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I S V I S U R
Intas pakorė 15 
Iraelio šnipų

IzM'lis grasina atkirčiu
DMAlSKAS, Sirija. — Bag- 

dadoradijo žiniomis, vakar Bag 
dad< ir Basroa miestų aikštėje 
vieši pakarta 15 irakiečių, kal- 
tin.mų šnipinėjimu Izraelio nau 
da. Devyni pakartųjų žydai. 
Rjdijo žiniomis, gatvėse vyko 
20.000 gyventojų demonstra
cija. Jie šaukė: “Mirtis išdavi- 
lams!”

Pakartieji prieš dvi savaites 
keturių teismo buvo nuteisti 
mirti. Irako prezidentas EI 
Bakr nuosprendžius patvirtino 
sekmadienį.

TEL AVTV. — Min. pirminin
kas L. Esh'kol parlamente pa
reiškė, kad devyni žydai buvę 
nekalti ir pakarti tik todėl, kad 
jie buvę žydai. Jis kreipėsi į 
pasaulio viešąją nuomonę, pra
šydamas ginti žydų, esančių 
arabų kraštuose, gyvybes.

Izraelyje skelbiama, kad lauk 
tina Izraelio atkirčio. Savo ruož 
tu, Irakas, jo laukdamas, su
stiprino sienų apsaugą.

šnipai gavę nurodymus iš 
Olandijos

Bagdado radijo žiniomis, kraš 
to išdavimu kaltinama dar 60 
asmenų. Šnipų gaujos vadu lai
komas Irako žydas Zikka. Šni
pai Izraeliui perdavę žinias a- 
pie Irako ginklavimosi padėtį.

Nurodoma, kad Irako šnipai 
gavę nurodymų iš Izraelio šni- j 
pų, veikiančių Olandijoje.

Nauja grėsmė Art Rytuose Į
J. TAUTOS. — J. Tautų gen. 

sekr. U Thant vakar pareiškė 
esąs susirūpinęs padėtimi Art. 
Rytuose. Ji grėsminga, ypač 
Irakui pakorus Izraelio šnipus 
ir šiam pagrasinus atkirčiu.

Grėsmės padėtis Oaracas mieste
CARACAS, Venecuela. — Ca- 

racas mieste ir apylinkėse pa
skelbta grėsmės padėtis. Poli
cija ieško Kubos remiamų par
tizanų, šiomis dienomis nuko
vusių policininkus.

CHICAGO. — Jei kai kuriuo
se Varšuvos sutarties kraštuo
se toliau ryškės laisvėjimo kryp 
tis, tai Sovietų Sąjunga ne
vengs naujų invazijos žygių — 
užvakar Chicagoje pareiškė ju
goslavas dr. B. Peselj, šiuo me
tu dėstąs teisę Georgetown uni
versitete Washinjgtone. Jo nuo
mone, rusai galį užimti ne tik 
Jugoslaviją, bet ir Rumuniją.

Panaši įvykių plėtra
Jugoslavo mokslininko nuo

mone, padėtis, kuri vyko Čeko
slovakijoje prieš rusams rug- 
piūčio 21 d. įvykdžius invaziją, j
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Manoma, kad anksčiau ar vėliau j gelbėti “socializmą”, tegalėjusi 
sovietai gali pasiryžti invazijos, . .
keliu užgrobti Rumuniją ir Jugos-1 griebtis tik vienos priemonės — 
laviją. i invazijos.

Prez. R. Nlxon

Vatikano paskyrimai 
Vengrijoje

Kard. Mindszenty byla tebėra 
kliūtimi

Vatikanas. — Vatikano žinio
mis, popiežius Paulius VI pa
skyrė 10 dvasininkų Vengrijos 
diecezijoms. Paskirti du nauji 
arkivyskupai, du vyskupai, du 
vyskupai pagalbininkai ir ketu
ri apaštališkieji administrato
riai. i

Tai laikoma žymiu posūkiu 
siekiant santykių su komunisti
niu režimu Vengrijoje gerinimo 
Vatikanas pažymi, kad norma
lius santykius vystyti vis truk
do kard. J. Mindszenty klausi
mas — jis vis tebegyvena JAV 
ambasadoje. Nurodoma, kad J. 
Mindszenty arkidiecezija esanti 
sukliudyta veikti — “Sede Im- 
pedita.”

Pamaldos B. Rūmuose
Virs pastovia tradicija?

WASHINGTON. — R. Nbco
nas, vos savaitę pareigose, įve
dė kelias naujoves. Viena jų — 
darbo ir posėdžių ankstyva pra 
dž'a, kita — sėkmadienio pa
maldos B. Rūmų Rytų salėje. 
Praėj. sekmadienį Nbconas pa
maldoms pakvietė valdžios na
rius ir B. Rūmų tarnautojus 
su šeimomis, iš viso 225. Pa
maldas laikė baptistas, prezi
dento bičiulis B. Grabam.

Vėliau numatoma pamaldoms 
laikyti kviesti įvairių tikybų 
dvasininkus. Ligšiol prezidentai 
sekmadienio pamaldose dalyvau 
davo įvairiose sostinės bažny
čiose.

šiuo metu kaip tik pastebima 
kituose Rytų bloko kraštuose.

“Kilusį laisvės troškimą sun
ku sustabdyti — pažymėjo Pe
selj — visi tie, kurie pažįsta 
sovietų politiką, jų įvykdyta 
Čekoslovakijos invazija negalė
jo nustebinti”. Esą, ji gali ir 
vėl pasikartoti — jis pridūrė.

Strateginė Čekoslovakijos 
padėtis

Svečias iš Washingtono nuro
dė, kad Čekoslovakijos padėtis 
turi strateginės reikšmės. Esa
ma nuomonės, kad “kas valdo 
Čekoslovakiją, tas savo žinioje 
gali turėti visą rytinę Europą”.

Jis toliau pažymėjo, kad 1968 
m pradž’oje Čekoslovakija bu
vo tolimiausiai pažengęs, lais
vėjimo reformų atžvilgiu, so
vietų satelitinis kraštas. Kraš
to jaunimo pažiūros buvo griež
ta- atmetusios marksistinę - le- 
ninistinę sampratą. Pagaliau, ir 
“Pravda” buvo pažymėjusi, kad 
Sovietų Sąjunga, siekdama iš-

R. Nixonas susirūpinęs Artim. Rytais
Pirmasis sklandus naujojo prezidento susitikimas su 300 spaudos, radijo bei TV žmo
nių — B. Rūmuose atsake į visą eilę paklausimų — Pirmenybė užsienio politikai ir 
ūkiui — Padėtis Art. Rytuose turinti grėsmės bruožų — Paryžiaus pasitarimuose 
lauktina naujos JAV taktikos.

Taikliai, 'santūriai atsakė } 
paklausimus

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nbconas vakar, B. Rū
mų Rytų salėje turėjo pirmąjį, 
plataus masto, pasikalbėjimą su 
daugiau kaip 300 žurnalistų. 
Konferencija truko pusę valan
dos. R. Nbconas, laikraštinin
kų ir televizijoje stebėjusių mi
lijonų nuomone, į visą eilę klau 
simų atsakė vykusiai, ramiai, 
į kai kuriuos •*— santūriai.

Visumoje, jis pasirodė kaip 
patyręs politikas. Tikima, kad 
priešingai Johnsonui, panašaus 
pobūdžio susitikimai su spau
dos žmonėmis bus dažnesni.

Vietnamas, atomas, Kinija, 
ūkis, paskyrimai, Paryžius
Spaudos, televizijos, radijo 

atstovai naujajam prezidentui 
pateikė visą eilę klausimų. Pir
mieji lietė Paryžiaus pasitari
mus ir R. Kinijos priėmimo į 
J. Tautas klausimus.

Nbconas pažymėjo, kad Pa
ryžiuje buvusi padaryta “ge
ra pradžia”, tačiau galima pa
sitarimų sėkmė priklausys nuo 
kitos pusės siūlymų bei laiky
senos. Ligšiol tuose pasitari
muose tartasi, daugiausia, tech
nikiniais klausimais. Ateity jau

Čeky studentai kovoja su policija

Čekų jaunimas Prahos gatvėse

Keliasdešimt suimtų studentų
PRAHA. — Sostinės šv. Vac

lovo aikštėje dvi dienas vyko 
studentų susidūrimai su čekų 
policija. Užvakar studentams 
siekus ties šv. Vaclovo pamink
lu pagerbti žuvusio studento J. 
Palacho atmintį, juos policija 
sklaidė, panaudojusi ašarines 
dujas. Studentai šūkavo: “Ru
sų iškamšos” ar “Gestapo, Ges
tapo”!

Aikštėje buvo susirinkusi a- 
pie 2.000 gyventojų minia — 

I pasirodžius policijos mašinoms, 
iš minios buvo pasigirdę nepa
lankūs šūkiai ir švilpimai. Pa
lacho nuotrauką iškėlus vienam 
studentui, jis buvo suimtas.

Kitiems ties paminklu išdės
čius degančias žvakes, šios po
licininkų buvo surankiotos ir 
grąžintos studentams.

Dviejų dienų susidūrimuose

1 Londono čekai veikia
Reikalauja iš britų: kreipkitės 

Į Jungtines Tautas
LONDONAS. — Čia gyveną 

čekoslovakai kreipėsi į min. pir
mininką H. Wilsoną, jo prašy
dami paskatinti J. Tautas “tar
tis dėl nedelsiant vykdomo so
vietų karinių dalinių atitrauki
mo iš Čekoslovakijos”. Raštą 
min. pirmininkui įteikė čekų ir 
slovakų tautiniais rūbais pasi
puošusios keturios merginos ir 
trys jaunuoliai.

Prieš raštą įteikiant, Londo
no gatvėmis žygiavo apie 1.000 
gyventojų, nešdami užrašus, 
byloiančius: “Laisvės Čekoslo
vakijai”. Demonstracija vyko 
be sutrikimų.

Pasaliau, jis Čekoslovakijos 
padėtį palygino su įvykiais prieš 
12 metų Vengrijoje, kai 1956 
m. ten įvyko sukilimas prieš o- 

I kupamtus.

laukiama esminių klausimų, y- 
,pač palaipsniui vykdomo pasi
traukimo, narpliojimo. Daug 
'reiškia, esą, “nauji žmonės ir 
nauja taktika”. Kokios taktikos 
amerikiečiai daibar laikysis —

• iš prezidento atsakymo nepa
aiškėjo.

“Būtų klaida įsileisti 
Kom. Kiniją”

Kinijos įsileidimo klausimu 
Nbconas griežtai pareiškė: jos 
įsileidimui į J. Tautas Washing- 
tonas ir toliau priešinsis ir bū- į 
tų klaida keisti ligšiolinę šio

Buvusio JAV šeimininko “dovanos” 
naujajam prezidentui: infliacija, 
Vietnamas, Art. Rytai ir t.t.

su policija suimta daugiau 20 
studentų. Juos ypač erzino tai, 
kad policija nakties metu nuo 
paminklo buvo pašalinusi gėles 
ir žvakes.

Vakar Prahoje vėl vyko jau
nimo susidūrimai su policija.

TRUMPAI

• P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky, atvykęs į Paryžių pa
reiškė, kad jo kraštas siekiąs 
taikos, tačiau ne komunistų įsi
viešpatavimo sąskaitom

• “Pueblo” byla turėtų būti 
tiriama Kongrese — pareiškė 
šen. M. Mansfield.

• Švedija nuo 1968 m. yra 
suteikusi prieglobstį 167 JAV 
kariams, vengiantiems karinės 
prievolės.

• Šen. Fulbright pareiškė, 
kad Nbcono vyriausybė netu
rėtų daryti skubių sprendimų 
atitraukti dalinius iš Vietnamo.

• Rumunijos su Lenkija 20 
metų draugiškumo sutarčiai pa
sibaigus, Rumunija neskuba ją 
vėl atnaujinti.

krašto politiką. Pekino įsileidi- 
mas priklauso nuo kinų elge
sio.

Prezidentas daro užsienio 
politikos sprendimus

•R. Nbconas nurodė, kad pir
mos savaitės B. Rūmų posė
džiuose su vaidžios ar Saugumo 
Tarybos nariais, svarstyti už
sienio, JAV miestų ir ūkio klau 
pimai. Du posėdžiai su krašto 
Saugumo Tarybos nariais pa
skirti Vietnamo ir atominio var
žymo sutarčiai. Jis nurodė, kad 
tik prezidentui tenka daryti ga
lutinius sprendimus užsienio po
litikoje.

Jis pritariąs atominio varžy
mo sutarčiai, tačiau sunku pa
sakyti, kada Kongresas šią su- 

' tartį patvirtinsiąs.
Art. Rytų klausimas — 

nepaprastai opus
Paklaustas apie pasitarimus 

su Maskva strateginių ginklų 
klausimu, Nbconas teigė, kad 
derybose negalį būti išjungti ir 
politiniai klausimai.

Kai kurie jų reikalauja spren 
'dimo — pvz. Ar*- Rytų klausi
mas. Priešingai, tose srityse ga
li atsirasti sprogimo padėtis ir 
jos išdava gali būti ir atominių 
ginklų panaudojimas. Jis ma
nąs, kad Art. Rytų klausimą 
sprendžiant būtina JAV vyriau
sybės iniciatyva.

Žygiai infliacijai pažaboti
Keli paklausimai lietė krašto 

ūkio klausimus. Čia preziden
tas pabrėžė, kad jo vyriausy
bės pastangos kreipiamos in
fliacijai pažaboti, tačiau ven
giant bedarbių skaičiaus didi
nimo. Bus kreipiamas reikia
mas dėmesys fiskalinių (biu
džeto) ir piniginių klausimų de
rinimui.

Šalia kitų klausimų, palies
tas ir sostinės saugumo gat
vėse reikalas. Nbconas juokda
masis nurodė, kad B. Rimų ap
linka būsianti labiau apšviesta, 
gi dar šią savaitę laukiama ati
tinkamų svarstymų saugumo 
gatvėse klausimais. Šią savaitę, 
be to, vyk® pasitarimai ir su 
Pentagono kariniais vadovais.

Vietname
SAIGONAS. — JAV kari

nės vadovybės žiniomis, paste
bėta pagyvėjusi priešo veikla 
neutralioje zonoje. Pastebėjus 
veiksmus, amerikiečių bombo
nešiai, artilerija ir karo laivai 
penkius kartus apšaudė neutra
liąją zoną ir joje įsistiprinusio 
priešo bunkerius.

JAV karinės vadovybės ži
niomis, netekus dviejų helikop
terių, ligšiol numuštųjų JAV 

, helikopterių skaičius siekiąs 
1.000.

KALENDORIUS
Sausio 28 d.: šv. Petras Nl., 

šv. Konstancija, Kaributas, Ni- 
’jolė.

Sausio 29 d.: šv. Pranciškus 
Sal., šv. Flora, Girkantas, Ban
guolė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

įe ir jos apylinkėse šiandien 
galimas sniegas su lietumi, šal
čiau vakare, temp. sieks apie 30 
1. F., ryt — šalčiau, debesuota.

Saulė teka 7:07, leidžias 4:59.

JAV didmiesčiai laukia valdžios pa
ramos.

Saulė vakar jau švietė Kali
fornijoje.

• N. Zelandijoje užvakar de
monstrantai sudegino JAV vė
liavą. Tai įvyko į Aucklandą 
atplaukus amerikiečių raketo
mis apginkluotam laivui.

• Hong Kongo gripas pasiekė 
Lenkiją. Pranešama apie 177. 
000 susirgimo atvejų.

• Ispanijoje šiomis dienomis 
suimta apie 300 studentų.• ' f

Kalifornija valosi 
po katastrofos

Valymo darbai po 9 lietaus 
dienų

LOS ANGELES. — Preziden
tas R. Nbconas ir Kalifornijos 
valst. gubernatorius R. Reagan 
visoje valstijoje paskelbė “ka
tastrofos padėtį”, šiuo metu 
vykdomi valymo darbai, tačiau 
dar praslinks nemažai laiko, 
kol bus atstatyta normali pa
dėtis ypač kai kuriose pietų 

t Kalifornijos srityse bei Los An
geles miesto apylinkėse ir ke
liuose.

; 9.000 gyventojų neteko
pastogės

Apskaičiuojama, kad daugiau 
9.000 Kalifornijos gyvntojų ne- 
'teko namų ar juos rado netin
kamais gyventi. Ligi vakardie

Italijoje kelias dienas vyko studentų demonstracijos, nukreiptos prieš 
komunistus. Reikštas pritarimas Čekoslovakijos laisvės siekiams. Čia 
matyti, kaip Romos gatvėse jaunimas apspiaudo sovietų vėliavą ir ją 
sudegina.

Trumpai iš visur
L. B. Johnsono 

atsiminimai
Tikisi ,1,5 mil. dolerių pajamų

NEW YORK. — Pirmasis 
buv. prezidento L. B. Johnsono 
atsiminimų tomas pasirodys ki
tais metais. Po jo, kas metai, 
seks dar du tomai. Tikimasi 1,5 
mil. dolerių pajamų — jos bus 
paskirtos Johnsono fondui Te- 
xas universitete.

, • H. C. Lodge Paryžiuje ta
rėsi su P. Vietnamo ir Austra
lijos diplomatais.

• Pekinas puolė Nixoną — 
jis esąs “monopolių kapitalistų 
klasės atstovas” ir, kaip ir kiti 
prezidentai, ginsiąs “JAV im
perializmą”...

• Nbconas — antikomunistas
— teigia Š. Korėjos radijas. E- 
są, Nbconas, tai “pats žymiau
sias antikomunistas respubliko
nų fašistų tarpe ir karinis ma- 
'nijakas”.

nos žuvusių skaičius siekė 91. 
Jie žuvo dėl įvairių priežasčių 
— vieni susisiekimo nelaimėse, 
kiti užgriauti slinkusių žemės 
masių ar dumblo, ar paskendo ir 
buvo ištikti širdies smūgių, smė 
lio maišais stiprindami savo na
mus. Piniginiai nuostoliai siekia 
nemažiau 30 mil. dolerių.

' Prez. Nbconas, dėl nelaimės, 
jo gimtąją valtsiją ištikusios 
(pirmą kartą po 31 metų), nu
rodė, esąs sujaudintas, žuvus 
gyventojams ir jiems kenčiant. 
Jis paskyrė, iš specialių fondų, 
3 mil. dolerių pirmajai pagal
bai.

Pastaruoju metu kilo ir pa- 
’vojus žmonių sveikatingumui. 
Aukštumų gyventojams patar
ta negerti nevirinto vandens.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raitus • Mausimus siųsti adrese:

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, BL 60686

’ PAŽANGA SIRDiES NEGEDOViŲ ’

TAISYME
Visi žmonės —ne vien gydytojai 

turi dirbti daug širdies negero
vių taisymo pagreitinimui ir pa
tobulinimui.

•• -i- •«* .. ..

Mediciniškas reikalavimas

Širdies perkėlimas daugiausia 
dėmesio sukėlė 1968 metais. Per 
12 mėnesių buvo perkeltos 98 šir 
dys. Pirmasis perkėlimas jvyko 
1967 m. gruodžio 3 d. Cape 
town mieste Pietinėje Afrikoje. 
Iš minėtų 98 pacientų 1968 m. 
gruodžio mėn. dar buvo gyvi 44. 
Iš dvidešimties pacientų, operuo 
tų pirmame pereitų metų pusme 
tyje (1967.XII.13-1968.VI.13) tik 
du sulaukė 1968 m. gruodžio 3 d. 
Šitą naują širdies sutrikimų gy

dymo būdą supo bereikalinga 
publicistika — tiek girianti, tiek 
kritikuojanti. Dabar jau paaiškė
jo^ viena? neužginčijamas daly
kas; gerai išlavintų profesiona
lų grupė gali perkelti širdj. Visa
da ligonio stovis tokiais atvejais 
esti labai sunkus, tokia operaci
ja, rizikinga, čia dar atsiran
da moralinės ir teisinės sunkeny
bės, liečiančios davėją. Davėją 
laikoma mirusiu tada, kai jo sme 
genys paliauja dirbę. Tai įrodo
ma neurologiniais tyrimais ir e- 
lectroencephalographiniais atžy- 
mėjimais.

Vien techniško sugebėjimo 
perkeliant širdį negana. Reikia 
nugalėti kitas lygiai sunkias kliu 
tis. Pirmoji jų—tai naujos šir
dies prigijimas naujame kūne. 
Naujoji širdis turi palaikyti žmo
gaus gyvybę kritiškiausiu poope
raciniu metu. Antra kaip ga- 
gaftma pažinti pačią naujos šir
dies atmetimo pradžią naujame 
kūpę. Toliau — kokias geriausiai 
gelbinčias ir mažiausiai žalo
jančias priemones reikia naudo
ti širdies prigijimui pagelbėti. 
Dar, sunkenybėm ne galas -reikia 
sužinoti, kaip ilgai perkelta šir
dis galės būt apsaugota nuo at
metimo. O kur dar sunkenybės, 
surištos su taip gydytų ligonių 
priežiūra,, kur tokiam perkėlimui 
reikalingos fizinės ir finansinės 
galimybės. Pirma šitos sunkeny
bės turi būti nugalėtos, kad šir
dies perkėlimas būtų priimtas ša
lia kitų vartojamų širdies gerini 
mo *~

Širdies perkėlimas toli gražu 
nėra joks šviesus kaip jj laikraš
čiai, atvaizdavo. Prie minėtų sun
kenybių prisideda kitos, lygiai 
svarbios. Reikia surasti pakanka
mą kiekį sveikų davėjų širdžių. 
Širdies perkėlimas nesumažins 
mirtingumo dėl širdies negero
vių tol, kol, tąs perkėlimas pri
klausys nuo tinkamo technikos 
ir laiko atžvilgiu bendradarbiavi 
mo trijų dalykų; 1. patyrusio chi
rurginio ir imunologinio perso
nalo. 2. sunkiai sergančio ligo
nio, kurio stovis dar gali opera
ciją atlaikyti. 3. sveikos ir gy
vos širdies.

Gerai, kad atsirado pirmas drą 
suolis gydytojas ir įrodė, kad ga
lima Žmogaus širdį perkelti. Ta
da prasidėjo dar stropesnio šir
dies užlaikymas ir jos prigydymo 
patobulinimas. Paaiškėjo, kad 
reikia gerinti kraujotakos apara
tūrą. Toks gerinimas yra labai 
svarbus širdies neprigijimo reiš
kiniams atsiradus. Tokie reiški
niai dabar dar yra neišvengia
mi, Todėl visi lietuviai saugoki
mės nuo širdies ligų dar šian
dien. Imkime tinkamai gyventi 
ir tinkamai gydytis dar prieš šir
dies susirgimą. Dabar mes juo
kaujame dėl širdies apsaugos pa
tarimų, imame gydytis tada, kai 
jau kruti11? sųvarsto nepakeliami 
skausmai. Tai blogiausias savo 
sv^jkatos prižiūrėjimas. Tas tin
kinąs gydymas,ir .gyvenimas su
sideda iš sekančių dalykų.

nda
Širdies apsaugos pagrindai
Norėdami savą širdį krūminėje 

kuo ilgiausiai, sveiką užlaikyti, 
turimą visi sekančius da^įjus at
likti. į. gurkime šeimas, tik svei
kų . šeimų asmenys: tokių tėvų 
vaikai gauna sveikiausią . pąvel- 
dėjjrpą. 2. Sutvarkykime savą ap
linką visi lęar^ų SįUSitąrę; mūsų 
laikraščiuose tenebūna talpina
mi riebiems valgiams receptai* 
Nerenkime ir nelankykime Pa' 
rengimų, kuriuose taukai žmo
nėms per barzdą varva. Kultūri
niai dalykai tebūna mums svar
biausiu maistu — valgykime gy
venimui, gerų darbų atliki
mui, o ne smaguriavimui. 3- 
Vaikus savu pavyzdžiu pra
tinkime prie vargo, suprakaitavi- 
mo, žvarbaus oro pakentimo, iš
alkimo, nuovargio... Tai jiems 
padės apsaugot savąs širdis. Le
pūnėliai primieji.,krenta bet ko
kioje kovoje. 4* Nuodus dar šian
dien prašalinkime °uo savęs *r 
savo vaikų. Tegul kartą visam 
laikui lietuvių gyvenvietės atsi
krato nuo pikčiausių šašų: smuk 
lių, rūkyklų, apkalbyklų ir Jų pa
laikytojų. 5. Kiekvienas žmogus 
turi turėti kultūringam džiaug
smui kampelį: bažnyčią, koncer
tų salę, .sporto ąikštę, daržą, dar
želį, pajūri, parką, pamiškę... 
Ten jis atleis savo įtemptus ner
vus. Tokie nervai yra didžiausios 
mūsų sveikatos giltinės. Jpraski- 
me bažnyčiose ir visur kitur visi 
sutartinai nuo širdies giedoti — 
dainuoti, deklamuoti,: žaisti ir ar
timui gerus darbus dirbti. Tesu
grįžta į lietuvio pastogę geriausi 
mūsų širdies sargai: talkos, jau
nimo ir senimo žaidimai — po
kalbiai kultūringais reikalais, su
tartinės, bendros maldos, vaidi
nimai, brandžių ir šviesių žmo
nių pagerbimai, geri filmai, pa
rodos, išvykos į muziejus, gėly
nus, miškelius bei uogynus su! 
grybynais. Marios yra sveikatai t 
palaikyti priemonių — tik mes’ 
jomis naudokimės. Dievo garbi
nimas yra įmonių gerėjimas. 
Tad ir imkime Aukščiausiojo vą- 
lią pildyti tapdami kasdien vis 
žmoniškesniais. Tai ir bus aukš
čiausios rūšies malda. Vadai čia 
rodykime pįrmįeji pavyzdį sąyų 
darbu, net kruvino prakaito pa
reikalaujančiu. Kitąip mūsų baž
nyčios, koncertų salės, sporto ąik 
štės tik vėju bus užpildytos. Tin
kamai besimeldžiantieji, bespęr- 
tuojantieji... visada bus sveikes
nių širdžių savininkai. ; ,,,z.5 ..

Maistą jau dabar priimkime 
sveiką savo širdžjąį; žalėsius (sa
lotas, salieras, kopūstus) po ketu 
ris kart per dieną naudokime. Ci
trininius vaisius ir jų sultis visi 
kvortomis gerkime. Nevartokime 1 
nė vienas pepsų ir nudažyto van
dens, pavadinto “...tjrink”. Visi 
daug liesos mėsos naudokime jr 
iš pieno gautų baltymų (liesų) 
kuo daugiausia valgykime: čia 
liesūs sūriai, varškės, jagurtai, rū 
gūsis penas, pasukos, kiaušinio 
baltymas yra pagrindiniai Šir
dies ramsčiai. Su miltiniais ir 
krakmoliniais yalgiąis (įskaitant 
ir bulves) rečiausiai giminiuoki- 
mės. Daugiau gyvu žodžiu chika 
giškiams bus gydytojo nurodyta 
Alvudo kultūriniam Šeštadieny
je, vasario 1 d. 6 v.v. Marųuette 
Parko liet. katalikų parapijos sa
lėje. -

6. Vaistai minėtini paskutinė
je vietoje, nors jie nėra menkiau
sios reikšmės. Ypač visi pagyve
nusieji turi dabar pradėti varto
ti sekančias vaistines paspirtis sa
vo visam kūnui - kartų ir šir
džiai: a). Vartoti savo gydyto
jo pritariami, cinko sulfato kap
sules visą amžių, b) Gerti Aler- 
tonic po tris valgomus šaukštus 
per dieną prieš valgį. Minėto ęjn 
ko kapsules po tris per diemį, pa-

Dail. Juoeo Kiburo pieštos, Vytauto Žygo apšviestos dekoracijos: pir
mas veiksmas pasakos “Džiaugsmas” Alvudo Vaikų Teatro pastatyme, 
Jaunimo Centre-, sausio 19 d. Bičių aviliai, sirpstančios kriaušės so 
de, gėlės darželyje vaikuose žadino grožio pamėgimą.

Nuotrauka, lietuvių foto archyvo (A. Kezys)

valgius, c) Imti jodo bent vieną 
tabletę po pietų, d) Valgyti krem 
zles (liesą šaltieną), e) krauja
gyslių praplėtimui imti Cerebro- 
nicfną ir Pavabid, f) Dar gydy
tojas galės paskirti kraujo krešė
jimą mažinančių vaistų (Hep 
-Nine- B), specialiai širdies krau 
jagysles išplečiančiųjų tablečių 
(Cardilate, Peritrate...), g) Vy
riškų- moteriškų hormonų, h) 
jVisa tai išpildžius ir cholestero
liui nemažtant kraujuje, pavarto
ti riebalus ■ kraujuje mažinančias 
kapsules (Atromid -S).

7. Reikia tvarkyti perdidelį 
svorį: būsime asmenybėmis, ta
da maistas mums bus tiek prie
monė gerų darbų atlikimui, o ne 
vien gyvenimo tikslas. Tvarkytis 
reikia su pairusiais nusiteikimais 
— emocijomis. Gydyti reikia vi
sas kitas ligas: pakeltą krauojo- 
spūdį, cukraligę... Tik tada mes 
galime tikėtis rečiau gydytoja sa 
vo namuose regėti ir ląikų pas 
laidotuvių direktorių nukeliauti.

IŠVADA. Užbėgimas ligai už 
akių yra geriausias sveikatos už
laikymas. Paveldėjimo mes, jau 
gyvenantieji, nepakeisime, tik jo 
pasėkas galime sušvelninti. Už i 
tai savo pačių persitempimą ner
vų, apsinuodijimą riebalais, ni
kotinu ir svaigalais bei plepalais 
sukeltas negeroves •— mes priva
lome stengtis pašalinti- Tai atlik 
sime subręsdami savomis asmeny 
bėmis į tikrus žm.onets. O tokio 
subrendimo atsieksime gerinda
mi aplinką, vis; sutartinai dirb
dami. Visi stiprinkime savas as
menybes gerus darbus dirbdami 
ir visi vienas kitą pralenkdami 
švieskiųiės šių dienų mokslo švie 
sa, Tada mums pakaks savų šir
džių, mūsų aipžiųi.
PASKAITYTI. Medical World 
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TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BUSI.

Gerią yąndenį, laikosi dietos, 
svoris krenta ir stebisifc-'j į). /AiV- ?' t joj;

KLAUSIMAS. Didžiai Gerbia
mas Daktare, malonėkite pareikš 
ti savo nuomonę žemiau pateiktu 
klausimu. Dirbu vienoj labora
torijoj, kurioj dauguma tarnau
tojų moterys. Svorio numetimui 
naudoja metodą, kuris aprašytas 
knygoje: “The Doctor’s Šuick 
Weight Loss Diet”. Šią knygą pa
rašė Irwln Maxwell Stillman, M. 
D. ir Sam Sinclair Baker. Knygą 
išleido Prentiee Hali Ine., En- 
gleMood CHffs, N. J.

Pagal aprašytą metodą reika
linga į dieną išgerti po aStuo- 
nias stiklines, rodos aštuonių un 
cijų talpos, vandens. Tos mo
terys laikosi dietos ir po tiek van
dens kasdien išgeria. Per 3-4 dįe 
nas joms nukrito svoris nuo 4 iki 
8 svarų.

Man kyla klausimas, į kurį no 
rėčiau atsakymo “Draugo” Svei
katos skyriuje: ar nekenkia žmo
gaus organizmui toks didelis van
dens kiekis (8 stiklinės į dieną) ir

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. BSrd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. BSrd Street
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS 0B GAMINIAI 

Meg pateiefonuoeime jflsu gydytojui

ar šis metodas rekomenduotinas 
svorio numetimui. Su pagarba.

ATSAKYMAS. Nekenkia. Ne 
rekomenduotinas, ir štai dėl ko. 
Svorio numetimas yra priešin
gas veiksmas svorio uždėjimui. 
Vandenį gerdamas nė vienas dar 
nenutuko — lašinių Jam nepri
augo. Tą žino kiekvienas kiau
lių augintojas. Reikia numesti la
šinius, kad riebios moterys sulie
sėtų. Vandens daug išmetama 
ir dėl to pirmose savaitėse minė
tai daug svorio nustojama dėl 
vandens gėrimo. Mat, vanduo 
yra geriausias šlapimo varytojas. 
Tą žino visi dabartiniai gydyto
jai. Todėl sutinusiems ligoninis 
dabar duodama daug vandens 

— jie išmetą lauk ir tą, lęą 
išgėrė ir dar daug kūne esančio1 
vandens. Bet su vandeniu eina 
ir druskos. Tuoj tos moterys pra
dės negaluoti kitais,galais,*-- jps 
eis. pas gydytojus, dąr ir. dėį tf), 
kad klausė mediciniškos pesąrųo- 
nės nors ir gydytojo parašytos 
- už sviestą ir tūli gydytojai pa
jėgia savo asmenybę parduoti. 
Jau vien dėl greito (Šuick) ,»yo- 
rio numetimo ta knyga į rankas 
neimtina, juo labiau kas ten pa
rašyta neskaitytiųą ir nępįįdyti- 
na. Kvailių žuvelių žvejybai jo
kios ir panašios knygos rašomos. 
Visai gerai daro tos moterys, kad 
laikosi dietos: dėl to jos meta 
svorį. Bet, kam čia koks nors 
metodas reikalingas; net piemuo 
Lietuvoje žinojo, jog gerai neše- 
riamos karvės ĮX*ė žiemą esti pa
vasarį vos paeinančios. Kitas , 
net prikelti prisejna prieš išve
dant jas ant pavasario žolės. Tai
gi, būkime jausmais sveiki. Taįa 
valgyje turėsime saiką. Tokie bū
dami nesunkiai ir suliesėsųne. Sa 
vas valgymo klaidas atitaisysime. 
Jausmais nesveikam nutukėliui 
jokie metodai suliesėti nepadės, 
nes jis nori negalimo: tpkįę 
viliasi suliesėsią kokio stebuklo 
paveikti. Ta knyga patardama 
yartoti daug vandens tik tą gerą 
padaro, kad šiaip pasakius ma
žiau valgyt niekas neklausys. O 
pasakyta, mažiau valgyk ir 
daug vandens gerk tai jau kas 
kita jausmais susilpusiam žmo
gui, Toks gauna paskatą save su
imti nagan dietos prisilaikant.

Panašiai būdavo Lietuvoje su 
perkarusiomis - oda ir kaulais at
rodančiomis — dvarininkų duk
terims. Jos viščiukų turėjo^ bet 
nevalgė. Tik patarus valgyk to

RICHMOND

Užsieniniu
Taisymas

ir vietinių 
Rrl klauso

GR 6-8164 OR 6-6868
Sav. — Juozas (Joel Juraltls

SERVICE

fe 6Srd St.
suternėblllų Į
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DEKORAVIMAS
16 VIDAUS IR 16 LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis |:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
IIHdUIIUIINIIUIIIIIIHHiniNUIIIIIIHIinill

kias vištas, kurios yra taip juo
dos, kad nė vienos baltos plunks
nos nebūtų — jos imdavo vištie
ną valgyti. Na ir kirsdavo jos to
kias vištas,. Kiekvienas savaip 
suserga ir pagal savo asmenybės 
pajėgumą susitvarko. Taigi, prisi
laikykite saiko valgyje, balansuo
tai maitinkitės, tada ir daug van
dens gerdami sveiki būsite. Ame
rikoje gyvenantiems vietoje van
dens daug geriau gerti daug ne
saldintos grąifrukto sunkos. Tai 
bus tiek pat vandens paėmimas 
ir dar labai daug mineralų su 
vitaminais. Taigi tegul tos mote
rys prisilaiko šio skyriaus pato
bulintos minėtoj knygoj aprašy
tos dietos. Sėkmės. Su lietuviška 
galva visada toliau nueisi, o be 
jos net iš savo kiemo savų durų 
gali neatrasti.

GARBAGE DRUMS
WITH įOVĘRS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113 

:-------
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LEO'S SINCLAIR SERVICE

'LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-np ir Motorų Remontas
5759 So. Western Am.

1M Kampas 581h Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS - Tel. RE 7-5168

1m
MOVING

NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas

metų patyrimas 
VVA 5-9209 Chicago, Illinois

■"* .y.!"1 "■ 1 . ........—

Heating Contractor
įrengiu naujus ta- peretatau ee- 
nua visų rtulu namo apšildymo 
pečius lr alr condltlo nlng 1 
naujus lr ssuus namus Stogų 
rinas (ąruttois), .vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbta ml-ate lr užmleečiuoee. 
Darbas atliekamas greitai lrzą- 
žtntngal. ApakatGlavlmal nemo-

DOMAS BUKAUSKAS
HEATTNG A SHEET KET,

kiSSSV^EK.*' “•

mo-
.1 
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Ofisas 5148 VVest 68rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717

Rezid.: 8211 West «0th Place 
KEpnbliu 7-7888

CHIRURGAS 
Valaųdo&: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais utdaryta. Antra,dienia,ls lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest Kini Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vat. vak.
■ fteštad. 7—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. 476-4042 

tel. iVAIbrook 5-3048

Dn.TBALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 8. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

PrĮima ligonius pagal susitarimą: 
Jei neatsiliepta, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUS V, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofisu telefonas: PR 8-.322V 
Rez- telef. VVAlbrook 5-5076

#R. C, K, BOBELIS
Inkstų lr slapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0588 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. .388-2233

DR. PEYER Y. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1»4, vakar. 7-9
outr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DB. S, ir M. BUDBYS
ALERGIJA

275J VVest 51st Street
Valandos: antradleniato, paoKtaJie- 

nals 2—9 v., fieštadlenlaia 10-1 d p. 
Lisonlal priimami pagal sualtortma.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ELL. 60629. Tel. LUdlotV9500 1

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & fotgn. 9
$15.00 per year outside Cook County and in Caja. S

Prenumerata: Metams 14 metų 3 mėn. 1 :n Ė
Cook Cour.ty, Illinois $17.00 9.00 5.00 2g' 3
Kitur JAV ir Kanadoj $15.00 8.00 4.50 I5 3

* Redakcija dirba kasdįj S 
8:30 — 4:30, šeštadieniu 3

I

* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal pusita.rima: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Olh. 7.35-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6149 So. Pulaski Hoail 
Valandos pagal suaitarlma

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

Akušerija Ir moterų ligos 

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, Bkambinti: MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija tr moterų Ilgos

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

Vai. kasdien 1—3 lr 6—-8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest OSrd Street
Plrmad,, antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.■ .... ■■■■• --------- - .......... .... .. .....
Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JAYULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 7lst Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 lki 9 v. v., 
šešt nuo 9 iki 1Ž vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. OSrd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1881
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. WALYER J. KIRSYUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. SeStad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uzdaryla.
Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DB. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienlua 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vat ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lki 8 vai. p. p.

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

DB. MABli* LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimu

Ofiso tet PR 8-777$. Rez. PR 9-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštad. » v. r. —- t v. povteL

8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kai 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 3 
niais — 8:30 — 12:00.

ASSOCIATE OPTOMETRISTI 
Lietuviškai kalba

DB. FBANK PLECKAS, 09.
S424 W. 68rd SU. GR 6.7044 

Tikrina akis. Pritaiko aklnlns ,
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą.
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSYELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namų 935-7697

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

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DB. E. BINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vat, plrmad., antrad,, ketvirtad. 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč 
SeStad. 8 v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAIYIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69tb Street
Ofisas laikinai uždarytas dšl dakta 

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUYIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DB. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2920 
Namų tet 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 68rd Street 

-t Ofiso tel. REllanee 5-4410
Rez. GRoveblU 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vat 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. n.n. 
lr vakarais pagal susitarimą.

DB. P. STBIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir Chirurgija
Ofiso. 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., peniktad 10—1: 
v. r., 3-8 v. vok. Šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tet VVA 6-8099

DR. VYY. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-122.3

Ofiso vat: Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 iki ! 
v. v. Šeštad. 2—4 vat popiet lr kiti 
latku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-6191

DB. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitaru* 
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak.

------- Trečiad. Ir Sefitad. uždaryta
Telefonas —- GRovehiU 6-2825
DB. A. VALIS. LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PECIALVB® AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVeat 69tb Street 

Valandos: 1 iki 4 lr 6 Ilki 8 v. vak. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tet PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8180
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 7lst Street

Vat: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-6 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakaro.
Šeštadieniais 11-1 vaL popiet



PLB pirmininką

AMŽINYBĖN
Kai iš mūsų tarpo išsiskir'a 

kuris mūsų *autietis, su liūdo- 
siu jį lydime, nes tuo pačiu 
jau mažėja mūsų tautinis pa
jėgumas išeivijoje. Juo labiau 
mes gedime tų, kurie savo vi
suomenine ve;kla yra plačiau 
pasireiškę ir savo darbais yra 
nepakartojami. Jie iškeliauja 
amžinybėn, palikę darbo va 
šius, kiti tegali tęsti tik savo 
darbus.

Šiomis dienomis (sausio 281 
atsiskyrė su šiuo pasauliu di
delis visuomenininkas Juozas 
Bachunas, Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas. 7 n 
jo mirtimi netekome ne tik vi
suomenininko, spaudos darbu i 
tojo, knygų leidėjo, bet svar
biausia — pasaulio lietuvių 
jungėjo bendriems tikslams. 
Vargu kas kitas yra taip glau
džiai sujungęs laisvojo pasau
lio lietuvius, kaip velionis, ir 
vargu galima tikėtis, kad kas 
nors šioje srityje jį pavaduos. 
Jo kelionės Australijon ir Eu
ropon, jo la nkymasis įvairi ase 
JAV-ių - Kanados lietuvių ko
lonijose buvo apvainikuotas 
lietuvių apjungimu bendruo
menėje ir daugelio įjungimu 
lietuviškan darban.

Šiam didžiuliam uždaviniui 
— lietuvių apjungimui išeivi
joje — jis buvo pašauktas ge
rokai vėlai, tik prieš šešerius 
metus, kada buvo išrinktas 
PLB pirmininku. Bet savo pa
reigoms atlikti jis nesigailėio 
nei pastangų, nei lėšų, netau
sojo nei savo jėgų, nei ener
gijos. Būdamas kelionių mė
gėjas, iis jas panaudojo ap
jungti išeivi ios pozityviosioms 
jėgoms ir tai davė geru re
zultatų. Jaunimo kongrese ir 
pereitų metų PLB seime buvo 
atstovauiami lietuviai plačiai 
ir visuotinai, dalyvaujant at
stovams iš visų laisvųjų kraš
tų. kur tik yra didesni būriai 
išsisklaidžiusių lietuviu. Ir tai 
neliks be atgarsio tolimesnei 
išeivijos veiklai bei tautin u 
uždavinių siekimui.

*
Kuriant Lietuvių bendruo

menę, labiau buvo atsižvelgia
ma į stovyklines sąlygas, ne
gu i normalaus gvvenimo ap
linkybes. Išsiskirsčius pasauly
je. kiekvienai bendruomenės 
daliai reikėjo prisitaikyti vie
tos sąlygoms ir kraštų įsta
tymams. O juk kiekvienas kraš 
tas gyveno savu gyvenimu, 
prie kurio turėjo taikytis ir 
ateiviai. Dėlto nebuvo lengva 
sukurti bendrinę organizaciją, 
kuri siektų tautinių tikslų, at
sižadėdami savo grupinių ar 
organizacinių reikalų. Nebu
vo lengva sukurti iš išsibars- 
čiusios tautos dalies valstybę 
svetimose valstybėse. Tai buvo 
jaučiama ypač tuose kraštuo
se, kuriuose senieji ateiviai jau 
turėjo organizacines tradicijas 
ir nusistovėjusį veiklos kelią.

Daug laiko ir nemažai pa
stangų buvo paaukota vien tik 
organizaciniam darbui. Net ir 
po daugelio metų bendruome
nė dar dažnai yra tartum sve
timas kūnas, nepajėgiąs su
augti su visais išeivijos lietu
viais. Reikėjo kartais heroiš- 
kų pastangų, kad bent didžioji 
lietuvių dalis ieškotų bendro 
kelio, kuris vestų tautos dalį 
per savus kultūrinius laukus

Spaudoj ir gyvenime

DIDĖJANTI

Plačiausiai Chicagoje skaitomas 
dienraštis “Chicago Tribūne” sau
sio 20 d. įsidėjo Petro Indreikos 
raštą apie augančią rusifikaciją So
vietų okupuotoje Lietuvoje. Pasi
remdamas 1967 m. išleista knyga: 
“Lietuvos TS Respublikos ekonomi
ka ir kultūra”, P. Indreika prane
ša, kad Lietuvoje yra 496,000 mok
sleivių ir studentų ir iš jų reika
laujama, kad jie istoriją, geografi
ją ir matematiką mokytųsi rusų
kalba .......

Toliau pažymima, kad pagal 1£

PALYDINT
ir pagelbėtų laisvinimo veiks
niams viešumoj kelti laisvės 
bylą. O emigracija ne tik pra
eityje, bet ir dabartyje tam 
tikra prasme yra kurios nors 
tautos dalies paaukojimas sve
timiesiems. Pagaliau svetimuo
se kraštuose kūrimasis iš nau
jo kiekvieną ateivį įsiurbia į 
vietos gyvenimą ir sumaišo 
tautų mišiny.

Štai, tokiu metu PLB pirmi
ninko vietoje atsistojo senas 
ateivis Juozas Bachunas, turįs 
ilgą visuomeninės veiklos pa
tirti ir nestokojąs energijos 
darbuotis lietuvybės reikalam. 
Nors jo amžius jau nebuvo 
palankus dideliems užmojams 
ir svarbiems sprendimams, bet 
ir to dar užteko tapti tiltu 
tarp senosios ir naujosios lie
tuvių ateivijos, tarp čia gimu
sių ar jaunystę čia praleidusių 
lietuvių. Jis kaip tik buvo tas 
tarpininkas, kuris tampriau 
sujungė skirtingas lietuvių 
kartas ir visų kartų ryžtą 
siekti bendrųjų lietuviškų tiks
lų

*
Velionį J. Bachuną amžinybėn 

palydint, tenka žvelgti su di
desniu susirūpinimu bendruo- 
mpninėn ate’tin. Tai nereiškia, 
kad bendruomeninė .dėja tu
rėtų susilpnėti. Bet kaip tik 
reikėtų įsižiūrėti labiau į ve
lionies nueitą kelią, kuris bent 
trumpą laiką buvo tapęs Įvai
rių kartų jungtimi. Jo kelias 
gerai buvo ištiesintas ir iau 
spėjęs pasaulio lietuviams duo 
ti kryptį. Ne visuomet jis bu
vo tinkamai suprastas net sa
vo artimiausių, bet su nuosta
ba palaikomas tų, kurie nori 
lietuvybės ugdymą, lietuviška 
kultūrą ir laisvinimo veiklą , 
’aikyti pagrindiniais tautiniais 
s’ekimas.

PLB prmininkas nuošmdž’'ai 
sielojosi lietuviu susiorganiza- 
vimu ir iu likimu iš-živiįoie. 
Savo praktišku protu ir stip
ria valia ra siekė nubrėžti vie
ningam išeivijos keliui gaires 
ir panaudoti visas jėgas stip
resnei veiklai. Jis susrebėio su
kurti pagrindą, kuriuo atrėmė 
savo veiklą ir padėio reikštis 
joje kitiems. Jis mokėjo lietu- 
vrškan darban įtraukti jaunes
niuosius ir čia moksbis baigu
sius lietuvius. Jam iškeliavus 
amžinybėn, reikia laukti iš jo 
panėdininku tų pačių užmojų, 
tokio pat ištikimo patriotizmo 
ir noro pagei bėti pavergtai 
tėvynei ir išsisklaidžiusiems 
tautiečiams.

Mirtis yra natūralus kebas 
palikti visus darbus ir net auk 
štus postus. Tačiau liūdint iš- 
siskyrusiojo, kartu reikia ža
dinti naują ryžtą tuščiai vie
tai užpildyti. Velionis J. Ba
chunas savo pareigas tautai 
ir tautinei veiklai yra atlikęs. 
Gyvieji turi įsižiūrėti į jo pa
liktą pavyzdį ir pasekti jį bent 
lietuvybės meile, vienybės ska
tinimu ir visų lietuvių apjungi
mu bendriems uždaviniams. LTž 
lietuvišką veiklą velionis buvo 
atžymėtas Gedimino ordinu 
praeityje, už tą. pačia veiklą 
jis gerbiamas dabartyje, už 
auką savo tautai jis bus ži
burys ateities lietuvių kar
toms. Gyvieji jo darbus turi 
tęsti iki laimėjimo. Pr. Gr.

Su Korėjos klausimu visada 
ateina į pal. komitetą šaltasis 
karas su visais jo elementais: 
istorijos faktų kraipymu, savęs 
Svarinimu, antros pusės juodi
nimu, savųjų intencijų perkė
limu priešo pusėn.

Šiemet Rusijos atstovas (by
lą gynė pats Malikas) su iš vi
sų vietų surinktais įvairaus laip 
snio satelitais klasiškai atkūrė 
šaltojo karo taktiką ir žodyną. 
Ir tai daug kam buvo staigme
na, nes čia jau imta apsiprasti, 
kad Maskva bus atsisakiusi a- 
gitpropinės taktikos (iš juodo 
daryti baltą ir atvirkščiai) ir 
pasukusi rimtesnio problemų 
svarstymo keliu. Nustebęs, Aus 
tralijos atstovas pareiškė, kad 
Maskvos tezę gynusių kalbos 
buvo tokios, kokios girdimos 
tarp Maskvos ir Pekingo už įta
ką besiriejančių kompartijų, ta 
čiau jos tikriausiai nepriimtinos 
.TT politinio komiteto posėdžiuo
se.

“Jaltos dvasios” padaras
Korėjos problema yra “Jaltos 

dvasios” padaras. Ir Maskvos 
sąmoningai iš anksto suorgani
zuota. Mat, Jaltos konferenciją 
berengiant, Stalinas žinojo, kad 
paskutinę minutę prieš Japoni
jos sugriuvimą Rusija skelbs 
karą Japonijai, kad galėtų kar
tu su Amerika dalyvauti Tol. 
Rytų tvarkyme. Gal ne visur 
išėjo taip, kaip Maskva būtų 
norėjusi, bet Korėjoj pradžioj 
išėjo viskas pagal jos norą, nes 
Jaltoj buvo sutarta padalinti 
Korėją pagal 38 paralelę, kad 
vienoj ios pusėj Japonijos ka
rius galėtų nuginkluoti rusai, 
o kitoj amerikiečiai. Dėl pačios 
Korėjos nepriklausomybės at- t 
statymo nutarta kalbėtis vėliau. 
Rusams pirmiausia buvo svar
bu įkelti koją į Korėją.

Kai karui pasibaigus buvo 
pradėta tuo reikalu tartis, Wa- 
shingtonas suprato buvęs ap
gautas — Maskva nenorėjo nė 
kariuomenės išvesti, nė dėl vie
nos Korėjos atstatymo tartis. 
Tada JAV su tuo klausimu a- 
tėjo į Jungt. Tautas. Buvo su
daryta speciali JT Korėjos ko
misija, JAV neilgai trukus iš
vedė iš Korėjos savo kariuo
menę, kad galėtų per J. Tautas 
priversti ir rusus pasitraukti.

Kai pirmasis planas sužlugo, 
Maskva 1950 m. suorganizavo 
P. Korėjos užpuolimą, bet šian
dien su talkininkais teigia, kad 
pietiečiai užpuolė šiauriečius.

RUSIFIKACIJA

59 m. gyventojų surašinėjimą Lie
tuvoje rusų buvo 8.5 procento, o 
pagal 1967 m. surašinėjimą rusų 
Lietuvoje rasta !au 18 procentų: 
net 509,969 iš 3,040,000 gyventojų.

Toks nepaprastas rusų kolonis
tų procento padidėjimas Lietuvoje 
ryškiai parodo, kaip labai okupan
tai yra susirūpinę Lietuvos rusini
mu.

Gera, kad P. Indreika tokius fak
tus apie Sovietų kolonializmą iškė
lė didžiojoje spaudoje. J. Žvilb-

Audra dėl Korėjos tikslo nepasiekė
Bet sovietai mėgina pasaulio akis nukreipti nuo Čekoslovakijos

O. LABANAUSKAITE, 
'mūsų korespondentė ,J. Tautose

Maskvą tame kare pavadavo 
Kinijos kariai, bet ginklai, a- 
municija, apranga, maistas ir 
visa kita buvo Maskvos.

Sukūrė naują “teoriją”

Bet ir šį kartą planas neiš- 
degė — JT Saugumo taryba 
nutarė puolimą atremti ir vado
vybę pavedė Amerikai. Maskva 
tuo laiku boikotavo S. tarybos 
posėdžius, todėl tame posėdy 
nebuvo jos atstovo, kurs bū
tų galėjęs nutarimą vetuoti. Šie 
met atnešta į JT tuo reikalu 
nauja “teorija” — girdi, anas 
nutarimas neteisėtas, nes jam 
trūksta Rusijos pritarimo. Tie
sa, to “argumento” pats Mask
vos atstovas nepriminė, bet juo 
operavo keli samdiniai, kadangi 
apie tokią nesąmonę pačiam 
Maskvos atstovui kalbėti nebū
tų rimta.

Taigi J. Tautų vardu kelin
tas metas P. Korėjoj tebėra 
JAV kariai ir veikia JT komisi
ja, kurios uždavinys yra bu
bėti ir ieškoti progų skatinti 
‘Korėjos susivienijimą. O Rusi
ja jau kelintas metas kovoja, 
kad JT komisija būtų panai
kinta, kad amerikiečiai pasi
trauktų iš Korėjos per 6 mėne
sius, kad Korėjos klausimo nie
kada nebebūtų JT gen. asam- švelninti savo nuodėmes dėl 
blėjog dienotvarkėj. Jis gi ten t Čekoslovakijos okupacijos.

Pietų Vietnamo kariai velka ryžių maišus, rastus netoli Hoi An, 225 
tonas. Tai didžiausias bet kada rastas grobis. Per mėnesį laiko rasta 
tiek ryžių, kad jais komunistai būtų galėję maitinti savo 10,000 vyrų 
ištisą mėnesį.

KARIAI BE GINKLO
ALMIS DRULIA

Vokiečių sargybos aplink kleboniją
Buvęs vaistininkas, gan inteligentiškas ir džentel

meniškas žydas L. Govšovičius skaitytojus nuveda į 
Pasvalį ir kaip savo gelbėtoją šviesiai pristato Pasva
lio kleboną kanauninką Kriščiūną. Mums yra žinoma, 
kad kan. Kriščiūnas jau pirmame bolševikmetyje Šiau- 
lių-Biržų traukinėlyje buvo chuliganiškai užpultas kom
jaunuolių bandos ir jį išgelbėjo Vienas jaunas vikaras, 
civiliai apsirengęs važiavęs tuo pačiu traukinėliu ir čia 
chuliganamas komjaunuoliams prisistatęs kaip saugu
mo darbuotojas Tą patį kan. Kriščiūną prieš kelis 
metus smarkiai kaltino ir tarybinis žurnalas “Švytu
rys”, kad esą kanauninkas globojęs žmogžudžius ir kri
minalistu^

Bet vaistininkas L. Govšovičius kan. Kriščiūnui 
ir kitiems kunigams duoda visai kitokią atęstaciją.

“Po manęs dar pabėgo mokytojas su žmona. Juos 
iki karo pabaigos laikė Joniškėlio klebonas, kurio pa
vardės nežinau (kan. Ruškys, buv. Panevėžio berniu
kų gimnazijos kapelionas — Al. D.). Po kelių dienų 
parašiau raštelį Pasvalio parapijos klebonui kanau
ninkui Kriščiūnui aš jo nepažinojau. Prašiau apie save 
duoti. Anksčiau aš jo nepažinojau. Prašiau apie save 
ir savo padėtį ir paprašiau, jei įmanoma, padėti. Ma
nęs paimti jis atsiuntė du jaunus kunigus. Jie atėjo 
drauge su šia moterimi. Ji atidengė duobę, ir aš iš
lindau iš savo slėptuvės. Mes nuėjome į Pasvalio kle
boniją. Netoli jos sutikome sargybinius, kurie ten bu
dėjo, nes sklido gandai, kad Pasvalio klebonas pade
da žmonėms išsigelbėti. Mat, šaudymo metu dingo 
keletas žmonių, kurių negalėjo surasti, ir kažkodėl bu
vo kalbama, kad tuos žmones išgelbėjo Pasvalio klebo
nas. Praėjome pro šį postą. Bet sargybiniai, maty, už
uodė ir staigiai pasuko paskui mane. Aš toliau kalbė
jausi su vienu iš kunigų, atseit, šis reikalas mūsų ne
liečia. Pagaliau sėkmingai praėjome postą.

atsiranda tada, kai JT Korėjos 
komisija turi ką nors pasaky
ti. JAV ir pačios J. Tautos lig
šiol vis atsako, kad JAV kariai 
iš ten išeis tada, kai P. Korė
jos vyriausybė to panorės. Ši 
gi ikšiol ir šiemet prašė, kad 
niekas nebūtų keičiama, kad 
iš P. Korėjos nebūtų atimta 
JT globa, nes kitaip jai grėstų 
naujas užpuolimas.

Revoliucija išėjo stipresnė

Nors šiemet buvo suorgani
zuotos visos jėgos tikslui pa
siekti, bet rezultatas buvo lie
sesnis nei kitais kartais — gen. 
asamblėja 71 balsu prieš 25 at
metė visus sovietų reikalavi
mus, pakartojo seną nutarimą, 
kad JT turi teisę įsikišti į Ko
rėjos bylą, kad turėjo teisę pa
vesti JAV ją ginti nuo užpuo
limo ir dabar jai padėti saugo
tis nuo naujo užpuolimo, kad 
ten veikianti JT komisija dar 
reikalinga, nes dirba naudingą 
'darbą. Kadangi šiauriečiai per
eitais metais pradėjo landžioti 
į P. Korėją sabotažo ir teroro 
tikslais, komisija paraginta pa
didinti savo budrumą ir dažnai 
informuoti JT gen. sekretorių. 
Taigi rezoliucija išėjo stipres
nė už anksčiau buvusias.

Kodėl Maskva taip paspaudė 
Korėjos bylą? Manoma, kad 
JAV juodinimu bandė kiek pa-

Kunigai mane paslėpė klebonijoje. Ten pernakvo
jau, o kitą dieną susitikau su kanauninku Kriščiūnu, 
Kuris nuvedė į klojimą. Ten išgyvenau apie 2 mėne
sius. Prasidėjus šalčiams, turėjau slėptis tvarto pastogė
je, kur buvo sukrautas šienas. Po kelių savaičių aš 
turėjau pasiieškoti kitos slėptuvės, nes čia ilgiau pasi
likti buvo negalima. Kriščiūną įtarė, kad jis kažką sle
piąs, ir vokiečiai jau net buvo atvykę patikrinti. Aš 
juos pro langą mačiau, bet kažkodėl į tvartą jie ne
užėjo...

Tada sutiko mane priimti Gružių kaimo klebo
nas kunigas Bumša. Pas kunigą Bumšą oficialiai už
ėmiau bažnyčios tarno vietą. Kunigo Bumšos globoje 
išbuvau iki pat karo pabaigos, nors paskutiniuosius 
pusantrų metų oficialiai jau nebedirbau. Kunigas Bum
ša buvo labai įdomus, didelės erudicjos žmogus. Jis 
mokėjo daug kalbų, o taip pat buvo ir geros širdies.

Už išgelbėjimą esu dėkingas kanauninkui Kriščiū
nui, pas kurį po karo buvau svečiuose; jis buvo jau 
mivisiškai senas, gyveno Pasvalyje. Taip pat esu dėkingas 
klebonui Bumšai, kuris 1955 m. mirė greitąja džiova 
(deja, nieko mes negalėjom jam padėti)”, baigia savo 
atsiminimus vaist. L. Govšovičius, o visi čia cituoti 
pavyzdžiai faktais kalba, kokios didelės rizikos nacių 
okupacijos metais ėmėsi dalis Lietuvos kunigų gelbėda
mi žydus vienoje iš tragiškiausių jų gyvenimo epochų.

Kaip straipsnio pradžioje minėjome, knygoje “Ir 
be ginklo kariai” surinkti faktai kiek tai liečia kuni
gus ir bendrai plačiąsias lietuvių mases, nėra pilni. 
Pilno, plačios apimties dokumentų rinkinio gal teks dar 
ilgai laukti. Bet nemaža dalis faktų, surintų veikale 
“lr be ginklo kariai” lieka dokumentu, įrodančiu, kad 
lietuviai daugeliu atveju buvo ne žudikai, bet tikrieji 
žydų gelbėtojai nacių siautėjimo metais.

Mintyse sugrįždami į anuos žiauriuosius metus, 
kada pačių komunistų išleistos knygos liudijimu dide
liu humaniškumu nušvito ir eilės kunigų vardai, kar
tojame poeto Algimanto Mackaus žodžius iš “Augin
tinių” poemos:

— Nedrįsdama surizikuoti neapykanta,

klaikioj likimo atpažinimo sekundėj 
aš uždengiau rudąsias Jureko akis 
nuo saulės smūgio, saulės įniršimo.
Tegu palieka jo išsirpusiose akyse 
falsifikuotas mūsų amžiaus vaizdas.
“Slėptuvės Vilniaus archyve” skyriui baigiantis
Šviesųjį istoriką kun. dr. J. Stakauską gerai prisi

mena ir laisvėje gyvenantieji lietuviai inteligentai. Po
etas K. Bradūnas iš prisiminimų atskleidžia šį epizo
dą:

“1937 metų rudenį, atvykęs į Kauną ir pradėjęs 
studijuoti Teologijos-Filosofijos fakultete literatūrą, ar
timiau susidraugavau su visu būriu literatų studentų 
rokiškėnų. Jų ten bent šeši gyveno kluono didumo 
ir pavidalo name, tolimame Žaliakalnio pakraštyje, 
prie kažkurio Kauno forto. Be kitų ten prisiglaudė ir 
to laiko spaudoje jau žinomi literatai rokiškėnai, taip
gi literatūros mokslo studentai Balys Serevičius, Pranas 
Kozulis, Bronius Kulys. Vakarais erdvioje jų pastogėje 
dažnai susimesdavom studentiškai vakaronei bei litera
tūriniam pokalbiui. Pasirodo, jiems tas patalpas be jo
kios nuomos atidavęs kun. dr. Juozas Stakauskas. Kaip 
Kauno Centrinio valstybės archyvo vedėjas, jis tą na
mą, užsilikusį prie forto dar iš caristinės kariuomenės 
laikų, turėjo savo dispozicijoj. Vietos daug, kambariai 
dideli. Rudenį, prasidėjus mokslo metams, kun. J. Sta
kauskas nuėjęs į Ateitininkų namus Laisvės alėjoj ir 
pareiškęs, jog turįs ten ir ten pakankamai patalpų ir 
jose galįs apgyvendinti keletą studentų, iš kurių jo
kios nuomos neimsiąs, net jiems dar padėsiąs: suieško
siąs šiokių tokių baldų ir parūpinsiąs žiemą kuro. Tad 
anas rokiškėnų būrys ir buvo pasiųstas “ant lockavos 
duonos” pas kun. dr. Stakauską. Kiek žinau, tie mano 
draugai su savo geradariu puikiai sugyveno, be kita ko, 
ir dėl to, kad šeimininkas ir į savo “nuomininkų” pa
sitaikančias studentiškas išdaigas žiūrėjęs atlaidžioj ir 
pro pirštus. Ten jį aš pirmą kartą ir pamačiau, kai 
jis pats retkarčiais pas savo globotinius užsukdavęs pa
klausti, ar ko nors netrūksta”.

(Pabaiga)

GYVENIMAS RYTŲ 
VOKIETIJOJE

Įspūdis tartum patektum į kitą pasauli 

DR. K. ŠLIAŽAS

Iš vieno rytiečio žmogaus te
ko išgirsti, kaip sykį jo name pra 
vedė kratą, nes buvo įskųstas, 
kad laikė paslėpęs medžioklinį 
šautuvą. Policija išvartė visus 
stalčius, išvertė lovas, išlupo 
grindis, pramušė rūsio grindis ir 
taip išardžiusi namą viską pali
ko, nieko neradusi. Aišku, kad už 
padarytą žalą niekas neužmokė
jo.

Armija irgi priklauso prie vai 
dymo aparato. Ten sąmoningai 
imituojamos prūsiškos tradicijos 
uniformose, apeigose, maršuose 
ir disciplinoj. Vienas čekas pa
sakojo, kad sykį stebėjęs paradą 
Berlyne ir jam tuoj šovė į mintį, 
kad čia juk tas pats militarizmas, 
kurį teko matyti Hitlerio laikais. 
Sako, kad taip galvodamas suti
kęs vieno ten stovinčio rusų kari 
ninko akis, ir jis pajuto, kad jie 
turėjo tas pačias mintis, pakratė 
pečiais ir abu jautėsi nesmagiai.

Armijoje režimas mėgina sau 
užsiauginti patikimą karininkų 
kadrą, padarydamas jį liaupsina 
mu elitu. Karininkas uždirba žy
miai daugiau, negu universitetą 
baigęs inžinierius ar architek
tas: leitenantas gauna apie 800- 
900 markių mėnesiui. Jų unifor
mos padarytos iš geresnės me
džiagos negu eilinių, jie savo mai 
stą gauna iš ypatingai jiems į- 
rengtų virtuvių. Eilinis gauna tik 
80 markių. Eilinis kareivis pras
čiau aprūpinamas ir varžomas 
geležinės disciplinos. Seržantai 
naudoja dar tas pačias priemo
nes palaužti kareivį kaip ir na
cių armijoje.

Teko ir išgirsti apie dalinius, 
kurie saugoja ribas. Pasirodo, 
kad kiekvienas vyras lavinamas 
taikliai šauti iki 300 metrų atstu 
mo. Tik tada jis paskiriamas sar 
gybai ir gauna kaip tik tokio di
dumo ruožą saugoti. Reiškia, sy
kį bėgliui įslinkus į jo ruožą ir 
kareiviui jį pastebėjus, nėra jokio 
pasiteisinimo, kad nepataikė į 
bėglį. Kareivis, kuris nešovė ar 
nepataikė į bėglį, gauna 4 metus 
kalėjimo ir susigadina savo atei 
tį. Bendra nuomonė tarp Rytų 
Vokietijos piliečių yra, kad bėg
liai rizikuoja savo gyvybę ir kad 
beprotiškas dalykas mėginti bėg
ti.

Matyti karo padariniai

Toks gyvenimas tame krašte, 
kur dar dabar miestuose užsilikę 
II Pasauk karo griuvėsiai, dau

giausia senos bažnyčios, paloeiai 
ir teatrai. Naujoji architektūra 
po karo jau perėjo du laipsnius. 
Pirmasis — Stalino laikų masy
viniai pastatai, blokai monoto
niškų kareivinių žmonėms. Jų fa 
sadai apšepę ir griūvą. Naujesnio 
ji architektūra truputį labiau pri 
mena Vakarus, tačiau ir joje pa
stebi kokybės stoką. Naktį ir di
dieji miestai jau aprimsta apie 10 
vai. vakaro, nes visi keliasi anks
ti darbui, o naktibaldų nematai, 
bent ne viešose gatvėse.

Vokiečių komunizmas labai 
puritoniškas. Sykį teko pastebėti 
restorane, kaip vokiečių komuni 
štai vaišino italų komunistų dele 
gaciją. Italai įsismaginę dekla
mavo itališkus eilėraščius, daina
vo choru ir solo ir meilinosi 
prie gražios vertėjos. Tuo tarpu 
vokiečiai sėdėjo rimtai, drožda
mi kartas nuo karto kalbas, ku
rios skambėjo biurokratiškai, lyg 
jos būtų iš vadovėlio išmoktos. 
Lygiai 10 vai. vyriausias vokietis 
pasakė dar vieną kalbelę ir nu
traukė visą pasilinksminimą, nes 
jau vėlu.

Vyresnieji vokiečiai gyventojai 
nepatenkinti likimu, pasiskun
džia, tačiau jie nedrįsta pakelti 
balso garsiau, nes per gerai prisi
mena 1953 m. sukilimo pasėkas. 
Magdeburge teko girdėti net apie 
masinius demonstrantų sušaudy
mus.

Jaunieji drąsesni
Jaunieji tokių atsiminimų ne

turi ir kalba truputį drąsiau. Jie 
ilgisi tų gėrybių, kurias jauni
mas, dirbantis Vakaruose, gali 
taip lengvai įsigyti — motociklų 
ar net automobilių. Visus slegia 
jų krašto izoliacija, priespauda ir 
ateitis be didelių vilčių. Kad jau
nimas neramus, rodo įvykis Leip 
žige, kuris buvo nutylėtas spau

doje. Ten valdžia paskelbė, kad 
nugriaus seną vertingą bažnyčią. 
Universiteto studentai pradėjo 
demonstruoti gatvėse, buvo susi
dūrimų su policija. Kai kurie stu 
dentai buvo po to pašalinti iš u- 
niversiteto.

Vakariečiui turistui rytiečio 
kasdienybė sunkiai prieinama, 
nes jam paruoštas skirtingas pa
saulis valdžios “Interhoteliuose”. 
Čia susitinka jį patarnautojai, 
dailios merginos priima, lagami
nai užnešami į kambarį. Kainos 
ten eiliniam rytiečiui neprieina-

(Nuikelta į 4 psl.)
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PO TRYLIKOS PEDAGOGINIO 

DARBO METŲ
Šv. Antano Gimnazijos likimo klausimu

Pasaulio Lietuvių bendruome- toliai. Pranciškonų širdgėlą pa- 
nė 1969 m. paskelbė “Lietuvių didino ir paskutinių dviejų me-
švietimo ir šeimos metais”, kvies
dama visus “kreipti išskirtiną 
dėmesį į lietuviškos šeimos ir 
švietimo reikalus”. Pranciško
nai mano, kad ir Šv. Antano gim 
nazija, kaip iškili švietimo insti
tucija, užsipelno išskirtino dė
mesio ir šia patogia proga jau
čia pareigą apie ją painformuo
ti visuomenę.

Naujos galimybės
Šv. Antano gimnaziją iššaukė 

pats gyvenimas. Anuomet, atvy
kus tūkstančiams lietuvių trem
tinių į Ameriką ir Kanadą, tuo
jau iškilo jaunimo švietimo pro
blema. Parapinės mokyklos su 
šeštadienio lietuvių kalbos pamo 
komis ir vasaros stovyklos aprū
pino mažesnio amžiaus vaikus. 
Bet kaip su gimnazinio amžiaus 
vaikais? Tuo laiku girdėjosi spau 
doj priekaištų kai kurioms lietu
vių vienuolijoms, kad jų gimna
zijos esančios nulietuvėjusios. Be 
to, savų gimnazijų daug ir nebu
vo, o lietuvių jaunimo prieaug
lis labai kilo. Atsivėrė naujos ga
limybės švietimo srity.

Lietuviai pranciškonai ryžosi 
{kurti berniukų gimnaziją su 
plačia lietuviškų dalykų progra
ma, su bendrabučiu ir labai pri
einamu atlyginimu. Jaunimo au 
klėjimas tada atrodė viena iš 
pačių gražiausių sričių, tarnau
jant savo tautai ir lietuvių visuo
menei. J tą sritį ir mestasi visom 
jėgom, nežiūrint jokių sunkumų.

Įveikti sunkumai
Šiame darbe gi sunkumai bu

vo neišvengiami. Pastatas, mo
kytojai ir išlaikymo rūpestis, ku
ris engia visas katalikiškas mo
kyklas Amerikoje, baugiai stovė
jo prieš akis. Tačiau sunkumai 
buvo įveikti. Gimnazijos pastatas 
ir vidaus įrengimas įvykdytas 
senosios kartos aukomis, nes ką 
tik atvykusieji iš tremties dar ne
pajėgė žymių aukų dalinti. Tai 
patriotiška senosios kartos dova
na naujakurių tautiečių vaikams. 
Mokytojai buvo paruošti iš pa
čių pranciškonų, o gimnazijos 
išlaikymo rūpesčiai apmalšinti 
viltimi, jog prasigyvenę ateiviai 
ir Amerikoj augę lietuviai bent 
jau tą vieną aukštesniąją mo
kyklą tikrai pajėgs pakelti.

Šv. Antano gimnazija buvo į- 
kurta 1956 m. Per tą laiką ją bai
gusių jaunuolių yra 130. Nerei
kia čia beįrodinėti, kad jie Įsto
jo į geras kolegijas, Įsigijo spe
cialybes, gavo tvirtą tautinę pa
saulėžvalgą ir dalyvauja lietuviš
kame gyvenime. Tai faktai, ma 
tomi dienos šviesoj. Nėra tėvų, 
kurie gailėtųsi leidę sūnų į Šv. 
Antano gimnaziją. Taip pat ne
reikia beįrodinėti, kad šios gim
nazijos mokytojai kvalifikuoti, 
mokslas pastatytas aukštai, lietu
viškas švietimas platus ir turi
ningas. Apie tai jau daug sykių 
kalbėta spaudoj ir įrodyta prak
tikoje.

Neišsipildžiusios viltys
Tačiau tenka išpažinti, jog 

gimnazijos steigėjų viltys dar te
bėra neišsipildžiusios. Tie tryli
ka pedagoginio darbo metų esmė
je buvo ilgesingas laukimas, ka
da pagaliau lietuvių visuomenė 
tikrai susidomės šia gimnazija. 
Deja, bendro dėmesio iki šiol 
nesulaukėme. Susidomėjo paski
ros šeimos, asmenys, miestai, ir 
dalinio dėmesio vaisius yra mo
kinių būrelis, kuris dar niekaip 
negali pasiekti pilno šimto.

O mokyklą reikia išlaikyti: 
samdyti dalį mokytojų, remon
tuoti bei šildyti pastatus ir pa
pildyti mokslo priemones. Visų 
dalykų kainos yra baisiai pašo
kusios. Atlyginimas gi už išlai
kymą žemas, bet jį pavojinga kel
ti, žinant, kiek neteksi mokinių. 
Kiekvienų mokslo metų pabai
goj susikrauna vis didesni nuos-

tų skaudi apraiška: kai šv. An
tano gimnazijoj amerikietiška ir 
lietuviška programa buvo iškel
ta į pačias aukštumas, pajustas 
mokinių mažėjimas.

Galutinis klausimas
Tokioj padėty jau metas sta

tyti galutini klausimą: ar lietu
viai tėvai laiko šią gimnaziją 
reikalinga savo vaikams? Šis klau 
simas turėtų būti atsakytas da
barties aplinkybių šviesoj. Aplin
kybės gi jaunimui išaugti lietu- 
viaiš Amerikoje yra atšiaurios. 
Prie to dar prisideda ir dorovi
niai pavojai bei sąmyšiai, kurie 
tyko jaunimo miestų mokyklose.

Šv. Antano gimnazijos auklė
jimas. kiek tai svetur įmanoma, 
pastatytas ant krikščioniško ir 
lietuviško pagrindo. Lietuvių kai 
ba oficialiai ir lygiagrečiai dėsto
ma su anglų kalba. Dorovinis 
jaunuolių gyvenimas apsaugo
mas ir išugdomas religinėmis 
pratybomis. Lietuviai mokiniai 
čia iš mažens suauga į darnų 
tautini vienetą. Atrodo, jog tai 
būtiniausu dalykai šių dienų lie-i 
tuvių jaunimui. Tai kodėl tokia 
gimnazija nepasinaudoti? Kodėl 
jai neskirti pilno dėmesio? Aps
kritai bendrabutinės mokyklos 
Amerikoje yra labai vertinamos 
ir jose mokytis laikoma privile
gija. Tai kodėl jų neturėtų ver
tinti lietuviai, ypač tautinio au
klėjimo ir jaunimo bendruomeni
nės jungties atžvilgiais?

Žinoma, mes nesakome, kad 
šv. Antano gimnazijoje viskas 
tobula arba taip jau gera, kad 
nieko nereikėtų gerinti. Mes tik 
pažymime tai, jog ši gimnazija 
yra tokiame išsivystymo laipsny
je, kad kiekvienas gerinimas yra 
lengvas dalykas. Jau bus treji me 
tai, kai pranciškonai yra pasiruo
šę statyti net naujas bendrabu
čio patalpas, tačiau juos sulai
ko aukščiau minėtas netikrumas.

Dabarties aplinkybių šviesoje 
vertinant šv. Antano gimnazijos 
egzistenciją, reikalinga atsimin
ti ir tai, kad amerikietiškos gim
nazijos kasmet tampa labiau per 
pildytos, o katalikiškųjų ateitis 
taip pat nebėra garantuota. Šv. 
Antano gimnazija turi tvirtesni 
savo egzistencijos pagrindą — lie 
tuvybę. Ateity ji gąli būti net 
reikalingesnė Amerikos lietuvių 
jaunimui,kaip dabar.

Bet jau dabar ji reikalinga 
žymiai gyvesni© visuomenės dė
mesio, kad išsilaikytų. Mūsų e- 
migracinėse aplinkybėse vėliau 
panašios gimnazijos kūrimas bus 
neįmanomas ir finansiškai, ir or
ganizaciškai. Lietuvių visuome
nei neapsimoka prarasti šios švie 
timo įstaigos, kuri jau yra išsi
skleidusi ir įrodžiusi savo naudą.

Pagalbos būtinybė
Pranciškonai nesigaili šios 

gimnazijos steigę, nors ji per 13- 
ką metų buvo jų rūpesčio sun
kiausia našta. Mes šiandien jaus 
tumės neatlikę savo pareigos lie
tuvybei, jeigu nebūtume bandę 
ir darę visa, kas įmanoma, jau
nimo auklėjimo labui. Dar sy
kį kreipiamės į kiekvieną lietuvį 
Amerikoje ir Kanadoje, prašyda
mi, pagal savo išgalę, palaikyti 
šv. Antano gimnaziją.

Visų labiausia gi kviečiam lie
tuvius tėvus leisti savo sūnus į 
šią mokyklą ir suprasti jos išlai
kymo išlaidas. Visos vietos rezer
vuotos tik lietuvių vaikams. Pran 
ciškonai nei dabar, nei ateity ne
turi jokio intereso mestis į ame
rikiečių jaunimo auklėjimą, kai 
aplink dar tiek daug lietuviško 
darbo.

Šv. Antano gimnazijos ateitis 
būtų garantuota, jeigu atsirastų 
bent 100 mokinių, kurie už išlai
kymą bei mokymą mokėtų po 
1000 dol. metams, t.y. maždaug 
pusę to, ką kitątaučiąi moką sa-

eilėj sėdi mokytojai. Tarp jų trūksta muz. J. Gaidelio.Šv. Antano gimnazija 1968—1969 mokslo metais. Pirmoj
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mos, nes paprasčiausio prancū
ziško konjako stiklas kainuoja 6, 
50 markių. Tokiuose viešbučiuo
se sutvarko visus formalumus, pa 
są reikia palikti priėmimo kam
bary, taip turistas sutaupo daug 
laiko, nes jam nereikia pačiam 
bėgti į policiją ir išgauti leidimą 
apsistoti šitame rajone. Vienas 
suvaržymas: savo kambarin ne
galima atsivesti jokių svečių, ku
rie nėra registruoti viešbuty. Pa
sirodo, kad patarnautojai žino 
puikiai, kas yra toje kategorijo
je, ir uoliai seka, kad įstatymai 
nebūtų peržengti.

Kaip amerikietis turėjau ypa
tingų privilegijų, nes galėjau ma 
šiną atsivežti ir važiuoti, kur no

riu. Iš kai kurių Vakarų Vokieti
jos piliečių išgirdau, kad jie la
biau varžomi, nes negalėjo atva
žiuoti savo mašina ir gavo teisę 
apsistoti tik tame viename rajo
ne.

Du pasauliai

venimo aspektų, kurie iššaukia 
nustebimą. Pats šio krašto in
dustrijos atstatymas yra nuosta
bus, jo produkcija, jo naujo uos
to pastatymas. Bet tų kelių die
nų užteko, kad pastebėčiau, ko
kia aukšta kaina buvo sumokėta 
už tuos atsiekimus ir kad papras
ti žmonės ne daug iš jų laimėjo. 
Pagalvojęs dar, kad Rytų Vokie
tija yra pats turtingiausias iš so
cialistinių kraštų, kad jo gyveni
mo lygis yra aukščiausias, nusi
meni, kai pagalvoji apie Lietuvą.

i Pabaiga t
k jieic. ame >msr.;smeiįai

Juzės Daužvardienės

vo bendrabutinėse mokyklose. 
To, rodos, su pagrindu būtų ga
lima laukti bent šiuo metu jau 
iš gana prasigyvenusios mūsų 
visuomenės. Tuo tarpu mes dar 
priimame mokinius už 750 dol., 
kurie pajėgia tai mokėti. Kitiems 
daromos išimtys. Sis atlyginimas 
taip pat būtų pakenčiamas, jei
gu mokinių atsirastų bent 130. 
Tokį mokinių skaičių pajėgtų 
aprūpinti dabartinės patalpos ir 
dabartinis pedagoginis persona
las.

Pagaliau šiais Lietuvių Švieti
mo ir šeimos metais mes prašo
me Pasaulio Lietuvių bendruome 
nę šv. Antano gimnaziją labiau 
laikyti sava; kviečiame jos atsto
vus joje lankytis ir teikti mums 
pagalbos. Išsilaikymo problema 
būtų išspręsta, jeigu Lietuvių 
bendruomenės skyriai Amerikoje 
ir Kanadoje susidomėtų šia mok
slo įstaiga ir jai patelktų mokinių 
iš savo apylinkės.

Šv. Antano gimnazija yra lietu 
viško švietimo akivaizdus žibin
tas ir, jam užgesus, būtų tamsiau. 
Atskubėti gi su pagalba dar ne 
vėlu. Bet jos reikia tuojau.

Leonardas Andriekus, O F M 
Pranciškonų provinciolas ir

Šv. Antano gimnazijos rektorius

Kiti viešbučiai vietiniams suda 
ro visai kitą įspūdį — jie seni, 
apleisti, aptarnavimas lėtas. Pa
čiam reikia susirasti kambarį ir 
nešti lagaminus. Kambary nera
si nei radijos, nei muilo — ir tai 
buvo Berlyne “Adlon” viešbuty 
visai prie Brandenburgo vartų. 
Tai įdomi vieta, nes čia baigiasi 
komunistinis pasaulis ir Rytų 
Berlyno puikiausia gatvė “Un- 
ter den Linden”. Joje yra amba
sados, ir didelės krautuvės. Krau 
tuvėse išstatytos gėrybės ir auto
mobiliai be kainų tik todėl, kad 
jos neprieinamos dėl savo kainų 
ar net iš viso negaunamos. Už 
keleto blokų nuo šito Potemkino 
kaimo vyrauja tamsa ir tuštuma. 
Rytiečiai turistai prieina prie už
draustos zonos ties Branden
burgo vartais ir žiūri į tą taip 
tolimą ir nepažįstamą Vakarų pa 
šaulį, kurio per krūmus beveik ir 
nematai. Vos išskaitai vakaruose 
pastatytą lentą? “Įsakymas šau
dyti į bėglius kriminališkas”. Iš 
kitos pusės matai galvas, kurios 
styri į rytus. Žmonės žiūri vienas 
į kitą iš tolo, tyliai, be mojimų. 
Tarp jų žygiuoja jaunieji rytiečiai 
sargybiniai su žibančiais automa 
tiniais šautuvais, lyg su pasidi
džiavimu, kad juos stebi tiek 
daug turistų. Rytiečiai pastovi ty 
liai, apsisuka ir grįžta į apšviestą 
gatvę.

Galų gale dienos DDR pasi
baigė ir grįžau į Vakarų Berly
ną. Dar kartą perėjau kontroles: 
turiu visą bagažą įnešti į muiti
nę ir atidaryti. Tuo tarpu kitas 
sargybinis iškrato mašiną ir pa
stumia ant ratelių užtaisytą veid 
rodį po mašina. Prieš išeidamas 
dar turi galimybę apsčiai paimti 
rytinės propagandinės literatūros 
apie socializmo atsiekimus ir Va 
karų Vokietijos neofašizmą ir mi 
litarizmą, bet neturėjau ūpo.

Pervažiavęs sieną į Vakarų 
Berlyną, negaliu tikėti, kad toks

»
£ ABALCROOFSG COr

įsteigta prlefi 49 metus
Dengiame visų rūfilų stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me IS lauko. Taisome mūra •*tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

pasaulis egzistuoja: sienos užpil
dytos reklamomis, krautuvių lan 
gai visko pilni, žmonės net mėgi
na tau parduoti prekę, bruka ją 
tau į rankas. Ir žinai, kad rytoj 
važiuosi, kur norėsi, ir kad, pasi
baigus atostogoms, gyvensi ir 
dirbsi, kur norėsi.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, 
kad čia atpasakoti įspūdžiai yra 
asmeniški ir riboti. Liko nepalies 
ta daugybė Rytų Vokietijos gy-

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

t-jl pagerinta iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
eceptų anglų kalboje

Puiki dovanu lietuvėm* Ir nelie
ti vėmė Kaina — $2.50

nilnote State gyventojai prie kalno*
turi pridėti 6% taksų.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60029

been siek 
a day in his life
That’s tha way it should be. 
Every ehlld is sntitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies each year 
who are deprived of that 
precious birthright

L
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j “Draugą", kuris spaus- 
liną tokius dalykėlius gražiai er” 
ti ir pigiai

DRAUGAS”
4545 W. OSrd Street 

^hicago. III 60029 
Tel LU 5-9500
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They are the babies 
bom with defeets. 
They are the 
babies you help by 
helplng the March 
of Dimes fight 
blrth defeets 
through natlonwlde 
progra m s o f 
research, medical 
care and education.

F'IG-HT BIRTHE DEFECTS

M ARC H Dl MES

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVftS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MENES INE TAUPYMO LENTELE:

Stovint su turistais vakarų pu 
sėje teko patirti skirtingą jausmą, 
lyg smalsumą, pamatyti tą užda
rytą pasaulį už sienos, tuos sar
gybinius, kurie pasiruošę žudyti. 
Žiūri su šiurpu ir džiaugiesi, kad 
negyveni ten ir, nors esi apsup
tame Vakarų Berlyne, jauti, kad 
ne tu Berlyne esi uždarytas, bet 
anie už sienos.

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. i 4 YRS. 6 YRS. 8 YRS. 10 YRS.| 12 YRS.' 14 YRS. Į 16 YR. | 18 YRS. 20 YRS.
$10.001 $252.131 $524.08 $833.30| $1,167.46 $1334.511 $1,937.70 $2.380.57 '$2,867.04 $3.401.40 $3.988.36
20.00 504.2611,058.16 1,666.59 2.334.91 3,069.021 3,875.39 ; 4,76144 1 5,734.08 6,802.80 7.976.72
30.00 756.39(1,587.25 2,499.89 3,502.37 4,603.53 | 5,813.09! 7.141.71 | 8,601.12 10,204.20 11,965.08
40.00 1,008.5312,116.33 3,333.18 4,669.82 6,138.041 7,750.78! 9,522.28 111,468.16 13,605.60 15,953.43
50.00 1,260.68 Į 2,645.41 4,166.48 5,837.28 7,672.551 9,688.48111,902.85 114,335.21117,007.00119.941.79
60.00! 1,512.79 i 3,174.49|4,999.78 7,004.73 9,207.06111,62647114,283.42 117.202.25 20.408.40'23,930.15
70.00! 1,764.92'3,703.5815,833.07 8472.19 10,741.57113,563.87116,663.99 120,069.29 23.809.80 27.918.51
80.00 2.017.05 4.232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08115,501.56 19,044 56 22.936.33 27.211.19131.906.87
90.0012.269.1814,761.74 į 7.499.66 10.50740 13,810.59! 17,439.26121,425.13 25.803 37 30.612.59 35,895.23

100.00|2,52 j. 32 i 5,290.8218,332.96 11,674.56 15,345.09119.376.96 23.805.70 28,670.41 34,013.99 39,883 59

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,0004)0

Certifikatų sąska
Certifikatal ifidut 
tantinemis. Ma: 
būti $8000. Pelnt 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
Colleg- Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

/SAFITV's 
OF VOVS 

INVESTMENT

JOHN PAKEL, President

Ant visų knygelių 
sąskaitų

PATARNAVIMAS:
service charge to tnembers 

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

I * Save-by-MaiJ Kits 
I * Travelers Checks 
» * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7

Pirmad.
Antrad
Trečiad

.1

12:00 P M.-8:00 P.M.
9:00 A.M -4:00 P.M.
,... Uždaryta visa d

O U R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. ..



A. A. MAJ. JUOZUI VAIČIUI MIRUS
Nepriklausomybės metais Kau jį skrydį, 

no kapinėse buvo lakūnų kapai. Jo švelnus humoras mane ža- 
Istisą plotą sudarė mirusių ir a- vėjo. Tai buvo jo sumanymas tar 
varuose žuvusių Lietuvos aviaci- ti man, po mano širdies negala
is lakūnų kapai. Du sukryžiuo-į vimo, susiburti visiems “širdinin- 
ti propeleriai kilniai ženklino am kams” į vieną būrį ir taip, laikan

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn. 28 d.

žino ilsėjimosi Lietuvos padangę 
skrodžiusio lakūno vietą.

Tai buvo savotiško žavesio irimas, nuostabiai kuklus buvo jo 
graudulio vieta,primenanti aki- buvimas kitų tarpe, nepaprastas 
vaizdžiai nulaužtų skrydžių, su- buvo jo polinkis į mūsų litera- 
glaustų sparnų ir vis neblėstan-' turą.
ėio polėkio mitą lakūnų ka-j Už vis šauniausias liko jo 
pai. Kai tuo tarpu pats žodis lakū dvasinis paveikslas, taip skubiai 
nas jau savaime reiškia mito įsi-! pasitraukus jam iš mūsų, dažnai 
kūnijimą, sparnuotą ir aukštyn tokio skubančio, tokio kasdieniš- 
neriantį žmogų. kai — smulkaus tarpo.

Sausio 15 d. šiais metais mirė J- Gliaudą
lakūnas maj. Juozas Vaičius San- Los Angeles, Calif. 
ta Monicos mieste. Jis palaidotas b
sausio 18 d. Jo ilsėjimosi vieta ta- KLAIPĖDOS KRAŠTO 
po Sv. Kryžiaus kapinės. Ant kai- ATGAVIMO MINĖJIMAS 
vos, iš kur platūs akiračiai, greta Sausio 19 d. Los Angeles para- 
pušies, kuri čia nuolatiniam vėje-| pijos salėje Mažosios Lietuvos bi 
liui pučiant šiūruos savo grau- čiulių draugija surengė gražų mi 
džią melodiją. A. a. Juozas gal nėjimą, pagerbiant 46-tas Klaipė
ilgėsis sukryžiuotų propelerių he 
rojikos prie savo kapo. Deja, ir 
Kauno kapinėse propeleriniai kry 
žiai išversti ir lakūnų kapai iš
niekinti.

Aviacijos maj. Juozas Vaičius 
gimė 1906 m. sausio 25 d. Žemai 
tijos širdy: Milvydžių kaime, Yla 
kių valsč., Mažeikių apskr. Bai
gęs Telšių gimnaziją, stoja Karo 
mokyklon, tampa Lietuvos ka
riuomenės karininku: pirma arti 
lerijos, vėliau aviacijos. Aviacija 
tampa jo gyvenimu. Čia jis eina 
atsakingas pareigas, kyla iki ma
joro laipsnio, instruktuoja ir ap
moko lakūnus, visą plejadą jau
nų Lietuvos sakalų.

Juozas bando dar naujus kariš 
kus lėktuvus, tik jam patikrinus, 
kitas galėjo sėsti prie vairo. Juo
zas Vaičius ruošė naujus kadrus 
Lietuvos aviacijai, ir čia slypi jo 
didžiulis nuopelnas atsikūrusiai 
valstybei.

1931 m. jis veda Marcelę Alek
sandravičiūtę, susilaukia sūnaus 
Kęstučio, kuris dabar, Amerikoje, 
inžinierius ir savo šeimoje pado
vanoja Vaičiams tris vaikaičius.

Palaimingoje santuokoje Juo-
zas ir Marcelė Valčiai išgyvena mienė, paskaičiusi iš jos eiliuotos 
nepriklausomybinius metus Lie- poetinės dramos apie Mažąją Lie
tuvoje, išklysta į tremtį, ir Bres
lau, Lindau, Kepten, vargų kalei 
deskopas ženklina jų, benamių, 
kelius. Rusai okupavę Lietuvą 
Juozą atleidžia iš aviacijos. Jis 
slapstosi savo gimtinėje. Jo tėvai 
tremiami Sibiran, kur jie žūva. 
Jo broliai irgi atsiduria JAV, jo 
seserys liko okupuotoje tėvynėje.

Atvykę iš Europos Vaičiai apsi 
gyvena Chicagoje; 1960 m. jie 
persikelia Santa Monicon, Cali
fomijoje, kur įsikuria jaukiuose, 
kalifomiškų gėlių apsuptuose na 
muose, netoli Pacifiko kranto.

Jau nuo 1958 m. Juozo širdis 
ėmė atsiliepti į audringo, vargų 
drumsčiamo gyvenimo bangas. 
Ir ta didvyriška kova dėl sveika
tos ir gyvybės pralįsta net dešim
tį metų, kol Šv. Jono ligoninėje 
jis atsidūsta paskutinįjį kartą.

Jo laidotuvės buvo retai gra
žios. Turiningas prel. J. Kučingio 
pamokslas, didžiulė lydinčiųjų 
automobilių eisena ir minia pa
lydovų. Šermenų koplyčioje ir 
prie kapo kalbėjo prof. K. Almi
nas, S.M. Klubo pirm. F. Marke 
vičius, Tautinės S-gos atstovas A. 
Latvėnas, bendruomenės pirm. 
kapitonas A. Audronis, ramovė
nų pirm. majoras K. Liaudans- 
kaš.

Graudžioji Pieta puošė jo kars 
tą, kuris, vėliau buvo apdengtas 
trispalvės.

Nepaprasto santūrumo, kuklu
mo būdas, kiekvieną įtaigojo pa
milti, gerbti ir branginti Juozą 
Haičiu. Visose organizacijose, 
kad ir su jo nuolatiniu rūpesčiu 
dėl savo ligos, Juozas buvo parei
gos žmogus. Pradėjęs savo gyve
nimą kariškiu, tokiu jis baigė jį, i- 
ki pat paskutiniojo fronto, ligi 
karsto lentos, tvirtai išnešęs ant 
savo pečių visas tas sunkias ir at
sakingas pareigas, kurias diktavo 
jaunoji valstybė ir gyvenimas.

Jis sėdėjo prie istoriškos Litua
nikos II vairo ir su ja skrodė Lie
tuvos padangę. Kada po F. Vait
kaus avarijos Irlandijoje Lituani
ka II buvo atvežta Kaunan ir re
montuota, Juozas Vaičius su gru
pe aukštųjų Lietuvos asmenų, vai 
ravo istoriškąjį lėktuvą į pirmą-

tis vienas už kito, negriūti, nepa
siduoti. Švelnus buvo jo optimiz-

dos atgavimo metines. Vadovavo 
Los Angeles ML d-jos pirm. Algir 
das Glažė.

Mažlietuvis Hermanas Tumas 
kondensuotoje kalboje gražiai nu 
sakė buvusias- lietuvių pastangas, 
kovas dėl Mažosios Lietuvos. Po 
virš 750 metų II Pasaulinis karas 
išvarė germanus iš Lietuvai turin 
čios priklausyti Prūsijos, panaiki 
nant 'mūsų tautai pražūtingus 14 
22 metų Melno taikos sutari
mus. Dabar priklausys nuo visos 
lietuvių tautos: įstengsime atgau 
ti ir suvienyti Prūsiją, ar praleisi 
me šimtmečiais nepasikartojan
čias retos galimybės.

Pagrindinę kalbą pasakė Ant. 
Audronis, ypač iškeldamas Klai
pėdos krašto atgavimo svarbą. 
Kaip iš prof. V. Krėvės užrašų 
paaiškėjo, patys Vokietijos vado
vai ne tik nesipriešino Klaipėdos 
krašto prijungimui prie Lietuvos, 
bet net skatino ir Lietuvai labai 
patogiomis sąlygomis suteikė nau 
jų ginklų to prijungimo įvykdy
mui. Vokiečiai nenorėjo, kad 
Klaipėdos krašte sėdėtų lenkai.

Meniškoje programos dalyje 
gražiai pasirodė poetė Elena Tu

tuvą. Solo gražiai dainavo sol. 
Pautienienė, K. Dambrauskaitė, 
R. Aukštkalnytė. Pastarosios pa
dainavo duetą. Akompanavo ko- 
mpoz. Ona Metrikienė.

Salė buvo beveik pilna.
Lietuvis

RAMOVĖS SUSIRINKIMAS

LVS “Ramovė” Los Angeles 
skyriaus narių metinis susirinki
mas įvyks vasario 2 d., sekmadie 
nį, 12 vai. Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Susirinkime svar
biausi darbotvarkės punktai: šių 
metų veiklos svarstymas, praeitų 
metų piniginės apyskaitos tvirti
nimas ir naujos valdybos, kontro 
lės komisijos rinkimas. Visi sky
riaus nariai, ramovėnai ir norin
tieji įstoti nariais, kviečiami da
lyvauti.

ŠAULIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Juozo Daumanto šaulių kp. na 
rių metinis susirinkimas įvyks va 
sario 9 d., sekmadienį, 12:30 vai., 
3675 Monon St. šaulio K. Karu
žos svetainėj. Šiais metais Šaulių 
sąjungai sukanka 50 metų nuo į- 
sikūrimo, todėl kiekvieno šaulio- 
lės pareiga apsvarstyti, susirinki
me pasiūlyti ir įvykdyti nutari
mą — darbais, o ne tuščiais žo
džiais atžymėti .Šaulių sąjungos 
penkiasdešimtąsias metines. Visi 
nariai kviečiami būtinai dalyvau 
ti susirinkime. Po susirinkimo,

vičiaus kraštą, ji nuoširdžiai pa 
milo jį ir jo žmones. Ji visad 
liko ištikima nusistatymui būti 
lojali tam kraštui, kuriame gy
veno ir vaikus augino tėvo šei
mos tradicijose, augindama juos 
gerais lietuviais patriotais. Iš
moko lietuviškai ir, kaip gydy
tojo. žymaus visuomenininko 
žmona, pati įsitraukė į gyvą 
visuomeninę veiklą.

Vanda Janavičienė, su artėju
si su Lietuvos Vaiko draugijos 
“širdimi ir siela” Marija Nemeik 
Saite, pasinėrė į pedagoginiai 
organizacinį darbą. Nuo 1923 
m. iki 1935 m. buvo minėtos 
draugijos Alytaus skyriaus pir
mininkė, nuo 1934 m. iki 1937 
metų — centro valdybos narė. 
Savo energija sujudino Alytaus 
šviesuomenę. 1930 m. išrūpino 
"ėšų pastatyti mūriniam namui 
draugijos reikalams nepasiturin 
čių tėvų vaikams auklėti darže
liui įkurti ir išlaikyti. Protin
ga, graži ir e/Iegantiška ponia, 
ji šauniai atstovavo Lietuvai 
tarptautiniame motinos ir vai
ko globos kongrese Romoj — 
be lenkų, rusų ir lietuvių kal
bos, Vanda Janavičienė puikiai 
valdė vokiečių ir prancūzų kal
bas. Ji daug rašė pedagoginiais 
klausimais “Motinos ir Vaiko” 

kaip jau įprasta — kavutė s,u už- žurnale, bendradarbiavo žuma-
kandžiais pašnekesys. “Sveikata ir Darbas”, rašė jis, suvargęs ir paliegęs, grįžo

San Francisco mieste parodoj išstatyta mašinos, skirtos pamidorama rinkti. Du žmonės operuodami mašiną 
atlieka 30 žmonių darbą.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Bernardinas šuo, 165 svarų, vėl buvo pagautas šunų gaudytojo Cincinnati mieste. Jau daug kartų jis taip 
pagaunamas ir savininkui tai kainuoja kas kartą po 15 dol.

VANDAI JANAVIČIENEI 

TRAGIŠKAI ŽUVUS
•••gyvenimas yra tik akimir
ka, tik mūsų pačių ištirpimas 
mūsų artimuose, dvasios do
vana jiems.

B. P a s t er n ak

Jau keli mėnesiai praėjo nuo 
Vandos Janavičienės tragiškos 
mirties, o artimam žmogui dar 
vis sunku paimti plunksną jos 
atminimui pagerbti — taip jos 
nrrtis buvo netikėta ir skaudi...

Gimusi Varšuvoje 1896.VT. 18
inteligentų lenkų šeimoje iš- tuje v5sada mokMama rasti ma 
mokslinta ir gražiai išauklėta,
ji žavėjosi ta patriotine lenkų kuk]j0,ms močiutėms dalyvėms 
literatūra, kuri idealiai vaizda
vo Lietuvą ir jos praeitį ir. pa- 
*inusi Varšuvos universiteto stu 
dentą lietuvį. Simą Janavičių, 
su juo surišo savo likimą. Pir-
mojo pasaulinio karo buvo nu- duris gausiems bičiuliams, 
blokšta į Dono Rostovą, į Mask- Laimingą Janavičių šeimos 
vą, kur ji studijavo pedagogi- flgyvenimą, kaip daugelio, dau
ką. 1918 m. kartu su vyru at
važiavo į Lietuvą. Čia, Alytuj.
romantiškoji gamta atitiko jos i sunaikino karo įvykiai. Atėję 
'šsvajotam vaizdui apie didžių- bolševikai 1940 metų vasarą su- 
jų kunigaikščių. Adomo Micke- daktarą Simą Janavičių,

vaikams apysakėles “Vytury”, 
suredagavo tėvams skirtą kny
gą auklėjimo klausimais “Tėvai 
ir Vaikų Pasaulis”, išleido mo
kykliniam jaunimui dvi gamtos 
meilę žadinančas knygeles: 
“Draugai iš girios” ir “Klajū
nas”. Lengva, kupina jumoro 
ir sąmojaus jos plunksna pa
traukdavo vyresnio ir jaunes
nio amžiaus skaitytojus. O ko
kiu entuziazmu ji padėjo or
ganizuoti liaudies šventęs Aly-

lonų žodį iš kaimo atvykusioms 
dioms močiut 
dainininkėms!

Pati nuiki šeimininkė, sodi-
ninkė, gėlių augintoja, plačiai i saulėtoje rudens dienoje, me 
atverdavo savo jaukių namų Į džių spalvingume, paukščių čiul 

bėjime, vaiku krykštavime...
Ir štai, 1968 m. spalio 23 d..

gelio kitų nepriklausomos Lie
tuvos šeimų gyvenimą, žiauriai

kalino jį Marijampolės kalėji
me, pagaliau išvežė į Rusijos 
gilumą. Visas desperatiškas Van 
dos išradMsrumas, visos jos pa
stangos išlaisvinti vyrą nepa
vyko. Apie klaikų pasimatymą 
su kaliniu ji vaizdžiai aprašė 
vsavo atsiminimuose, išspausdin
tuose “Drauge” prieš keletą me
tų. Iš savo namų išvaryta, ne
tekusi turto, vargo svetimuose 
kampuose rūpindamasi jau su
augusiais ir skyrium gyvenu
siai sūnumis. Vokiečių oku
pacijos metu grįžo į ištuštin
tus namus, bet turėjo juose lai
kyti praeinančius vokiečių ka
rius. Pati vargdama. Vanda iš
vystė herojišką, nuostabią veik 
lą, savo gyvybę statydama mir
ties pavojun, oet gelbėdama ne
kaltai persekiojamus, padėda
ma kam tik galėjo.

Vienu atveju žiaurus likimas 
jai pasirodė palankus: tremtis 
neišskyrė jos su sūnumis. Kar
tu su jais ji vargo bombarduo
jamame Berlyne, vis stengda
masi jiems ir visiems, kas bu
vo arti jos, padėti, paguosti, 
palengvinti gyvenimo tragiką.

Nelengvi buvo ir pirmieji me
tai atvykus į Ameriką. Rūpes
tis dėi vyro likimo, sielą dras
kantis ilgesys, sužinojus, kud

į Lietuvą, o pagaliau gautoji ži
nia, kad 1956 m. jis mirė — 
visa tai sunkino tremties die
nias...

Tačiau jos gyvybingumas, gi
lus optimizmą j, patraukli as
menybė greit padėjo jai rasti 
draugų amerikiečių tarpe Kai 
sūnus Stasys ruošėsi daktara
tui, o pasku, dėstė Ann Arbor 
univueitete, vėbau Columbus, 
Ohio, ji vertėsi svetimų kalbų 
pamokomis, perrašinėjo maši
nėle disertacijas, rašė atsimi
nimus ir stra:psnius į amerikie
čių spaudą. Visada ir visur lai
kėsi savo nusistatymo — būti 
savarankiškai, netapti sunku
mu vaikams. Didele jos paguo
da buvo sūnaus Kazio dukrelė i 
Gailutė ir dar maži Stasio vai
kučiai.

Paskutiniais metais gyveni
mo sąlygos palengvėjo, ji mo
kėjo rasti džiaugsmo gamtoje.

jni einant per gatvę pas kaimy 
nę patikrinti anglų kalbos tai
syklingumą viename iš pasku
tinių savo straipsnių, užvažiavo 
neatsakingas šešiolikametis vai

STUNTTNTJU T LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer V v. 

Chieago. III. 60632. Tel. VA 7-59J"'

i(|of, — 20'’// — platai, mokino.
■ii apdraudė nuo uanles Ir antnmo 
bilio pa*
FRANK ZAPOLP 

8208% W«l 95th Street 
Chlrami. llltnol,“

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4880

TELEVIZIJOS
Spalvotos ta* paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu. grrrl 

automobilių, 
avelkato*, bla- 
nlo.
Patogtoe ltal- 
mokėjlmo s»ty-

j. BACEVIČIUS
64SS S. Kedzie Ave.. PB 8-22M

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
medicinos ir 
kitokį PASTATAII

2467 VVest 69th Street 
IVL HE 4-7482

motoras... parbloškė žemėn.. 
Tuoj greitoji pagalba nugabeno 
į ligoninę, bet Vanda jau ne
atgavo sąmonės, po pusvalan
džio amžinai užmerkė akis...

Vandos Janavičienės karstas 
skendo gėlėse. Jos mirtis, su
krėtė visus artimuosius, visus 
draugus, kurių ji įsigydavo vi
sur, kur tik ji gyveno, nes ji 
savo šviesia spinduliuojančia 
asmenybe buvo kiekvienam Hk- 
ra palaima, nepamirštama liki
mo dovana... V. SruogUn S

iimillllllllllllllliilliiiiliiiiiiiillliiltllliH
• Či I (i t' J >1 M > REIKI ’• 
GRAŽU, VIZITINI V KORTELIU
(reipkitės i ‘Draugą' . kuris sjtuni 
liną tokius dalykėliu? gražiai gre, 
ai ir prieinama kaina

tankyno u s hii mmgair <«ųnkn.>

n k a u n ą m 
1545 W.-st 63rd Street 

CHICAGO. II LTNOIS 6062P
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TRUCK LAND
Home of 
Ouallty 

F sėd 
Trucks

Mes patys finansuojame 
Mokame aukštas kainas už 

Vartotus sunkvežimius.
Perkame - Parduodame Mainome 
7701 S, VVestern Ave.. PR 8-4636

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Į ARTESIAN Restoranas Š
| 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS. 1

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko.
m> snsMB

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

| Telef. — 436-4622 arba 436-4623 |
'■ulini,iiiiiiiiiiniiiiii,nulini m, iiiiiiiii imimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiniiiiih.

KILTY
RESTORANAS ★ 4545 W. 95th $U

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.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Tolei. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 5.25
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

%

t PER ANNUM
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1.000 MIN.

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKfiJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKSCIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., Chieago, III. 60632 LA 3-8248

Kas tik turi gerą skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Vedėjas 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.

PARDUODAMI 
IS MOUELINU NAMU BALDAI 
30% ik. 30% nuoia da. Galima 
pirkti dal.mis ir išmokėtinai. 
,a>ILHW&T FURNITURE CO. 
o20U b. Western. r ei. GR 6-4421

BANGA
IA , Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
’649 W 68ril St.. lei 181-0421 
Vakarais skambinti VVA '>-3607 

P. Rudėna> K Šimulis'

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

MAKQVETTE GIFT PAROKI, hMH 
2608 6»tli St. Tel. WA S-27H-.
2501 lipti) St. Tel. IV A 5-27:11
3333 do. Halsted St Tel 23t-832«l

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardų U Chi
cagos tiesiai i Lietuvą..

Didelis pasirinkimas (vairių me
džiagų, ital. lietpaietų lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų uf.
takymal.

E. it V. Žukauskai

MOVING
8ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
‘<5047 VV. 671 h Place WA 5-8068



6 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gausio m£n. 28 d.

KNYGELE APIE NATŪRALIZACIJĄ NUSAKO, KAIP 
PASIDARYTI PILIEČIU

CLASSIFIED GUIDE
Pasidaryti Amerikos piliečiu yra 

daugumos žmonių noras, kurie at
vyko į šį kraštą ir JAV-ėse įsikur
dino. Dauguma imigrantų, išgyve
nę Čia“ 5 metus, turi kvalifikaciją 
gauti Amerikos pilietybę ir gali nau 
dotis jos teisėmis bei privilegijomis. 
Paaiškinimui, ką daryti pilietybei 
gauti, Amerikos Taryba Tautų Tar 
nybai išspausdino informacinę kny
gelę “Kaip pasidaryti JAV-ių pilie
čiu”.
%

120 puslapių knygelė, nusako pi
lietybei gauti reikalavimus, aprašo 
kiekvieną natūralizacijos proceso žin 
gsnj ir tiksliai pasako pilietybės 
prašytojams, ką jie turi daryti, kad 
pasidarytų piliečiais. Knygelėje taip 
pat yra JAV-ių konstitucija, Nepri
klausomybės deklaracija ir speciali 
130 klausimų ir atsakymų sekcija 
apie Amerikos istoriją ir valdžią, 
kaipo pagelbinė studija natūraliza
cijos egzaminams.

“Kaip pasidaryti piliečiu” knyge
lę galima gauti tik anglų kalboje. Ji 
duoda informaciją apie daugelį da
lykų, dėl kurių pilietybę galį gau
ti imigrantai be reikalo baiminasi 
arba klaidingai žiūri j juos, kaipo j 
trukdytojus pilietybei gauti. Senes
ni žmonės, pavyzdžiui, yra linkę 
trauktis nuo jiems atrodančio per 
sunkaus uždavinio. Daugelis senes
nių žmonių nežino, kad jie pagal 
tam tikras aplinkybes (jei jie yra 
mažiausiai 63 metų amžiaus ir iš
gyveno JAV-ėse mažiausiai 33 me
tus) gali būti atleisti nuo anglų 
kalbos mokėjimo reikalavimo ųatu- 
ralizavimuisi. Taip pat nepiliečiai, 
nelegaliai priimti j JAV-es, delsia 
prašyti natūralizacijos. Knygelė aiš 
kiną, kad tokie asmenys gali pagal 
esantį įstatymą gauti legalaus pri
ėmimo j JAV dokumentus ir prašy
ti natūralizacijos, jeigu jie atvyko 
į JAV prieš 1940 m. birželio 28 d.

real estate
2 po 0 kainb. mūr. Modernios vo

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

2 «m> 5 H kainb. Ir 4 kam b. angliš
kam , usy. 7 metų mūras. 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langat, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-Jų nukštų niūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83.000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų Įstaigos Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų I- atalgos $18,900, ų *

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Išėstom Avonuo Tol. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES* MANAGEMENT

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

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd„ Cicero, IU. TeL OL 6-2288 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti i mūsų įstaigų 
Ir Išsirinkti iš katalogo.

Pagal naują imigracijos įstatymą, 
ši data buvo prailginta ligi 1948 m. 
birželio 30 d.

Knygelė “Kaip pasidaryti JAV-ių 
piliečiu” yra standartinė. Ją galima 
gauti už vieną dol. parašant Ameri
kos Tarybai tautų tarnybai (Ameri
can Council for Nationalities Servi
ce), 20 West 40th St., New York,, 
N. Y. 10018. j

A.C.N.S. (American Council' 
for Nationalities Service) •

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavine. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis i Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. | 
Klauskite Walter Wrobel.

FRANCHISE ,

TOPPERS 
STEAK HOUSES

la proud to announce the following 
prlme locations are avatlable for 
franchise:

BALDWIN PARK
FOLSOM
FONTANĄ 

LA CANADA
LOM POC
ST. PETERSBURG, FLA
LOS ANGELES
MONROVIA
NAPA
PITTSBURG
ST. LOUIS, MO.
ALBUQUERQUE. NEW MEKICO
COLUMBUS. OHIO
LAS VEGAS, NEVADA
VVEST MRMPHIS, ARKANSAS 

Many more “CHOICE”
locations available

The above locations wlll be avail
able wlthtn the next 90 days. For 
our brochure or to arrange an ap
pointment, please contaet us at:

TOPPER’S STEAK HOUSES
12825 S. Normandie 

Gardena, California 90249 Į
Phone: (218) 582-4405 I

REAL ESTATE

Svarbu - paskaitykite
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
Modern. Šviesus po 3 mieg. 2-ju 

butu namas, r rengtas beismentas 
Atskiri Šildymai. $19,900.

SI4.200 pajamų iš apartmentlnio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, alr cond., geležinė tvora, 
36 p Sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-jų hutu 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$13.000.

3-Jų butu mūras, 2 aulo garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
guzu šildymas, arti mušti. $28.500.

H kamb. mūras. Kabinetų virtuvė, 
karpetai. naujas gazo šildymas lr 
garažas. Apie 61-California. $21,400.

Lotas dviem butam. 30 pėdų prie 
pat. parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 50 p. 

sklypas, t maš. mūr. garažas. Savi- 
nlnkns Išvyksta. $52,900.

švarus 5)4 kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu Šildymas, vandens 
apsėinimo kontrolė. Garažas. Savi. 
nlnkas duoda paskolą. $2Ž,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J, BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke.
$42.000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Telraukįtšs.

12 butų l metų modernus 1 rturtln - 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Itootnlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. "Built-ins“, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. 1 
'ėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley >19,500

REAL ESTATE REAL ESTATE

PIGIAI PARDUODAMI 4-IŲ
VIENETŲ APARTMENTAI 

3624 E. Montecito, Chicago
Vienas butas 2-jų (neganiųjų, l'/j vo- 
nos gu įdirbta elektr. virtuve, 3 butai 
po vieną miegamąjį, visi su virtuvė
mis, beržo kabinetais.

Apartmentai yra tik 4 blokai nuo 
krautuvių ir autobuso. Prmiau buvo 
prašoma 41,000.00. Dabar sumažinta 
iki 34,000.00. 400.00 mėnesiui pajamų. 
Mokėjimai 275.00. J ta įeina: pagrin
dinė guma, procentai, mokesčiai ir ap
drauda. Lieka mokėti — 16,542.00

Perkant galima mokėti pinigais iki 
pagrindinės sumos (cash to mortgage) 
arba 10,000.00 dabar, o likutį išmokė
tinai.
Rašyti savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3933 W. Palmaire Dr., Phoenix, Ariz. 
85021. Phone: Phoenlx 934-1835.

40 akrų Skis su trobesiais tr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas 
duos paskolą S%. Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
oa ir Rxxskwetl. Galima tuoj užimti. 
$37,900.

4 butų po 6 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rūsyj: 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 8 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 60x160 pėdų 
BeveMy Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogėje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. ir krautuvė. 69 ir Rockvvell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2787 W. 48 St. — CL 4-2890

Skelbkites “Drauge”. į help vvantep — vyrai

I United 
Statei

. Steel
Gamybai
Reikalingi
Darbininkai
DABAR!

DIDŽIOJI GARY STEEL W0RKS 

ĮMONE GARY, INDIANA SIOLO 

AUKŠČIAUSIA ATLYGINIMĄ.

Proga užsidirbti ir išmokti — 

su puikiais priedais...

Gary yra draugiškas miestas Michigan ežero pakrantėse, tik keletas mylių nuo 
Chicagos.

Ten rasite bažnyčių ir parapijų veikėjai padės jums susipažinti ir įeiti j socialinę 
veiklą. Ten yra klubų ir organizacijų, kurios padės jums įsijungti į vietinę bendruo
menę.

MES GALIME DUOT JUMS DARBO... kurio ieškote ir norite... pradėsite net nuo 
$2.64 į valandą. Mes turime normalią keturias dešimt valandų darbo savaitę, astuo
nias valandas per dieną.

Atostogos, apmokamos šventės ir apmokamas draudimas. Pensijų planas ir daug 
kitų priedų.

ATVYKITE į GARY DABAR... ATSILANKYKITE J “BIG MILL” EMPLOYMENT 
OFFICE PRIE VIRGINIA STREET VARTŲ.

Atsiveškite šį skelbimą ir mes jums daugiau papasakosime. JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA... Turime kelionės apmokėjimo planą ir padedame jums susirasti tinkamą 
vietą gyventi...

REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
Currency Exchange patalpose 

Sąžiningas patarnavimas

72 ir Talman. Mūr. 1A4 aukšto. 2 ' 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu- I 
tas ir 2 kamb rūsv. Gazo šild. ' 
$13,500. 1

Mūr. 5 kamb. bungalou. Geram > 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 lr Talman. Mūr. 2 po 5 kamb. 
Ir butas rūsy. Garažas. $29.900

VA INA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7450

HELP VVANTED — MOTERYS

LAFAYETTE 
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYETTE. INDTANA 
Offers An FAcellent Opportunity For

DIETICIAN
Immediate openlng for ąualified Die. 
tlclan ADA. Registered or eJlglble 
for registration. Paid vacation, holi
days and educattonal benefits. Group 
life Insurance. Excellent retirement 
program. Health and accident Insur
ance. Annuily and income proteetion 
plan. Salary oommensurate tvith 
training and experience.

Contaet Personel Ileputmcoi 
2400 South St., Lafayette, Ind. 
Phone (317) 447-6811, Ext. 201)

Monday Thru Friday, 8:06 To 4:30 
An Eąual Opportunity Employer

SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE DABAR. ..

EMPLOYMENT OFFICE 
GARY STEEL W0RKS 
I No. Virginia Street 
Gary, Indiana
Phone: Area Code 210-944-4604

AN CQUAL OPPORTUNITY IMPIOYIR.

H EI, P VV.ANTED — MOTERYS

Moteriai kambarys ir maistas už 
namų ruošos darbą, prie vienos 
moters. 1520 S. 50 Court, Cicero. 
TO 8-6949

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439-5510

GENERAL OFFICE
CLERKS

Process Orders 37y2 Hour Week. 
Company benefits. 85.00 Per Wcek 
Starting Salary
Mušt Have Ovvn Transportation.

TOPCO ASSOC., INC.
7711 Grose Point Road

Skokie, Illinois — Tel. 676-3030

GENERAL OFFICE
Permanent position needs to be filled 
by an allert young woman who hag 
good typing aptitude for a variety of 
offiee duties. Experience on NCR 
machine helpful. Mušt be accurate, 
neat and dependabie.

GOOD STARTING SALARY 
Excellent working conditions 

Company benefits 
Phone for appointment 

VVeekdays only

Tel. - 278-3035

Perskaitę “Draugą", duo 
’’itp ii kitiems pasiskaityti

HELP VVANTED — MOTERYS

LAFAYETTE 
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYETTE, INDIANA 
Offers An Excellcnt Opportunity For 

ASCP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGIST (Nights)

Paid vacation, holidays and educa- 
tlonal benefits. Group life Insurance. 
Excellent retirement program. 
Health and accident insurance. An- 
nulty and Income proteetion plan. 
Salary cominensurate wtth training
and experlence.

Oontact Personel Department 
2400 South St., Lafayette, Ind.

Phone (317) 447-6811. Ext. 200
Monday Thru Friday, 8:00 To 4:30 

An Eąual Opportunity Employer

Exper. Secretary
Shorthand & typing a necesalty. 

Full or Part Time 8:30 - 5 P.M. 
5 Days Week

APPLY IN PERSON 
SHAVEX CORPORATION 
1801 N. Central Pk. 278-8440

HELI* VVANTED — VYRAI

SHIPPING AND WAREHOUSE
MAN

Need Immediately For Publlsher 
Young man for ploklng and packing 
orders. handling return goods, etc. 
Five Day Week.

NORTH MICHIGAN AVENUE
______ CALL 664-8201______

GRINDER HAND
Preclsion surface grinder

Carbide die eocperlence prefered. 
Chlcago’s finest tool shop.

Top pay, all benefits.

Ask for Bill Leino.
HARIG MIG. COMPANY 

5757 W. Hovvnrd StL NE 1-5050

“Live In Texas"

WE NEED 
WATCHMAKERS

Qualified seasoned mechanics, ca
pable of fine ąuality work with 
good produetion for top fine in- 
deipendently owned jewelry firm

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are experienced and ąuali
fied on fine grade watches, write, 
giving full particulars in first let- 
ter to:

Wagner’s Jewelers
809 TYLER

AMARILLO, TEXAS 79101

SHIPPING AND GENERAL 
FACTORY HELP

for experi.eneed people. Excellent 
benefits, health & wolfare benefits, 
vacation, 5 paid holidays. Perma
nent positions. Wm. Cooper * Nep- 
hews. 1903 N. Cllfton (nr. Ashland). 
327-3232 ask for John. A nice 
place to tvork.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

HM P MANTF.D VYRAI

MACHINISTS
MILLING MACHINE MACHINISTS 

BORING MILL MACHINISTS
Vertical & Horizontai

TURRET LATHE MACHINISTS
Reąuires the skili and experlence to road and tnterpret engineering 
drawings and manufadturing procese sheets: act up and operate maohlue 
tools and attaohments; perforni layout; and check work wlth preclelon 
measuring Instruments. Reąuires a high school education or eąulvalent, 
wlth vocatlonal school training or experionce ln Machine Shop practices. 

APPLY or CALL
Monday through Saturday 

from 8:00 a.m. through 5:00 p.m.

NATIONAL MINE SERVICE COMPANY
Clarkson Division

Mine Road, Nashville, Illinois 62268 

Tel. — (618 ) 327-8276, Ext. 64

Designer —

DESIGNER
Electro - Meehanical 

S. E. FLORIDA
Top opportunity for Creative design engineer to join leading 

firm Demonstrated record of accomplishment reąuired ln de
sign of low cost, high volume produets.

High capability for self direction. To arrange an interview, 
mail resume including salary history to:

Personnel Director

UID ELECTRONICS CORP.
4105 Pembroke Road

Hollywood. Florida 33021
An Eąual Opportunity Employer

—........-................. » L gjP

HELP\VANTED — VYRAI

WANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Weck

_______ TEL. - 726-6920

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for miscellaneous duties.

NEPTUNE-SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439 * 5510

TECHNICIANS
MICROWAVE

Background i n testing W. G. & Coas 
Components. Minimum supervision. 

Salary To $250 Per VVeek 
ELECTRONIC

Build and tęst mllitary eleetronie 
eąuipment from schomatlcs. Know- 
ledge of components and MIL. specs.

Salary To $260 Per Ucrk 
CALL OR IVRITE: BILL LOEBL

Struthers Electronics Corporation 
Mamaroneck, New York 10543

Phone (914) 698-3000 . . ..

GENERAL 
OFFICE

FULL TIME 
PART TIME

Positions for full and part 
time ladies are available in our 
Osteopathic Clinics. Candidates 
should have ovvn transportation.

Experience in general busi
ness activities preferred būt not 
mandatory.

Attractive starting salary 
and fringe benefits.

Contaet: Personnel Director

CHICAGO OSTEOPATIC 

CUNIC

5300 S. Ellis Avenue

D0 3*6800 Ext. 457



TRAGIŠKAI ŽUVO KAPITONAS 
DIONYZAS MEIŽYS

Naujųjų Metų išvakarėse apie 
6 vai. vak., eidamas iš maisto 
krautuvės neatsargios vairuoto
jos automobiliu buvo perlenk
tas ir labai sužalotas, kad nu
vežtas ligoninėn nebeatgavęs 
sąmonės — mirė a. a. D. Mei- 

||žys. Ši taip staigi ir liūdna ži
nia ir dar tokiu metu, labai su
jaudino ne tik gana didoką lie
tuvių koloniją Brocktone, bet 
dideliame skausme liko šeimos
artimieji ir giminės.

Kpt. Dionyzas Meižys savo 
gyvenimo didesnę dalį praleido 
bemokydamas kitus, ne tik kaip 
vairuoti auto priemonę, bet ir 
kaip laikytis būtinųjų atsargu

mo taisyklių, tad taip pat žino
jo, kaip pėsčiam tų priemonių 
saugotis. Ir kokia keista likimo 
ironija — žuvo pats nuo auto
mobilio, kada jo gyvenimas bu
vo pilnas įvairiausių pavojų.

Jis buvo gimęs 1906 m. spa
lio 11 d. Tirkšlių miestelyje pre
kybininko šeimoje. To miestelio 
pradžios mokyklą baigęs, įsto
jo į netoli esančią Mažeikių 

^gimnaziją. 1923 m. Klaipėdos 
lietuviai sukilo ir šaukėsi Di
džiosios Lietuvos paramos. 
Jausdamas savyje patriotinę 
dvasią, jaunas Dionyzas aplei
do gimnaziją ir išvyko savano
riu klaipėdiškių sukilėlių pa
remti. Sukilimui sėkmingai pa
sibaigus ir Klaipėdą su kraštu 
prijungus prie Lietuvos, Diony
zas nutarė nebegrįžti į gimnazi
ją, bet įstoja į Dotnuvos Žemė?

* ūkio akademiją. Bet ir čia jo 
dvasia nenurimo, jis troško 
kaip kitaip kraštui patarnau
ti, tad po dviejų metų apleidžia 
ir akademiją, įstodamas 1926 
m. į Lietuvos Karo mokyklą. 
Baigęs ją 1928 metų 10 laidą, 
buvo pakeltas į jaun. leitenanto 
laipsnį ir paskirtas į šarvuočių 
dalinį — Fredoje. Beaugant

♦mūsų kariuomenei, jis su savo 
daliniu buvo perkeltas į Radvi
liškį, kur buvo įrengtos specia
liems daliniams patalpos ir ka
reivinės. Stabilizavus padėčiai, 
jis su Brone Kaselyte 1936 m. 
sukūrė šeimos židinį. Čia jie ir 
susilaukė sūnaus Almanto. Bet 
tokia ramesnė padėtis truko ne
ilgai. 1940 m. užplūdus Lietuvą 
rusams, Dionyzas Meižys vienas

^iš pirmųjų buvo atleistas iš ka
riuomenės ir turėjo per visą 
bolševikmetį slapstytis, pradžio
je netoli tėviškės — Žemaitijo
je, o vėliau, pavojui didėjant — 
Kaune. Prasidėjus II-jam Pa- 
sauliniui karui ir frontui nudar
dėjus tolyn, jis subūręs kiek bu
vusių karių ir šarvuotininkų 
prie Savisaugos rinktinės, suor
ganizavo auto transporto kuo
pą.

Antrą kartą atėjus rusams, 
pasitraukė į Vokietiją ir pasto- 

— viau su šeima apsigyveno
* Wuerzburgo lietuvių stovykloje. 

Tame sunkiame laikotarpyje jie 
susilaukė antrojo sūnaus Ju
liaus. Dionyzas Wuerzburge 
įsteigia auto ir remonto mokyk
lą,suieškojo tinkamus lektorius, 
ir iki emigracijos išleidžia per 
70 gerai paruoštų vyrų, kurie 
galėjo ne tik gerai vairuoti, bet 
ir sugedus auto priemonei — 
sutaisyti.

♦ Susidarė emigracijai gali
mybė ir Mrs. Linąuiist su Mar
cele Kaselis sudarius reikiamus 
dokumentus, 1949 m. su šeima 
išvyksta į JAV, į Brocktoną, 
Mass., kur įsikuria pastoviam 
gyvenimui. Būdamas judraus 
charakterio ir geras organiza
torius, Dionyzas tuoj įsijungia 
į įvairias organizacijas, pirmiau
sia tapdamas Šv. Kazimiero pa
rapijos ir Šv. Vardo draugi jos 
aktyvus narys. Jį matome Bal
fo ir LB eilėse, įsijungė į Brock
tono M. Jankaus šaulių būrį ir 
jam vadovavo. Sustiprėjus lie
tuvių karių veteranų “Ramo
vė” Bostono skyriui, buvo pa
kviestas įstoti į sąjungą, Ir čia 
jau jis yra 1964—65 m. val
dybos pirmininko pareigose. 
Dionyzas Meižys dažnai prisi
mindavo lietuvių tautos trage
diją ir su didėliu skausmu ap

gailestaudavo, kad lietuvių ka
riam ir jam pačiam, kaip drą
siam kariui, nebuvo leista pa
naudoti tada patikėtų tankų. Ve 
lionio mirtis yra didelis nuosto
lis Brocktono ir jo apylinkės 
lietuviams ir organizacijoms.

Pašarvotas jis buvo Jąkavo- 
nio laidotuvių namuose, gausiai 
lankantis jo artimiesiems ir bi
čiuliams. Bostono ramovėnų 
skyriaus valdybos iniciatyva 
buvo sudaryta garbės sargyba 
ir atsisveikinimo akademija, 
kur žodį tarė to skyriaus pirm. 
Kazys Šimėnas, kaip buvusiam 
tankų kuopos savo vadui vete
rinarijos dr. Antanas Valiuškis, 
atvykęs iš Portland, Me., abu 
gražiai įvertindami velionies 
tiek karinį, civilinį bei visuome
ninį darbą ir gyvenimą.

Kpt. Dionyzas Meižys buvo 
palydėtas į Brocktono Kalvari
jos kanines iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios po tikrai įspūdingų 
ir iškilmingų lietuviškų šv. Mi
šių ir pamaldų. Prie duobės 
kun. S. Vembrė pasakė • pąsku- 
tinį, visiems vertą atsiminti at
sisveikinimo žodį. Sugiedotas 
Tautos himnas.

Dr. Rainer Berger, Californijos 
universiteto prpfesorius, laiko 
kiaušą, kuris manoma bus seniau
sias iš rastųjų Amerikoje. Jis yra 
17,000 m. senumo. Rastas prie 
Lagūna pakrantės.

Diplomuotam teisininkui

A. A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

žmoną SOFIJR RAGAUSKIENĘ; dukteris IRENĄ ir 
ALDONA ir sūnų Dr. LEONIDĄ su šeimomis giliame 
liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

ftingailė ir Aleksas Zoto/ai

A. + A.

ANTANUI RAGAUSKUI
mirus ,

jo sūnų LEONIDĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.
e

Ksavera ir Bronius Jančiai

A.-f-A. Maj. JUOZUI VAIČIUI, _
mūsų draugui ir bendradarbiui mirus, jungiamės j 
ponios MARCELĖS ir sūnaus KĘSTUČIO bei giminių 
liūdesį ir maldas.

Didžiai nusipelniusiam Lietuvai ir lietuvių 
tautai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkui 

A. -Į- A.

JUOZUI BAČIŪNUI mirus,
jo žmonai MARIJAI BAČIONIENEI, broliams bei arti

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ FONDAS

A. A.

JUOZUI RAČIŪNUI mirus, 
žmonai MARIJAI BAČIONIENEI, gi- 
minėms ir artimiesiems nuoširdžią už
uojautą reiškia

J.A.V. t.6. CENTRO VALDYBA

Ponia Marion Jennings. nenorėda
ma sušlapti nebepateko j lėktuvą 
Aurora, Colo., kai lietuj lyjant ji 
nenuvyko į aerodromą skristi Uni
ted oro linijos lėktuvų, kuris skris
damas iš Los Angeles, Calif., tik 
pakilęs nukrito ir visi keleiviai žu
vo.

Dideliame skausme paliko 
žmoną Bronę, sūnus Almantą 
ir Julių su šeįmoųūs, o taip pat 
seserį su vyru Vitkus iš Ro
chesterio, N. Y., ir svainį A. 
Adomaitį su žmona iš Paterso- 
no, N. J. Nuliūdę yra ir jo drau 
gai, bičiuliai ir pažįstami, kad 
taip netikėtai buvo atimtas iš 
mūsų bendruomenės narys.

Ilsėkis, mielas Dionyzai, Vieš
-paties ramybėje, Kurį šioje že
mėje, o ir Lietuvą taip mylėjai.

A. Tumas

PLANETA LATVIJA

Kad Latvija buvo dar laisva 
ir nepriklausoma valstybė, 1933 
m. jos laikraščių redakcijas pa
siekė žinia, kad Heidelbergo ob
servatorijos astronomui Dr. 
Karoliui Reinmut’ui (Kari 
Reinmuth) pasisekė pasaulio 
erdvėje atidengti dar nežinomą 
planetėlę kuri, kartu su kito
mis planetomis, suikasi aplink 
saulę. Orbitą šiai naujai atideng
tai planetėlei apskaičiavo lat
vių matematikas magistras K. 
Šteinas. Jo pasiūlymu tą žvaigž 
dutę registruose atžymint 1284 
numeriu, pavadino “Latvija”. 
Paprašius dabar Heidelbergo 
observatorijoje smulkesnių ži
nių apie šią žvaigždutę, kuri 
jau 35 metus turi Latvijos var-

Dr. Kaz. Alminas, 
Dr. Stp. Stirbys, 
Dr. Gr. Valančius

dį, observatorijos vadovybe j viena. Del nežinomo vidinio pro- 
paaiškino, kad ši Mažoji Latvi ceso ar dėl susidūrimo su kitu
ja randasi erdvėje tarp Marso 
ir Jupiterio. Arčiausiai prie tos 
Latvijos, kuri randasi prie Bal
tijos jūros, ji prisiartina 171 
milijonu km atstumu, bet to
liausiai nutolsta iki 620 milijo
nų km. Savo ratą aplink saulę 
ji padaro per 4 metus ir 109 
dienas. Kaip ši plametėlė atsi
rado? Dalis astronomų yra įsi
tikinę, kad dabartinių 9 plane
tų tarpe, kurie sukasi aplink 
saulę, kadaise yra buvusi dar

Didžiajam ir tauriajam lietuviui, įprasminusiam 
lietuvybės sąvokas darbais, nuoširdžiam tolerancijos 
ambasadoriui jaunimo tarpe, Santaros-Šviesos gar
bės nariui ir rėmėjui

A. -f“ A.

JUOZUI RAČIŪNUI mirus, 
jo žmonai MARIJONAI ir visiems velionies artimie
siems, visų laisvę mylinčių lietuvių vardu, reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdme.

Santaros-švesos Federacija

Pirmajai Lietuvos Geležinkelių valdybos tele- 
grafininkei,

A. -Į- A.
BRONEI MAKIEJIENEI mirus, 

sunui VIKTORUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Buvusi kolegė ir bendradarbė i

JANINA CEPKAUSKAITE-DAUNORIENL 
SU VYRU ANTANU

Brangiai motinai mirus Lietuvoje, mieliems
VYTAUTUI IR JULIJAI 

SAULIAMS
reiškiame nuoširdžiu užuojautų.

Stasė ir Jonas Kelečiai

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 • 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LR 3-9852
4605 • 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — Yfirds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 vVest lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. OOth STREET 
2814 W. 23rd PLACE

Tel. REpnblie 7-1218 
Tel, Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVE,___________ Tel. LAlayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS .
8807 8. L1TCANICA AVE. Tel. YArda 7-8401

8854 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8, MICHIGAN AVE. Tel. OOmmodore 4-2228

8819 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL.Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J, Sutkus

7909 STATE BD., OAKLAWN, IT J. TeL 680-2820

MARCELLA KA VALAUSKAS
( K A V A L )

Gyv. 5718 S. Fairfield Avė., anksčiau gyv. Brighton Parkc.l
Mirė saus. 25 d., 12:05 vai. popiet, sulaukus 74 m. amžiaus.!
Gimė Lietuvoje, šakių apskr Amerikoje išgyveno 56 metusi
Giliai nuliūdę liko: 2 posūniai Walter Jr., marti Dorothy iri 

I Bruno, giminės — Jonas Kavalauskas, Elzbieta Vasaitis su šei- 
I momis, draugas Antanas Damaška su žmona Marijona ir šeimai 
lir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Marcellos miręs vyras| 
I— Walter Kavalauskas.

Priklausė Brighton Parko Moterų klubui ir Suvalkiečių klubui.Į
Laidotuvgmis rūpinasi Antanas Damaška.

Kūnas bus pašarvotas šiandien, pirmad., 6 vai. vak. J. Eudei-| 
kio kopi., 4330 S. California Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., saus.I 
29 d. 10 vai. kūnas iš kopi. bus nulydėtas į Nek. Prasidėjimo par.| 
bažnyčią ir iš jos į kapines.

Praneša nuliūdę: Giminės.

Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. — LA 3-0440.

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
pirmininkui

erdvės kūnu ji yra subyrėjusi į 
įvairio dydžio dalis. Taip atsi
rado ten daug planetėlių, ku
rios dar ir dabar sukasi aplink 
saulę. Jų diametras esąs 10— 

, 100 klm, planetėlės Latvija dia 
metras siekiąs 20—25 km.

— Amerikoje 1968 m. bus 
užregistruota 100 mil. sunkve
žimių ir automašinų.

DRAUGAS, antradieųis, 1969 m. sausio mėn. 28 d. 7

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantnoti. 

Sears, Roebuck and Co.

AINOS nuo $74.95; į tą kainą įeina pristatymas ir 
nadėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai ' ' ' 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

South VVestern Avenue Tel. HEmlock _ .
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
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X Lietuvos žemėlapis, JAV 
LB švietimo tarybos rūpesčiu 
ruošiamas mokyklos reikalui, 
jau pasiųstas patikrinti komi
sijai, kuriai pirmininkauja dr. 
VI. Viliamas, žemėlapį braižo 
pulk. J. Andrius.

X Muzikės Alice Stephens 
pažengusiųjų mokinių rečitalis 
įvyks antradienį, sausio 28 d., 
8 vai. vak., Chicago Conserva- 
tory College, 64 E. Van Bu
ren, Nelson Hali 7-tame aukš
te. Įėjimas nemokamas. Visi 
kviečiami.

X Rašyt. Danutė (Brazytė) 
ir Vytautas Bindokai sausio 
24 d. susilaukė naujo prieaug
lio — sūnaus. Be šio, jie jau 
augina tris sūnus. Motina ir 
naujagimis stiprėja Šv. Kryžiaus 
ligoninėje ir tikisi greitai grįž
ti namo.

X Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Xavier universiteto psicho
logijos fakulteto pirmininkas, 
Cineinnati policijos viršininko 
Jacob W. Sohott prašomas, 
kartu su lt. pulk. Howard Ro
gers, Cineinnati policijos virši
ninko asistentu ir kpt. Stanley 
Grothaus, Chief of Bureau of 
Police Community Relations, 
sausio 27—28 dienomis lankosi 
Chicagoje, kur turi pasitari
mus su Chicagos policijos vir
šininku, ir sausio 29—30 turės 
panašius pasitarimus Detroite 
su to miesto policijos viršinin
ku. Dr. V. Bieliauskas vizituos 
šių dviejų didmiesčių, turėju
sių riaušių, policijos pareigū
nus sąryšyj su naujai gauta 
$27,000.00 suma iš Depart
ment of Urban Affairs tęsti 
labai sėkmingai, dr. Bieliausko 
pastangomis suorganizuotą Xa- 
vier universitete policijos spe
cialistų apmokymo programą. 
Joje yra planuojama apmokyti 
210 naujų Cineinnati miesto 
aukštų policijos pareigūnų.

X Kun. B. Sugintas pasiun
tė per Balfą už šių metų 
Vasario mėn. Vasario 16 d. 
gimn. $700, saleziečių g. $200 
ir Punsko g. $20. Viso 920 d.

X Bonifacas Milašius, “Drau
go” skaitytojas Chicagoje, pa
rėmė mūsų dienraštį 8 dol. au
ka. Dėkojame.

x Am. Liet. Montessori D-ja
maloniai kviečia visuomenę at
silankyti ir pasigrožėti naujau
siais pavasarinių rūbų stiliais 
bei kūriniais Madų Parodoje - 
Vakarienėje, kuri įvyks sekma
dienį, vasario mėn. 9 d., 6 v. v., 
gražiajame Beverly Woods res
torane, 11532 S. Westem Avė. 
Rūbai iš La Boutiąue krautu
vės. Dėl rezervacijų skambinti 
778-5488 ar 582-2549. (pr.)

x Kun. Alf. Grauslys kalba 
konkrečiai ir giliai. Dvasiniai 
klausimai sprendžiami pakilio
je, ne pesimistinėje nuotaikoje. 
Ateikite visi pasiklausyti pas
kaitos sausio 28 d., antradienį, 
7:30 v. v. į 'Marąuette Pk. pa
rapijos salę. Organizuoja put- 
namiškių seselių rėmėjai.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 doL, pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 doL, sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 $. Maple- 
wood, 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
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
OI, 4-2390, (ak.,.

x Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas įvyks vasario 9 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p., 
pirm. Antano Gintnerio namuo
se, 3221 W. 61 st. Kviečiafrii na
riai dalyvauti.

X Konstantinas Petrauskas,
Lietuvos kariuomenės savanoris 
kūrėjas, žinomas spaudos dar
buotojas, staiga susirgęs, dau
giau kaip mėnesį dr. O. Vaške- 
vičiūtės priežiūroje buvo gydo
mas Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Šiuo metu jau sugrįžo namo ir 
baigia sveikti savo bute 4429 
So. Talman Avė. Džiaugiasi gra 
žia ligoninės tvarka, giria joe 
organizaciją, daktarų, seserų 
ir kito personalo paslaugumą, 
geru žodžių mini savo draugus, 
kurie ji ligoje aplankė, užjautė.

x LŠST centro valdybos po
sėdis įvyksta vasario 2 d., 2 
vai. p. p., sekmadienį, Jauni
mo centre. Bus pirmininko ir 
atskirų vadovų pranešimai, šau 
lių albumo išleidimo aptarimas, 
smulkesnės programos nusta
tymas šaulių ideologinei savai
tei, kuri įvyks Dainavoje birže 
lio mėnesį ir baigsis Joninių 
laužu ir aptarti kiti organiza
ciniai reikalai bei sumanymai.
Kviečiami dalyvauti ir garbės 
sąjungos nariai gyvenantieji 
Chicagoje.

x Pranas Laurinaitis, 828 
W. 33 PI., žinomo šaulio Juo
zo Laurinaičio sūnus, kuris dir
ba W. Wrigley Comp., 3501 So. 
Ashland Avė., 21 m. amžiaus, 
Bridgeporte auto katastrofoje 
ištraukė iš degančios mašinos 
51 m. amžiaus polic. seržantą 
Thomą O’Brien, kuris ' buvo 
paguldytas Mercy ligoninėje. 
Toje vietoje sudegė trys maši
nos. Tai 33 Place ir Lituanica 
Avė., kur susidūrė trys maši
nos ir visos užsidegė. Buvo nu 
muštas elektros stulpas. Sprogo 
mašinoje gazo tankas.

X Lietuvių filatelistų drau
gijos, “Lietuvos” narių susi
raukimas įvyksta šiandien, sau
sio 28 d., Jaunimo centro pa
talpose. Prieš susirinkimą 7—8 
vai. vak.. įvyks filatelinė valan
dėlė. Nuo 8 v. v. prasidės aka
deminis narių pasitarimas, ku
riame aptars draugijos veiklos 
gaires 1969 metams. Po susi
rinkimo bus demonstruojamos 
prožektorium Berlyno pašto 
ženklių laidos ir Žygas duos 
paaiškinimus. Visi draugijos 
nariai su svečiais kviečiami 
susirinkime gausiai dalyvauti.

x “Jūs — žemės druska”— 
sausio 28 d. 7:30 v. v. Mar
ąuette Pk. parapijos salėje 
bus skaitoma paskaita, skiria
ma visiems. Skaitys kun. Alf.
Grauslys.

x J. Tumosa, žinomas To
ronto lietuvių veikėjas, žinomas 
lietuviškų darbų rėmėjas, ir 
šiuo metu parėmė mūsų dien
raštį 10 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

x A. a. Juozo Bačiūno PLB
pirmininko atminimui vietoje 
gėlių prie karsto JAV centro 
valdyba paskyrė 100 dol. Lietu
vių fondui. (pr.)

X Linksmas Vakaras B. 
Pakšto salėje ruošiamas Da
riaus - Girėno Lit. mokyklai pa
remti įvyks vasario 1 d., 7:30 
vai. vak. Staliukus užsakyti tel. 
RE 7-5750 ir WA 8-4784. (pr.)

X Lietuvių Ūkininkų Sąjunga
šeštadienį, vasario 1 d. 7 v. v. 
Gintaro svetainėj 2548 W. 69 
st., ruošia Užgavėnių blynų ba
lių. Bus vaišės, šokiai, gera 
muzika. Prašom visus atsilan 
kyti. Įėjimas auka 5 dol.

Valdyba
(pr.)

X A. A. Anna Prose - Pro-
sevičius 10 m. mirties metinė
se, sausio 29 d., 8 vai. 30 min. 
ryto, bus atnašaujamos šv. 
Mišios. Švč. Mergelės Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Draugai ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti Mišiose ir pasi
melsti už velionę.

Prose šeima 
_______ _ llF-*

Cicero ateitininkų būrelis su savo globėjais sausio 26 d. lanke Draugo spaustuvę ir Š. Balzeko muziejų su
sipažinti su kultūrinėmis lietuvių įstaigomis. Iš kairės į deš. (kairėj apačioj) P. Palionienė su būriu 
mergaičių; (dešinėj apačioj) J. Tauginas su būriu berniukų; (kair. viršuj) at-kų moksleivių globėjai su 
Draugo atstovais (sėdi) ponios Šulaitienė, Kalavinskienė ir Palionienė, (stovi) dr. P. Kisielius, A. Lau
raitis, Šarauskienė, Balutienė, Kuprienė, Tauginienė, Tauginas, kun. V. Rimšelis ir Kuprys; (dešinėj) Ba
rauskienė su būriu at-kių.

CHICAGOS ŽINIOS
PALIKO 14 MIL. DOLERIŲ

Rdbert McNamara, buvęs 
Scott Foresman leidyklos pre
zidentas, gyvenęs Winnetkoje, 
testamente paliko $14,694,364. 
Našlei paskyrė $4,410,674; duk
rai . $418,892; vienam sūnui 
$431,747; antram sūnui $481,- 
946. Likutis lygiai paskirstytas 
12-kai vaikaičių. Federalinis iž
das pomirtiniais mokesčiais 
pasiėmė $4,573,230. Illinois vals 
tija gavo $967,157.

ŽYDŲ BENDRUOMENĖS 
• CENIRASfo ' ... •

Chicagos ir apylinkių žydų 
bendruomene numato pastatyti
2.5 mil. dolerių kainuosiantį 
centrą ,Skokie miestelyje. Cen
tras, kuriame bus plaukymo ba

X M. Kizis, Tecumseh, Ont., 
dėkodamas už kalendorių ir 
korteles, atsiuntė 5 dol. aukų. 
“Draugas” dėkoja.

X A. a. Antanas Ragauskas, 
gyv. 3039 So. Emerald Avė., 
Bridgeporte, buv. Lietuvoje tei- 
sin. ir notaras Kėdainiuose, 
Plungėje ir Kaune, buvo iškil
mingai palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse. Buvo pašarvotas 
Phillips koplyčioje. Atsisveiki
nimo žodį pasakė teis. P. Jo- 
kūaka, A. Gintneris. Pamaldas 
Šv. Jurgio 'bažnyčioje atlaikė 
kun. Makaras ir pasakė pa
mokslą, o į kapus palydėjo 
kun. dr. A. Baltinis. Giedojo 
sol. Pr. Ragienė ir R. Strimai
tis. Kapuose tarė paskutinį žo
dį A. Gintneris ir buvo sugie
dota Marija, Marija. Palaido
tas 71 bloke. Pietūs buvo Kiltys 
restorane, dalyvavo apie 100 
asmenų.

X Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje dr. Fr. Lassner išsta 
tys I-jo Pasaulinio karo plaka
tus. Paroda vyksta vasario 1-28 
d. Taip pat tuo pačiu metu bus 
išstatyta senų knygų.

X J. Kamaitis, East Lake, 
Ohio, atnaujindamas prenume
ratą pridėjo 5 dol. aukų spau
dai palaikyti. Dėkojame.

Ciceru moksleivių ateitininkių būrelis su savo globėju Alf. Lauraičiu

seinas, teatras, susirinkimams 
salės, socialiniams patarnavi
mams raštinės, jaunųjų darže
lis ir sveikatingumo skyrius, 
skiriamas aptarnauti 20,000 žy
diškų šeimynų gyvenančių 8 
šiaurės vakarų miesteliuose už 
Chicagos.

DEGĖ KOLEGIJOS 
PASTATAS

Gaisras sunaikino vos pra
dėtą statyti Marine Valley ko
legijos vieną šešių pastatų Pa
los Hills priemiestyje. Nuosto
lių padaryta apie $60,000.

įstatys dešrų fabriką

Vienna Sausage kompanija 
už 4 mil. dolerių žada statyti 
ultramodemiuį dešrų fabriką

X M. A. Pilipavičius, Hamil
ton, Ont. parėmė mūsų spaudą 
5 dol. auka. Ačiū.

X Leonas Vedeckas, Worces- 
ter, Mass., užsakydamas “Drau 
ge” knygų ir apmokėdamas sąs
kaitas, atsiuntė 8 dol. auką. 
Dėkojame.

X Geri lietuviai pasiryžę iš
laikyti savo spaudą ir ją remia, 
atsilygindami už korteles 'bei 
pratęsdami prenumeratą ar at
silygindami už -korteles bei ka
lendorius, aukojo: 4,50 dol. — 
D. Kaunaitė; -po 3 dol. — P. 
M. Ruikis, M. Sirutytė, P. Slo- 
ger, S. Vanagūnas, K. Vilūnas, 
Br. Baras, Ch. Brazaitis, kun. 
P. Dambrauskas, A. Barakaus- 
kas, K. Griškus, Vyt. Gutaus
kas, Bronė įGrušaitis, J. Dig- 
rys; po 2 dol. — Walter Mom- 
gaudas, VI. Mingėla, K. Šidlaus
kas, P. Brizgys, A. Miciūnas, 
Z. Vieraitis, K. 'Pumputis, K. 
Nacius, G. Lapėnas, J. Petraš
kevičius, V. Bendikas, Pr. Er
gelis, P. Kayeckas, V. Grybaus
kas, VI. Mumgaudis, A. Mikus, 
A. Paciunas, P. Pagojus, J. Rin
ke, Agota ISličkis, J. Uksas, N. 
Tautvilas, O. Jeselskienė, Marija 
Šimonis, E. Alsėnienė, Cecilija 
Balsys, Pr. Matulionis. Nuošir

džiai dėkojame.

prie Fullerton, Damen ir Elston 
gatvių. Jame vienoje vietoje 
bus sujungti dabar atskirose 
vietose turimi trys fabrikai.

PABAUDA UŽ MEDŽIO 
SODINIMĄ

Martin Noone, 1259 Victoria 
avė., neturėdamas leidimo ban
dė pasodinti ąžuolą Kilmer par
ke prie Rogers ir Ashland gat
vių. Jis užmokėjo $50 pabau 
dą už gadinimą miesto nuosavy
bės.

KROVIKŲ STREIKAS IR 
PAŠTAS

Jau 36 dienas užsitęsęs kro
vikų streikas rytinėse valstijose 
palietė ir Chicagos įmones, ku
kąs kai nepriima vandens keliu 
siunčiamus laiškus ir paketus.

POLICININKAS
PROFESORIUS

Policijos kapitonas John 
Asohler, baigdamas 36 metų 
policinę karjerą, pradės profe
soriauti Chicago City kolegi
joje. Naujas prof. yra 62 m. 
amžiaus.

KOMPOZITORIUS
DIRIGUOJA

PREMJEROMIS
Chicagos simfonijos orkestras 

sausio 30, 31 ir vasario 1 d. 
duoda šią programą: Henzės 
Telemanniana, Haydno Simfo
niją nr. 8, ir Henzės Koncertą 
pianinui nr. 2. Paskutinis nu
meris 'bus JAV-ėse premjera, o 
Simfonija bus pirmą kartą gir
dima Chicagoje. Solistas pia
nistas Christoph Eschenbach. 
Diriguoja pats dviejų numerių 
kompozitorius Hans Wemer 
Henze. 1

Stasio Būdavo romanas 
"Draugo” atkarpoje

Šį trečiadienj pradedame 
spausdinti Stasiaus Būdavo ro
maną “Rūkas ant vieškelio.” 
Romaną, kaip ir kitus rank
raščius, nuo dingimo išgelbėjo 
J. Nairūnė, po velionio mirties 
apsilankiusi pas amerikiečius, 
kur velionis dirbo pastoracinį 
darbą. Romanas kaip pats au
torius paliktame rašte teigia 
parašytas angliškai “The Fog 
on the Highway’’. Romanas 
yra gana ilgas, kaip autorius 
teigia apie 80,000 žodžių, 364 
mašinėle rašyti puslapiai. Auto
rius romaną iš karto parašė 
angliškai, todėl norint jį iš
leisti anglų kalba reikėtų dides
nio redagavimo, o antra nėra 
lengva surasti leidėją, todėl 
nutarta jį išversti į lietuvių 
kalbą. Romano veikėjų daugu
ma lietuviai, tačiau yra vokie- 

Įčių, amerikietis ir kt. Romanas 
1 liečia pokario metus Vokietijoj 
1 ir šiandien dvidešimtmečiui su
ėjus nuo didesnio lietuvių kė
limosi į Ameriką pradžios roma
nas bus įdomus prisiminti pra-

I. A. VALSTYBĖSE
— Petras Kelečius, įkilus 

gaisrui jo kambaryje, mirtinai 
sudegė. Manoma, kad gaisras 
kilo nuo cigaretės. Velionis bu
vo Šv. Kryžiaus bažnyčios sar
gas Daytone, Ohio. Gaisrą už
tiko eidamas šv. Mišių atna
šauti par. klebonas kun. dr. T. 
Narbutas. Bažnyčia ir salė nuo 
gaisro buvo apsaugota.

— A. a. kuli. Longino Jan
kaus, ilgamečio Balfo reikalų 
vedėjo, mirties metinės sukan
ka vasario 4 d. Šiai liūdnai su
kakčiai paminėti yra ruošiama 
speciali garbingoji velionies pa-

eitį ją pergyvenusiems ir taip 
pat jis atskleis kai kurių įdo
mių momentų — mūsų jaunie
siems. Romaną baigia versti Al. 
Baronas, paskyręs tam reika
lui nemaža laisvalaikio. Roma
nas bent tuo tarpu nenumato
mas išleisti atskira knyga, bet 
perspausdinus bus išsaugotas 
nuo dingimo, gi lietuviškas teks
tas kariu su angliškuoju bus 
padėtas išsaugoti, kad esant 
sąlygoms būtų galima išleisti 
atskira knyga viena ar kita 
kalba. Romane apščiai nuoty
kių ir manome, kad’jis “Drau
go” skaitytojams suteiks ne 
viena atgaivos ir poilsio mo- 
rios nežino kur krauti gami
nius skirtus užsieniui. Chica
gos paštas irgi jau kuris lai- 
mentą.

Kovo 15—16 d. Chicagoj ren 
giamas jubiliejinis Balfo sei
mas. Tai bus prieš dvidešimt 
penkerius metus įsteigtos šal
pos organizacijos veiklos ap
žvalga. Kad visi galėtų jame 
dalyvauti ir prisiminti Balfo 
pagalbą praeityje ir dabarty, 
jubiliejaus programa pramaty
ta gana plati — seimas, iškil
minga vakarienė, meninė pro
grama.

Sausio 24 d. Balfo jubilieji
niam seimui rengti komitetas 
turėjo posėdį Laisvosios Lietu
vos redakcijos patalpose. Ko
mitetas, kuriam vadovauja uolu
sis Chicagos balfininkas Albi
nas Dzirvonas, smulkiai aptarė 
seimo ir koncerto planus, pain
formavo apie sudarytas paski
riems darbams vykdyti komisi
jas. Komisijos jau pradėjo kiek 
viena savo srityje telkti darbi
ninkus ir organizuoti darbus, 
'kad šis jubiliejus būtų tinka
mai paminėtas.

Jau pramatyta, kad kovo 
14 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
St. Balzeko muziejuje bus ati
daryta apžvalginė Balfo paro
da, kurioje bus galima pama
tyti šios institucijos kūrimo 
protokolus, nutarimus ir veik
los vaizdus nuotraukose. Paro
dai rengti komisijai vadovauja 
A. Baliūnas. Nuotraukomis ir 
dokumentais aprūpins prel. dr. 
J. Končius, ilgametis (Balfo pir 
mininkas ir dabar garbės pir
mininkas.

Balfo direktorė Dalia Bobe- 
lienė vadovauja koncertui reng
ti komisijai. Ji jau turi talkinin
kų būrį, kurie padės tvarkyti 
su koncertu susijusius reikalus. 
Koncertą duos Clevelando Čiur
lionio ansamblis Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje.

Koncertas bus kovo 16 d., sek
madienį. Bilietai tuoj Ibus pra
dėti platinti.

Spaudos ir informacijos ko
misijai vadovauja A. Pužaus
kas su būriu redaktorių ir spau
dos darbuotojų.

Banketo komisijai vadovauja 
A. Gintneris, jam pagelbės K. 
Repšys su žmona ir S. Šerne- 'J 
nienė su būriu talkininkių. Ban 
ketas bus kovo 15 d. vakare 
Šv. Kryžiaus par. salėje. Ban
keto metu bus pagerbti šalpos 
darbe nusipelnę asmenys.

Jubiliejaus proga bus išleis
ta programa, kurion bus pri
imami skelbimai ir sveikinimai 
Balfo jubiliejui. Be to, vėliau 
bus išleistas jubiliejinis leidi- 
nys, kurio paruošimu ir aure- •> 
dagavimu rūpinasi Balfo cent
ro valdyba.

Svarbiausia julbiliejaus pro
gramos dalis — jubiliejinis sei
mas. Jis bus kovo 15 d. 9 vai. 
ryto Jaunimo centre ir tęsis 
visą dieną. Čia bus svarstomi 
ne tik nuveikti darbai, bet bus 
nubrėžtos ir gairės ateities veik 
kai, įžengiant į antrąjį šimtme
čio ketvirtį. Nors čia sprendžia- 1 
mąjį žodį teturi tik Balfo sky
rių atstovai ir direktoriai, bet 
bus kviečiami dalyvauti ir sa
vo sugestijas pareikšti taip 
pat ir svečiai, ypač čikagiečiai.

Reikia tikėtis, kad į šią 
svarbią lietuvių šalpos darbo 
sritį visi atkreips dėmesį, ir 
Balfo jubiliejinis seimas bei 
kitos pramatytos minėjimo da
lys bus užpildytos svečių, kad (į 
tuo parodytume solidarumą dir
bantiems šalpos darbą ir šal
pos rezultatų laukiantiems mū
sų skurstantiems, sergantiems 
ir pagalbos reikalingiems tau
tiečiams. — Ps.

Cicero ateitininkių būrelis su savo globėju Kupriu Draugo red. pa
talpose.

IŠ ART! IR TOLI
gerbimo akademija. Ji įvyks po 
Mišių, kurios bus iškilmingai 
koncelebruotos kun. Jankaus 
artimų draugų kunigų už jo 
vėlę vasario 9 d. sekmadienį, 5 
vai. p. p. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyn, N. Y. 
Visi yra maloniai kviečiami da
lyvauti šv. Mišiose ir pagerbi
mo akademijoje.

— “Tėvynės Sargo”, politi
kos ir socialinių mokslų žurna- 
lo, naujas numeris turi dr. D. 
Jasaičio straipsnį apie kovos 
metus, dr. K. Šidlausko svars
tymus apie žmogaus teisių dek- 
laraciją ir Lietuvą, prof. K. 
Račkausmo mintis dėl Vasario 
16 d. akto teisinio pobūdžio, Pr. 
Pauliukonio straipsnį apie PreL 
Krupavičių ir žemės reformą, 
A. Budreckis rašo apie PLB 
seimą, o prof. J. Eretas duoda 
straipsnį “Politiškasis Pakš
tas”. Išspausdinti prel. Krupa
vičiaus pateikti V. Jurgučio laiš- 
kai. Apstu ir kitos įdomios me
džiagos.

— Vyt. F. BeliaBjus, kaip 
! tautinių šokių instruktorius, 
i prie daugelio Amerikos univer
sitetų yra suorganizavęs šokė
jų grupes. Leidžia folkloro žur
nalą “Viltį”. Jame daug kur 
užsimenama Lietuva, jos žmo
nės bei papročiai. Tai jokių 
veiksnių neremetnas lietuvybės 
ambasadorius. Jo likimu ir dar
bo tęstinumu kas nors turėtų 

I pasirūpinti jau dabar. (Rs)


