo Springs. Ark., rimčiau sunega-
lietuvišką priešmokyklinio am- i a v o j r y r a gydomas vietinėje 
žiaus vaikų mokyklą. — pareis- ligoninėje. 

,, kė viena jauna motina. _ 
_k" į — Aviacijos kapt . Raymon-

Nuotr. D. Vakares š ia is metais Liet. Montessori ^ M Matulis, pulk. R. Matulio 
| dr-jos Kriaučeliūnų vardo mo- SUnus. žuvo lėktuvo nelaimėje, 
kykla švenčia savo veiklos de- j į s į§ Eglin aviacijos bazės Flo-
šimtmetį. Sausio 19 dieną ruo- ridoje skrido sprausminiu lėk-
šiamasi tą dešimtmetį at- tuvu Phantom, skrido į Ed-
žymėti . Draugijos pirmininkė wards aviacijos bazę Californi-
J o a n a Grybauskicnė su mok. joje. Viršum Meksikos įlankos 
Stase Vaišviliene ėmėsi inicia- sugedo jo lėktuvas ir. krisda-
tyvos steigti Mcntessori mokyk- mas į jūrą sprogo. Kapitonas 

mas, vadovavo pirm. Leonas jantį k-ubą, kiekvieną penkta-
Vasilevas. Dalyvavo valdyba ir dienį, išplatinti po 50 bilietų, 
daug narių. Pranešta, kad mirė ' kurių kaina 2.50 dol. Neišplati-

Jaunimo Centro Dramos stu- narė Anna Urboc. Velionė pa-; mis paskirtos normos bilietų,;1^- Supratęs reikalą. jom s pa- Matulis 1964 buvo baigęs Geor 
Uja yra ta pati Jaunimo teatro gerbta susikaupimu, šeimai pa- ; 500 bilietų visam žiemos sezo- j g a l b o n a t ė J ° &• Leonas ir Ire- getown univer. Washmgton, 

mūsų lietuviškų vienuolyną, j a u i J a "fe J a ^ i n a Kolupailienė, B rrupė. kuri ' įsikūrusi prieš dve- reikšta- užuojauta. Paskai tytas J nui, skirtumą klubas t u r ė s ap- n a Knaučeliunai. Jie nupirko D. C. Kaip pasižymėjęs kadetas 
penkios savaitės Kaip guli Šv.! g ^ b ^ . p o 2 dol - A. Rck us metus egzistavo Lietuvių protokolas, valdvbos raportai i r ; mokėti iš savo kasos. .mokyklos patalpoms namą ir įstojo į aviaciją, tarnavo sek-
Kryžiaus ligoninėje po širdies ; l a i U s B Dapkus A. Kizis. Stel-: Bendruomenės remiama. Su ma-! sveikinimai priimti. Lituanica s todama į žiemos į ̂  atlyginimo iki šios dienos mingai 18 mėnesiu Vietname ir 
a takos . Yra savo šeimos gydy- L J a r a s , j . Pakalka, J. Katra, L * pakeitimais tai grupei pri- Rožių vakaro komisijos pra- ! pirmenybes finansiškai rizika-j tomis patalpomis leidžia naudo- gavo Silver Star Distinguished 
tojo priežiūroje, kamb. 552. K S tankus. B. Bielkevičius klauso tie patys gimnazijų ir 'nešimą padarė F. Vaitkus, B. '• vo. bet sportas t a rnau ja jauni- įtis- Vaikai. Kūne jau lanke ar rlymg u roas ar J U r r a n e %^r 

x "Kaukių balius", Verdi 3 ! s t a s ė T a u c v t ė , J Gudėnas. S • universitetų studentai, kuriuos žemgulis, E. Šmitas. Pranešta , ! mo sportiniam ugdymui ir lietu- tebelanKO sią mokyklą, mjmm- tef^T^^T^a^ 
veiksmų ir dviejų paveikslų shaaBnskas, Bernice Sauleika vis traukia teatro scena ir no- kad vakaras praėjo su pasiseki-įvybės išlaikymui, o ne pinigui 
opera, yra pasirinkta šiame se- j Bulika; 1 dol. — J. M. Shul- ras daugiau toje srityje pasila- m u . Padėkojo talkininkams ir j taupymui. Nesudarius palankių 
zone, kurią stato Chicagos Lie- t e r i s visiems nuoširdžiai dėko-' ,-inti. aukotojams. Šokiams grojo Jo-I s ^ygu sportuoti, gresia d a u g > 

Šiais metais. Liet. Bendruo- mko orkestras. ' I i o jaunų žaidėjų išsivaikščioji-
menei neberodant daugiau inte- Draugija išmoka sergantiems! ^ a s i svetimtaučių futbolo klu-
-eso Jaunimo teatro studijai, nariams dovana.-, m i rus i ems! c u s -
įą globoti ir remti apsiėmė Jau- perka gėles, parūpina grabne- | F - K. Lituanicos valdyba pra 

tuvių Opera, šios operos spėk- josne. 
takliai bus kovo 23. 24 ir 31 
dienomis Marijos mokyklos au- * *«~ " kavinės vaka-
ditorijoje. r o n ė J e Jaunimo centro kavinė-

x Hobar t Fede-al Sa\ ings je si penktadieni sausio U d.J , ^ m o c e n t r a s T o d ė l gmvė d a . § i u s D r a u e į j a naskyrė auką i 5o Chicagos lietuvių visuomenę, 
bar ir veikia ka*p Jaunimo spaudai ir radijui, sergantiems k u n n e vieną sekmadieni stebe 

Kriaučeliūnams už jų materia- mokyklą Prancūzijoje ir buvo 
line ir moralinę para'mą liks dė- paskirtas Edwards a\nacijos ba 
kingi. Be jų geros širdies šioji zčn Californijoje kaip tyrinėji-
mokykla gal iš viso nebūtų t a - | a » pilotas. Jis paliko žmoną 
rėjusi galimybės egzistuoti. Lindą ir seserį Eiissa Myers. 

an t Loan Ass. 1973 m. Kalėdų 8 vai. vak. įprastinėje kultūri 
metu lietuvių kilmės khjentus nėję vakaronėje bus kalbamasi 
maloniai nuteikė banke publikos tema "Žurnalistų atsakomybė 
salėje lietuvišku stilium šiaudi- viruomenei". Pokalbyje daly-
nukais išpuošta Kalėdų eglutė vaus ir Chicagoje ieidžiamų Ue-
ir po ja gražus įrašas Lituania. tuvių laikraščių atstovai. 

X Kun. P. Ažubalis, žinomas x vibinas ir Angelė Karniai 
Toronto lietuvių aarbuotojas ir - i n o m i S t petersburgo. Fla., 

Centro Dramos studija. Grupei veteranams ir kt. Serga Mary 
vadovauja Živilė Numgaudaitė. Urbelis. J. Klimas. A. Jusas, A. 

Dramos studijai pagrindinis Masaitis. P. Gude :is. J. Lukas, 
'.iksias buvo ir šiandien tebėra: j . Daujetis. Visiems linkim stip-
^upažindinti jaunus aktorius su rios sveikatos, 
i ramos literatūra, netuviška ir 
pasaulinio masto, supažindinti 

jo Marąuette Parke futbolo 

Ši mokykla jau y r a išleidusi 
dešimt laidų su apie 250 pačių 
jauniausių lituanistinį švietimą 
baigusiųjų. Kiekvieną pavasarį 

rungtynes, mūsų klabą paremti mokyklos užbaigimas 
— nupirkti nors po vieną biiie- t i s fė.vams. mokvtois 

Valdvba 1974 metams susi-: 

parapijos klebonas, dėkodamas ] i e t u v i ų bendruomenės Veikėjai, I su įvairiais teatriniais stiliais ir I ^ ^ ^ 
už kalėdines korteles, parėmė p ^ s j ^ t ė piniginę auką savo sudarymu progos jaunimui g.(Valdybos P l r m ' 
"T>-!m«ro" nirifrinr anka Ačiū ,• .-• • .• -\- r^-i • : •*• • ivicepirm. J. Jonikas, Nut. ras t 

•LTaugą pinigine auca. ACIU. ^leju-aščiuj stiprinti. Dėkojame., eiti 1 sceną. į X Rašytojas Vincas Ramo
nas, Chicago, 111, parėmė savo 
dienraštį 10 dol. auka. Labai 
ačiū. 

teikia vil-
pirkti nors po vieną biiie- j t i s tėvams, mokytojams ir vi-

tą, kuris galioja bet kurį penk- s į e m s lietuvybės puoselėtojams, 
tadienį. Bilietai gaunami L i th s ; k a d tie patys jaunieji, pradėję 
klube, 2622 W. 691 n St. tv i r tus lietuvybės žingsnius mo-

Šį penktadienį, sausio 11 d., ! kyklose, gj-venimo sūkuriuose 
• 8:15 vai. vakare Lituanicos ko- Į nenugrims. Teko nugirsti , kad 

manda žais prieš serbų Youths j nemaža dalis šią mokyklą bai-
komandą. ; gūsių jų dalyvaus savo pirmo-

2iemos pirmenybėse dalyvau- i o i o s onok.vklos dešimtmečio 
ja 16 geriausių Chicagos ko- šventėje. Tegul tokios sukak-
mandų. Kas penktedic-nį įvyksta : t ies minėjimas priartina lietu-
8 rungtynės. Laukiame rėmėjų; -v-\̂ bės išlaikymą prie konkrečių 
ir žaidynių lankytojų. | darbų ir kilnių r.jr.čių įvykdy-

L. Vasilevas, 

Jonas Kaunas mo. 

Strongys, kas. P. Vilkelis, 
x Manigirdo Motekaičio pia- j Kaip pernai, taip ir šiemet r a § t . B. Zemguiis, rast . O. Svir

no rečitalis Įvyks sausio 20 d.,: grupėje yra žymiai daugiau \ mickas. maršalka A. Radžiuki-
3 vai. popiet, Jaummo centre, mergaičių negu berniukų ir tai | nas, Grabnešiai A. Radžiukinas, 
Bilietai gaunami Marginiuose. .~udaro daug galvosūkio, paren- Į J . Jonikas, A. Stukas, J. Mar-

X Elena Švirnrckienė, Brigh- 2511 W. 69 St. Bilietus prašoma kant veikalus vaidinimui. Per-! kauskas. J. Jurkūnas, G. Kris-
ton Pk. kolonijos veikėja, dau- įsigyti iš anksto. Rengėjau nai Dramo., studija parodė | ciunas. A. Rimkunas J. Stos-
gumos dr-jų ir" organizacijų na- . (pr.) Škėmos " T r \ . apie traukinį". | kus. Ligonius lanko He. Vilke-
rė, tebeserga, guii šv. Kryžiaus T a i b u v o modemiškas ir filoso- j iįs įr E . Gudonis. Revizijos ko-
lig'oninėje, °kamb. 449. Nors Ii- ' " * i n is vaidinimas. Šį kar tą moki- j misi ja: M. Neberieza, M. Ra-
gonė gerėja, bet turės gydytis LIETUVIŲ FONDUI $ 2 0 , 2 6 2 'niai pasirinko lengvesnį veika-1 dziukinas. F. Vaitkus. Po susi-
ilgesnį laiką. Ligonę prižiūri &UKA I ą : V i o l e t o s Palčinskaitės dvie- j rinkimo buvo vaišės. Metinis 
sūnus ir dukra seselė M. Heien, i JU veiksmų vaidinimą vaikams ! susirinkimas įvyks sausio 25 d | CHICAGAI IEŠKO POLICIJOS 

Su ta suma dr. Janina ir dr . : "Spyruoklinis kareivėlis." ,8 v. v. Holh-vood salėje. 
Ona Š\innickas 

K. Radvila 

CHICAGOS 2INIOS 
Jūratė Kazickaitė. kurios reporta
žus iš Paryžiaus neseniai išspausdi
no eilė JAV laikraščių. 

0KUPU0T0J LIETUVOJ 

pr<LncišJki6t.č. 
Antanas Stankai įamžino fonde I gįtas vaidinimas įv^-ksta žais- j 

X R. Vaitkų?,, Phcenbc Ariz. s a v o vienintelį sūnų a. a. Algį ių parduotuvėje "Linksmas pa-1 
nuoširdus "Draugo" skaityto- Stankų, kuris 1972 m. kovo 5 i gauiis" įr apylinkėse. Į Linksmą' 
ias. prisiuntė aui ' d. tragiškai žuvo Chicago je [ p a s a u i j atv\^ksta Spyruoklinis; 

gaisre namo. kur jis tada gyve- j kareivėlis ir žada su savo pa-1 
no. Kartu žuvo ir jo sužadėtinė | tranką susprogdinti parduotuvę \ 

su visais jos žaislais. Žaislai gi- ! 

VADO 
MTR£ ŽAISLŲ KfRfclAS 

jas, prisiuntė 
paremti. Dėkojame. 

x Jonas Stočku>, Chicago, 
BĮ., prisiuntė 8 dol. auką "Drau
gui" paremti . Ačiū. 

F. K. IJTUANICA 
DALYVAUJA ŽIEMOS 

SEZONO PIRMENYBĖSE 

— Klaipėdoje at idengtas pa
minklas rašytojui Kristijonui 

Gabus žaislų kūrė jas Marvin Donelaičiui. Poeto biustą — 
Tarptautinės policijos vadų Glass mirė sulauk<:ęs 59 m. Jis skulptūrinę kompoziciją iš gra-

sąjungos priežiūroje Chicagoje; ta ip sėkmingai darbavosi, kad:nito sukūrė skulptorius P. Del-
pravedami tyrinėjimai vienuo- daugelis žaisiu ga minto jų pa- ; tuva. 
likos kandidatų į miesto polici-' šaulyje ieškojo Chicagoje jo pla 

X Lietuvių Fondas. LF nariai savo 
įnašus padidino-. Stasys Pangonis, 
Omaha, $100 iki $400: Svėksncs Gim
nazija, Čikaga, $100 — iki S2.200: 
Jurgis ir Veronika Bubniai, Čikaga. 
$100 — iki S500. LF adresas: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, 1L 60629, tel. 
92.V6X9~ 

x Kanadoje ta«j' pat \Ta su
sidomėjimas "Krikščionio gyve
nime" serijos leidiniais. Iš To
ronto VI. Melnykas tam reikalui 
atsiuntė 5 dol. auką. tapdamas 
leidinių prenumeratoriumi, kas 
duoda teisę knygas gauti su 
25r> nuolaida. "Krikšč. Gyveni
me" adresas t a s pats kaip 
"Draugo". (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA 
^KOF.OS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaU ir prieina
mais nuošimčiais 

I jos vadus. Tiriama, kaip jie ko-1 r.ų, kaip gaminti pelningus žais-
Lituanicos futbolo klubas po v o t ų «• policijos brutalumu, ky- lus vaikams, 

naši ir pagaliau paprašo dvie- ilgesnės pertraukos įsijungė į šiais ir kitais iškrypimais i r DIDĖJA ATMIEŠTO 
jų vaikų — Rūtos ir Audriaus žiemos sezono pirmenybių ž a i - i k a i P vykdytų samdymą polici-1 G A Z O U N O p . \ R D A V D I \ S 
— pagalbos. Vaikai sužino k a - d y n e 3 . flndoor Soccer). Žaidy- j " valdininkų iš mažumų (neg-! 
reivėlio paslaptį ir įstengia vi- nės tęsis 10 savaičių iš eilės, [ 1 i r k i t U) taTpo 
sus žaislus išgelbėti. Vaidinimas | kiekvieną penktadienį, pradžia 
įvyks Jaunimo centre šeštadie-. 6:30 v. v. Chicago Ave. Armo-
nį. sausio 12 d., 5 v. p . p„ i r | r y patalpose, žaidynės prasidė-
sekmadienį, sausio 13 d. 3 vai 
po pietų. 

Ateityje Jaunimo Centro Dra^ 
mos studija tikisi vėl ką nors į 

NELMKIT GAZOLINO 
MAŽIAU KAIP UŽ 2 DOL. 

Pastebėtas Chicagoje pagau
sėjimas pardavinėjamo gazoli
no, atmiešto vandeniu, dyzeliniu 
kuru a r nafta. Nuo rugsėjo mė-

— Vilniuje išleista lietuvių 
; kalba knyga 'Leonido Brežnevo 
vizitas į Jungtines Amerikos 

Į valstijas". Čia išspausdintos 
; Brežnevo kalbos ir jo su prezi-
; dentu Nixonu pasirašytos su
tartys. Knygos t h a ž a s masinis 

1 ir ji naudojama propagandos 
: reikalams. 

— Eduardas Vitkus, Mokslų 
akademiios Fizikos matemati-

jo sausio 4 d. Pirmose rungty-1 Gazolino stočių savininkai | nesio Chicagoje ras tos 35 sto-
nėse Lituanica nugalėjo ukra i - : nusiskundžia, kad jiems sus i - . t y s , pardavinėjančios tokį at-
niečių VVings <omandą 4-1. ; daro daug darbo, nes visi nori : mieštą gazoliną, {tariamų sto-1 kos insti tuto sektoriaus vado-

Mūsų komanda at jaunėjus ' turėti pilnus tankus ir kiti su- :č ių gazolinas analizuojamas la- |vas, apgynė disertaciją tema 
naujais žaidėjais. Sportuoja su įstoja paimti gazolino kai tetel- boratorijose. Lošimų teorijos optimaiumo 
dideliu entuziazmu, tik reikia pa t ik už mažiau negu doleri, 
finansinės paramos. Vienas iš Chicagoje planuojama nus ta ty-
svarbiausių h idynių nuostatų ti. kad negalima imti gazolino 

A. a. Algis Stankus, tragikai žu
vęs Chicagoje 1972 m. kovo 5 d. 
Nancy Sue Van Huss. Algis bu 
vo bebaigiąs cheni'ios inžineri . , . mėgstančios visuomenes, tėvų ir ją ir žuvimo metu pavasari bu-1 , " _ . . . t* . .. ' . ,. ! draugų. Todėl visi sia proga 

UB uu>«iiuuoio t gavęs chemijos inzmienau>-1, . T. ., , • 
Mutual Federal Savmgs 2212 Ą-? * (kviečiami atsilankyti 1 sausio 

įvairesnio parodyti scenoje. Gal-
jvojame apie kokia graikišką 
• klasikinę tragediją a r ką nors 
I iš Šekspyro veikaių. Kad Dra
mos studija išsilaikytų, neužten-!įpareigoja l-;fkvieną dalyvau- mažiau negu už 2 dol. 
ka vien Jaunimo centro globos | 
ar paramos, bot turi ir pats 
jaunimas savo teatru daugiau 

\ domėtis, jam priklausyti ir gru 
pės vaidinimus lankyti. To 

' pat pageidaujama ir iš teatrą 

LABIAU PANAUDOS 
ILLINOIS ANGLIS 

IVefll Cermak Road 
\1 7-7747 

Telefonas 
fsk.) Tėvai sūnaus tragišką mirtį 

išgyveno nepaprastai skausmin
gai, su didele širdg«>la. Po me-

12 ir 13 d. rengiamus vaidini
mus. — K. 

SUV.VLKIKCIU DRAUGUOS 
VEIKLA 

Chicagos Lietuvių suvalkie-

X "Spyruoklinis Kareivėlis 
dviejų veiksmų vaidinimas vai- tų atsipeikėję, pradėjo galvoti. 
kams. s ta tomas Jaunimo Centro ( kaip žuvusį mylimą sūnų Algi 
Dramos studijos sausio 12 d., įamžinti, kad jo vardas amžinai 
šeštad., 5 vai. popiet ir sausio liktų gyvas lietuvių tautoje. Pa- čių draugija pradėjo 36-tus me-
13 d., sekmad., 3 vai. popiet, j sirinko Lietuvių r'ondą. Platės-, tus gruodžio 28 d. Holiywood 
Jaunimo centro didžiojoje salė- mų žinių apie šį įvykį bus spau- salėj įvyko Chicagos L i e t Su- į skautLr^mk^ i vSukienė'TrtoVi kairtje) kalbas! au"latvių~8lautininkė- Viktorijos ežeras 
įe. (ak.) jdoje yėUau. tvalkiečiji draugijos susirinki^ Į ynia ,r į»u\y.. ..' ^ ^ ^ ^ i ^ &T»otr. \jį. Bacevičiaus į k o j e yra 26,640 kv mylių 

Gubernatorius \Valker suda-
> rė planą, reikalaujantį 100 mil. 
! dolerių, daugiau panaudoti šios 
) valstijos anglis, nedidinant tar

šos. Norima panaudoti įtaisus, 
kokie Japonijoje naudojami — 

'cheminiu būdu p-išalinti taršos 
medžiagas iš anglių durnų. 

ATSCVEŠTI MAIŠELIUS Į 
PARDUOTUVES 

Ima stigti popierinių maišelių 
maisto parduotuvėse. Kai ku-

\ rios parduotuvės Chicagoje ra
gina atsinešti maišelius, nes bi
jo, kad krautuvėse jų visai ne
beliks. 

principai". Jam suteiktas mate
matikos mokslų dak ta ro laips
nis. Prieš porą metų j is lankėsi 
JAV-bėse. 

Lietuviu ii atvių broliškos tautos sėkmingai bendrauja. Vyriausioji 
I * •* * ' * * * _ .» . • 1 * 1 / _^ .____I 1_ J« 1^X i— \ 1 * A 1 U,^N *,! ,i» * I n t f i o n l f O l i t i « m l f / ' . 

NAUJI 1974 METŲ 
KALENDORIAI 

I "DRAUGO" skaitytojai gaus nau-
1 juosius kalendorius prieš pat Nau-
Į juosius Metus. Tie. kurie norėtų 
gauti specialiai kalendorių dova
noms, prašome paskambinti "Drau
go" administracijai, ar paprašyti 
laišku. Kaina atskinj kalendorių 
50 centų. Reikia pridėti 25 centus 
mokesčiams ir persiuntimui paštu. 
Siųskite užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. m. 60629 x 
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