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Mirė J. Balčikonis
Vasario 5 d. Vilniuje

VILNIUS. — Juozas Balčiko
nis, vienas pačių žymiausių lie
tuvių kalbininkų, vasario 5 d. 
mirė Vilniuje. Jis buvo gimęs 
1885 m. kovo 25 d., taigi, pernai 
buvo sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Balčikoniui mirus ypatingai jo 
gedi lituanistikos mokslas.

Velionis yra išvaręs gilią va
gą kaip kalbininkas ir kaip pe
dagogas. Mokytojavo visoje ei
lėje gimnazijų, nuo 1924 metų 
dėstė Vytauto d. universitete. 
Pokariniais metais Balčikonis 
vadovavo Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos institutui ir Vil
niaus universitete dėstė lietuvių 
literatūrinės kalbos kursą.

Redagavo Lietuvių kalbos 
žodyną

Vienas svarbiųjų velionies dar
bų buvo jo pastangomis pra
dėtas leisti “Lietuvių kalbos 
žodynas”. 1941 m. pasirodė jo 
paruoštas žodyno I tomas, 1947 
m. pasirodė II tomas, tačiau 
jis bolševikinės cenzūros buvo 
sužalotas, daug jau išspausdin
tų lankų pakeitus kitais. Iš da
lies Balčikonio suredaguotas ir 
UI tomas.

Balčikonis yra paruošęs šim
tus lietuvių kalbos mokytojų, 
surinkęs ir išleidęs penkis J. 
Jablonskio raštų tomus. Į lie
tuvių kalbą išvertė eilę įvairių 
rašytojų kūrinių.

Palaidotas savo gimtinėje

J. Balčikonis buvo pašarvo
tas Mokslų akademijoje Vilniu
je, kur vasario 6 d. įvyko atsi
sveikinimas, vasario 7 d. palai
dotas gimtinėje — Ėriškiuose, 
buv. Ramygalos valsč., Pane
vėžio rajone.

Maskva: nebuvo
politinio suokalbio...

Tebetardo šūvių ties Kremlium 
kaltininką

MASKVA. — NYT žiniomis 
iš Maskvos, sovietų tardymo į- 
staįgos vis dar apklausinėja sau 
šio 22 d. į automobilių vilksti
nę, ties Kremliaus vartais, šau
džiusį leitenantą Ujiną. Jis ti
riamas ir sveikatos įstaigose. 
Laikraščio korespondentas pa
tyręs, kad neturima duomenų, 
jog sausio 22 d. buvęs įvykis 
turėjęs politinio sąmokslo po
būdį.

Sovietų įstaigos dar aiškina, 
ar Ujinas buvęs veikiamas re
liginės įtakos ir ar turėjęs po
litinių ryšių. Maskvoje buvę 
gandų, kad pasikėsintojas, per 
20 metų amžiaus, buvęs “fana
tiško® religinės sektos” narys. 
Kad jis nebuvęs sąmokslo įran
kiu, tai, įstaigų nuomone, liudi-

Šalin iš čia! — belieka sušukti visiems tiems,, kurie šaukia: Šalin iš 
Europos, šalin iš Vietnamo, šalin iš.., ir t. t. I

Heinrich Luebke, ligšiolinis Fed. 
Vokietijos prezidentas, birželio m. 
pasitraukiąs iš pareigų.

ĮVAIRIOS žinios

Pavojai italų kom. 
partijai

Komunistų tarpe esama.
Pekino šalininkų, anarchistų

BOLONIJA, Italija. — Čia 
tebevyksta 12-sis Italijos komu 
nistų partijos suvažiavimas. 
'Partijos vadas, L. Longo, pa
smerkęs Čekoslovakijos invazi
ją, pritarė Maskvos pasiūlytai 
visų kam. partijų konferencijai 
Maskvoje. Italų komunistų par
tija yra viena stambiausių pa
sauly — jos narių skaičius sie
kia 4.520.000 ir jos nariai suda
ro 25% visų rinkikų Italijoje.

Partija, Longo žodžiais, tu
rinti sunkumų, nes į partiją ver 
žiasi kairiųjų jaunimas, esąs 
Pekino pusėje ir kiti anarchis
tai.

Partija pabrėžia siekianti “1- 
tališkojo kelio į socializmą” ir 
dėl to jai nepakeliui su paklus
numo Maskvai kryptimi. Tačiau 
ji deda pastangas nenutraukti 
sa:tų su Kremliaus politikais.

Šiandien suvažiavime vyksta 
įvairių kam. partijų delegacijų 
sveikinimai. Laukiama, kad so
vietų atstovas Pomomarevas pa 
tvirtinsiąs, jog Čekoslovakijos 
įvykių atžvilgiu abi partijos ne- 
sutariusios, tačiau dėjusios pas 
tangų švelninti lūžį.

ja tai, jog Djino elgesys, šau
dant į kosmonautus vežusį au
tomobilį, buvęs “mėgėjiško’ po
būdžio.

Viešų pranešimų nelaukiama
Tardymo įstaigos nurodo į 

tai, kad Ujinas šaudęs dviem 
revolveriais, o tai esąs “kovbo- 
jų elgesys”. Aplamai, tos įstai
gos nenori plačiau skelbti apie 
įvykį, juo labiau, kad pasikėsi
nimai, šaudymai į politikus — 
retas įvykis sovietų istorijoje. 
Dėl to atsisakyta paskelbti ir 
apie tardymo duomenis.

Vienintelis pranešimas, tai 
“Tass” žinia, kitą dieną paskelb 
ta šūviams ties Kremliumi nu
skardė jus.
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Nauja grėsmė Berlynui kelia JAV rūpestį
B. Rūmai vakar paskelbė, kad prez. R. Nixono kelionė į V ak. Berlyną neatšaukia
ma — Rytų Vokietijos numatytas sausumos ar vandens kelių į Berlyną varžymas^, 
nors ir kelia rūpestį, tačiau nesutrukdys kovo 5 d. rinkimų V. Berlyne — Bonna 
kaltina r. vokiečius keliant naują įtampą — Atsakinga ir Maskva

jTrys sąjungininkai protestuoja
WASHINGTON. _ R. Vokie

tijai šeštadienį paskelbus apie 
nuo vasario 15 d. pradedamą 
sausumos ar vandens susisieki
mo kelių į Berlyną suvaržymą, 
trys Vakarų sąjungininkai: JA 
Valstybės, D. Britanija ir Pran
cūzija vakar pareiškė protestą, 
pažymėdami, kad susisiekimo 
suvaržymai yra neteisėti. Nu
rodoma, kad rytų vokiečių pa
skelbti suvaržymai pažeidžia 
teisę susisiekti su Berlynu.

R. Vokietija, palaikoma Mas
kvos, griežtai pasisako prieš ko
vo 5 d. Vak. Berlyne numaty
tus naujojo Fed. Vokietijos pre 
zidento rinkimus, juos laikyda
ma “provokacija”. Pati Maskva 
apie apie savo satelito žygį skel
bia šykščias žinias, vis teigda
ma, kad Vak. Vokietija vyk
danti “provokacinę kryptį”.

Parlamentarai pasinaudos 
oro keliais

R. vokiečiai, paskelbę apie 
savo suvaržymus, neminėjo oro 
susisiekimo. Oro ryšiai su Ber
lynu yra keturių pokario sąjun
gininkų (be trijų vakariečių ir 
Sovietų S-gos) žinioje. Dėl to
neabejojama, kad Fed. Vokieti- Kaus Schuetz, Vak. Berlyno bur- 
. 1 . . mistras: padėtis Berlyne nmta,
j s parlamentų 1.036 delegatai, bet isterijos nuotaikos nekeltinos

Rumunija įspėja Maskvą:

nesikiškite
Atmeta “riboto suverenumo” 

mintį

VIENA. — šalia Italijos ko
munistų vado Longo, antrasis, 
tuo pačiu metu įspėjęs Maskvą 
“nesikišti į kitų kraštų vidaus 
reikalus” buvo Rumunijos pre
zidentas ir partijos vadas N. 
Ceausescu.

Kalbėdamas savaitgaly švie
timo atstovų suvažiavime Bu
karešte, Ceausescu pasmerkė 
Maskvos keliamą “riboto suve
renumo” mintį ir pasisakė prieš 
kišimąsi į kito komunistinio 
krašto reikalus tuo atveju, kai 
iškyla nuomonių skirtumai. Tie
sa, ir rumunas nepaminėjo So
vietų S-gos, tačiau aišku, kad 
jo žodžiai buvo skirti Maskvai. 
Jo žodžiai priminė Jugoslavijos 
Tito buvusius pareiškimus tarp
tautinio komunizmo klausimu.

Trumpai iš visur
Kanada ir santykiai su Pekinu

OTTAVA. — Kanados užsie
nio reikalų sekretorius M. Sharp 
per diplomatus Stockhcflme ban 
do užmegsti ryšius su kom. Ki
nija. Tikslas —■ pradėti diplo
matinius santykius su Pekinu.

• Arabai New Yorfee, ties 
Izraelio misija J. Tautose, su
degino nacių vėliavą. Jie šūka
vo : “Sionizmas lygus nacizmui”. 
Buvo protestuojama prieš “Iz
raelio dalinių brutalumą”, jiems 
tramdžius arabes merginas Ga
zoje.

• Sirhan - Sirhan byloje, Los 
Angeles mieste, jau sudaryta 
prisiekusiųjų kolegija: aštuoni 
vyrai ir keturios moterys. Ma
noma. kad byla užtruksianti 3 
mėnesius.

apie 300 pavaduotojų, Vak. Ber. 
lyną pasieks vakariečių lėktu
vais ir rinkimai, pagal numaty
tą tvaiką, įvyks.

Rinkimai Berlyne vyksta 
kas penkeri metai

Vasario 8 d. R. Vokietijos 
paskelbtas žygis nenustebino 
nei Bonuos, nei Vakarų sąjun
gininkų. Jo buvo tikėtasi. Mas
kva dar praėj. metų gruodžio 
mėn. buvo pažymėjusi, kad pre
zidentiniai rinkimai pažeidžią 
pokario susitarimus.

Fed. Vokietija savo preziden
tų (jo pareigos daugiau repre-

Pasaulis branduolinių ginklų gady
nėje

Pabrėžė nepriklausomybės 
reikalą

Ceausescu kalboje, ištisai pa
skelbtoje Rumunijos spaudoje, 
keletą kartų iškeltas komunisti
nių kraštų “nepriklausomybės 
bei suverenumo” klausimas. Jis 
teigė, kad bet kurie nuomonių 
skirtingumai komunistų tarpe 
privalo būti sprendžiami išjun
gus “išorės kišimąsi”. Priešin
gai, pažeidžiama “revoliucinė 
kova ir socializmas”. Rumunų 
vadas kritikavo ir buvusius JA 
Valstybių karinius pratimus ties 
Čekoslovakijos siena. Tai gali 
būti laikoma galios demonstra
cija.

• Vėl “pagrobtas” lėktuvas.
Vakar “oro pirato” nukreiptas 
į Kubą Eastem keleivinis lėk
tuvas, su 111 keleivių ir 8 asm. 
įgula skridęs iš Porto Rico į 
Floridą. Tai jau 14-sds piratų 
žygis šiais metais.

<. • Prez. Nixonas vakar popiet 
‘iš Floridos grįžo į Washingtoną. 
Jį kelių dienų poilsio — darbo 
“atostogose” lydėjo valst. sekr. 
W. Rogers ir patarėjas krašto 
saugumo reikalais H. Kissinger.

zentacinio pobūdžio, be vykdo
mosios galios) Vak. Berlyne 
renka, nuo 1954 m., kas penkeri 
metai. Rinkikai, ar, kaip JAV- 
se Skelbiama, elektorių kolegija 
susirenka didžiulėje halėje Ber
lyno mugės aikštėje. Rinkikų 
kolegiją sudaro ne tik Bonuos 
parlamento, bet ir seimelių de
vyniuose Fed. Vokietijos kraš
tuose delegatai.

šiais metais rinkikų tarpe 
bus ir į kraštų seimelius išrink
ti 22 vad. “neo-nacių” partijos, 
NPD, delegatai. Tai R. Vokie
tija panaudoja savo propagan
dai, teigdama, kad “naciai” per 
jų, R. Vokietijos, teritoriją drįs
tų keliauti į Berlyną.

Vienų ir kitų vokiečių 
aštrūs kaltinimai •

R. Vokietijos vyriausybės 
spaudos įstaiga paskelbė kalti
nimus Bonnai, pažymėjusi, kad 
ji pažeidžianti Potsdamo susita
rimą ir vykdanti “agresyvinius 
žygius” nepriklausomo Berly
no atžvilgiu.

Gi Bonnos valdžios vardu 
kalbėjęs G. Diehl kaltino R. Vo
kietiją, kuri “Europos širdy ke
lia įtampą”. R. vokiečių talki
ninke esanti Sovietų S-ga ir abu 

/kraštai tą įtampą rytų vokie
čių santykiuose kurstą vos ke
liems mėnesiams po Čekoslova
kijos invazijos praslinkus. Tai 
esąs naujas tarptautinės teisės 
pažeidimas — pabrėžė Bonuos 
kalbėtojas.

Vak. Berlyno burmistras 
Kišus Schuetz pažymėjo, kad 
rytų vokiečių komunistų žygis 
esąs rimtas, tačiau “nėra pa
grindo atsirasti isteri jos nuotai
koms”.
R. Nixono kelionė Į Berlyną 

neatšaukta

Spėjama, kad, komunistų nau 
jasis žygis iš dalies turįs ryšio 
ir su JAV prezidento R. Nixo- 
no numatyta kelione, vasario 
27 d., į Vak. Berlyną. Vakar 
^paskelbta, kad ji neatšaukiama. 
Laukiama, kad kelioms valan
doms į “miestą komunistų jū
roje” nuvykęs, Nixonas viešai 
pareikš JAV nusistatymą išlai
kyti Vak. Berlyną laisvą, įvai
rių komunistų spaudimo prie
monių nepaisant.

Vakar Washingtone pažymė
ta, kad R. Vokieti jai paskelbus 
susisiekimo suvaržymus, atsa
komybė tenka Maskvai.

Vis dėlto, Nixono lankyma
sis gali būti trukdomas. Rytų 
vokiečiai, jau trukdę Bonnos 
parlamento anksčiau buvusius 
posėdžius, ir šį kartą nevengs 
^triukšmo, pvz. su savo lėktu
vais žemai virš Vak. Berlyno 
skraidydami.

Vietname
Susekti sandėliai 

su daugybe raketų
SAIGONAS. — Į šiaurę nuo 

Saigono sąjungininkų daliniai 
susekė sandėlius, kuriuose rasta 
50 didžiulių raketų. Jos būtų 
buvusios panaudotos Saigonui 
pulti. Manoma, kad raketos dvi 
račiais buvo atgabentos į Pietų 
Vietnamą iš Kambodijos.

B-52 bombonešiai puolė prie
šo telkinius Saigono srity.

• Turkijai JAV-bės pasiūlė 
12.5 mil. dolerių paskolą gele
žies rūdos imonei pastatyti.

Kaina 10 o.

Čekoslovakijoje tebegresia nauji neramumai, priešinimasis okupacijai. 
Čia okupanto kariai ir abejingi praeiviai.

Ar "apvirs" Prancūzijos komunistai?
Kaip žinoma, sovietų invazi

ja Čekoslovakijoje sukėlė nema
žą krizę vakarų komunistų tar
pe. Sovietų kompartija turi su 
jais nemaža vargo. Užkulisiuo
se vyksta aiškinimai ir daugiau
sia bijomasi atskalūnų, galinčių 
pereiti kinų pusėn. Tačiau, atro
do, reikalai kiek “taisosi”. Itali
joje dar teverda diskusijos, pana
šiai ir Prancūzijoje. Abi kompar
tijos gana stambios ir siekia val
džion patekti legaliai, t.y. rinki
mų keliu. Joms tad toki barba
riški dalykai, kaip Prahos inva
zija, kenksmingi, nes atbaido rin 
kikus.

Spaudoje
Daugiau rizikos, mažiau 

laimėjimų
“Chioago Tribūne” pažymi, 

kad R. Nixonas dar vioepreziden 
tu būdamas, buvo keliavęs į 
Kolumbiją ir Peru, ten buvo pa
tyręs karčius vaisius, gi 1959 m., 
nuvykęs į Maskvą ir ginčijęsis su 
Chruščiovu, sugebėjęs parodyti 
spalvotą televiziją, tuo tarpu, kai 
sovietai paleidę savo Sputniką 
(Chicagiškis dienraštis skelbia ne 
tikslias žinias — sovietai Sputni
ką buvo paleidę 1957 m., pusant 
rų metų prieš Nixono viešnagę 
Maskvoje, gi spalvota TV teįsi
galėjo vos 1960 m. Be to, kelio
nių į P. Amerikos neramiuosius, 
mažai įtakos pasaulio politikai 
turinčius kraštus negalima lygin 
ti su Vak. Europa bei NATO 
kraštais — Red.).

I
Rūpi mokesčiai, išlaidų 

mažinimas

Laikraštis pasisako prieš “auk
sinių žuvų diplomatiją”, kai 
spaudžiamos rankos politikams. 
Esą, visi susitarimai užsieny pasi
baigia nesėkme ir čia belieka 
prisiminti Wilsono kelionę į Ver 
salį ar Roosevelto žygius Tehera 
ne ar Jaltoje.

Dienraščio atstovas New Yorke 
W. Trohan mano, kad preziden 
to reikšmė iškyla jam pasireiškus 
krašto viduje. Todėl jis, esą, turė
tų susirūpinti krašto išlaidų, mo
kesčių mažinimu, pagaliau, savo 
sios pastogės — įvairių sunkumų 
“valymu.”

KALENDORIUS

Vasario 11 d.: šv. Saturni- 
nas, šv. Fidehnija, Algirdas, 
Mante.

Vasario 12 d.: Prez. Lincolno 
gimtadienis. Šv. Damijonas, šv. 
Marina, Gintenis, Deimantė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., ryt — giedra, be pa
kitimų.

Saulė teka 6:52, leidžias 5:18.

Nr. 35

Prancūzijos kompartijoje, kuri 
visad buvo labai prorusiška, du 
trečdaliai kadrinių komunistų 
pasisakė prieš Maskvą. Likęs treč 
dalis stalinistų aklai klauso Mas
kvos įsakymų. Iš Politbiuro de
monstratyviai pasitraukė Thore- 
zo niašlė, Jeanette Vermerrsch, 
veltui reikalavusi partijos paklus 
numo Maskvai. Ji taip pat pro
testavo prieš ideologo Garaudy 
“nukrypimą nuo linijos”. Tas pa 
rtijos filosofas ne tik leidėsi į dia
logą su “bažnytininkais”, bet in
vaziją prie Vltavos pavadinęs 
"stalinistiniu atkritimu”, čekų 
reformininkus statydamas pavyz
džiu prancūzų kompartijai (vb).

Gilus sniegas JAV 
rytuose

Žymiai pažeistas orinis Ir kitas 
susisiekimas

NEW YORK. — Naktį į pir
madienį didelės sniego pūgos pa 
lietė JAV-bių šiaurės rytų val
stijas. Ypatingai daug sniego, 
ligi 16-20 ir daugiau colių, iš
krito New Yorko, N. Jersey ir 
ypatingai Nauj. Anglijos val
stijose. Tokio masto sniego pū
ga krašto rytus tebuvo palietu
si prieš 8 metus.
Jokių lėktuvų, uždarytos mo

kyklos, muziejai, įstaigos

Sniegui padengus New Yorko 
srities tris aerodromus, vakar 
ir iš dalies šiandien sustabdy
tas lėktuvais susisiekimas su 
New Yorku. Dėl to pvz. Chica- 
gos tūkstančiai keleivių negalė
jo pasiekti New Yorko bei ki
tų rytinių miestų. New Yorke 
buvo uždarytos pradinės mo
kyklos, vakar neveikė universi
tetai, buvo uždaryta birža, bib
liotekos, muziejai, kai kurios į- 
staigos.

Teko sustabdyti geležinkelių 
susisiekimą, be to, sniege įstri
go tūkstančiai auto mašinų. Dėl 
sniego Bostono srity sutriko e- 
lektros tiekimas — jos neteko 
apie 40 vietovių.

Vietnamo fronte

a



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mėn. 11 d.
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Cigaretėmis neveskime savų. 
vaikų prie marihuanos! 
Mediciniškas įsakymas

Kanapės apsvaigindavo Lietu
voje ne tik žąsiukus, vaikus, bet 
ir suaugusiuosius. Jų žiedai ir la
pai turi svaiginančio vaisto savy
bių. Lotyniškai tas augalas vadi
nasi Cannabis sativa. Iš čia lietu
viškoji kanapė gavo savo vardą, 
šio krašto kalboje ji vadinama 
MARIHUANA. Čionykščiai žmo 
nės, ypač nelegaliai svaiginimui- 
si vartojantieji tą medžiagą, va
dina įvairiai: “pot, tea, grass, 
weed, Mary Jane” ir kitaip dar.

Kanapės auga visos žemės švel 
nesniame klimate, ypač Meksiko 
je, Afrikoje, Indijoje ir Viduri
niuose Rytuose, o taip pat ir čia. 
kanapes Lietuvoje naudodavo 
stipriam pluoštui gauti—žmo
nės vydavo stiprias virves iš jų. 
Ten kanapė žmonėms būdavo 
naudinga. Čia — dvasios nesu
brendėlių rankose ji virto praga
ro įrankiu. Ją čia naudoja kaip 
vaistą apsisvaiginimui. Šitokiam 
tikslui kanapės žiedai ir lapai su
džiovinami, sugrūdžiami arba 
smulkiai supiaustomi. Taip pa
ruošta kanapė susukama į ciga
retę arba rūkoma iš pypkės. Ji 
dar kartais esti uostoma ar su 
maistu naudojama. Čia kanapės 
(marihuana) cigaretės žinomos 
vardas “reefers, joints, sticks...” 
Kanapės dūmai yra aštrūs, atsi
duoda džiovinta žole ar deginta 
virve. Ji lengvai atpažįstama iš 
salsterėjusio skonio.

Kanapės cheminio veikimo sti
prumas esti įtakojamas vietos, 
kurioje ji auga. Svaiginimo galia 
keičiasi pagal augimo vietą, kaip 
auginama, pagal vartojimui pa
rengimą ir kaip ji užlaikoma kol 
pradedama vartoti. Šiame krašte 
auginamoji kanapė yra silpnes
nė už tokią auginamą Azijoje, 
Afrikoje ir Artimuose Rytuose. 
Lietuviškosios kanapės svaigina
masis stiprumas, greičiausia, bū
tų panašus į šiame krašte augi
namos kanapės savumus. Lietu- 
tuvoje niekas kanapėmis nesisvai 
gino — ten jauno ir pagyvenu
sio mūsiškio galva buvo žmo
niškais dalykais užimta.

Kuriam galui kanapės žiedai ir 
lapai naudojami

Jau praėjo penki tūkstančiai 
metų kaip kanapės yra žinomos 
žmonėms. Jų pluoštas buvo nau
dojamas naudingiems dalykams. 
Jų lapuose ir žieduose esanti ma
rihuana medicinai yra mažiau
siai už visus kitus natūralius vais 
tus žinoma. Senų senovės kinie
čių medicinoje marihuana buvo 
vartojama skausmo sumažinimui 
laike tolaikinių operacijų. Indi
joje irgi kanapės buvo liaudies 
vaistas. Mūsų laikais su marihu
ana yra kitaip, negu su kitais se
novėje naudotais ir dar dabar 
naudojamais natūraliais vais
tais: marihuana neturi vietos 
moderniame gydyme. Ji dabar 
naudojama dažniausia apsisvai- 
ginimo tikslams. Jungtinių tau
tų tyrinėtojų duomenimis re
miantis žinoma, kad marihua
na yra plačiausiai naudojama A- 
zijoje ir Afrikoje. Visos civilizuo
tos šalys draudžia marihuanos 
įvežimą ir vartojimą. Toks drau
dimas galioja ir tose šalyse, kur 
kanapės naudojamos religinėse 
apeigose ir kaip liaudies vaistas.

Kaip su marihuana elgiasi
Amerikiečiai t

Marihuana kaip svaiginanti 
medžiaga į šį kraštą buvo įga
benta prieš 50 metų - 1920 m. 
Pamačius tokio svaiginimosi blo
gybes, šiame krašte 1937 m. bu
vo išleistas įstatymas -draudi- 
vo išleistas įstatymas —■ draudi- 
si (Federal Mahihuana Tax 
Act). Visose šio krašto valstijo-

se griežtai laikomasi to įstatymo. 
Jose priverstinai draudžiamas ma 
rihuanps vartojimas. Po 40 me
tų (1960), nežiūrint draudimo, 
labai pagausėjo svaiginimasis ka 
napėmis šiame krašte. Per aštuo 
nerius metus nuc 1960 m. jau 
padvigubėjo areštai dėl ųiarihu- 
anos vartojimo — taip tvirtipa 
žmonės, dalyvaują prezidento ko 
misijose kovai su nusikaltimais.

Kiek amęrikiečitj. svaigįnąsi ka 
napėmis, niekas pezina Kai ku
rie sveikatos srityje dirbantieji 
tvirtina, kad čia yra 4-5 milijo
nai asmenų bent kartą ragavu
sių marihuanos savame gyveni
me. Kiti, lygiai atsakingi, žmonės 
tvirtina, kad marihuanos varto
tojų čia esą net dvidešimt milijo
nų. Dabar atliekami tyrinėjimai. 
Bus daug tiksliau sužinota, kaip 
plačiai kanapių svaigalai yra pa
plitę šio krašto žmonių tarpe.

IŠVADA, Žmogaus dvasinė 
sveikata yra svarbiausias trečda
lis jo pilnos sveikatos. Nepatai
sius žmogaus dvasios, negalima 
įvesti krašte jokio įstatymo, ku
rį tokie ligoniai pajėgtų pildyti.

Trylikametė Violeta Sobieskytė 
Alvudo Vaikų teatre perduoda lie
tuvaitės vidinį ir išorinį žavumą: 
vaidina svarbią rolę pasakoje 
“Džiaugsmas”.

Nuotr. inž. Ks. Kauno

Jonas Narukynas ruošia kostiumus 
dviejų mėnesių vaidinamiem A. 
Kairio “Du broliukai” Alvudo Vai
kų teatre, Jaunimo centre.

Nuotr. inž. J. Slaboko

Pirma reikia žmogaus dvasią su
tvarkyti, tada ir be ypatingų nuos 
tatų žmogus pajėgs žmoniškai gy 
venti: artimo neskriausti, Dievo 
nerūstinti. Be dvasinės darnos 
žmogus kenčia labiausiai: tokiam 
jokios prohibicijos negalioja, to
kiam bet kokie nuostatai yra sal
dainių popierėlis. Išmesti dole 
riai milijonais dvasia sumenku 
šių žmonių neprikelia iš jų viso
keriopo skurdo tol, kol nepatai 
soma auklėjimu — ugdymu jų 
netvarkingos asmenybės, jų jaus
mų. Tik reikiamas auklėjimas ir 
tinkamas gydymas žmogui gali 
grąžinti pusiausvyrą. Čia visų 
mūsų svarbiausias darbas ir tų 
retų būti.Mums neišeinant prieš 
dabartinį blogį, jis rytoj bus prie 
mūsų durų. Tada — nė vienam 
iŠ mūsų nebus kur bėgti.

Pasimokykime iš Sodomo -Go- 
moros gyventojų likimo. Liatfkl

uM *

Lietuviškas grožis Alvudo būstinės kieme žadiną žmoniškus nusitei
kimus. Nuotrauka V. Noreikos

męs, pvz. savus vaikus neleidę 
yąįkų teątran vien todėl? kad 
tep yra, ilgos, pertraukoj persta
tymui reto grožio, niekur dar 
peniatytų dekoracijų. Vaikai turi 
pnatyti grožį, turi įprasti į nepa
togumus, į laisvę drausmėje -tik 
tada tokie bus saugūs nuo mari- 
įiuanos. Neatstatęs savos sumen- 
kėjusios asmenybės, žmogus grie
biasi už dirbtinių priemonių dva
sinei tuštumai užpildyti — toks 
įma įvairiopai narkotizuotis. Ne
pataisius asmenybės, jokia kova 
pegalima su įvairiopų 4”aigini- 
muisi, įskaitant ir marihuanų.

Todėl visi auklėkimės ir gydy- 
kimės — ir kitiems taip elgtis pa
dėkime. Taip elgdamiesi mes pa
jėgsime sąvo vaikus asmenybę tu
rinčiais (.šąjia kūno ir proto svei
katos) žmonėmis išauginti. Eiki- 
jnę normalių žmogaus jceliu pa-

!ys Ir kįtiepis savo elgesiu tokį ke- 
ią rodykime ir juo eiti kitus ra- 

ginkime. Mer>ka asmenybe pasi
duoda blogiui nesulaikomai: ta
bako cigaretėj marihuanos pypkė, 
morfijaus adata... yra pakopos, 
kuriomis net ketvirtadalis gydy
tojų vaikų tarp tokių ligonių pri
sistato. Tai ką jau kalbėti apie ki
tą mūsiškių prieauglį... Gana Čia 
ęavo menkavertiškumą įvairio
pai rodyti. Minėtomis pakopo
mis šio krašto jaunuolis lipa į sa 
yo, mūsų ir viso šio krašto pra
žūtį. Daugiau apie marihuaną- 
sekantį kartą.

Pasiskaityti. Public Health Ser- 
vifleP|rWicati»n No. 1829.

TEISIMfi&PATiRIMA 
j6rttg0Mt - 
SVEIKESNIS BOSI.

Tėvai blogybėse mirksta ir vai- 
varkus į jas pratina

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak 
tarei Ačiū už straipsnius “Drau
ge”, daug praregėjau nuo jų. 
Jūs rašote daug apie visokias 
blogybes, kurios mus kankina. 
Svarbiausios iš jų yra rūkymas, 
gėrimas ir narkotikai. Dabar to
kie laikai, kad šie blogybių lizdai 
ant kiekvieno kampo laukia. Ti
kiu, kad jūs daktarai šiose srity
se esate specialistai ir čia jūs gali
te būti Vaižgantais. Ir daug nerei 
ketų — visose lietuvių kolonijo
se yra daktarų, kurių dalis tik
rai neatsisakytų saviesiems pa
dėti. Be to ir Lietuvių bendruo
menė čia galėtų padėti. Atsiųski
te trumpų filmų į kolonijas apie 
rūkymo ir gėrimo ar narkotikų 
žalą. Ar paskaitėlę praveškite, o 
kiek daug jūs, daktare, padary
tumėt. Būtų įgeriausi vaistai jau
niems ir seniems.

Radau “Tėviškės Žiburiuose” 
straipsnį, kur dr. J. Sungaila jau 
tą pradėjo. Ir, atrodo, kad džiau
giasi, kas matė. Žinote, paaug
liai daktarų ar filmų geriau tikės 
nei savo tėvais. Dauguma tėvų 
ir nesugeba paaiškinti, o kiti ne 
aiškina — laukia kažko. Patys 
tose blogybėse mirksta ir vaikus 
į jas pratina, to visai nejausdami. 
Ir jau pats aukščiausias laikas

pradėti ko laukt kol mes išmir
sime,, o jaunimas šuns keliais nu
eis? Ypač daug jaunimo būtų iš
gelbėta. Nežinau, kodėl visi dak
tarai tyli, kaip susitarę? Ar jiems 
kas draudžia, ar gal jiems iš to 
yra biznis, pacientai?

Jums drįstu parašyti, nes jūsų 
straipsniai, kaip tik prieš tai nu
kreipti. Jei aš turėčiau adresą lie
tuvių gydytojų centro, aš ten pa
rašyčiau. Gal kas pradėtų tą ko
vą iš ten ? Ačių už Jūsų kantry
bę ir sugaištą laikai Jus gerbian 
ti ir Jūsų straipsnius skaitanti 
A. Noruvienė, 1411 Exchange, 
E., Stč Louis, UI. 622(>5.

Atsakymas. Ačiū už domėjimą 
si svarbiausiais dalykais. Lietuviui 
gydytojų centrui galite rašyti- a- 
adresu: Lithuanian Medical ,Bul 
Letin, 8743 Mobile Avenue, Oak 
Lawn, Illinois 60453. Gerai, kad 
gyd. J. Sungaila kalbėjo Kana
doje apie baisiausią šiandieninį 
pavojų _ narkotikus, kaip rašo
ma prisiųstoje tamstos minėto 
laikraščio iškarpoje. Tik visa bė
da, kad ne narkotikai čia kalti, 
bet narkotikams pasiduodąs 
žmogus. Visa mūsų veikla iki šięl 
ėjo klaidingais keliais: mes ati
dėjome žmoniškumą šalin — rū 
pinomės lietuviškumu.

Mes savo vaikams įvairiopo 
grožio nesuteikiame, jie jo nępą- 
sisavina, už tai tokiems į narkoti
kų pinkles mes, tėvai, kelią pa
rengiame. Mes, būdami peda
gogai, net vaikų darželio mokyto
jai, elgiamės nepavyzdingiau- 
siai. Mes, būdami kunigai, vis po 
senovei pasakėles neretai žmo
nėms tebęskelbiame ir stebimės, 
kad jaunimas bažnyčiose pramo
gauja: kalbasi, stumdosi,, jųokaų- 
ja-net per pakylėjimą... Męs, bū
dami gydytojai perdažnai to
liau savo nosies nematome: per
daug žmonių nepildo gydytojo 
nurodymų suliesėjant, be drus
kos maistą vartojant, rūkant, svai 
ginantis, narkotikus vartojant... 
Ir vis tai esti asmenybės menkys
tos. O apie ją mes, gydytojai, nė 
neužsimenam. Taip besielgdami 
mes savo darbo net nė nęprade- 
dam! Tai iš kur bus ta žmonių 
kūno bei dvasios sveikata?

Toliau taip einant, prarys mus

PRISTATYMUS NEMOKAMAI

ROCNKES MEDICAL 
ARTS

3113 W, 63rd Street
Tel. WA 5-4787

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jūsų gydytojai

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuefte Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
j. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kltoin denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

su visais mūsų žaliukais nužrjio- 
nėjusių žmonių lava. Darbo 
daug, darbininkų maža. Alvudas 
tuo reikalu - asmenybės sustiprė
jimo reikalu -jau vienuolikti me
tai kas mėnuo turi paskaitas, ro
do filmus, rengia prieš svaigini
mąsi, rūkymą parodas, vien radi
jo paskaitų jau 262 atpilta. Au
klėjamuosius filmus gaunama 
iš Chicagos Public Library. Kul
tūrinius filmus iš Films Incorpo- 
rated. Skokie, Illinois 60076, 
4420 Oakton Avė. Iš tų vietų vi
si gali gauti įvairiausius filmus.

Gydytojai dirba kiekvienas pa
gal savo pajėgumą — daug dau
giau negu bet kuris kitos profesi
jos žmogus. Prašykite savo vie
tovės gydytojų — jie visada ne
atsisakys žmonėms padėti. Visi 
kiti, Tamstos neišskiriant, pradė
kite irgi visas pastangas dėti sa- 
ves ir artimo tobulinimui. Vien 
ant kitų darbas užkrauti bei de
juoti yra be asmenybės žmonių ei 
gesys.
—.—' " --------- —

Ofisas 3148 W(» 63rd Street
* Tel.: PRospect 8-1717
Itezld.: 3241 West 0«tl> flace 

Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos ir Callfornia 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal suslta.r 
Ofiso telef. 470-4042 

itezld. tel. VVAlbrook 5-3048
< Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS,
, GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALI U N AS
AKIŲ,, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2838 West 03rd Street
Vai.: kasdien 10-—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitariu! -

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DB. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ,o£ifto HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai.: pirui., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr.. penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

SIUNTINIAI j LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQUETTE GIFT PARCEL 8ERV. 
2608 60th St. Tel. WA 5-2787
2501 60th St. Tel. WA 5-2737
3333 3o. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chl- 
agos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me> 
džiagų, ltal. lietpalčių Ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už-
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

M O V I N G
Apdraustas per kraustymas 

Įvairių atstumų.

A VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

* 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.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadie- 

nais 2—9 v„ šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optoinctristas

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

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

Ofe. 735-4477. Rez. PR 8-6060.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

■EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6440 8o. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Hgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Ofiso tel. PR 8-2220
PRospect 8-0081Namų

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K fi A 

2656 We»t 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6922 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71»t Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 iki 12 vaJ.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. Ir še&tad. uždaryta.

Ofiso Ir bato tel. OLympla 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. — REIlanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečiad."įdaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westem Avenue 

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

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. teL 289-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef, HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 68rd Street

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

Prliminčja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
lefttad. • v. r. — S v. popist.

• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 4:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niąis — 8:3Q — 12:00.

ARSOCIATF, OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akli Prilaiko akinius Ir 
"contaėt lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadienj

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. n 
-lonktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč V 
leštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso Ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oalt Forest, III

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

Vizitai pagal susitarimą

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir eblrurglla
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__ L
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 1 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kiti 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6191

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vat: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak.ai.: 2—4 p. p. ir 6- 

Trečiad. Ir šeštad.
Telefonas — GRovehlU 6-2898

DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 Ilki 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 iki 4 v&L 
Trečiadieniais uždaryta.

TeL PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm... antrd., ketv. 6—6 vaL 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, HE 4-8180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 V. v. 

Treč. šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 6S6-485O

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
ftefttadlenlals 11-1 vat poptst



Nikodimo propaganda ir J

ŽIAURIOS PRIESPAUDOS 

TIKROVĖ
Iš Sovietų Sąjungos atvykęs 

į Chioagą metropolitas Niko- 
dimas lanko įtakingus žmones, 
mokslo ir kitas įstaigas, įrodi
nėdamas, kad Sovietuose yra 
religinė laisvė.

Laibai gaila, bet šiuo atvedu 
metr. Nikodimas neatstovauja 
Sovietų Sąjungos tikinčiųjų, o 
atlieka tik eilinio raudonosios 
diktatūros agento, komunis
tų propagandininko uždavinį. 
Ką reiškia žodžiai apie reli
ginę laisvę, jeigu faktai rodo 
visai ką kita. Imkime tik mums 
gerai pažįstamą Lietuvos at
vejį. Čia Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, tačiau valstybė vi
siškai nenori atsiskirti nuo 
Bažnyčios ir palikti jai laisvę. 
Lietuvos religiniams reikalams 
tvarkyti paskirtasis komisaras 
sprendžia, kuris kunigas gali 
turėti teisę vykdyti sielovados 
pareigas, kuris ne, įsako, kuris 
kunigas kur turi būti perkel
tas ir net internuoja kai ku
riuos Lietuvos vyskupus, ne
leisdamas susisiekti su gano
maisiais. Sovietų įstaigos net 
paglemžusios savo kontrolėn 
ir vyskupu galimybes susisiek
ti su popiežiumi. Jos sprendžia, 
kada vyskupas gali vykti į Ro
ma, kada ne. Tai kur čia reli
ginė laisvė?

¥
T Jetuvą okupavę bolševikai ra. 
do čia daugiau kaip 90% ti
kinčiu gyventoių. tačiau tuo- 
iau uždarė visus religinius laik 
raščius. Ir iki šiol nė vienas 
bažnytinis laikraštis negali pa
sirodyti. Taigi spaudos lais
vė visiškai užgniaužta. Rusu 
stačiatikių bažnyčia dar gali 
spausdinti savo laikraštį. Jai 
nors šioje srityiė sudaroma 
savotiška privilegija, o kodėl 
lietuviai katalikai, protestan
tai ar kitų tikybiį nariai ne
gali gauti leidimo leisti savo 
laikraščių? Kodėl jokios reli
ginės spaudos, net ir malda
knygių, neįleidžiama iš užsie
nio? Net ir kultūringuose ka- 
lėiimuose galima gauti viso
kios spaudos, tuo tarpu Sovie
tu Sąjungoje spaudos priesnau 
da yra žiauresnė negu kalėji
muose.

¥
Laisvoje Lietuvoje gražiai 

veikė katalikų ir kitų tikybų 
organizacijos. Narių iš viso 
buvo keli šimtai tūkstančių. 
Nuo pat rusų okupantų atėji
mo, visos šios organizacijos 
buvo uždarytos, jų vadai įka
linti ar ištremti, kur jie žuvo 
žiauriausiose vergų darbo sto
vyklose. Taip įvyko su prof. 
P. Dovydaičiu, dr. I. Skrups- 
keliu, arkiv. M. Reiniu ir dau
gybe kitų labai taurių ir švie
sių asmenybių. Tie kankiniai 
visada pasiliks gyvi liudinin
kai baisios komunistinės prie
spaudos, kuri toli pralenkia 
caro laikų priespaudą.

Seminarijų uždarinėjimas,

Spaudoj ir gyvenime

TAS PATS IR SIAPUS, IR ANAPUS

Okupuotoje Lietuvoje, Vilniuje, 
leidžiamas laikraštis “Literatūra ir 
Menas” Nr. 3 sausio 18 d. straips
nyje “Kur mūsų Ciceronai” nusi
skundžia:

“Paskaitos, prakalbos, pasisaky
mai, pašnekesiai, sveikinimai — vis 
kalbos ir kalbos. Kiek jų pasakoma 
kasdien gamyklose, klubuose, susi
rinkimuose iškilmingomis ir eilinė
mis progomis, linksmomis ir liūdno
mis aplinkybėmis. O jei paskaičiuo
tume, kiek kasdien mokyklų audito 
rijose ir klasėse skaitoma paskaitų, 
jų būtų šimtai. Vieni kalba, kiti 
klauso. Ir vieni, ir kiti aukoja lai
ką — vieni kalbėdami, kiti klausy
dami. O ar visada yra ko klausyti? 
Apie tai ne taip jau dažnai susi
mąstome. Kalbama ir klausoma. Vie 
nu atveju — Iš pareigos, antru — iš 
pagarbos, trečiu — kad būtina iš

vienuolynų likvidavimas, drau- ( 
dimas vaikus mokyti religijos, 1 
vaiku vertimas šnipinėti ir pra ! 
nešinėti apie savo tėvų religi- < 
nes praktikas, aukšti mokes
čiai uždedami bažnyčioms, met 
r'kų knygų pagrobimas, dau
gybės lietuvių kunigų ištrėmi
mas ir apie 170 jų mirusių 
kalkinių mirtimi — vis tai 
krauio liudi jimai, kokią žiaurią 
priespaudą Sovietų kontroliuo
jamose žemėse turi pakelti re
ligija.

¥
Ir dabar spaudoje, radijuje 

kunigai puolami, o jiems pa
siaiškinti, atsakyti nėra jokios 
galimybės. Per visus 25 Sovie
tų okupacijos metus visoje Lie 
tuvoje tegalėjo būti pastatyta 
tik viena katalikų bažnyčia — 
Klaipėdoje, bet ir tą okupan
tai atėmė, suprofanavo, pa
naudodami visai kitiems tiks
lams, o ją stačiusius kunigus 
įkalindami. O kiek daug kitų 
bažnyčių paversta sandėliais, 
muziejais, parodų ir šokių sa
lėmis, visa eilė kitų šventovių, 
pusiau apardytų, nyksta su 
prakiurusiais stogais. Jos ap- 
eistos nors jos būtinos iš
saugoti jau vien kaip archi
tektūriniai paminklai.

Mes tik tada patikėsime met 
ropolito Nikodimo žodžiais a- i 
pie laisvę, kai anos policinio 
persekiojimo priemonės bus 
atšauktos Lietuvoje. Ir Niko
dimas turėtų ne Ohicagoje kal
bėti apie religijos laisvę, o nu
vykęs į Kremlių įtikinėti rau
donosios diktatūros nešėjus, 
kad religinė laisvė yra būtina 
sąžinės laisvės sąlyga.

¥
Sunku amerikiečius žodine 

propaganda įtikinti, kada jie 
patys žino daug priešingu fak
tų. Pvz. amerikiečiai ekskur
santai, nuvykę į Lietuvą, tega
li laisvai pabuvoti tik Vilniuje. 
Kodėl bijoma jiems laisvai leis 
ti vykti i tėviškę ir kitas vie
tas? Kodėl jie negali laisvai 
nuvežti savo giminėms lietu
viškų maldaknygių, devociona- 
lijų ir panašiai?

Arba vėl — kokia skriauda 
su siuntiniais į Lietuvą. Mui
tu Sovietų įstaigos paima maž 
daug dvigubai tiek, kiek kai
nuoja siunčiami daiktai. Tai 
juk žiaurus apiplėšimas. Ame
rika sudaro sąlygas siusti va
dinamus CARE paketus, kur 
pilietis, įmokėjęs viena doleri, 
p-ali pasiųsti apie 20 svarų 
maisto ar kitų reikmenų var
go prispaustiems žmonėms. 
Tuo gi tarpu Sovietų Sąiunga 
iš siuntėjo nuplėšia dvigubai 
daugiau negu paties siuntinio 
vertė. Jeigu Sovietų Sąjunga 
neboja taip skriausti laisvėje 
gyvenančių žmonių, tai galime 
suprasti, kaip ji elgiasi su tais, 
kurie yra visiškai jos policijos 
kontrolėje, ir kiek jiems lais
vės tepalieka. J. Pr.

girsti kažką reikalinga. Ir kaip daž
nai oratoriaus žodžių versmėje ar- 
nesklandžiame mekenime bandome 
surasti tą racionalų grūdą, kurį kal
bėtojas norėjo pasakyti.

Pagrindiniai mūsų oratoriai — 
tai didžiulė armija mokytojų, dėsty 
tojų, propagandistų, “Žinijos” na
rių. Oratorium tenka būti kiekvie
nam, kas buvoja tarp žmonių, dirba 
visuomeninį darbą. Ir kiek gražaus 
laiko ir žmonių nervų būtų su
taupyta, jei susirinkimuose ar posė
džiuose kalbos būtų trumpos, aiš
kios, logiškos, tikslingos, o dėstyto
jų paskaitos — Įdomios, patrau
kiančios logišku minčių vystymu, 
maloniu balso tonu ir sakinių sklan 
durnu.”

Šiuo klausimu ta pati marmalynė 
ten, kaip ir čia. Tokių bendrų, abe
jiems tinkamų pastabų tame pat 
laikraščio numery randame ir dau-

Los Angeles Alto delegacija pas Los Angeles miesto merą Samuel Yorty. kuris Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną — Vasario 16-tą — paskelbė Lithuanian Independence Day, tuo reikalu išleisdamas 
proklamaciją, ir vasario 14 d. leido prie miesto rotušės su iškilmingomis ceremonijomis iškelti Lietuvos 
vėliavą. Iš dešinės A. Skirius, Alto pirm., Bern. Brazdžionis LB tarybos narys. D. Razutytė, Jaunimo an
samblio atstovė, Lietuvos konsulas dr. J. J. Bielskis, L. A. miesto meras Samuel Yorty, O. Razutienė, Alto 
vicepirm., V. Čekanauskas, Alto sekretorius. Ta proga merui įteiktas Lietuvos nepriklausomybės jubiliejaus 
medalis. Nuotr. J. Banks

Žmogaus nusivylimas ir iliuzijos
P. GAUCYSPrancūzų rašytojas Denis de 

Rougemont savo knygoje “Krikš 
eionybės galimybės”, tarp kitko, 
pastebi, kad Europoje jaučiamas 
ne tik etinis, bet ir dvasinis nu
siteikimas prieš vidurinį luomą 
ir kad ten tėra reikšmingi tik vi
durinio luomo priešininkai. Tuo 
tarpu, jis pabrėžia, tikrumoje įta 
kingiausias ir reikšmingiausias tė 
ra tik vidurinis luomas, nes vien 
tik jis, dėka savo labiausia iš
prususių ir sąmoningų narių, 
prisidėjo ir panaudojo atsieki- 
tnus didžiųjų genijų, savo amži
ninkų pasmerktų, ignoruojamų 
ar atmestų. Nūdien vidurinis luo 
mas kenčia kaip tik nuo tų daly
kų, kuriuos artkstybesnieji geni
jai veltui buvo pasmerkę. Šiuo 
metu vidurinis luomas yra įsiti
kinęs ateinančiom nelaimėm, ku

giau. Pvz. “Lit. ir Menas” rašo:
“Prašome draugų rašytojų ir 

bendradarbių siųsti mums raštus 
mašinėle rašytus, o to negalint, 
stengtis rašyti įmanomai, aiškiai ir 
tik vienoje lapo pusėje... Šių reika
lavimų neišpildymas yra redakto
rių, korektorių ir raidžių rinkėjų 
laiko gaišinimas ir jų akių, sveika
tos naikinimas” — šias eilutes skai
tome 1919-ųjų metų “Švietimo rei 
kaluose”.

Grįžkime i mūsų dienas... Ar mes 
visi su pagarba žiūrime j adresatą, 
ar mūsų kreivezojimai bus Įskaito
mi ir aiškūs? Vargu ar visada. Ma
tyt, kalbėdami apie elgesio, kalbos 
ar kitokią kultūrą, rimtai turėtume 
susirūpinti ir raštvedybos kultūra, 
kuri iki šiol, deja, labiau primena sa 
viveiklą... Ar diegia šią raštvedybos, 
laiško, rankraščio kultūrą mūsų 
mokyklos? Ar reiklūs šia prasme į- 
staigų, Įmonių vadovai? Juk pagar 
ba raštui kartu reiškiama pagarba 
ir žmogui.”

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

12
— Ne, Boleslavai, jis nėra apgavikas, jis tikras 

amerikietis. Einame pas jį, — skubiai ištarė Vytautas.
Abu vyrai paliko savo stalą ir nuskubėjo tiesiai 

prie Donaldo. Vytautas praėjo pro jį labai arti ir tarsi 
netyčiomis palietė stalą. Keletas lašų išsitaškė ant stal
tiesės. Vytautas tada stabtelėjo, mandagiai pasilenkė 
prie Donaldo ir mandagiai atsiprašė:

— Atsiprašau, aš stumtelėjau jūsų stalą. — Ta
da jis pasilenkė labai arti Donaldo ir sušnabždėjo jam, 
— greičiau eik iš kavinės ir sek mus.

Abu vyrai pasuko durų link ir dingo tamsoje. Do
naldas nebelaukė. Jis nusikabino nuo kabyklės kepurę ir 
skubiai išėjo paskui.

5

Tą patį vakarą Vytautas parsivedė Donaldą į savo 
namus. Toli priemiestyje buvo mažas vokiečių namas, 
kuriame Vytautas su savo artimaisiais gyveno. Abu vy
rai įėjo į namus per šonines duris. Viduje kvepėjo ver
damų bulvių lengvu kvapu.

— Milda, atsivedžiau svečią, — pasakė ramiai 
Vytautas savo seseriai, kai jie įėjo į virtuvę.

Milda Kasakaitienė pakėlė akis, laikydama didelį 
medinį šaukštą rankoje, nuo kurio lašėjo šilti lašai. Ji 
buvo vidutinio ūgio moteris, trisdešimt penkerių metų,

rias jis pranašavo, ir praradęs pa 
sitikėjimą ateities pažanga. Jis 
pasiduoda istorijos apžavams, įsi
vaizduodamas, kad jo valanda 
jau praėjo, kad proletariatas tu
ri jį valdyti, panašiai kaip kad 
jis buvo nušalinęs bajoriją, ir 
kad sovietinė santvarka esanti ne 
išvengiama.

XIX šimtmečio vidurinis luo
mas buvo optimistinis, nepaisant 
baisaus" išnaudojimo fabrikų dar 
bininkų, kurių prakaitu jis pra
turtėjo. Nūdien fabriko darbi
ninkas rūpestingai valstybės glo
bojamas. Netrukus technologijos 
laimėjimai jį visiškai išlaisvins. 
Tačiau kaip tik dabar vidurinis 
luomas bijo neišvengiamos maši 
nų tironijos. Jis laikosi fatalisti- 
nio ir beviltiško pesimizmo, pra 
našaudamas Vakarų žlugimą, 
Europos subirėjimą bei robotų į- 
siviešpatavimą. Yisa tai labai pa 
ranku, “didžiajam broliui” rusui.

Ar Sovietai žmonijos ateitis?

Gilesnis susipažinimas su tikro 
ve, rašo D. D. R. paneigia tuos 
baisius pranašavimus. Faktai 
juos išblaško ir atskleidžia bend 
rą polinkį ir laisvės atgimimą. 
Tad arčiau susipažinkim su tom 
nelemtom iliuzijom.

Jų pirmoji: Sovietija esanti a- 
teitis. Tai darbo žmonių rojus, o 
Amerika — paskutinė kapitalis
tinio išnaudojimo tvirtovė, pas
merkta periodinėm depresijom ir 
tolydžio augančiam darbininkų 
nubiednėjimui. Vadinasi, Sovie
tija atstovauja ateitį, tuo tarpu 
kai Amerika esanti “istorijos pa
smerkta”. Toks yra progresyvių
jų tikėjimas. Dabar pažiūrėkime 
į faktus.

Amerika su komunistine Ku
ba diplomatinių santykių netu
ri, bet “bendradarbiavimas” 
vyksta per priverstinį Ameri
kos lėktuvų nuskridinimą į Ku
bą. Diktatoriaus Fidel Castro 
valdžia Amerikos lėktuvus ir ke 
leivius priima ir be didelio var
go leidžia grįžti, bet orinio su
sisiekimo bendrovės už privers
tinai nuskraidintiem lėktuvam 
ir keleiviams suteiktą patarna
vimą turi sumokėti apie 4000 
dolerių už kiekvieną skrydį. Lėk 
tuvų susisiekime oro piratų vei
kla taip padaugėjo, kad skren
dant iš pietinių valstijų ar į jas, 
kiekvienas keleivis turi skaity
tis su galimybe nemokamai pa
matyti Kubą. Šių metų sausio 
mėnesį oro piratai 11 Amerikos 
lėktuvų privertė nusileisti Ku
boje. Jei sparta nebus suma
žinta, tai 1969 m. daugiau kaip 
100 Amerikos lėktuvų nusileis 
Kuboje, o orinio susisiekimo 
bendrovės už visokius patarna
vimus Kubai sumokės apie pu
sę mili jono dolerių.

Speciali komisija ieškojo at
sakymo į rūpimą klausimą: ar 
Eidel Castro agentai Ameriko
je ieško ir samdo oro piratus, 
įsipareigojančius Amerikos lėk-

Kiekvienas žino, kad amerikie
tis darbininkas yra turtingiau
sias pasaulyje, o rusas darbinin
kas — vienas iš pačių didžiausių 
skurdeivų. Šis konkretus faktas 
nė kiek nejaudina marksistų, bet 
gi jis nustumia juos į gilią dialek 
tinę krizę. Jie kaltina kitus gru
biu materializmu ir bloga valia. 
Tačiau tyrinėtojai, lygindami A- 
meriką ir Sovietiją, yra parodę, 
kad komunistinė santvarka nie
ko nesukūrė kas ją pagrindinai 
išskirtų iš kapitalistinės. Po 50 
metų ji yra atsidūrusi pirmoje 
stadijoje kapitalistinio išnaudoji 
mo, žymiai sunkesnio už buvusį 
JAV. Tuo tarpu kai JAV kapita
listinis ūkis pakilo į aukštesnį 
laipsnį, sovietiškasis vis dar tebe 
siveja pirmąjį.

“Tai neužkerta kelio Sovieti- 
jai atstovauti ateitį!” —- šaukia 
karštagalviai. Tačiau ta labai 
keista ateitis, kaip pamišusi bė
ga prisišlieti prie “praeities”, ku 
rią jie smerkia savo oficialiose 
kalbose. įsigilinę į išdavas, mes 
matome, kad tikrą pažangą da
ro Vakarai, o baudžiava ir gele
žinė drausmė viešpatauja Rytuo 
se. Jeigu to tariamo rojaus dar
bininkams būtų leista emigruoti, 
jie masėmis keltųsi į Ameriką. 
Pavyzdžiui, paimkime kad ir ven 
grūs pabėgėlius, kurie savo atei
tį matė ne Sovietijoje ir netgi ne 
Europoje, o JAV, nes jie, netek- 
savo tėvynės, beveik visi čia atvy 
ko įsikurti.

Antra nelemtoji iliuzija: “Eu
ropa pasmerkta. Dviejų karų nu 
vainikuota, ir sužlugdyta pasi
dalinimu į 25 suverenines valsty 
bes, negalinčias įrodyti kad jos 
suvereninės, atrodo esanti atiduo 
ta negarbingam pasidalinimui: 
rytinė — Rusijai, vakarinė — A- 
merikai, o vidurio palikta neut-

rali. Europos nuopolis atrodo ne 
išvengiamas”.

Europos apjungimas

Tuoj po karo iškilo federali
nės sąjungos judėjimas. Jo pasė
koje sudaryta Europos Taryba, 
Europos Bendroji Rinka ir Eurato 
mas. Bet tuo jis neapsiriboja. Se
kantis žingsnis bus Steigiamasis 
Seimas. Jis sudarys Federalinę vy 
riausybę, nes visa to reikalauja, 
nepaisant užkietėjusių nacionali 
stinių ir gen. De Gaulle užsispy 
rimo.

Nė viena Europos valstybė ne 
gali pati viena savęs apginti. Nė 
viena negali gyventi ūkinėje ne
priklausomybėje. Tuo būdu, nė 
viena nėra tikrai nepriklausoma. 
Tačiau visos kartu jos gali būti, 
ir tuo jos pradeda įsitikinti. 340 
mil. gyventojų į vakarus nuo ge
ležinės uždangos sudarytų stip
resnę jėgą už rusų ar amerikiečių. 
Europai vėl žengiant pažangos 
priekyje, niūrūs Spenglerio pra
našavimai ar žavūs Toynbio 
svaičiojimai apie kultūrų iškili
mus, žydėjimus ir nuopolius da
bar atrodo esą pasenę.

Robotų amžius
Trečia nelemtoji iliuzija: “Mes 

(Nukelta į 4 pat.)—
bet iš veido ji galėjo atrodyti apie keturiasdešimt. Ji 
buvo pavargusi ir susirūpinusi. Dabar jos akys buvo pil
nos nustebimo ir ji nesurado šiam momentui tinkamo 
žodžio.

Tuo pačiu metu iš salono pasirodė sena moteris su 
pora vaikučių. Ji sustojo tarpduryje ir žiūrėjo į Donal
dą, paskui į Vytautą. Ona Budrienė buvo Vytauto ir 
Mildos motina, našlė, mažutė, sena, daugiau septynias
dešimties metų moteris. Buvo senamadiškai apsirišusi 
galvą skarele.

Abi moterys nustebusios žiūrėjo į Donaldą. Tačiau 
berniukas septynerių metų ir mergytė penkerių pralin
do pro močiutę į virtuvę, kaip vikrūs unguriai ir žiū
rėjo į svečią.

Milda Kasakaitienė norėjo ko tai paklausti, bet Vy
tautas jai pasakė:

— Ponas Wood, būk pažįstamas su mano motina 
Ona Budriene. O čia mano sesuo, Milda Kasakaitienė 
su vaikučiais, — kalbėjo Vytautas vokiškai, rodydamas 
į savo artimuosius.

Visi pasisveikino paduodami rankas, įskaitant ir 
vaikus. Sesuo truputį nusišypsojo ir nieko nepasakė, o 
senoji nulenkė galvą ir nuėjo į virtuvės kampą.

— Ponas Wood, eime į kitą kambarį, — pasakė 
Vytautas Donaldui. Šis įėjo paskui Vytautą į salonėlį, 
vaikai įsekė iš paskos. Abi moterys pasiliko virtuvėje. 
Įėjęs į salonėlį Donaldas užgesino šviesą, pasakydamas:

—- Man nepatinka šviesa.
— Daryk, ką nori, ponas Wood. Jauskis kaip na

mie. Dabar pasilik čia valandėlę, — kalbėjo Vytautas, 
— aš einu pasikalbėti su seserimi ir'motina. Lukterk, 
greitai grįšiu.

Vytautas išėjo į virtuvę. Vaikai pasiliko tarpdury
je ir stebėjo Donaldą.

— ĮCas yra tas vyras, Vytautai, — tuoj jį paklausė 
sesuo.

— Taip, Milda, jis yra nepažįstamas, — pradėjo 
Vytautas, — tačiau nebijokit. Jis yra amerikietis lakū
nas.

— Kas? Ką tai reiškia? — pertraukė sesuo, žiūrė
dama į brolį susirūpinusi.

— Aš tau sakau, kad yra amerikietis lakūnas, — 
pakartojo Vytautas, — jis pasakojo man ir Boleslavui, 
kad Jis šį rytą iššokęs iš degančio lėktuvo, kad susitiko 
keletą žmonių, kurie jam davė civilius drabužius. Tai ir 
visa istorija.

— O mano Dieve, — sesuo padėjo samtį ant sta
lo. — Vytautai, ką tu darai. Kaip išdrįsai jį parsivesti? 
Jis įvels mus į bėdą.

— Milda, leisk man papasakoti, — pertraukė ne
kantriai Vytautas, — aš žinau, ką darau, ir prašau 
manęs nekaltinti

Senoji moteris paėmė nuo stalo samtį ir pradėjo 
maišyti dideliame puode verdantį vandenį. Tuo pačiu 
metu vaikai pradėjo salonėlyje juoktis. Sesuo nuėjo prie 
durų ir sušuko:

— Algi, Rasute, nutilkite.
— Ką jie ten daro? — paklausė motina.
— Jie žaidžia su tuo vyru, —atsakė duktė, — bet 

klausyk, Vytautai — ji pasisuko į brolį — tu nesakei, ką 
tu galvoji su juo daryti. O, Dieve, aš visa drebu. Įsi
vaizduok, jeigu vokiečiai sužinos, kad čia yra amerikie
tis kareivis.

— Nesijaudink, Milda, — Vytautas pertraukė se
serį, — vokiečiai nesužinos, jeigu mes laikysime liežu
vį už dantų.

— Tu galvoji, jis pasiliks mūsų namuose?
— Taip. Aš nutariau jį čia laikyti tol, kol Ameri

kos armija pasieks miestą. Boleslavas yra tos pačios 

nuomonės.
(Bus daugiau)

AMERIKOS LĖKTUVAI SKRENDA 
1 KUBA

Doleriais atlyginama už lėktuvams ir keleiviams 
suteiktą patarnavimą 

ST. DAUNYS
tuvus nuskraidinti į Kubą. Kon
krečių įrodymų nerasta, nebent 
apie juos kol kas būtų nutylė
ta. Komisija pabrėžė, kad Eidel 
Castro už priverstinai į Kubą 
nuskraidintus lėktuvus ir kelei- 
yius nereikalauja išperkamojo 
mokesčio, kas taip madoje ki
tuose komunistiniuose kraštuo
se. Per Šveicarijos pasiuntiny
bę, kuri atstovauja Amerikos 
interesams Kuboje, Fidel Cast
ro vyriausybė Amerikos oro ben 
.drovėms pateikia sąskaitą už 
lėktuvams ir keleiviams suteik
tus patarnavimus: už maistą, 
cigarus, gėrimus, benziną, ke
leivių pervežimą į kitus aerodro
mus autobusais ir kitas smulk
menas. Didiesiems Amerikos lėk 
tuvams, kurie nuskraidinami į 
Havaną, leidžiama greitai grįž
ti, bet neleidžiama keleivių pa
imti. Paaiškinama, kad pakili
mo takai per maži, galinti įvyk
ti nelaimė Betgi didieji Sovie
tų Rusijos lėktuvai tame pačia
me Havanos aerodrome ne tik 
saugiai nusileidžia, bet ir paky
la. Keleiviai autobusais nuve
žami į kitus aerodromus, iššau
kiamas mažesnis amerikiečių 
lėktuvas ir keleiviai grąžinami. 
Už tokį dirbtinį patarnavimą 
sąskaita padidėja.

Amerikos orinio susisiekimo 
bendrovės įsakiusios pilotams 
nesipriešinti oro piratams ir 
skristi į Kubą, kad išvengus ga
limos nelaimės. Jos be didelių 
rūpesčių sumokančios patarna- 

;vimo sąskaitas. Komisija paty
rusi, kad ne visi oro piratai Ku
boje laikomi pagarboje — kai 
kurie iš jų išsiunčiami į cukri
nių nendrių plantacijas duonos 
užsidirbti. Fidel Castro įtariąs, 
kad jų tarpe gali būti ir ame- 
rikeičių žvalgybos agentų.

Kaip apsisaugoti nuo oro pi
ratų? Spaudoje pasigirdo bal
sų — norintiems į Kubos “rojų” 
išvažiuoti ne tik leisti, bet ir 
sumokėti kelionės išlaidas, bet 
be teisės grįžti. Demokratų va
das senate šen. M. Mansfieldas 
užsiminė apie diplomatinių san
tykių su Kuba atnaujinimą, kas 
oro piratų siautėjimą padarytų 
negalimą. Senatorius mano, jei 
ne šiandien, tai rytoj, Skren
dant į Kubą, orinio susisiekimo 
nelaimė įvyks. Betgi niekas ne
gali pasakyti, ko Fidel Cąstro 
nori: ar tik Amerikos dolerių, 
kuriuos dabar lengvai pelno, ar 
diplomatinių santykių gu Ame
rika atnaujinimo, kad pasida
rius savorankiškesniu Maskvos 
įtakai sumažinti?
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UZ VIENUOLYNO MORŲ
Šv. Kazimiero seserys persitvarko pagal Vatikano II 

suvažiavimo dvasią

šiuo metu įvairiuose lietuvių 
vienuolynuose vyksta posėdžiai, 
svarstymai, kaip pakeisti savo 
konstitucijas ir visą santvarką, 
kad sėkmingiau būtų įgyvendin 
ti nauji Vatikano II suvažia
vimo nuostatai.

Šiose pastangose jau gerokai 
pasistūmėjusios yra Šv. Karimie 
ro seserys. Norėdami patirti, 
kas vyksta už jų vienuolyno mū 
rų, pateikėme jų vadovybei eilę 
klausimų, į kuriuos per seselę 
M. Eucharistą buvo gauti tokie 
atsakymai.

— Kodėl ir kada kilo mintis 
pravesti naujas atsinaujinimo 
pastangas?

---- Mintis atsinaujinti kilo ne
iš seselių, bet iš Bažnyčios, iš 
Vatikano II suvažiavimo dva
sios ir nutarimų.

Tad, Šv. Kazimiero kongrega
cijos seselės, sekdamos Vatika
no H nurodymais, stropiai ruo
šėsi išpildyti Bažnyčios įsaky
mus, ypač kaip jos geriau galė
tų; 1. atsinaujinti Kristuje; 2. 
sekti Kristumi evangelijos dva
sioje; 3. įsigilinti, suprasti ir 
pritaikyti pirmąją Šv. Kazimie
ro kongregacijos (vienuolijos) 
dvasią šiems moderniems lai
kams; 4. pilniau dalyvauti Baž
nyčios liturginiame gyvenime, 
kad atsinaujinimas neštų tak- 
resnius krikščioniškos dvasios 
vaisius; 5. surasti būdų, kaip 
Šv. Kazimiero seselės galėtų 
tapti naudingesnės apaštalės šių 
dienų Bažnyčiai ir visiems žmo
nėms.

— Kokie pramatomi būdai, 
kokie pagrindiniai punktai to at 
sinaujinimo ir kokie vyks svar
besni pakeitimai?

— Atsinaujinimo būdai liečia 
ypač seselių gyvenimą ir apaš
talavimą. Išstudijavusios Vati
kano H suvažiavimo nuostatus, 
giliau pajutome, kad atpirkimo 
darbas yra vykdomas per litur
giją, bet ypatingai per dieviš
ką Eucharistijos auką. Todėl 
liturgija yra žymiausias būdas, 
kuriuo tikintieji savo gyvenimu 
aiškiai įrodo Kristaus paslaptį 
ir vienos tikros Bažnyčios moks 
lą.

Dvasinis gyvenimas nesiremia 
vien liturgija. Iš tikrųjų krikš
čionis yra pakviestas melstis su 
savo broliais, bet jis turi įeiti 
į savo kambarį ir melstis slap
toje su dangiškuoju Tėvu, kaip 
moko šv. Povilas.

Seselės giliau supranta ir pa
sisavina principą, kad Eucharis 
tijos auka yra gyvybės šaltinis 
seselių kazimieriečių vienuolinia 
me gyvenime.

Pasinaudodamos natūralia pa 
gelba. kaip klausimų anketoms, 
seselių apklausinėjimų išvado
mis. seselių komisijų patari
mais, visų seselių pasiūlymais, 
sugesti jomis ir delegačių įneši
mais, seselės nusitarė, kad kiek
viena Šv. Kazimiero vienuolijos 
narė bus pilnai atsakingą už sa
vo vidujinį atsinaujinimą, ir už 
dvasinių pratybų pildymą. Pa
maldumo atžvilgiu seselės jau
čia, kad ištikimybė Šv. Kazimie
ro seselių steigėjų dvasiai ra
gina seseles palaikyti šį pamal
dumą: Švč. Sakramento lanky
mą, pamaldumą į švč. Jėzaus 
Širdį ir į Nekaltąją Dievo Mo
tiną.

Besigilindamos į Šv. Kazimie
ro kongregacijos tikslą, dvasią, 
personalą ir šių laikų Bažnyčios 
reikalus, seselės kreipė ypatin
gą dėmesį į vienuolinio gyve
nimo naudingumą ir veiksmin
gumą. Todėl nusitarė, kiek ga
lint, pagilinti apaštalavimo pas
tangas geriau aptarnauti mo
kinius, ligonius, senelius savo 
įstaigose. Taip pat studijuoja, 
kaip plačiau ir giliau būtų gali
ma įsijungti į katekizavimo dar
bą. pagal krikščioniško mokslo 
brolijos (OCtD) planus. Jų da
bartinis rūpestis pasiekti dau

giau žmonių asmeniniais kon
taktais ir šiuo būdu pilniau, ge
riau, plačiau tarnauti Bažny
čiai, nepažeidžiant savo tradici
nių ir pirmųjų tikslų bei dvasios.

Seselių diskusijose ir sprendi, 
muose vyraujanti mintis apie 
bendrąjį gyvenimą yra ta, kad 
bendrasis gyvenimas sudaro ry
šį tarp vienuolių. Šis ryšys ge
riau įgyvendina kiekvienos se
selės giliausius norus ir reika
lus, ypač savitarpinę meilę ,į- 
galina seserišką pasikalbėjimą. 
Ši bendra vienuoliška pasišven
tusių sielų vienybė yra Kristaus 
meilės liudijimas. Tikrąją, krikš 
čionišką vienuolišką vienybę su
daro seselių bendra mintis, šir
dis ir dvasia.

Seselės įsitikinusios, kad ben
dras gyvenimas išugdo, papil
do jų asmenybę, kad pilnas, vi
siškas savęs atnau jinimas ir tik 
rasis pasiaukojimas bendram 
gyvenimui patobulina ir pratur
tina vienuolės asmenybę.

Šiomis mintimis ir principais 
besivadovaudamos, seselės nu
sitarė dar labiau gerbti kiek
vienos seselės asmenybę ir leisti 
kiekvienai pilniau naudotis at
sakinga laisve. Kad tiksliau į- 
gyvendintų šiuos principus, į- 
vestos kai kurios bandymo prie
monės :

Drabužių suprastinimas. Se
selės iš savo senų abitų siuva, 
modifikuoja higieniškesnius, 
praktiškesnius, modernesnius a-

Jean Julės Verne, rašytojo Julės Verne anūkas, susitikęs astronautą 
aplėkusį mėnulį pulk. Borman Paryžiuje, džiaugiasi, kati astronautai 
atliko panašią kelionę, kokią išpranašavo jo senelis rašyt. Verne kny
goje “Nuo žemės ligi mėnulio”.

ŽMOGUS NUSIVYLIMAS IR 
ILIUZIJOS
(Atkelta iš 3 psl.)

žengiame į robotų viešpatiją. 
Mašinos įsibrauna į mūsų gyve
nimą. Netrukus jos mus pavergs. 
Jau jos sukaustė mūsų kūnus dik 
tuodamaos mūsų veiksmus ir mū 
sų dienų ritmą. Greitai elektori- 
niniai smegenys pradės per radi
ją diktuoti mūsų mintis. Mecha
niškas vienodumas įsiviešpataus 
mūsų sudrausmintam gyvenime
Tada reikės atsisveikinti su gam! žmogaus atitinkamo patvarky- 

mo. Jeigu jie dirba už mus, ga
lime džiaugtis. Tačiau jeigu kas 
pasakytų, kad jie už mus pro
taus, tai būtų nesąmonė. O kaip

ta, su mūsų laisve, su teise abe
joti, paklysti. Mokslininkai, tie 
burtininko pagalbininkai, atpa
laidavo nežinomas pasaulio jė
gas. Jau dabar vyksta keis- su burtininko pagalbininkais, at
čiausios oro atmainos ir katastro 
fos, vis gausėja bepročių. Ko ge
ra, kas ims ir numes atominę 
bombą, o tada devyni dešimta
daliai žmonijos bus sunaikinta ir 
žemė išmušta iš savo orbitos”.

Tokiose kalbose visa melagin 
ga, sako D. D. G. Mašinos įsi
veržia j mūsų gyvenimą? Kad 
tik taip būtų! Nes jos brangios. 
Pats savaime joks automobilis 
niekam neįvažiavo į garažą. Nei
skalbimo mašina. Priešingai, reiįjungti fiziniai ir netgi moraliai, 
kėjo pastangų joms įsigyti. Nie- j mechaniškų ritmų tironijai. Tik 
kas nėra telefono vergas. Jeigu jie vieni buvo paversti į negyvos
kas skambina, mes iš smalsu
mo atsakome. Mes esame ne te
lefono, o savo smalsumo vergai.

Sakoma, mašinų viešpatija at 
skirsianti mus nuo gamtos. Prie
šingai. Traukiniai, lėktuvai, au-

Izraelio kareiviai žygiuoja Nablus mieste, kuris yra atimtas 
nustatytos išėjimo valandos.

iš Jordano. Šiam 80,000 gyventojų miestui

bitus. Kiekvienai seselei palikta 
atsakinga laisvė pasirinkti tra
dicinį ar modifikuotą abitą. Leis 
ta, reikalui esant, įsigyti ne per 
brangius įvairių spalvų ir me
džiagos abitus. Visos Šv. Ka
zimiero seselės dėvi galvos ve- 
Iioną.

Vardo pakeitimas. Pagerbia
ma seselės asmenybė vardo pa
sirinkimo laisvėje. Seselėms leis 
ta vadintis duotu vienuoliškuo
ju vardu arba jį pakeisti savo 
krikšto vardu. Kai kurios sese
lės pridėjo ir savo šeimos pa
vardę.

Dalyvavimas mokslo, meno, 
kultūros parengimuose. Kad ge
riau pasiruoštų apaštalavimo 
darbams ir turėtų platesnius 
kontaktus bei gilesnę įtaką sklei 
džiaut Dievo žodį, seselėms leis
ta atsakingai pasirinkti ir da

tomobiliai minias miestelėnų iš
vežioja į paplūdimius, į kalnus, į 
miškus' Gamta galėtų skųstis 
mašinų gausa, o ne žmogus. O 
kai dėl atominės bombos, tai ji 
yra niekis, jeigu nėra preziden
to ar generolo įsakymo. Ne bom 
ba pavojinga, bet žmogus. Pana
šiai ir su elektroninėm smege
nim. Jie nieko negali padaryti be

palaidojusiais nežinomas jėgas? 
O gi mokslininkai elgiasi kaip 
tik atbulai. Jie prijaukina energi
ją, jų apskaičiavimu atskleistą. 
Tą paleidžia į pasaulį niekas ki
tas, o tik žmogus.

Tikrumoje tik viena žmonių 
grupė turi teisę keikti mašinas: 
ne vidurinis luomas, ne inteligen 
tija, bet tie darbininkai, kurie 
dirba prie surinkimo ir amonta- 
vimo linijų. Tik jie vieni yra pa

mašmos gyvus krumpliaračius. 
Bet čia kaip tik robotai gali juos 
išvaduoti iš tos vergijos.

Mašinos turi žmogui tarnauti 
Kas gi iš tikrųjų yra robotas?

lyvauti įvairiuose mokslo, me
no, kultūros parengimuose. Reiš 
kia, jos gali ir yra raginamos 
pasinaudoti natūralinėmis kul
tūrinės paažngos dovanomis 
Bažnyčios ir žmonių labui.

Atostogos ir vizitai. Pratur
tinti ir pagilinti vienuolinei šei
mai seselėms leista palaikyti ar
timesnius ir tampresnius ryšius 
su savaisiais, dažniau lankyti 
tėvus, ypač ligoje, negailioje ar 
senatvėje. Nutarta duoti sese
lėms laiko atostogams, kad su
stiprintų ir atnaujintų fizines ir 
dvasines jėgas.

Juridinio gyvenimo tvarky
mas. Teisinio gyvenimo tvarky
mas bus svarstomas trečioje at
sinaujinimo kapitulos sesijoje 
birželio mėnesį. Iki to laiko vado 
vybės komisija studijuoja pagei 
davimus, ruošia šiuo klausimu 
projektą. Galutiniai nutarimai 
palies ir apims visą vienuolinį 
Šv. Kazimiero seselių kongrega
cijos gyvenimą. Ši komisija taip 
pat studijuoja, kaip būtų gali
ma įvesti bandymus vienuoly
no gyvenimo eigoje daugiau 
tvarkytis pagal kolegialumo dės 
nį.

— Ar ši programa įneštų ko
kių pakeitimų į naujų kandida
čių priėmimą?

— šis klausimas be galo svar
bus. Kandidačių priėmimas ir jų 
formavimas dar tebestudijuoja- 
mas. Sudaryta komisija ištirti 
šiam klausimui. Komisijos išva
dos ir patarimai bus nuodugniai 
diskutuojami atsinaujinimo ka
pitulos trečioje sesijoje birželio 
mėnesį. Tuo metu bus svarsto
ma ir novicijų auklėjimas, iš
mokslinimas ir jų bendradarbia
vimas, įtraukimas į Šv. Kazi
miero seselių apaštalavimo dar
bus. Yra galimybė, kad atsinau

jinimo programa įneš pakeitimų 
į jaunųjų šešėlių formavimą.

— Mes žinome, kad Šv. Ka
zimiero seselių vienuolijos stei
gėjai turėjo mintyje, kad seselių 
darbas vyktų lietuviškoje dva
sioje. Kiek tos viltys bus res
pektuojamos?

— Tos viltys bus ir toliau res 
pektuojamos. Kaip praeity, taip 
ir ateity, Šv. Kazimiero seselės 
teigiamai atsiliepia į Bažnyčios 
reikalus ir deda pastangas kas
kart tapti uolesnėmis, naudin
gesnėmis apaštalėmis visiems 
žmonėms, turint minty ir lietu
vius. Vienas iš pirmųjų nutari
mų atsinaujinimo kapituloje, be 
išryškinimo skaistybės, neturto, 
klusnumo įžadų vertės ir be pla 
nų, kaip šiuos įžadus tobuliau 
saugoti ir gildyti šiais moder
niais laikais, buvo imtasi tinka
mų priemonių geriau suprasti, 
pažinti steigėjų pagrindinę dva
sią. Šiuo reikalu rūpintis pa
skirta seselė, kuri parašytų kun. 
Antano Staniukyno ir motinos 
Marijos biografijas.

— Kaip ilgai užsitęs bandy

Jis nėra, kaip daugelis galvoja, 
lakios rašytojų vaizduotės sukur 
tas automatinis žmogus. Ir juo i 
mažiau žmogus padarytas mecha 
ninis vergą. Jis yra mašina, nie
kas daugiau. Jis yra įrankis, žmo 
gaus sugalvotas, užimti jo vietą 
monotoniškame, išsemiančiame 
ar pavojingame darbe. Nieko nė 
ra mažiau nepavojingo. Jeigu pa 
imsime žmogaus sugalvotą peili, 
kurio beveik niekas nesmerkia, 
juo jau yra nužudyta milijonai 
žmonių.

Kas anksčiau buvo vadinama 
robotu, dabar patapo automati
zacija. Ji išvaduos darbininką iš 
mechaninės vergijos. Tačiau toli 
mesnės jos pasėkos tiesiog neįsi
vaizduojamos. Dieną ir naktį be 
darbininkų dirbą fabrikai reiškia 
proletarų luomo panaikinimą. 
Ateityje, sako Denis de Rouge- 
mont, revoliucijai nebereikės vai 
džią atiduoti darbininkams. Tuo 
būdu nuolatinė technologijos pa 
žanga, o ne komunistų partija 
bus sprendėja iškylančiuose kon
fliktuose, pačios technologijos su 
keltuose.

Ar mes galime pramatyti tech 
nologinio išsilaisvinimo pasė
kas? Ką žmogus darys su laisva
laikiu, kuris jam bus suteiktas? 
Visu rimtumu žmogui iškils lai
ko sunaudojimo problema. Ta
čiau tai, sako D. D. R. implikun 
ja nieko mažiau kaip laisvės prob
lemą, musų 
problemą.

gyvenimo prasmes

mų ir atsinaujinimo programos 
įgyvendinimas?

— Dar nėra nustatyto laiko, 
tačiau bandymai, kurie dabar 
šios kapitulos įvesti, bus visi 
peržiūrėti ir įvertinti generali
nėje rinkimų kapituloje, kuri 
įvyks 1970 m.

— Kiek dabar iš viso turite 
seselių, mokytojų, slaugių? Kiek 
vedate mokyklų, ligoninių, sene
lių prieglaudų? Kiek mokinių 
pradinėse mokyklose?

— Iš viso turime 463 seseles. 
Jų tarpe: 238 seselės mokyto
jos pradinėse mokyklose, 61 se
selė mokytoja aukštesnėse mo
kyklose, 36 seselės slaugės, 17 
seselių prižiūri senelius prieglau 
dose, 75 seselės įvairiose apaš
talavimo pareigose, šv. Kazi
miero seserys veda 43 pradines 
mokyklas, 3 aukštesnes mokyk
las, 3 ligonines, 2 senelių prie
glaudas. Iš viso seselės moko 
11,987 .mokinius pradinėse mo
kyklose ir 1,666 mokinius aukš
tesnėse mokyklose.

ŽIOBRIAI PLAUKIA
J. Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau
tiniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa- 
o spaudą.

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir Šiais laikais.

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Kurkite geresnę ateit
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planų! Pasirinkit Jums 
tinkamiausių Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planų iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. |4 YRS. |6 YRS. 8 YRS. 10YRS.I 12YRS.I 14 YRS. I 16 YR. [ 18 YRS. I 20 YRS.
$10.001 $252.131 $524.08] $833.30 $1,167.46 $1,534.511 $1,937.70!$2.380.57 !$2,867.04'$3.401.40 $3.988.36
20.00' 504.26! 1,058.16 1,666.59 2,334.91 3,069.021 3,875.39 4,761.14! 5,734.08' 6,802.80 7,976.72
30.00| 756.3911,587.25 2,499.89 3,502.37 4,6O3.53| 5,813.09 7,141.71 | 8,601.12110,204.20111,965.08
40.00 !l,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
50.0011,260.6612,645.41 4,166.48 5,837.28 7,672.551 9,688.48 11,902.85 ! 14,335.21117,007.00119.941.79
60.0011.512.7913,174.49 4.999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17 14,283.42 117,202.25 i 20,408.40123.930.15
70.00! l,764.92'3,703.58 5,833.07 8.172.19 10,741.57! 13,563.87 16,663.99 !20,069.29!23,809.80 27,918.51
80.00 i 2,017.0514,232.66 6,666.37 9,339.65 12,276.08! 15,501.56'19.044.56 !22.936.33 27,211.19131.906.87
90.0012^69.1814.761.74 7.499.66 10,507.10|13,810.58|17,439.26!21,425.13 125,803.37130,612.59'35,895.23

100.0012,521.3215,290.82'8,332.96 11.674.56 j 15,345.09! 19,376.95'23,805.70 28.670.41 34.013.99!39,883.59

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

Certifikatų sųska
Certifikatai ifiduc 
tantinėmis. Ma: 
būti $8000. Pelnj 
kas šeši mėnesiai.

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

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills witb our spec’l
money order checks. No

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

Pirmad.
Antrad
Trečiad.

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

O U R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
Seštad ..

PRIĖMĖ KANADOS 
MINISlTERĮ

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė Ka
nados ministrą pirmininką Pier- 
re Elliot Trudeau, kuris šiomis 
dienomis dalyvavo Anglijos Im
perijos (Commowealth) minis
trų pir-<kų bendroje konferen
cijoje Londone. Prancūzų kalba 
tartame žodyje šventasis Tėvas 
pabrėžė Kanados svarbų įnašą 
pasaulinės taikos kūrime, įvai
rių tautų, gyvenančių Kanado
je artimą bendradarbiavimą 
krašto socialinės ir kultūrinės 
gerovės kėlime, bei laisvą ir 
nevaržomą katalikų Bažnyčios 
misijos vykdymą aukščiausių 
tikslų siekime.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

llllllillllllllllllillllllltltlllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIKIIIIIII

Heating Contractor
Įrengtu naujus -ir perstatau se. 
nūs visi; rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air ooniiitioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinaa (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste 'ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
R <i.i n ai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * HHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago », III. 

Telefonas VI 7.3447.

OF YOUR 
INVCSTMtNT

Ant visų knygelių 
sąskaitų

PATARNAVIMAS:
service charge to members

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lot s
* Save-by-Mai) Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes



JĖGŲ TELKIMAS KOVAI UŽ LAISVĘ

Dvi dienas sausio 25 ir 26 Amerikos lietuvių politinei va 
—Los Angeles Statler Hilton dovybei prof. Žymantas daro šias 

viešbutyje buvo narpliojamos lie sugestijas:
tuviškos problemos politinių stu
dijų savaitgalio programoje, su
organizuotoje Lietuvių Fronto 
bičiulių Los Angeles sambūrio 
valdybos. Oras pasitaikė labai ne 
palankus — užklydo čia visą 
šimtmetį neregėtos liūtys, tačiau 
visas sesijas sekė maždaug po 50 
aktyvių kolonijos lietuvių. Mat, 
rūpimais klausimais kalbėti bu
vo pakviesti pajėgūs ir kompeten 
tingi žmonės: prof. Stasys Žy
mantas, “Lietuvių Dienų” redak 
torius poetas Bernardas Brazdžio 
nis, Rochesterio u-to profesorius 
dr. Antanas Klimas, dr. Petras 
Pamataitis, dr. Jonas Žmuidzinas 
ir Leonardas Valiukas, Rezoliuci 
joms remti komiteto pirminin
kas. Užbaigiamojoje sesijoje la
bai aktualių minčių pareiškė gar 
bės svečias generalinis konsulas 
dr. Julius J. Bielskis.

Visose sesijose dalyvavęs sve
čias iš Čilės, prof. dr. Julius Ka- 
karieka visą politinių studijų sa
vaitgalį susumavo tokias žo
džiais. “Paskaitos, pranešimai ir 
diskusijos buvo labai aukšto ly
gio. Džiaugiuosi, galėjęs dalyvau 
ti tokių stiprių intelektualinių jė
gų susitelkime.”

Matykime ir veikime iš naujo
Politinių studijų savaitgaiį ati

darė LFB Los Angeles sambūrio 
pirmininkas chem.-inž. Aleksas 
Kulnys, pakviesdamas visoms se
sijoms vadovauti moderatoriaus 
titulu svečią iš Rochesterio dr. A. 
Klimą. Pirmą kalbėtoją prof. St. 
Žymantą pristatė sambūrio vice- 
pirm. VI. Pažiūra. Kalbėdamas 
“Matykime ir veikime iš naujo” 
tema, prelegentas pirmiausia rea 
liai aptarė pasaulio ir lietuviškojo 
gyvenimo tikrovę ir, į ją atsirė
męs, ėjo lietuviškųjų klausimų 
spręsti.

Valstybinės Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo siekimą jis lai 
ko kardinaliniu politinės išeivijos 
veiklos pagrindu.**

— Dėl šio pagrindinio tikslo, 
— kalbėjo jis, — negali būti ir 
neturi būti jokių nuolaidų, jokių 
kompromisų, jokių svyravimų... 
Jei laisvieji lietuviai patys bet ko 
kiu būdu, atvirai ar tyliai, pripa
žintų Sovietų aneksiją, jie prisi
dėtų prie dabartinio Lietuvos li
kimo užantspaudavimo šimtui 
metų, nes praktiškai politinė lie
tuvių išeivija šiandien yra tas vie 
nintelis veiksnys, kuris tautos var 
du gali viešai reikalauti Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės 
grąžinimo.

Pagrindinis kovos laukas, S. 
Žymanto įsitikinimu, yra pati 
Lietuva. Mūsų veikla turi bazuo 
tis giliu padėties krašte pažinimu. 
Pažinimas galimas per ryšius, ir 
jų vengti nereikia. Tačiau “ryšiai 
neturi reikšti kapituliacijos prieš 
smurtą, nei tokia faktina kapitu
liacija virsti”.

a. Siekti, kad JAV vyriausybė 
aiškiai iškeltų Baltijos valsty
bių nepriklausomybės grąžinimo 
klausimą;

b. Suorganizuoti oficialaus ne
priklausomos Lietuvos atstovo 
priėmimą Baltuosiuose rūmuose.

c. Iškovoti transliacijas Lietu
vai Laisvosios Europos radijo pro 
gramose.

I tiesioginį klausimą, ar mūsų 
laisvinimo institucijos dabartinė
je struktūroje pajėgios patenkina 
mai laisvinimo problemas spręs
ti, kalbėtojas atsakė neigiamai.

Kas gimdo karvedžius?

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
kalbėdamas tema “Kūrėjo vaid
muo laisvės kovoje”, iš karto už
akcentavo, kad menas, kaip dva
sinės kūrybos padarinys, negalįs 
būti pajungtas net ir kilniam tiks 
lui. Meną ir menininką laiko pa
jungusios diktatūros ir jų spar
nus karpo policijos žirklės. Ne- 
pakęsdami gardų, pančių ir niek
šybės, 70 proc. lietuvių rašytojų 
pasitraukė į laisvę.

— Ar kūrėjas įpareigotas kovo 
ti už laisvę? — klausė kalbėto
jas. Atsakydamas pabrėžė, kad, 
pats pasirinkęs laisvę, jis neturi 
teisės užmiršti pavergto brolio. 
Kiekvieno gyvo lietuvio įgimta 
prievolė yra būti tautos kovoje, 
nors tikrovėje kai kas jau kovą už 
tautos laisvę nori iškeisti į kovą 
prieš patriotizmą. “Nuo tos prie
volės atleidžia tik mirtis”, kalbė
jo poetas Brazdžionis. Bet kūrė
jas kovoja ir po mirties. Jo kūry
ba budina ir uždega dvasią ir pa
laiko tautos gyvybę. Iš tokios tau
tos ateina ir karvedžiai.
Kas talkina okupantui: veiksnių 

kritika ar išsekimas?

Sesija, skirta simpoziumui ben 
drine tema: “Jėgų ir priemonių 
mobilizacija kovai už Lietuvos 
laisvę”, buvo gyviausia. Po visų 
pranešimų į diskusijas įsijungusi 
A. Devenienė gynė tradicinę te
zę, kad veiksnių kritika talkina o-

Politinių studijų savaitgalyje sausio 26 Los Angeles Statler Hilton 
viešbutyje kalba Lietuvos gen. konsulas dr. Julius J. Bielskis; prie 
garbės stalo (iš dešinės) dr. J. Kakarieka. dr. A. K imas ir Al. Kulnys. 
LFB sambūrio pirm. Nuotr. L. Kanto

to tikslams. Okupantas džiaugias bėjo svetimųjų talkos klausimu.
silpnėjančia laisvės kova

— Kokios realios naudos ko
vai už laisvę duoda vyriausiame

Istorijos pavyzdžiais nurodė, kaip 
asmeninės pažintys gali būti lem 
tingos net tautų ir valstybių gy-

laisvinimo organe nairų sąrašuos venime. Geri Masaryko ryšiai su
na įtrauktos fiktyvios organizaci
jos? — klausė kalbėtojas. Kai 
kam nuostabos nebekelia ir ta 
anomalija, kai vienos grupės žmo 
gus laisvinimo institucijoje atsto 
vauja kitai grupei.

Dr. P. Pamataitis mano, kad 
Vlikas turėtų susijungti su PLB, 
o Altas su JAV lietuvių bendruo 
mene.

Vyriausios vadovybės susiglau 
dinimui įvykdyti kalbėtojas svar 
stytinomis laiko šias galimybes: 
a) Vlikas laisvinimo veiklos at
sakomybę perduoda Pasaulio Lie 
tuvių bendruomenei, b) Vlikas į- 
sileidžia 50 proc. pilnateisių P- 
LB atstovų, c) Pereinamajame 
laikotarpyje Vlikas savo veiklai 
ir finansinei atskaitomybei prisi
ima PLB-nės autoritetą, PLB 
tampa lyg viso pasaulio lietuvių 
seimu.

Vėliau į diskusijas įsijungę gau 
sūs kalbėtojai pritarė minčiai, 
kad Lietuvių bendruomenės at
sakomybė laisvinimo kovoje yra 
labai didelė.

Kaip pasiekti jaunimą?
Dr. Jonas Žmuidzinas, jaunas 

mokslininkas, Califomijos u—to 
dėstytojas, konstatavęs, kad “jau
nimas laisvinimo kovoje ribotai 
dalyvauja”, nurodė veiklos plo
tus, kuriuose jaunimas galėtų 
reikštis:

a) Sugebėtų telkti lėšas laisvi
nimo veiklai finansuoti;

b) Pajėgtų išgarsinti mūsų mo
kupantui. Simpoziumo dalyvis kslininkų, menininkų, rašytojų
dr. Petras Pamataitis atstovavo 
priešingam teigimui: okupantas 
džiaugiasi silpnėjančia laisvės ko 
va, o ne pastangomis laisvinimo 
institucijas reformomis stiprinti.

Simpoziumą pradėjo dr. P. 
Pamataitis, kalbėdamas veiksnių 
struktūros klausimu. Taupyda
mas laiką (kalbėtojams buvo 
skirta tik po 10 min.), jis 
pradžioje iškėlė tik pačią proble
mą, jos išryškinimą palikdamas 
diskusijoms. Simpoziumo gale jis 
savo tezes paryškino ir pagrindė.

Jis teigė, kad dabartinėje veik
snių struktūroje esą tiek anomali 
jų, kad jų nematyti gali tik lietu
viškiems reikalams atbukusios a- 
kys. Ne noras tas institucijas re
formomis stiprinti, bet aklas sta
tus quo gynimas talkina okupan-

LFB Los Angeles sambūrio valdyba, sausio 25-26 d.d. suorganizavusi 
politinių studijų savaitgalį, su svečiu iš Rochesterio prof. dr. A. Kli
mu; iš kairės: B. Graužinis, dr. Z. Brinkis, dr. A. Klimas, Al. Kul
nys (pirm.), VI. Pažiūra, B. Čiurlionis ir J. Kojelis. Nuotr. L. Kanto

atsiekimus, nes jie nėra pilni, kol 
neišgarsinti svetimųjų tarpe;

c) Politinėje veikloje, koordi
nuodamas darbą su vyresniai
siais, pajėgtų gerai reikštis de
monstracijų organizavimu, laiš
kų rašymo akcija, veiksnių rėmi- 
mimu platesniuose užsimojimuo
se, kt. Lietuvos bylos Jungt. 
Tautose iškėlimo akcija ir 1.1.;

d) Jaunoji karta geriausiai kva 
lifikuota informacijos darbui. Pa 
ruošta ir aprūpinta gera literatū
ra, ji galėtų dalyvauti įvairiuose 
universitetų seminaruose sovieti
niams klausimams nagrinėti.

— Kaip jaunimą pasiekti? — 
klausė dr. J. Žmuidzinas. Atsaky
damas jis ryškino šeimos ir litua
nistinių mokyklų svarbą. Vaikai 
turi būti mokomi ne tik lietuvių 
kalbos, bet lietuviško mąstymo 
ir lietuviškos veiklos.

Konkrečią jaunimo veiklą po
litiniame laisvinimo darbe kalbė 
tojas siūlė pradėti vietinio pobū
džio bandymais: sukviesti vyres
niųjų veikėjų ir jaunimo atstovų 
pasitarimus ir kokiam konkre
čiam uždaviniui vykdyti sudary
ti jaunimo branduolius. Paskui 
juos plėsti į kitas vietas.
Draugi) yra, tik suraskime juos
Leonardas Valiukas, Rezoliuci 

joms remti komiteto pirm., kai

JAV prezidentu Wilsonu lėmė 
lengvą Čekoslovakijos gimimą po 
I pasaulinio karo. Žydai gerų ry
šių dėka įkūrė Izraelį ir dabar jį 
nepalankiose sąlygose išlaiko. 
Mums, kovojantiems už Lietuvos 
laisvę, reikia įtakingų draugų. 
Draugų yra, tik nepasistengiame 
jų rasti.

Mūsų laisvinimo oficialiose in 
stitucijose dirbą žmonės pažinčių 
turi, tik aiškiai jų per maža ir ry
šiai su jais nėra pakankamai tvir 
ti. Kai iš oficialios plotmės perei
nama į asmenininio santykiavi
mo formas, tada savo įtakingu 
draugu galima reikale pasikliau
ti.

Stiprių ir įtakingų asmenybių 
savo tarpe turi Rezoliucijoms 
remti komitetas. Kritiškomis H. 
Con. Rez. 416 pravedimo dieno
mis JAV kongrese komiteto pirm. 
buvo nuolatiniame ryšyje su sa
vo draugais Washingtone. Telefo 
nais buvo skambinama ne tik į 
Washingtoną, bet ir iš Washing- 
tono. Ypatingai daug nuoširdu
mo šiam reikalui parodė senato
rius Kuchel. ■<

Kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
turėtų būti sueinama į kontak
tus su mūsų bylai reikalingais as
menimis ir užmezgami su jais as
meniniai ryšiai. Kitas kelias laimė 
ti Lietuvos laisvės bylai draugus 
— tai ėjimas į įkaitinęs partijas.

Neleiskime Lietuvai ir lietuvybei 
mirti

Dr. A. Klimas kalbėjo tema 
“Laisvojo lietuvio paskirtis”. Pa
grindinę tezę jis formulavo taip: 
laisvajam lietuviui derėtų daryti 
tai, ko negalima, neįmanoma ir 
kas draudžiama daryti pavergta
jam lietuviui okupuotoje Lietuvo 
je. Laisvajam pasauliui turime 
skelbti, kaip, kada ir kieno Lie
tuva buvo pavergta ir kokį ne
laisvės jungą rusai Lietuvos žmo 
nėms yra užkrovę.

PLB III seimo nutarimu šie 
metai paskelbti “Lietuvių švieti
mo ir šeimos metais”. Tad visų 
mūsų koncentruotas dėmesys 
skirtinas lituanistiniam švietimui 
ir lietuviškam jaunimui. Jis turi 
būti paruoštas perimti kovos už 
laisvę naštą. Įsikūrę svetimuose

kraštuose buvome perdideli opti
mistai, manydami, kad vaikai sa 
vaime išaugs geri lietuviai patrio 

(tai. Bet apsirikome. Lietuviško 
auklėjimo problemą reikia nau
jai persvarstyti.

Svarbi laisvojo lietuvio paskir
tis — pasaulyje skleisti teisingą 
ne tik politinę^ bet ir kultūrinę, 
informaciją. Neįtikėtinų nesąmoi 
nių apie Lietuvą prikamšiota 
daugelyje enciklopedijų ir kitų 
leidinių.

Dr. A. Klimas labai stipriai ak 
centavo laisvųjų lietuvių pagrin 
dinės vienybės išlaikymo reikalą. 
Skaldymas į “valstybininkus” ir 
“tautininkus”, “senuosius” ir 
“naujuosius” ir t. t. yra teoreti
nis, nerealus, statistinis ir supe- 
rintelektualinis žvilgsnis. Šėtoniš
kai suskaldymo ir susiskaldymo 
pagundai turime atsispirti.

Prof. Klimas iškėlė dar vieną, 
iki šiol plačiau nediskutuotą 
klausimą: ar iš susitikimų su ge
rai gyvenančiais ir dažnai privile 
gijuotais Lietuvos miestų (daž
niausiai Vilniaus) žmonėmis ga
lime pažinti pavergtą tautą? Lie
tuvos kaimo mes nepažįstame. O 
ten vyksta kitas gyvenimas negu 
miestuose. “Sodžiaus jaunimas— 
tai gal Lietuvos katakombos.”

Gen. konsulas dr. Julius J. Biel 
skis, jautrus lietuvis ir patyręs vei 
kėjas, įtikinančiai kalbėjo apie 
neišnaudotas galimybes Lietuvos 
bylai garsinti. Pvz. išryškinta pa
ralelė tarp Švedijos “humaniš
ko” Amerikos dezertyrų globoji
mo ir nehumaniško baltiečių iš
davimo po II pasaulinio karo bū- J 
tų patraukusi Amerikos spaudos) 
dėmesį. Mums buvo puiki proga! 
identifikuotis su svarbiu šio kraš
to rūpesčiu, bet, deja, progos nie
kas nepanorėjo išnaudoti.

Informacijoje esame be galo at 
silikę. Priimta galybė nutarimų 
informacijos centrui organizuoti, 
bet nutarimų nepakanka. Pats

TELEVIZI10S
Spalvotos ta* paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

1. MIGLINAS
Krsutuvč Marųuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
_ Namų tel — PR 6-1063

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FBANK ZAPOLIS

3208% West Oftth Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4.80M ir OR 0-4380

>111111llllllllllllIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111lt

Krepšinio Išvyka 
Australijon

Redegavo Jonas Šoliūnas. Daug 
nuotraukų. Knygoj yra daug me
dingos apie Australijos lietuvių 
gyvenimą Knygos dydis 8V2 x U 
colių. 153 pusi. Kaina $3.00

Gaunama Drauge, 4545 W. 63 r d 
St., Chicago, Illinois 60629.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridčtl 5% taksų.

lllllllllllllllllllllll|ltl|||l||lilllllllllll|lllll>

IOUARTERLY 
DIVIDENDS

51/4 43/4
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konsulatas gauna daug prašymų 
informacinei literatūrai apie Lie
tuvą, bet mes labai maža jos te
turime. Ir ta pati su daugeliu 
trūkumų. Informacijos srityje dir 
bama nė kiek ne moderniškiau, 
kaip buvo dirbama prieš pusę 
šimtmečio.

Svečias iš Čilės prof. dr. J. Ka
karieka džiaugėsi puikiomis pa
skaitomis ir aukšto lygio diskusi
jomis. Pritardamas L. Valiuko 
mintims, akcentavo svetimųjų 
talkos reikšmę, paremdamas B. 
Brazdžionį, pavyzdžiais dėstė, 
kaip kūrybiniai laimėjimai gali 
talkinti kovai už Lietuvos laisvę. 
Pvz. Pietų Amerikoje Lietuvos 
vardą garsina dail. J. Rimšos ir 
poeto O. V. Milašiaus kūryba.

Dailiu žodžiu dviejų dienų po
litinių studijų savaitgalį užbaigė 
dr. Zigmas Brinkis, LFB sambū
rio vicepirmininkas. Prieš tai bu
vo perskaitytos iš pranešimų ir 
diskusijų išplaukusios studijų iš
vados, suformuluotos J. Kojelio, 
talkinant moderatoriui dr. A. Kli 
mui, dr. J. Jurkūnui ir A. Mažei
kai. Šios išvados bus pasiųstos 
Lietuvos laisvinimo darbui va

dovaujančioms institucijoms bei 
spaudai.

J. Kj.

Los Angeles, Calif.
VASARIO 16-IOS MINĖJIMAS

7 Alto Los Angeles skyr. ruo
šiamą Vasario 16 -sios minėjimą 
atvyksta Lietuvos atstovybės Wa 
shingtone patarėjas, dr. Stasys 

į Bačkis ir bus to minėjimo pagrin 
j diniu kalbėtoju. Minėjimas įvyks 
i ta vasario 16 d. Statler- Hilton 

(Nukelta J 7 pusi.*

1 ~
PARDUODAMI 

IŠ MODELINŲ NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Westem Tel. GR 6-4421

DIRBTINI DANTYS 
kramtymo pajėgumą 
padidina iki 35%

Išbandymai (rodo, kad jūs dabar 
galite valgyti Ir kramtyti geriau 
dirbtini dantys vidutiniai Iki 85% 
efektyvesni — jei užbarstyslte truputi 
FASTEETH ant savo plokštelių. 
FASTEETH tvirčiau prilaiko viršutinę 
Ir apatinę plokštelę, jausite daug pa
togiau. FASTEETH nėra rūgštis — 
nerūgsta. Jokio lipnaus. pastinio 
skonio.. Sulaiko "plokštelių kvapų". 
Gerai pritaikinti dirbtini dantys bū
tini sveikatos gerovei. Reguliariai lan
kykitės pas dantistų. FASTEETH ga
lima gauti visose vaistų parduotuvėse.

A. ABALL ROOFING C0.
(steigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me 18 lauko. Taisome mūrų “tuck 
polntlng". Pilnai apsidraudė Visai 
darbas garantuotas
IR 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVI N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustyinas 
ligų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Mamų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi. 
mokėjlmo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie At e., PR 8-2233

VOUR,
JmumiKf

'ndependent |
/AOENT .

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\. 
Chicago, III, 60632. Tel. TA 7-598*

llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillli

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis }:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
illlllllllllllllllllllllllllf  lllll lllllll llllllllllli

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

imiiiiiiimiiiiimimiiiis:

VASARIO 1 6 - S I O S 
Lietuvos Nepriklausomybes Atstatymo 51 Mėty

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
CLEVELA ND E

MINĖJIMO PROGRAMA
S. m. vasario 16 d., 9:45 vai. Iškilmingas vėliavos pakėlimas (naujoj parapijoj) 

Šv. Mišios 10:00 vai. Panelės Švč. Nesiliaujančios Pagalbos bažnyčioj,
10:30 vai. Šv. Jurgio bažnyčioje.

4.-00 vai. popiet — MINĖJIMAS, Naujosios parapijos salėje.
Dalyvauja: Sol. VALIA MELLINS ir STASYS CITVARAS 

Akotmponuoja muz. R. BRAZAITIENE
Kalbės: Inž. E. BARTKUS, A.L.T. Pirmininkas

Prof. M. S. PUP, Director of soviet studies at John Carrol University
VISUS LIETUVIUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.
Rengia: AMERIKOS LIETUMI, TARYBOS CLEVELANDO SKYRIUS

I
CERTIFICATES
(Slx Month Minlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
in multiplesĮof $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TANDARD 
EDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Archer at’Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(mora than twica legal reųulramenta)

HOURS: Mon„ Thura., 0 a.m.-8 p.m.: Tuaa.,: 
Frl„ 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 8 a.m. -12 noon; 
Wed. — no busineu transacted

AMERICA'$LAR9EST LITHUANIANASSOCIATi5S

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą .

Penkias Draugo premijąs lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 

galima gauti DRAUGE. Kaina 
4.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
yra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
su užsakymu galite būti tikri, 
kad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja
mų ir persekiojančių žmonių san
tykiai” niekad nepasens,, tuo 
daugiau šiais laikais, kai beveik 
visa žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė
ti Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
premija. Originalių autoriaus kū 
rinių rinkinys, kurio tematika pa
imta iš mūsų tautos didvyriškos 
praeities. Lengvu stiliumi, aiš
kių žodžiu, trumpais sakiniais 
knyga suteiks malonumo kiek
vienam, jaunam ir vyresniam, 
skaitytojui. Pasididžiavimas sa
vo tautos praeitimi, jaučiamas 
kiekvienoje pasakoje ar legendo
je, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
atnaujina jame pajutimą, kad jis 
yra neatskiriama savo tautos da
lis.

Knygos kaina 2.00 dol., gau
nama DRAUGE.

Illinois gyventojai priė knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokes
čiams.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00

Kristaus sekimas 1.25
gi naudinga knyga gaunama 

DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi

džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimul) .................
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ..................
Aukso kirvis, J. Švaistas ........ ...... ........
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka ... 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė ...
Labas rytas vovere, J. Mineiga ...............
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .........
Mėlyni karveliai, A. Baronas ....... .........
Murklys, A. Giedrius ..................................
Trys Sakalai, A. Vambutas........................
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė.................
Baltosios pelytės kelionė į mėnuli,

D. Bindokienė ..............

0.50
1.00
2.50
1.25
2.00
2.50
2.50
1.50 
1.80 
2.00 
3.60

1.50
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIiinilHlllU
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DAINOS, VAIŠĖS, ŠOKIAI IR PLANAI CLASSIFIED GUIDE
Energingasis Chicagos Angli

jos lietuvių klubas šeštadienį 
Jaunimo centre surengė smagų 
Užgavėnių vakarą. Juo susido
mėjimas buvo toks didelis, kad 
jau iš anksto buvo visi bilietai 
išpirkti (vienas B. Sebastijonas 
jų išplatino arti 150).

Patraukli meninė programa 
buvo melodingai atliekamos bu
vusio Metropolitan operos so
listo A. Brazio dainos. Padai
navo: Kur bakūžė samanota 
(St. Šimkaus), arijų iš operos 
Žalčių karalienės (A. Kačanaus- 
ko), Laisvųjų dainą (VI. Jaku- 
bėno), Visa aš pažinau (iš ope
ros “Čigonų baronas”, J. Strau
so), Pamylėjau vakar (St. Šim
kaus). Šiltas, gausus publikos 
plojimas rodė, kad savo lietu
viška daina solistas klausytojus 
tikrai žavėjo.

Jam akompanavo talentingas 
pianistas A. Vasaitis.

Sekė vaišės, kurias skaniai 
paruošė O. Norvilienė, nauju- 
riias buvo Užgavėnių blynai.

Publika džiaugėsi galėdama 
smagiai pasišokti, grojant jauna 
liėtuvių orkestrui.

Vakarą surengė valdyba: pir- 
min. L. Venckus, vicep. B. Sebas

United Sbeelworkers darbo unijos prezidento rinkimai įvyksta vasario 
11 d. Kandidatuoja dabartinis prez. I. W. Abel, 60 m. (kairėj) ir nau
jas kandidatas E. E. Narick, 52 m., kuris nuo 1958 m. buvo unijos 
teisinis patarėjas.

Keli žodžiai LŽS-gos 
Centro Valdybai

Sveikinu su naujo biuletenio iš
leidimu! “Pranešėjas” mums atstos 
bereikalingų susirašinėjimų ir 
jungs prie bendro darbo.

Ateityje biuletenyje norėčiau iš
vysti žurnalistų gyvenimo kronikos, 
politinių aktualių žurnalistams aiš 
kinimu, trumpai apie viską, įtrauk
ti foto, šaržų ir menininkus į kon
kursus, džiugu, kad valdyba ruo
šiasi paskelbti metų žymesnio kū
rinio premijavimą. Judėkime, o pini 
gų atsiras. C.V. žmonės moka veik
ti ri su jais miela dirbti.

Savišalpos fondas yra gera min
tis, bet ar praktiškai jis bus Įgy
vendintas? Žinau, karių Ramovės 
sąjunga turi tokį, bet jis mažai ką 
gali, nes kasmet žmonėms atsibosta 
dukoti, ypač jei esi žinomas ar pre
kybininkas, tai tų aukų prašyto
jų visa ielė, atrodo tik tam ar ki
tam turi uždirbti ir aukoti, kai tuo 
tarpu savi labai mažai kartais pade
da saviems.

Matau, kad CV nariai užimti pir 
mais organizaciniais reikalais, kai 
jie bus baigti, maloniai siūlyčiau 
kreipti dėmesį i pasaulinę žurnalis
tų sąjungą, Amerikos žurnalistų

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, sūnui

AUGUSTUI PAŠKONIUI
su žmona nuoširdžią užuojautą reiškia

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Irena ir Rimantas Blinstrubai 
Birutė ir Arūnas Blinstrubai

tijonas, sekr. V. Bilitavičius, 
iždin. J. Jokubka, parengimų va
dovas Just. Šidlauskas, vald. 
nariai St. Kaulėnienė ir Br. Ble- 
kys.

Valdybai gražiai talkino revizi 
jos komisija: pirm. A. Lakas, 
nariai: P. Beinarauskas ir Z. 
Duseika.

Ohicagos Anglijos Lietuvių 
klubas šį vakarą suruošė siek
damas telkti lėšas kelionei iš 
Anglijos kviečiamų mūsų litera
tų. šiemet planuojamas suruoš
ti literatūros vakaras, į kurį 
programą atlikti kviečiami ra
šytojai: K. Barėnas (“Eur. Lie
tuvio” redaktorius), VI. šlaitas, 
R. Giedraitis-Spalis ir kun. J. 
Kuzmickas. Su jais dabar vyks
ta susirašinėjimas.

Be to — Anglijos lietuvių klu 
bas planuoja išleisti a. a. Algir
do Kaulėno monografiją. Tuo 
reikalu vedami pasikalbėjimai 
su velionio našle. Monografija 
apimtų A. Kaulėno biografiją, 
draugų atsiminimus, A. Kaulėno 
draminius kūrinius ir ryškes
nius jo straipsnius iš periodikos. 
Pplanuojama, kad knyga apims 
trejetą šimtų puslapių.

d. Daugi.

veiklą. Reikia sueiti į ryšius, pa
bendrauti, pakviesti juos savo tar- 
pan, Įteikti jiems medžiagos apie 
Lietuvos nelaimę, jų suprantama 
kalba skirti knygų, žodžiu eiti i pla
čiuosius horizontus, o nepasitenkin
ti savųjų tarpe veikimu. Tą gali 
daryti ir skyriai. Visiems planams 
reikia pinigų, bet dėl jų visos valdy 
bos gali šiaip taip sukrapštyti.

Yra be galės daug darbų, tik jei 
kartais C.V. nepajėgtų, tai būtų 
gerai kad aki kurią naštą atliktų 
skyriai. C.V. tik vadovaukit, siūly- 
kit, mes stengsimės kai ką įgyven
dinti. Mus turi lydėti vienybė, ne
reikia skirstytis į žemesnius ar aukš 
tesnius — Dievo duotas talentas,! 
niekas jo negali suniekinti, tik kar- j 
tais žmogus neturi progos aukšto . 
lygio pasiekti, dėl nepalankių sąly- ! 

gd-
Tad su naujais darbais ir sieki

mais ženkime kartu.
Bal. Brazdžionis

— Nesusipratimas idealizmą vaiz 
duotis realizmo priešybe ar kaltin
ti realizmo stoka. Idealizmas nieku 
būdu nereiškia realizmo priešybės, 
nes neturi nieko bendro su naivu
mu, nei su nepraktiškumu. Idealiz
mas yra ne aklumas tikrovei, o at
virumas idealams. Būti ištikimiem 
idealui visiškai nereikalauja už
merkti akis tikrovei.

Dr. ). Girnius

D e M K M I O

<t K I U C J V M S KEIKIA 
UKAZIŲ VIZITINIU KOKTEI.lt,
Kreipkitės j “Draugą”, kuria spaus
dina tokius dalykėlius gražiai grei 
ai ir pigiai

"D R A 0 G A S"
*545 H. 63rd fltrcel 

Chicagu, III. 60629 
Tai M 5-9500

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAISb

J 2457 West 69th Street J TeL HE 4-7482

PARDAVIMUI

gmnjniniiirHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.rniiiliHiiitiiiiminiiiimiRiiiimniiiiiiiiiiiiiinimiiuiiiiBr

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Erce delivery

5622 So. Racine, 434-1113

KKAL E S T A T E

Prie 71 Ir Talnuui — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

aiikSto, 2 tintai. 0 ir 1 kam Ii. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

7(1 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kam b. ir butas rūsy 3-jų kamb. 
$28,900.

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

Arti Marųuette Pko.
4 butų niiir. po 5 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

Svarus 5ĮĄ kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazų šildymas. vandens 
apsftmimo kontrolfi. Garažas Savi. 
ninkas duoda paskolų. $22,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — įnirome Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

The world 
is wider 
than a window

The ųuarter of a million of 
our children bom each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringe* of a fast-moving 
wortd.

At more than 100 March of 
Oimes Birth Defects Centers 
aeross the nation, teams of 
tuedical experts strive to cor- 
rect or moderato nature’s 
mistakes to give these chil
dren their chance tor useful, 
aatisfying lives.

Ton can help birth defect chil- 
dren open their window to the 
world by supporting March of 
Oimes programa of research. 
medical care and education.

fight birth defects
fa*
MARCH
DIMES

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE

1 $4 aukšto švarus inp.d. — 2 bu
tai: 5 ir 4 kamb.. prie 71 ir Tal- 
man. $18.500.

2 įmini po 5 kmb. ir S *,4 kmb. 
rūsvj, mūr. prie 6K-ns ir Rodžio. 
$29,500.

6J4 kmb. 3 motu mūr. biingalnvv 
prlo Marųuotte Fk $is.5oo.

Grnius sklypas 100x160 pfiin Be-
vorly Shores, Ind. $7.900 ftrhn pa
siūlymas.

H butu 2 aukštų geltonu plytų mūr. 
prie 5«-os Ir Kedzie $75,000.

IK aukšto (fi»4 ir 4 u kmb.) 8 
metu mūr. prlo K3-Nns Ir Rodžio 
*38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAŠ 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

1 <4 aukštu mūr. 5 ir 3 kamb.. 
Įrengtas rūšys, garais. 64 ir Pulas- 
Ki. $28,000.

2 po 4 kamb. meil. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $ J 7.500.

(i kamb. mūro “ranch’’ su 3-jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklatvn. $32.000.

2 imi (( kamb. mūrinis Marąuette p.

SIMAITIS REALTY
Insurance — income Tai 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2896

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

1259 S. Mapleuuod Av.. CL 4-7450

3-jų niieg. kamb. mūr. narnas. 16 
metų senumo. Priedai. 7322 So. 
Rocktvell St. 434-1282.____________

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė iiardtHMla keliu metų lluk- 

aus 3-jų butų mūrų. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 knnib. didėlis mūras, dvi vonios, 
2 auto mfp'o garažas. Palikimas. 
$25.000.

7 kandi, mrtrtųį*. įr mūro garažas 
Gazu šildymas, svarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

$14,200 iiajainų iš apartmentlnio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

R kamb. apkaitas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvora, 
36 p. sklypas Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
pyta.! Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-jų bntų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, ge.ležinC tvora, naujas 
guzu šildymas, arti mūsų. $28,600.

Išitas dviem hiflnm, 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus."

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti. __

HELP W A N T E D — MOTERYS

VVe have moved to Beantiful New Offices in Lincolntvood 
and Have Ojienings for Periuanent liuploj-ment.

• SECRETARY .. .
To wx>rk for Severai Saleeman. Mušt talke Shorthand

• CLERK-TYPIST
FOr BllUinc, Filtng, Mine. Duties

• RECEPTIONIST-SWITCHBOARD OPERATOR
Mušt be good Typlst.

NIGNTINGDALE-CONANT CORPORATION
6677 N. LINCOLN TEL. 677-2330

REAL ESTATE
a po S kamb. mūr. Modernios To

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

2 <mi &K kamb. ir 4 kamb. angliš
kam .usy, 7 metų niūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. Kilimai. 
$46.600.

(I butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu, alum, langai. Pajamų 
virš $10.000. metams. $86,000.

14 butų. 2-jų ankštų mūras. Geros 
pajamos. Marquette pke $88,000.

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų j- 
štaigos. $18,900.

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tol. 471*0321

iiiiiiiiimiiiimmiimiifiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES • M0RT6A6ES ■ MANAGEMENT

SLX
Metnber of M.LB.

A L E X S A T A S — R E A L T 0 R
Maln Office 5727 W. Cermafb Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 

Turime Sfantus namų Ciceroje, Berwyne, Rlverside, La Prailgs, Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katakigo
llillllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

____ NORI PIRKTI

Tik iŠ savininko, lietuviškame ra
jone, pirksime 3 miegamų mūr 
bungalow. Pasiūlymus su kaina 
siųsti adr Draugas, Atlv. 5548, 
4545 W. 68rd St. Chicago, Illinois 
60629.

Pirksiu tik iš savininko 2-jų butų 
mūr. namą Brighton Pko rajone 
Pasiūlymus skambinti po 5:30 v v 
tel. EU 6-6458.

ĮSIGYKITE DABAR!

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES 

Juzės Daužvardienės
4-Jl pagerinta iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nebe 
•uvėms

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie kalno

turi pridėti 5 <35 takmi. 
Užsakymus mušti

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illirois 60629

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris, gyvendamas 
laisvėje, negali, nenori ar nesu
geba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame y-a daug erdvės 
pasireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai
tymui. Kaina 3.00 dol., gauna
ma DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proe. mokesčiams.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie- 

vių dienraštis G' skelbimų kal-

iis'Mii!' nrieinamos

2 po A kamb. 8 metu rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marųuette pke 
$42,000.

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

12 butų 1 metu modernus 1 rturtln 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Boomlng house. Pajamų $60,000 
metams, labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. "BulU-lns", kokli 
q6s plyteles, karšto vandens šildymą? 
gazu. Mara. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 Ir 6 kamb. 2 
iejlma.1. Atskiri šildymai- 2 auto ga- 
ražas. 87 Ir Oakley >10,500

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pu: 
grama Naujoj Anglijoj ii stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniats nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
oa.sa ulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
■Steponas 4. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Ba'tlc Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Kroadrva.v, So. Boston, Muša, Tel 
•IN 8-0489. Ten pat gaunamas it 
dienraštis “Draugas”.

HELP VVANTED — MOTERYS

EMBLEM SEWERS
Full Or Part Time

Will train. Exce!lent wages 
Pi pašant work

L I O N UNIFORMS 
151 Wilson Court, Bensenvllle, III. 

Phone — 766-6222

HAIRDKESSERS
Pu.ll or part time. With ar with. 
aut a following.

MR. GEORGE'S 

HOUSE OF PARIS 
Tel. — 352-9603

OFFICE GIRL
with typing experience

CRANE SAVINGS 
& Loan Association 

47th & So. Rockwell
Streets

k- W W y-5* W-

VYRAI IR MOTERYS

FPLJj TTME
LIQUOR CI-ERKS

AND
checkoft girls

for Ali Arman ei te 
City and Suburbau Stores 

\Vlth or Wlthout Experienee 
Good Starting Pay. Fringe 
Benefita. Free Ponston Plan 

A PPL Y
for lntervlew Monday mornlng.

ARMANETTI 
7824 N. VVesteru Avė.

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

MACHINE OPERATORE
We have immediate openings now available for experienced drill preso 
operatore on our 7:30 to 2:30 shift Monday through Friday. Liberal 
fringe benefit program plūs pleasant vvorking conditįons.

$2.09 To Start
AUTOMATIC INCREASE AFTER 90 DAYS 

Apply Pereonnel Office
/ 8 A.M. to 5 P.M. Monday through Friday

9 A.M. to noon Saturday

G. W. MURPHY INDUSTRIES, INC.
PORTABLE ELECTRIC TOOLS DIV.

1200 L Sta*s St. GENEVA, Illinois
A- Equal Opportunity Employer

DĖMESIO 1

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai 
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Gavėnia yra susikaupimo ir rimties laikotarpis, kurio apmąs
tymams tinkamiausia medžiaga yra gera knyga. Tokių knygų 
DRAUGE yra didžiausias pasirinkimas. Jų tarpe rasite:

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75

Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

HELP H’ANTED — VYRAI

EXPERIENCED 
G R O O M

To Work With Show Horses 
Or One Who Wants To Learti.

Salar.v And Room 
Plūs Extra Pny VVhen At Shows

W00DY — 272-1250 __

Maintenance Mechanic
Machinp and gcneral maintcnancp 
man familiai- įvirti punch presu and 
moteriai lnmdllng eųuipmant. 
t)ay Sliift wiih occasionnl overtlme 
nvallnlile.
Excellenl startlng rate, pins company 
beneftts ivliicli includes company 
pnld tiospilnlizatiom and tife insurnnee.

CONTACT M R. WIL«b8 
BETWEBN 9 A.M. lo 4 P,,M 

MONDAY THRU PRIG.A,y

THE SENO COMPANY 
1450 N. DAYTON, Chicago, III.

PHONE MO I-O1I2O

WAREHOUSE
MAN

EXPERIENCED IN BEARINGS
• Company Fringe Benefita
• Hours 9 A M. to 5 45
• Salary Open
NTN BEARING CORP.

7060 N. LAVVNDALE 
583-4422______________677-5910

PAI NTE R
tnimediate opening for evperienced 

matūra man, nge no barrier. 
Parmanont. tvork. Near North.

HI RISE APT. BUILDING 
l)E 7-4550 — MUS. BECK

ROUTE SAIzESMKN
Good salary, liospitalization Insur
ance Bor entlre famlly. Penslon 
fund and ot.her fringe benefita. 
\Vill train.

COSMOPOLITAN LINEN 
AND TOWEL SUPPLY 

575b S, Hnlsted Street

MECHANIC
Expcrienced on Diesel 

and Gas Engines

LASHAM CARTAOE CO. 
2331 S. Wood Street

New Mercedes-Bena Healershtp, 
lo open soon at —

IH1I5 S. IvlD/.ll, AVENVE 
Wauts

Mercedes-Benz Meehuįlies and 
Parts Manager

Cnll Mr. Nelnnidt at 
STAR MOTOR, INC.

TEL. 448-208S.................... .a ■1 1 1 'l"i ri

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

11. ....... ■■■■■— ——

KOKTEI.lt


jos, Belgijos, Olandijos ir Vo
kietijos, kurie sutiko vasaros 
atostogų metu savanoriškai vyk
ti į Jugoslaviją padėti katalikų 
parapijų atnaujinimo darbuo
se.

SOVIETINIS METROPOLITAS IR 
PROTESTAI PRIEŠ PERSEKIOJIMĄ

l Chicagą atvykęs sovietinis nei vienas katalikų laikraštis, 
etropolitas Nikodimas ir, lan Pagal 1967 m. išleistus nuo
gdamas universitetus bei ki- status, gimnazijų moksleiviai 
s įstaigas, varo propagandą, verčiami pranešinėti, ar jų te
ik Sovietų Sąjungoje yra tik-1 vai, ar jų broliai laikosi religi- 
. religijos laisvė. 1 jos — taigi šnipinėti tėvus.
Kad visuomenė būtų painfor- J pagal 1966 m. geg. 20 d. įsta- 
uota apie tikrąją padėtį, ra-| tymą tėvai, kurie mokys vaikus 
jo stotis WTAQ, veikianti iš I religijos, baudžiami 3 metams 
a Grange, pakvietė ukrainie- kalėjimo.
ų, latvių ir lietuvių atstovus, Vysk. Brizgio surinktais duo- 
id per radiją visuomenei per- menimis nuo 1946 m. net 170 
iktų tikrovės faktus. Infor- lietuvių kunigų ir 4 vysku- 
acijos buvo perteikiamos pasi- pai mirė kankinių mirtimi bol- 
al'bėjimo formoje, o paskiau ševikų persekiojime. Tai kurgi 
lefonais klausytojai davė čia religinė laisvė?
ausimus. Jeigu motropolitas Nikodimas
Apie padėtį Lietuvoje infor- nori įtikinti, kad Sovietuose yra 

.uoti buvo pakviestas kun. J. i religinė laisvė, tegu paveikia, 
runsikis. Jis priminė vysk. kad į Lietuvą būtų leidžiama 
rizgio atskirame leidiny “Re- siųsti maldaknyges, tikybines 
;ious Condition in Litbuania” knygas, religinius laikraščius, 
keltus faktus: prieš Sovietų Tegu paveikia, kad iš laisvojo 
cupaciją Lietuvoje buvo pasaulio nuvykę kunigai galė- 
450 kunigų, 4 kun. seminari- tų net ir pamokslą pasakyti Lie- 
>s, 425 klierikai ir 141 vienuo- tuvos bažnyčioje. O kai Niko
li klierikai .dabar gi belikę dimas dabar kalba apie religinę 
14 kunigai, tik viena semina- laisvę, jis neatstovauja Sovietų 
ja su 29 klierikais, o vienuo Sąjungos tikinčiųjų, o yra tiik 
ų klierikų iš viso nebėra. Lais paprastas raudonosios diktatū- 
oje Lietuvoje buvo 122 vie- ros agentas ir propagandistas, 
uolynai, dabar negali egzistuo- Koresp.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario niėu. 11 d._  Sovietų Rusijoj 1967 m.
1000 žmonių teko 9.8 gimimų, 
gi Amerikoj tais pačiais me

tais 17.9. Tais metais JAV bu
vo mažiausias gimimų skaičius.

A. -j- A.
ALEKSANDRUI MERFCKIUI minis, 

jo žmonai STE.FANIJ.fiI, dukrai LIUDAI su Šeima ir 
sūnui ZENONUI su šeima nuoširdžią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

Apolonija ir Juozas Papieviai

A. -E A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI 

mirus, jo žmonai STEFANIJAI, dukrai LIUDHI su šei- 
ma ir sūnui ZENONUI su šeima nuoširdžią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Apolonija ir Juozas Papieviai
Geriausios gėk's dėl vestuvių* banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
Telef. PRospect 8-0835 — PRospect 8-0834

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

Roger T. Kelley, 50 m., parinktas 
gynybos sekr. asistentu. Jis buvo 
Catterpillar Tractor b-vės vienas 
prezidentų Peoria, TU.

PADEDA ATNAUJINTI 
BAŽNYČIAS

Austrijos katalikų naujasis 
“Statybininkų ordinas” nutarė 
šiais metais savanorišku darbuį 
ir aukomis ypatingai padėti Ju- j 
goslavijos katalikų parapijoms 
atnaujinti bažnytinius pasta
tus, kurie šiais pokario metais, 
dėl lėšų ir medžiagų stokos yra 
atsidūrę kritiškoje padėtyje. 
Statybininkų ordinas jau su
silaukė nemaža talkininkų stu
dentų ir moksleivių, iŠ Austri-

Mylimai mamytei

A. f A. MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
po sunkios ligos mirus, jos sūnų VLADĄ, marčią 

REGINĄ, anūkę LORETĄ ir brolį sunkioje jų 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Pcrrlring Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Danielius ir Julija Liutikai 
Mykolas, Genė ir Laima Bajorūnai

Mylimai Mamytei
A. + A.

MORTAI ANDRIJAUSKIENEI ' 
mirus, sūnui su šeima nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Antanina ir Jonas Rejeriai 
Birutė ir Kazys Sekmakai

Mielam tėveliui

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirtis, 
jo dukteriai DANUTEI ir šeimai bei visiems arti 

miesiėms reiškiame gilią užuojautą.

Taufnių šokly Grupė Grandis

laidotu vi# Direktorius
Trys Moderniškos Koplyčios:

4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 0440 ir LA 3-9S-5Z

4505 • 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

(Atkelta iš 5 psl.j

viešbutyje, Pacific Ballroom sa 
Įėję, 930 Wilshire Blvd. Pradžia 
— 12:30 vai. p. p.

Meninę programą tame minė
jime atliks komp. Budriūno va- 

> dovaujamas Šv. Kazimiero para 
pijos choras su solistais. Akom
panuos pianistė Raimonda A 
kytė.

Trečią valandą p. p. tame pat 
viešbutyje, Sierra Room patalpo
je, bus iškilmingi pietūs visuome 
nei ir svečiams, kurių metu yra 
pakviestas kalbėti JAV kongres
menas Alphonzo Bell. Pietų me
ru irgi tikimasi turėti trumpu 
meninę programą.

Tos dienos iškilmės pradeda 
mos pamaldomis Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 10:30 vai.

Vasario 14 d. 11:45 vai. 
prie miesto rotušės bus pakelta 
Lietuvos vėliava. Po vėliavos pa
kėlimo Alto delegacija vyks į Šv. 
Kalvarijos kapines pagerbti ten 
mauzoliejuje palaidoto Lietuvos 
nepriklausomybės akto signata
ro, velionies Mykolo Biržiškos.

Lbs.

Vasario 9 dieną, Worcester, Mass., mirė
Mielai prietelei

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MG. NELSOM

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

Lietuvoje mirus, nuoširdžiąjos mielai MAMYTEI 
užuojautą reiškia

B. ir P. 
J. ir Ig.

kilęs iš Valdaikių kaimo, Dambavoė parapijos, Panevėžio 
apskrities.

Laidojamas trečiadienį, vasario 12 dieną, 9:00 vai. 
iš Aušros Vartų bažnyčios, tVorccstcr, Mass.

Paliko žmoną 'Oną Kurlandskaitę, dukteris: Oną 
Vaitkienę!, Izabelą Zuidzinienę ir vienuolę seselę M. Pau

lę; sūnus: Česlovą ir Kostą ir kitus gimines.

čečkai, J. ir Ad. Damu&iai 
Skirgaudai, A. ir č. Staniuliai

PETKUSJULIUS AKWICK
AKAVICKAS

Gyveno Lockport, Illinois. Anksčiau gyv. Chicagoje.
Mirė vas. 9 d., 1969, sulaukęs 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
I^asniko dideliame nuliūdime sūnus Kun. Julius Odoric, 

O.F.M., duktė Therese, žentas Raymond Wertelka, 3 anūkai: 
Raymond, Gerald ir Mary Wertelka, sesuo Frances Aleksan
dravičienė, gyv. Argentinoje, pusseserė Bertha Predan, pus
brolis Walter Visans ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Kruse-Goettert koplyčioje, 2130-32 West 
21st iSl, Chicagoje.

Laidotuvės įvyks treč., vas. 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ųž velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas ir anūkai

Laidotuvių direktorius Kruse-Goettert. Tel. VI 7-7758

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STA

KOPLYČIOS
brolis Jeronimas, žmona Aldona, sesuo Eleonora, ir Pranas 
Kružikai su šeima, uošviai Greta ir Jonas Dobrovalskiai, 
daug giminų Amerikoje, Lietuvoje ir Sibire.

Kūnas bus pašarvotas antrąd., vas. 11 d., 5 vai. popiet 
Petroshus Memorial Funeral Home, 315—lOth St., North 
Chicago, III,

Laidotuvės įvyks treč., vas. 12 d.

Iš koplyčios 8:30 v. r. bus nulydėtas į šv. Baltramiejaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos. Po pa
maldų bus nulydėtas į Ascension kapines. Libertyville, III.

Nuoširdžiai kviečiame visus šiose laidotuvėse dalyvauti.

Laid. direkt. Petroshus, tel. DE 6-0965

KUR GERI NORAI, TEN IR 
GALIA

Sausio 26 d. įvyko SLA 7? 
kuopos tradicinis metinis pa
rengimas.

Režisierius Juozas Kaributas, 
publikai susėdus prie apdengtų 
stalų ir vaišių, pradėjo progra
mą. Antanaitytė pagrojo keletą 
gražių muzikos veikalų akordeo 
nu. Po jos scenoje pasirodė solis
tas K. Dargis. Solistės Stasės Kli- 

^maitės — Pautienienės malonus 
ir gražus balsas visus klausyto- 
sužavėjo ir ją iškvietė dar kartą 
padainuoti gražiąją liaudies dai 
ną. Pianu palydėjo dainininkus 
nininkė Ona Metrikienė.

Pirmininkas Povilas Petraitis 
pakvietė žodžiui tarti E. Deve- 
nienę, kuopos iždo globėją. Ji vaiz 
džioje kalboje trumpais bruožais 
nupiešė susivienijimo istoriją ir 

K' reikšmę.
Lietuvybės kėlimas ir palaiky

mas priklauso išimtinai inteli
gentijai. Jos ar jos veiklos nesant 
lietuvybė nesulaikomai dings 
plačiose svetimose bangose.

Parengimas baigėsi gražioje 
nuotaikoje prie linksmosios rau 
zikos. Daug pasidarbavo Adelė 
Skystimienė, Izabelė Samokienė, 
Marija Aftukienė, Ona Macėnie- 
nė, Leokadija Kulvinskienė, Mar- 
gareta Collins, Feliksas Col- 
K. Kirilouckas.

J. Kairys

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLAGE

Tel. REpublic 7-1213 
TeL Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNASReiškiame gilų dėkingumą visi! 
dėjusiems įvairiais Būdais palydi

4343 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572
Pittnešnme giminėms, draugams ir įMižjstanuems, kad m. 

vasario .10 diena, «:35 vai. ryto, Bllllngs Ligoninėje mirė mūsų 
brangi mama

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICIllGAN A VE.________ Tel. COmmodore 4-2228

MORTA ANDRIJAUSKIENEJUOZĄ
į amžinybę. 

Nuliūdę:

3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1188-1139
Gimė Lietuvoje, Šiaulių mieste. Amerikoje Išgyveno 11 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus 
anūkė Loreta. 2 bix>llai Stasys ir Kostas 
2 seserys Teresė Ir Leutė, ir jų šeimos.

Kūnas bus pašarvotas antrųd., 6 vai. 
koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Laidotuvės Įvyks ketv., vas. 13 d. Iš koplyčios 0 vai. ryto bus 
atlydėta j ftve. M. .Marijos Gimimo |«irapijos bažnyčia, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta i ŠV. Kazimiero kapines.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476.2345.

VASAITIS — BUTKUS
e.* CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD„ 0AKLAWN, m. Tel 636-2320

vak. Petkaus Marquette

žmona, sūnus Kęstutis su šeima, 
broliai, seserys ir giminūs.

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumL,



8 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mSn. 11 d.
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X Vysk. Vincentas Brizgys 
vasario 16 d 10 vai., Šv. Kry
žiaus 'bažnyčioje atnašaus iškil
mingas Mišias, minint 51 metų 
Nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį. Iškilmingose (Mišiose gie
dos Dainavos ansamblio ahoras, 
diriguojamas muz. P. Armono. 
Prašom visus pamaldose daly
vauti.

X Muz. Vld. Baltrušaičio va 
dovaujamas parapijos choras 
giedos per iškilmingas pamal
das Vasario 16 d. 10:15 vai. 
Marąuette Panko švč. M. M. 
Gimimo bažnyčioje. Pamaldas 
laikys klebonas prel. Viktoras 
Oemauskas. Ta proga bus ren 
karnos aukos (antroji rinklia
va). Ruošia Marąuette Parko 
LB apylinkės valdyba, bet ne 
Amerikos Lietuvių Rymo kata
likų federacija,, kaip sekmadie
nį, per neapsižiūrėjimą buvo 
paskelbta parapijos biuletenyje. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

X Kad mūsų lietuviška spau-
da klestėtų ir augtų!” — rašo 
mums kun. E. Statkus iš Mus-! gUf gut^kta aukų 45,717 dol.,
5!fO".,2t8:.;Mįhlirl/iUn;i J?1« kurių 20,000 dol. pervesta ba

zilikos administracijai. Viso iš
leista 24,225 doleriai. Esą ap-

dol. auką jai paremti, 
ačiū.

Labai

x Juozas Salučka, Rockford,
UI., mums atsiuntė gražius Į turėsiąs iš viso surinkti apie 
linkėjimus, (kuriuos parėmė 5! 24,000 dolerių. Vyskupas, dė- 
ddl. auka. Dėkojame. kodamas visiems ir kiekvienam

X šakių apskrities knygų pa
tikrinimo klubo aprašyme yra 
įvykusi klaida, kalbant apie 
1968 m. pelną. Jisai buvo
$270.— ir dabar klubas turi nos visos ^laido8 būtų apmo- 
banke sutaupų bendroje sumo- ^ėtos. Komiteto adresas: Litini- 
je$2.750. Taip rodo patikrintos anian Martyrs’ Chapel Commi-i 

ttee, 2701 W. 68th Str., Chica- Į 
go, BĮ. 60629.

x Net rusai mokslininkai ber-

knygos. Apyskaitą turi patvir
tinti susirinkimas, kuris bus 
vasario mėnesį.

... ............ 1 bėrų tautos tradicijas vadinaX Dr. Juozu Matetata. gyv. ,ja
Palos Heighfe IU„ ir tau me- prias atefte.
tais parėmė Chicagos Liet Opa- ,iant E todoeuropieCiams. 
r,. Naujos liet. operos "Dana 'šlos kultfiRS monoteiOT
pastatymui jis paaukojo 100 v Bagdonavičius kalbės

o erul‘ (pr.) gj trečiadienį Jaunimo centre 7
X Operos “DANA” premje- vai. 30 min. vakare. Su šia pa-

skaita jis užbaigs savo paskai
tų ciklą apie senąją Europos j 
religiją. i

x Chicagos Lietuvių Preky-i 
bos rūmų narių susirinkimas į- 
vyks vasario 12 d., trečiadienį, 
8:15 v. v. Dariaus Girėno pos
to patalpose. Kalbės Alto pirm. i 
inž. E. Bartkus, B. Brazdžionis 
parodys filmą “Lietuviai Chica
go je”.

x “Supyniau pynimą” tokiu
, .... „ . , i pavadinimu tautinių šokių grupėsalėje. Į minėjimą prašom nnk- lįrMdlfl tradiXiaIne 

tis prieš programą, t. y. prieš

ra įvyksta š. m. balandžio 12 d., 
antras spektaklis — bal. 13 d. 
ir trečias — bal. 19 d Operai 
muziką sukūrė komp. J. Gai
delis. Libretas — St. Santvara. 
Visi spektakliai įvyksta Mari
jos Aukšt. M-los salėje. Diri
guoja — muz. A. iKučiūnas.

(pr.)
X Elena Bradūnaitė vado

vaus programai Vasario 16-tos 
minėjime, Marijos aukšt. m-los

2 vai., kad būtų galima laiku 
pradėti ir neužtęsti. (pr.)

X Ieškoma šeimininkė, mo
kanti gaminti lietuviškus val
gius. Gali vietoje gauti kam
barį. Dėl atlyginimo tartis as
meniškai su: Sister M. Palmira, 
Vilią Maria, Thompson, Conn. 
06277. Telefonas code 203 — 
923-9004. (ak.)

x Naujas Draugo knygyno 
katalogas siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako 
Drauge paštu ar telefonu LU 
5-9500.

Kataloge knygos sugrupuotos 
į 15 skyrių ir alfabeto eile su
skirstytos pagal pavadinimus.

Katalogo pabaigoje yra au
torių sąrašas su jų Drauge 
gaunamų knygų pavadinimais.

(pr.)

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa- 
eKolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (s.k.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2016. (sk.)

x Lietuvių Fondo tarybos
posėdis įvyks trečiadienį, vasa
rio 12 d. 7 vai. vak., Jaunimo 
centre, 5620 13- Claremont avė., 
Chicago, III. Visi fondo tarybos 
nariai kviečiami posėdyje daly
vauti.

x “Laiškų Lietuviams’’ kon 
kursui straipsnius atsiuntė šiais 
slapyvardžiais pasirašę asme
nys: suaugusiųjų grupėj — A. 
Tautvydas, Vox Rationis, Ait
varas, M. Slibinaitė, Paukštis ir 
Širšė; jaunimo grupėj — Vel
nio Prietelis, Verkiantis Pirma
dienis ir Nakties (Svirplys. Nors 
rašinių atsiųsta nedaug, tačiau 
nevienas jų konkurso temą 
svarsto pakankamai nuodugniai. 
Konkurso tema yra: “Toleranci
ja ir ištikimybė principams, 
kryžiuojantis pažiūroms ir 
nuomonėms’’. Šiuo metu straips
nius vertina komisijos nariai: 
A. Kairys (pirm.), D. Tailat- 
Kelpšaitė (sekr.), kun. P. Di
lys, Vyt. Germanas ir R. Ras- 
lavičienė.

X Vysk. Vincentas Brizgys,
vadovaująs Lietuvos kankinių 
koplyčios šv. Petro bazilikoje 
Romoje, statymo komitetui, pra
neša, ikad koplyčios dekoravimo 
planai priimti ir darbai vykdo
mi. Netrukus paaiškėsiąs ir kop
lyčios dedikacijos laikas (grei
čiausia jis bus birželio29 d). Iki

skaičiuota, kad komitetas dar

už asmenišką auką bei lojalu
mą, nuoširdžiai prašo visus lie
tuvius koplyčios statymo darbą 
paremti, kad ligi dedikacijos die

re išpildys programą š. m. va
sario mėn. 15 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro salėje. Visi kvie 
čiami.

X Anelė Zubrio,ki, Florence, 
Wisc. džiaugdamosi “Draugo” 
kalėdinėmis kortelėmis ir kalen
dorium, prisiuntė mums 5 dol. 
auką. Labai ačiū.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už š. m. kovo mėn. 
920.00, Vasario 16 d. gimnazijai 
$700, salez. g. $200, Punsko g. 
$20. Į šią sumą įeina ir 50 au
ka iš dr. V. (Tumasonio Vasario 
16 d. gimnazijai.

X Naktinės Adoracijos būre
lis, kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, pradeda noveną į šv. į 

Dvasią už gausesnį pašaukimą 
į kunigus ir liet. kunigų šven
tumą. Novena pradedama vasa
rio 14 d. ir baigiama šv. Mi- 
šiomis sekmadienį, vasario 23 d.,
9 v. r. tėvų marijonų koplyčioje 
už gyvus būrelio narius; sekan
čią dieną už mirusius narius. 
Būrelio vadovė kviečia visus i 
narius ir prijaučiančius jungtis! 
novenos maldose ir dalyvauti 
šv. Mišiose. i

X Dr. Emilija Gasiūnaitė,
Manteno, III., parėmė mūsų spau 
d os pastangas 5 dol. auka. Nuo
širdžiai dėkojame. |

X J. Salinis, “Draugo” skai
tytojas Detroite, atnaujindamas 
prenumeratą prisiuntė dviguoą 
sumą, parengdamas •'Draugą'’
15 dol. auka. Nuoširdžiai deao- 
jame.

X A. a. Marcelė Kavaliaus
kienė - Kavai, gyv. Brighton 
Pk. lietuvių kolonijoje, mirė 
sausio 25 d. ir 29 d. buvo palai-, 
dota šeimos sklype. Pamaldos j 
įvyko Nekalto Prasidėjmo pa
rapijos bažnyčioje. Jas atlaikė 
kan. Juknevičius. Patarnavo 
Liet. Suvalk. dr-jos karsto ne
šėjai ir Brighton Pk. Moterų 
dr-jos garbės palydovės. Ji bu
vo kilusi iš Plėgų kaimo, Luk
šių valsč., Šakių apskr. Ją ilges
nį laiką globojo jos tėviškės kai-1
mvnė Mariia Endziulienė GagelJuozas Br>edis, nuoširdus lietuviškų organizacijų rėmėjas, stambesne 
t»i n j a- • • b- t? auka parėmęs Draugo romano premijos įteikimo programos paruošimą.
Pk. Gedulo pusryčiai įvyko na- Premijos įteikimo iškilmės bus kovo 22 d. Lietuvių namuose, Detroite, 
čiūno salėje, kuriuose dalyvavo Mich. J. Briedis yra ilgametis nekilnojamo turto pardavėjas, pra- 
apie 50 žmonių. ėjusiais metais atidaręs nuosavą įstaigą — Briedis Realty, 17224 John

X Balfo 25 m. jubil. seimo R- Detroit. Jo pavardę galima rasti kiekviename aukotojų sąraše: Liet. 
leidiniui, medžiagos surinkimui fondo’ Dainavos ir kt.
Chicagos apskr. valdybos veik
lai atžymėti, vasario 7 d., įvy
kusiame susirinkime, buvo iš
rinkta komisija: K. Bružas, Pr.
Šulas, A. Gintneris, E. Samienė __
ir E. Morkūnienė. Jų pareiga MABUONŲ BBNDBADAEBIŲ 

VEIKLA

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
parašyti straipsnį apie Balfo ap
skrities veiklą per 25 metus ir 
parinkti atatinkamas nuotrau
kas minėtiems darbams paryš
kinti. Leidinys žada pasirodyti 
rudenį. Balfo skyriai taipgi turi 
duoti medžiagą apie jų veiklą.

X Cicero Lietuvių Medžioto
jų - žuvautojų klubo Tradici
nio Užgavėnių - Medžioklės ba
liaus skelbime vakar dienos 
Drauge V. Mičiulio telefonas 
turėjo būti OL 6-3187.

X Eugenijus Bartkus, Ame
rikos Lietuvių tarybos pirmi
ninkas, Vasario 16-sios minėji
mo proga pakviestas pagrindi
niu kalbėtoju į Clevelandą. Mi
nėjimas Clevelande įvyks vasa
rio 16 d.

CHICAGOS ŽINIOS
LĖKTUVŲ NELAIMES 19671 

METAIS
Transportacijos saugumo biu

ras iš Washingtono praneša, 
kad 1967 m. įvyko 6,115 leng
vųjų lėktuvų nelaimių, kurių 
10 proc. buvo pražūtingos, at
seit 603 nelaimėse žuvo 1,228 
asmenys. Nelaimių skaičiun rei
kia įskaityti 48 ore susidūrimus.

PADOVANOJO ŽEMĘ 
VALSTIJAI

Chicagos Commonwealth Edi
son kompanija padovanojo Illi
nois valstijai 1,250 akrų žemės 
Christian ir Sangamon apskri
tyse rekreacijos tikslams, vals
tijai suteikė laivybos ir žuklavi- 
mo teises prie 2,600 akrų Kin- 
caid ežero.

BRANGESNIS MOKSLAS

De Paul universitetas pabran
gino mokestį už mokslą. Nuo 
rugsėjo mėnesio studentai už 
metų kursus turės mokėti 
$1,440. Pabrangimas siekia 6.5 
proc., atseit $120.
NUOSTOLIAI Iš AUTOMO

BILIŲ NELAIMIŲ
Apdraudos informacijos insti

Balfo 57 8k. valdyba, revizijos komisija ir aukų rinkėjos, vasario 2 d. vajaus užbaigimo proga turėjo 
pasitarimą, kurio metu j Balfo seimą atstovais išrinkti: B. Andriukaitis, J. Grigaliūnienė, J. Jankaus
kienė, kun. F. Kireilis, K. Rubinas, V. Žilinskas ir sk. pirm. Balfo jubiliejinei knygai parašyti skyriaus 
apžvalgą, sudaryta komisija, kun. F. Kireilis, V. Žilinskas ir K. Bružas. Sėdi iš k. į d. J. Grigaliūnienė, 
kun. F. Kireilis, P. Kurzikauskas, K. Bružas, V. Žilinskas, stovi I. Lazauskaitė, B. Andriukaitis, J. Jan
kauskienė. K. Rubinas, V. Osevičius, K. Girulis. Vajaus metu Burinkta ir apskr. iždininkui perduota 
803.06 dol.

Marąuette Parko bendradar
bių skyrius yra gausiausias na
rių skaičiumi __ apie 200. Šiam
skyriui ilgus metus vadovavo 
Ona Ivinskaitė, šiais metais pa
sitraukusi iš pirmininkės parei
gų. Dvasios vadas ir skyriaus 
narės susirinkime, įvykusiame 
vasario 9 d. nuoširdžiai padėko
jo O. Ivinskaitei už jos nenuils-

bą vienbalsiai išrinktos: pirm. 
Dubinskienė, vicepirm. I. Ged
vilienė, sekretorė H. Kuodytė, 
finansų sekr. A. Barvitz, iždo 
globėja O. Kazragienė. Sus-me 
nutarta kovo 16 d. daryti pa
rengimą dėl bendradarbių sei
mo, lapkričio 12 d. dėl parapijos.

tutas praneša, kad per llką- 
1968 m. mėnesių visame krašte 
iš automobilių nelaimių susida
rė' 13 bil. dolerių nuostolių. Į 
tą skaičių įeina prarastos algos, 
gydymasis, nuosavybėms pada
ryti nuostoliai ir apdraudos ap
tarnavimo kaina.

PAKEITIMAI AUTOBUSŲ 
LINIJOSE

Ateinančių penkių — šešių 
mėnesių laikotarpyje CTA susi
siekimas žada padaryti pakeiti
mų ir revizijų 54 iš 128 autobu
sų linijų. Šis patarnavimo pa
gerinimas lies 250,000 keleivių, 
sutrumpins keliavimo laiką į 
miesto centrą ir sujungs linijas 
su greitaisiais traukiniais.
LĖKTUVAI NEIŠSKRIDO KAI 

SNIEGAS IŠKRITO
Vakar ir užvakar daugiau 14 

colių sniego iškrito New Yor- 
ke, kur visas susisiekimas buvo 
paraližuotas ir mokyklos užda
rytos. Dėl sniego klodo, 83 lėk
tuvai negalėjo sekmadienį iš
skristi iš Chicagos, o vakar iki 
pietų 53 skridimai buvo atšauk 
ti. Tūkstančiai keleivių turėjo 
arba apsinakvydinti ar nekan
triai laukti patogesnių sąlygų.

Po susirinkimo pažaista kaule
liais ir pasivaišinta.

Cicero Šv. Antano parapijos 
bendradarbių skyrius vasario 
9 d. turėjo parengimą sutelkti 
lėšų bendradarbių seimui, kuris 
įvyks kovo 23 d. marijonų vie
nuolyne prie “Draugo”. Jaukioj 
nuotaikoj buvo pažaista, pasivai
šinta. Kiek turėta pelno iš šio 
parengimo, skyriaus ilgametė 
pirmininkė ir jos talkininkės

tarną veiklą ir linkėjo toliau laiko paslaptyje Ugi seimo. Val- 
bendrądarbiauti. Į naują valdy- dybai, skyriaus nariams ir ki

tiems pobūvio dalyviams padė
kos žodį tarė dvasios vadas kun. 
J. Kardauskas, MIC.

K. J. K.
LIETUVOS PRISIMINIMAI
Lietuvos vyčių suruoštas 

“Lietuvos atsiminimų” vakaras 
sutraukė pilną vyčių salę sve- 

1 čių. Minėjimas pradėtas JAV ir 
Lietuvos himnais, kurie giedoti 
vadovaujant solistui AI. Braziui. 
Invokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys. Blinois - Indianos vy
čių apskr. pirm. L. Paukšta pa
kvietė programą pravest F. Sa
vicką. Sekė skaniai paruošta va
karienė. Sveikindamas gen. 
kons. dr. P. Daužvardis, džiau
gėsi vyčių patriotiškumu. Už 
gražų pasitarnavimą lietuviš
kiems reikalams šiemet vyčiai 
pagerbė Aldoną ir Feliksą Dau- 
kus, ISlophie Barčus radijo ve
dėjus, įteikdami jiems vytį. Tei
sėjas Alf. Wells pagrindinėje 
kalboje pagyrė ankstybesnius 
lietuvius, pastačiusius bažny
čias, mokyklas, ligonines. Ragi
no lietuvius daugiau dalyvauti

NURIEDĖJO NUO BĖGIŲ

Santa Fe geležinkelio kelei
vinis traukinys, išvykęs iš Chi
cagos Califomijos link, nuriedė
jo nuo bėgių apie 25 mylias į 
pietus nuo Peorijos. Penki va
gonai ąpsivertė. Sužeista 12 as
menų.

IŠTRAUKĖ Iš UPES
Forest Park policininkas Ro- 

bert Conklin išgelbėjo dvylika
metį Gary Dobbs, kuris, ledui 
lūžus, buvo beskendąs Dės Plai- 
nes upėje.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Vincentas Puidokas 

yra mecenatas “Krikščionio Gy
venime” veikalų serijos III-jo 
tomo, kuris išeis šio mėnesio ga
le. Pirmųjų dviejų tomų me
cenatais buvo prel. Pr. Juras 
ir prel. Ig. Albavičius.

— Teofilės Mickevičienės bu
te Los Angeles, Cailif., vasario 
5 d. buvo susirinkusi grupė po
nių pagerbti p. Gimbutienę, jos 
75 m. sukakties proga.

VOKIETIJOJ
— Bad VVuerishofen — sausio 

5 vokiškoje Šv. Ulricho para
pijoje vyko dvigubos lietuviškos 
iškilmės: kun. Kajetonas Saka 
lauskas šventė savo primicijas, 
o tos parapijos klebonas kun. 
A. Rungą susilaukė 50 metų 
amžiaus. Kun. Sakalauskas at
vyko iš Romos, kur gruodžio 
21 buvo įšvęstas kunigu. Jo ke
lias kunigystėn ilgas ir vingiuo
tas. Gimęs 1926 Dabitų kaime, 
Gelgaudiškio parap. Kunigų se
minarijom įstojo 1943 Kaune, o 
1944 pasitraukė Vokietijon. Ka
dangi nebuvo baigęs gimnazi
jos, tai kai Eichstaette karui 
baigiantis lietuviai klierikai bu
vo priimti studijuoti, jam teko 
eiti dirbti pas ūkininką. Po ka
ro Rėbdorfe prie Eichstaetto 
pabaigė gimnaziją ir įstojo į i 
kunigų seminariją. Po 4 semes
trų išemigravo Australijon, kur 
perėjo įvairiausius tarpsnius: 
nuo cukraus plantacijų ir ply
tinės darbininko iki asistento 
Queenslando universitete. 1965 
atvyko Romon tęsti teologijos

politikoj. Pareiškė, kad jis di
džiuojasi, jog yra lietuvis. Ra
gino jaunimą auklėti lietuviškoj 
dvasioj, reiškė viltį, kad pa
matysime Lietuvą laisvą. Dr. 
Jerome ir kun. A. Stasys kvie
tė vasario 16 d. visus dalyvau
ti pamaldose už Lietuvą, o taip 
pat ir minėjime.

Solisto A. Brazio gimtadienis 
pagerbtas sudainuojant “Bgiau- 
sių metų”. Užbaigiant parengi
mą, maldą sukalbėjo kun. J. 
Savukynas, MIC.

Mielai svečius nuteikė F. Stro 
lios vedamo Vyčių choro sma
gios dainos. (Pianu palydėjo muz. 
J. Byanskas. Parengimas buvo 
labai jaukus, neužtęstas. Plačiau 
apie jį ketvirtadienį vyčių sky
riuj. IJ. Daugi.

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 1.50
Pažvelkime j Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Sv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc.

mokesčiams.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

studijų, kurias baigs šią vasa
rą. Primicijas šventė Bad Woeri 
shofene, nes su klėoonu Bunga 
savo laiku buvo susibičiuliavęs 
Rebdorfo gimnazijoj. Primici
jos buvo labai iškilmingos. Su 
naujuoju kunigu šv. Mišias lai
kė Augsburgo vyskupijos gene
ralinis vikaras preL Achter, 
klebonas Bunga, kunigai V. 
Damijonaitis ir Br. Liubinas. 
Pamokslą sakė prel. Achter. 
Mišių metu nepaprastai gražiai 
giedojo šv. Ulricho parapijos 
choras su solistais.

Kun. Antanas Bunga savo 
amžiaus penkiasdešimtmečio 
minėti nenorėjo, tačiau para- 
piečiai ir kiti gerbėjai jo ne
klausė. Jau primicijų pamoks
lininkas bažnyčioje nepraėjo ty
lomis ir pro šį įvykį. Apie jį 
taip pat kalbėjo kone visi pri
micijų puotos kalbėtojai, o va
kare artimiausieji ldebono ben
dradarbiai susirinko su dovano
mis parodyti savo prisirišimą 
prie mielo dvasios vado.

ARGENTINOJ
— Rosario Lietuvių ben

druomenės visuotinas susirin
kimas, įvyko sausio 5 d. pirmi
ninkaujant pirm. J. Papečkiui 
ir sekretoriaujant selkr. E. Pa- 
laikytei. Revizijos komisijos pra
nešimą padarė kom. pirm. M. 
Klimas.

Į naują valdybą išrinkta: J, 
Papečkys — pirm., P. Daugis 
— vicepirm., L. Samauskienė— 
sekr., V. Seniūnas — sekr. pa
dėjėjas, T. Plepys — ižd., J. 
Guzas — ižd. pad. Valdybos na 
riai ir parengimų komisija: J. 
Plepienė, U. Vinciūnienė, V. Zag 
reckienė, V. Palaikienė, E. Gu
žienė.

Revizijos komisija: M. Kli
mas — pirm., A. Misevičius — 
sekret., J. iStašauskas narys, 
mokesčių rinkėjas — A. Latvė- 
nas. Visuotino susirinkimo nu
tarimu, šios valdybos sąstatas 
galioja 2-jų metų laikotarpiui. 
Vasario 16 d. minėjimą nutar
ta padaryti ikiek galima iškil
mingiau, Rep. de Lituania mo
kyklos patalpose paruošiant 
asado pietus.

OKUP. LIETUVOJ
— Mažeikių choras “Draugys

tė”, vedamas mokyt. Vyt. Ur
bonavičiaus, koncertavo Lenki
joje; aplankė Varšuvą, Kroku
vą, Poznanę ir kt. miestus.


