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Su Expo—67 atsisveikinant Lietuvos Nepriklausomybes Atstatymo 50 m. Sukakties
Kanada su Montrealyje šešis 

mėnesius vykusia, užvakar užda
ryta, pasauline paroda — EXPO 
— 67 iš tikrųjų gali didžiuotis. Ji 
apvainikavo Kanados 100-ją gi
mimo sukaktį, ji su 50 mil. lan
kytojų buvo nepaprastai sėkmin 
ga ir, greičiausia, savo dalyvių 
skaičiumi, įrengimais, geografine 
padėtimi ir kai kuriais savo bruo
žais buvo pranašesnė už visas ki
tas pasaulines parodas.

Kanada — ne antraeilio lygio 
valstybė

Ne tik pasididžiavimo kupini 
kanadiečiai, bet ir kitų kraštų 
lankytojai norėtų padaryti ap
žvalginį Expo—67 piūvį. Tai nė
ra lengva. Žinoma, patys kana
diečiai — visas kraštas ir ypatin
gai Montrealio miestas žvelgia su 
pasididžiavimu, pasitikėjimu. Pa 
rodą įrodė, kad Kanada visai nė
ra, kaip kai kas teigdavo, antra
eile valstybe. Ne, tokią parodą 
suorganizuoti ir su šauniu stiliu
mi tegali tik pirmaeilis kraštas.

Stilius, didelis užmojis, sugebė
jimas parodą pritaikinti prie ge
ografinės padėties — tai puikiai 
pavyko. Dar nebuvo pasaulinės 
parodos, kur lankytojai stebėtų
si parodą supančiais vandenimis, 
kur būtų toks didelis (iš viso 12) 
transporto priemonių pasirinki
mas.
Parodoje pabrėžti menai, filmo 

naujovės
Nebuvo nuomonių prieš meno 

kūryba parodoje. Dar retai kada 
lankytojai galėjo taip plačiai su- 
supažinti (ar dar kartą gėrėtis) 
žymiausiais pasaulyje tapybos ar 
skulptūros darbais. Paskutinėm 
dienom paveikslų galeriją lankė

Kanados 13-ji Liet. Diena ir lietuvių 
pasirodymas įvyko rugsėjo 2-3 d d.

įrodė, kad aukštas lygis nebūti
nai pasiekiamas tik dainininkus 
— garsenybes panaudojant.

Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo penkiasdešimt metu sukakties 
Konferencija, susirinkusi 
Washingtone, D.C., mūsų Viešpat’es 
gimimo tūkstantis devyni šimtai še
šiasdešimt septintųjų spalio dvidešimt 
pirmąją ir dvidešimt antrąją dieną, 
Lietuvos karalijos įsteigimo septyni 
šimtai septynioliktaisiais ir Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo pen
kiasdešimtaisiais metais, skelbia 
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo penkiasdešimt metų sukakties

Apvylė ir JAV ir S. S-gos 
paviljonai

Abiejų didžiųjų kraštų paviljo
nai didingai stūksojo vienas prieš 
kitą. Amerikiečiai žavėjo savo ti 
žinių patrauklumu ir vidiniu ne
rūpestingumu. Sovietai? Jų navil 
jonas buvo įmantrios propagan
dos panaudojimo pavyzdys. Ap
vylė abu, nes lankytojas nei vie
name, nei kitame negalėjo pil
nai pažinti krašto, jo tikrųjų pa
siekimų, jo kultūros ar pačių bū
dingųjų bruožų.

Gal būt, daugiausia lankytojus 
patraukė Čekoslovakijos paviljo
nas, gal daugiau čekų pavaizduo 
ta lilm’ne technika (verta dėme
sio atskirai, La Ronde, veikę jų 
spektakliai “Laterna Magica”).

Tačiau savo kraštus vertin
giausiai pavaizdavo D. Britani
ja, Kanacia, Prancūzija, Izraelis, 
apvylė V. Vokietija bei Japonija 
(šioji su komerciniu eksponatų 
pobūdžiu).

Ryšiai su rytų pasauliu

nemažiau žmonių kaip pagarsė
jusį Labirintą.

Sis pastarasis, tai vienas pavyz
džių, kiek toli pažengusi kino me 
no technika. Lankytojai stebėjo
si tos technikos pasiekimais ne 
tik Labirinte, bet ir kituose pa
viljonuose: Kanados Telefono, 
Ontario, Čekoslovakijos ir kitur. 
'Tai pirmas kartas parodų istori
joje, kai panaudojant kelius ek
ranus, įvairias jo formas, tiek 
daug pasiekta ir paskato atnešta 
įvairiems menininkams.

Skubėjo karaliai, princai, 
atvyko meno ansambliai

Parodą aplankė nepaprastai 
daug viso pasaulio karalių, pre
zidentų, princų, princesių, vyriau 
sybės žmonių, šiaip žinomų asme 
nybių, Haile Sellasie pradedant 
ir de Gaulle baigiant.

Tačiau, be asmenų, buvo svar 
besni įvairių kraštų meno grupių, 
orkestrų, operų, ansamblių pasi
rodymai. Čia Montrealis nenusi
leido 1958 m. Briuselio parodai. 
Tiems meno pasirodymams išleis 
ta bene 10 mil. dol. ir tai apsi
mokėjo.

Montrealiečiai, viso pasaulio 
lankytojai galėjo stebėti aukščiau 
šio lygio pasauly operos, baleto 
spektaklius, Britų Sir L. Olievier 
holmo operų spektaklius, tai tik 
holmo operų spektakliai, tai tik 
keli pavyzdžiai — tos operos dar

Iš kitų kraštų — be JAV ir 
Kanados — buvo atvykę netoli 
vieno milijono lankytojų. Jiems 
buvo proga pažinti Vakarus, jų 
kultūrą, aukštą techniką. Negali
ma nepaminėti ir lietuvių, ypač 
meninkų iš okup. Lietuvos. Ob
jektyviai galima teigti — tų me
nininkų pasirodymai buvo aukš
to lygio, žavėjo ir svetimuosius. 
Tačiau Lietuvos dailininkų, skul 
ptorių, tautodailės meistrų ir kt. 
kūryba, deja, buvo užgožta sovie 
tinio paviljono štampo — Made 
in USSR.

Expo — 67 buvo ir proga Lie
tuvos menininkams pasirodyti ke 
liuose Kanados miestuose, o jiem 
bei jų gausiems palydovams — 
pakvėpuoti Vakarų oru.

Paviljonai už I dol.
Daugiau kaip 40 įvairių kraš

tų paviljonų pardavė savo pasta 
tus Montrealiui už... vieną dol. 
Nuo montrealiečių priklausys, 
kaip jiems pavyks tuos paviljo
nus įrengti ir traukti turistus į 
busimąją “nuolatinę parodą“.

Montrealis, trumpai, visiems 
padarė gėrą įspūdį. Jis stebino ir 
technika — kad ir Lauryno u- 
pėje supilta sala. Tad, kai kurių 
nusivylimų nepaisant, tenka Mo 
ntrealiui tarti — dėkui už reto 
stiprumo įspūdžius ir — iki pa 
simatymo.

LIETUVIŲ TAUTA, nuo seno
vės įsikūrusi prie Baltijos, tūkstantis 
du šimtai penkasdešimt pirma s ais 
metais karaliaus Mindaugo suvieny
ta į Lietuvos karaliją, šimtmečiais vai 
dino reikšmingą vaidmenį Europai.

Išaugusi Rusijos imperialistinė ga
lybė ėmė brautis į Lietuvos žemes ir 
aštuonioliktojo amžiaus pabagoje už
grobė Lctuvą. Svetimųjų priespauda 
.įepalaužė lietuvių tautos. Suk Įima:, 
knygnešiai, savanoriai, partizanai — 
vis tai lietuv i, tautos kraujo ir gy
vybių aukomis rašyti Lietuvos nau
josios istorijos lapai.

Lietuvos Taryba, vykdydama lie
tuvių tautos valią būti laisva ir ne
priklausoma, tūkstantis devyni šim
tai aštuonioliktųjų vasario šešiolik
tąją Vilniuje padarė šį nutarimą:

— Lietuvos Taryba savo posėdyje 
vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu 
nutarė kreiptis j Rusijos, Vokief- 
jos ir kitų valstybių vyriausybes 
šiuo pareiškimu:
— Lietuvos Taryba, kaipo vienin
telė lietuvių tautos atstovybė, rem
damos pripažintąja tautų aps' 
sprendimo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausoma demokra 
tiniais pamatais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostne Vilniuj? 
ir tą valstybę atskiriant' nuo visi 
valstybin:ų ryš'ų, kurie yra buv - 
su kitomis tautom s.
—Drauge L'etuvos Taryb" pare’r 
kia, kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jos santvkiug su k:tomls vals 
tybėm's privalo galutina' nustatyt' 
k:ek galima gre:č'au sušauktas ste' 
giamas's seimas, demokrat ri u ba
du visų jos gyventoių išrinktas- 
Vasario Sešioliktos:os Akta tūks

tant’s devyni š;mta! dv’dešim- 
tųjų gegužės penk'ol'ktają v’e- 
nu balsu patvirtino laisvai išrink
tas Lietuvos Steigiamasis se’mas 
Šiuo Aktu atstatytąją Lietuvos ne
priklausomybe pripažino tarptautinė 
valstybių bendruomenė, taip pat ir 
Sovietų Rusija, kuri tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimtųjų liepos dvyliktą
ją Maskvoje su Lietuva pasirašyta 
taikos sutartimi

—pripažįsta Lietuvos valstybės sa
varankiškumą ir nepriklausomybę 
su visomis iš tokio pripažinimo' 
einančiomis juridinėmis sėkmėmis 
ir gera valia visiems amžiams at
sisako nuo visų Rusijos suvereni
teto teisių, kurių ji yra turėjusi lie
tuvių tautos ir jos teritorijos at
žvilgiu.

Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atstatymas ir jos grįžimas į sava
rankiškų valstybių bendruomenę lie
tuvių tautai yra reikšmingiausias šio | 
šimtmečio istorinis įvykis. Neprikišuitjąeci

mybės

Lietuvių politinėje, konferencijoje Washingtone. spal o 21-22 d. dalyvavę veiksnių pirmininkai ar atstovai: 
iš kairės J. J Bačiūnas (PLB) min. V. Sidzikauskac (LLK), L. šimutis (ALT garbes pirm.), dr. K. J. 
Valiūnas (VLIK), inž. A. Rudis (ALT), dr S. A. Bačkis (Lietuvos Resp. Dip’omatinės' Tarnybos atsto
vas) ir inž. B. Nainys (JAV Liet. Bendruomenė). Nuotraukoje trūksta A. Rinktino (Kanados Liet. 
Bendruomenės pirm.).

somybės laikotarpis akiva'zdžiai* liu
dija lietuvių tautos politini subren
dimą. ūkinį pažangumą ir kultūrini 
kūrybingumą.

Lietuvos nepriklausomybė antroio 
pasaulinio karo eigoje tapo Sovietų 
Sąjungos ir hitlerinės Vok’etijos są
mokslo auka. Sovietų Sąjungą, tūks
tantis devyni šimtai trisdešimt devin- 

dv'deš’mt treč’ają ir

rugsėjo dvidešimt aštuntąją sudariusi 
slaptus, prieš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Suomijos, Lenkijos nepriklauso
mybes atkreiptus sandėrius su hitle
rine Vok.etija, tūkstantis devyni šim
tai keturiasdešimtųjų birželio penkio
liktąją Lietuvą okupavo ir ją jėga bei 
klasta rugpjūčio trečiąją įjungė į So
vietų Sąjungą,-: u būdu sulaužydama 
visas su Lietuva pasirašytas sutart s 
ir k'tus tarptautinius įsipareigojimus.

LIETUVIŲ TAUTA, minėdama 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimt metų sukaktį,

— pareiškia visam pasaul'ui. visa' 
žmonija', savo draugams ir savo nrie- 
šams, kad niekados nesutiks su Lietu
vos pavergimu, kad Vasario Šešiolik
tosios Aktas yra šventas ir galut nis 
apsaprendimas laisvam ir nepr'klau 
šonam gyven'mui ir kad valstybinė 
nepriklnusomybė yra tautinės kult" 
ros ugdvmo ir tautos išlikimo sąlyga-

— kaltina Sovietų Sąjungą agre 
s'jos nusikaltimu, Lietuvos nepriklau
somybės sužlugdymu, Lietuvos gy
ventojų genocidiniu na’kin’mu :r ru 
sinimu, kolonijiniu L'etuvos išnaudo
jimu, pagrindinių te’sių bei laisvių 
Lietuvos žmonėms' paneigimu ir rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų iš Lietuvos savo kariuomenę, 
policiją ir administraciją!

— kreipiasi į laisvojo pasaulio vy
riausybes ir parlamentus, kad pavar
totų visas savo priemones Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti;

— šaukiasi į Jungtines Tautas, kad 
likviduotų Sovietų Sąjutigos agresiją 
prieš Lietuvą, ir Į žmonijos sąžinę, 
kad paremtų Lietuvos pastangas sa
vo nepriklausomybei atstatyti.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pagarb a 
didžiuodamiesi savo tautos ryžti: 
priešintis okupantui, lenkdam' galva:: 
prieš žuvusius L'etuvo: la svėc kov 
je, su pagarba p-s ;k'.'k!,v i tauto:: 
atgimimo patriari' "r Vasario Šc- 
šiol'ktos'of; Akto ‘ " atarus, turėda 
mi pareigą ir laisvę kalbėt' bei veikt 
už bcla'svę savo tautą, vieningai sie
kia ’šlalaviiit' Letuvą š sovietinės 
okupacijos ir tūkstant's devyni šimtą 
’eš'asdeš-mt aštuntuosius — L'etuvo 
■ epriklausomybės atstatymo penk'as- 
de’imt metu sukakbes metus skelb'a 
LIETUVOS LAISVES KOVOS 
METAIS.

Nors L'etuvos la'svės kova e'na 
nuo pat pirmųjų sov’etinės okupan - 
jos dienų, LIETUVOS LAISVĖS 
KOVOS METAI turi ypatingai su- 
veiksminti visų laisvųjų lietuvių jė
gas Vasario Šešiol'ktos'os .Mito ga
liai atstatyti. Letuvių tautos laisvės 
kov prieš carinės Rusijos priespaudą 
buvo vainikuota Vasario Šešiolikto
sios Aktu. Lietuvių tautos sutelktinės 
jėgos prieš sovietinės Rusijos okupa
ciją laimės Lietuvai Vasario šešiolik
tosios Akto galios atstatymą.

Tautų išsilaisvinimas gaivalingai 
veržias: iš vakarų ir rytų, iš p’etų ir 
šiaurės. Ir Lietuvos išsilaisvinimo, gy
vo visoje tautoje, nepajėgs sulaikyti

rusiškojo bolševizmo priespauda. 
Žmonijos pažangoje laisvė — ga

lingesnė už priespaudą.

Tcgyviioja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva!
V/arbingtonas. 1967 spalio 22 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DIPLOMATINĖ TARNYBA:

Min. Stasys Lozoraitis, 
D'plomatijos šefas 

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS: 

Dr. Kestut's J. Val ūnas,
pirmininkas

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETAS:

Mn. A’aelovas .Sidzikauskas, 
p'rmininkas

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ:

Juozas Bač'ūnns,' 
p'rmininkas

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA:

Antanas Rud's, 
pirmininkas

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ: 
Bronius Nainys,

pirmininkas
KANADOS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ: 
Antanas Rinkūnas,

pirmininkas

SUGLAUSTAI
Expo - 67 uždarius

—MONTREAL. Pasaulinė
paroda Expo - 67 užvakar iškil
mingai uždaryta. Per šešius mė
nesius ją aplankė 50,806,648 
žmonės. 1958 m. Briusely bu
vusios pasaulinės parodos lan
kytojų skaičius siekė 48 mil. 
Vienintelis didesnis nusivyli
mas,tai nuostoliai, atsiradę dėl 
didelių parodos įrengimo kaštų. 
Jie siekia 250 mil. dolerių (1963 
m. vyriausybei nutarus parodą 
organizuoti, jų buvo numatyta 
47,7 mil.). Kita tamsioji pusė, 
tai 30 dienų užtrukęs trans
porto streikas, sumažinęs lan
kytojų skaičių ir, aišku, paja
mas.

Paskutinėmis žiniomis, paa'š- 
kėjo, kad daugiausia lankytojų 
turėjo sovietų paviljonas — a- 
pie 13 mil. (jis buvo ir bran
giausias — jo įrengimas atsiėjo 
12 mil. dol.), antroje eilėje at
sidūrė Kanada ir trečioje — 
JAV paviljonas, su 9 mil. lan
kytojų.

53% lankytojų sudarė Kana
dos gyventojai, 45% — atvykė
liai iš JAV. Baigiant Expo - 67, 
min. pirm. Pearson kalbėjo apie 
“triumfą ir liūdesį”. Triumfas 
dėl buvusios sėkmės, liūdesys 
— pasibaigus, palyginti, trum
pam parodos laikui. Prieš 3 vai. 
po piet į viršų pakilo fejerver
kų ugnys, dangus nušvito ir — 
Expo - 67 buvo jaū baigta.

Sovietų satelitai susitiko 
erdvėje

MASKVA. — Sovietai, kaip 
ir buvo spėta, šiomis dienom s 
į erdves paleido du erdvėlai
vius. Vienas jų, iššautas penk
tadienį ir antrasis — vakar. 
Vakar abu erdvėlaiviai įvykdė 
susitikimo veiksmą erdvėje. 
Tai pasiekta abu erdvėlaivius 
automatiškai vairuojant nuo že
mės.

Amerikiečių mokslininkų nuo 
mone, nors šis sovietų žygis e- 
sąs svarbus, bet ne staigmena

IŠKILMES SASGONE, 
GALIMI TERORO VEIKSMAI

SAIGONAS. — Užvakar įI *
I Saigoną atvykęs JAV vicepre
zidentas H. H. Humphrey lan
kė karius Vietnamo dž'unglėse. 
Jis, kaip prezidento Johnsono 
atstovas, šiandien dalyvauja 
prezidento Van Thieu į parei
gas įvesdinimo iškilmėse. Į Sai
goną atvyko ir k tų kraštų, 
Vietnamo kare dalyvaujančių, 
atstovai: Australijos, P. Korė
jos, Filipinų ir Tailando. Jie 
taip pat aplankė karius.

tai šiandien, Saigone vykstan 
iškilmėms, gali įvykdyti visi 
eilę teroristinių žygių, sprogdi 
nimų ir pan. Jie gali įvykti ii 
pačiame Saigone.

Šiandien įvyksta prezidenti 
prisaikdinimo iškilmės, ryt — 
Tautinės dienos paradas. Sau 
gurno sumetimais vicepreziden 
tas Humphrey dalyvaus tik pr 
saikd'nimo iškilmėse, parade n< 
dalyvaus nei jis, nei kitų kraš 
tų atstovai.

Priėmimai ir pasitarimai

Vyriausybės rūmuose įvyko 
priėmimas, be to, visi atstovai 

i turėjo savo tarpe pasitarimų. 
Jie laikomi svarbiais, nes svars
tyta dabartinė karo padėtis, ga- 

i Urnas reikalas turėti daugiau 
, karių fronte, viršūnių susitiki- 
: mo klausimas — šioji numaty
ta kitų metų pradžioje.

Komunistai ardysią 
šios dienos iškilmes?

Turima žinių, kad komunis-

CAMBRIDGE, Mass. —- Ato
mo taikos tikslams dovana, iš 
viso 90.000 dol., paskirta trims 
JAV, Prancūzijos ir Kanados 
mokslininkams. Dovana paskir
ta: Columbia universiteto moks 
lininkui dr. Isidor I. Rabi. britų 
kilmės Kanadoje dirbančiam 
dr. W. Bennett Lewis ir pran
cūzų Atominės energijos ko
misijos pirmininkui dr. B. L. 
Goldschmidtui. Dovana bu3 į- 
teikta N. Yorke, lapkričio 14 d.

Aviacija puola 
Vietname

SAIGONAS. — Artėjant blo
gam orui, JAV lėktuvai pa
spartintai puolė taikinius Šiau
rės Vietname, ypač netoli Hai- 
phong uosto.

Komunistai buvo pranešę a- 
pie vieno bombonešio B-52 nu- 
mušimą, tačiau vakar' Penta
gonas šią žinią paneigė. Per 28 
mėnesius šie, aukšto skrid mo, 
bombonešiai dar nebuvo nuo 
priešo nukentėję. Iš jų keturi 
buvo susidūrę virš jūros, gi 
penktasis sužalotas nusileidimo 
metu.

Sausumos kare JAV ir P. Vie 
namo kariai 70 mylių atstu nuo 
Saigono atmušė priešo puoli
mus. Per 14 valandų kautynes 
žuvo 145 priešo kariai, 3 ame
rikiečiai ir 14 P. Vietnamo ka
rių. Kiti sausumos veiksmai bu
vo smulkesni.

saikdinamas prez. Van Thieu

KALENDORIUS

Spalio 31 d.: šv. Volfgangas, 
šv. Bėga, Mastvilas, Tanvilė.

Lapkričio 1 d.: Visų šventų
jų šventė, šv. Benignas, šv. 
Kirenija, Gydautas, Vaiva.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir- jos apylinkėse šiandien 
debesuota, kiek šilčiau, temp. 
apie 50 1. F.; ryt — maži pasi
keitimai, krituliai nenumatomi.
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KEI IAS Į SVEIKATĄ

|i PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.'/LS įt'jf/
Sveikato. reikalu raitus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS I SVEIKATA. 2319 West Garfield Blvd.. Chicago III. 60636

ŠIZOFRENIJA - SUNKIAUSIA DVASIOS 
LIGA

Šizofreniją galima aptarti pa- 
minirtt penkis svarbiausius tos li 
gos pasireiškimus: 1. klaidingai 
aiškinami patirti jutimai, 2. sui
ręs protavimas ,3. nepajėgumas 
jausti l 4. iškreiptas savęs ir ap
linkos pažinimas, 5. sutrikęs ben 
dravimas. Sergantysis šizofrenija 
gali tik vieną iš čia paminėtų su
trikimų turėti arba visomis pen
kiomis negerovėmis negaluoti. 
Tai chroniška proto liga. Ji la
bai sunki, nelengvai duodasi gy
doma. Maždaug vienas nuošim
tis visos žmonijos tokia liga ne
galuoją — per 200 milijonų to
kių Jjgonių mūsų žemė nešioja. 
Visų šalių ir visokių luomų bei 
užsiėmimo žmonės tokios sunke
nybėj neišvengia.

NesiVadovaukim sergančiojo 
nurodymais

Nemanykit, kad tik kiti šizo
frenija serga, o mes, lietuviai, e- 
samę atsparūs šiai ligai. Toli tai 
nuo, tiesos. Juk, pilna mūsų tar
pe tpkių vyrų ir moterų, kurie, 
išgirdę juodą, paverčia tokį gir
dėtą dalyką į geltoną ir skelbia
si Ameriką atradę. Tai nepajėgu
mas patirtus jausmus — jutimus 
reikiamai priimti. Šitoks nepajė
gumas yra vienas minėtos ligos 
simptomų. O kiek mes turime to
kių vyručių ir poniučių, kurie— 
kurios du—dvi suėję ant trečio 
nebūtus dalykus pilsto — iš ba
lanos vežimą priskaldo. Tie ir tos 
sakė-pasakė yra sutrikusiu ben
dravimu negaluojantieji šizofre- 
nikai.,

Sveikas žmogus davė kam rei
kiamą pastabą, ir dalyką užmir
šęs, toliau dirba kūrybinį darbą. 
Šizofrėhikas teisingos pastabos ne 
priima, jis tokią pastabą davusį
jį šantažistu išvadina ir pradeda 
mėginti visokeriopai jam kenkti. 
Pirmiausia, žinoma, skelbiasi, 
kad su tokiuo ir tokiuo bendra
darbiauti negalįs, nes anas šioks 
ir toks ir dar kitoks. Tokios kal
bos bei elgesio žmogų dabar kiek 
vieriafe atpažinsime esant turin
čiu penktą šizofrenijos simpto
mą ir’atsakančiai su tokiuo imsi
me elgtis. Tada liausis mūsų tar
pe vadovavimasis šizofreniko pa
skaloms.
Niekada pas gydytoją neinantieji 

ligoniai
Nepamirškim tiesos, kad yra 

nesuskaitoma daugybė tokių žmo 
niųį kurie yra ant ribos susirgi
mo šizofrenija. Tokie dėl tokio 
savo , stovio niekada neina pas gy
dytoją, Jie šiaip taip prisitaiko gy 
venijjie ir be didelio nervų įtam 
pimo užima kokią nors vietelę 
nau&jfigą darbą dirbančiųjų tar
pe. Tas jiems geriau sekasi gy
venant ūkiuose ar didelėse — 
atlaidžiose šeimose — ten minė
tų arti ribos susirgimo šizofreni
ja besirandančių keistumai esti 
praleidžiami be didesnio triukš
mo.

Tai ambulatoriniai šizofrenikai 
— jie dirba ir pajėgia gyventi 
esant ramiom gyvenimo sąlygom 
Juos namiškiai ir kaimynai vadi
na ekscentrikais, balkio stokojau 
čiais, keistuoliais ir panašiai. To
kie, patekę į visuomeninius sam
būrius, pridaro daug vargo ki
tiems. Jie, nuėję į balių, apkalba 
kiekvieną: tai tos parikas nemad- 
nas, tai anos strėnos nuleistos, o

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROČNKES MEDICAL f) 
ARTS

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

tos krūtys priedinės, — ir taip 
bei dar kitaip per visą vakarą 
baliuje. Visokių yra, visokių rei
kia — sako žmonės, o kad ir ne
reikia, bet kur juos dėsi... Toli 
gražu ne visi šizofrenikai yra pro 
to ligoninėse. Jie kelia visą pra
garą saviškių ir ne saviškių tar
pe, nors būtų net aukštus mokslus 
baigę.

Paskutiniu laiku galima 
geresnė pagalba šizofrenikui
Nė nereikia kiekvieną šizofre- 

niką siųsti ligoninėn. O dar ant 
ribos į tą ligą esančių tai jokios 
ligoninės ir nesutalpintų. Kartais 
tokie dvasiniai ligoniai aplanko 
gydytoją su įvairiausiais fiziniais 
nusiskundimais — tai vis kūno 
negalavimai, atsiradę dėl sunega 
lavusios asmenybės. Suprantama, , . ,. . . , vai leidžia pro pirštus. Nelaimei
kad proto ligonis gali susirgti ^ištikus, sako: “Vėl ateis šviesi, 
kuria chirurgine ar ne chirurgu saulėta diena» Jjs yra pripažin.
ne liga, kaip ir kiekvienas kitas 
sveiką protą turintysis žmogus.

Kai šizofrenikas turi pergležnų 
charakterį ir jis perjautriai atsi
neša į gyvenimo reiškinius, o dar 
čia atsiranda persunkios gyveni
mo sąlygos, tada suįra asmeny
bė staiga ar pamažu. Per pasku
tinius 15 metų padaryta didelė 
pažanga gydyme tokių protiškai 
sunegalavusių. Apie tai — sekan
tį kartą.

Išvada. Liaukimės dalyvavę ap 
kalbose, kai vienas šizofrenikas 
ima pamazgas pilti artimui už 
kaklo. Tepranyksta mumyse rė
mimasis savo galvojimui ir veiks
mui šizofreniko tvirtinimu. Gir
di, tikrai Petras yra blogas vy
ras, nes Marijona apie jį taip blo 
gai atsiliepė. Taip ir sklinda pa
skalos apie artimą, visai nekrei
piant dėmesio, kad toji Marijona 
yra ligoninėn neinantį šizofreni- 
kė. Ji gali būti mokyta, gali bū
ti prasimušusi visuomenėje, bet 
visi jos darbai yra jos pairusios 
asmenybės atspindys. Todėl pro
tu pasilpusiuosius gydykime, o 
nesivadovaukime jų liguistais pa 
sireiškimais.

Pasiskaityti: The Physician’s 
Panorama, Vol. 5, No. 8, Oct. 
1967.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Sveikiausias žmogus, o gazai 
spiečiasi viduriuose

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, labai prašau atsakyti į keletą 
mano klausimų. Pirmas. Mano 
dėdė, 53 m. amžiaus, dažnai vi 
duriuoja ir dar jo viduriuose la
bai daug gazų prisirenka. Retai 
kada gazai prasiveržia, daugiau
sia jie stovi viduriuose susispietę 
ir veržia vidurius, jam net sun
ku alsuoti. Ir dar taip smarkiai 
pradeda plakti širdis, jau, galima 
sakyti, daužosi, siautėja — 150 
kartų muša minutėje. Taip jį iš 
kamuoja gazų spaudimas ir šir
dies trankymasis, kad jis tapo be
jėgis ir turėjo net mesti darbą.

Darbas jo yra judantis, tik kar 
tais kiek pasėdi. Valgo šviežią, 
natūralų, namie virtą (ne kon
servus) maistą. Daug neprisival- 
go, pasivaikšto, normaliai eina

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

Alvudo programa A. Siuto vedamoj lietuviškoj TV. Pranešinėja Rita 
Kėkštaite (10 m.), vaidilutės: Violeta Sobieskytė (12 m.) ir Daiva 
Petersonaitė (12 m.). Vaidila — Liudas Spaėkaus'kas (14 m.). Deko
racijos dail. Juozo Kiburo. Režisūra akt. Alfos Brinko.

Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

gult, nerūko, nesisvaigina. Šei
mos daktaro patartas darė tyri
mus dviejose ligoninėse. Nuodug 
niai vidaus ligų specialisto prie
žiūroje ištyrus, nieko nerasta su
žaloto — jokio naviko, nei žaiz
dų, nei akmenų, net nė mažiau
sios žaizdelės. Visi organai tvar
koje. Tyrė nervingumą, bet jo
kios nervinės ligos nerado. Jis 
pats visai nenervingas, labai ra
mus žmogus — jis niekuo nesi
rūpina, nesisieloja: viską leng-

tas sveikiausiu žmogumi.
Aš esu jau studentė. Pradėjau 

dėdę kamantinėti, gal jam skau 
da ausis ar gerklę-dantis. Sako— 
dantis skauda ir dantų smegenis. 
Paklausus, ar jam žiūrėjo į bur
ną, ar tikrino dantis — jis sako, 
kad žiūrėjo į gerklę, bet dantų 
neklebeno. Dantų smegenyse 
(dantenose) jis turi skorbutą, jos 
kraujuoja ir pūva — puvėsių kva 
pas iš burnos. Skorbutas vieną 
dantį pragraužė šone. Po kiek lai 
ko tas dantis praėstas nulūžo. Gi 
dabar toliau dantis genda ir ge
dimo urvelis eina gilyn prie šak
nies. Ir kitas šalia esąs dantis 
praėstas — nemaža duobelė. Jis 
irgi pūva — dvokia. Aš pati jo 
dantis gerai išstudijavau ir tą pu

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienų restoranų Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimų, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800 '

lauki atmosfera — Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI —

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. po pietų.

■T

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street
• Skanūs valgiai 

• Geras patarnavimsas 
• Puiki atmosfera

(63rd & Artesian)

PIETOS 
$1.65 IR $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436-4622
Atdara sekmad. ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto; penktad. 

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

vimą patikrinau. Sakau, eik pas 
dantistą. Jo žmona taip pat kelis 
kart sakė jam eiti pas dantistą, 
kai jis kartais pasiskundžia, kad 
jam šiek tiek skauda dantis. O 
dėdė vis atidėlioja, sako nueisiu 
kada nors — nėra strięko. Svar
biausia, kad jam, jis taip sako, 
labai mažai skauda, tik šalto ir 
karšto bijosi. .Tada suskauda 
smarkiai, bet neilgai — ir vėl 
greitai po 10 minučių praeina. 
Tas mažas skausmas jį ir sulaiko 
nuo kelionės pas dantistą-

Įdomu man, gal kartais tie gen 
dą dantys ir skorbutas sukelia vi
duriuos tuos negalavimus. Ar ga
li nesveiki, pūvantys dantys ir 
gendančios smegenys —jų liga 
skorbutas — persimesti į vidurius 
ir sukelti juose viduriavimą bei 
smarkius gazus? Mes, eiliniai 
žmonės, to nežinome ir girdėti 
apie tai neteko.

Atsakymas. Greičiausiai esi 
ne amžina studentė — dar jau
na, o taip gražiai lietuviškai net 
raštu išsireiški. Esi žmoniška — 
nuoširdžiai ir mokoviškai rūpi
niesi dėdės sveikata. Ačiū Tams
tai už tai — dėkojame Tamstos 
tėveliams ir mokytojams už 
tokį pilną sveikatos ir šviesos 
Tamstos auginimą -— auklėjimą 
ir švietimą. ' .

(Nukelta į 6 psl.)
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai, Med. ban. 
dažai, Spec. pagalba kopiniu 
(Arch Supports) lr t. t.

DRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III,

Tel. Pltospect 6-5084 
Vai, 9-4 ir 6-8. SeStad. 9-1

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ortso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. WAIbrook 5-5076 

Rez. tel 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-S222

Ofisas 3148 West 6Srd Street
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Plaoe 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos, antradieniais, penktame- 
niais 2-9 v., šeštadieniais 19-1 v. p.pr Ip-nnlt)' nrllmiun’ nftjzfl’

f > o,AUGAS
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL 60629. Tel. LUdlow 5-9500
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Chicagoj, Ciceroj lr užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto sušiu
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
uuio, prisiunčiamos vavu# 
urašymifl*

Ofo. 735-4477, Rez. PR 8-6950

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IB 

EMOCINES IJGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarime

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr motery Ilgos

6132 So, Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija Ir moterų ligoa 
2454 VVest 71st Street 

(71-oa lr Camnbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad. ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 6 tkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
Sešt. nuo 9 Iki vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
tkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso tr buto tel. OLymplc 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REIianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso tr buto OLy. ipte 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

. SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South YVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
akušerija ir moterų ligos

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HJEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv.. 6 — 8 vai., 

antrad. lr penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os lr Campbell Ave. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

ASSOCIATF OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “con
tact lenses*'.

Vai.: 9:80—12:80 tr 1:80—8:80 
Kitom valandom susitarus 

Uždaryta antrad. tr trečiad.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 -*• 5:00, šeštadie- 
niais — 830 — 12:00.

0R. A. PUSTELNIKAS
gydytojas ir chirurgas

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadien)

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ave.

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lx 
Sešt 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt.
nuo 9 Iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr kits 
laiku susitarus telefonu:

Telef, REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rčmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7881

Y- P- P- 1M « ▼. kasdien,
irečladlenlals uždaryta; šeštadieniais 
uuo 10 v. r. Iki 1 vai. ponlet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71 st St 

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGLL 

PRITAIKO AKINTUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, D 

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 839-1071 

______ Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Bez. tel. GRoveliUI 6-0617 

Valandos: pirm. lr ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. Ir
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-12 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta.

Bez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ1 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeet 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1» 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kita
laiku — pagal susltarlma.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 v. va*.. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehUl 6-282S.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 iki. 4 lr 6 iki 8 v. vak. 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vaL 

Trečiadieni uždaryta

Vai.,
vak.

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Ave,

pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVeet 71 et Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. lr T Iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma.

Ofiso tol. 767-2141. Namu 636-485®

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai., pirmad., antrad.. penktad. 1—4 
lr 6—8 v. v.; ketvlrt 6—8 v vak. 

- Sestai!.. 1*—S vai



Privatiškųjų bei pasaulietiškųjų

MOKYKLŲ REIKŠMĖ
Ne tik lietuvių tarpe, bet ir 

bendrai amerikiečiuose katali
kuose vis dažniau kelami bal
sai dėl privatinių bei parapijų 
mokyklų vertingumo ir reikš- 
mingufno. Juo labiau, kad šiais 
laika s tokių mokyklų išlaiky
mo našta parapijoms sunkėja.

► Visur jau pritrūksta vienuo
lių mokytojų, kurios ligšiol 
mokytojavo už tokį atlygini
mą. kuris šiandien, pragyve
nimo .standartą bei lygi tu
rint galvoje, yra juokingai ma 
žas. Mokytojų vienuolių pri
trūksta, nes pašaukimų į vie
nuolinį gyvenimą skaičiai kas
met mažėja. Kodėl — niekas į 
tą klausimą tiksliai negali at
sakyti. Taip yra ne tik su 
moterų, bet ir su vyrų vienuo
lijomis. Pašaukimų visur trūks 
ta. Jų šiandien žymiai mažiau 
stoja kandidatais į kunigus 
dirbti diecezijose. Tas pats y- 
ra ir lietuvių tarpe. Šiuo me-

’ tu jau gana didelė retenybė
girdėti apie lietuvio kunigo 

w ar kunigų šventinimus. Lietu
vaičių vienuolynai daugiau su
silaukia pašaukimų, bet toli 
gražu permažai, kad galėtų 
pilnai aprūpinti lietuvių para
pijų mokyklas.

*
Trūkstant parapijų mokyk

loms vienuolių mokytojų, ten
ka samdyti pasauliečius moky
tojus, kuriems reikia kelerio
pai daugiau mokėti ir, be to, 
nelengva jų gauti su pilnomis 
mokytojų kvalifikacijomis. Ir 
suprantama, tai labai sunkina 
privatiškųjų bei parapijų mo- 
kyklų padėtį. Užtat ir netenka 
stebėtis apie skleidžiamas kal
bas, kad, tokiai padėčiai e- 
sant, ar beverta besirūpinti 
tos rūšies mokyklų išlaikymu.

Į šį klausimą įtikinančiai at
sako Bėlleville vyskupas Al
bertas Zuroweste. Kalbėdamas 
šimtams pradžios ir aukštes
niųjų mokyklų katalikų moky
tojų, šis veiklus vyskupas pri 
minė, kad šiandien tiek katali 
kų Bažnyčia, tiek katalikiškos 
mokyklos yra aštriai kritikuo
jamos ir puolamos iš lauko ir 
iš vidaus. Sąjūdis išsižadėti 
katalikų švietimo sistemos bei 
katalikiškųjų mokyklų labai 
plačiai esąs garsinamas spau
doje, per radiją ir televiziją. 
Tėvai dažnu atveju nebepajė
gia šioje situacijoje susigau
dyti. Kai kurie savo vaikus 
jau atėmė iš katalikiškųjų mo 
kyklų. Vyskupas stebisi, kad 
atsiranda kunigų ir vienuolių, 
nebesijaudinančių dėl to reiš
kinio ir nebekovojančių prieš 
besireiškiančius pavojus.

*
Mokytojų pareigos yra svar

bios, atsakomybė labai didelė. 
Tikrai nė menkesnė kaip ir pa
čių tėvų. Tose svarbiose ir at- 
sakomingose pozicijose stovį 
mokytojai, ar jie bus vienuo
liai, vienuolės ar pasauliečiai, 
privalo būti gerai paruošti bei

*• pasiruošę. Jie turi būti kon
takte ne tik su savo moki

Spaudoj ir gyvenime

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGE 
LENKŲ KALBA

Šiomis dienomis jau gauta 
“Marija, Gelbėk Mus” lenkiš
kai “Maryjo, Ratuj Nas”. Ją Lon 
done išleido Liet.-Lenkų A. Mic
kevičiaus vardo draugija. Dau
giausia pastangų ją išleisti įdėjo 
P. Baublys, judrusis lietuvių vei
kėjas Londone. Knygelė nedide
lio formato, 80 psl. Viršeliai pa
puošti Aušros Vartų nuotrauko
mis, viduje originalo nuotrauka. 
Knygelei įvadą parašė vysk. VI. 
Rubin, Lenkijos primo delegatas 
lenkų emigracijos sielovadai. Tai 
yra gana įtakingas Romoje vysk. 
kuriam Šv. Tėvas buvo pavedęs 
suorganizuoti vyskupų sinodą, į- 
vykusį šiais metais Romoje. Vys
kupas Rubin apie Sibiro lietuvai
čių maldaknygę taip rašo: “Ne

niais, bet ir su jų tėvais. Mo
kytojaują parap nėse mokyk
lose mokytojai turi būti kon
takte su kunigais, kuriems 
tapgi gyvai rūpi parapijos prie 
auglio mokymas ir auklėji
mas. Jei parapinių mokyklų 
mokytojai, tėvai ir klebonai 
bei jų pagelbininkai savo pa
reigas mokyklose atlieka ne 
paviršutiniškai, bet sąžiningai 
ir uoliai, tokiu atveju tų mo
kyklų vaidmuo pas daro dide
lis, neįkainuojamas. Tėvai, 
siųsdami vaikus į tokias mo
kyklas, turi didesnę garanti
ją, kad jas baigę jų sūnūs ir 
dukros pasiliks ištikimi tiems 
principams, kurie juose buvo 
skiepyti per aštuonerius me
tus. Viešose bei valdžios mo
kyklose vaikams bijoma net 
priminti Dievas ir religija, nes 
tai, mat, neleidžia valstybinė 
konstituc'ja.

*
Šiais laikais, kaip ir visuo

met, katalikų Bažnyčia didelį 
dėmesį kreipia į mokyklas ir 
į mokytojus. Ji laukia moky
tojų ne tik su geromis kvalifi
kacijomis, bet savo profesijai 
pasiaukojusių, idealistų, su
gebančių vaikus auklėti pasto
viais krikščioniška's pagrin
dais, mokyti taip, kad jas už
baigę be kliūčių išeitų viduti
nius ir aukštuosius mokslus 
ir, kad neišblėstų juose visi 
tie gražūs idealai, kurie juo
se buvo .skiepijami mokytojų 
su pagalba tėvų ir klebonų 
bei jų asistentų.

Jei privačių bei parapinių 
mokyklų išlaikymas yra svar
bus bendrai visiems krikščio
nims katalikams, juo labiau 
jis yra svarbus lietuviams, ku
riems rūpi išlaikyti ir religiją 
ir tautybę, kad galima būtų 
viltis lietuviškųjų parapijų ’į 
tęstinumu ir jų pagalba lie
tuvybės išlaikymu.

*
“Katalikų Bažnyčia aukštai , 

vertina mokytojų pašaukimą
__ kalbėjo vysk. Zurovveste,
pabrėždamas, kad “tai yra au
tentiškas pašaukimas, svarbus 
apaštalavimas gyvoje Bažny
čioje”. Todėl vyskupas ir pri
mena mokytojams: “Jūs at
stovaujate ir sekate patį Vieš 
patį, nes ir Jis buvo mokyto
jas”.

Jei kada, tai ypač šiandien 
nedera kalbėti apie parapijų 
mokyklų panaikinimą. Prie
šingai, reikia kalbėti apie jų 
praplėtimą, apie jų sust prini- 
mą, pagelbstint mokytojus bei 
mokytojas ruošiančių vienuoli
jų vadovybėms gauti daugiau 
pašaukimų, ir moraliai ir ma
terialiai remiant parapijų mo
kyklas, kad joms nieko nepri
trūktų dirbti mokymo ir auk
lėjimo darbą. Juo labiau lie
tuviams katalikams reikalinga 
sutelkti savo jėgas, kad mūsų 
parapijų mokyklos išsilaikytų 
aukštame lygyje mokslo at
žvilgiu ir, kad išliktų lietu
viškomis.

Prezidentas L. B. Johnsonas 
sulaukė naujo didelio spaudimo. 
Atstovų rūmai bent šiais me
tais nėra pasiruošę svarstyti 
prezidento siūlymo mokesčiams 
pakelti. Spalio 18 d. Kongrese 
priimtas įstatymas apkarpyti 
šių metų biudžetą 7 bil. dolerių. 
Net demokratų spaudoje kalti
namas prezidentas dėl jo klai
dų ryšium su Vietnamo karu. 
(Walter Lippman, Chicago Sun 
Times, X.22). Spalio 21-22 d. 
įvyko ne tik Pentagono apgul-

vo Kristaus mirties ir prisikėlimo 
vaizdas, taip ir krikščionių kan
čios įgauna prasmės tik Kristaus 
kančios šviesoje, tapdamos tarpi
ninkėmis, vedančiomis į prisikė
limą.

Tos maldaknygės rytmetinė ir 
vakarinė malda įveda mus į ap
mąstymą šv. Mišių aukos, kuri 
yra tikru atkūrimu Paskutinės va 
karienės ir Kristaus kryžiaus au
kos. Pasisakymai tų kenčiančių 
žmonių, kurie noriai neša savo 
kryžių už Kristų, parodo didelę 
jėgą krikščioniško gyvenimo, įju 
ngto į mūsų atpirkėjo išganymo 
planą. Ta pati mintis, kiek to
liau pakartota Kryžiaus Kelių ap 
mastymuose, sudaro gilią šios ma 
ldaknygės prasmę. Pridėtos prie 
jos maldos į Gailestingąją Dievo 
Motiną, šv. Juozapą ir numylė
tų šventųjų Patronų sudaro ver
tingą rinkinį, kuriame galima ras 
ti daug šviesos ir paguodos įvai
riuose gyvenimo atvejuose, o ypa 
tingai tada, kai mus ištinka kan
čia.

Ši maldaknygė yra kelias, ve
dąs mus iš mūsų kančių pas Tą, 
kuris yra mūsų Gyvenimas ir 
Prisikėlimas.” K.L.J.

be susijaudinimo rašau šį įžangi
nį žodį į lenkų kalbą išverstai 
maldaknygei “Marija, Gelbėk 
mus”, prieš keletą metų parašy
tai asmenų, priklausančių mums 
broliškai lietuvių tautai.

Ši maldaknygė atsirado labai 
sunkiose sąlygose, kai ištikima 
Dievui ir tėvynei lietuvių tauta 
II pasaulinio karo metu atsidūrė 
didelių įvykių sūkuryje.

Kaip Babilono nelaisvės lai
kais Dievui ištikima tautos siela 
Šventose Knygose išdėstė Dievui 
savo kančias, pastangas ir ilge
sius, taip ir čia turim kenčian
čių katalikiškos tautos žmonių su 
rašytą pasikalbėjimą su Dievu.

Kaip Babilono nelaisvė ir grį
žimas iš jos į šventąją žemę bu-

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties minėjimui pasirengtj konferencijos prezidiumo 
dalis. Iš kairės — Vliko pirm. dr. Kęstutis J. Valiūnas. PLB pirm. Juozas Bachu nas, .Lietuvos.' Laisvės ko
miteto pirm. Vaclovas Sidzikauskas ir diplomatinės tarnybos atstovas dr. Stasys Bačkis.

Nuotr. Vyt. Maželio

Mokesčių padidinimas atidėtas
Atstovų rūmai pasiūlė apkarpyti 7 bil. dol. šių metų biudžetą ir pašalinti spragas 

mokesčių sistemoje

GEDIMINAS GALVA

tis, sukėlusi krašte nerimą, bet 
taikiai praėjusi, nors būta susi
kirtimų ir suimtųjų skaičius sie
kia 434. Vietnamo karo prieši
ninkai organizavo eisenas kraš
te ir Europos sostinėse. Nepa
tenkintųjų žygiai greitai bus 
pamiršti, tačiau ramus kongre
so ir senato finansinis spaudi
mas, dalyvaujant ir demokra
tams, paliks pėdsakus.

Mokesčių našta

Praėjusiais biudžeto metais a- 
merikiečiai sumokėjo 213 bil. 
dolerių įvairių mokesčių. Nepa
siturintis ir turtingas amerikie
tis moka; pajamų prekybos, a- 
pyvartos ir įvairius netiesiogi
nius mokesčius. Prezidento L. 
B. Johnsono praėjusios savai
tės kalboje padaryta užuomi
na, kad mokesčių padidinimu 
būsianti pažabota infliacija, ne
atitinka tiesai. Infliaciją ypač 
skatino federalinė vyriausybė, 
savivaldybės, bendrovės, sie
kiančios didesnio pelno, ir dar
bininkų sąjungos, kovojančios 
dėl atlyginimo padidirimo. Di
džiausia infliacijos spyruoklė y- 
ra karas Vietname, šiam tiks
lui ir buvo numatyta pakelti 
mokesčius.

Atstovų rūmai ir senatas ne
galėjo šiam siūlymui prieš pat 
rinkimus pritarti. Skaudu pa
kelti kraujo auką, bet neleng
va gyventojus įtikinti, kad jie 
turi mokėti d'desnius mokes
čius dėl Vietnamo karo,tai pa
siteisinimas, kuris šiuo metu 
kelia abejones.

Kataliku Bažnyčia 
ir lietuvybė

l’R. PAULIUKONIS
Kunigų darbą mokyklose varžė mokyklų vedėjai, 

sekdami kiekvieną kunigo žingsnį. Ir kunigų darbas 
mokykloje buvo pavestas ne vyskupo, bet rusų moky
klų inspektoriui. Kaip kunigai buvo sekami mokyk
lose matyti iš žemiau paminėtų aplinkraščių. 1882 m. 
mokslo globėjo aplinkraštis įpareigoja mokyklų vedė
jus žiūrėti, kad katalikų tikyba būtų dėstoma atida- 
romis klasės durimis, o 1885 m. įsakyta po bausme 
mokyklų vedėjams sėdėti klasėse katalikų tikybos pa
mokų metu. Mokytojai uoliai vykdė savo viršininkų 
įsakymus, kartais net ir persistengdavo. Dažnai pa
mokų metu kildavo ginčai mokytojo su kunigu dėl 
tikybos dėstymo tvarkos. Dėl mažiausių smulkmenų 
kunigai buvo skundžiami mokyklų direkcijai, kuri kar
tais pati rasdavo tuos skundus nepagrįstus.

Rusų valdžia reikalavo, kad kunigai lankytų mo
kyklas, nes ji žinojo, kad nuo kunigų lankymo pri
klauso ir mokyklų sėkmingumas. Kai kunigas nebelan 
ko mokyklas, tai ir mokinių skaičius tuoj pat suma
žėja. Bet kunigai iš visų pusių varžomi, persekioja
mi, skundžiami ir baudžiami šalindavosi iš mokyklų. 
Tokia nenormali padėtis tęsės iki 1905 metų.

e. Kunigai knygnešių organizatoriai. Lietuvių tau 
tos rusinimo tikslu Muravjovas pasiryžo net pakeis
ti lotynišką lietuviškų raštų alfabetą rusiškuoju, kad

Vokietijoje, Anglijoje ir Pran 
cūzijoje yra kiek aukštesni mo
kesčiai už esančius šiame kraš
te, tačiau anglai, vokiečiai ir 
net prancūzai naudojasi socia
liniu draudimu, kurio gali pa
vydėti amerikiečiai.

Mokesčių spragos
Kongresas, nepritaręs prezi 

dento tiesioginių mokesčių didi
nimui, ėmė ieškoti išeičių. Pir
moji — peržiūrėti šių metų b u- 
džetą ir nebūtinas sumas ap
karpyti. Prezidentas aštrokai 
atkirto kongresui, siūlydamas 
sumažinti sumas keliams tiesti. 
Antroji išeitis — pašalinti mo
kesčių spragas. Philip M. Stern 
knygoje “Great Treasury Raid” 
nurodo, kad įvairios išimtys, 
nuolaidos, t. y. mokestinės spra 
gos, siekia 40 bil. dolerių. De
mokratas atstovas Henry S. 
Reuss taikliai pastebi, kad fe
deralinė vyriausybė gali išs'- 
versti be mokesčių pakėlimo pa 
šalinus tik dalį mokesčių spra
gų. “Šį reika’ą jau seniai pri
minėm ir s ulėm vyriausybei, 
kad, svarstant 1968 m. biudže
tą, būtų mokestinės spragos pa
šalintos o ne mokesčiai kelia
mi”. Kitas demokratas Jona- 
than B. Bingham iššaukiančiai 
pasisako: “Mano sąž'nė nelei
džia federalinei vyriausybei dau 
giau mokėti”. Kodėl? 1964 iš 
482 mokesč'ų mokėtojų, kurie 
turi mokėti milijoną ar daugiau 
mokesč'ų, 19 nė cento iždan ne- 
įnešė. Kiti mokesčių mokytojai 
tesumokėjo 30%, nors už 100, 
000 dolerių pajamų reikia mo
kėti 706 r mokesčių. 35 asme
nys, turėję virš 0,5 mil. dol. 
pajamų, visai mokesčių nemo
kėjo, 24,000 asmenų, turėję virš

ir maldaknygęs ir kiekviena kita lietuviška knyga taip 
pat stiprintų rusinimo darbą. Tai buvo pirmas žings
nis rusų kalbai lietuvių raštuose. Pradžioje norėjo 
pripratinti lietuvius prie rusiškų rašmenų, o vėliau 
jau būtų įvesta ir rusų kalba.

Slavofilų tarpe buvo kilusi mintis visiems sla
vams vartoti rusiškas raides. 1863 m. rusofilas Hil- 
ferdingas rašte “Litva i Žmud” (Lietuva ir Žemai
tija.) išdėstė planą, kaip lietuvius greičiau suartinti 
sų rusų tauta ir stačiatikybe, vieną iš rusinimo prie
monių nurodė rusiškų rašmenų įvedimą į lietuviškus 
raštus. Rusifikatoriams Hilferdingo sumanymas pati
ko, jiems atrodė, kad lietuviams rusišką raidyną pri- 
mesti bus nesunku, nes lietuviai iki XVIII a. vidurio 
vartoję gotšką raidyną, kurį vartoja M. Lietuvoje, j 
Be to, rusintojai buvo įsitikinę, kad lietuvių visą li
teratūrą sudaro tik trys knygos: maldaknygė, elemen
torius ir kalendorius, be kurių lietuvių liaudis nega
lėsianti išsivesti. Tad uždraudus spausdintti,lietuviš
kas knygas lotynišku raidynu, lietuviai poromis ar 
nenoromis turės skaityti lietuviškas knygas rusišku 
raidynu, nes pirmųjų nebegalėsią gauti. Tuo būdu ma
nyta lietuvių tautą Rusijai laimėti. Bet rusifikatorių 
skaudžiai apsirikta ir kova visiškai pralaimėta.

1864 m. pradžioje buvo atspausdinti pirmieji lie
tuviški rusiškomis raidėmis elementoriai, bet jie nega
lėjo nukonkuruoti lotynų raidėmis spausdintų knygų. 
Tada Muravjovas įsakė cenzūrai nepraleisti spausdin- į 
ti nė vienos lietuviškos knygos “lotynų-lenkų” rai
dėmis. Pradėtos persekioti visos lietuviškos knygos, 
nors raštiško įsakymo dar nebuvo. Tik Muravjovo 
įpėdinis Kaufmanas išsirūpino iš vidaus reikalų mi
nisterio Valujevo raštišką. įsakymą, išleistą 1865 m.

MAŽUMOS TRIUKŠMAS - 
DAUGUMOS PASYVUMAS
Atėjo laikas ginti visos tautos garbę 

K. TAUTKUS

Kiekviena tauta turi proti
niai nesveikų, dvasiniai palūžu
sių žmonių. Dalis jų neturi sa
vo valios, nusistatymo, tautinių 
ir politinių krašto interesų. Val
stybės saugumo jausmas, pilie
tinės pareigos demokratijai ir 
jos laisvei — atsitiktiniai ir 
menkaverčiai žmogaus taurumo 
ir tautinės pareigos jautrumo 
trupiniai. Tokių asmenų yra su
augusių, apsišvietusių, pasieku
sių aukštąjį mokslą; jų yra jau 
nimo, studentų ir moksleivių 
gretose, turtingųjų, vargšų ir 
vidurio klasės sluoksniuose.

Mažumos triukšmas
Klasikiniu pavyzdžiu turime 

Vietnamo karo triušmo kėlimą 
Amerikoje. Jis keliamas nė vie
no nuošimčio neturinčio krašto 
gyventojų. Bet jis spaudos ir 
įvairių žinių agentūrų yra pri
statomas, išreklamuojamas, 
kad užsienyje nežinančiam tik
rovės atrodo, jog tai nepaten
kintų Vietnamo karu ar vyriau 
sybės vedama politika Ameri- 

! koje sudaro daugumą. Ameri- 
i kos spaudos principas — tauta 
ar žmogus nori ir turi viską 

' žinoti — mažumos žmonių, ne
turinčių tautinio saugumo jaus 
mo, paskleidžiamas realybės ne

$10,000 pajamų, mok. iždan neį- 
nešė nė cento. Šie pavyzdžiai 
rodo, kad jau seniai pribrendęs 
metas reformuoti mokesčių sis
temą ir pašalinti spragas, ku
riomis naudojasi turtingųjų ad
vokatai mokesčių išvengti. Kon 
gresas ir vyriausybė š uo klau 
simu rimtai nesirūpina.

Mokesčių reformos
Mokesčių reformomis rimtai 

rūpinasi buvęs Illinois šen. Paul
H. Douglas, praėjusį rudenį pra 
laimėjęs rinkimus. Demokratai 
liberalai dėjo pastangas, kad 
mokesčių reforma būtų svars
toma atstovų rūmuose, bet 140 
atstovų, vadinamos Demokratų 
studijų grupės pasiūlymas, ne
sulaukė daugumos pritarimo. 
Grupei 1966 m. rinkimuose ne
tekus atstovų, kai kuriais klau 
simais ir savybėje ėmė nesu
tarti. Grupės pateikti siūlymai, 
lieč:ą turtingesnius, šiuo metu 
įšaldyti. Ji siūlė sumažinti 10% 
išimtis gaunantiems virš 10,000 
dolerių ir 20% turintiems virš 
100,000 dolerių pajamų. Atsto
vo Herbert Tenzer apskaič avi
mu vien tik šių išimčių apkar
pymu iždas gautų 7 bil. dolerių 
pajamų per metus.

Nemažos reikšmės kita mo
kestinė spraga -— dirbtinis bend 

, rovių skaldymas, nes mažesnės

rugsėjo 25 d., draudžiantį visoje Rusijoje spausdinti 
ir platinti lietuviškus raštus lotynų raidėmis. Lietu
vių spaudos draudimas tęsėsi 40 metų. Per tą laiką 
lietuvių tauta vedė kultūrinę kovą už savo raštiją. 
Draudžiamos lietuviškos spaudos platintojai vadino
si knygnešiai. Šioje lietuvių tautos kultūros kovoje 
ir kunigų yra didelis įnašas: jie organizavo knygne- 

Į sius ir patys platino spaudą. Iki “Aušros” pasirody
mo (1883), išskyrus vyskupo M. Valančiaus parašytas 
kelias pasiskaitymų knygutes ir dar viepą kitą kny
gelę, Prūsuose veik išimtinai buvo spausdinamos mal
daknygės, giesmynai, religinio turinio knygos ir ele
mentoriai, per sieną buvo gabenami ir Lietuvoje sklei
džiami.

Pirmasis, kuris nurodė, kad Prūsuose reikia spau 
sdinti lietuviškas knygas ir suorganizavo pirmąjį kny 
gnešių kadrą, yra didysis kovotojas su rusifikacija 
Lietuvoje vysk. M. Valančius. Jis per Jurgį Bielinį, 
kuris vėliau tapo knygnešių karaliumi, pasiuntė į Prū 
sus 5000 rublių lietuviškoms knygoms spausdinti. Pa
rašė aštuonias politines brošiūras ir, Prūsuose atspaus 
dinęs, per suorganizuotus knygnešius paskleidė po vi
są Lietuvą. Rusų valdžia įtarė vysk. Valančių esant 
autoriumi tų brošiūrų, bet reikėjo įrodymų, siuntė 
į Prūsus savo agentus ir norėjo išaiškinti, bet trū
ko duomenų apkaltinti vyskupą. Už tai nukentėjo 
kun. Antanas Brundza, gyvenęs Prūsuose ir tarpinin
kavęs spausdinti bei pergabenti vysk. M. Valančiaus 
raštus. Jis buvo vokiečių išduotas rusams, areštuo
tas ir ištremtas.

(Bus daugiau)

turinčios dramos formoje. Tie
sa uždengiama migla, jnelas, pri- 

i statomas ir vaizduojamas tik- 
rovė. Viceprezidentas Humph
rey Washingtono demonstraci
ją (X.22) pavadino “Hanojaus 
ginklo draugų Amerikoje šiukš
lių grupės nuob’romis”, Tai 
vėliau ir pasitvirtino, kai Š. 
Vietnamo min. pirm. per Hano
jaus rad’ją pasveikino Wash- 
ingtono demonstrantus ir pava
dino “ginklo kovos draugais”, 
palinkėdamas pradėtą kovą “ves 
ti iki laimėjimo”.

Komunistu agentai užnugaryje
Demonstrantų veidai, išvaiz

da aiškiai rodo, kokiai žmonių 
kategorijai jie priklauso. Ko
munistų agentams nesunku su
agituoti neturinčius savo valios, 
tautinių garbės principų ir nu
sistatymo žmones. Priešameriki- 
nės veiklos komiteto apklausi
nėjime buvęs sunkaus svorio 
boksininkas ir čempionas Archie 
Moore, nors ir dengdamas ko
munistų agitacijos pastangas 
įvairiose demonstracijose, pa
reiškė, kad “tik labai mažas 
procentas politinių ekstremistų 
ir komunistų kepamuose triukš 
muose dalyvauja”. Kiek vėliau

(Nukelta } 4 psl.)

bendrovės moka mažesnius mo
kesčius. Milžiniškos bendrovės, 
sudariusios daugelį atskirų bend 
rovių, išvengia dalies mokės 
čių.

Nemažos mokesčių spragos 
kapitalo srityje: jį perleidžiant, 
nuolaidos mineralų ir naftos ty
rimams, neapdėjimas mokes
čiais kai kurių paskolos lakštų 
ir kitos šios rūšies spragos sie
kia 3,5 bil. dolerių.

Kai kurie grupės siūlymai y- 
ra svarstomi, tačiau sprendimai 
nedaromi, nors atstovo Reuss 
siūlymu vienoks ar kitoks nu
tarimas turi būti padarytas atei 
nančių metų pavasarį.

Prezidentas pokalbyje su at
stovais pradėjo savotiškas de
rybas: pritarkite mokesčių pa
kėlimui, gausite iš Baltųjų Rū
mu mokesčių reformos projek
tą. Federalimo iždo sekretorius 
Henry H. Fowler mano, kad 
mokesčių reformos neturi būti 
susietos su mokesčių pakėlimu.

Skirtingos nuomonės rodo, 
kad prieš reformas ir privilegi
jas mokesčius mokėti kovoja 
įtakingi sambūriai, įgiję lengva
tas, ypač praėjusio karo metu.

Jau seniai metas peržiūrėti 
mokesčių tvarką, siekiant ne
pasiturinčius ir turtuolius ap
dėti atitinkamais mokesčiais.
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DRAUGAS, antradienis, 1967 m. spalio mėn. 31 d. [Anchorage! Ji dar daugiau nu-
- ------------------------------------------------  ~-------- -- I stemba, bet nėra kada kalbėti,

aiškinti, kad skambinau ir nera
dau, tik klausiu:

— Kaip?
— Nieko neišėjo, — liūdnai 

atsako, o mūsų autobusas jau ju
da. Norėčiau ją paguosti, ką pa
sakyti, bet... tik pamojam viena 
kitai atsisveikindamos. Gaila, o 
aš galvojau, kad susitaikins su vy 
ru, kąd vėl su juo apsives. Gy
venimas visur tas pats, visur tie 
patys vargai, problemos...

Vėl lėktuve, vėl suku laikro
dį pirmyn. Kažkaip gaila apleis
ti Anchorage. Toks draugiškas 
miestas! Per dvi dienas pasijutau 
kaip namuose, net pažįstamų, jei 
rte draugų, susiradau. Ir Pat pu- 

ir

ANAPUS SPEIGIRACIO
Regina Raslavičienė

Naujam uoste ištisa laivų floti
lė, kuri sezono metu drauge plau 
kia žuvauti. Kai kada sugauna 
tiek žuvies, kad neturi kur dėti, 
nes netoliese pastatyti konserva
vimo fabrikai nesuspėja jas ap
dirbti. Pakrantėje didžiulis kra
nas, kuris betgi gali aptarnauti 
tik vieną laivą, kiti tuo tarpu su 
savo prekėmis turi laukti eilės 
prie paskirtų taškų.

Pagrindinis Anchorage produ 
ktas betgi yra ne žuvis, o alyva, 
kurios vis nauji laukai randami 
apylinkėje.

Važiuojam į užmiestinius rajo
nus. Čia nauja, moderni, apsup
ta medžiais ir gėlėmis statyba. 
Net šaligatvių nėra, važiuoji 
kaip per parką. Didžiausias že
mės biznierius čia yra buv. gene

iš Hong Kongo. Kai pritrūkdavo 
pinigų, ieškodavo darbo. Pasiro
do, kad darbą gauti svetimame 
kraštf nėra sunku. Ji paprastai 
dirbdavo bibliotekoj, ar dėstyda
vo anglų kalbą. Nepatiko Liba
ne, iš kur, sužinoję ją esant žy
dę, išvarė. Geriausią įspūdį pali
ko Japonija. Noriu dar daug ko 
paklausti, bet mūsų turas jau 
baigiasi ir ji skuba į stotį. Pasi
keičiam adresais ir atsisveiki
nam. Kokių žmonių tenka sutik- seserės vyras yra lietuvis —
ti keliaujant!

Vėl lyja. Užeinu į seniausią
Anchorage namą, kur dabar įruo 
štas įmantrus restoranas. Už
sisakau “Halibut cheeks in tar
tai- sauce” ir laukiu, kas čia bus. 
Noris gi ką nors nepaprasto pa
ragauti. Skanu, nors ir neaišku,

rolas Marston, kuris 1930 metais ar tai tikrai žuvies skruostai! 
suorganizavo eskimų skautus, pa j Oras iblaivė. Einu ie5koti 
naudotus pr.es japonus Aleut.an autobuso ir žiūriu iškaba — Jo-
sa ose’ t 1 no muziejus. Gal lietuvis? Užei-

čia gyvena Thomas Jr., nu. prje pat durų didžiulė mil- 
aiškina mūsų šoferis ir tuo lai- [ žiniška ruda meška. Tokios dide. 
ku atsidaro durys ir pasirodo auk iės niekur nemačiau, nebent fil-
NŠta moteris ružavu chalatu, me, kur gorila namus griauna, 
plaukai susukti ant Rollerių , [ nenorėčiau gyvą tokią pama- 
vienoje lankoje cigaretė, o ki- 1 *ytk Toliau baltoji meška, ruo- 
loje siurblys. Visi pradedam njSi jfiros arklys, apie kurio ūsus 
juoktis — gal tai jo žmona... , iki šiol tik girdėjau — tikras še-

Privažiuojam Hood ežerą, ku- j ptys! Paklausiau vienos mergai

čia gali pasijusti tarp savų...
Per debesis, kalnus ir vandenis 

— paskutinis žvilgsnis į Aliaską. 
Sniegu pasipuošę kalnai, to snie
go, kurio tikėjausi ir pasigedau 
rudeninėje Aliaskoje. Besileidžią 
nčios saulės spinduliai nudažo 
debesis ružavai, o viršuje plau
kia plonas miglos šydas. Koks 
nuostabus pasaulis! Kokia graži 
žemė!

Atrodo, kad saulė pasilieka kaž 
kur užpakaly, o mes skrendam į 
sutemą...

(pabaiga)

STUDIJŲ DIENOS

Apkarūnuotas Irano karalius deda vainiką ant savo žmonos Farah 
gaivos. Stebi princas Rėza. Monarchas atidėjo savo karūnavimą ilgą

I laiką, norėdamas krašte pravesti eilę socialinių reformų.

Mažumos triukšmas —- daugumos pasyvumas

Illinois šen. P. Douglas (D., 
III.) sudarė Taikos ir Laisvės 
sąjūdį, kuris pilnai remia Viet
namo politiką. Sąjūdžio steigė
jų tarpe yra buvęs prez. Tru- 
manas, Eisenhoweris, buvę val
stybės sekr. Dean Achęson ir

! Byrnes. Sąjūdžio pirmininku y- 
1 ra Douglas, vicepirmininku yra 
penkių žvaigždžių generolas O- 
mar Bradley, buvęs vyriausiojo 
štabo viršininkas, Finansų sek
retorius atsargos gen. Lucius 
Clay, buvęs Ei.senhowerio vy
riausybės Gynybos ministeris 
Thomas Gatės, buvęs respubli
konų šen. Leverett Saltonstall. 
Pirmasis steigėjų sąrašas turi 
105 pavardes garbingų valsty
bės asmenų, politikų, aukštųjų 
karininkų, visuomenės veikėjų, 
biznio vyrų ir parlamentarų. Jų 
tikslas pajudinti daugumos A- 
merikos garbingų gyventojų 
mases prieš netiesą ir kelti be
valių mažumos patrijot'nius
jausmus ir tautinę garbę.

• O%>. 20%. 30% piginu mokėsit*-
ni apdrauda nuo ugnie* Ir automo 
Milo pas

frank zapolis
3208 % West S5th Street 
Chicago, Illinois 60642

Tel. GA 4-8654 Ir GK 0-433*

VIETNAMO MAI,DININKAI 
ROMOJE

Vatikano Valstybės sekr. 
kard. Cicognani Šv. Tėvo var
du priėmė Vietnamo katalikų 
pasauliečių, kunigų ir klierikų 
grupę ,kuri, aplankiusi šv. Že
mę, atvyko į Romą išreikšti Šv. 
Tėvui Vietnamo tautos dėkin
gumą už jo rūpestį teisingos 
taikos atstatymu Vietname. 
Kardinolas Cicognani užtikri
no maldininkams, kad karo iš
vargintos jų tėvynės reikalai ir 
toliau užims pagrindinę vietą 
Šventojo Tėvo rūpesčiuose. Viet 
namo maldininkai, aplankę žy
mesnes Italijos vietas, šiomis 
dienomis pasieks Liurdo ir Fa
timos Dievo Motinos šventoves. 
Šios maldingos kelionės tikslas 
prašyti Dangiškąją Motiną, 
kad ji globotų Vietnamo tautą, 
siekiančią atkurti taiką teisin
gume ir laisvėje.

— Gruzijoje būrys vyrų nu
teista metus kalėti, nes jie į Ku- 
ros upę supylė 66 svarus ciani
do, prisirinko maišus išnuody
tos žuvies ir pasišalino.

rio visas pakraštys nustatytas lėk
tuvais. Tai privačių lėktuvų ba
zė. Vasaros metu jie čia leidžiasi 
ant laivukų, kurie atstoja ratus, 
o žiemos metu — ant pašliūžų. 
Atrodo — prabanga būtų turėti 
privatų lėktuvą, bet čia tai daž
nas įeiškinys. Beveik 47 proc. vi
sų Amerikoj išduodamų “float pi 
lot" leidimų yra Aliaskoje. Tai 
patogiausia susisiekimo priemo
nė šitame krašte, ar tai būtų žie
mą ar vasarą. Lėktuvo kaina 
maždaug 4,000 dol. Apie ežerą, 
šalia lėktuvo yra ir būdelės, ku
riose kiekvienas pilotas laiko sa
vu aprangą, reikmenis ir benzino 
atsargą.

Nors žiema tęsiasi 9 mėn. ir 
viduržiemį dienos šviesos tėra tik 
3-4 valandas, anchoragiečiai čia 
jaučiasi visai laimingi. Retas ku
ris, atsikėlęs čia gyventi, nepasi
lieka visam laikui. Sunku pasa
kyti, ką šis kraštas turi, bet jis 
tikrai pririša žmones. Kai sniegas 
dengia gatves, namus, kai uostas 
užšąlą ir judėti galima tik su ro
gėm ar ropomis, nes būna labai 
slidu, kartais saulė taip šildo, kad 
nė palto nereikia. O vasaros me
tu temperatūra pakyla iki 80- 
100 laipsnių ir vidurvasarį diena 
tęsiasi 24 valandas. Netoli esan
čiame Matanuska slėnyje auga 
kopūstai beveik skėčio didumo, o 
pamidorai lygūs mūsų kopūstam. 
Kitam krašte, kalnuose puikiau
sios sąlygos pašliūžų sportui. Va
saros metu daug kas važiuoja į 
Goose ežerą maudytis, kur sezo
no metu vandens temperatūra y- 
ra 65-69 laipsn., kas pagal alias- 
kiečius yra idealu. Už 60 mylių 
yra garsieji Portage ledynai, ku-1 
rie niekad neištirpsta, tik kartais j 
gabalas lūžta ir krenta i apa
čioje esančius fiordus. Kas per i 
vaizdas! Deja, man neteks maty
tu per mažai laiko.

Ant kalno tolumoje matom ra ! 
daro perspėjimo stotį ir oro pra- ' 
nešimo bazės įrengimus. Važiuo-1 
jam pro moderniškiausią kokį ka 
da teko matyti universitetą. Ap- i 
linkui parkai, takai, fontanai, o j 
kiek toliau — didžiuliai namai 
studentams. Gyvena čia visi: vy
rai — kairiame sparne, moterys 
— dešiniame, o vidury — vedu
sieji. Patogu!

— Ką jūs čia rašot? — staiga 
paklausia mano kaimynė. Prisi
pažįstu, kad vedu užrašus. Pama- i 
žu išsikalbam.

— Mano senelė buvo iš Lietu- ' 
vos, — sako ji man, kai paaiš- i 
kinu kas tokia esu. Kas per suta
pimas! Tikrumoje ji žydė, nors: 
galvojau, kad italė. Čia jos pas-' 
kutinis turas prieš grįžtant namo i 
iš 3 metų 2 mėnesių kelionės ap- [ 
link pasaulį. Turėdama 5,000 dl. 
sugalvojo keliauti. Aplankė Euro 
pą, Pietų ir Šiaurės Afriką, buvo 
Vidurio Rytuose, o čia atvažiavo

tės, kokios tautybės čia savinin
kas, bet ji nežino, nes jis Seat
tle gyvenąs. Gražios iškamšos, 
bet ju nedaug.

Susirandu autobusą į aerodro
mą. Jau laikas apie kelionę gal
voti. Sėdžiu, laukiu ir...

Strasburgo Liuteronų centre 
įvyko įvairių religijų teologijos 
proiesorių ekumeninės studijų 
d enos, kuriose dalyvavo ir ne
maža katalikų teologų. Ypatin
go dėmesio susilaukė Vatikano 
Krikščionių vieny.ės sekretoria
to ir pasaulio bažnyčių tarybos 
vykdomi ekumeninei pasitari-

— Pati — šaukiu. Gi mano i mai ir pastangos įgyvendinti 
kaimynė keliaujant iš Seattle į ' krikščionių vienybę.

nelaiko, kad kas nors suprastų, 
kaip siūlymą paskelbti karą. 
Laukiama ir daugumos ba'so 
Tuo metu, kai VVashingtone 

demonstravo karo priešai, ki
tose vietose sujudo demons-

(Atkelta iš 3 psl.)

pataisydamas pasakė: “Komu
nistai, siekę sudraskyti Ame
riką, kaip pikti kenkėjai, sunai
kina pasėlius, kirmėlės medžių
vaisius”. Kai Michigano guber- i _A „ j-- • truoti ir Amerikos padorus irnatonus Romney pradžioje sa
vo važinėjimo su kalbomis pri
tarė visu šimtu nuošimčių John 
šono vedamai politikai Vietna
me, vėliau “prisipažino”, kad

garbingi piliečiai. Išvakarėse 
Wash!ngtono demonstracijų 
Proviso Star-Sentnel savaitraš
čio redaktorius Turner para
šė vedamąjį, kuriame sako: 
“Vietnamo karo priešų nėra nė 
vieno nuošimčio iš 198 mil. A-

jam buvo politikų “perplautos 
smegenys”, pradėjo kitą “dai-
n, apie politika'’, tai Californi- merlkos toj Kur
jos gubernatorius Reagan kad ,ikusieji, Kodėl įle t „ ir w.
J M 1 1 V* 1 r* U t 4~ U 1 T H O O C Ct 1 1 I Cl H IT _

Šio rašinio autorė vaikščioja Nome bulvaru

ir nepilnai sutikdamas su John- 
sonu, triukšmingas demonstra- kosi pasyviai? Laikas atėjo 

. . , . , , , daugumai užčiaupti triukšma-
crjas ir jose omunis ų a y darjarns irbevalios žmonėms
vavimą bei kiršinimą laiko tik- b 
rovė. Dės Momes mieste R. Rea 
gan pasakė: “Mes būtume na:- 
viausi žmonės pasaulyje, 
atmestume komunistų dalyvavi 
mą, kiršinimą demonstracijose

viso
krašto gyventojų vardu. Mes 

. . privalome kultūringai prabilti, 
J®1 parodyti savo tautinę pareigą.

Mes privalome ir turime pasa-
a j . , t- kyti, kad remiame savo kariusVVashingtone ir kitur. Jie ne tik ... ....v. ° . . . Vietname, esame, ka p uola jųžaidžia beval ų ir principų ne- užnugaryje, nors p:lnai ir nesu-

. , . tikdami su vvriausybės vedama
monatrac,jų užnugaryje. bet ir Vletnamo politlka pradžiai pa. 
patys jose a yvauja . a an. rodyk,me v;eningumą ir per sa-

turinčių žmonių vykdomų de-

techniškai kare,g1 ,yra LCVI1I1Jon-ai n-ait, vaite la kys:me prie savo na-
mano. kad demonstracijos priva .swtM Amerikos vėliavas
etų utį uz raus os, emons kurjog j,us simbolis mūsų karių 

trantai baudžiami už valstybės rėmimu, jų vargų ir kančių lai- 
išdav mą irp aramą priešui. To- kymu savo širdyse”, 
kios sugestijos priminimą jis 1967 m. spalio 25 d. buvęs

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
30 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CMC A GO S A VINGS
AND IOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE viena tari 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14' milijonų 
dolerių dividendų Chicago.. Taupymo Bendrovė stengiasi būt' 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga- 
ėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visub 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir ‘-'kolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84,000.000 turto 
įstaigą

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos. kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagojerr 9i

Atsilankę pamatysite gėlėmis Išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, ppr kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriami 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su- 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMA-

TEL GR 6■7575

metams

sirinkimams Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą Sis kamba
rys yra Išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
ik' 5‘/4% šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12 000 n

1 Insured Family Savings 8 Sel! and redeem U S Bond> irder checks No Service charge 16
2. College Bonus Savings 9 Safety Deposit Boxes to members 17
3 Christmas Club Savings 10 Free Community Rooms for 12 U S. Postai Stamp Machine
4 Vaeation Club Savings 10 your- organization meeting 12 Service.
5 Home Mortgage Loans 10 (Free Coffee) 13 We sėli Travelers Checks
6 Home Improvement Loans 11 Cash checks and pay all family 14 Save-by-mail Kits 18
7 All Tvpes of Insurance 11 bills with our special money 15 Notary Public Service

days each month for your chil
dren and mothers.

College Bonus Members

PLANT ENGINEER
For U. S. Plywood — 

Champion Papers, Ine.
A new particle-board mill to be located in Oxford. Mississippi 
has created an exceptional challenge for an engineer who can 
assuime responsibility for . .

— Serving company as primary engineering 
authority at construction aite.

— Maehinery placement and testing prior 
to start up.

— Organizing and directing plant maintenance and 
engineering Services.

Should possess B.S. in Mechanical Engineering (E.E. accep- 
table), 3-5 years experience as p’ant engineer or assistant, and 
an extensive knowledge of technicąl manufacturing processes 
and problems.

MR. H. H. DYKE, Empioyment Supervisor

U. S. PLYWOOD — 
CHAMPION PAPERS, INC. 

777 Third Avenue, New York, N. Y. 10017
AN EQUAI. OPPORTITN1TY KMPEOYRR

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

■'•'JC IRC S J IT T V & RADIO (LIETUVIAI) J-■ I 1 - V Sav nĄN LIUTIKAS

PASIRINKIMAS SPALVUOTŲ AR PAPRASTU TELEVIZI 
• RADIJŲ • STEREO • ORO VĖSINTUVŲ • TAISY

'M 12 MEST 7lst ST., CHICAGO, ILL. 60629. TEL. 471-2446

VISUOSE
TAUPYMO
SKYRIUOSE

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5 00, $10 00 arba net 
$25 00 sumomis i mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams tumesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereik a 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai tr viBi tarnautojai Jūsų lauksime 
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentą.-

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY ........................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY .................... 9:00 A.M.—4:00 P.M
VVEDNESDAY ........................... Closed All Day i
THURSDAY ..................... 9:00 A.M.— 8:00P.M. Į
FRIDAY _____________  9:00 A.M.—8:00 P.M. ‘
SATURDAY ................ 9:00 A.M.—12:30 P.M



SOVIETINIS REŽIMAS
SUGRIŪSIAS

Pasaulinio masto sovietinės 
santvarkos žinovai savo tyri
nėjimus suveda j tris prielaidas: 
sugrįžimas į stalinizmą, lėtas 
vystymasis į spec’alistų vado
vaujamą vyriausybę arba, kaip 
visi duomenys rodo, į skubų vys 
tymąsi liberalinės technokrati
nės socializmo formos. Šia kryp 
timi persilaužimas turėtų įvykti 
1970 metais. Ši revoliucija iš 
karto gal ir nebus pastebėta, 
bet iš tikrųjų bus svarbi val
džios rūmų revoliucija (M. Gar- 
der, prancūzų kremlinologas).

Sovietų Rusijos ekonomijos 
silpniausioji vieta yra žemdir
bystė. Nežiūrint naujojo penk
mečio, kuris pasibaigs už tre
jų metų ir kuris Vakarų ekono
mistų laikomas labiau tikrovi
niu, o taip pat visiems Chruš
čiovo pažadams — pagaminti 
daugiau maisto — nuėjus nie
kais ir jo įpėdiniams supylus 
į žemdirbystę didelius pinigus, 
vistiek Sov. Sąjunga perka mais 
to Vakaruose iš vadinamų ka
pitalistų. Čia ir iškyla klausi
mas, ar toji gramozdiška ko
munistinė santvarka pajėgs ka
da išspręsti žemdirbystės pro
blemą. 1965 m. rugsėjo mėn 
padarytoji penkmečio plano pa
taisa, įvedant pelno variklį, su
kėlė vien tik sumišimą, nes. 
nors ir bloga senoji sistema, 
niekas nesupranta naujosios ir 
net bijo ja naudotis.

Iki Chruščiovo laikų, t. y. 
Stalino siautėjimo laikotarpiu, 
Rusijoje ir jos kolonizuotuose 
kraštuose veikė idolokratinė 
(idolos — stabas) santvarka, 
kurioje Stalinas buvo vyriau
siasis stabas, o paskui jį eilė 
pataikūnų. Bet, kadangi stabas 
nežinia nuo ko mirė ir tos sta
bo pareigos jau nebuvo toliau 
laikomos šventomis, tai nuo 
Chruščiovo atsisakymo staliniz
mo laikų, sovietų santvarkoje 
prasidėjo sužmonėjimo eiga.

Šiuo metu sovietinėje sant
varkoje išryškėja kelios visuo
meninės klasės. Pirmiausia, ži
noma, pažymėtina 12 milijonų 
partijos narių, iš kurių tik apie 
260,000 priklauso aparatui. Par 
tijos aparatas ir yra kraštą vai 
dančioji jėga. Kita klasė susi
deda iš technikų bei kitų inte
ligentų, kurie ne visi yra par
tiečiai. Šioje klasėje ypatingą 
vietą užima atomo mokslinin
kai. Jie yra tartum rusiškieji 
dabarties aristokratai, nes jie 
gauna, ko tik nori. Liaudis net 
nežino, kad tokių krašte yra. 
Toliau seka ekonomistai, kurių 
balsas darosi vis stipresnis. Pa
galiau prisimintina legalinės 
profesijos, auklėtojai ir 1.1. Ka
riuomenė ir policija savo poli
tinių komisarų ir griežtų potvar 
kių dėka lengviau sukontroliuo 
jama ir todėl perversmo gali
mybė atkrinta. Tačiau šios abi 
pajėgos visuomet yra pasiruo
šusios pereiti į naujos valdžios 
pusę.

Taigi skaudulys auga ir ply
šys didėja ne tik pačiame par
tijos aparate, bet tarp partijos 
ir technikų, literatų ir bendrai 
mokytų žmonių, nes, kur yra 
žmonės, ten atsiranda ir srovės. 
Jeigu iš kurios srovės asmuo 
prasimuša į aparato viršūnes, 
tai jo pažiūrų bendraminčiai gau 
na paaukštinimus bei svarbes
nes pozicijas. Geras ženklas ir 
tas. kad daugybė mokslininkų.

Sen. E. Long (D.-Mo) Išteisintas 
nuo kaltinimų, kad jis stengęsis 
panaudoti savo įtaką transporto 
unijos Jimmy Hoffa pagalbai.

pasipriešindami kai kuriai sro
vei viską “suamerikoninti”, su- 
elektroninti, pradėjo domėtis 
metafizika, jie per materialisti
nį samprotavimą priėjo prie iš
minties troškimo, o išmintis 
kaip tik ir priveda prie tiesos.

Bendrai paėmus, nebūtina 
laukti kokios staigios ir smar
kios revoliucijos Rusijoje — ko 
•nors panašaus į įvykius 1956 m. 
lapkričio mėn. Vengrijoje. Kas 
gali atsitikti 1970 m.? Gali į- 
vykti persitvarkymas į sunor- 
malėjusį socializmą. Bent tuo 
tarpu ir artimiausioje ateityje 
apie sugrįžimą į kapitalizmą nė
ra prielaidų. Tiesa, pelno są
voka sugrįžo, bet tai nereiškia 
pasiskolinimo kapitalistinių prin 
cipų, nes produkcija vistiek pa
silieka kolektyvinėse rankose.

Ateinančius įvykius Sovietuo 
se tam tikra prasme galima 
pavadinti ir revoliucija, o ji reiš 
kia ne ką kitą, kaip paskubin
tu būdu sukeltą evoliucijoje lū
žį.

Prieš penkias dešimtis metų 
Leninas nutašė apokalipsinį ko
munizmo slenkstį ir nusilenkęs 
tarę: Rasieja matuška, įeik. Iš 
tikrųjų Rusija ir peržengė tą 
slenkstį ir dabar skina pykčio 
vynuoges. Kentėjimai dar ne
sibaigia. Krizės pabaigoje iš
kils naujoji Rusija, nes gėris 
stipresnis už blogį. M. Pis.

Stacy Leightley, poros metų berniukas, sėdi ant 122 svarų arbūzo, ku
rį jam padovanojo šalia stovįs 10 m. brolis, išauginęs savo tėvo ūkyje 
Burrel Tovvnship, Pa.

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.
ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Prisikėlimo parapijos salėje, 

.spalio 22 d., tuoj po pamaldų, 
įvyko Maironio vardo šeštadie
ninės mokyklos tėvų susirin
kimas. Susirinkimą atidarė il
gametis tėvų k-to pirmininkas
L. šeškus. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakviestas mokyt. J. 
Jankaitis, sekr. — L. Kalinaus
kas.

L. šeškus padėkojo visiems 
tėvams, kurie praeitais metais, 
mokėdami už savo vaikų moks
lą mokykloje, dar pridėjo po 5 
ar 10 dolerių mokyklos išlaiky
mui. Šiemet mokykloj mokosi 
580 mokinių.

Iš kasininkės J. Kulikauskie
nės pranešimo sužinota, kad 
1966-67 m. Toronto Maironio 
vardo šeštadieninė lituanistinė 
mokykla turėjo pajamų $15, 
346, išla;dų — $13,052. šiems 
mokslo metams liko 2,293 dol.

Revizijos komisijos aktą per- 
ska’tė K. Sapočkinas. Atskai
tomybė rasta visiškoj tvarkoj.

Kaip mokomasi
Mokyklos vedėjas J. Andru

lis padarė trumpą mokyklos

s? . '

Svečiai Nado Rastenio pagerbime Baltimorėje spalio 14 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

NADAS RASTENIS PA
SKELBTAS MARYLANDO 

GARBES PILIEČIU

Poeto Rastenio ir žmonos pa
gerbimo vakaras įvyko spalio 
14 d. Statler Hilton viešbutyje. 
Dalyvavo ne tik vietos, bet New 
Jersey, Philadelphijos, Washing 
tono, Clevelando ir net Califor
nijos svečiai. Viso susirinko per 
tris šimtus žmonių.

Adv. ir poetas Nadas Raste
nis ir jo žmona Julė abu Ame
rikos legionieriai: jis tarnavo 
Amerikos kariuomenėje pir
mam pasauliniam kare; ji, kai
po kareivio žmona ir sesuo bro
lio Vinco Baltrukonio, kuris žu
vo Normandijos invazijos metu, 
II-jam pasauliniame kare.

Adv. Tarnui Grajauskui pra-

veiklos apžvalgą. Mokykloje vei 
kia 23 klasės, maždaug, po 25 
mokinius kiekvienoj. Mokyklos 
patalpos esančios labai geros. 
Kiekviena klasė turinti po mo
kytoją auklėtoją. Be to, esa
ma dviejų katalikų kapelionų 
ir vieno evangeliko. Taip pat 
dvięjų dainavimo mokytojų ir 
vieno tautinių šokių vadovo. Iš 

f viso mokykloje esama 31 mo
kytojas. šeštadieniais dirbama 
nuo 9 iki 12:30 vai. Tas laikas 
suskirstytas į 5 pamokas.

Nuo 1 iki 6 skyriaus naudo- 
; jamasi A. Rinkūno paruoštais 
: vadovėliais, trimis dalimis (kiek 
viena dalis išeinama per 2 me
tus) ; nuo 7 iki 10 skyrių — 
naudojamasi atskirai vadovė
liais, išleistais JAV-se.

Į

Toronto lituanistinės mokyk- 
! los e'nama programa esanti pa
naši į JAV liet. mokyklose ei- 

i namas programas, šalia vado
vėlių naudojamos ir vaizdinės 
priemonės paruoštos tos srities 
special'stės mokyt. Abromaitie- 
nės, o kai kurios paimtos iš an
gliškų mokyklų. Šiais metais — 
naudojamasi ir skaidrėmis. Že
mesniuose skyriuose pasakos, 
aukštesniuosiuose — Liet. isto-

dėjus vakarą, pakvietus Ame
rikos legiono Lietuvių postą 
154, legionierius Vacys Laukai
tis pakvietė garbės sargybą, 
kuri didingai pristatė Amerikos, 
Lietuvos ir legiono vėliavas.

Lietuvių legiono mot. vieneto 
pirm. Shirley Colley vedant, su
sirinkimas ištarė bendrą, prie
saiką vėliavai ir, Juozei Augai- 
tytei vedant, Lilijai Bakerckie- 
nei akompanuojant, sugiedojo i 
himnus. Prel. Liudas Mendelis, I 
Sv. Alfonso parapijos klebonas, 
atkalbėjo maldą. Po vakarienės 
adv. Grajauskas pristatė adv. 
Eleną Armanienę vakaro vado
ve. Ji peržvelgė Nado Rastenio 
gyvenimą ir darbus, visuome
nės, poezijos ir šalpos srityse.

Aldona Marcinkienė lietuviš
kai ir Sylvija Scott angliškai 
perskaitė iš Kristijono Donelai
čio “Metų”.

Sol. dainininkė Elena Jurgė- 
1a.it ė. akompanavo Sue Tepping, 
pradėjo su “O naktis tyli, o 
miškai žali”, ir ne tik batimorie 
čius, bet ir visus nustebino sa
vo švelniu balsu. Tai Baltimo
rėje gimusi daina: žodžiai Nado 
Rastenio, muzika Lilijos Gele- 
žiūtės - Bakerckienės, sukurta 
prieš 30 metų.

Prel. Liudas Mendelis aukštai 
Įvertino Rastenio vertinis Ba
ranausko “Anykščių šilelio’’ ir 
Donelaičio “Metų” į anglų kal
bą. b 1

:»n '•%.
Vincent p. Burns, Marylando 

poetas laureatas, skaitė Jung
tinių Poetų laureatų tarptauti- 

s organizacilos “Letter of 
Award”, kuri PasauVo poezijos 
dienoje, 1966 m. spalio 15 d., 
Quezon mieste^., Filipinuose, su
teikė Rasteniui titulą, ‘‘Honora- 
ry Lithuan;an - American Poet 
Laureate”, ir teisę dėvėti aukso 
laurų vainiką, o vainiką dova
nojo Filipinų prezidentas F. E. 
Markos. Po Kartos perskaity
mo, poetas Burns uždėjo vai
niką ant Nado Rastenio galvos. 
Plojimų bangos nuūžė per salę.

Vakaro vedėja, ponia Arma
nienė prisegė Julei Rastenienei 
baltą didžiulę orchidėją, o Na- 
dui Rasteniui baltą gvaizdiką.

Kalbėjo buvęs Batimorės paš
to viršininkas Vincas Laukaitis, 
įvertindamas ir Julės Rastenie-

rija, geografija.
Mokyklos vedėjas nurodė, jog 

į mokyklą ateina net trejopi 
vaikai lietuvių kalbos atžvilgiu. 
Vieni iš jų, esą, puikiai supran
ta ir gerai kalba lietuviškai, ki
ti — supranta, bet blogiau kal
ba, o treti — ir blogai supran
ta, ir blogai kalba.

Vedėjas apeliavo į tėvus, kad 
namuose su vaikais būtų kalba
ma lietuvių kalba, nes daugiau
sia tik nuo jų priklauso vai
kų išaugi nimas ir išauklėjimas
lietuviškoj dvasioj.

•
Naujas komitetas

Mokyklos tarybos pirm., Pri
sikėlimo parapijos klebonas ku
nigas Placidas, OFM, pasveiki
no bendrąjį švietimo darbą dir
bančius ir išvardino, kas įeina 
į mokyklos tarybą: tai katalikų 
ir evangelikų parapijų klebo
nas, apyl. v-bos atstovas, mo
kyklos vedėjas, tėvų k-to ir 
abiejų bankelių atstovai.

Dabartinis tėvų komiteto sąs
tatas ir jo pasiskirstytos pa
reigos yra šitokios: Z. Girdaus- 
kas — pirm., J. Kulikauskienė 
— vicepirm., A. Vaičiūnienė — 
ižd. ir Mokytojų tarybos sek
retorė, A. Jagėlienė ir T. Za-

nės veiklą scenos, dainos, muzi
kos ir visuomeniniam darbe. Po
etė Laura Taylor iškėlė poetiš 
kus perlus angliškame “The Sea- 
sons” tekste.

Ona Kajeckienė sveikino abu, 
o ypač Julę Rastenienę, kaipo 
moterį už nuoširdumą, lietuviš
kumą ir veiklumą.

Lietuvos atstovas Juozas Ka
jeckas, reikalų sulaikytas, neda
lyvavo. bet atsiuntė sveikinimą.

Celebrantams sveikinimų te
legramomis ir laiškais daug atė
jo, bet tik dalis jų buvo skaity
ta.,

Didžiausias buvo tai komite
to : dviejų pėdų aukščio ir pėdos 
pusės pločio Donelaičio angliš
kos laidos “The Seasons” kny
gos viršus su įrašu. Jį pasirašė: 
Emilija Railienė, Elena Arma
nienė, Bernard S. Karpers, Kaz
lauskas Kazys, Lillian J. Walsh, 
Vaclovas Laukaitis, Tomas Gra
jauskas, Elizabeth F. Karpers, 
Jonas Jakubauskas, Aleksand
ras Radžius, B. Medelis, Julius 
Šilgalis, Vincas Gelgudas.

Dailininkas Krisus Mikolaitis, 
poeto Vinco Mykolaičio Putino 
brolio (Baltimorej gyvenusio ir 
mirusio) Kazio sūnus, nupiešė 
Nado Rastenio įspūdingą atvaiz 
dą ir šiame vakare celebrantui 
dovanojo.

Baltimorės miesto meras The
odore R. McKeldin, per adv. 
Laukaitį, įteikė Rasteniams 
“Award of Merit” už viešą veik
lą ir už daug metų darbavimąsi 
Baltimorės kultūrin ame gyve
nime.

Marylando gub. Spiro T. Ag-

Des Moines, Iowa, respublikonų 
pietuose Californijos gub. Ronald 
Reagan kalbėjo, kad įvairūs pro
testų prieš Vietnamo karą rengė
jai reiktų traktuoti kaip priešo 
stiprintojai ir įstatymų laužytojai. 
Jo dešinėje matyti Iowa šen. Jack 
Millfer.

J?

leskienė — parengimų vadovės, 
L. Kalinauskas — sekr., V. Šim 
kus, K. Čepaitis — nariai. Revi
zijos k-ja: P. Bražukas, K. Sa
počkinas ir V. Nekrošius.

Baigusieji turėtų atsiliepti
Susirinkimo pirmininkas iškė

lė, kad reikėtų kreiptis ir pra
šyti mokyklai paramos iš tų, 
kurie yra baigę šią šeštadieni
nę mokyklą, paskui — univer
sitetus ir šiuo metu turėdami 
pelningus darbus nebeprisime
na nei lietuviškosios mokyklos, 
nei, bendrai, bent kokio lietu
viško darbo. Padiskutavus ir iš
siaiškinus šį reikalą, apsistota 
tik ties šias eilutes rašančiuoju. 
Paprašyta, kad bendrame re
portaže apie susirinkimą; susi
rinkusiųjų vardu, būtų kfėipta- 
.31 per spaudą į tuos, kurie ka
daise lankė šią šeštadieninę 
mokyklą ir turėtų jausti jai 
bent kiek skolingi esą, bet šian
dien, nors turėdami geras tar
nybas, nebeprisimena jos pa
ramos atžvilgiu.

Susirinkimui labai gražiai, ga 
biai ir sumaniai p'rmininkavo 
J. Jankaitis. Jis tarė ir užbai
gos žodį. Pr. Aiš.

new, per adv. Grajauską, įtei
kė Nadui Rasteniui Garbės pi
liečio pažymėjimą.

Po to Nadas Rastenis dėkojo 
visiems už viską ir skaitė savo 
poemą (kuri tilpo 1961 Angli
joj išleistoj Antologijoj) — 
“The Things That Lašt”.

Taip pat Julė Rastenienė dė
kojo visiems už viską ir, jos mo
tinai Onai Baltrukonienei čia 
dalyvaujant, savo ir visoms mo
tinoms skaitė Nado Rastenio 
poemą — “Motinos dienos vai
nikas”.

Viešnagės salėje viešpatavo 
pilnai lietuviška nuotaika. Adv. 
Vincas F. Laukaitis buvo Balti
morės meru, nes atstovavo me
rą McKeldin, o adv. Tomas Gra 
jauskas gubernatorium, nes at
stovavo Marylando gubernato
rių Spiro T. Agnew.

Po kun. Pugevičiaus laimi
nančios maldos iškilmės baigtos 
ir prasidėjo šokiai, kuriems gro
jo Jono Lekevičiaus kapela.

Knygų “The Seasons” tą die
ną parduota per 60.

Sekančią dieną Marylando po
etai ir poezijos mėgėjai minėjo

PARDUODAMA TAVERNA
buv. "Liths Club"

2622 West 69th Street
Kreiptis į savininką HENRY JENIGĄ 

GR 6 - 9638 popiet
arba namuose 737-2596 priešpiet

" ^FRANK’S IV^d^RADIO? INC.
•\ 8240 SO. HALSTEu STREET Telef. — C A 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, P
M STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORU P 
‘i VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI ‘

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Kitom

DP/I/O5

PRANAM J NAUMlEMTlOKin
Trys augštos kokybės vaidinimai dramos lr Uteratflror žinovui.
A. KAIRYS, vertindamas vieną šią dramų, būtent “Siaurės pa

švaistė*’. kuri vaizduoja Sv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtų 
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos

Gražiai, ant specialaus popierių išleista didelio formato knyga su 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka įvairioms dovanoms. 288 puslapių, 
kaina dol. 8,50.

Užsakymus siųskite?

DRAUGAS
4545 W 63rd. Street Chicaao. m. R0629.

Miami, Fla.

PAGERBS NAUJUS 
GYVENTOJUS

Miscikai atsikėlė gyventi į 
Miami iš Clevelando, Ohio. Nu
sipirko labai gražų namą ir čia 
žada pabaigti savo amžių. Abu
du yra labai geri veikėjai ir tik- 
kimės, kad dar su mumis čia 
galės daug nuveikti.

Ponia Miscik yra išbuvus sek
retore Susivienijimo ir Rūtų 
darželio 25 metus. Miscikas yra 
dirbęs įvairiose organizacijose. 
Jų priėmime žmonių buvo gan 
daug, Florept Rodgers bu
vo vakaro vedėjas ir įteikė gra
žią dovaną ir gėlę. Buvo Ievos 
Noreikienės gimimo diena ir jai 
buvo prisekta gėlė. Po skanios 
vakarienės dalyviai nutarė, kad 
reikia atminti klubo sergančius 
narius, nes jie ir būtų dalyva
vę. Jennie Bukaveckas ir Juo
zas Nevis abudu yra ligoninėj, 
jiedu yra vieni iš veiklesnių mū
sų klube. Nutarta jiems nupirk
ti gyvų gėlių. Visi linkime Mis- 
cikams daug laimės ir sveika
tos Floridoj. Visi dalyviai tarė 
po kelius sveikinimo žodžius. 
Parengimas buvo susivienijimo 
ir Sandaros kuopų.

Elena Verbela

Pasaulio poezijos dieną, vado
vaujant Marylando poetui lau
reatui Vincent Burns, Sheraton- 
Belvedere viešbutyje. Tarp pa
žymėjimų gavėjų buvo ir Nadas 
Rastenis. Jam įteikta poeto E. 
A. Poe premija.

Spalio 22 d. Amerikos Balsas 
apie vakarą Baltimorėje per
siuntė žinias Lietuvon.

D. M. R.

BIRŽELIS



t :

Didžiausias pasauly kvarco teleskopas, kurio reflekto rinis veidrodis yra 158 coliai diametro ir sveria 15 
tonų. rodomas GE Lamp Glasa b-vės įmonėj Clevelande. Toks teleskopas padės astronomams geriau ste
bėti dangaus kūnus, šis didysis veidrodis bus insta liuotas Kitt Peak observatorijoj netoli Tucson, Ariz.

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.)

Dėl dėdės viduriavimo ir gazų 
štai kas pasakytina: sakai viską 
ištyrė gydytojas ir sveikiausią ra
do. O čia pat rašai, kad jo dan
tų smegenys pūva ir dvokia. Tai 
gi, lavonas burnoj — sugedęs 
dantis bei išpuriję jo smegenys 
yra liguistumo, ir dar rimto, reiš
kiniai. Dėl dantų ir jų smegenų 
susirgimo dėdė negali reikiamai 
(kaip bulv. košė) maisto sukram 
tyti. Jis su nesukramtytu maistu 
nurija oro, jis ir sukelia negeru
mus žarnose. Tai viena gazų atsi
radimo žarnose priežastis. Antra 
— jam greičiausiai trūksta skran 
dyje skrandžio rūgšties. Nepara- 
šėt, ar tirtas dėl tos rūgšties ir 
kokie duomenys. Jei jos trūku
mas būtų, tai dujos ir viduriavi
mas bū$ų tos rūgšties trūkumo iš
vada. Dar yra dažna trečioji ga
zų ir viduriavimo priežastis — 
kasos (pancreas) syvų trūkumas, 
dėl to virškinimas esti ydingas. 
Gero gydytojo reikalas yra šituos 
ir kitus dalykus pas gazus ir vi
duriavimą turinčiuosius ištirti. 
Neužtenka peršviesti ir pasakyti

—esi sveikas: akmenų ir žaiz
dų neturi. O, kokia laimė būtų, 
jei tik akmenys ir žaizdos žmo
gų kamuotų!

Ne taip bloga būtų, kad žmo
gus vien sirgtų ir stengtųsi rei
kiamai gydytis. Tikra nelaimė, 
kad sergantysis nesigydo. Toks y- 
ra Tamstos dėdė. Jie eis pas dan
tistą tada, kada jam tikrumoje 
reikės eiti pas graborių.

Iš kur pas jį skorbutą sura
dai? Juk rašai, kad jis valgo švie
žią maistą. Nors neparašei, kad 
jis šviežių daržovių ir vaisių val
go, bęt tur būt į Jūsų tvirtini
mą apie dėdės gerą maistą, tos 
daržovės ir vaisiai įeina (citrini
niai, salotos...). Jei jis valgo, tai 
jis neturi skorbuto, o kitą dan
tų gedimo ligą. Dėl jos surištą 
dėdę nuvežk pas dantų gydyto
ją. Jis padarys visų dantų rent
geno nuotraukas ir reikiamai ims 
gydyti, nežiūrint, kad dėdė turi 
didelę kantrybę ir perdaug ne
siskundžia dantimis. Nuostabūs 
yra žmonės — viena gydytojo 
žmona nesiskundė net savam vy
rui tol, kol vėžys jos dešiniosios 
krūties pusę nenuėdė. O tada jau 
buvo pervėlu ne tik skųstis, bet 
ir gydytis.

Taigi, griebkis už darbų: 1. Gy 
dyk pas dantų gydytoją dėdės 
burną. 2. Košės pavidalo mais
tas dėdei reikės paruošti tol, kol 
jis pajėgs ir išmoks pats tokį mais

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM 
3%

on savings accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I D., 1967 M. 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

4

tą savoje burnoje paruošti. 3. Per 
gydytoją gaukit iš vaistinės pi
giausioj formoj druskos rūgšties 
skiedinio ir jį nuolat — su kiek
vienu valgiu tegul dėdė \utto- 
ja (Diluted hydroehloric acid 
120.0, Pepsin powder 10.0. Šito
kio skysčio du valgomi šaukštai 
į stiklinę vandens iš krano: ger
ti per šiaudą — stiklinį vamzdelį 
laike valgio po keletą gurkšnių).
4. Dėl geresnio virškinimo ir su 
mažinimo dujų: tegul dėdė var
toja vieną tabletę pavalgius ir ei 
nant gult.

Dėl įdomumo Tamstai prane
šiu, kad rimtas vitamino C trū
kumas sukelia žmogui mirtiną Ii 
gą, vadinama skorbutu ( scur- 
vy). Pas suaugusį žmogų ta liga 
pasireiškia dideliu jėgų išsekimu, 
mažakraujyste, dantų smegenų 
iškempėjimu ir palinkimu krau
juoti. Kraujavimas gali pasireikš
ti po kaulų luobele — už tai ima 
gelti kojas. Gali kraujuoti po o- 
da, akyse, inkstuose, žarnose ir 
visuose audiniuose. Į kitus Tams 
tos klausimus — kitą kartą atsa
kysim.

Danutės ir Skirmanto Radvilų 
“sosto” įpėdinis Darius1.

Nuotr. Izid. Valančiaus

imiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiii

V. Baravyko
Anglų-Lietuvių kalbų
ŽODYNAS

jau gaunamas
Žodynas plačios apimties, apie 

30,000 žodžių ir posakių, 590 pusi., 
kietuose apdaruose.

Kaina — $6.00

Žodyną galite gauti Drauge,
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii’
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STUDIJŲ DIENOS
Strasburgo Liuteronų centre 

įvyko įvairių religijų teologijos 
profesorių ekumeninės studijų 
dienos, kuriose dalyvavo ir ne
maža katalikų teologų. Ypatin
go dėmesio susilaukė Vat kano 
Krikščionių vienybės sekretoria
to ir pasaulio bažnyčių tarybos 
vykdomi ekumeniniai pasitari
mai ir pastangos įgyvendinti 
krikščionių vienybę.

M I S C E L L 4 M F O i' «

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
3 skyriai Chieagoje:

81108 69 th St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. ®A 5-18(14

Lietuviu bendrovė. kurt turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuvą,.

Didelis pasirinkimas griausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. lr V. Žukauskai 
Iltimi*!  j»t »:

Jmurmce į agentStRVe^OU FIRST

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų. aūtomo.bi- 

^7 N lių. gyvybės. 
YOUR/Mrfeperafc/if lsveikatos- biznio.

l’atogios išsimo- 
kejimo sąlygos.

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

LEO’S SINCLAIR SERVICE
5957 So. VVestern Ave.

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas PKospect 8-9533

itiiiiiuiiiuihiilHltUlliillilillIlllllllllllIU

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio ik ink- 
adiento 10 iki 11 vai. ryto. Šešta 
deniais ii sokmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplewood Avenoe 
Chicago. Illinois 80628

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM

Telef. HEmloek 4-2413
llllllllllllllllllllllllllllllllillillllliillllllllli
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS. Tel. CLiffside 4-1050
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiii

iiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiit

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas
|j. MIGLINAS

2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllljlllll

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. «— FRontier 6-1882

CLASSIFIED GUIDE

I

1 IŠNUOMOJAM — FOR RENT

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. butas 
su apšild., šaldytuvas ir pečius. 

į Skambinti iki 8 v.v. tel. 434-6995.

♦ 4 ♦ ♦♦♦**♦*, • » - - .
REAL ESTATE

Laikas pirkti dabar
1 Įį aukštų mūras, 2 butai, nau

jas gazo šildymas, garažas. Marąuette 
I‘-ke. 822,000.

2 aukštų mūras, ant kampo. 2 
butai ir biznis, platus lotas, garažas. 
Marąuette P-ke $22,000.

Mūrinis 7 kamb., 2% keramikos 
vonios, kabinetų virtuve. jrengtas 
beismentas, izoliuotas stogas, naujas 
garažas, arti ofiso. $23.300.00.

“Octogon”, gelsvos, 2x6 mūras, 
naujas gazo šildymas, naujos vonios, 
kabinetų virtuvė. Marąuette P-ke. 
$34,500.00

7 kamb. rezidencija apie 80 lr 
Calif. Modernūs įrengimai, karpetai, 
oro vėsinimas, garažas $26,600.

5 kainb. “Georgian", 45 p. lotas, 
garažas, Marąuette Parke. $16,850.

2 butai apie 12 metų, mūras, 
radiant šildymas, keramikos vonios, 
garažas Arti n,tisų. $36,000.

Liuksus <1 metų 2 aukštų mūras. 
Arti' $6,500 pajamų Įmontuotos vir
tuvės, brangūs kilimai, 2 auto mūr. 
žas ir daug kitų priedų. $28.000.

(i kamb. puošnus mūras su veran
da, karpetai, 1'į vonios, mūro gara
žas ir daug kitų priedų $28,000.

10 butų mūras. Apie $13,000 pa
jamų. 60 p. lotas. Marąuette pke. 
Įmokėti apie $26,000.

Biznio mūras, 4 butai ir taverna. 
Geros nuomos, pelningas namas. 
Marąuette pke. $30,000.

Atvykite — visi laukiami

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69 St., RE, 7-7200
CICERO. $15,900 PILNA KAINA. 
5 kamb. namas apylinkėje Cermak 
ir 50th Ave. su trimis kambariais 
pastogėje, tinkami uošviams. Mo
kesčiai $117. Pilnas rūsys. Įmokė
ti $2,000. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct. Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

REAL ESTATE — INCOME TAN 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Surrency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teį^jpgąs ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariratas, 
daromi ir liūdijimi vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

, 4259 S.- Maplewood Av., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. j
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

2 po 4 kanih. med. 2 auto. garą 
žas. Brighton pke. Palikimas. Švaru*. 
Nebrangus.

13 butų mūr. $12,000 metinių pa
jamų. $45,000.

2 po 4, mūr., atskir. šildym., gara
žas, gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2396

■ / Namų, sklypų, biznių 
* ir ūkių pasirinkimas.

LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero, 652-4343

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškaai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

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

CONTRACTORS

Heating Contractor |
DOMAS ŽUKAUSKAS

įrengtu naujus ir perstatau m 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning ) 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING A SHEET KETAU 

<444 S. Western, Ohicago 8, Hl.
Telefonas VI 7-J447

REAL ESTĄ TE

Mūr. 3 mieg. 10 metų. Rūsys. 
35 p. sklypas. Už .Kedzie prie 67-tos 
$ 1 8,501).

Mūr. 4 kamb. Garažas. Rūsys. 
51 ir Kedzie rajone $13,500.

Meri. 2 liūtai. .M. p. Naujas gazo 
šildymas. Tik $1 4,-500.

Mur. 3 butai. Tuščias sklypas Ir 
kai-čiama G. p. Viskas $42,500.

Mur. 1 jį a. M. p. 4 V> ir 4. Ga
ražas, rūsys, naujas gazo šildymas, 
2 atskiri įėjimai i viršų. $10.500.

Med. 1 jį a. 3 butai. Didelės pa
jamos. mažos išlaidos. Cicero. $10,000.

KAIRYS REALTY
2943 West 59th St. Tel. IIE 6-5151

Prie 82 ir l'aii-field liuksus 7 
kamb. rezidencija, 0 meti.: senumo. 
60 p. lotas. Priversti parduoti. 
$52,000.

Marąuette pke. naujas 2-jų butų 
po 6 kamb. $42,500.

Brighton pke. 2 namai ir taver
na su visais įrengimais. $25.000.

Mūr. namas. 3 butai. Geros pa
jamos. Tik $13,900.

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

REAL ESTATE
5 kamb. mūr. rezidencija, šiluma 

gazu, alumin. langai, l Įį auto gara
žas. Labai gražioje Marą. p. vietoje. 
$21,000.

7 kamb. 2 vonios. Apynaujis mūr. 
šiluma gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. M. pke. $26,500.

3 butų po 5 kami). mūr. Karšto 
vandens šiluma, alumin. langai, 3 au
to mūro garažas, M. pke. $34,500.

Gage Parke 2 po 5 kami) mūr. 
Karšto vandens šiluma, spintelės vir
tuvėj. plytelės, 2 auto garažas. Labai 
švari nuosavybė. $29,500.

Marąuette Pke. 2 po 6 kamb. 
mūr. šiluma gazu. Gražiai įrengti bu
tai, 2 auto mūro garažas. $30,000.

Marąuette Pke. 2 po 5 kamb.
apynaujis mūr. 2 atskiri šildymai ga- I kamb. butas Angliškam basmente 
zu. Alumin. langai. Kilimai. 2 auto 1 Vos kelių metų. Radiat. šildoma ga 
mūro garažas. $40,500. zu. Z autu mūr. garažas. $63,000

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

Member of M.L.S.

SALES b MORTGAGES = MANAGEMENT

DĖMESIO I
Jr

PASINAUDOKITE
DRAUGO SPAUSTUVĖS

PATA RNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdiųamas moderniškoj spaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje

Draugo spaustuvė Bpausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL. 60629 TEL LŲ 5 - OSftO

ii I

Main office 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2233
ALE* ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvynė, Rivetside, La Grange Parke ir prieš piet. 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo

INVESTAVIMAS, KURIŲ MAŽAI PASITAIKO
14 vienetų ir 2-Jų butų motelis. 10 metu senumo, moderniškas, 

air conditioning kiekviename kambary, grindyse šildymas (radiant) 
karštu vandeniu. Yra vietos pristatyti dar 10 vienetu. Kartų par
duodamas komercinis sklypas, 36 butų apurtmentlntams namams 
statyti. Pakankamai vietos maudymosi baseinui ir 70 automobilių 
pastatymui vieta. Kampas 2-jų judrių keltu, apie 26 ntvĮiųs | pie
tus nuo Chicagos Liga verčia parduoti viską tik už $112,500.00.

Ant gero kelio prie didelio judėjimo 25 vienetų motelis, šva
rus. gerai išdirbtas biznis. Galima pirkti su $30.000 įmokėjimu. 
Motelis mokės skolų ir dar duos gražų pragyvenime naujam sa
vininkui. . ‘

GRANT BUILDERS & REALTY, INC.
4930 West 14th Street Cicero, Illinois “

J. ŽEMAITIS TEL. — 863-7651

ĮSIGYKITE DABAR

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas
SONATOS IR FUGOS 

SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur

lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties Ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus 
išleidimo knyga yra puiki dfvana įvairiomis progomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00 Ta pačia proga įsigytina h 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2 00

KEAL ESTATE

Palos Hills — Liuksusinis mūr 
“ranch” namas su prijungtu 2 maš 
garažu. Labai didelis salionas su 
kilimais nuo sienos iki sienos ir na
tūraliu židiniu. “Bui!t-ins ” 3 dideli i 
miegamieji. l’/z vonios, pat o (su į T R A N S P 0 R T A T I 0 N

„iSS MISIJA
vmmte. n mum Grinders-Trainee

Mušt read blueprints and read 
micrometer. Bonus opportunity. 
fringe benefits. 9y2 pafd hoiidays. 
Siek leave payment, 2 vveeks vaca
tion after one year.

Avildsen Tool & Machines
(Cutting Tools Mfrs.)

322 S. Green St. TA 9-5809
An eųual opportunity employer

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS 
PARDAVIMAS * NOTORIATAS 

* PATVIRTINTI VERTIMAI 
(MIGRACIJOS POPIERIAI * PA 
IAMŲ MOKESČIAI BEI INCOME 

TAX
LEONAS REAL ESTATE

5735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Skelbkites “Drauge”.

Marąuette Pke 10 butų mūr. Nauja 
šiluma gazu, alumin. langai. Gražūs 
butai, dideli kamb. Tik $79,000.

Netoli Marųuette pko. 4 kamb. apy
naujis mūr. šiluma gazu. 2 auto ga
ražas, $21,000.

0 butų naujas mūr. Atskiri šildy
mai. Alumin. langai, geros pajamos, 
Graži nuosavybė. $118,000.

Marąuette Pke. naujas mūr. 5% 
kamb. butas ir blzpis. Atskiri šildy
mai. Gera vieta grožio sallonul 
$41,000.

Murąuette Parke gražus 7 butų 
mūrinis, šiluma gazu, sausas rūsvs, 
alumin. langai. Geros pajamos 
172.000

Marąuette Parke, 2i5Įj lr 4

HELP IVANTEDbiMit., . ' mi'.’į. VYRAI

DOC K MEN
* IMMEDIATE HIRING — 

ALL SHIFTS

Permanent, full time, union vvork. 
Mušt have high school diplomą.

Contact Personnel Dept.

G A T E W A Y

HELP IVANTED — MOTERYS

Reikalinga

KEY PUNCH OPERATOR
Standard Federal Savings 

& Loan Assoc.
4192 Archer Ave.
Kreiptis j A. Kašubu 

TEL. VI 7-1141

DĖMESIO !

c.g j^*t*Ė94c ** šetišKKt)

J E I G U J U M S REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą“, kuria spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

"D R A U G A S"
4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IH. 60629 
Tel. LU 5-9500

ejtiJNSKžgĮtiilūti š*G8i38£š8ėi8G8i  š»i IK

PROGOS----- OPPORTUNITIES

' Parduodama taverna buv. ‘Liths 
Club”, 2632 W. 69th St. Kreiptis į 
sav. Henry Jenigą tel. GR 6-9638

, popiet; arba namuose 737-2596

MISCELLANEOUS

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas.
Apdraustas perkrapstymae. 

i WA 5-9209 Chicago, IllinoisI .
Illlllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,įminiu

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
, me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo-

; mę tš lauko. Taisome mūrą—"tuck- 
Ipolntlng". Pilnai apsidraudę Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai

BANGA
TV, Kailio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd St., Telef, 434-0421 

P. Rudėnas R. šimulis

JT. «T. .T. .T...T.

VALOME 
KIŲMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
A-' W 'A' W 'š' W W MC MURMAMĄ: WA'*A' «*-• *-** «A»sq»«šssisirassėsss ▼•^855T. ^F, .T. ^F. ^F. .

IVI O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli Miesto lei- 
iimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

rVT R d“a“v“I M U 1

cKOacIuSrums“

WITH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal. — Free Dellvery

5622 S. Aaoine 434-1113

i



Šauliu suvažiavimo dalyviai spalio 7 d- Chicagoje prie žuvusiesns už laisvę paminklo Jaunimo centro so
delyje. Nuotr. V. Noreikos

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE
IR JŲ NUTARIMAI

tas ir atmestas, kaip podtinis 
reikalas.

Ižd. K. Žilėnas kalbėjo apie 
pajamas ir išlaidas. Pajamų 
turėta $6,316, išlaidų — $5,680. 
Kasoje yra likę $683, kurie yra 
laikomi banke. Knygos išleidi
mas ir išplatinimas “Nepriklau
somai Lietuvai” — atsiminimai 
ir darbai — davė gryno pelno 
$118. Be to, dar dko 228 neiš- 
parduotos knygos. Kalėdinių at 
viručių platinimas davė $330 
pelno. Tą patį vėliau patvirtino 
ir kontrolės komisijos pirm. 
Ambraziejus, bei du jos nariai 
— A. Kairys ir A. Juodka.

A. Mantautas kalbėjo apie 
ruošiamas išleisti dvi knygas.

Išrinkta nauja centro valdyba 
ir kiti valdomieji organai 14 l.c

LSS tremtyje visuotini su
važiavimai įvyksta kas treji 
metai. Visi JAV ir Kanadoje 
esantieji šaulių vienetai ar pa
daliniai atsiunčia savo atstovus 
į tokius suvažiavimus. Spalio 7 
d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, dalyvavo 70 atstovų ir 
kelios dešimtys šaulių svečio 
teisėmis. Suvažiavimas prasidė
jo pamaldomis, kurios buvo tė
vų jėzuitų koplyčioje. Pritai
kintą pamokslą šauliams pasa
kė ir atnašavo mišias tėvas J. 
Kubilius, JS. Prie paminklo 
vainiką padėjo K. Kodatienė ir 
S. Petrauskienė.

Salėje įžangos žodį taiė VI. 
Išganaitis, pirmininkas, CV. 
Buvo įneštos vėdavos. Kalbėjo 
Liet. gen. kons. dr. P. Daužvar
dis, dr. K. Gudaitis, prof. Dir
mantas, Alg. Budreckas, Rapo
las Skipitis, A. Mantautas, V. 
Šimkus, V. Galvydis, tėvas J. 
Borevičius ir kiti, organizacijų 
vardu, kurias jie atstovavo gar
bės prezidiume.

Darbo prezidiumą sudarė: J. 
Šiaučiulis — Montrealio, K. Ko
datienė — Detroito ir A. Man
tautas — Brocktono, o sekreto
riatą — M. Maksvytis, V. Gal
vydis ir ,J. Grybauskas. Buvo 
išrinktos mandatų ir rezoliuci
jų komisijos, o iš anksčiau jau 
veikė ir registracijos komisija. 
Buvo priimta suvažiavimo die
notvarkė.

CV pranešimą padarė pirm. 
VI. Išganaitis, pranešdamas, 
kokios buvo veikimo sąlygos, 
kliūtys ir atlikti darbai trijų 
metų laikotarpyje, pav. įsteigti 
nauji šaudų padaliniai, aplan
kyta Kanados ir JAV gyvenan
čios šaulių kuopos, pertvarkyta 
CV, išleista 15 apl. padaryta 12 
posėdžių, atsikirsta lenkų spau
dai, išplat. 25 tūkstančiai kalė
dinių atviručių, išleistos sporti
nio šaudymo taisyklės bei su
derinta kuopų veikla.

Toliau kalbėjo moterų vado
vė K. Kodatienė apie moterų 
veiklą ir “šaulė Tremtyje” 
hdkr. palaikymą bei padėką 
red. Emil. Petrauskaitės vardu, 
prašant ir toliau jį remti. P. 
Petrušaitis ragino rašyti ir 
duoti žinių iš šaudų gyvenimo ir 
veiklos skyriui kaip Šaulių Tri
mito, redaktorius, o jaunimo 
vadovas V. Bilitavičius prane
šė apie jo paskyrimą ir ateities 
darbo planus. Jūros šaulių at
stovas G. Valentinas pranešė, 
kad jau veikia trys jūros šaulių 
kuopos: Cicero — Klaipėdos
vardo, Chicagoje — gen. Dau
kanto ir Detroite. Tai nauja ir 
gyva šaulių atžala — jūros šau
dai, kurie visuomenėje ,o ypač 
jaunimo tarpe, turi gerą pasi
sekimą, nes turi savo laivus, 
juos tvarko ir plaukioja. A. 
Mantautas padarė pranešimą 
apie ypatingų reikalų skyrių, 
kuriam vadovauja prof. V. Man
tautas, informuodamas svetim
taučius apįe Lietuvos šaulius. 
Jisai siūlė šitą skyrių pertvar
kyti, pavadinant — Lietuvos 
vadavimo skyriumi, bet suva
žiavimo vėliau buvo diskutuo

to jau 1968 m. proga, išleisti 
šauliams ideologinį vadovėlį, 
kur būtų surašytos pagrindinės 
šaulio mintys.

Atskirų kuopų atstovų prane
šimai: V. Tamošiūnaus—But
kaus kuopa, Toronto — Jokū
baitis, Vyt. Didžiojo Chicagoje 
— Jz. Petrauskas, DLK Kęstu
čio kuopos — P. Petrušaitis, 
Martyno Jankaus — Brocktone 
ir Bostone — A. Mantautas, 
DDK Pedimino kuopos Delhi — 
Jokubickas, LDK Mindaugo kuo 
pos Montrealyje — Petrauskas, 
Jūros šaulių gen. T. Daukanto 
Chicagoje — M. Maksvytis, 
Klaipėdos, Cicero — St. Berna
tavičius, Geležinio Vilko Detroi
to — Petrulionis .neatvyko at
stovas iš Hamiltono, DLK Al
girdo kuopos. Jie visi palietė

A A
AGNĖS A. FRANKE
Pagal levus Astrauskas

Gyveno 830 W. 33rd Placo
Mirė spalio 29 d., 1967. 12:30 

vai. ryto, sulaukus 58 m. am
žiaus.

711018 Cbioago. III. . V

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Ronald, sesuo Ann 
Koenig, švogeris Ąl, brolis John 
Astrauskas, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Ave,

Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 
2 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, sesuo, brolis 
lr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YA 7-1138

a|a
ANNA VĄZGAUSKAS 

(VVASKA) 
po tėvais Butkutė

Gyveno 3520 W. 62 Place.
Milė spalio 29 d., 1967, 12:15 

vai. ryto, sulaukus 77 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Vera, žentas Feliz Boton, 
marti Josephine Waska, anū
kas Joseph. CPPS ir anūkas 
Lawrence Wasl<a, anūkė Au- 
drey Been. 2 seserys. Marie 
Butler ir Franees Carrier, ir 
kiti giminės, draugai ir pa
žįstami

Velionės vyras buvo a. a. Jo
seph B. ir sūnus a. a. Benedlct 
Waska.

Kūnas pašarvotas Egan kop
lyčioje, 3700 W. 63rd St

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkr. 2 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į St Nieholas 
of Tolentine parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kai ir seserys.

Laidotuvių direktorius Egan. 
Tel. LU 2-2000.

A. + A.
JURGIUI BRADONUI mirus,

jo dukrą ONUTĘ KEMEŽIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

Ona ir Albinas Micutai 
Danutė ir Gediminas

Drazdžiai su šeima 
Ramute Micutaitė

Musų mielą prietelį
Muzikę JUOZĄ BERTULĮ,

didžio skausmo valandoje, jo mylimai žmonai
A. f A. EUGENIJAI mirus,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vincas ir Elena Remeikiai

MUZ. JUOZĄ BERTULĮ,
liūdintį dėl žmonos

A. f A. EUGENIJOS mirties,
nuoširdžiai užjaučia

A. ir S. Pietuškai
Irena ir Vytas Radžiai

šaulių kuopų veiklą ir darbo 
sąlygas.

B. Pupaiaigis perskaitė statu 
to keistinus straipsnius, kurie 
buvo aptarti ir palikti naujai 
CV įgyvendinti.

Diskusijos buvo sklandžios ir 
gyvos. CV pirmininku trejiems 
metams išrinktas VI. Išganai
tis. Nauja valdyba tokios sudė
ties: K. Kodatienė, VI. Žilėnas,
M. Maksvytis, P. Petrušaitis, St. 
Bernatavičius, kun. J. Borevi
čius, ST, V. Bilitavičius, A. Gint 
neris, B. Pupaiaigis, J. Grybaus 
kas. Kontrolės komisija palikta 
ta pati: Ambraziejus, Kairys ir 
Juodka, o garbės teismą sudaro 
— Alg. Budreckas, kun. J. Ku
bilius, SJ ir Mar. šnapštys. 
Vėliau buvo svarstomi įvairūs 
klausimai ir sumanymai.

Šiame suvažiavime, be minė
tų asmenų, aktyviai reiškėsi 
Preikšaitis, Rupšys, Bulotienė, 
V. Galvydis, Br. Keturakis, M. 
Maksvytis ir kt.

Suvažiavimo pradžioje buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai Vytauto Didžiojo šaulių kuo-

KUPRANUGARIAI KALĖ
DOMS

Texaso bendrovės Neiman - 
Marcus atsiųstas kalėdinių do
vanų katalogas siūlo pardavi
mui du kupranugarius už $4,- 
125. Bendrovė prižada prista
tyti laiku prieš šventes.

— “Tėve, dėkoju tau, kad davei 
man proga įvykdyti šį skridimą... 
Padėk mums sėkmingai baigti šią 
kelionę. Gelbėk mums erdvės tyri 
nėjimo darbuose, kad galėtumėm 
parodyti pasauliui, jog demokra
tiški kraštai juos gali atlikti... ir 
kad jų žmonės gali didelius dar
bus padaryti., kad jie gali toli ei
ti savo moksliškuose tyrinėjimuo
se ir kad gali užbaigti visokius te
chniškus bandymus. Būk su mūsų 
šeimomis. Duok joms nurodymus 
ir paguosk jas. Duok mums žino
ti, kad viskas išeis gerai. To prašo 
me Tavo vardu.”

Astronautas Gordon Cooper

1 pos okteto, vadov. muz. J. So- 
daičiui ir baigtas iškilmingas 
posėdis daina — Lietuviais esa
me mes gimę.

— Antanas Gintneris

MUZ. J. BERTULĮ,
žmonai mirus, užjaučiame.

Povilas, Nijolė ir 
Dalia Stelmokai

A. + A.
EUGENIJAI BERTULIENEI

staiga mirus, jos vyrui muz. JUOZUI, duk
teriai IRENAI ir sūnui ALEKSANDRUI 
su žmona reiškiame giliausią užuojautą.

Elena ir Tadas Varankai

ADV. JOHN B. KERULIUI
IR ŠEIMAI,

jo tėvui A. f A. JONUI KERULIUI mi
rus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Elena ir Paulius Leonai

Muz. JUOZĄ BERTULĮ, 
jo žmonai mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Šiaulių gimnazijų 
mokytojai ir mokiniai

Mokytoją KAZĘ BRADŪNIENĘ 
ir jos vyrą rašytoją KAZĮ BRADŪNĄ, 

jo tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Genovaitė ir Vladas 
Misiūnai

A. + A. Stanislava (Stella) Daukša
Brazauskaitė

Gyveno 6639 S. Sacramento Ave..
Mirė spalio 29 d., 1967, l:lį> vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities.
Amerikoje išgyveno 75 m.
Paliko dideliame nuliūdime vyras Vladislovas, 2 dukterys: Lad- 

die ir Eugenija, sūnus Edward, marti Anna, anūkės Dolores Wesley, | 
jos vyras Gene, ir Patrieia Durklin, jos vyras Anthony, Lauretta Ci7d 
kowski, jos vyras Paul ir Aneda Daukša, 6 proanūkai, 2 seservs: 1 
Alice Pierzynski, ir Anna Grudsky, jos vyras Robert, artima drffū- 
gė Anna Stulga, ir kiti giminės draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. VVestern
Ave.

Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 2 d. iš koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėta j Sv. Kryžiaus parąpijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktoius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

DRAUGAI, antraęįįęųįs, į.96Į m. spajję ępjėę. 31 d.

MAZHIMVAB

FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:

4605-01 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3 - 3440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
TfiVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tel. GR 6-2345 - 8
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO, 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Felef. — CEdarcrest 3 - 8335

Vienas blokas nno kapinių

■M

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitn papuošimų.
2443 VVest 63rd Street, Chicago 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-a218
2314 VV. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672

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

ANTANASM.PHILLIPS ~~
8307 S, LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 Sa MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RŪDMIN
3319 SO. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
IM6 SO. 50U, AVE. CICERO, mu Ta OI.ymĮiio 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, UJU. TeL — 636 - 2320

Pasinaudokite Draugo ..flassifiert“ skyriumi.
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x Marija ir inž. Ant. Rudžiai
dalyvavo šv. Jurgio par. dei
mantinio jubiliejaus iškilmėse. 
Inž. Rudis, Alto pirm., yra gi
męs Šv. Jurgio parapijoje, kur 
tebegyvena ir jo krikšto motina 
Petronėlė Kvietkienė.

X Lietuviy studentų sąjun
gos susirinkimas įvyks šį penk
tadienį, lapkričio 3 d., Vyčių 
salėje. Pradžia 7:30 v.v. Progra
ma bus įdomi, po kurios seks 
rinkimai.

x Marąuette Parko lituanis 
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 30 d. parapijos 
mokyklos salėje.

X LVS “Ramovė” lapkričio 
2 d., ketvirtadienį, 7 vai. vak., 
vėlinių proga, rengia tradicinį 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
mirusių karių pagerbimą.

Žuvusieji ir mirusieji kariai 
bus pagerbti bei paminėti gedu
lingomis pamaldomis tėvų jėzui
tų koplyčioje ir apeigomis bei

x “Duobė”, pasirašytas 
Spartuolio slapyvardž.u, yra 
šeštasis “Draugo” romano kon
kursui atsiųstas rankraštis.

X Filatelistų d-jos Lietuvos 
biuletenio spalio mėnesio nume
ris išėjo iš spaudos. Numeryje 
įvairių filatelistinių žirių. Biu
letenio red. Eug. Petrauskas, 
7742 So. Troy St., Chicago, III. 
60652.

X Maro operoje, kurios kom
pozitorius yra Darius Lapins
kas, dalyvauja du chorai ir vi
sa eilė solistų, šiuo metu įtemp 
tai vedamos repeticijos ,nes vi
sas darbas jau eina prie pabai
gos ir lietuvių visuomenė lap
kričio 25 ir 26 dienomis išgirs 
naują lietuvišką operą.

X Kernavės Tunto tėvai 
kviečia visus atsilankyti į jų 
ruošiamą vakarą lapkričio 4 d. 
8 vai. Pakšto svetainėje. Bus 
trumpa programa, dovanas lai
mėsite su tais pačiais įėjimo 
bilietais ir maloniai praleisite 
vakarą kernaviečių tarpe. Sta
liukus rezervuoti pas p. Kra
sauską telif. 476-4841. (pr.)

KARD. CODY RAGINO LIETUVIUS 
LAIKYTIS SAVO TRADICIJŲ

Šv. Jurgio parapija laukė 75 mėnesius, dėka šio projekto,
metus tokios dienos, kokia bu
vo pereitą sekmadienį — dei
mantinis jubiliejus. Pagerbda- 

.mas šios pirmos Chicagoje lie
tuvių parapijos sukaktį, atvyko 
ir pats arkivyskupas, kardino
las Cody. Tą dieną jis dar turė
jo dalyvauti vienų senelių na
mų šventinime ir turkų atsto
vybės priėmime, tai negalėjo 
visą iškilmių laiką pasilikti.

Parapiečiams kardinolą per
statė ir pakvietė kalbėti klebo
nas kun. A. Kishkunas. 

Kardinolo žodis
Savo pamoksle kard. Cody 

pagyrė stilingą lietuvių Šv. Jur
gio bažnyčią pažymėjo, kad baž
nyčia tai antrieji parapiečio na
mai. Pasidžiaugė, kad gražiai 
šioje parapijoje yra pasidarba
vęs prel. A. Martinkus, dabar 
klebonas emeritas.

Kardinolas pagyrė, kad lietu
viai uolūs išlaikyti savo tikėji
mą, savo tradicijas, savo kalbą, 
kad lietuviuose yra gražus šei
mų ryšys. Vatikano suvažiavi
mo dvasia reikalauja gerbti tau 
tos tradicijas ir kalbą. Kai Va
tikano suvažiavimas svarstė 
gimtosios kalbos vartojimą li
turgijoje, tam daug prielanku
mo reiškė ir popiežius Jonas 
XXHI.

Pirmieji lietuvių pionieriai 
šiame krašte uoliai rūp’nosi 
kurti savo bažnyčias, mokyklas, 
o kartu buvo lojalūs šiam kraš
tui.

Bažnyčios priešai kalba, kad 
mes norime sutirpinti tautas, 
naikindami jų tradicijas, bet 
tai netiesa, — kalbėjo kard. 
Cody. Bažnyčios dvasia ne to
kia. Arkidiecezija, padėdama 
šiai lietuvių parapijai, yra pa
skolinusi stambią sumą bažny
čios ir mokyklos remontui.

Tai vis dėka vadinamo Rene- 
wal projekto. Per paskutinius

panaudota per $5 milijonus do
lerių mokyklų statybai bei pro
jektavimui.

Jubiliejines šv. Mišias atna
šavo prel. A. Martinkus, asis
tuojamas kun. J. Kuzinsko ir 
kun. Pr. Kelpšo. Pamoksle kun. 
St. Petrauskas priminė, kiek 
daug dvasinių malonių ši parsČ 
pija, bažnyčia yra per 75 m. 
suteikusi savo žmonėms. Pa
sveikino parapiečius ir kleboną 
kun. A. Kishkuną.

Iškilmingas pamaldas dailiai 
paįvairino vargonininko K. Gau- 
bio vadovaujamas choras.

Pamaldose dalyvavo Chicagos 
miesto mėras Daley, prel. Ign. 
Albavičius ’r visa eilė lietuvių 
klebonų ir kunigų. Kardinolui 
iškilmių metu asistavo kun. E. 
Abromaitis, šv. Kryžiaus par. 
klebonas, ir kun. L. Puišis. Da
lyvavo būrys Kolumbo vyčių, 
kurie savo puošniose uniformo
se žygiavo procesijoje kardinolą 
lydint į bažnyčią.

Iškilmingos pamaldos tik r 
lietuviškai

Pažymėtina, kad visos iškil
mingos pamaldos buvo tik lie
tuviškai. Įeidamas į bažnyčią 
kardinolas girdėjo “Pulkim ant 
kelių”, O pamaldos baigtos 
“Marija, Marija”.

Pamaldose dalyvavęs šv. 
komunijos su visais ėjo Ch’ca- 
gos meras Daley ir eilė kitų 
aukštų pareigūnų.

(Jubiliejinis banketas
Jubiliejaus diena užbaigta 

banketu puošniame Martiniąue 
restorane, šešetas š’mtų daly 
vių, vadovaujant Teresei Kri- 
paitei, sugiedojo JAV Ir Lietu
vos himnus. Invokaciją sukalbė
jo kun. A. Valančius. Progra
mai vadovavo J. Bonnan.

Prie garbės stalo buvo Šv. 
Jurgio parapijoje darbavęsi ar 
iš čia kilę kunigai, taip pat da

lyvavo eilė miesto pareigūnų ir 
seselių — mokytojų.

Prel. Ant. Martinkus pasi
džiaugė gerais Šv. Jurgio pa- 
rapiečiais ir visus sveikino gra 
žia lietuvių kalba.

Susirinkusius svečius pasvei
kino kun. J. Makaras. Priminė 
pirmuosius ateivius ir perteikė 
daug linkėjimų dabarties para
piečiams.

Pasauliečių vardu kalbą pa
sakė J. Rudminas, išryškinda
mas kaip lietuviai dideliu darbš» 
tumu ir taupumu sukūrė š’ą 
didingą parapiją.

Mero vardu sveikino alderma
nas M. Danaher, pažymėdamas, 
kad Šv. Jurgio par. kunigai, 
seselės ir visi žmonės sudaro 
vieną geriausių miesto grupių.

Klebono žodis
Dabartinis parapijos klebo

nas kun. Allb. Kishkunas džiau
gėsi, kad toksai parengimas, 
tokios iškilmės yra liudijimas, 
kaip puikūs yra dabartiniai 
Šv. Jurgio parapijos nariai ir 
tie pirmieji lietuviai imigrantai, 
kurie buvo šios parapijos kūrė
jai.

Priminė parapii -s kūrimąsi 
bei pastangas ku».. Kolesinsko, 
kun. Kriaučiūno. Šv. Jurgio pa
rapija pradžioj aprūpino ir jun 
gė visos Chicagos lietuvius. 
Tūkstančiai buvo pakrikštyti, 
sutuokti Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Ragino ieškoti Kristaus Ka
raliaus vadovavimo ir palaimos. 
Dėkojo darbščiam komitetui 
ruošiantis šiam jubiliejui. Prašė 
maldų. šv. Jurgio parapijos 
ateitis pareis nuo visų darbštu
mo. >

Savo sveikinimus pakartojo 
skambia lietuvių kalba.

Užbaigos maldą sukalbėjo 
kun. S. Gaučias. Sekė šokiai ir 
dainos. J. žvilb.

Svečiai Nado Rastenio pagerbime Baltimorėje spalio 14 d. Aukščiau (iš k. j d.) : kun. Ant.,Dranginis, kon- 
gresm. Ed. Garmatz, teisėjas Rex Taylor, Ruth Laukaitienė. Lietuvos atstovo žmona ponia Kajeckienė, 
prel. Liudas Mendelis, vakaro vedėja adv. Elena Armanienė, Donelaičio-Rastenių komiteto pirm. adv. 
Tom Gray-Grajauskas, Julė Rastenienė, poetas Nadas Rastenis, Ona Baltrukonienė, teisėjas W. F. Laukai
tis, poetė Lura Taylor ir Marylando oficialus poetas Vincent Burns. Žemiau: Mart. Raila, Sylvia Tarvydai
tė Scott, Aldona Majauskaitė Marcinkienė, dr. Henrikas Armanas, Peggy Gray-Grajauskienė, Albinas Tre
čiokas, Elena Baltrukonytė Schneiderienė, kun. Kazys Pugevičius, sol. Juoze Augaitytė, Jonas Raste
nis, dainininkė Elena Jurgėlaitė, Ieva Trečiokienė, Aldona Rastenienė, Emilija Railienė ir Edw. Vinnicombe.

AIDUTĖS IR AKORDEONO VIRTUOZAS j joms lėšas puikiai sunaudojęs ir 
pasiekęs stebinančių muzikinių 
aukštumų.

J.o akordeonas su specialiais 
priedais — amplifikatoriais, pa
ruoštais drauge su jo tėvu, ku
ris yra elektros inžinierius. To
nų virpesiai nukreipiami į spe
cialius permatomus vamzdžius, 
kurie griežiant sužiba lietuviš
komis spalvomis: geltona, žalia, 
raudona.

Apskritai, koncertas buvo įdo 
mus, ir gali gailėtis tie, kurie 
jame nedalyvavo. Kadangi vie
tinėje Marąuette Parko koloni
joje tą d’eną pripuolė ir pirma 
vaikų komunija, tai daugelį su
laikė vaišės namuose.

Pažymėtina, kad koncerte bu
vo gausiai susirinkę lietuviai 
muzikai. J. Daugi.

NAUJAS REKTORIUS

Šiomis dienomis Romoje bu
vo paskirtas naujas popiežiško
jo Orientalinio instituto rekto
rius kun. prof. Ivan Zuzek, Jis 
yra Rytų apeigų kunigas, gimęs 
Laibach mieste Jugoslavijoje 
•gausioje 15 vaikų šeimoje. Trys 
jo broliai taip pat įstojo į jė
zuitų ordiną.

Muzikės Alice Stephens vado
vaujamo Aidučių ansamblio kon 
certaš Marijos Aukšt. mokyk
los salėje šeštadienį buvo mielas 
lietuviškas vakarojimas.

žydinčia jaunyste, spindinčių 
studenčių choras

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAIĮ Muzike A. Stephens rodo gra- 
Chicagos simfonijos orkest-I žios energijos ir iniciatyvos. II-

.. -r—o___ ___  ’as ^aP^r- 2, 3 ir 4 d. duoda S gesnį laiką dirbusi su vienu an-
vainiko padėjimu prie Laisvės Pro&rani4: Stravinskio pu- samblio sąstatu ir talkinusi ki-
kovų paminklo. Kviečiami visi I ^aniūjų 
ramovėnai, birutininkes, šauliai

simfonijas, Henze’o 
Musen Siziliens (Amerikoje

tiems ansambliams, dalbar ry
žosi suorganizuoti ir paruošti

rausko, Gudauskienės, Griauz
dės, Vanagaičio ir kt.

Buvo ir originalių Venckaus, 
Jančio, Karnavičiaus, Sruogos, 
Klovos kūrinių ir ištraukų. 

Tango ir tautiniai šokiai 
Programon buvo Įtraukta ir 

lakesnės tarptautinės muz:kinės 
kūrybos pavyzdžių, pvz. kompo
zitorių Luboff, Zamecni, Loui- 
guj, Lehar. Skambėjo ir tango, 
spaudos valso, neužmirštuolių 
melodijos.

Šalia grupinio dainavimo su
ir lietuviškoji Chicagos visuo- PrefrnJeras) ir jo Koncertą bo-1 visai naują iš jaunų studenčių I pasisekimu solo pas’rodė L. Na-
menė gausiai dalyvauti.

X Prudencija Bičkienė, mū
sų iškilioji solistė, dalyvauja 
LDK Birutės dr. rengiamame 
koncerte - baliuje lapkr. 4 d. 
Jaunimo Centre ir akomponuo- 
jant prof. VI. Jakubėnui padai
nuos ariją iš Verdi operos ER- 
NARI. Baliaus pradžia 8 v.v. 
Staliukus prašome iš anksto 
rezervuoti tel, HE 6-1732. Ma
loniai prašome iš anksto rezer
vuoti tel. HE 6-1732. Maloniai 
prašome visuomenę gausiai at
silankyti. (p r.)

X Brangakmenių kainas ap
sprendžia ne jų vardas, bet 
kokybė. Tokio pat dydžio dei
manto kaina pagal kokybę gali 
būti 4—5 kartus brangesnė, ar 
pigesnė. Spalvotųjų akmenų — 
ametistų, akvamarinų, opalų, 
tikrųjų topazų ir kt. šis kainų 
skirtumas dar d’desnis. Pirkda
mi brangakmenius medalionuo
se, žieduose ar kt. papuošaluo
se, visada esat rizikoj žymiai 
permokėti. Šios rizikos jums nė
ra Terroje: kokią kokybę pasi- 
rimksit, už tokią ir mokėsite, 
ir dargi pasinaudodami nuolai
da mūsų galimybių ribose. 
Terra, 3237 Wėst 63rd Street, 
Chicago, III. (sk.)

X Chicagietis Vytautas Gir
dauskas š. m. spalio 16 d. atsi
lankė į Lietuvių Fondo būstinę 
ir įteikė fondui $150.00. Tai jo 
ir jo dukters Giedrės vardu au
ka, skirta įamžinti Lietuvių 
Fonde mirusią žmoną ir moti
ną a. a. Aldoną Girdauskienę, 
Velionė įrašyta į LF narių ei
les. LF adresas: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X Marija Damijonaitytė, 

Boys Town, Nebr., Omahos LF 
jgal. V. Šarkos tarpininkavimu 
įstojo į Lietuvių Fondo narių 
eiles su 100 dol. įnašu.

sui fagotui (pasaulinė premje
ra) ir Ravel pirmutines dvi se
rijas iš Dapthnis et Chloe. Solis
tai pianistai - duo Rollino ir 
Sheftel, fagotistas Gary Karr, 
simfonijos choras vedamas 
Margaret Hillis, dirigentas Jean 
Martinon.

Juozas Aleksiūnas atliks programą 
kun. K. Matulaičio pagerbimo va
karienėj šį sekmadieni, lapkričio 
5 d., Hallerans restorane, 2535 W. 
95 st.

susidedantį chormį vienetą.
Dvylika jaunyste žydinčių 

lietuvaičių, tautiniais drabu
žiais pasipuošusių, atskiroms 
dainoms naujai scenoje persi
grupuojančių — publikai sudarė 
daug patrauklumo.

Žinoma, jaučiama, kad tai dar 
pirmieji žingsniai scenos nume
riuose, bet tie žingsniai tvirti, 
sėkmingai ir gabiai atliekami, 
vadovaujant gerai muzikos spe
cialistei.

Lietuviškų melodijų pynė
Visas repertuaras daugumoje 

susidėjo iš harmonizuotų liau
dies dainų. Ir buvo miela jausti, 
kad svetur augusios mūsų jau
nuolės lietuviškos dainos keliu 
įvedamos į tėvynės meliodijas.

Pati dirgentė norėjo likris 
nuošaliai, pasirinkdama orkes
tro daubą, būdama publikai be
veik nematoma, kad nenukreip
tų dėmesio nuo mūsų dainuojan 
čių lietuvaičių.

Dainų repertuaras įvairus. 
Pagrinde — liaudies melodijos, 
bet daugelis jų perkurtos Pet-

CHICAGOS ŽINIOS
POLICININKŲ GYVENIMAS

Iki rugsėjo pabaigos 1,311 
Chicagos policininkų buvo su
žeisti eidami savo pareigas. Iš 
to skaičiaus 156 buvo tiesiog 
puolami, 603 buvo sužeisti areš
tuotiems besipriešinant, 17 su
žeisti ginklų susišaudyme, 640 
— automobi’ų nelaimėse. Be to, 
35 buvo sužeisti smurto metu, 
65 mestais daiktais, 6 peiliais

džiausią visoje Amerikoje. Kar 
dinolas John Cody pareiškė, 
kad iki šių metų pabaigos švie
timo taryba bus peorganizuota 
•taip, kad iš 14-os narių septyni 
bus pasauliečiai, keturi vysku
pijos,.kunigai ir po vieną atsto
vą iš brolių, seserų ir vienuolių 
vedamų mokyklų, šios švietimo 
tarybos posėdžiai bus vieši ir 
vaikų tėvai galės dalyvauti ir

subadyti, 55 gyvulių įkąsti, 12 ■ ^reikšti savo balsą 
dūmų parblokšti ir 24 žmonių 
sukandžioti.

GELEŽINKELIO IŠLAIDOS

kutytė, V. Grigelaitė, o duete 
L. Buivydaitė, Ž. Numgaudaitė. 
Akordeonu palydą sudarė Jo 
Ayson, o fortepijonu — Alv. 
Vasaitis.

Programa dar buvo praturtin
ta tautiniais šokiais, kaip vai
nikinė, Sadutė.

Ypatingų gabumų 
akordeonistas

Šalia Aidučių ansamblio di
delis koncerto praturtinimas 
buvo akordeonistas Kazys Dau
baras.

Tai jau trtečibs kartos Ame
rikos lietuvis, kilęs nuo Phila
delphijos. Akordeonistas — vir 
tuozas, gilaus išsispecial’zavimo 
ir išsilavinimo. Muzikos studi
jas ėjo Philadephijoje, New 
Yorke. Pennąylvanijos universi
tete studijavo harmoniją ir kom 
poziciją, studijas gilino Heidel
bergo universitete, pasirinkda
mas pirmaeilius profesorius. 
Apie 400 kartų jau yra pasiro
dęs televizijoje. Dabar dažniau
sia kviečiamas pildyti programą 
įvairiuose suvažiavimuose, ruo
šia naują ilgo grojimo plokštelę, 
daugeliui talkina aranžuodamas 
muziką.

Chicagos lietuviams duotoje 
programoje daugelis numerių 
buvo lietuviškos dainos, lietuviš
ki šokiai, jo paties sudarytoji 
Tautinių šokių fantazija. Lietu
viškas melodijas jam perteikė 
močiutė ir tėvai, o dabar pats 
turi gerą lietuviškų gaidų kny
gyną.

Kai jis pradėjo griežti akor
deonu, publika tiesiog sutirpo.

Išradinga interpretacija
Dar nebuvo panašios akordeo

no muzikos girdėję. Kiekvienam 
dalykui sugebėjo rasti savą, nau 
ją interpretaciją. Pirštų miklu- 
mas-akrofoatiškai žaibinis. Publi 
ka jam griausmingai plojo ir kė
lė ovacijas. Šis buvęs Korėjos 
karo veteranas gautas studi-

Lietuvių operos baliuje Chicagoje muzikos žmonių stalas. Nuotraukoje 
dainininkės Viktorija Grigolaitytė ir Leonilija Nakutytė, muz. A. Ste
phens ir muzikos kritikas Balys Chomskis. Nuotr. V. Račkausko

IŠ AR T! IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Sesuo Julija, vienuolė, 
kun. J. Mačiulionio, MIC sesu
tė, savu noru pasirinko sunkų 
misijų darbą Naujoje Gvinėjo
je. To tolimo krašto misijose 
ji tapo mokytoja Goroko mies
te. Kitos dvi jos seserys yra 
Šv. Kazimiero vienuolyno na
rės: sesuo Leokadija ir sesuo 
Klotilda; ir dar vienas brolis 
yra kunigas — tėvas Pijus.

— J. Pakštienės-Narūnės net 
trys knygos vaikams šiuo metu 
yra spaudoje: “M’ško viešnia” 
(Kalėdinė pasaka), “Pelkyno 
uogautoja” (pasaka), “Stebuk
lingoji dūdelė” (taip pat pasa
ka). Autorė savo knygas dau
giausia spausdina Kolumbijoje, 
kur turi pažinčių ir kur spauda 
pigesnė, o dar vienas patogu-

ryto, su daugybe iliustracijų. 
Narūnės “Gintarėlę” vokiečių 
kalba išleido kun. Alf. Bernato
nis; vertimą gabiai atliko Va
sario 16 gimnazijos auklėtinė 
Birutė Girdvainytė.

— Karalius Mindaugas kan
tata ir opera Maras naujausi 
kompozitoriaus Dariaus Lapins
ko kūriniai išpildomi Kultūros 
kongreso metu simboliškai deri
nasi su 50-ties metų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktimi Mindaugas padė
jo pagrindus Lietuvos vals
tybei, o Maras vaizduoja lietu
vių tautos tragediją. Abiems 
kūriniams žodžius sukūrė poe
tas Kazys Bradūnas. Kūrinių 
išvedimui į sceną kūrėjai ir ren
gėjai įdeda daug darbo, todėl 
laukia ir iš lietuvių visuomenės

METINIS PRAGYVENIMAS 
KETURIŲ NARIŲ ŠEIMAI

JAV-ių Darbo agentūros duo-Chicago, Burlington & Quin- j
cy geležinkelis 1968 m. žada iš- į menimis, Chicagos rajono ketu- 
leisti 18.8 mil. dolerių 25 pre-' ri4 narių šeima gali pragyventi 
kinių lokomotyvų ir 700 naujų vidutinišku standartu, jeigu tė- 
prekinių vagonų užpirkimui. vas darbininkas per metus uždir 

ba $9,967. Agentūros direkto
rius Thomas McArdle apskai
čiavo, kad iš kiekvieno uždirvto

„ * x • j • dolerio tokia šeimyna išleidžiaumet avė., 1950 metais dirbo Ge i • o i *, _ , 22.6 cento maistui, 8.1 centoneral Transportation fabrike, .“į.„ ,„ , . T , . transportacijai — susisiekimui,East Chicago, Ind., pne plieno o , , . ...., , v, r 26.8 cento baldams, televizijai,lakštų iškrovimo. Krovinys pa- . .... . ., . - . . ~ . ... ..... radijui, namų užlaikymui ir pabūtų mūrinis namas Ciceroje. į slydo ir nuplovė jam kairiąją i J J r
koją prie kelio, šiomis dieno
mis Chicagos apygardos teismas

A. A. Zigmui Grinkui, gyv. 
Los Angeles, Calif., mirus vie
toje gėlių velionio draugai su
aukojo Lietuvių Fondui $30.00. 
Aukojo: po $10.00: L ir B. Me
džiukai ir K. Venclauskas; po 
$5.00: V. N. Apeikiai ir O. ir S. 
Žadvydai. LF adresas: 6643 S, 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629 (pr.)

X Investuotojų dėmesiui. 6

Visi butai naujai dekoruoti. 
$7,200 metinių pajamų. Pilna

GAVO $241,000 UŽ KOJĄ
Willie Lewis, 3650 S. Cal-

kaina $36,900. Alex Realty, jam priskyrė $241,000 už kojos
tel. 656-2232. (sk.)

x Reikalingas televizijos me
chanikas, mokantis lietuviškai. 
Kreiptis Frank’s TV & Radio, 
Ine., 3240 So. Haisted St., Tel. 
CA 5-7252. (sk.)

netekimą.

PASAULIEČIAI KATALIKŲ 
MOKYKLŲ TARYBOJE

Chicagos arkivyskupijos mo
kyklų sistema yra ketvirta di-

našiai, 10 5 cento drabužiams ir 
asmeniniams reikalams, 5.1 
cento sveikatos priežiūrai ir 
vaistams, 7.7 cento tabakui, al
koholiui, 2.8 cento aukomis lab
darybei, 1,7 cento gyvybės ap
draudai, 2.9 cento Sočiai Secu
rity mokesčiams, 11 centų ki
tiems mokesčiams ir 0.8 cento 
kitiems reikalams.

valdybos nariu Vaciu Petrausku.
Nuotr. V. Račkausko

mas — palankus valiutos skir- ... 
tumas. Narūnės knygos “Snie-| 
go karala'tė” išleidimą savo
auka finansavo mūsų kultūri
ninkė Marija Rudienė. Išleidi
mui “Birutės rytas” lėšų skyrė 
autorės giminaitis chemikas 
Faustas Rajeckas ir jo motinė
lė Veronika Rajeckienė. Nese-

Lietuvių operos baliuje Chicagoje niai Kolumbijoje išspausdintoji 
dalyvavusi Kanados iškilioji lietu- . J . J
vaitė Nijolė Kazlauskaitė su operos ! knyga Birutes rytas jau gau-

narna “Drauge”. Tai eiliuotas 
atpasakojimas mažos mergaitės

mas — atsilankymas į spektak
lius. Rengėjai pageidauja, kad 
norintieji šiuos kūrinius pama
tyti ir išgirsti bilietus įsigytų iš 
anksto.

Aldonos Augustinavičienčs
paskaita Marąuette parko par. 
salėje tema “ Gyvenimo džiaugs 
mas pagal vysk. F. Sheen” pa
liko gilų įspūdį klausytojuose. 
Prelegentę žinojome esančią 11-

teratūros taiklią interpretatorę, 
bet šį kartą ji kalbėjo religine 
tema, ir jos minties grakštus 
gilumas valdė auditoriją per 75 
min.


