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Ar
Lietuvai
reikalinga
nafta?

Maskva ir Lietuvos reikalų 
gynėjai

Arčiau prie valdžios plūduriuo 
iantieji veikėjai bei specialistai 
Lietuvoje neretai bando paveikti 
vietinės ir maskvinės valdžios vir 
šūnes, kad tos pakreiptų savo pla 
nūs daugiau Lietuvos labui, ar 
bent atsisakytų tokių planų, ku
rie prašytojams atrodo Lietuvai 
nereikalingi ar net žalingi. Gal 
būt, kaikada toki Lietuvos reika
lų gynėjai šj ar tą laimi, bet dau
geliu atvejų jiems tenka ir nusi
vilti, kadangi atsitinka, kad Mas 
kvoj jų balsui tepaskiria reikšmės 
ne daugiau, kaip, anot priežo
džio, “šuns lojimui j mėnulį”- 
22 mokslininkų memorandumas

Taip atsitiko ir su 22 moksli
ninkų bei kultūrininkų memo
randumu dėl plano statyti Jur
barke naftos perdirbimo įmonę. 
Memorandume, rašytame 1966 
metų kovo 22 d. ir pasirašytame, 
tarp kitų, netgi tada Vilniuje 
“viceprezidentu” buvusio rašyto
jo Juozo Baltušio, žinovai smulk
meniškai įrodinėjo, kad tokia į- 
monė Lietuvoj ne tik nereikalin 
ga, bet ir pavojinga Lietuvos gy
vūnijai, augmenijai ir ūkiui.

Apskaičiuota, kad tos įmonės 
ūkinė nauda negalės atsverti ki
toms ūkio šakoms gresiančios ža
los. Tas balsas, tačiau, liko neiš
klausytas. Nors vadinamoji “Lie
tuvos” komunistų partija ir įro
dinėja, kad Lietuva niekad ne
buvusi tokia nepriklausoma, kaip 
dabar, bet šiuo atveju, kaip ir 
daugeliu kitų, pasitvirtino, kad 
Lietuvai tenka klausyti dėsnio, 
sakančio “Maskva nusprendė — 
byla baigta”. Ir štai, minėtojo 
memorandumo rašytojai dabar 
skaito “Valstiečių Laikraštyje” 
(1969, sausio 1):

“Kaip jau žinome, Jurbarke iš
kils naftos perdirbimo gamykla. 
Broliškos respublikos tieks mums 
“juodąjį auksą"... Jurbarką pa
sieks naftotiekis. Gamyklą jungs 
nuolatos pulsuojanti arterija su 
Lietuvos uostamiesčiu. Perdirbti 
naftos produktai vėl keliaus į 
Klaipėdą vamzdžiais.”

Natfos perdirbimas neapsimoka
Toliau šiame papasakojime at 

siliepė ir minėtojo memorandu
mo aidas. Sako:

“Skaitytojas paklaus: o kam 
mums Lietuvoje naftos perdirbi
mo gamykla?... Ar ne pigiau bū
tų, jeigu jis stovėtų Baškirijoj ar 
Totorijoje?... Ten, kur trykšta 
naftos fontanai...”

R. Nixonas su N. Chruščiovu 1959 m. JAV parodoje Maskvoje, 
ginčas, kėlęs pasaulio dėmesį.

A. Harriman, buvęs JAV delega
cijos pirm. taikos pasitarimuose 
Paryžiuje.

Art. Rytų planai
Pirmadienį Izraelis atmetė 

sovietų planą taikai Art. Rytuo
se pasiekti. Savo ruožtu, Egip
tas pasisakė neigiamai prieš 
JAV vyriausybės atsakymą 
Maskvai jos pasiūlymų reikalu.

Į šiuos klausimus tuoj pateikia
mas ir “atsakymas”. Esą, “Eko
nomistai paskaičiavo: mums ben 
žino, dizelinio kuro, mazuto at- 
sivežimas iš kitur — brangiau kai
nuoja. Naftos perdirbimas vieto- iškilmes perdavė ir kitiems šio 
je — mūsų respublikai bus nau-' pasaulio kontinentams, 
dingas’... Į Aukšč. Teismo pirmininko

Bet tai tik nebent vaikams toks 
atsakymas. Įmonė numatyta ne 
Lietuvos reikalams, o eksportui 
perdirbinėti naftą. Jos pajėgumas 
numatytas — 12 milijonų tonų 
per metus. Prieš pat tą “paaiški
nimą” įsakmiai pasakyta, kad iš
Jurbarko naftos gaminiai bus ne 
po Lietuvą skirstomi, o “vėl ke- krašto demokratinį pobūdį, 
liaus į Klaipėdą”, kur — “at
plaukę laivai savo sirenomis svei 
kins ne tik uostą, bet ir Jurbar
ką”. Atseit, laivai atplauks pasi
imti Jurbarko įmonės gaminių.

Ką kalba Maskvos ekonomistai
Iš to aišku ir, koki tai ekono

mistai kalba, esą, “mums benzi
no atsivežimas iš kitur brangiau 
kainuoja”. Tai kalba maskviniai 
ekonomistai — naftos eksporti- 
ninkai. Tad jiems brangiau kai
nuoja iš Baškirijos gabenti ben
ziną į Klaipėdą, negu juodą naf
tą atitekinti ir čia, prie uosto, per 
dirbinėti.

Memorandumo rašytojai apie 
tai jau buvo gana taikliai pasi-
sakę. Jie rašė, — jeigu reikia naf- šonu. Dienraštyje teigiama, 

kad Johnsonas buvo pažadėjęs 
sukurti “Didžiąją bendriją” 
(Great Society), tuo tarpu pa
likęs “ligotą bendriją”. Esą, 
po penkerių metų Johnsonas 
atsisveikino nesutvarkęs Viet
namo karo, su augančiomis bė
domis krašte: rasiniais, socia
liniais, ūkimais klausimais.

V. Majevski dar nurodė, kad 
Johnsono vyriausybė nesugebė
jusi suvaidinti teigiamo vaid
mens Art. Rytuose, ypač kai 
tose srityse susiduriama su nau 
jais pavojais ir “provokaciniais 
Izraelio veiksmais”

R. Nixonas “Pravdoje” visai 
nepaminėtas.

Studentų riaušės Tokio
Suimti 629 studentai

• TOKIO. — Po kelių dienų 
susidūrimų tarp studentų ir po
licijos, studentų neramumus pa 
vyko numalšinti. Buvo sužeista 
daugiau 100 studentų ir polici
ninkų, per dvi dienas suimti 629 
studentai, padaryta stambių 
nuostolių universiteto įstaigom.

Studentai reikalavo jiems su
teikti daugiau teisių universi
teto reikalus tvarkant.

• Airijoje, Dublino mieste 
vyko demonstracijos. Buvo' su
žeistų.
Egipto spauda teigia, kad JAV 
“visiškai ir be sąlygų palaiko 
Izraelį”.

tos produktus eksportuoti, tai sta 1 
tykite tą įmonę kur nors ties Mur 
mansku, kur nėra ko pagadinti. 
Bet maskviniai “ekonomistai” ir
gi, matyt, “paskaičiavo”: Mur
manske šalta, nejauku kurdintis. 
Kas kita Lietuvoj. Čia bus daug 
patraukliau plaukti “komjauni
mo pasiuntiniams iš visos šalies”, 
kuriuos, gal, veš traukinys 
po traukinio, kai tik prasidės sta
tyba Jurbarke, — trauks pana
šiai, kaip jau dabar traukia į Aly 
tų. (Elta)

R. Nixonas pabrėžė vienybės reikalą
Naujasis JAV prezidentas R. Nuconas su viceprezidentu S. Agnew vakar prisaikdinti 

- R. Nixonas įvesdinimo kalboje žymėjo apie taikos pastangas, iškėlė “vieningo žygio 
pirmyn" mintį - VVashingtone demonstravo “karo priešininkai", bet smurto veiksmų ne- 
vo.

Kraštas turi naują prezidentą
WASHINGTON. _ Vakar 12 

valandą dieną sostinėje prisaik
dintas naujasis, 37-sis JAV pre
zidentas Richard Milhous Nix- 
•on. Prieš jį naujojo viceprezi
dento, Spiro T. Agnew priesai
ką priėmė senato mažumos va
das ir įvesdinimo iškilmių ko
miteto pirm. šen. E. Dirksen.

Iškilmes stebėjo ligšiolinis 
prezidentas L. B. Johnson, vice
prezidentas H. Humphrey su 
žmonomis, šeima, ligšiolinės ir 
naujosios vyriausybės, diploma
tinio korpuso nariai ir tūkstan
čiai gyventojų, kurių tarpe ne
maža buvo atvykusių iš kitų 
valstijų, be to, ir užsienio.

Visas iškilmes televizijos ek
ranuose stebėjo milijonai ir ne 
tik JAV-se. Televizija istorines

Eari Warren prisaikdintas R. 
M. Nixon, po 8 metų pertrau
kos, nesėkmių, vėl grįžo į val
džią ir vakar tapo galingiausiu 
pasaulio politiniu vadu. Tuo bū
du, Kalifornijos Whittier mies
to krautuvininko sūnaus sva
jonė išsipildė. Tai žymėjo ir šio

17 min. kalboje 
Iškelta talka, vieningumas
R. Nixonas, naujuoju prezi-

TRUMPAI IŠ VISUR
Maskva “atsisveikino”

su Johnsonu
Kalba apie “nesveiką bendriją”, 

nemini Nbcono
MASKVA. — Sovietų parti

nis dienraštis “Pravda”, pikta
me V. Majevskio straipsny sek
madienį “atsisveikinimo” su JA 
Valstybių prezidentu L. B. John

dentu prisaikdintas, tarė rūpes
tingai paruoštą, gilesnių min
čių kupiną žodį, skirtą, pirmo
je eilėje kraštui, bet ir su užuo
minomis apie pasaulį.

Jei 1960 m. buvęs, vėliau nu
žudytas prezidentas J. F. Ken
nedy buvo iškėlęs “Naujųjų 
krašto sienų” mintį, tai R. Nix- 
onas ypatingai pabrėžė vienin
go žygio į ateitį reikalą (For- 
ward together).

Kalboje keletą kartų nurody
ta į taikos bei saugumo pasau
ly reikalą. “Laikas yra taikos 
pusėje” — nurodė naujasis pre 
zidentas. Tačiau, taikai, saugu
mui pasiekti reikalinga, kad jų 
siektų ne tik politiniai vadai, 
bet “mes visi”. “Pasaulis turi 
būti saugus” — jis teigė.

L. B. Johnson jau privatus pilietis

B. viceprezidentas H. Humphrey

Pirmasis mostas R. Nbcono 
adresu

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybė pirmadienį pareiškė pasi
rengusi vykdyti “rimtus pasi
kalbėjimus” su Washingtonu 
atominių ginklų varžymo, įskai 
tant ir raketas, klausimais. JA 
Valstybės ir Maskvos šiuo klau
simu pasitarimai buvo nutrauk
ti praėj. metų rugpiūčio m., 
sovietams įvykdžius Čekoslova
kijos invaziją.

-o_ *

• Gripo epidemija JAV-se 
teikia atoslūgio žymių. Šiuo 
metu apie susirgimus pranešta 
iš 26 valstijų.

KALENDORIUS
Sausio 21 d.: šv. Epifanas, 

šv. Agnietė m. k., Rungaila, 
Garsė.

Sausio 22 d.: šv. Anastazas, 
šv. Blesilė, Aušrys, Nautė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jo apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas lietus, temp. 
sieks 30 ir daugiau 1. F., ryt —
debesuota, šalčiau.

Saulė teka 7:12, leidžias 4:51. ' go ir Š. Vietnamo vėliavomis.

“Mes siekiame atviro pasaulio, 
nusiginklavimo”

R. Nuconas toliau nurodė, 
kad “mes siekiame atviro pa
saulio”. Jo žodžiais, tenka siek
ti nusiginklavimo pasauly, var
go, skurdo mažinimo. Į krašto 
draugus bei priešus kreipda
masis, jis juos pakvietė “į tai
kingo pobūdžio varžybas”. Ta
čiau, kaip jis toliau nurodė, rei
kalui esant, šis kraštas turės 
būti stiprus.

R. Nuconas, baigdamas, pa
lygino mūsų žemę su trijų ast
ronautų, praėj. Kalėdų metu 
erdvėje įgytais įspūdžiais ir nu
rodė — “Mūsų likimas turi bū
ti mūsų rankose”.

Pagaliau, savo žodyje jis tei
giamai iškėlė šių dienų, jauni
mo vaidmenį, jo išsilavinimą, 
reikalą toliau siekti pažangos, 
ar ypač pabrėžė mintį: “Su tau
ta, su gyventojais mes galime 
daug pasiekti, tuo tarpu be tau
tos — nieko”. Šūkis — vienin
gomis jėgomis pirmyn į ateitį 
— liečiąs ne tik šį kraštą, 

vieningumas reikalingas žen
giant pirmyn su visa žmonija.

R. Nixonas, visą laiką iškil
mių metu išlaikęs rimtį, susi
valdymą, — santūrumo, vidi
nės šilumos bei švelnių bruo
žų liudijančias nuotaikas reiškė 
ir savo žodžio metu.
Geros nuotaikos Johnsonas, rū

pesčio prislėgtas Humphrey 

veidas

Ligšiolinis prezidentas L. B. 
Johnsonas, drauge su R. Nixo- 
nu vakar rytą B. Rūmuose pra
leidęs apie 40 min. (dalyvavo 
ir viceprezidentas S. Agnew, 
visi su žmonomis, šeimų na
riais) vėliau su automobiliu 
drauge su Nixonu nuvyko į Kon 
greso rūmus.

Jei ligšiolinis prezidentas tei
kė įspūdį asmens, kuris atsipa
laiduoja nuo rūpesčių, tai ligšio
linis viceprezidentas ir pralai
mėjęs prezidentines varžybas 
su Nixonu, Humphrey, atrodė 
.gerokai prislėgtas. Tai buvo 
žymu priesaikų metu ir po jų.

Iškilmėms ties Kapitolio laip
tais pasibaigus, R. Nixonas su 
kitais politiniais vadais pietavo 
Kongreso patalpose, vėliau iš
vyko prie B. Rūmų stebėti pa
rado.

Tuo tarpu L. B. Johnsonas 
vakar popiet jau pradėjo priva
taus piliečio gyvenimą. Jis su 
šeima iš Andrews aviacijos ba
zės išskrido į savo ūkį Texas 
valst. ir po to vyks ilsėtis į 
Palm Springs, Kalifornijoje . 
20.000 dabojo tvarką sostinėje

Vakar Washingtone vykus iš
kilmėms, nuo sekmadienio į sos 
tinę buvo suplaukę nemažiau 
5.000 vad. “karo priešininkų”. 
Jų žygį prieš miesto valdžią or
ganizavo tie patys, kėlę riau
šes praėj. metų vasarą Chica
goje. Jiems buvo leista ties Wa 
shingtono paminklu pasistatyti 
palapinę ir prisaikdinimo išva
karėse, sekmadienį, žygiuoti ta 
pačia Pennsylvania gatve, kur 
vakar vyko paradas su kariuo
menės daliniais, įvairių JAV 
valstijų atstovais ir t. t.

Apsisaugoti nuo galimo smur 
to, teko pašaukti ligi 20.000 
saugumo ir kitų tarnautojų. 
Riaušininkai eisenoje, niekeno 
netrukdomi, žygiavo su Vietkon

Pirmojo JAV prezidento įvesdinimas. Čia matyti Wall St. balkone 
New Yorke prisaikdinamas pirmasis JAV prezidentas George Wash- 
įngton. Salia jo viceprezidentas John Adams, vėliau buvęs išrinktas 
prezidentu.

STUDENTAI ŽYGIUOJA 
PRAHOJE

J. Pialacho žygis, mirtis 
sukrėtė kraštą.

PRAHA. — Sausio 19 d. Pra
hoje mirus prieš tris dienas vie
šai bandžiusiam susideginti stu
dentui Jan Palachui, neramūs 
studentai kėlė reikalą kelti strei 
kus, kviesti susirinkimus. Sos
tinės gatvėmis jie įvykdė tylią 
gedulo eiseną, kai kur šūkavo: 
rusai keliaukite namo.

Gyventojai teigia, kad Pala- 
cho pasišventimo žygis yra kraš 
tą daugiausia paveikęs įvykis po 
sovietų įvykdytos invazijos.

Toj 3 vietoje, kur Palach ban
dė susideginti, buvo padėtos 
žvakės. Vienas jaunimo atsto
vų pareiškė: “Mes dabar turime 
naują simbolį, mes dabar drą
sesni”

Studentai siekia savo pusėn, 
streikus rengiant, patraukti dar 
bininkus.

Tačiau jiems nepavyko sutruk
dyti nei prisaikdinimo iškilmių, 
nei parado.

Dėlto, jiems pavyko įsiskver 
bti į kai kuriuos priėmimus, įsi
vilkti net į vakarinius rūbus ir 
Skelbti šūkius prieš karą ir pan.

Jie pasiekė kitą tikslą — tų 
“karo priešininkų” ar hipių žy
gių vaizdus rodė krašto televi- 
zija, gi kai kurie vaizdai pateks 
į komunistinio bloko kraštų 
kraštų spaudą. Jiems rūpėjo 
propagandiniu būdu skelbti — 
ne visi pritarią krašto vyriau
sybei bei jos vedamai krypčiai. 
5 dvasininkai (reiškė laiminimus,

linkėjo sėkmės
Prieš Nixono prisaikdinimą 

kalbėjo visa eilė dvasininkų: 
kun. Tucker, žydų rabinas E. 
Magnin, graikų ortodoksų arki
vyskupas Jakavos, žinomas re
liginis kalbėtojas Billy Graham, 
pagaliau, iškilmėms pasibaigus, 
baigiamąjį žodį bei paalimini- 
mą suteikė New Yorko valst. 
arkivyskupas T. Cooke.

Visi iie naujajam B. Rūmų 
šeimininkui linkėjo stiprybės, 
sėkmės, Dievo palaimos, ryžto 
siekti taikos pasauly.

• J. Paleckiui sausio 22 d. 
sukanka 70 metų amžiaus.

Kviečia prie rimties, 
nevykdyti tokių žygių

J. Palachui mirus, A. Dubče
kas studento motinai pasiuntė 
užuojautą, nurodęs, kad tas 
žygis esąs “tragišku vykiu mū
sų bendrame kely”. Krašto ko
munistai kvietė prie rimties, į- 
taigodami mintį, kad nauja kri
zė galėtų sukelti okupanto at
kirtį.

Vienas studentų priminė pa
skutinius Palacho žodžius. Jis 
pasakęs: “Mano žygis pasiekė 
tikslą, neleiskite kitiems pana
šiai veikti... tegu geriau gyvie
ji deda kovos pastangas”.

Studentai šv. Vaclovo aikš
tėje žygiavo su degančiomis 
žvakėmis, buvo iškėlę juodas 
gedulo ir tautines krašto vėlia
vas.

Vykdo bado streiką
Apie 10 studentų ir darbinin

kų miesto centre pasistatė pa
lapinę ir paskelbė bado streiką. 
Jis baigiamas šiandien, dieną, 
kada Palacho paliktame rašte 
buvo nurodyta, jog bandysiąs 
susideginti kitas studentas.

• M. Rumor, Italijos min. 
pirmininkas pasitraukė iš krikš 
čionių demokratų partijos va
dovo pareigų. Tai kelia naujus 
sunkumus, partijoje įsigalėjęs 
skilimas.

Jan Palach, susideginęs mirė 
Prahoje sausio 19 d.
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KELIAS | SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

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

KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfleid Blvd., Chieago, BL

ŽMOGŽUDŽIAI KALTINA 
ŽMONIŠKUOSIUS

Kaino darbai nesiliaus mūsų 
tarpe tol, kol mes pajėgsime žmo 
niškais asmenimis subręsti.

Gyvenimo tiesa

Kaip nežmoniškais asmenimis 
dabar kai kurie žmonės pasirodo 
aiškiai nusako sekantis atsitiki
mas. Brooklyne, N. Y.
buvo nepaprasta — gal pirma to 
kia pasaulyje — byla. Apkaltin
ta buvo Long Island kolegijos li
goninė už tai, kad ji nepadarė 
moteriškei aborto. Iškeltas ieški
nys siekė $100.000,00. Ieškovai 
buvo šeima. 29 metų tėvas, 26 
metų motina ir sausio 4 d., 1965 
gimusi duktė. Pastaroji gimė vi
sai kurčia, dalinai akla, atsili
kusi protu ir sutraukta (spastiš
ka). Tėvai kaltino minėtą ligo
ninę, reikalaudami $500.000 (ju- 
ry teismas paskyrė $100.000) už 
tai, kad ligoninė atsisakė tai mo
tinai padaryti abortą —ir pasa
kė, kad nieko nebus blogo su gim 
siančiu vaiku. Keturių gydytojų 
komisijoj du buvo priešingi abor 
tui. Jis nedarytas remiantis 1964 
m. įstatymu, leidžiančiu nutrauk 
ti nėštumą tik sekančiais dviem 
atvejais: 1. kai motinai gresia gy
vybinis pavojus, ir 2. kai toks 
pavojus gresia laukiamam kūdi
kiui.

Visa kaltė šiame atvejuje yra 
motinos pradžioj nėštumo susirgi 
mas vokiškaisiais tymais (rubel- 
la). Tokiais atvejais tos ligos vi
rusai pakenkia besivystančiam 
vaikui inotinos įsčiose. Dažnai to 
kle vaikai gimsta su įvairiais kū
no ir proto trūkumais. Čia nieko 
dėta ligoninė. Teisėjas už tai pa
naikino tėvų reikalavimą ir jury 
paskirtą dukteriai minėtą sumą. 
Teisėjas aiškino sekančiai. Girnų 
si deformuota duktė negali kal
tinti ligoninės už tai, kad ji ne
pasiuntė jos mirtin. Nėra tokios 
teisės mūsų įstatymuose. Ne ligo
ninė suteikė dukteriai išsigimi
mus. Ligoninė jokiu būdu nega
lėjo tu dukters išsigimimų praša
linti. Tai buvo persirgimo vokiš
kais tymais padarinys. Kad ap
saugotų tą dukterį nuo gimimo 
su minėtais kūno ir proto trūku
mais buvo tik vienas būdas: ne
leisti jai gimti — ją dar negimu
sią nužudyti. Negali ligoninė at
sakyti už tai, kad ji nenužudė ieš-1 
kovės motinos dukros. Teismas 
negalį spręsti, kuris iš dviejų yra 
vertesnis: gyvenimas su trūku
mais ar mirtis. Tvirtinant, kad ta 
duktė neturėjo gimti, teismas ne
turi galimybės vertinti jos apturė 
tų trūkumų. Ligoninė turėjo tei
sę nedaryti aborto, remiantis vei 
kiančiu toj valstybėj įstatymu.

Tik ligoninė kalta už nepasaky 
mą motinai, kad du gydytojai y- 
ra priešingi abortui. Tada ji bū
tų galėjusi eiti ieškoti kitaip gal
vojančių gydytojų kur nors kitur. 
Už tai teisėjas nubaudė ligoninę 
sumokėt motinai $10.00 ir tėvui 
vieną dolerį. Duktė nieko nega
vo. Abi pusės nepatenkintos — 
eis į tolimesnius teismus.

Kaip orientuotis tokioje 
makalynėje?

Gyvenimas pasidarė taip sudė
tingas, kad jau net gerai besio
rientuojantiems darosi sunku su
vesti galą su galu. Sveika lietuviš 
ka galva gali sekančiai protauti 
ir elgtis —ji bus kartu su Dievu 
ir žmoniškumu. Dievo (gamtos) 
duotas jėgas žmogus turi naudoti 
kuo kūrybiškiausiai. Šviesi ir žmo 
niška pora šeimoje savas sėklas 
naudoja savo sąžinės prisilaiky
mui — niekam nekenkdami. 
Niekas į tokią jų teisę — laisvę 
neturi savo nagų kišti. Tai šventa 
vedusiųjų pareiga — teisė. Sėklos 
naudojimas net ir nepradėjimui 
naujos gyvybės yra žmoniškas el

gesys vedusiųjų, nes jų intymus 
santykiui tarnauja dviem daly
kams (ne vienam kaip pas gyvu
lius): 1. Naujos gyvybės pradėji
mui, 2. Vedusiųjų asmenybių bra 
ndinimųi. Tai yra biologinė tie
sa. Toks asmenybių šeimoje bran 
dinimas yra Dievo plano vykdy- 

neseniai mas> Q ne ^da.
Visai kitas reikalas prasideda 

tada, kai žmogaus sėkla panaudo 
jama naujos gyvybės pradėjimui. 
Kartą pradėjai naują gyvybę 
leisk jai vystysis, užgimti fr glo
bok ją, užgimusią suteikdamas 

, jos kūnui, protui ir jausmams ge
riausias sąlygas. Tai svarbiausias 
tėvų darbas. Dabar per milijoną 
taip pradėtų gyvybių nužudoma 
dar negimusių šiame krašte per 
$65 dienas. Per tą laiką pasauly
je nužudoma tokių žmogaus gy
vybių per tris milijonus. Pragariš 
kas darbas. Deja, mažai kas dėl 
to jaudinasi,' mat reįkia užsiimti 
prietarais, nebiologiŠkais potvar
kiais ir neesminiais reikalais. Už 
tai visi šiandien atgimkime žmo-i 
niškiausiai veiklai: svarbiausius 
darbus imkime dirbti pirmiausia. 
Ruoškime žmogaus asmenybę tin 
kamiausiai, tada žmogus, tinka
mai apsišvietęs, pajėgs Dievui ir 
žmogui tinkamus darbus atlikti 
kuo geriausiai. Tada nebus minė
tų bylų, kuriose nežmoniškumas 
kaltina žmoniškumą dėl jo tinka 
mų darbų. Dirbkime, kad tokių, 
kaip tos motinos, nelaimių nesu
lauktume. Čia žudymu nieko ge
ro nepasieksime.

Išvada. Tik asmenybe brandus 
ir ganėtinai šviesus žmogus yra 
tinkamas vedybiniam gyveni
mui. Tokių asmenų jugtis yra iki 
karsto lentos tverianti. Ant Šito
kių pagrindų pastatyta moterystė 
bus laiminga, pastovi ir tiek Die
vui, tiek žmogui priimtina. Minė 
tai brandūs ir šviesūs žmonės pa
jėgs savo intymius santykius pa
naudoti savų asmenybių .tobulėji 
m ui ir naujos gyvybės atsakin
gam pradėjimui, putinai toks pra 
dėjimas tyri būti atsakingas, nes 
pagimdytąjį tik tėvai gali žmonai 
ku, nei Dievo, nei žmogaus nerusį 
tinančiu užauginti. Tęvąį teikia 
vaikui ne tik medžiaginius reik
menis, bet, svarbiausia, dvasi
nius.

Pąsįskaityti: The ĄMĄ N.ę)VS, 
January, 13, 1969, Vol. 12, Nr. j,

TEISINGA PATARIMft 
ĮGYVENDINK ~ 

SVEIKESNIS BOSI.

i m'.....
Veidas raudonuoja, gydytojai 

nesutaria, ką man daryti

Klausimas. Gerb. Daktare, skai
tydama Tamstos straipsnius ir 
patarimus, stebiuosi Tamstos e- 
nergija ir pasiaukojimu. Tegu 
Aukščiausias suteikia ir toliau 
Jums tiek jėgų, kad galėtumėt pa
gelbėti mums, kurie kreipiamės. 
Prieš trejus (ar truputį daugiau) 
metus ant veido kartais pradėjo 
pasirodyti lyg ąmulkps išbėrimai. 
Pradžioje pasirodydavo ir prany 
kdavo. Po to pradėjo rodytis lyg 
raudonos dėmelės. Nuėjau pas 
odos gyd. Jis davė adatą ir kre
mo teptj. Laikinai dėmelės pra
nyko. Kai klausiau, kaip ,ta liga 
vadinasi, tai jis atsakė “dezmąti- 
tis”. Tas kartodavosi—veidas pa
raudę ir kaisdavo, Jis skyrė vizi
tus kas savaitę. Po to klausiau, 
nuo ko tas gaunasi ir kaip ilgai 
reikės gydytis. Tai taip jis ir ne
pasakė, tik paminėjo, kad jei nesi 
gydysiu, jgi mano nosis pradės 
raudonuoti.

Tuomet nuėjau pas kitą odos 
daktarą. Jis sakė, kad tai yrą “Be
ne rosacea” (jei teisingai para-J

Alvudo Vaikų teatro aktorius — 
vienuolikametis Arvydas Eygas sa
ko pagrindinę kalbą aštuntose Al
vudo lietuviams surengtose bend
rose Kūčiose,

Nuotr, inž- Ks. Kauno

Vyras neprivalo Tamstos var
ginti po pastojimo iki Tamsta su
silauksi kūdikio. Šito išvengė mi
nėta artistė apsigyvenusi ligoninė 
je, gydytojo priežiūroje. Tuomi 
buvo užtikrinta visapusiška mote
riškės ramybė: kūniška ir emociš
ka. Antra - pačiai moteriškei rei
kia save suimti nagan: nerūkyti, 
kavos negerti, be svaigalų apseiti 
ir maitintis lietuviškai: tikrai 
žmoniškai. Trečia—gydytojas ži
no kaip jam elgtis. Visai nereikia 
Tamstai kaž kur pas kažin ką dan 
gintis. Eik pas savo gydytoją. Jis 
turi pasižymėti tik dviem daly
kais: jis turi būti šviesus ir žmo
niškas (mat gydytojo diplomas 
dar neužtikrina jo žmonišku
mo). Toks gydytojas — ir tik bū
tinai toks žinos, ką reikia daryti. 
Tarp kita ko, jis galės Tamstai pa 
tarti leistis kiekvieną savaitę po 

uvyKti. pastojimo iki pagimdymo tokio 
Kaip man laimės pirmo kūdikio, vaisto kaip Delalutin po 125 mg. 
susilaukti, patarkit Gerbiamas | injekcijas. Praleisi kartą, ir ga- 
Daktare, taip daug kam kitose ne| Ii viskas nueiti niekais.

iš ryto, prieš valgi, per 23 dienas, 
po to septynias dienas pertrauka, 

įfl Ir vėl pradėk ciklą iš naujo, ži
noma, su savo gydytoju tardamo 
si. Išeitis nuo tos ligos gera, jei 
prisilaikysi kaip čia sakyta. Ki
taip —gali ji kartotis. Matom, 
kad visiem tiek gydytojams, tiek 
pacientams — reikia pasispausti: 
kiekvienas turim kuo tinkamiau
siai savas pareigas atlikti.
Praneškit kaip sekasi Ačiū už įver. 
tinimą gydytojiškų darbų. Sėk
mės!

KLAUSIMAS. Ateina šeimos 
šventė — Trys Karaliai. Visos Šei 
mos džiaugsis, o man kančia padi 
dės-aš negaliu susilaukti šeimos. 
Jau ketvertą kartų laukiau — ir 
vis pasibaigė persileidimu. Dabar 
italų artistė susilaukė kūdikio po 
ilgesnio negu aš laukimo. Jai pa
dėjo Šveicarijoje garsus gydyto
jas. Bet negaliu pas jį nuvykti.

(Neteisingai -— turi būti 
Acne rosacea, J. Ad.). Jis sakė, 
kad visai pagydyti negalima, bet 
prašalinti raudonumą galima ir 
aš turiu Initi “Achromycin” ilgą 
laiką (visą gyvenimą). Pirma lie 
pė Šešias savaites imti po dvi tab
letes į dieną to antibiotiko, o vė
liau po vieną tabletę, ir kremu 
tepti.

Tiesa, paraudimas pranyko, 
bet kai kokią savaitę sustodavau 
imti — ir vėl atsirasdavo. Bijoda
ma, kad toks kiekis antibiotikų 
nepakenktų, pasiklausiau šeimos 
gydytojo nuomonės. Jis nepatarė 
imti. Na, ir davė pabandyti kre
mo “hytone ’/2 proc.”. Tas nie- 
įko nepadeda. Na, ir toliau neži
nau ką daryti.

Esu 58 metų, jokiomis ligomis 
nesirgusi, nei geriu, nei rūkau. 
Gyd, sako, kad maitinimasis 
gpras. Saldumynų ir aštrių valgių 
labai mažai vartoju. Kavos — 
taip pat, Jokių veidui tepalų ir 
pudros nevartoju. Labai prašau 
Jūsų patarimo, Su pagarba.

Atsakymas. Negerk iš avies pė
delės —■ pavirsi į avį. Tokiomis 
ąvtmis virsta daugelis mūsiškių, 
Susirgę kokią nors ilgiau besitę
siančia liga. Turėdami gerą gy
dymą, jie meta jį, nes liga neina 
taip greitai prie galo, kaip jie no
rėtų. Tada tokie metasi gerti iš 
‘‘avies pėdelės”: kreipiasi pas ma 
Žiau pajėgius gydytojus. Pastarie
ji be jokių skrupulų svaidosi žo
džiais, na ir susimaišo pacientas 
taip kaip Tamsta. Nežino, kur to 
liftu eiti. Tiesa yra štai kokia, a- 
pįe acne rosacea šiame skyriuje 
buvo rašyta 9. 26. 1967. Jei tvar
kinga būtum buvus, dabar turė
tum kur pasiskaityti. Bet kur 
tau... mes elgiamės kaip anas iz
raelitas su kiauru stogu; kaip jis 
taisys kiaurą stogą kąd lyja; o kai 
giedra, tai jis negali taisyti, nes 
nereikia. Ši pamoka tegul kiekvie 
nam primena. IŠslkirpkime ir lai
kykime kiekvięną sveikatos sky
riaus rašjrt| — nežinai kada jo 
prireiks. Tadą ir už pinigus galė
sime negauti, o Čia be išlaidų tie
są suseksime.

Klausyk paskutinio odos gydy
tojo patarimo — gydykis pas jį, 
nėklaųšinėęlama, kaip ilgai rei
kės taip elgtis. Antibiotikai, duo
dami su pertraukomis, daugu
mai nepakenkta. Jei nesi alergiš
ka ir pakeli juos, mažos tai dozės, 
vartok pildydama gydytojo nuro 
dymus. Tik jau liaukis su tais sa
vo šeimos gydytojo kremais — 
jię čia ne vietoje.

Turi tvarkyti savą dietą. Visai 
ne Vieta čia “labai mažai“ sal
dainių, kavos, aštrių valgių... Rei 
kia visą kūną gydyti; šalinti dan
tyse bei kitur esančius pūlinius. 
Nevartoti sieros turinčių vaistų te 
palų. Vengti labai karštų ir šaltų 
valgių ir gėrimų. Nė kąvos, nė 
arbatos. Gink, Dieve, Tamstą 
nuo alkoholio ben,t lašol Taip pat 
ir prieskoniai .tegul išnyksta iš 
Tamstos virtuvės. Venk staigių 
temperatūros atmainų — tiek ka 
mbą ryje, .tie.k lauke: apsidenk vei 
dą yukiaipai. Pradėk vartoti drus 
kos rūgšties lašus (Diluted Hydro 
c^Jęrjč ac.id 2Q0 cc). Po penkioli- 
ką lašų į pilną stiklinę vandens 
įš krano sų kiekvienu valgiu, ne
žiūrint kad Ir normalus yra Tam 
stos skrandžio sunkos rūgštingu
mas. Dar pradėk varpoti moteriš
kuosius hormonus: Primarin tab 
lėtes (5 mg. — 0,625 m, stipru
me), pe vieną tabletę per dieną

laimėse taip sėkmingai pataręs. 
Su vyru abu mes būsime labai dė
kingi.

ATSAKYMAS. Laimė —svei
katos pavidale - beldžiasi Tam
stai į duris, tik įsileisk ją. Nerei
kia nė vienai moteriškei važiuoti 
tuo reikalu Šveicarijon, nei ku
rion kiton vieton. Tamsta palik 
Bostone ir toliau ten gyvenk. Nė 
metų kitų nesulaukus jau galėsi 
džiaugtis Šeimos Švente. O dary
ti reikia štai kas.
Kiekveino žmogaus sveikatos na 

mas gali stovėti ant trijų kojų. 
Viena tokių kojų yra gydytojas. 
Jis Tamstai patars, ką reikia. An 
tra koja -tai pati Tamsta esi: pri
valėsi vykdyti gydytojo įsaky
mus. Trečia ko ja tai Tamstos vy 
ras ir visa kita aplinka. Visiems 
tiems trims sveikatos vienetams 
sutartinai ir reikiamai veikiant, 
bus užtikrinta Tamstai laimė dar 
nė metų nesulaukus. Štai tas vei
kimas.

Šitaip tvarkant minėtai nelai
mingų moteriškių vargus, susi
laukė kūdikio net penkis kartus 
veltui laukusios ir šeštą kartą pra 
dėjusios lauktis moteriškės. Taigi, 
laimingos Šeimos Šventės kitais 
metais ne tik Tamstai, bet ir vi
soms panašiai negaluojančioms 
moteriškėms!

— ftuo visą gyvenimą pratūpė 
jęa su grandine, medžioklei netin
ka.

Kinų patarlė

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, OI. 60632. Tel. YA 7-5980

10% — — 30% pigiau mokėsit
ui apdraudė nno ugnies ir automo
bilio pas
F8AN8 ZAPOLIS 

3308H West 95th Street 
Ohicago, Ulinois

Tek GA 4-8854 Ir GB 6-4330

MMB
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rflSIų grindis.
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PB 6-1063

APDRAUDŲ AGI
Namu, au

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė- PB

g REZIDENCINIAI, 
IOMER6MIAI, 

MEDICINOS Ht 
KITOKĮ PASTATAI!

)

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Ivalriy atstumą.

A. V I L I M A S
823 WEST 34th PLACE 

Telef. —- FRontier 6-1882
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dKITbalukas
AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOS, 

GLNEKOLCKiLNfi CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cnnvford 
Medical Building) Tek LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6.‘trd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su- 
ai turus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070. —......———------------------
Ofisas 3148 VVest 68rd Street

Tet: PRospect 8-1717 
Rezld.) 3241 VVest 66th Place 

Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tm- 
čiadleniais Uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nno 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

tM) W«wt eted Street
Kampas 83-čios Ir California 

Vai,: kasdien nuo 6—8 vai. vak.3n- L vai
T’'*SlM dSte^Met M 8U8lUr- 

Rezld. teL VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstu Ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tek ofiso HB 4-5840, rez. 388-2233

DR. KTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 Ist Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. t-5, trė5. tr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

0R. S. tr M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 5 Ist Street
Valandos: antradieniais. penktaate- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimų

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. G3rd Slrert
Tel. VVA 5.4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. C3rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Heu patelefonuosime JOaą gydytojui

Eiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiitiiii!

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel. — GR 6-2400

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko aklnlns Ir
‘’contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadlenj

048. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS
Cravvford Medical Building 

<1449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. ta 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet

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

Akušerija ir motery ligos

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų ligos

2454 W. 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6730

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

2656 West 63rd Street
Pirinad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tei. 687-2020
Namų tel. 889-107)

Vizitai pagal susitarimų

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir G 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr, ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susitarimų.

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra, praktika Ir chlriirtrlia 
Ofisas 2750 W. 71st Streėt 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., peniktad 10__ 12
v- r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. v^ 
karo. Sekmad. Ir trečlad. nedaryt# 

Rerid. tel. WA 5-3099Tel. — RElianoe 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treė. ta 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuų 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pag-al susitarimą.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-8195

0R. V, TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja llgoniius tik susitart!* 
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

Telefonas — GRovehlU 6-2823
DR. A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA DB 

MOTERŲ LIGOS
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak. 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—-U vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimų-Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. ir penkt 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6448, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 Weet 71st Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. Ir šeštad. pagal suaUųrlmų

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaue ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

Ofiso tet. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6«8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.
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NIXONUI PERIMANT 

VADOVAVIMĄ
Nuo vakar dienos galingiau

sioji pasaulio valstybė, viso 
demokratinio pasaulio viltis — 
JAV — turi naują vyriausy
bę, vadovaujamą naujojo pre
zidento Richardo M. Nixono.

Stebėdami vyriausybės pasi
keitimus, mes nuoširdžiai gė
rėjomės šio demokratinio vyks 
mo sklandumu ir. pasakytume, 
džentelmeniškumu. Naujasis 
prezidentas nevengė progų pa
rodyti, kad jisai vertino prez. 
Johnsono pastangas. Iš savo 
pusės prez. Johnsonas išliko 
džentelmenu savo politiniam 
priešui valdžią perimant, net 
ir pasirašydamas naująjį įsta
tymą. kuriuo Nixono atlygini
mas žymiai padidinamas.

*
Reikia pripažinti, kad Nixo- 

nas perima krašto valdžią i sa
vo rankas gana sunkiu laiku. 
Užsienyje JAV yra Įsivėlusios 
į karą Azijoje, kasdien jau
čiama pavojinga įtampa arti
muosiuose Rvtuose, Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos agresyvu
mas nuolat gresia visame pa
saulyje.

Nėra abejonės, kad Nixo- 
nąs nuoširdžiai sieks taikos. 
Simbolingai, kai Johnsonas
sekmadienį, paskutinį kartą 
kaip JAV prezidentas nuėjo į 
bažnyčią, kun. G. R. Davis pa
maldų metu paskaitė maldą: 
“Tegu mūsų kraštas neužsi
traukia priešų ir būna vertas 
susilaukti draugų, nuolat be 
pertraukos siekdamas tokios 
dienos, kada žmonija daugiau 
nebežinos karų“. Tai progra
ma Nixono užsienio politikai, 
kurią jis su noru priėmė, kai 
darydamas priesaiką padėjo 
ranką ant Šv. Rašto Izaijo 
knygos II skyriaus 4 eilutės, 
kur sakoma, kad Jis (Vieš- 

.pats) bus giminių teisėjas ir 
sudraus daugel tautų: ios iš
savo kalaviju nusikals žagres 
ir iš savo iečių piautuvus. Nė 
viena tauta nebekels kalavijo 
priėš kitą, ir jie nebemokys 
daugiau kovoti. Šiais Šv. Raš
to žodžiais Nixonas pabrėžė 
savo taikos siekimus.

*
Nemažesnių rūpesčių Nixo- 

nas turės ir krašto viduje. 
Daug problemų sudaro mies
tai. Reikės planuoti naujus ko
vos būdus su didėjančiais nu
sikaltimais. Savu laiku Nixo- 
nas buvo parodęs gražios ini
ciatyvos ir ryžto kovodamas 
su priešvalstybiniais gaivaalis, 
kriminaliniu elementu, ir čia 
dabar jam bus plati dirva pa
sireikšti.

Nemaža problema — išau
gęs rasinis įtempimas, genera
cijų susikirtimai, riaušės aukš
tosiose ir kitose mokyklose. 
Aišku, kad čia pasireiškia klas 
tinga raudonųjų įtaka. Mokyk
lų administracijos pastangų 
nebepakanka. Reikia veikimo 
platesne prasme. Ir Nixonui 
reikės daug galvoti ir planuo
ti, kaip atstatyti krašte įsta
tyminę tvarką ir vienybę. Lyg

Spaudoj ir gyvenime

ŽURNALISTŲ “PRANEŠĖJAS”

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba pradėjo leisti nepe 
rlodinj biuletenį, pavadintą “Pra
nešėjas”. Pirmas numeris išėjo 
sausio 15 d. data. šio leidinio tik
slai pirmame puslapyje taip nusa
komi: “a. Informuoti narius apie 
valdybos ir eventualiai apie visos 
sąjungos veikimą ir

b. megzti bei gyvinti sąjungos 
narių savitarpio ryšius, kurie dėl 
didelių geografinių atstumų bei 
mūsų išsiblaškymo po visus pa
saulio žemynus ligi šiol buvo labai 
palaidi...”

Toliau savo žodyje Liet. žurna
listų s- gos pirm. V. Alantas prisi
mena planą išleisti žurnalistų 
metraštį. Apie Ui buvo painfor
muoti sąjungos naciai, Učiau, ne
atsiliepus pakankamam narių 
skaičiui, tuo tarpų nuo metraščio 
leidimo susilaikoma.

primindama tą visuomenės il
gesį, Illinois valstija inaugura
cijos iškilmėse turėjo gyvąjį 
paveikslą su prez. Linkolno po
sakiu: “Negali išlikti namas 
suskilęs pats prieš save“.

X
Iš prezidento pareikalaus ne

mažos įtampos ūkinis gyveni
mas, finansinė politika. Jis 
paveldi didžiausią JAV iždo 
įsiskolinimą koks tik kada yra 
buvęs istorijoje. Eilė deficiti
nių metų paliko sunkias žy
mes. Mokesčiai dideli, infliaci
jos grėsmė nepraėjusi, biudže
to subalansavimas netikras, 
užsienio prekybps išlyginimas, 
kad JAV neįsivežtų daugiau 
negu eksportuoja, nėra leng
vas, aukso plaukimas užsienin 
nesulaikytas ir tuo pačiu do
lerio padėtis nėra tokia stipri 
kaip kitados. Nežiūrint šių 
sunkumų, Nixono laikotarpis 
atrodo viltingas. Respubliko
nų paskelbtoji platforma at
sargiai konservatyvi. Ja dau
giau pasitiki finansų ir ūkio 
sluoksniai ir tai teikia vilčių.

Nemaža problema vyriau
sybei bus ir piliečių aprūpini
mas. Dabar vietomis tas rei
kalas išėjęs iš vėžių. Pvz. New 
Yorke kas aštuntas žmogus 
gauna iždo pašalpą. Šelpiamų 
žmonių net 1.300.000 tame mie 
ste ir tam reikalui metams 
reikia net $1.7 bilijono. Tai tik 
vieno miesto pavyzdys. Kitur 
irgi panašiai. Nixono vyriau
sybei bus nelengvas uždavi
nys stengtis s;ekti, kad nei 
vienas to reikalingas neliktų 
be pašalpos, bet iš kitos pu
sės, kad nei vienas, kuris pats 
pragyvenimą gali užsidirbti, 
negyventų kitiį (mokesčių mo
kėtojų) sąskaitom

»
Spaudoje girdisi balsu, kad 

Nixono išrinkimui turėjo žy
mesnės reikšmės įvairių tau
tinių mažumų balsai. Nixo- 
nas keliais atveiais yra pareiš
kęs savo nusistatymą reikia
mai suprasti tautinių mažumų 
siekimus. Jis ir lietuviams y- 
ra ne karta davęs šiltų vilčių. 
Dabar, sveikinant jį. pradėjusį 
darba naujame aukščiausiame 
krašto poste, reikia tą io pa
sižadėjimą lietuvių ir Lietu
vos atžvilgiu priminti.

Taigi, Nixonas susiduria, su 
gausiomis problemomis, tačiau 
jis ir jo ministerių kabinetas 
teikia geru vilčių. Kalbininkai 
atkreipia dėmesį, kad Nixono 
pavardė yra kilusi iš angliš
ko “Nick’s son”. gi Niek (Ni
cholas) yra iš graikų žodžio 
Nikalaos, reiškiančio pergalės 
žmones. Tikėkime, kad Nixono 
vyriausybę lydės pergalė be
sprendžiant tuos sunkius už
sienio ir vidaus politikos už
davinius, išvedant kraštu į vi
sokeriopą laimėjimą.

Būdinga, kad toks liberalus 
dienraštis, kaip “Chicago Dai
ly News” inauguracijos dieną 
uždėjo didžiąją antraštę: Nixo- 
nas pradeda naują erą. J. Pr.

Žurnalistų s-gos centro valdyba 
atspausdino nario pažymėjimo 
knygutes lietuvių, anglų, prancū
zų kalbomis ir yra nusistačiusi iš
spausdinti sąjungos įsUtus. Tam 
reikalui M. Vitkus yra paskyręs 
$100.

Svarstomas ir žurnalistų s-gos 
savišalpos fondo reikalas. Leidinys 
8 pusi., iliustruotas; pirmame pus
lapy A. Tamošaičio piešinys “Pir
moji žinia”, šio numerio mecena
tas Detroito žurnalistų s-gos sky
rius; apie jį šiame numeryje ir in
formacijų daugiau duodama.

Tokio biuletenio leidimas jau ro
do gyvėjančių žurnalistų s-gos 
veiklą, kuo reikia džiaugtis.

J. Daugi.

— Jei nėra proto tai akys tar
tum skylės sienoje.

Kinu patarlė

Susijungimas dabartinėmis sąlygomis — antroji kapituliacija

Abiejų Vokietijų sujungimo 
■ klausimas nuo pat jų padaliji- 
. mo tebėra gyvas. Tuo reikalu 
' vesta daugybė pasitarimų. Kar- 
1 tais atrodydavo, kad jis yra pri 
I artėjęs prie problemos išspren- 
I dimo, bet dažniausiai atsidur- 
’ davo mirties taške. Lygiagrečiai 
į ir propaganda šiuo reikalu tai

stiprėja, tai vėl sumenkėja.
Kas pastaruoju metu skaito 

| sovietinę spaudą, neišškiriant 
ii' leidžiamos okupuotoje Lie- 

( tuvoje, galėjo pastebėti, kad 
jau kuris laikas rusų propagan- 

| dos pirmasis taikinys yra ne
be Amerika, bet Vak. Vokietija. 

/ Sovietų taikinys Nr. 1 — Bonna
“Bonna finansavo Izraelio 

žaibo karą prieš arabus“; “Bon
nos ir Izraelio plėšriausi apeti
tai”; “Izraelio ir P. Amerikos 
dykumose vokiečiai gamina žy
dams atomines bombas”; “Tel 
Avive laukiami atvykstant pa
tyrę vokiečių nacių gydytojai, 
kurie turės suorganizuoti ma
sinį arabų tautų sterilizavimą“) 
‘Bonnos vyriausybė drauge 
siunčia pradžiai 100,000 ampu
lių atitinkamų vaistų” ir t. t.

Dar keletas panašių priedų: 
“Rusijos priešas vakaruose jun
giasi su kinais rytuose’’. Rusų 
spauda neretai paskelbia žinias 
apie “Pekino - Bonnos karinės 
ašies sudarymą” arba “V. Vo
kietijos technikai gamina ki
nams raketas; Bonna teikia Ki
nijai atomines medžiagas“.

Net rusų vykdytoje Čekoslo
vakijos okupacijoje, kuri buvo 
grynai maskoliškas išradimas, 
“Izvestijos” įžiūrėjo Bonnos 
ranką. Esą vokiečiai visomis 
išgalėmis rėmę čekoslovakų kon 
trevoliucionierių pastangas ir, 
jeigu sovietai “laiku nebūtų ė- 
męsi atitinkamų priemonių,

.> 1 r’*’>>-•€ «• A*!5** AJį*
Amerikiečių 199 brigados kariai radijo operatoriai 30 mylių nuo Saigono Danaę atstatyti kontaktą vadina- 
mos “Red Catcher" operacijos metu, norint sunaikin ti komunistų slapukus. Kaip matome, abu amerikiečiai 
ligi krūtinės brenda pelke.

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKCNAS

Drūkšių ežeras yra antrasis ežeras savo dydžiu po 
Naručio ežero. Jį supa didesni ir mąžęsni ežerai — šiau
rėje Skirsnos, rytuose Strustų, Snūdų, Drisvetos ir Paš
čio, o pietuose Ugarių, Seklio (Obelės) ir kiti. Savo dy
džiu ir gražiais gamtos vaizdais sužavi ne tik poetus, 
bet ir kiekvieną praeivį ar ekskursijos dalyvį. Ypatingai 
Drūkšių ežeras žavingas nakties' metu, kai viskas ap
linkui nurimsta, o mėnulis siunčia ant jo paviršiaus 
tūkstančius sidabrinių spindulių. Didysįs mūsų dtajnius 
Maironis savo eilėraštyje “Ant Drūkšių ežero”, sužavė
tas jo grožiu, sako:

...Tekėjo mėnuo. Iš kalnų
Žiedai kvepėjo jazminų,
Žavėdami jausmus.
Tarp žalių ežero bangų,
Toli nuo triukšmo, nuo vargų
Laivelis supa mus...
Nors Drūkšių ežeras buvo daugiau kaip 22 metus 

okupuotos lenkų, bet Lietuvos gyventojų, o ypač studien- 
tų tarpe jo vardas buvo minimas. Viši norėjo jį pama
tyti ir pasiirstyti laiveliais. Pirfttieji jį aplankė, kai tik 
buvo užmegzti tarp Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai 
santykiai, devyni Fraternitas Lithuanicos korporacijos 
nariai su penkiomis baidarėmis. Jie savo krlionės marš
rutą pradėjo iš Dysnos ežero. Drūkšių ežeras padarė 
jięms, kaip ir poetui Maironiui, didelį' įspudj, kuris il- 

' gai pasiliko jų atminty.

Bonna būtų Čekoslovakiją o- 
kupavusi”. Visoje sovietinėje 
spaudoje vokieč:ai pravardžiuo
jami revanšistais, plėšikais, ka
ro kurstytojais. Atsiradus men
kai ir neveiksmingai neonacių 
partijai, joje įžiūrėtas greitas 
“Hitlerio grįžimas”.

20 milijonų žuvusių rusų

Prieš Bonną nukreiptos ne 
tiktai specialios proklamacijos, 
knygos, plakatai su “įspėjamai 
siais žepklais”, bet tokių žinių 
pilna visa spauda. Pateikiami 
ir kai kurie faktai, nurodoma, 
kad Sovietai turį teisę vokie
čiais nepasitikėti: šią teisę jiems 
suteikę H pasauliniame kare 
kritusių 16 mil. rusų karių ir 
7 milijonai žuvusių civilių gy
ventojų. Tiesa, rusai dabar stip
rūs ir nebiją naujo vokiečių žy
gio Maskvos link, tačiau esą 
galima, kad vokiečiai galį su
kelti atominį karą. Ir todėl ru
sai esą pasiruošę: “Vak. Vokie
tija turės būti sunaikinta pa
čiomis pirmomis sovietų toli
mojo šaudymo raketomis” (Mas 
kvos radijas), arba: “Mes esa
me atsargūs, it pirštus apsvilę 
vaikai“ (Bezmenskij.

Apię Vak. Vokietijos gyveni
mą sovietinė spauda duoda tik 
labai nedaug ir tik blogų žinių: 
čia ęsąs tik skurdas, vargas, 
nedarbas, laisvės persekiojimas, 
uždrausta komunistų partija ir 
pan. Eilinis sovietų pilietis ne 
daug ką težino apie Vak. Vo
kietijos teritoriją, kuri tik pro- 
spektiniu būdu terodoma kaip 
lygi su R. Vokietija. Abiejų Vo
kietijų žemėlapis niękada ne
buvo išleistas. Niekur nebuvo 
paskelbta Berlyno sienos nuo
traukos, nepaipinėti pabėgimai, 
žudymai; Tačiau rusų žmonės

apie tai kitu keliu sužino. Be 
to, Vak. Vokietijos trumpų ban 
gų radijo stotys girdimos net 
Kazachstane.

Nedidelis pasikeitimas . ir tu
ristais. Per visus 1967 metus 
į Sovietų Sąjungą buvo nuvy
kę 46.000 vak. vokiečių, kuriuos 
rusai tuojau atpažįsta iš jų nai
loninių marškinių ir “kugelšrei- 
berių” (rutulinių pieštukų). 
Tais pačiais metais apie ,1500 
rusų aplankė Vak. Vokietiją. 
Juos stebino miestų atstaty
mas, aukšta pramonė, geri ke
liai. motorizacija, prekių gau
sumas.

O diplomatai dažnai šnekasi
Tai Maskvoje, tai Bonnoje, tai 

kitur susitinka rusų - vokiečių 
diplomatai ir dažniausiai nepik
tai šnekasi. 1963 m. aukščiau
sios tarybos pirm. Spiridonov 
pasakė savo svečiui Bonnos at
stovui T. Dehlersui: “Jūs pa
matysite Leningrade Piskarevs- 
kio kapines, kuriose guli 600, 
000 karo aukų. Aš pats esu le
ningradietis ir nemaža mano ar
timųjų ten ilsisi. Bet aš galiu 
jus patikinai, kad Leningrade 
niekas nesutiks jūsų kerštin
gai, atvirkščiai, visi norės su 
jumis geresnių ryšių”.

Mėgsta ar nemėgsta rusai vo
kiečių, bet jais domisi. Dauge
lio vokiečių autorių raštų iš
versta į rusų kalbą ir išleista 
70 mil. egzempliorių tiražu. Vo
kiečių kalba buvo ir tebėra pir
moji svetima kalba mokyklose: 
vokiečių kalbos mokomi dau
giau kaip pusė vidurinių mo
kyklų mokinių — 9 mil., kai 
anglų kalbos mokosi 5 mil., 
prancūzų tik 1 mil. mokinių.

Tiek diplomatiniuose, tiek 
kultūriniuose rusų sluoksniuose

Visas Drūkšių ežeras, išskyrus tik jo vakariųę dąlį, 
įėjo j Breslaujos apskritų Tp plotas 4474 ha, ilgis 17 įr 
plotis 5 klm. Turi daug įlankų, pusiasalių ir salų. Qi- 
džiausiojj jo sala vad. Pilies sąfa, kuri turi 2} ha, o ki
tos, kaip Liepinė, Pusinė ir Ulaviš, yra mažesnės.

J ežerą įteka ir išteka daug upelių. Vakaruose įteka 
Smalva, kuri išteką iš Smalvų ežero (aukštupy vad. 
Dulvė), o rytuose Ryčiu iš Ryčio ežero (aukštupy vad. 
Šilupis), Ryčia įteka dviem žiotimis. Pietuose iš jo išteką 
Drūkšelė, kuri toliau vadinama Drūkšė (Dysnos upės 
intakas). Vidutinis Drūkšio ežero gilumas 10 metrų. Gi
lesnė šiaurinė ežero dalis. Giliausia vieta yra į vakarus 
nuo Grikališkių pusiasalio. Toje vietoje yra 23,4 m. gi
lumo. Dugnas lygus. Vietomis yra labai stambių akme
nų. Nuo jūros paviršiaus pakilęs 149,6 metrų. Labai 
žuvingas, bet žvejoti nepatogu, nes I-mojo pasaulinio 
karo metų buvo paskandinta daug pabūklų įr spygliuo
tų užtvarų, kurias vokiečių ’ kariuomenės daliniai žie
mos mefu, kai užšaldavo ežeras, ant ledo pastatydavo 
apsisaugoti nuo netikėto rusų užpuolimo, pavasarį tos 
užtvaros su spygliuotomis vėlomis, ledui tirpstant, nu
grimzdavo į dugną ir jos ten likdavo.

Viena iš įdomiausių vietų — Pilies sala. Toje Sajo
je dar ir dabar yra užsilikusi keturkampė, aptverta 400 
metrų ilgio, nuo penkių ligi aštuonių mėtrų aukščio 
pylimu. Vytauto laikais pilis buvo vadinama Kara
liškuoju dvaru. Manoma, kad pilį pastatė Polocko ku
nigaikštis Brecislovas prieš 1044 metuk Pilis priklausė 
Breslaujos apygardai. Aplink ją buvo išaugęs miestelis. 
Sala su krantu buvo sujungta dviem mediniais tiltais. 
Polių liekanos dar galima matyti vandeny, pilį ir mies
telį, kaip manoma,' šudėgihd1 švėdtii, 'kai Jie btivo 1655 
m. užėmę Lietuvą.

Taip pat saloje, kur dabar stovi granito kryžius, bu-

neslepiąmas poras sukurtį ru
su - vokiečių draugystę. Girdė
ti tokių ar panašių balsų: “Jei 
rusai ir vokiečiai kartu eitų, 
bet kuri galybė pasaulyje jiems 
nebūtų baisi”.

Ne visada vokiečiai buvę blogi
Net mokykliniuose vadovė

liuose, kurie daugiau kaip bet 
kas kitas persunkti komunisti
ne propaganda, randame tokių 
pastraipų: “Petras Didysis at
vežė į Rusiją gerų vokiečių spe
cialistų ir pats asmeniškai ten 
mokėsi įvairių amatų”. Nuro
doma, kad labai protingai pa
sielgė Prūsijos gen. Yorkas, 
1815 m. Tauragėje sudaręs su
sitarimą su rusų gen. Dibitšu 
ir tuo sustabdęs Napoleono siau 
tėjimą. Gerai padaręs 1878 m. 
kancleris Bismarckas, į konfe
renciją pakviesdamas rusus ir 
tuo sustiprinęs jų pozicijas Bal
kanuose. Neslepiami faktai, kad 
Marksas su Engelsu ir eilė kitų 
komunizmo teoretikų buvo vo
kiškos kilmės. Sovietų žmonės 
ir dabar dažnai skaito jų gar
saus rašytojo I. Ehrenburgo 
pasakymą: “Europoje tėra tik 
vienąs modernus miestas — Ber 
lynas; Londonas yra drauge 
rojus ir pragaras”. Neslepiamas 
pasitenkinimas, kad 1919 m., 
kai Vokietijoje komunistai bu
vo persekiojami, vokiečių val
džios leidimu Leninas galėjo 
‘‘kaip garbės svečias” su savo 
palydovais pervažiuoti per sie
ną ir sugrįžti į Rusiją. Tačiau, 
kad Leninas galėjo grįžti tik 
kaizerio leidimu, kuris buvo la
bai nenoriai išduotas maršalui 
Ludendorfui spaudžiant, sukel
ti Rusijoje maištą ir tuo paleng 
vinti vokiečių karinę padėtį Ry
tų fronte, bolševikai nemini. 
Lygiai nutylimas ir faktas, kad 
kaizerio iždas sovietinei revo
liucijai davė 50 mil. aukso mar
kių.

Rusai palankiai atsiliepia a- 
pįe 1922 ųi. Rapallo sutartį, kur 
buvo pasiektas visiškas rusų 
- vokiečių sutarimas. Lenino 
raštuose yra apsčiai vokiečius 
giriančių posakių (“Mokykis 
pas vokietį” ir pan.), kuriais pa 
brėžiama ir iškeliama vokiečių 
drausme, tvarka, organizuotu
mas, išradingumas. Rusai ir vo
kiečiai nepamiršta, kaip vokie
čiai padėjo komunizmui sukur
ti pramąnę, rusai leidę vokie
čiams įsiruošti karinių pratimų 
aikštes ir daryti karinius “žai
dimus”. Ir vėliau vokiečiai ru
sus įvedę į raketų sritį. Netgi 
garsiųjų “įSRaliųo vargonų” iš
radėjas turi vokišką Langemann 
pavardę.

Stalinas daug kur sekęs 
JUtleriu

Vokiečių spauda nurodo, kad 
bolševikai, ypač Stalinas, paė
mę iš vokiečių Hitlerio daugy
bę organizacinių metodų. Taigi

vo medinė bažnytėlė, pastatyta 1514 m. Žygimanto Se
nojo įsakymu. Švedai iš jos, kaip pasakoja vietos žmo
nės, norėjo išvežti varpą, bet jiems nepavyko, nes, be
vežant jš salos, laivelis apvirto ir varpas paskendo. Vė
liau tas varpas atsiradęs Gaidės bažnyčios varpinėje. 
Kaip iis tęn atsirado — legendų nėra. 18 šimt. saloję 
bažnytėlė sudegė. 19 šimt. antroje pusėje rusų adminis
tracija skelbė, kad saloje buvusi ne kątalikų, bet Didž. 
Lietuvos kunigaikštienės Elenos trijų šventųjų — Vosy
liaus, P. Grigaliaus Teologo ir jono Auksaburnio — 
garbei pastatyta cerkvė. Del šios priežasties, anot jų, ši 
vieta buvo pavadinta Trisviaty, kuri vėliau virto Dris- 
viaty.

1915 m. Drūkšių ežeras buvo patekęs i karinę “eže
rų liniją”, vad. Hindenburgo linijos grandinę. Jo kran
tuose laikėsi vokiečių ir rusų kariuomenės. Drūkšių mies
telis ir visi kaimai arti ežero buvo sudeginti.

J920 m. ši vietovė buvo okupuota lenkų. 1939 m. 
Sovietų Rusija propagandos sumetimais, norėdama pa
rodyti pasauliui, kad ji laikosi sutarčių, Vilniaus krašto 
dalį perleido Lietuvai, pasilikdama kai kurias Lietu
vos žemes Gudijai (1920 m. sutarties Sovietų Rusiją ne
silaikė). Siena buvo nustatyta su Gudija palei rytinį 
Drūkščio ežero krantą, priskiriant Drūkšių miestelį 
ir pilies salą Gudijai.

Drūkšių ežeras Smalvos upeliu jungiasi su Smalvos 
ežeru. Smalvos upelis teka per Kimsynes ir kitus ežeriu
kus. Jos ilgis 3,5 klm. Abu jo krantai yra apaugę, kaip 
džiunglėse) tankiais susipynusiais medžiais. Upelyje yra 
kėįi atsišakojimai ir įvairaus dydžio bei išvaizdos įlan
kėlių. Jo vagą, vos tik ištekėjusi iš Smalvų ežero, yra 
siaura, apaugusi švendrais ir vandens lelijomis. To
liau upelio vaga darosi žymiai gilesnė ir platesnė.

'.oiiį.
(Bus daugiau)

Prezidentas R. Nixonas II pa- 
sauliniokąro metu, kario uniformo
je.

nereikia labai stebėtis, kad Sta
linas 1939 m. sudarė su Hitle
riu sutartį, pasidalydami Len
kiją ir Pabaltijo valstybes Dar 
prieš pačią karo pradžią Stali
nas Maskvos gelež. stotyje vie
šai apkabino grįžtantį į Berly
ną vok. pasiuntinį Schulenbur- 
gą ir karo atstovo pavad. dr. 
Krebsą, sakydamas, kad “Mes 
norime visada būti draugai”. 
Vėl iškeliamas lietuviams jau 
gerai žinomas faktas, kad 1941. 
VI.22 rytą Stalinas, išgirdęs a- 
pie Vokietijos pradėtą karą, pą- 
sakęs, jog pranešimą laikąs pro 
vokacija. Netgi 1943 m. Stali
no diplomatas Aleksandroy Sto-

I ckholme, susirišęs su vok. dip
lomatu P. Clauss, pasakęs, kad 
vokiečiai galį per 8 dienas tu
rėti taiką, jeigu jie pasiteųkin- 
tų j939 m. sienomis. Taip put 
1945 m. Stalinas kalbėjo ne 
apie kerštą ir grobį, bet kad 
“Hitleriai ateina ir praeina, ta
čiau vokiečių tauta Jieką”. Ži
noma, jam tai nesukliudė su
skaldyti Vokietiją ir ją apiplėš
ti.

Dabar vokiečių spauda skel
bia, kad prieš savo mirtį (1952 
m.) Stalinas buvęs sutikęs leis
ti sujungti Vokietiją, jeigu ji 

' sudarytu su Sovietais karinį 
paktą.

Kaip matome, yra daug da
lykų, kurie vokiečius sų rusais 
gali suartinti, bet dar daugiau 
yra faktų, kurie juos skiriu. 
Tięk K. Ądeųaueris, įdek da
bartiniai Vak. Vokietijos va
dovai gerai žino, kad Vdkietį- 
jos susijungimo raktas yrą ųę 
Washingtone, ne Londone ar 
Paryžiuje, bet Maskvoje ir, kad 
susijungimas būtų galimas tik 
Maskvos sąlygas priėmus. O 
tos sąlygos vestų vokiečius prie 
antros kapituliacijos, t. y.'ne
priklausomybės netekimo. 1964 
m. rusų - vokiečių pasikalbėji
mų metu vienas vokiečių diplo
matas pasakė rusams: “Jūs 
kartą privertėte mus besąlygiš
kai kapituliuoti, antrą kartą 
mes nekapituliuosime!” Šiuo 
šūkiu remiasi vokiečių tauta 
ir jos vadai laikinai pasirink
dami neišvengiamą dviejų Vo
kietijų kelią. b. kv.
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AUTORITETAS IR DISCIPLINA 
BAŽNYČIOJE

Problemos po Vatikano II susirinkimo 

KARD. PERICLE FELICI
Šiandien daug kalbama ir 

diskutuojama, kaip suderinti 
autoritetą, kuriam reikia pa
klusti, ir asmens laisvę, šį 
klausimą aiškina kard. P. Fe- 
lici, buvęs Vatikano II susi
rinkimo sekretorius “L’Osser- 
vatore Romano” 1968.XI.6 d.
Kristaus Valdovo šventės 

prasmingose apeigose, kurios 
dar yra gyvos mūsų atmintyje, 
mintys tuojau krypsta į Bažny
čios autoriteto klausimą.

Kristus yra Valdovas dauge
liu titulų: dėl hipostatinės vie
nybės, kuria Kristaus žmogiš
koji prigimtis yra sujungta su 
dieviškąja viename žodžio as
menyje : dėl amžinosios Kris
taus kunigystės, kuri jį daro 
tarpininku tarp Dievo ir žmo
nių; pagaliau dėl meilės ir krau 
jo aukos, kuria Kristus atpir
ko ir laimėjo visą žmoniją. Ta
čiau Kristaus valdoviškumas 
nėra šio pasaulio (“mano ka
ralystė ne iš šio pasaulio”, Jon. 
18,36). Jis yra vykdomas daž
nai, ypač Bažnyčioje, per hie
rarchiją, kuri nuostabiai, ta
čiau realiai gavo valdžią iš to, 
kuriam yra "duota visa valdžia 
danguje ir žemėje” (žiūr. Mat. 
28, 18).

Hierarchija ir pavaldiniai

Kalbant apie hierarchiją, a- 
pie jos ypatingą tarnybą, savai
me mintis persikelia į tuos, ku
rie dėl tos tarnybos yra paval
diniai.

Viršininkas, kuris jaučia ir 
nori vykdyti savo pareigą, pir
miausia turi pripažinti savo 
menkystę: “ir jis pats yra ap
siaustas silpnybių’’ (Žyd. 5,2), 
netgi jei būtų labai šventas, iš
mintingas, patyręs. Ir jis turi 
prie altoriaus laiptų kartoti: 
“labai esu nusidėjęs... esu la
bai kaltas”. Tai yra nuolanku
mo ir išminties būtinumas, kas 
padeda jam suprasti klystan
čius ir neišmanančius (žiūr. 
Žyd. 5,2).

Tačiau nusikalusios žmoni
jos ženklas, kuriuo jis, kaip ir 
pavaldiniai, yra pažymėtas, ne
gali ir neprivalo kliudyti jam 
pažinti kitą realybę, kuri iš
plaukia ne iš jo žmogiškosios 
padėties, o iš paslaptingo at
stovavimo, kuris jam suteiktas 
bažnytinės bendruomenės gero
vei ir turi savo pradžią bei cent
rą Dievuje ir Kristuje, visų am
žių Valdove. Antrose popiežium 
išrinkimo metinėse Leonas Di
dysis ragino tikinčiuosius įžiū
rėti ir pagerbti jo asmeniškoje 
menkystėje tą, kuris rūpinasi 
visais ganytojais, kuriems pa
vesta ganyti avis ir kurio didy
bė nė kiek nesumažėja netgi 
nevertame įpėdinyje.

Šių dviejų dimensijų (savo 
silpnybė ir gautoji valdžia) aki
vaizdoje dažnai pastatomas vir
šininkas ir, galime pridėti, kiek
vienas kunigas į tragišką padė
tį: kyla pagunda depresijos, o 
kartais puikybės. Bet visais at
vejais reikalinga, kad jis, turė
damas gryniausią intenciją, vyk 
dytų savo autoritetą ne kaip 
“viešpataująs tiems, kurie jam 
tenka valdyti, bet pasidaręs pa
vyzdys kaimenei širdimi” (I 
Petr. 5,3). Tai reiškia, kad jis 
turi gerai pažinti ir vaduotis 
valdymo pedagogika: ne vien 
savo asmenišku sugebėjimu ves
ti visą masę į nustatytą tikslą, 
bet imti visus savo pavaldinius 
pavieniui pagal jų psichologi
nius, moralinius ir antgamtinius 
poreikius, atsižvelgiant į atski
rų sluoksnių, kuriems jie pri
klauso, uždavinius.

Autoritetas yra būtinas
Visa tai užlaikant, vyresny

sis negali atsisakyti savo auto
riteto ir turi jį panaudoti net 
ir tada, kai žino, kad kai kam 
nepatiks: reikia labiau patikti

Dievui, negu žmonėms (žiūr. 
Gal. 1,10). Argi chirurgas, kai 
mato, kad operacija yra rei
kalinga paciento sveikatai, o 
kartais ir viso organizmo nau
dai, susilaiko nuo operacijos tik 
dėl to, kad pacientas dejuoja 
ir jam skauda?

Vienas garbingas Romos pre
latas, kurį daugelis mūsų pa
žino ir kuris turėjo jautrią šir
dį žmonių silpnybėms, nors kar 
tais atrodė griežtas ir savo el
gesiu atšiauius, kai jam vienas 
draugas priminė, kad su lašu 
medaus galima pagauti daug 
daugiau musių, negu su statine 
acto, atkirto: “Taip, šis prie
žodis tinka tik musėms, bet ne 
žmonėms!”

Asmeniškai aš manau, kad 
dažnai yra naudingesnis kon
struktyvus dialogas, negu įsa
kymas, daugiau naudos atne
ša įtikinėjimas, negu drastiš
kas “Aš tau įsakau”, daugiau 
meilė, supratimas ir kantrybė, 
negu bausmė. Bet lygiai esu įsi
tikinęs, kad ten, kur yra per 
daug gerumo, jau yra ne geru
mas, o pavojus, grėsmė pačios 
bendruomenės, Bažnyčios sant
varkai, nes sukelia griaunančios 
infiltracijos pavojų. Tada vy
resnysis turi gana sprendžia
mai, o jei reikia ir griežtai in- 
tervuoti, kad nebūtų žalos vi
siems, draugė ir pacientui, ku
ris ne visada suvokia savo blo
gi

Tiesą reikia pažinti
Dažnai girdima kartojant, 

kad reikią paboti klystančio as
mens kilnumo ir skirti klystan- 
tįjį nuo klaidos. Tai yra vie
nas iš daugelio šūkių, kuris klai 
dingai priskiriamas popiežiui 
Jonui. Visų pirma popiežius Jo
nas buvo ne pirmasis panaudo
jęs šią frazę, kuri savo kilmę 
turi pačioje misijoje Kristaus, 
kuris atėjo į pasaulį išpirkti iš 
nuodėmės, tačiau parodė tiek 
daug švelnumo nusidėjėliams, 
kad tik jie atsiverstų ir gyven
tų (žiūr. Ez. 33,15). Be to, 
kame yra žmogaus asmenybės 
kilnumas klaidoje, kurią klys
tantysis kultyvuoja įr skleidžia? 
Argi kilnumas nėra tiesoje, ku
rią jis turi pareigą pažinti ir 
išpažinti ?

Žinoma, tiesa turi būti skel
biama atitinkamomis priemonė
mis ir negali būti primesta kam 
nors prievarta. Tačiau tikra
sis žmogaus asmenybės kilnu
mas tik tada bus pilnutinis, kai 
protas ir valia bus apšviesti Die
vo Dvasios, kuri “jus ves į vi
sokią tiesą” (Jon. 16,13). Iš 
antros pusės socialiniame sugy
venime, kurio santvarka turi la
bai rūpėti vyresniajam, jei jau 
klystančiojo asmens kilnumas 
turi būti pabojamas, tai lygiai 
reikia respektuoti asmens kil
numas ir tų, kurie ieško tiesos 
ir ją seka, tos tiesos, kurios mo
ko autentiškas autoritetas, ku
ris turi žiūrėti, kad neliktų ne-

George Romney šypsosi, apklausinėjamas senato bankų komiteto, kai 
jis buvo paskirtas Butų ir miestų pažangos sekretoriumi.

Amerikiečiai astronautai, kurie išsikels mėnulyje š. 
Aldrip ir M. Collins.

m. liepos .mėnesį. Iš k. į d.: N. A. Armstrong, E.

baudžiamas sugedimo rizikos 
pavojus arba tiesiog įsiveržimas 
į avidę plėšriųjų vilkų, užsidė
jusių nekaltų avinėlių kailį 
(žiūr. Mat. 7,15).

Kaip tik dėl to nuostabą ke
lia pvz. tokie reiškiniai: vieno
je kunigų auklėjimo įstaigoje 
auklėtiniai ir jaunieji kunigai 
viešai diskutavo vadinamą evan 
gelijų “numitinimą’’ (išvalymą 
iš evangelijų mitų). Daugeliui 
pokalbininkų atrodė tai būtinas 
dalykas. Tokie klausimai, vie
šai diskutuojami, sukrėtė ir su
kėlė daugelio tikinčiųjų pasipik
tinimą. Čia ateina Šv. Rašte už
rašyta aliarmo mintis: “Sarge, 
kiek nakties praslinko?” (Iz. 21, 
11). Atrodo, kad neturi jokios 
vertės aiškūs susirinkimo ir Vys 
kupų sinodo nuostatai.

Autoritetas yra tarnyba
Autoritetas, be abejonės, yra 

tarnyba, šv. Grigalius, tas didis 
ir nuolankus popiežius, pirma
sis pasirinko “Dievo tarnų tar
no” titulą. Bet ši tarno sąvoka 
yra dar senesnė — ją randame 
šv. Augustino raštuose. Ji pa
galiau atsispindi ir iš Kristaus 
žodžių, kai jis pasisako atėjęs 
į šią žemę tarnauti, o ne kad 
jam būtų tarnaujama (Mat. 28, 
negailima tais žodžiais pikt
naudžiauti tais Žodžiais ir nepri 

*duoti jiems prasmės, kurios jie 
neturi. Vatikano II susirinki
mas mokė, kad kiekvienas pri
valo tarnauti pagal jam suteik
tas Bažnyčioje galias. Tad tei- ties> kurio vftrdu tyresnieji 
sėti vyresnieji privalo tamau-1 įsako
ti, pagal Dievo valią gerai nau
dodami valdymo galią, kuri, at
kreipkite dėmesį, yra pats sun
kiausias tarnavimas, kokį tik 
galima įsivaizduoti, socialinėje 
santvarkoje, nuo ko daug pri
klauso gera visuomenės gyve
nimo tvarka.

Jau nuo kurio laiko, o ypač 
po susirinkimo, vis labiau reika
laujama, kad asmenys, turį au
toritetą, atsisakytų nuo tam tik
rų išorinės iškilmingumo ir gar
bės formų, kurios įžeidžią ma
žesniuosius, pavaldinius ir t. t. 
Atvirai pripažįstu, kad papras
tumas ir nuolankumas visuomet 
yra gera, o ypač vyresniuosiuo
se. Tačiau žmogų reikia imti 
tokį, koks jis yra. Tam tikros 
išorinės formos, jei net kartais 
nėra griežtai reikalingos, vistik 
prisideda prie autoriteto ir jo 
prestižo pakėlimo, ypač šven
tose apeigose, kuriose jau pa
tys liturginiai rūbai, gestai, 
pats apeigų iškilmingumas ga
li labai pasitarnauti dvasios pa
kėlimui.

Autoritetas nėra sargas
Bloga prasideda tada, kai po 

evangeliškojo paprastumo skrai 
ste siekiama atimti iš autorite
to tai, kas jam yra esminio ir 
vyresnysis suredukuojamas iki 
sargo, tarno, netgi be tos gar
bės, kurią šiandien tarnai ir 
sargai jau yra išsikovoję.

Kaip tai galima, jeigu šian
dien viešai spaudoje nebaudžia
mai ir nereaguojamai pasisako
ma prieš vyresniuosius visa, kas 
tik norima, netgi su įžeidinėji
mais? Kažin, jei bent dalis to, 
kas sakoma apie vyresniuosius 
spaudoje, būtų atverčiama pa
tiems spaudos darbuotojams, ar 
jie nesukiltų ginti vadinamą sa
vo asmens kilnumą? Ogi vyres
nieji, jei jau juos imsime tik 
kaip asmenis, argi jie jau netu
ri kilnumo, kuris turi būti res
pektuojamas ir pagerbiamas?

Kartūs šie žodžiai ir norėtu
me jų netarti, jei šie reiškiniai 
šiandien nebūtų liūdna realybė.

Šv. Rašte yra žodžių, kurie 
sukrečia vyresniuosius: “Bus 
padarytas kiečiausias (Dievo) 
teismas viršininkams” (Išm. 6,
6). Tačiau šv. Paulius laiške 
žydams, sakydamas pavaldi
niams klausyti savo vyresniųjų 
ir būti jiems paklusniais, pa
geidauja ir moko, kad įsakymas 
nebūtų duodamas verkiant ir 
dūsaujant, nes įas nebūtų nau
dinga pavaldiAiams. Kitais žo
džiais tariant, ašaros ir dūsa
vimai, iššaukti pavaldinių ne
klusnumo, yra smerkiami Vieš-

Paskelbus “Humanae Vitae” 
encikliką, pasigirdo nepagarbių 
balsų prieš popiežių ir prieš jo 
aukščiausią valdžią, kas sukė
lė daugelio tikinžiųjų pasipikti
nimą. Nežinau, ar popiežius dėl 
to verkė? Dažnai man at
eina į mintį apaštalo žodžiai: 
“Klausykite savo vyresniųjų ir 
būkite jiems pasidavę, nes jie 
budi, kaip tie, kurie duos apys
kaitą už jūsų sielas, kad jie 
darytų su džiaugsmu ir nedū
saudami. nes tas nebūtų jums 
naudinga” (Žyd. 13,17). Įsidė
mėtini apaštalo žodžiai: nebū
tų tas jums naudinga!
Suprasti Tyresnių atsakomybę

Išvadoje, jei vyresnysis turi 
būti nuolankus ir panašus į tą, 
kuriam jis atstovauja, tai lygiai 
ir pavaldinys turi būti nuolan
kus pagal pavyzdį Jėzaus, 
ris “pats save pažemino, pasi
daręs klusnus” (Pilyp. 
vyresnysis turi būti protingas 
ir išmintingas įsakinėdamas, nes 
turės duoti Dievui apyskaitą už 
jam pavestas sielas, tai ir pa
valdinys turi mokėti paklusti, 
kaip Jėzus, kuris “buvo klus
nus iki mirties ant kryžiaus” 
(Pilyp. 2, 8). Jei vyresnysis C— 
žiūrėti į savo pavaldinį tikėji
mo dvasios akimis, tai ta pa
čia dvasia pavaldinys turi ma
tyti savo vyresniojo asmeny
je autoritetą ir atvaizdą Kris
taus, kuris pasakė: “Kas jūsų 
klauso, manęs klauso, kas jus 

‘ niekina, mane niekina. O kas 
mane niekina, niekina tą, kuris 
vra mane siuntęs” (Luk. 10, 
16). Jei pagaliau vyresnysis tu
ri traktuoti pavaldinį, kaip sū
nų, tai pastarasis turi parei
gos laikyti savo vyresnį tėvu.

Tik su tokiais dvasios nusitei
kimais vyresnysis ir pavaldiniai 
sudarys vieną šeimą, kurioj vieš 
pataus darna ir ramybė, nepai
sant kliūčių, kylančių iš žmo

giškos silpnybės, ir kurioje dia
logas, šiaip prie nieko konkre
taus neprivedęs, o tik dažnai 
sukeliąs didesnius nesutarimus, 
padės sujungti ir sucementuoti 
dvasią tokia jėga, kuri duoda 
stiprybės kiekvienai bendruo
menei, o Bažnyčioje realizuoja 
Kristaus didžiuosius idealus.

Židinyje plevena liepsna: tai

Inauguracijos solistas Bobby Vin- 
ton, dainavęs prezidento inaugu
racijos metu specialų kūrinį su
komponuotą Hal Grossman ir Hal 
Hackady.

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVĖS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Juras 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo pianą ifi žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa* 
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MĖNESINĖ TAUPYMO LENTELĖ:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

6,138.04
5,813.091 7,141.71 I 8.601.12
7,750.78 9.522.28 111,468.16

10,741.57
80.00 2,017.05i4.232.66|6,6«6.37| 9,339.65112,276.08;
90.00I2.269.18I4.761.74I7,499.661 10,507.10113,810.591 
OO 0012,521.3215,290.8218,332.96111,674.56115,345.09 Į

15,501.56119,044 56 122,936.33 
17,439.26121,425.13 125.803 37

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Certifikatu sąska

Certifikatai išduc 
tantinėmis. Ma 
būti $8000. Pelne 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

PATARNAVIMAS:
service charge to members 

r * Sėli & redeem U.S. Bonds 
* Two large free park’g lots 

I * Save-by-Mail Kits 
I * Travelers Checks 
> * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - /

Pirmad.
Antrad
Trečiad.

12:00 P.M.-8:00 P.M.
9:00 A.M. -4:00 P.M.

. .. . Uždaryta visa d

UiVUU ULCUAJVO, AUH yitt UlttUgL'
ir Bažnyčios Motina ir Viešpa
ties tarnaitė. Ji, visų Motina, 
padės vyresniesiems įsakymo 
mene, o pavaldinius pamokys 
klusnumo juos apšviesdama, 
tramdydama aštrumus, suža
dindama drąsą aukotis, pasi
tikėti, kad tuo būdu būtų nu
tiestas kelias Kristaus Valdovo 
triumfui.

Išvertė J. Vaišnora, MIC

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAJMįUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 6Pth St. Tel. VVA 6-2787
2601 ttfltll St. Tel. WA 6-2737
3333 >%. Halsted St. Tel. 264-8320

Lietuvio bendrove turinti teis® 
siuntinius siusti savo vardu Ifi Chi
cagos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairiu me- 
dZtagų, ltal. lietpalčių lr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu ufi-
sakymaL E. tr V. Sukausimi

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas .......... .................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas ................ .'............... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVECEVIČIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ............... $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 
žodynėlis ....

O C R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad. . .

Orui keičiantis žiūrėk, kad būtų 
tvarkoj mašinos padangos, valy
tuvai ir panašūs dalykai, nuo ku
rių priklauso tavo ir kito gyvybės.

Valgysite su
Dirbtiniais dantimis

iki 35% lengviau
Ifibandymal (rodo. kad jūs dabar 

galite valgyti Ir kramtyti geriau — 
dirbtini dantys vidutiniai iki 36% 
eTektyvesnl — jei užbarstyslte 
truputi FASTEETH ant savo 

plokštelių. FASTEETH tvirčiau pri
laiko viršutinę ' Lr apatinę plokštelę, 
jausite daug patogiau. FASTEETH 
nfira rūgStls — nėrflgsta. Jokio lip
naus. pastinio skonio. Sulaiko 
“plokšteliu kvapų”. Oeral pritaikin
ti dirbtini dantvs bfitini sveikatos 
dantistų. EASTEETH galima gauti 
visose vaistų parduotuvGse. 
gerovei. Reguliariai la.nkyktt.6s pas

Platinkite “Draugą”.

/JAFETv\ 
OF YOUR 

INVESTMENT

JOHN PAKEL, President

Ant visų knygelių 
sąskaitų



Scena is Dramos sambūrio pastatyto A. Kairio veikalo “šviesa 
kuri užsidegė”. Nuotr. L. Kanto

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
BENDRUOMENĖS RINKIMI

NIS SUSIRINKIMAS

L. A. L.B. rinkiminis susirinki
mas — krivūlė įvyko sausio 12 d. 
Parapijos salėje sustatyti ir pa
dengti stalai sutraukė daugiau 
žmonių negu paprastai. Susirin
kimas prasidėjo punktualiai.

Susirinkimui išrinkus pirmi
ninkauti p. Audronį, sekretoriau
ti buvo pakviesta Litą Žilevičiū
tė.

Perskaičius praeito susirinki
mo protokolą, buvo duoti pra
nešimai iš praeitų metų veiklos. 
Daug pasidarbuota ir daug atlik
ta praeitos valdybos, kurios są
statas susidėjo iš pirm. Audro
nio, vicepirm. Narbuto, sekreto
rės, L. Žilevičiūtės, kultūros rei
kalams — O. Razutienės, jauni
mo reikalams — R. Gajausko, 
iždininko — A. Telyčėno ir na
rės — M. Grušaitės. Buvo suor
ganizuota daug kultūrinių paren 
girnų — akt. Eretaitės, ir Vo- 
syliūno koncertai, suorganizuo
tas studentų sąjungos skyrius ir 
t.t.

Sekė pertrauka. Per pertrauką 
valdyba su ponios Puikūnienės 
bei kitų pagalba pavaišino susi
rinkusius pyragu ir kava.

Po pertraukos sekė rinkimai. 
Išrinkta nauja valdyba: L. Bal 
vočiųs —pirm., O. Ra?utienė- 
vicepirm., ir narė kultūros reika
lams; Šulcas — šekr., Glažė — 
narys jaunimo reikalams; Sereika 
—ižd., Truškauskas ir M. Gru

šaitė — nariai.
Sekė revizijos komisijos prane

šimas. Susirinkimas buvo užbaig 
tas.

ŠVIESA, KURI UŽSIDEGĖ

L.A. Dramos sambūris sausio 
11 d. Thomas Star King Jr. 
m-los auditorijoje pastatė A. Kai
rio dramą “Šviesa, kuri užside- 
gė .

Su šiuo vaidinimu L. A. dra
mos sambūris buvo nuvykęs į 
Chicagoje ruošiamą dramos fes
tivalį, kuriame buvo pripažintas 
“Iškiliausio dramos sambūrio” 
vardu.

Šis pastatymas Los Angeles 
matyti, kad režisierė Dalila Mac- 
kialienė ir veikėjai Erdvilą Janu
laitis, Manfredas Prišmantas, Vii 
tis Jatulienė, Vincas Dovydaitis,

VI. Gilys, Juozas Pupius, Ilmara 
Mažeikaitė, Danutė Barauskaitė 
ir Vytautas Vidugiris daug pasi
darbavo. Dekoracijos irgi užsi
tarnavo atžymėjimo. Jas paruo
šė Algis Žaliūnas.

Viskas buvo priimta gausiais 
plojimais.

Po spektaklio B. Braždžionis 
apdovanojo veikėjus dovanom 
iš Chicagos, taip pat pristatė ki
tus du laimėtojus: Jurgį Gliaudą,, 
vėl laimėjusį “Draugo” premiją 
ir labiausiai nusipelnusį žurna
listą B. Railą.

Los Angeliečiai džiaugiasi sa
vo kultūriniais laimėjimais.

TRADICINIS BLYNŲ BALIUS

Jaunimo ansamblis šiais, kaip 
ir kiekvienais metais ruošiasi sa
vo tradiciniam blynų baliui, ku
ris įvyks vasario 8 d. 7 vai. Gra
ži ir turininga programa susidės 
iš dainų, tautinių šokių ir dailio
jo žodžio.

Jaunieji talentai irgi turės pro
gą pasirodyti. Visi kviečiami atsi
lankyti.

TRUMPAI

— KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS įvyks sausio 19 d. 
12 vai. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, lėjįntas nento^mas,. Busj 
paskaita ir meninė programa, ir 
Maž. Lietuvos vaizdų parodėlė.

— SKAUTŲ balius įvyksta 
1969 m. balandžio 12 d., Pic- 
kwick Royal Crest salėje, Bur- Į

IJETUVft IŠGELBĖJUSI 
KARDINOLO GYVYBĘ

Neseniai teko išsikalbėti su 
vienu šviesiu, šiame krašte gi
musiu ukrainiečiu. Jis ir pa
klausė. ar man yra žinoma, kad 
viena lietuvė moteris, gyvenan
ti Chicagoje, išgelbėjo ukrainie
čių kardinolo, buv. Sibiro trem
tinio Slipyj gyvybę. Esą kardi
nolas, prieš kurį laiką lankęsis 
Chicagoje ;r čia labai iškilmin
gai sutiktas, susiradęs savo iš
gelbėtoją ir jai išreiškęs nuo
širdžiausią padėką.

Apie tai anksčiau buvau gir
dėjęs iš Jono Jasaičio, ta tema 
kalbėjomės ir su rašyt. Vincu 
Ramonu B. Babrausko laidotu
vėse. Jie man ir pasakojo, kaip 
ta tauri moteris iš Chicagos j 
Vorkutą siųsdavusi vaistų siun
tinius ne tik savo sūnui, bet ir 
aukštajam ukrainiečių dvasinin 
kui, kuris toje pačioje Vorku
toje nešęs sunkią vergo dalią. 
Lietuvės motinos pasiųsti vais
tai išgelbėję jo gyvybę ir paga
liau kardinolui pavyko pasiekti 
ilgai svajotą laisvąjį pasaulį. 
Gyvendamas laisvėje, jis vie
šai skeltra lietuvės motinos di- 
d’ geraširdiškumą. Apie tai pla- 
č'ai kalba ir jo tautos ainiai. 
Dėl žinomu priežasčių mes ne- 
ga’ m skelbti tos šviesios lietu
vės motinos pavardės. Bet šis 
ir šimtai kitų pavyzdžių byloja 
lietuvės motinos didžią auką 
artimui.

Lietuvė motina savo žygiais 
ir darbais artimui ir tautos bei 
žmonijos laisvei iš laisvųjų me
nininkų yra nusipelniusi mo
numentalaus kūrinio. Riek žino
me, tokį kūrinį — žodžius mu
zikinei kantatai, J. Pakalkos pa
prašytas. rašo poetas J. Ais
tis. Žodžius seks muzika ir ti-

bank, Calif. Dėl platesnių in
formacijų kreiptis į p. Pažiūrą.

— Kun. Romas Kasponis bai
gęs mokslus Romoje, Šv. Kazimie
ro kolegijoje, ir 1964 m. įšventin
tas į kunigus atvyko į Los Ange
les Šv. Kazimiero parapiją vika
ru.

M. Grušaitė

kėkime, kad po kelių metų lie
tuvės motinos garbei amžinai 
skambės nauja kantata, sukur
ta laisvųjų lietuvių menininkų.

SAVIEJI PASIRODĖ 
PIKTESNI UŽ RUSUS

Mūsų jaunesnioji, ypač aka
demikų karta ne vienu atveju 
įsitikinusi, kad, jei Lietuvą val
dytų lietuviai komunistai, ten 
būtų žym'ai laisviau it geriau 
gyventi. Tad jie ir siūlo lais
vės kovą nukreipti tik prieš ru
sus okupantus. Vyresnioji kar
ta, kuriai savo kailiu 1940-41 
m. teko patirti lietuvių komu
nistų nuoskaudas, daugeliu at
vejų kitaip galvoja.

Iliustracijai apie lietuvių ko
munistų “gerumą” noriu paci
tuoti vieną atsitikimą iš šiur
pą, ją skaitant, keliančios S. 
Rūkienės knygos “Vergijos 
kryžkeliuose”. 1941 m. vasarą 
į Sibiro tolumas per Uralo kal
nus pravingiavo 120 prekinių 
vagonų ešalonas, kur kiekvie
name vagone buvo sukišta po 
60 lietuvių tremtinių. Tad tuo 
vienu ešalonu į baisią kančios 
naktį keliavo per 7000 lietuvių 
tremtinių. Tarp jų buvo tik ką 
išleistos knygos autorė Š. Rū
kienė. nėščia lietuvė Gintalienė, 
kaip ir kitos moterys, atskir
ta nuo vyro, ir tūkstančiai ki
tų. Ir štai 1941 m. rudenį toli
majame Sibire, baisiam badui 
siaučiant ir mirštant ištisoms 
tremtiniu šeimoms, Gintalienė 
pagimdė sūnų. Kad ir baisiau
siose gyvenimo sąlygose užau
go sveikas berniukas.

“Daug jam motina prišnekė
jo apie paliktą tėvynę. Jos pa
sakojimuose jis pajuto ano ne
pažįstamo tėvų krašto ilgesį ir 
senelių žemės meilę. Grįžo Jur
giukas su atvira jaunuolio šir
dimi į savo mamytės svajonė
mis apipintą šalį. Jis tikėjo, 
kad tėvynė jo laukia ir priims 
ji išskėstomis rankomis. Bet 
didžiausias jaunuolio nusivyli
mas laukė tėvų krašte.

Iš Sibiro grįžo į Lietuvą 1958 
m. Norėjo įstoti į Politechni
kos institutą. Užpildė daugybę

ttt

Janketų, parašė savo autoblogra 
fiją, gerai išlaikė stojamuosius 
egzaminus, bet jo nepriėmė stu 

i dijuoti. Motina pasakojo, kad 
tą atstūmimą jaunuolis labai 
pergyveno.

Po metų išvažiavo į Lenin
gradą. Ten išlaikė egzaminus 
ir įstojo į aukštąją mokyklą. 
Rusai mažiau knaisiojasi žmo
gaus praeityje, kaip savieji tė
viškėje...

Vis dėlto žmogus žmogui kar 
tais yra tikras vilkas, o kai ku
rie lietuviški komunistai net 
piktesni už krašto okupantus 
rusus”, baigia epizodą buv. Si
biro tremtinė S. Rūkienė, ku
riam komentarai nebereikalin
gi.

KOVINGI
SPAUSTUVININKAI

Paskutinės žinios iš Čekoslo
vakijos praneša, kad spaustu
vininkų unija atsisakė spaus
dinti naują komunistų partijos 
biuro leidžiamą žurnalą, nes jo 
turinys esąs nesuderinamas su 
1968 m. sausio mėnesio paskelb
tomis partijos reformomis. Ar 
atsparūs Čekoslovakijos spaus
tuvininkai bus jėga palaužti, 
pamatysime.

Skaitant įdomią ir tūkstan
čiais faktų dokumentuotą W. 
Manchester knygą “The Death 
of a President”, vienam trum
pam epizode mintys nukrypo ir 
į Amerikos spaustuvininkų u- 
niją. Kennedžių še: mai tvar
kant nužudyto prezidento lai
dotuves, viskas gerai sekėsi: 
visu šimtu procentų jų norus 
ir pageidavimus vykdė vyriau
sybė, kariuomenė, Bažnyčia, 
kur net buvo nurodomos mal
dos, išcenzūruotas pamokslas 
ir t. t. Bet kai Kennedienė pa
noro, kad per savaitgalį val
džios spaustuvėje būtų atspaus
dintas paveiksliukas su malda 
velionio prisiminimui, atsitren
kė į gerai organizuotą spaus
tuvininkų uniją, kurios negalė
jo prezidentienė palaužti.

“Mes laikomės unijos įstaty
mų, yra savaitgalis ir mes ne
dirbame”, atsakė spaustuvinin
kų unijos atstovai, nors ne vie
nas jų ir labai gerbė nužudy- 
tąii nrpzidentą.

1 Tokią tai iėeą sudaro orga
nizuoti darbininkai laisvajame 
krašte. VI. Rmj

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn. 21 d. 5-_____ ----- ----- - - • ... «r

KAIP OKUPANTŲ ĮSTAIGOS
APTARNAUJA GYVENTOJUS

Okupantams įvedus Sovietinę 
tvarką Lietuvoje gyventojų ap
tarnavimas daugeliu atvejų pasi
darė klaikus. Apie tai galima 
spręsti iš Vilniaus "Tiesos” Nr. 7, 
kur (sausio 9d.) išspausdintas 
toks pranešimas:

“Yra Šeduvoje vilnų paruošimo 
įmonė. Tiksliau — verpykla. Kai
me labai svarbi ir reikalinga pra
monės šaka. Apsikrovę ryšuliais 
kapšiais, traukia į ją kolūkiečiai. 
Juos maloniai sutinka pats įmonės 
vedėjas Augustas Staškevičius. 
Priima iš klientų vilnas užrašo į 
knygą ir išleisdamas pažada:

— Apie užsakymų vykdymą 
pranešiu raštu.

Ir klientai, suprantama, prade
da laukti to pranešimo. Laukia 
savaitę, laukia antrą, paskui jau ir 
mėnuo vienas paskui kitą praslen
ka, o to rašto, kaip pasakoje, vis 
nėra ir tiek. Praeina geras pusme
tis, ir, žiūrėk, kas nors. netekęs 
kantrybės, važiuoja į tą garsiąją 
Šeduvą. Pasitinka žmogų tas pats 
optimistiškai nusiteikęs vedėjas 
ir kategoriškai nuramina.

— Padarysiu — pranešiu.
Žmogelis skuba į autobusų sto 

tį ir perka bilietą atgal į namus. 
Vėl laukia antrąjį pusmetį to džiu 
ginančio pranešimo. O jo kaip nė
ra, taip nėra. Tokį vienerių metų 
kantrybės jubiliejų jau švenčia 
Kelmės rajono “Žemdirbio” ko
lūkio kolūkietė Z. Spukienė, to pa

ties rajono “Naujosios vagos" 
kolūkio kolūkietis J. Levickas ir 
St. Varnas iš Panevėžio rajono 
Smilgių apylinkės ir daug kitų.

— Žinau, žinau, — pradeda aiš 
kinti įmonės vedėjas. — Matote, 

į mes atliekame užsakymą pagal 
kiekvieno žmogaus prašymą. Vie
nas nori suverpti ploniau, kitas 
—- storiau, trečias — sukriau, ket
virtas — atlaidžiau. Tai sunku pa
gal kiekvieno norą padaryti laiku.

žmonės klauso ir atlaidžiai krai 
po galvomis. Koks sudėtingas, pa
sirodo, įmonės darbas. Verpimo rū 
šių, pasak vedėjo, keliolika.

Radviliškio gyventojų buitinio 
aptarnavimo kombinato vadovai, į 
kuriuos paramos kreipiasi pilie- 
šiai, paaiškina, kad verpimo rūšys 
esančios tik dvi, ir rūsčiai klausia 
vedėjo.

— Aš jiems suverpsiu. Šią sa
vaitę jau nesuspėsiu, bet kitą bū
tinai, — nesiginčija Staškevi
čius.

Savaitės eina. Dar nuo 1967 me
tų rudens laukia daugelis ir patys 
nežino, ko sulauks. Gal tokių me
tų, kai Lietuvoje bus subtropinis 
klimatas, vežii augmenija ir žmo
nėms nereikės vilnonių rūbų.”.
J. žvilb.

— Jeigu rytą pasodinai medį, 
negalvok, kad vidudienį jie duos 
šešėlį.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75’
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.25’
PER ANNUM 

N INVESTMENT

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIŲ POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA U dal. $10.00

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais ir 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Star-spangled sheepskin.
How do you put aside enougl 
put a child through college? 
join the Payroll Savings Plan

put aside enough money to 
s? Likę this: 

where you 
work or Bond-a-Month Plan where you 
bank. When graduation day comes, you 
may not see the stars spangled over the 
sheepskin, būt you’ll know they are there. 
Because the Bonds that grew enough in 
interest to pay for college also helped 
your Unde Sam.
Buy Bonds—help your country as you 
help yourself.

NOW—Higher Rates!
Savings Bonds now pay 4.25% when held

to maturity—and Freedom Shares (sold 
in combination with E Bonds) pay a full 

LbeadM MI5%. The extra interest will I 
bonus at maturity.
And now you can buy the Bon d/Freedom 
Share combination any time—no monthly 
commitment necessary. Get the facts 
where you work or bank.

US. Savings Bonds, 
Freedom Shares

TKe V.S. Governnumt doeevtol for rtfa hAmtUmumiO. Tt fa srMMifa< « • 
•ertnee »» cooperation tnth tfce Treiuury Department on4 The Atfirtieing C

Paveldėtoias
— Daktare, aš tik trumpam čia 

užsukau jums padėkoti už gerą 
gydymą, kuris man taip puikiai pa 
dėjo!

— Bet gi jūs nesate mano paci
entas ! -— stebisi daktaras.

— Taip, bet jūs gydėte mano 
dėdę, o aš esu jo turto paveldė
tojas.

ANNA KARENINA.
L.N TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
m ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ

3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00
• • • ‘ ....... . ............... ....... • .

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom.
II tom.

III tom.
IV tom.

3.50
2.00
3.00
3.50

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš-* 
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai visi būsite patenkin
ti.

BONUS 
$1.000 MIN.

DAUGIAU KAIP PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD (ŠMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, BI. 60632 LA 3-8248

' —............ .......................................................................................j
Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

O

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875 

VedSjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

jmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£

I ARTESIAN Restoranas I
| 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS.!

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. ma
Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti. 

Telef. — 436-4622 arba 436-4623
«ee am

~ililllllliillliliiiiiiiiiiililllliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiiiiiilllllilllllllllllllllltllllllr

t

T Y ’ S |
RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St. 

Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585 
Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at

daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms.

Teiraukitės nuo i I vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

j
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72 ir Talman. Mūr. 1% aukSto. 2 
butai — 5 ir i k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kamb rūsy. Gazo šlld. 
$13,500.

Mūr. 5 kamb. bungalow. Geram 
stovy. Garažas. Ttk $1 4,900.

70 ir Talman. Mflr. 2 po 5 kamb. 
ir butas rūšy. Garažas. $29,90Ū.

VA IMA REALTY
2517 W. 7lst St., RE 7-9515

59 ir Pulaski. Savininkas parduoda 
2-jų metų seunmo, 8 butų pagal už- 

; sakymą statytą namą. 585-5285

Žingsnis j gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High Rimtas paslū 
lymas

2 butu namas, modernios vonios, 
'.abinetų virtuvės $20,000 ImokSti 
$5,000.

8 luitų mūras. Bevelk naujas. Ever- 
green rajone. Virš $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butų, lo metų mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 ir California.
$50,500.

t M aukšto, 15 metu pajamų mū

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY-
NO SHORTHAND

Growing company, near S. W. side, 
reąuires Secretary with general of- 
rlce skills. Excellent working con
ditions and salarv.

PINES TRAILER OORP.
2555 S. B|ue Islaml Avė. 254-5533 

Please ask for Mr. PhiUip Plnes 

$100.00

GIRL FRIDAY

i

{Sinclair!

RICHMOND CJfiJ SERVICE

Kampas Rlchmond ir 68rd St.
Užsieniniu lr vietiniu automobiliu 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. NelalmBs atveju skambinkite 

GR 0-8184 arba GR 0-8858 
Sav. — Juozas (Joel Juraitls

Trans International oro linijos patarnautoja stebi į lėktuvą einančias 
karves, kurių apie 7000 bus nugabenta lėktuvu į Čilę, kur jaučiamas 
didelis mėsos trūkumas. Čia karvės pakraunamos Fort Worth, Tex.

LAIŠKAI "DRAUGUI
tą feljetoną spausdins kalendoriu
je, bet — talpino “Viltyje”.

Po to, ir Lietuvos įv. tarnybose 
esant, ir Klaipėdoje konservatori
jos kolegos, ir Vokietijoje, ir at
vykus į Ameriką, visi senieji ma
no pažįstamieji, kolegos, tevadin- 
davo, ir šiandien tebevadina “Dė
dė Juozas”.

Rašinėdamas ir harmonizuoda
mas vaikiškus dalykėlius pasira- 
šinėju “Dėdė Juozas”. Būtų ge
ra, kad su gerb. kun. Juošu Šeške-

lllllilillllllllliillllllililllllllllllllllllllllllll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis i:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iimiiiiiiiiimiimiimiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiit

__ r-u______-.t __ r Speedy increase for gal who is adept,
au~? garažas. Prie pat parko, at handling in-coming phone calls 

<26,700. Priims Hmtą pasiūlymą. ! and do light typlng..
3 hutų niūras. Arti ofiso. 2 po 7 i Don’t Delay — Apply Today.

• r 4 kamb. butai. Garažas. $29.600. ' ji » • v ;
Liuksus 7 kamb. mūras, (rengta.- 1 Taendler Ęusiness Eųiupineiit 

beismentas, grąžąs, daug priedų j 203 N. VVabash— or phone 72«-14»«Tėra vie-ta ,___
Švarutėlis, gražus 4 Įį kamb. med. 

Platus lotas. Arti mūsų. SI2.700.

valdis REAL estate Director of Nursing
2458 W 69 th St. RE 7-7200

SJapyvardžio reikalu

Iš spaudos (Naujienos 1969, sau
sio 4 d.) sužinojau, kad gerb. 
kun. Juozas Šeškevičius turi sla
pyvardį: "Dėdė Juozas”. Kadangi 
aš irgi buvau pasirinkęs tą patį 
slapyvardį, tenka kaip nors šį klau- vičiumi rastumėme kokį kompro- 
simą išspręsti neužgavus nei vieno i mįSą Rad slapyvardžiai nesimaišy-
nei antro.

Iš savo pusės išaiškinsiu kaip 
ir kada šį slapyvardį pasirinkau.

Kai buvau vaikas, turėjau rau
donus skruostus. Kai pradėjau mi
šioms tarnauti, a.a. klebonas kun. 
L. Šiaučiūnas man pasakė: “Tu 
esi raudonskruostis, lyg burbulas”.

1910 m. įstojau į Komercinę mo
kyklą Žagarėje. Suorganizavęs 
chorą sužinojau, kad yra įsistei
gęs jaunimo būrelis. Jie taipgi lei-' 
džia slaptą laikraštuką. Jiem aš, 
taipgi perdaviau visas ligi šiol ma- j 
no supirktas lietuviškas knygeles., 
(Deja, karui užėjus — viskas din
go). Įsijungęs, aš irgi rašinėjau 
mažus straipsnelius, pasirašyda
mas slapyvardį: "Burbulas”. Bet, 
kai draugai mane pajuokdami ė- 
mė vadinti: “Ponas Burbulas”, 
man nepatiko.

Perskaitęs Zigmaus Gaidamavi
čiaus knygelę (nebeatsimenu už- 
vardinimo), kur jis pasirašė sla
pyvardį: “Zigmas Gėlė”, man šo
ko mintis pasivadinti: “Juozas 
Braškė”. Vienok, ir čia gavau pa
juokos: mane pradėjo vadinti: 
“Juozas Braška”. Metęs tą pava
dinimą, pasivadinau “Vijurkas”. 
Bet — neilgam. Perskaitęs knyge
lę, kurios autorius pasirašė: “Dė
dė Atanazas”, tai buvo berods 19 
13 m., gavau impulsą slapyvar
džiu: Dėdė Juozas.

1919 m. savanoriu įstojau į Lie
tuvos kariuomenę. Be savo tiesio
ginių pareigų, buvau paskirtas 
pulko švietimo vadovu. Redaga
vau taipgi šapirografuotą periodi
nį laikraštuką: "Tėvynės vaduo
tojas”. Korespondentų buvo labai 
maža, tad beveik vienas turėda- 
būtų rimčiau ir įdomiau, pasirašy- 
vau užpildyti visą laikraštuką. Kad 
dav&u visus slapyvardžius. Ir dar 
pridėdavau naujų.

Vieną ilgoką feljetoną, “Privile
gijuotoji kalba”, pasirašęs Dėdės 
Juozo slapyvardžiu, berods 1920 
m., vykdamas tarnybos reikalais į 
Kauną, nųyežįau kun. Tumui — 
Vaižgantui. Perskaitęs jis links
mai nusišypsojęs sako: “Esi per 
jaunas, kad pasivadintumei “Dė
dė”. Bet, sakau, taipgi esu perjau- 
nas, kad drįsčiau pasirašinėti sa
vo tikrąją pavardę. Kun. Tumas 
nusišypsojęs sako: “Geras raši- 
nys, spausdinsiu”. Galvojau, kad

tų.
Reiškiu gilios pagarbos žodį.

Juozas Bertulis

GYVENIMO 
VINGIAIS

autobiografiniai atsiminimai 
Dr. P. Kalvaitytė —Karvęlienė

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.

Knyga yra ne tik asmeninė, 
bet visos mūsų tautos istorija.

I dalis išleista Liet. Knygos 
klubo, kaina $3.Q0. II dalis iš
leista Nidos, kaina $2.50.

Abi knygos gaunamos Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place VVA 5-8063

Vytautas the Great 
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei. Tuo laiku, kai Kolumbas 
atrado Ameriką (1492 m.), Vy
tautas tapo didž. kunigaikščiu.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo- 
toefeiąmą.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta p ries 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me atba dedame naujus kaminus, ti
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūru "tuck 
polntlng”. Rilnal apsldraudę. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

BANGA
TA", Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LEO’S SINCLAIR SERVIGE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Saąkabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

tiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiliiiiiiiii

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se-1 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr air oondltlonlng 1. 
naujus lr senus namus Stogų, 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr sų- ; 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI/. J 
4444 8. \Vestern, Chicago •, HL

Telefonas VI 7-8447.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Daug kas keičiasi, bet tautiniai šokiai visada yra mielai 
žiūrimi ir šokami. Lengviausia juos išmokti naudojantis specialia 
literatūra, gaunama DRAUGE:

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI, V. Lingys ................. $2.00

MUSŲ ŠOKIAI, P. Petrutis .................................................... $3.00

.............iii....................................................................................Illllllll
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .................................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklaūsoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ..............................................................  $7.00

atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IMIIIIIIIllilllllllllllll!HIIIIIHIIIIlllUIIUH«lUll«lUIIUHUllllMlUIUIIIIIIIIIIIIIII!llllllllli

40 akrų ūkis au trobesiais ir ma
šinerija Mičigane, 120 myliu nuo Chi- 
■ag08. $14,000.

K) butų mi)r. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskola 6% Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
os ir Bocltvrell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja Šiluma ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 8% kamb. ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
rhas Marąuette Pk. 3 auto garažas 
$52,000.

2 gražūs sklypai po 50x160 p6du 
Beiverly Shorės, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
1 OMF TA\ — NOTARIATAS — 

IMIGRUOJA

Challenging position in fully ac- 
credlted expanding non-profit general 
hospital. and nursing school. 232 
beds increasing to 350 beds. School 
presently has 110 students. Masters 
degree necessary plūs exp. Excel- 
lent salary and liberal fringe benefits.

VVrite or call (collect), 
Personnel Director,

SAMARITAN HOSPITAL
Troy, New York 12180

EMPLOYMENT
OPPORT’Y

Foundry Workers 
$2.57 — No Experience 

Machine Operators
No Experience

ENGINEER —
P0WER PLOT

(Third Class License)

VVrite — Call or VVire

DRAPER 
DIVISION 
North Amercan

Rockwfill Corporation 

HOPEDALE, MASS.
A n Eąua l opportunity employer

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 W. I03rd Street 
Chicago, Ridge, Illinois 

Reikalingi

LABORERS — PAINTERS 
CARPENTERS

STEEL MEN — WELDERS
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.321/2 
į vai. plius “incentive’'. Taip pat 
priedai.

An eąual opportunity employer

37JM5 VV. 71st Sf. Tėl. 925-6015
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

4. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

1645 So Ashland Avė., LA 3-8775 
'Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas ir greita;, 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to,. veikia Notariatas 
daromi ir liūdijąmi vertimai. Tvar
komi pilietybes’Sokumerrtai. pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av^ CL 4-7450
Mūr. 4 katub. su 4 kamb. butu pa

stogėje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh- 
ton ' pko. bažnyčios.

5 kamb. ir krautuve. 59 ir Rockwell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

N o tory Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390
NAMU PIRKIMAS —

PARDAVIMAS — VALDYMAI 
Butų nuomavimas — Income Tax. 

Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J BACEVIČIUS 

.•w K Kedzle t ve PR 8-2233

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, bo. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

Imme&ato Open ings

D E T A I L
DRAFTSMEN

Work with project engineer, 
autom, cheese making eąuipment 
& industria! washers.
Extensive vacation schedule, com
pany paid insurance, complete 
company contribution to pension 
plan.
Located Kiel, Wis., 2,500 popula- 
tion, on Hwy. 57, one hour drive 
north of Mihvaukee.
Send resume, including salary 
history, to:
DIRECTOR OF ENGINEERING

STOELTING BROS.
Kiel, Wisconsin 53042 
Tel. (414) 894-2293

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiin

LATHE HAND
Some experience. Steady full time 
job 45 hour week. Good working 
conditions. Paid holidays, vaca- 
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR HARRIS & C0. 

210 N. Aberdeen St.

M0 6-6832
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

T R A I N E E
Young man with mechanical aptitude 

iooking for opportunity to begin career 
in new art of spring making. Highly 
spetcialized precision spring manufac
turer.
Will train ųualified person for rapidly 
expa.nding business.
Good pay, profit siharing, many 
company benefits.

MR. VON
Location Far North Side

PHONE 338-0220

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week.

TEL. - 726-6920

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniimiifiiiiiiiin

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 

iillillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllljlll

PROGOS — OPPORTUNJTIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge 
rai einąs biznis. Savininkas nori kel 
tis j Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieųą tel. 815 - 485-8686 
Klauskite Walter Wrobel.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

aes jis plačiausiai skaitomas lie 
cuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
uos visiems prieinamos

REAL ESTATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5)4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kais rūsy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

<1 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.'

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $18,900.

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukitės

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakariu miesto 
daly. Teiraukltšs.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai tšnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukltšs.

• katub. mūr. "Bullt-lna''. koklines plyteles, karšto vandens illdymar 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1 aukšto mūr. 5 lr 6 kamb 2 
išjunat Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 87 lr Oakley $10,500

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
lr išsirinkti iš katalogo.

HELP VVANTED — MOTERYS

LITE ASSEMBLY 
WQRK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Viilage, III.
Tel. 439-5510

VVANTED TYPIST
Will teach dictaphone also. Free 
Insurance, hospitalization, profit 
sharing and other benefits.

PLIBRICO COMPANY 
Tel. 549 - 7014
Ask for Mr. Matzer.

LIGHT
SECRETARIAL

Industrial distributor looklng for 
someone with typing and light 
shorthand background.
• Salary Commensurate with 

Experiencė.
• Excellent Opportunity for 

Advancement.
• Modern Air-Conditioned Offices.
• 5-Day Week.

BOSLER SUPPLY COMPANY

1935 S. Wabash Avenue

Tel. — VI 2-6800

TYPISTS
GENERAL OFFICE CLERKS

We have positions open for typists 
and general office clerks.

Excellent Company Benefits 
NEAR CICERO-ELSTON

ALDEN PRESS INC.
5060 N. Kimberly, Chicago 

TEL. — 282-3000

COMP. OPERS-
Monroe- Friden

TOP RATES—TEMPORARY
We need experienced Operators 

Ijnmędįately
LOOP OR YOUR AREA

• Days • Eves
• Weekends

Special Bonus for 
NIGHT WORK ”
Starting Feb. lst.

Apply Daily ’til 8 p.m.
Sat. & Sun. ’til 5 p.m.

MATTSON
OUR 36TH YEAR

229 S. State St. HA 7-0064

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXPERIENCE 
FOR AUTOMATIC 

MACHINES

Day S.hift
Many Co. Benefits

“A Good Place to Work”

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. C0. 

1550 W. Carrol, CH 3-1100

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for miscellaneous d uties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Viilage, III. 
Tel. 439 -5510

GENERAL FACTORY
Packaging, Shipplng and Assist Fore- 
ma» for light manufacturer. $2.60 to 
start. Good future. Age or lfcmited 
education ho factbr. _______

CONSTRUCTION RESEARCH 
ČORP,

415 W. Superior St. 775-3800

kitę jį kitiems pasiskaityti. 
Perskaitę "Draugą", duo-

HEI.P WANTED VYRAI

ELECTRICAL — MAINTENANCE
Opportunity for man to work 4 P.M. to> midnight in paper Conver- 
ting Plant. Starting rate $3 74 per hour. Mušt be ąualified to per- 
form Electrical, Instrument and Mechanical Maintenance Work.

— Nine 1 Paid Holidays — Paid Vacations
— Paid Life & Hosp. Plan — Paid Pension

Apply or Call
H. P. SMITH PAPER COMPANY

Subsldlary of Phillips Petroleum Co.
5001 W. 66th Street, Chicago, Illinois 60638 Tel. 767-8000



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
NEOLITU UAN AI PLEt'IA 

LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ

Korp! Neo-Lithuania, kurios 
centras yra Chicagoje, įvairiais 
būdais plečia savo lietuvišką 
veiklą jaunimo tarpe. Bent 
šiuo metu ji neturi prieauglio 
problemos ,nes kasmet vis atei
na naujų narių iš studentų ir 
akademikų. Dėlto ji yra užsi
mojusi rengti patriotinio pobū
džio minėjimus, paskaitas, vasa
ros stovyklas, skiria studen
tams stipendijas. Problema, 
kaip ir visoms lietuvių jauni
mo organizacijoms, kyla dėl 
lėšų nepakankamumo tiems vi-

4 siems užmojams vykdyti.
šiam reikalui svarstyti sausio

14 d. dr. Leono ir Irenos Kriau 
čeliūnų namuose buvo sukvies
ti spaudos ir lietuviškų radijų 
atstovai, kurie buvo painfor
muoti apie Neo-Litihuanos tiks
lus ir artimuosius užmojus. Kon 
ferenciją trumpu žodžiu atida
rė šeimininkas dr. L. Kriauče
liūnas, pakviesdamas Korp! 
Neo-Lithuanios cv pirmininką 
Algį Modestą - Modestavičių 
padaryti platesnį pranešimą.

Korporacijos pirmininkas pa
pasakojo valdybos, vyresniųjų 
alkademikų ir artimųjų dėtas 
pastangas sutelkti lėšų studen
tų ir bendrai jaunimo lietuviš- 
kąm auklėjimui ir įsąmoninimui. 
Akademijai ir dirbantieji patys 
apsimoka ųž vasarojimą sto- 
vykiose ar dalyvavimą studijų 
dienose, bet reikia remti stu
dentus, kurie dar pragyvenimą 
gauna iš tėvų ar atsitiktinio 
darbo.
Jau pereitais metais buvo su
tarta padaryti ilg ir laimėjimų 
vakarą ir išleisti keletą gerų 
dalykų, kurie paramai patrauk
tų didesnį skaičių žmonių,

, ypač draugiškų jaunimo organi
zacijų, kaip skautų, ateitininkų, 
vyčių. Dovanos yra laibai geros 
— automobilis, spalvotos tele
vizijos aparatas, radijo apara
tas, kino aparatų kompleksas. 
Ks pardavinėja bilietus šiam 
dovanų paskirstymui, gauna 
nuo kiekvieno bilieto 40% sau 
pačiam. Tačiau pereitais metais 
dėl daugelio švenčių ir įvairių 
pramogų nebuvo galima pilnai 

W išnaudoti progos — bilietėlius 
visur pardavinėti. Todėl šis va
karas daromas tik šių metų ko
vo 9 d. Jaunimo centre, kur 
galės neo-iithuanų tarpe žmo
nės pabuvoti ir laimėti dovanų. 

Tikimasi, kalbėjo Korp! Neo-
Lithanios pirm. A. Modestas, 
ir tokie patys darbai lietuviš- 
ikad organizacijos pagelbės vie
nos kitoms ir šiuo atveju, nes 
visų taspats lietuviškas tikslas 
kam reikalui. Šiuo metu, kada 
daugelis organizacijų ir klubų 
daro metinius susirinkimus ir 
renka naujas valdybas, kaip 
tik turėtų pasikviesti šios kor
poracijos atstovus ir paremti 
juos bent perkant bilietėlius.
Jei Chicagos studentai neo-li- 
thuanai ir mažiau paramos rei
kalingi, tai jos ypač labai rei
kalingi kitų mažesnių vienetų 
nariai, kaip Philadelphijos, Cle
velando, Detroito ir kt. Be to,

^mažesnių lietuviškų kolonijų li
tuanistinės mokyklos taip pat 

reikalingos didesnės paramos, 
nes ten žmonės labiau išsiskirs- 
tę ir mažiau pajėgūs vieni ja3 
paremti. O ši korporacija šiam 
darbui turi entuziazmo ir noro, 
turi energingų darbininkų, ku
rie padeda lietuviškoje veiklo

je. šį kartą norima sudaryti 
.stipresnę pradžią, kad būtų ga- 
! Įima lietuvišką veiklą dar la
biau išplėsti ir tan darban la
biau lietuvišką jaunimą įtrauk
ti. Pagaliau jaunimo prieauglio 
reikia ir visoms veiklos sritims, 
visoms valdyboms reikia jau
nesnių žmonių, kurie perimtų 
veiklos vadeles į savo rankas 
ir pavaduotų pasenusius ar dirb 
ti jau nebegalinčius.

Pirm. Algis Modestas, papa
sakojęs savo valdybos užmo
jus, kvietė lietuvišką spaudą ir 
visuomenę prisidėti prie jų dar
bo ir palengvinti vieni kitiems 
nešti lietuvišką naštą išeivijo
je. Tuo reikalu ypač turėtų su
sidomėti pensininkai, kurie, pla
tindami bilietus,* galėtų padėti 
organizacijai siekta savo tiks
lų, o ir patys dar savo reika
lams šiek tiek užsidirbtų. Kreip 
tis galima į pirm. A. Modestą 
ir į kitus valdybos narius, ku
rie patys, nurodys, kaip šį dar
bą atlikti.

Lietuviškos spaudos atsto

vai šiam entuziastiškam dar
bui pritarė ir pažadėjo paramą 
bent tuo, kuo gali, būtent infor
muodami visuomenę.

Po spaudos konferencijos su
sirinkimo šeimininkai dr. L. ir 
I. KriauČeliūnai visus dalyvius 
pavaišino vakariene. Pirm. A. 
Modestas valdybos ir visų kvies 
tų atstovų vardu jiems pareiš
kė nuoširdžią padėką. Sk.

Ugnies j popierių nesuvynio-

— Vienas liežuvis eina grei
čiau negu dvi kojos.

— Kai kalnuose nėra tigro, ir 
šunbeždžienė — žvėrių kara
lius!

Kinų patarlė

Kasmet būna tūkstančiai mašinų 
katastrofų. Žiūrėk, kad šie metai 
būtų saugūs.

Mielam

A. -f- A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

žmoną SOFIJA, dūkias IRENA, ALDONA ii sūnų LE

ONIDU ii jų šeimas širdingai užjaučiame.

Dagiai ir Šatai

Tėveliui mirus Lietuvoje,
DR. PETRĄ ŽEMAITI

IR JO ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučia

Michigano Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga

A. + A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

žmonai ELENAI, dūkiai EGLEI su vyru ii sūnui 

ĄŽUOLUI gilią užuojautą įeiŠkia

Dainavos Ansamblis

Netekus aktyvaus nario, šviesios atminties 
Kolegos profesoriaus, b. Pabaltijo universiteto lek
toriaus, ii prezidento

A. -J- A.
VLADO STANKA STANKEVIČIAUS, 
reiškiame užuojautą jo dukrai ELENAI ii savo na
riams L. P. D. A. valdybos vardu

Prof. St. Dirmantas, pirmininkas

A. + A.

JONUI MERECKIUI
mirus, jo brolį KAZĮ liūdesio valandoje nuo-

IV* • v 4 VO
širdžiai užjaučia

Aleksandras Gešventas

Vairuodamas mašiną būk manda
gus, suplanuok iš anksto kur va
žiuosi ir kaįp važiuosi ir vairuok
Žiūrėdamas ką kitas daro, būk, 
kaip sako. defenzyvinis vairuoto
jas.

Mūsų mielam nariui

A. -Į- A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

jo žmonai SOFIJAI, mielam nariui sūnui DR. LEONI

DUI RAGUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

“ARAS” INVESTAVIMO KLUBO NARIAI:
A Balčiūnas, St. Frizelis, V. Juška,
P. Grigalavičius, J. Mockaltts V. Marokus. 
G. Puodžiubaitia, V. Badys, Alk Smolinskas 
ir Alk Startus.

Mylimam tėveliui

A. -f- A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

jo sūnui dr. LEONIDUI RAGAUSKUI ir jo šeimai gilią 
užuojautą reiškia

Sporto Draugai:

L. Bašinskas, M. Baukus,
F. Kaunas, A. Kolis,
A. Prapuolenis, B. Vasys

A. -j- A.
Aviacijos majorui JUOZUI VAIČIUI 

mirus, žmonai MARCELEI, sūnui KĘSTUČIUI su šei- | 
ma ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžiau- 
są užuojautą ir kartu liūdime.

Jonas Liorsntas, Antanas Motuzas, 
Leonardas Peseckas, Juozas Rapšys, 
Juozas Pušneraitis, Kazys Rimas,
Stasys Krosniūnas, Vacys Numgaudas, 
Kazys Mikolajūnas, Simas Mockūnas

Los Angeles Akademinio Skautų Sąjūdžio Pir
mininką

VALENTINĄ VARNĄ
ir šeimą, brangiai motinai mirus, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Los Angelas ASD, Korp! Vytis 
ir FSS Skyriai

A. -f- A.
URŠULEI VARNAUSKIENEI 

Los Angeles mirus, jos sūriui fil. inž. VALENTINUI 
VARNUI, Akademinio Skautų Sąjūdžio L.A. skyriaus 
pirmininkui, ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadija

A. -J- A.
ALEKSANDRUI KISIELIUI 

mirus š. m. sausio mėn. 16 d., Lietuvoje, liūdinčią 
seserj ELENJį KULVINSKIENĘ nuoširdžiai užjau
čiame.

Alfonsas Mūrelis 
Leopoldas Mūrelis

A A

NELLI E POŠKA
PO TfiVAIS TREONIS

Gyveno 4150 South Rockvvell Street, Chicago, III.
Mirė sausio 19 d., 1969, 11:60 vai. ryto, sulaukus 66 m. amž.
Gimė l’eru, Ullnols.
Pasitiko dideliame nuliūdime vyras Charles, sūnus Richard 

Paul įMeos, marti Mary, duktė Charlėne Mengel, žentas Donald. 
8 anūkai Kirk ir Kandy bucas, ir Gregory SooU Mengel, 3 broliai 
Peter Treonte, brolienė Marle Ir Robert Treonte, brolienė Stella, 
sesuo Antoinette Vaire, lr kiti giminės, draugai lr pažįstami.

Kūnas pašarvotas Dackauicz koplyč., 2424 W. 69 St. 
laidotuvės Įvyks treč., sausio 22 d. Iš koplyčios 9:15 vai. ry

to bus atlydėta į St. dusepk lr St. Anne parapijos bažnyčia, 88 
Place ir Calilornia Avė., kurioje Įvyks gedulingos pamaldos ui ve
lionės tdete. Po pamaldi) bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečlaine visus: gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse,

Gaklotuvių direktorius Uaekavvlcz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1969 m., sausio 18 d., po širdies operacijos mirė

AJA
BRONE MAKIEJIENE,

gimusi Lietuvoje 1902 m„ lapkričio 3 dieną.
Paliko liūdinčius sūnų Viktorą, jo žmoną Nijolę ir anūkus 

Leoną, Ritą ir Raimondą.

Laidotuvės įvyks sausio 22 d., trečiadienį, 9:00 vai. ryto 
iš šv. Pranciškaus lietuvių parapijos bažnyčios, 3901 Fir St., 
Indiana Harbor, Indiana.

Velionė pašarvota Oleska Funeral Home, 3934 Elm St., 
Indiana Harbor, Indiana.

SONUS VIKTORAS MAKIEJUS IR ŠEIMA

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn. 21 d.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidot u v)*, 

lr kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, III
Telef. PRospeet 8-0888 — PRospeet 8-0884

LEON
paiko

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR ,

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantunti. |

Sears, Roebuck and Co. !

KAINOS nuo $74.95; j tų kainų įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South VVestern Avenue Tel. HEmlock 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

PETKUS
KOPLYČIOS]

TĖVAS IR SONUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities 

‘ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9854
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLAOE

Tek REpublic 7-1218 
Tek Virginia 7-8672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

TeL LAfayette 8-8872

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tet YArds 7-8401

8854 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COma

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS —
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN„ ILL TeL 686-2820
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X Naujo prezidento inaugu
racijos iškilmėse dalyvauja inž. 
Antanas ir Marija Rudžiai. Jie 
dalyvauja jau penktoj inaugu
racijoj. Iš eilės — Trumano, Ei- 
senhowerio, Kennedžio, John
sono ir dabar Nixono. Jų 15-os 
metų sūnus Morkus bus eise
nos parade su “Juodųjų ark
lių jojikais” (Black Horse 
Troop) iš Culver Military Aca
demy.

X Cicero LB apylinkės visuo 
tinas narių susirinikimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, sausio 
26 d., 4 vai. p. p. parapijos sa
lėje. Prašomi visi dalyvauti.

X Juozas Grybauskas, gyve
nąs Chicagos miesto Town of 
Lake dalyje, prieš keletą dienų 
susilaukė brangaus įnamio. 
Net apie 8 metus buvo dedamos 
pastangos išgauti jo žmonai 
Marijai Grybauskienei - Bema- 
tavičiūtei leidimą išvykti iš Lie 
tuvos pas vyrą į JAV, kol, pa
galiau, tas leidimas jai buvo 
duotas. Prieš išvykimą ji kele
tą metų gyveno Gargžduose. Lie 
tuvoje paliko sūnų ir dukterį.

x Benno Karpus, gimęs 
Klaipėdoje ir ten gyvenęs iki 
1939 metų, dabar Chicagoje yra 
savininkas galerijos Westem 
European Imports, esančios 
600 So. Michigan. Jo tėvas gi
męs Palangoje. Jų šeima Klai
pėdoje turėjo gintaro gaminių 
fabriką Puodžių gatvėje. B. 
Karpus jau 7 metai kai taiko 
šią galeriją, kurioje yra paveiks 
ių, Skulptūrų, porcelano, stiklo, 
dramblio kaulo gaminių.

X Salome Saucunas, Chica
go, IU., linkėdama “Draugui” 
laimingų Naujų metų, prisiun
tė 5 dol. auką. Dėkojame.

X Savo dienraštį išlaikyti 
padeda skaitytojai, siųsdami 
mums aukų. Dėkodami už ka
lendorius ir kalėdines korteles, 
aukų atsiuntė: 4 dol. *— J. Ivins 
kis, po 3 dol. — R. Kondrotas, 
J. Ribinskas; po 2 dol. — Kun. 
J. Domeika, Gražina Žukaus
kienė, F. Milius, M. Vitkus, A. 
šešplaukis, J. Cinkus; po 1 dol. 
— J. Damas, Anna Zakarka. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

x Auklėjimo ir pramoginiai 
filmai demonstruojami šešta
dieniais 10 v. r. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje.

X Klaipėdos Uosto Mugė ta
pusi gražia Jūrų Skautijos tra
dicine metine švente šiais me
tais įvyksta vasario 2 d. 12 v. 
p. p., Jaunimo Centre.

Jūrų Skautų Baltijos Jūros 
tunto vadijos nario j. psk. Ste
po Lukausko priežiūroje bai
giami techniški pasiruošimai: 
laimės šulinio prakasimas, mu- 
ginu'kų bei laimės žaidimų, žais
lų ir išmonių užbaigimui. Ma
loniai kviečiame atsilankyti ir 
dalyvauti šioje džiugioje meti
nėje Jūrų Skautijos Klaipėdos 
Uosto Mugėje. LJ.S. (pr.)

x A. A. Leopoldo Krumplio
dviejų mirties metinių šv. Mi
šios bus laikomos šeštadienį, 
sausio 25 d., 7 v. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioj, 2345 W. 56th 
str. Mielus draugus prašome 
prisiminti Jį maldoje. (pr.)

X Metinė putnamiškių sese
lių rėmėjų vakarienė, vasario 
9 d. žada ne tik kūnui, bet ir 
dvasiai daug peno. Bus įdomu, 
įvairi programa.

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 

blankus. Kreiptis 4259 & Maple
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa- 
ekolas ir kt. 2737 W. 43 SL, 
CL 4-2390. (sk.).

x A- J. Aukers, Union Fe
deral Savings prezidentas, yra 
paskirtas Illinois taupymo ir 
Skolinimo lygos federalinio ko
miteto vicepirmininlku. Taip 
pat tos įstaigos direktorius ir 
teisinis patarėjas T. J. Garvey 
yra paskirtas Illinois taupymo 
ir skolinimo lygos teisių komi
teto nariu.

_ x Juozas Šukys, Chicago, III., 
mums dėkoja už kalendorius ir 
korteles. Ta proga “Draugui” 
prisiuntė 5 doL aukų. Labai 
ačiū.

X “Laiškų Lietuviams” 
straipsnio konkursui pirmasis 
rašinys pasiekė redakciją sau
sio 16 d. Konkurso terminas — 
vasario 1 d. (pašto antspaudo 
data). Konkursas skelbiamas 
atskirai suaugusiems ir jauni
mui (iki 20 m. amžiaus). Te
ma: “Tolerancija ir ištikimybė 
principams, kryžiuojantis pažiū
roms ir nuomonėms”.

X SL Balsys, mūsų skaity
tojas Brooklyne, N. Y., parėmė 
dienraštį 5 dol. auka. Ačiū.

X Cicero Namų savininkų 
klubas visuotiname susirinkame 
patvirtino naują metų valdy
bą. J. F. Kimbarkas — poro., 
vicepirm. Julius Norkus, antras 
vicepirm., Kazys Sunikus, pir
mas sekr. Stasys Liepa, ant. 
sekr. Antanas Murauskas, direk 
torius Jonas Purtulis, finansų 
sekr. Ben. Dunda, antr. sekr. 
Petras Baužys, kas. P. Jadv. 
Subačius, revizijos komis. pirm. 
Alex Zakara, sekrt. S. Gadliaus 
kas ir A. Karaliūnas, kand. S. 
Vyšniauskas ir K. Vasiliauskas, 
A. Rudinskas, M. Ambrozienė,
E. Naujokienė, koresp. S. Bi- 
kulčius. Pirmasis susirinkimas 
Šiais metais buvo sausio 14 d. 
Liberty svetainėj. Visų buvo 
susidomėta nauju greitkeliu. 
Pirm. Kimbarkas pasakė, kad 
nėra galutino nutarimo. Miesto 
ir valstijos inžinieriai daro pla
nus, bet susiduria su keblu
mais tai taip ir tęsiasi ta sun
ki problema.

X R. ir U. Kosmonai, Chica
go, IU., mūsų dienraščio skai
tytojai, atsidėkodami už kalen
dorius ir korteles, prisiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

X Prel. C. A. Vasys, Aubum, 
Mass., parėmė mūsų dienraštį 
5 dol. auka Dėkojame

X Joe Treigis, 6418 Kildare 
Avė,, dėkodamas už kalendorius 
ir korteles, mums prisiuntė 5 
dol. auką. Ačiū už paramą.

x Valdemaras Sadauskas 
praeitą savaitgalį buvo išvy
kęs į Springfiefld, UL, į guber
natoriaus Ogilvie inauguracijos 
balių, atstovaudamas Liet. isto
rijos dr-ją ir korp. Vytį.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ

Iš Chicagos išvažiavęs Illinois 
Central keleivinis traukinys ne
toli Manteno miestelio išvažia
vo į stovintį prekinį traukinį. 
Trylika vagonų nuriedėjo nuo 
bėgių bet neapsivertė. Nelai
mėje žuvo trys geležinkeliečiai. 
Sužeista 47 keleiviai. Tiršta 
migla kaltinama už įvykusią 
nelaimę.

St. Balzekas III, J. Kasakaitis ir H. Petraitis Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Jaunasis Balzekas domisi tėvo vedamu muzieju
mi, J. Kasakaitis yra bibliotekos vedėjas, o H. Petraitis rūpinasi 
muziejuje esančiais sportiniais eksponatais. Petraitis 1938 m. daly
vavo pasaulio lietuvių olimpiadoje Kaune.

Paulius Vl-tasis ir vysk. Paulius Marcinkus konsekracijos apeigų 
metu Šv. Petro bazilikoje, Romoje, š. m. sausio 6 d.

CHICAGOS ŽINIOS
■sH',- ’ '.p/,, ■ r

BERNIUKŲ CHORAS

Atvykęs Amerikon iš Austri
jos gastrolėms, Vienos berniu
kų choras duoda koncertą sau
sio 26 d., 3 v. po piet Orches
tra Hali salėje.

MENAS IR ŽVAIGŽDĖS

Pernai 1,819,264 asmenys ap
lankė Chicagos meno institu
tą. Adlerio planetariumas su
laukė 571,265 lankytojus.

KOSHER MAISTAS
KATALIKŲ LIGONINĖJE

SL Mary of Nazareth ligo
ninė, 1120 N. Leavitt, šiomis 
dienomis ligonius pradėjo mai
tinti kosher valgiais.

KATALIKŲ MOKYKLOS 
VALSTIJAI SUTAUPO 

MILIJONUS

Chicagos kardinolas John 
Cody, kalbėdamas per televizi
ją, priminė, kad apie 325,000 
moksleivių lanko parapines mo
kyklas, kurių užlaikymas me
tams kainuoja apie 90 mil. do
lerių. Tų pačių mokyklų užlai
kymas Illinois valstijai kainuo
tų apie 225 mil. dolerių. Jo ir

ix>>
UETUVA BOSTONO TELEVIZIJOJE
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iSiausio 12 d. televizijos 7-,tija ir Baltijos jūra. 1251 me-

tas tinklas Bostone transliavo 
iš savo koplyčios, kuri yra stu
dijos patalpose, šv. Mišias su 
giesmėmis ir pamokslu, kurias 
atnašavo Šv. Petro (lietuvių pa
rapijos So. Bostone vikaras 
kun. Albinas Janiūnas, o lietu
viškai giedojo tos parapijos 
choras, vedamas muz. Jeroni
mo Kačinsko, šių mišių trans
liaciją išrūpino Lietuvos Vyčiai. 
Tai Amerikoje gimęs ir užaugęs 
lietuvių kilmės jaunimas. Kop
lyčioje maldininkus, kurių bu
vo po porą šimtų, sudarė taip 
pat vyčiai, o taip pat buvo daug 
seselių.

Kun. Janiūno pamokslas bu
vo, sakytume, trumpa katali 
kiškos Lietuvos gerai paruošta 
istorija. Kun. Janiūnas primi
nė, kad gal dar ir šiandien daug 
kas nežino kas ir kur yra ta 
Lietuva. Ji esanti Baltijos pa
jūry. Jos sienos esančios su 
Latvija, Rusija, Lenkija, Vokie

»*.•■»< ■■■t

kitų Illinois vyskupų nuomone, 
valstija turėtų kokiu nors bū
du prisidėti prie katalikiškų mo
kyklų palaikymo, nes katalikai, 
mokėdami valdiškus mokes
čius, turį teisę reikalauti ir sa
vo vaikams tam tikros mokes
čių dalies.

RADO MIRU3IUS
ŽMONĄ

VYRĄ IR

Kai John Spiceland ilgesnį 
laiką neišėjo iš savo namų, 
2115 W. 21 place, kaimynai su
sirūpino, nes žinojo, kad jo 
žmona Lucretia, sirgdama Par- 
kinson liga, guli lovoje parali- 
žuota. Pašaukta policija nusta
tė, kad vyras miręs keletą die
nų prieš Kalėdas, o žmona mi
rė prieš savaitę.

POLICIJOS AKADEMIJA

Chicagos policijos superinten
dentas James Conlisk praneša, 
kad policijos akademija, 720 
W. O’Brien St., pradėjo 7 mė
nesius trunkančius kursus nau
jokams policininkams. Kas dvi 
savaiti 35 nau jokai pradės savo 
Ikursus iki bife pasiektas 490 
vyrų skaičiusį atseit akademi
jos talpumas. Toks skaičius pa
siliks ir sekantiems metams.

tais Lietuvos karalius Mindau
gas su savo dvariškiais apsi
krikštijęs ir nuo to laiko Lietu
va esantį katalikiška. Toliau 
jis kalbėjo apie Marijos pasi
rodymą Šiluvoje, apie karalai
tį šv. Kazimierą. Kad Popie
žius Pijus XI Lietuvą pavadinęs 
Marijos žeme. šiandien Lietuva 
esanti už geležinės uždangos, o 
jos žmonės ir tikintieji žiau
riai persekiojami. Kaip žiau
riai 1941 metais lietuviai 'buvo 
tremiami užkaltuose gyvuliniuo
se vagonuose į Sibirą. Kiek 
kunigų ir vyskupų ibuvo ištrem
ta ir žuvo Sibire, kas atsitiko 
su daugeliu bažnyčių ir kun' 
gų seminarijomis. Kalbėjo apie 
vyskupą Labuką, kurį Popie
žius Paulius VI, jo 50-ties metų 
kunigystės sukakties proga pa 
skyręs Lietuvoj vyskupu. Kun. 
Janiūnas prašė, kad viso pa
saulio tikintieji melstųsi už pa
vergtą Lietuvą ir kenčiančius 
jos žmones.

Padėka priklauso Lietuvos 
Vyčiams už išrūpinimą progra
mos laiko televizijos stoty, o 
ypatingai kun. Janiūnui už tokį 
ypatingai gerai paruoštą pa
mokslą.

' — Bogotos dienraštis EI

Tiempo paskelbė geriausių 1968 
metais Kolumbijoje įvykusių 
koncertų sąrašą, tarp kurių 
yra ir Lapinsko - Stempužienės 
koncertas. EI Tiempo rašo: 
“...buvo malonu išgirsti naują 
kūrinį Mergaitės dalia, diriguo
jant pačiam kompozitoriui Da
riui Lapinskui. Jį atliko lietuvė 
mezzosopranas Aldona Stempu
žienė, kuri dainavo ir populia- 

|rių operų arijas.

J. A. VALSTYBĖSE
— Vasario 16-tosios minėjimų 

iškilmėse apsilanko įžymių sve
čių nelietuvių: politikų, laikraš
tininkų, dvasininkų bei kitų vie
tinėje nelietuvių visuomenėje 
reikšmingų asmenų. Su tokiais 
asmenimis ryšium su lietuvių 
švente pasitaiko progų susieiti 
ir prieš šventę ar po jos. Daugu
moj tų atvejų esti būtina pa
teikti tiems asmenims apčiuo
piamų informacijų apie Lietuva 
ir jos bylą. Tam tikslui geriau

siai tinka tam tikra spausdinta 
'literatūra. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas turi 
bent ribotus kiekius tokios lite
ratūros. Vėliau numatoma jos 
parūpinti ir daugiau. Šiuo metu 
Vasario 16-tosios iškilmių ren
gėjai gali gauti Vilke bent po 
keliolika egzempliorių -- atsi
žvelgiant, kur (kiek numatoma 
būsiant būtinai reikalinga - šių 
leidinių anglų kalba: V. Vaitie
kūno “Lithuania” (64 psl.) 
Vysk. V. Brizgio “Religious Con 
ditions in Lithuania under So- 
viet Russian occupation.” 1967 
Washingtono Politinės Lietuvių 
konferencijos “Manifestas.” 
1968 m. vasario 16 d. “Vliko 
memorandumas su Lietuvos 
diplomatijos šefo S. Lozoraičio 
ir Vliko pirmininko dr. J. K. 
Valiūno Laišku laisvojo pasau
lio vyriausybėms. (Ir vienas 
tas laiškas yra gera informaci
jos apie Lietuvos bylą santrau
ka.). “Lithuania”, brošiūra su 
Mindaugo paveikslu viršelvje, 
“Suipreme Committee for libe- 
ration of Lithuania”, sąlanka,
_  informacija apie Lietuvos
bylą ir jos vedimo organizaciją.

Suinteresuoti šios literatūros 
gauti kviečiami kreiptis šiuo ad
resu: Vlikas, 29 West 57 St. — 
Fl. 10, New York, N. Y. 10019. 
Vasario šventėms užsakomoji 
literatūra turėtų būti užsakyta 
tuojau, turint galvoj, kad lie- 
ratūros persiuntimas paštu ga
li trukti 2—3 savaites. (E.)

,_ A. Lažaitis, Baltimore,
Md., drožia iš medžio ir jo 
darbai buvo išstatyti Baltimo
rėje Hutslerio krautuvėje. Pa
roda tęsėsi 2 savaites, kurioje 
pats Lažaitis aiškino lankyto
jams kūrinių reikšmę. Čia jis 
matyti prie savo darbų.

— Petras Stevens - Stepona
vičius dirba - vargonininkauja 
Jesu church parapijoj, Miami, 
Fla. da suorganizavo chorą, 
kuriame yra tik vienas lietuvis 
o choras labai gerai išmokęs ir 
lietuviškų dainų. Jisai su savo 
choru koncertuos sausio 26 d. 
sekmadienį Lietuvių piliečių klu 
be Mliami, Fla.

— Jonas ir Bronė Liudžiai
žiemoja Floridos Hollyvvoode. 
Amerikoj įsikūrę po II-jo pašau 
lindo karo New Britain, Conn. 
Užaugino sūnų ir išleido į aukš
tuosius mokslus, kuris sukūrė 
lietuvišką šeimą.

ITALIJOJ
— S. Lozoraitis jr., Lietuvos 

pasiuntinybės prie Šv. įSosto 
sekretorius, pavaduodamas min.
S. Girdvainį, š. m. sausio 11 d., 
kartu su visu diplomatiniu kor
pusu buvo priimtas popiežiaus 
Pauliaus VI, kuriam naujųjų 
metų proga išreiškė nuoširdžius

I S ART! IR TOL!
sveikinimus Lietuvos vardu. 
Šventasis Tėvas, dėkodamas už 
sveikinimus, užtikrino, kad Lie
tuva ir jos reikalai yra visuo
met jo mintyse. Audiencijai bai 
giantis Šv. Tėvas visiems dip
lomatams ir jų atstovaujamiems 
kraštams suteikė apaštališkąjį 
palaiminimą.

VOKIETIJOJ
— Lietuvių Vasario 16 gim

nazijoje Kalėdų metu tuščia, 
nes moksleiviai ir mokytojai iš
vyksta atostogų. Šiemet kalė
dinė šventė buvo ištęsta per dvi 
dienas. Penktadienį, gruodžio 20 
vakarą, buvo paruošta lietu
viška kūčių vakarienė, kurioje 
dalyvavo ne tik mokiniai, bet 
taip pat mokytojai, šeštadienio 
popietę vyko kalėdinė iškilmė 
didžiojoje salėje, dalyvaujant 
dideliam skaičiui svečių, dau
gumoje vaikų tėvelių. Iškilmė 
pradėta kapeliono kun. Jono 
Riaubūno žodžiu, paaiškinančiu

Vasario 16-sios gimnazijos suvaidinto scenos vaizdelio “Šviesa tam
sybėje” veikėjai su mokytoja -— E. Tamošaitienė (viršuj dešinėje 
tarp dviejų mokinių) ir šventės rengėjais viduryje: kun. Riaubūnas, 
dir. Natkevičius, mok. F. Skėrys. Nuotr. Schwetasch

vokiškai ir lietuviškai trijų da
lių scenos vaizdelį “Šviesa tam
sybėje”, susidedantį iš tekstų, 
giesmių ir baleto, sukurtą ir in
scenizuotą mokytojos Elizos 
Tamošaitienės. Tekstus sudary
ti pagelbėjo kun. Riaubūnas, o 
scenovaizdį apipavidalinant 
daug pasidarbavo gimnazijos 
tarnautojas Antanas šiugždi
nąs. Vaidino P. Nevulis, G. Ra- 
dionovaa, M. šiušelis, M. Kur- 
šytė, L. Subačiūtė ir K. iSsutkai- 
tytė ir kt. Ploti nebuvo leidžia
ma, bet visa salė buvo, tarsi, 
užburta žodžio, judesio ir švie
sos efektų darnumo. Antrąją 
popietės dalį pradėjo evange
likų tikybos mokytojas Fricas 
J. Skėrys kalba, palietusią 
1968 metų įvykius lietuviuose ir 
visame pasaulyje, pasveikinda
mas susirinkusiuosius rengėjų 
vardu. Mok. kun. Stasys Šile k a 
pagiedojo vieną giesmę, pats 
grodamas akordeonu, o jo pa
mokyti du mokinukai pagriežė 
porą dalykėlių. Kalbėjo Vokie
tijos LB pirmininkas Jonas K. 
Valiūnas, įteikdamas savo va
dovaujamos 8591 LS lietuvių 
kuopos dovaną ir dar pora sve
čių vokiečių. Gimnazijos direk
torius Vincas Natkevičius pasi* 
džiaugė, kad ir šiais metais Vo
kietijos lietuviai galėjo savo 
vaikučius leisti mokytis į lie
tuvišką gimnaziją. O už tai ten 
ką dėkoti daugeliui: Vokietijos 
vyriausybei, lietuvių visuome
nei visame laisvajame pasauly-; 
je, nenuilstančiai remiančiai šią' 
švietimo įstaigą. Suminėjo kun. J
B. Sugintą ir visą eilę kruopš- j

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNĖS — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESMĖ — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gų”

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

čiųjų aukų rinkėjų. Direktorius 
dėkojo visiems šią šventę finan 
si'škai parėmusiems ir jos pa
ruošime nusipelnusiems. Ilgiau 
sustojo prie jubiliato muzikos 
mokytojo Kazimiero Motgabio, 
kuriam gruodžio 22 sulkako 70 
metų. Dovaną įteikė savo jau
nesniajam kolegai seniausias 
gimnazijos mokytojas S. Anta
naitis. Iškilmės baigtos dovano- 
mos moksleiviams, jas išdalin
ti atvyko vyskupiškai pasipuo
šęs Kalėdų senelis (R. Tence- 
holškis). Vakare mokytojai ir 
keletas svečių buvo susirinkę 
trumpam pobūviui pagerbti ju
biliato K. Motgabio. Ir čia bu
vo pasakyta visa eilė sveikini
mo kalbų (E. Simonaitis, kun. 
Riaubūnas, F. Skėrys, S. Anta
naitis, kun. Liubinas ir pats K. 
Motgabis) ir sugiedota jubilia
tui “Ilgiausių metų”. Šventė 
gražiai aprašyta eilėje vokiškų 

' laikraščių. (ELTA)

VEHECUELOJ
— J. Kukanauza gyvenąs Va- 

lencijoje, Venecueloje, aktyviai 
dirbąs lietuvių bendruomenės 
veikloje, paskelbus Balfo vajų, 
savo gyvenamame mieste pradė
jo rinkti aukas. Tai gražus pa
vyzdys, kad lietuviai, nežiūrint 
kur jie gyvena, įsijungia į bend
rąjį šalpos darbą.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.


