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ESTIJOJE

PASIŽVALGIUS

Estų išeivių JAV-se, Newark, 
Delaware valst. leidžiamas dvisa
vaitinis biuletenis “Estonian E- 
vents” pateikia būdingų žinių a- 
pie gyvenimą šių dienų Estijoje. 
Čia skelbiame keletą nuotrupų.

62 proc. pajamų skiriami 
maistui

Estijos spauda pažymi, kad šių 
dienų Estijos gyventojas maistui 
įgyti skiria 62 proc. savo paja
mų, gi 21 proc. — drabužiams.

Vakaruose patirta, kad rusini
mo vyksmas Latvijoje yra žy
miai didesnis, negu Estijoje ar 
Lietuvoje.

Sovietams praėj. metais suor
ganizavus Sovietų Kultūros die
nas Rytų Vokietijoje, didžiausias 
įnašas buvęs ne rusų, bet Estijos 
žmonių. Sovietų delegacijai vado 
vavo Estijos kom. partijos pirma 
sis sekretorius J. Kaebin, daly
vavo keli estų chorai, meninin
kai - solistai. Estų kultūros die
nos buvo surengtos kitose sovie
tų respublikose, jų tarpe ir Uz
bekistane.

Prieš Vakarų įtakas estų 
literatūroje

Partinė spauda Estijoje pernai 
buvo griežtai pasisakiusi prieš Va 
karų, ypač egzistencializmo ap
raiškas estų naujoje literatūroje. 
Buvo smarkiai puolamas rašyto
jas A. Valton. Jo veikale “Aštuo- 
nios japonų merginos” puola
mos visos politinės sistemos, ne
darant skirtumo tarp kapitaliz
mo ir socializmo. Jis buvo pažy
mėjęs, kad Estijoje vykstančiuo
se susirinkimuose daugiausia 
klausytojų tarpe turi sėkmės mo
dernieji kūrėjai, žymiai mažiau 
— atstovaują pažangiąją — rea
listinę kryptį. Tas pats Valton 
griežtai smerkė pastangas teisin
ti stalininio laikmečio apraiškas. 

Studentai Estijoje

“EE” žiniomis, gautomis iš Es
tijos spaudos, iš 1968 m. baigu
sių vid. mokyklas, du trečda
liai buvo moterys. Į aukštąsias 
mokyklas įstojo 53 proc. berniu
kų ir 37 proc. merginų. Mažiau
sia stojo į aukštąsias mokyklas 
Kohtla — Jaerve ir Narva mies
tuose, kur rusai kolonistai suda
ro daugumą.

Vos du viešbučiai Taline

Krašto sostinė — Talinas šiuo 
metu turi 87.000 gyventojų. 
Mieste tėra vos du viešbučiai su 
320 lovų. Dėl to, pačios Estijos 
spaudos žiniomis, atvykę svečiai 
nukreipiami nakvoti į pionierių 
stovyklą, 10 mylių nuo Talino.

• Rumunija sutiko dalyvauti 
Maskvos kviečiamame kom. par 
tijų suvažiavime. Praėj. savaitę 
Bukarešte lankėsi maršalas I. 
Jakubovski ir užsienio reik. mi- 
nisterio pavaduotojas V. Kuz- 
necovas.

• Japonų prekybininkai atvy
ko į Pekiną ir tariasi plėsti pre
kybos mainus. Japonija pernai 
kinams pardavė prekių 325 dol. 
sumoje.

Ray BUbs, pasitraukęs respubliko
nų partijos JAV-se pirmininkas

Estijos sostinės Talino tvirtovė 
primena praeitį.

I $ v k S U R

Bonna atmeta
Maskvos protestą

Berlynas. — Fed. Vokietijos 
kancleris K. G. Kiesinger vasa
rio 22 d. neigiamai atsakė į so
vietų ambasadoriaus S. Carap- 
kino vasario 13 d., notą, kuria 
protestuota prieš Bonnos numa
tytus, kovo 5 d., prezidentinius 
rinkimus Vak. Berlyne.

Kiesingeris atsakė, kad vak. 
vokiečiai turį teisę vykdyti rin
kimus ir tai nepažeidžia nei vie
no krašto teisių.

Pažymėta, kad panašūs prezi
dentiniai rinkimai jau yra įvykę 
anksčiau. Vasario 22 d. atsaky
mas tai tik grandis visoje sovie
tų ir ypač R. Vokietijos protes
tų virtinėje.
V. Berlyno komunistai veikia
Komunistai griebiasi ir psi

chologinio ginklo. Vak. Berlyne 
veikią komunistai, jų organe 
“Wahrheit” pasiūlė: jei Bonnos 
rinkimai būtų atšaukti, tai, esą, 
būtų įmanoma vak. Berlyno gy
ventojams leisti aplankyti jų ar
timuosius, gimines rytinėje mies 
to daly. Toks pasiūlymas liečia 
apie 800.000 vak. Berlyno gy
ventojų. Tai naujas posūkis, 
Vak. Vokietijos vyriausybės pra 
leistas negirdomis. Jis laikomas 
propagandiniu, psichologiniu ėji
mu.

Maskva ir kiny šnipai
Maskvos nuomone, kinų 

diplomatas buvęs svarbus šnipas
Tokio.— Maskvos radijas, pa

sinaudojęs “Novoje Vremija” 
žurnalo žinia, paskelbė, kad kinų 
špionažo paskirtis Europoje e- 
santi dvejopa: rinkti žinias tech 
nologijos srity ir, antra, vykdyti 
subversinius veiksmus rytų blo
ko komunistiniuose kraštuose. 
Radijas pažymėjo, kad į JAV 
pasitraukęs kinų diplomatas 
Liao Ho-šu buvęs kinų žvalgy
bos Europoje pagrindinis vado
vas.

• Maskvos “Pravda” prieš hi
pius. Sovietų dienraštis, anks
čiau gyręs hipius, nes jie protes
tuoja prieš karus, dabar juos 
pasmerkė kaip “ideologinius iš
krypėlius”. Esą, jų maištas — 
“nayvus ir beviltiškas.”

• O’Hare aerodrome Chicagoj 
vakar lėktuve suimti keturi as
menys, įtarti galėję lėktuvą nu
kreipti į Kubą. Vienas jų buvo 
ginkluotas. Du jų buvę hipiai,

j kitu du — negrai, Juod. Pante- 
I ros Kalifornijoje nariai.

Vokietija sveikina JAV demesį Europai
Vak. vokiečių spauda, politikai gyvai domisi prez. Nixono kelione — Nelaukiama 
ypatingų pasėkų, nes JAV įsipareigojusios ir Azijos srityse — Neigiamai vertina 
Johnsono politikos kryptį — Klausiama: ar Nixonas parems vokiečius atoslūgio rytų 
Europoje siekiant?

Bonna — JAV prezidento R. 
Nixono jau vykdoma viešnagė 
Fed. Vokietijoje ir Vak. Ber
lyne kelia didelį vak. vokiečių 
politinių sluoksnių ir viešosios 
nuomonės dėmesį. Spauda svei
kina naujo prezidento pareiški
mus bei didesnį rūpestį Europos 
klausimais. Vis dėlto, vak. vokie
čių spauda bei politikai Bonnoje 
nesiryžta tai prezidento kelionei 
iš anksto pranašauti didelę sėk
mę. Tenka palaukti ir peranks- 
tyvas optimizmas nebūtų vietoje 
— teigia vokiečiai.

Žvilgsniai į Europą Washing- 
tone, tariama, teigiamas reiški
nys, tačiau nepamirština, kad 
prezidentui teks susidoroti su 
nelengvais vidaus gyvenimo reiš
kiniais, be to, iš prez. Johnsono 
jis yra paveldėjęs įsipareigojimus 
ir kitose pasaulio srityse.
Kinija^ pietryčių Azija, Pacifikas

—svorio židiniai
Įtakingas, plačiai skaitomas 

Hamburgo dienraštis “Die Welt” 
įspėja prieš “netikras viltis”. Esą, 

i JAV įsipareigojimai užjūriuose 
nereiškia, kad visas dėmesio cen
tras dabar nukryptų į Europą ar 
Atlanto Sąjungą (NATO). Ame
rikos užsienio politika ateityje 
bus sąlygojama, pabrėžia dien

raštis, santykių su kom. Kinija, 
krašto interesų Ramiojo vande- 
krašto interesu Ramiojo vande
nyno erdvėje, pagaliau, padėties 
pietryčių Azijoje.

Domisi dr. H. Kissingerio 
pažiūromis

Vokiečių politikai bei spauda 
teigiamai vertina B. Rūmų pata
rėjo krašto saugumo klausimais, 
prof. Henry Kissingerio pažiūras. 
Patarėjas dar prieš mėnesį vieno
se diskusijos buvo pasiūlęs; Wa-

Kancleris K. G. Kiesinger — pa
sitarimai su prez. Nixonu bus kie
ti, tačiau spėjama, sklandus.

R. Nixonas Belgijoje ir Londone
Kelionė, kuria siekiama taikos 

pasauly
Washington.— Prezidentas R. 

Nixonas, vos vieną mėnesį buvęs 
prezidentu, vakar išvyko 8 die
nų kelionei į Vak. Europą. Jis 
aplankys šešis miestus penkiuo
se kraštuose. Dar prieš išvyk
damas jis pareiškė, siekiąs pa
tikinti Vak. Europos sąjungi
ninkus, kad “artimesni ryšiai 
niekuomet nebuvo taip svarbūs, 
siekiant gyventi taikingame pa
sauly.”

Aerodrome prezidentą išlydė
jo, be jo žmonos ir dukters Tri- 
cia, penkių kraštų, kurie bus 
lankomi Europoje, ambasado
riai, kongreso, vyriausybės na
riai, aukštieji kariai. Lėktuvui 
pakilus smarkiai lijo.

Nixono kelionė žymiai skiriasi 
nuo buvusių prezidentų keliavi
mų į užjūrius. L. B. Johnsonas 
beveik išimtinai buvo susidomė
jęs Vietnamo karu ir pietryčių 
Azija. Jis du kartus keliavo į 
Azijos kraštus, gi Europoje lan
kėsi tik proginiais atvejais: vie
ną kartą vyko į Vokietijos 
kanclerio K. Adenauerio laido
tuves, į Bonną ir antrą kartą, 
grįždamas iš Vietnamo, apsilan
kė pas popiežių Paulių VI-jį.

Vakar Briusely, šiandien — 
Londone

Vakar rytą pakilęs iš And- 
rews aviacijos bazės ties Wash- 
ingtonu, prez. Nixono lėktuvas 
popiet nusileido Briuselyje, Bel
gijoje. Skrydis truko septynias 
valandas. Pasikalbėjimai Briu
sely daugiausia lietė NATO 
klausimus — Belgijoje yra įsi
kūrusi NATO vyr. būstinė. To
dėl Nixonas tarėsi ne tik su 
NATO ginkluotų pajėgų vyr. 
vadu gen. Lemnitzeriu, bet ir su 
visa eile NATO pareigūnų.

Šiandien, vakare, po pasitari
mų Briuselyje, prez. Nixonas at-

Atst. Rūmų narys Rogers C. B. 
Morton, numatytas naujuoju res- 
pjublikonų partijos JAV-se pirmi
ninku

sitarimai vyksta rytoj ir vakare 
pradedamas trečiasis kelionės 
tarpsnis — Fed. Vokietija, jos 
laik. sostinė — Bonna.
10.500 mylių kelionė Europoje

Prez. Nixonas su savo arti
mais palydovais, ir daugiau 200 
spaudos ar radijo, TV atstovų, 
vykdo 10.500 mylių kelionę. Ji 
baigiama kovo 2 d., kai įvykus 
pasitarimams su Prancūzijos 
prezidentu gen. de Gaulle, JAV 
prezidentas antrą kartą skrenda 
į Romą ir pasimato su popie
žium Paulium VI-ju.

R. Nixonas pareiškė, kad jis 
numatąs atvirus pasikalbėjimus, 
juos turėtų žymėti “abipusis pa
sitikėjimas”, nenumatoma pri
mesti JAV nuomonės, be to, visi 
pasitarimai turėtų vesti prie dar 
labiau našių pokalbių su sąjun
gininkų politiniais vadais ir prie 
pasitarimų su Rytais.

Atšaukta Nixono kalba per 
radiją, TV

Briuselis. — Vakar į Briuselį 
atvykusį JAV prezidentą R. Ni- 
xoną aerodrome pasitiko Belgi
jos karalius Baudoin, min. pir
mininkas G. Eyskens, diploma
tai, NATO atstovai. Svečias su 
karalium nuvyko į karališkuo- 

lankėsi

shingtonas turįs peržiūrėti savo 
politiką Europos atžvilgiu.

Tas pats Kissinger vienam vo
kiečių parlamentarui pernai va
sarą buvo pažymėjęs, kad Vak. 
Berlynas, tai vakariečių dėmesio 
opiausias židinys. Tačiau, spau
da bei politikai Čia priduria: tai 
malonu, bet “mes nežinome, ką 
Kissingeris yra pataręs preziden
tui”.
Neigiami b. prezidento politikos 

vertinimai
Bonnos parlamentarai, kai ku

rie CDU (krikščionių demokra
tų) atstovai atvirai teigia: jiems 
artimesni. JAV respublikonai, nes 
europiniais klausimais jie dau
giau domisi už demokratus.

Spauda vėl pastebi, kad nau
jojo prezidento kelionės vienas 
tikslų — išblaškyti neigiamą į- 
spūdį dėl buv. prezidento John
sono žygių. Europiečiams, ypač 
vokiečiams nepatikę jo viena
šališki žvilgsniai bei noras artė
ti su Kremliaus valdovais.

Tai liečia ir Vietnamo karą. 
Esą, Johnsonas tiek buvo į karą 
įsivėlęs, kad neturėjęs pakanka
mai laiko įsigilinti į kitus politi
nius klausimus.
Vokiečių artėjimas su rytų bloko 

kraštais

Socialistų politikai Bonnoje 
mano, kad pirmieji R. Nixono 
pareiškimai buvę daugiau ben
dro pobūdžio. Prezidentas turįs, 
pirmoje eilėje, iš esmės apsvarsty
ti visus aktualiuosius europinius 
klausimus ir tik vėliau siekti 
sprendimų. Esą, svarbiausia, ar 
naujasis prezidentas parems vak. 
vokiečius jiems siekiant atoslū
gio žygių rytinės Europos krypti
mi.

Tas artėjimas, socialistų ska
tintas, šiuo metu sudaro svarbų 
kanclerio K. G. Kiesingerio poli
tikos bruožą. Fed. Vokietija, sa
vo iniciatyva, 1967 m. atnaujino 
diplomatinius ryšius su Rumuni
ja. 1968 m. — su Jugoslavija, į- 
steigė prekybos misiją Prahoje, 
artėjo su rylų Vokietija. Politi
nius posūkius rytų bloko link vė
liau sustabdė Čekoslovakijos in
vazija.

Tik Maskva teįgalintų atoslūgį 
Europoje

Daugelio Bonnos politikų nuo
mone, geriausius ryšius su Mask
va Vakaruose teturi JAV-bės. 
Čekoslovakijos okupacija juos ga
lutinai įtikino, kad jei siekti ato
slūgio bei artimesnių santykių su 
rytų Europa, tai čia daugiausia 
lemia ryšiai su Maskva.

Žinoma, vokiečiai ir kiti euro
piečiai laukia, kad prezidento ke
lionė turėtų ryškinti ir Washin 
gtono pastangas stiprinti Euro
pos apjungimą ir, lygiagrečiai, ir 
Atlanto sąjungą.

V. A.

Izraelio kariai kovoja su arabų partizanais

De Gaulle pasiūlymai - nauja trintis
De Gaulle tariamas planas 

tebekelia mįslę

Londonas. — Prancūzijos —• 
Anglijos santykiai, Paryžiaus 
spaudai vasario 21 d. paskelbus 
apie de Gaulle planą, tebėra 
įtampoje. Pagal minėtas žinias, 
prezidentas de Gaulle, vasario 4 
d. pasikalbėjime su britų amba
sadorium Soames, pasiūlė, kad 
būtų pakeista ne tik europinė 
Okio bendrija, bet išjungtas ir 
NATO vaidmuo. Juos pakeistų 
europinė, platesnė ūkio bendrija 
ir politinė taryba — direktoria- 
tas, į kurį įeitų, be Prancūzijos,

dar D. Britanija, Fed. Vokietija 
ir Italija.

vykstą į Londoną ir vakare da
lyvauja min. pirmininko H. Wil- j sius rūmus. Šiandien 
šono priėmime. Pagrindiniai pa- NATO vyr. būstinėje.

• P. Vietnamo prezidentas Ky 
numato apie kovo kovo m. pra
džią atvykti į Paryžių. Jis čia 
pasimatytų su atvykusiu prezi
dentu R .Nixonu.

• Karalienės Elzbietos II vy
ras, princas Pilypas pareiškė re- 
miąs studentų nepasitenkinimo 
reiškinius. Tačiau jis neigiamai 
vertina riaušių pobūdį.

Ryšium su iškilusiais bri
tų - prancūzų nesutarimais 
atšauktas R. Nixono kalbos NA
TO atstovams perdavimas per 
radiją ir televiziją, ne tik Euro
pai, bet ir JAV-bėms.

D. Eisenhoweris
sunegalavo

Gali būti reikalinga operacija
Washington.— B. prezidentas 

D. Eisenhower užvakar vakare 
susirgo skilvio negalavimais. 
Padėtis tiriama, jis maitinamas 
dirbtiniu būdu ir svarstoma, ar 
nereiktų daryti operacijos.

Generolas tebegyvena Reed li
goninėje ties Washingtonu, kur 
buvo paguldytas po pernai pa
vasarį buvusių trijų širdies smū 
gių-

Antrojo b. prezidento, Truma- 
no, sveikata gerėja ir jis šio
mis dienomis iš ligoninės Kan- 
sas City išvyks namo.

• Sovietų S-je vienas automo
bilis tenka 235 gyventojams, tuo 
tarpu JAV-se vienas — 2.4 gy
ventojams.

• Italijos magikai sustreika
vo. Jie demonstravo ties min. 
pirmininko M. Rumor įstaiga, 
nes vyriausybė atsisakiusi ma- 
gikams suteikti profesijos tei
ses.

Paryžius: perdėta, išpūsta..

Prancūzijos vyriausybė šešta
dienį siekė švelninti padėtį, aiš
kindama, net paneigdama (M. 
Debre per radiją), kad žinios 
perdėtos, kad de Gaulle nepasiū
lęs jokio slapto plano ir kaltino 
britus.

Tačiau britai užvakar patiki
no, kad žinios apie naują planą 
— tikros ir apie tai informavo 
Washingtoną. Jie iškvietė amb. 
Soames į Londoną, gi užsienio 
reik. ministeris M. Stewart pa
brėžė britų lojalumą JAV-bėms 
ir Atlanto Sąjungai.

Mažieji Europos kraštai reiš
kia susirūpinimą, gi Bonna šio
mis dienomis klausimo nekėlė. 
Washingtonas tikisi išvengsiąs 
kišimosi į britų - prancūzų trin
tį. Ji apsunkina R. Nixono busi
muosius pasikalbėjimus su gen. 
de Gaulle, juo labiau, kai gene
rolo siekiai aiškūs: išstumti 
JAV-bes su jos įtaka iš europi
nio kontinento.

Vietname
Priešas smarkiai puolė
Priešas puolė 100 bazių, vietovių

Saigonas. — Komunistai va
kar minosvaidžiais ir ra- 
tomis apšaudė daugiau kaip 100 
JAV bei jų sąjungininkų bazių 
ir įvairių vietovių. Veiksmai bu
vo suderinti — dėl to spėliota, 
kad priešas, gali būti, pasiruo
šęs plataus masto ofenzyvai. 
JAV karinių sluoksnių žiniomis, 
žuvo 28 JAV kariai ir nukauta 
per 200 priešo karių.

Saigoną apšaudė raketomis
Priešas keletą kartų raketomis 
apšaudė Saigoną. žuvo šeši civi
liniai asmenys. Tai pirmasis sos
tinės puolimas nuo praėj. metų 
lapkričio m. Komunistai, be to, 
puolė Da Nang miestą.

• Daugiau auto mašinų tiki
masi Sovietų S-je, Togliatti įmo
nei pradėjus gaminti sovietinio 
tipo Fiat mašinas.

• Sirhan - Sirhan byla Los
Angeles mieste gali vykti dar 
3 mėnesius.

• Vedybų biurą Budapešte 
atidarė vyriausybė. Vengrijos 
sostinėje gyvena 250.000 nete
kėjusių moterų ir 70.000 vien
gungių.

KALENDORIUS

Vasario 24 d.: šv. Motiejus 
Ap,. šv. Adelė, Virgaudas, Žie- 
dūna.

Vasario 25 d.: šv. Gerlandas, 
šv. Valburga, Margiris, Rasa.

ORAS

Oro biuras praneša:: Chica
goje ir jos apylinkėse debesuo
ta, temp. sieks apie 40 1. F., 
ryt — be pakitimų.

Saulė teka: 6:34 leidžias 5:34.

V. Vokietijos užsienio reik. vado
vas W. Brandt, vienas svarbiųjų 
Bonnos glaudesnių ryšių su rytine 
Europa skatintojų
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KOMJAUNUOLIAI CHULIGANU 
GRETOSE

Kompartija nesirūpina doriniu ugdymu 

JURGIS VĖTRA

Kiekvienos valdančios parti
jos jaunimas pamažu išsigims
ta. Jaunuoliams terūpi prie val
dančios savosios partijos prisi
taikyti ir pasinaudoti progomis 
iškilti.

Kompartijos skelbiamoji do
rovė jspraudžiama j įstatymų 
straipsnius. Piliečiai tesilaiko 
komunistinės dorovės, bijodami 
bausmės ar viešosios nuomonės 
pasmerkimo.

Kompartijos organizacijos 
dažnai užmerkia akis komjau
nuolių nusižengimams pasmerk
ti. Tik pagautieji nusikaltėliai 
turi atsakyti už įstatymų pažei
dimą. Tuo būdu tarp komparti
jos skelbiamos dorovės ir jos 
įgyvendinimo atsiranda vis di
dėjanti praraja.

Kompartija ir komjaunimo 
organizacijos garsiai šneka apie 
jaunimo auklėjimą. Gruodžio 25 
d Maskvoje įvykusiame kom
jaunimo centro komiteto suva
žiavime sekretorius J. Tiaželni- 
kovas taria: jaunimo auklėji
mas yra labai svarbus partijos 
ir valstybės reikalas.

Chuliganai kelia nerimą

Šilutiškis G. Juzėnas rašo 
Komjaunimo tiesai: Nakti
niai nuotykių ieškotojai Ši
lutėje kelia nerimą. Jie vaikš
to būriais, spiečiasi prie auto
busų ir geležinkelio stočių, kul
tūros namų. Blogiausia, kad 
prieš chuliganus mieste kovo
jama silpnai”.

Komjaunimo laikraštis pasiun 
čia A. Jazdauską, ypatingą ko
respondentą, į Šilutę komjau
nuolių nusikaltimams tirti. Jis 
vyksta ką tik pasibaigus teis
mo bylai, kurios metu trys de
vyniolikamečiai buvo griežtai 
nubausti. Sovietų įstatymams 
nepaveikus pakrikusio jaunimo 
teliko paskutinė išeitis: kom-. 
jaunuolių nusikaltimų kėlimas 
spaudoje. A. Jazdauskas susi
pažinęs su komjaunuolių chuli
ganų siautėjimu Šilutės rajo
ne, graudena kompartiją, kom
jaunimą ir viešosios tvarkos 
dabotojus:

“Kai pasikalbi su milicijos 
darbuotojais, pasižymi kuriuos 
ne kuriuos skaičius bei atsitiki
mus ir vakare per neapšviestą 
gatvę ir mišką grįžti į laikinai 
įsikūrusį viešbutį, nenpromis pa 
spartini žingsnį ir dairais į ša
lis. Pasitaiko, kai piktavaliai 
užpuola žmones, pasimankštin
dami apkula arba pasisavina 
daiktą. Deja, labai nemalonūs 
reiškiniai. Ne visiems šilutiš
kiams rūpi šie nepaprastai svar 
būs klausimai”.

Komjaunuolių veidas
Ypatingas korespondentas lai 

kraštyje (Komjaunimo tiesa, 
1968.Xn.29 d., Ns 254) patei
kia ne džiugią komjaunuolių 
“veiklą”:

“Per devynis 1968 m. mėne
sius už stnulkų chuliganizmą 
buvo nubaustas 21 komjaunuo
lis, neblaivūs sulaikyti 18. Ir 
pats nemaloniausias skaičius — 
baudžiamuosius nusikaltimus į- 
vykdė keli komjaunuoliai. Prie 
visko pridėkime dar dešimtis 
klystkeliais pasukusių vaikinų, 
nepriklausančių komjaunimui, ir 
Išryškės visai nedžiuginantis 
vaizdas.

Komjaunimo rajono komite
te ramu. Per visus metus nusi
kalstamumo klausimai nė kar
to nebuvo svarstomi. Nei ple
nume, nei aktyve, nei, pagaliau 
biuro posėdyje. Aplankuose su
rasi pavardes tik tų komjau
nuolių, kurie įvykdė nusikalti
mus ir sėdo už grotų. Tokiais 
atvejais rajono komitetas pri
verstas reaguoti į prokuratū
ros pranešimą. Bet smulkesni 
komjaunuolių nusižengimai pra

slysta pro rajono komiteto dar
buotojų akis. Tiesa, galima da
ryti priekaištą milicijos skyriui, 
kuris ne visuomet praneša apie 
padaužas, nepraustaburnius ir 
girtuoklius. Laiškai apie jų el
gesį keliauja tiesiai į pirmines 
komjaunimo organizacijas. At
keliauja ir užstringa”.

Komjaunuolių auklėjimas
Laikraščio korespondentas 

vaizdžiai rašo apie komunistinį 
auklėjimą:

“Hidraulinių pavarų gamyk
los komjaunuolis Stasys Jan
kauskas taip nusigėrė, jog pri
reikė nakvindinti milicijos da
boklėje. Paskui sumokėjo pen
kis rublius pabaudos, ir apie vis
ką buvo pranešta komjaunimo 
organizacijai. Tai atsitiko sau- 

i šio mėnesį. Tačiau per visus me
tus apie S. Jankausko elgesį 
niekas nė žodžiu neužsiminė. 
Vaikinas nuo komjaunuoliškos 
bausmės taip ir išsisuko. O rim
tas pokalbis buvo labai reikalin
gas. Gamykla viena iš nedauge- 'I 
lio rajono organizacijų, kurio-' 
je šiemet padidėjo girtuokliu 
skaičius, nesumažėjo chuliganų. 
Atrodytų, reikia išbandyti visus 

l įmanomus auklėjimo būdus. De
ja.:.

Žinoma, šito nebūtų atsitikę, 
jei komjaunimo rajono komite
tui daugiau rūpėtų “savi” žmo- , 
nės. Gavę pranešimą apie kom- j 
jaunuolio “apsilankymą” mili
cijoje, pakontroliuotų, ką pada
rė darbo draugai. Be to. kiek
vieno kom jaunuolio nusižengi
mo apskaita įgalintų rajono ko
mitetą daryti išvadas apie auk
lė iamąji darbą pirminėse kom
jaunimo organizacb'ose”.

Bėda. kad komunistinėje veik 
'loję užtinkama daugelis “jei”. 

Vogimo technika

Technikos mokyklos mokinys 
išbandė savo gabumus vogimo 
technikoje. Šilutės rajono vals
tybėje gynėjas A. Barauskas 
parašė raštą mokyklos direk
toriui, bet nesulaukė jokio at
sakymo.

Korespondentas pateikia ryš
kų “auklėjimo” pavyzdį:

“Vienam rajono ribose esan
čios profesinės technikos mo
kyklos direktoriui buvo nusiųs
tas teikimas, reikalaujantis mė
nesio laikotarpyje apsvarstyti 
grupėje mokinį ir jo motiną, 
taip pat dirbančią mokykloje. 
Mokinys su savo draugužiu iš 
vieno piliečio pavogė motorinį 
dviratį. Teikimą nusiuntė birže
lio mėnesį. Praėjo mėnuo, ant
ras — prokuratūra atsakymo 
nesulaukė. Tada prokuroras A. 
Barauskas pats paskambino di
rektoriui.

— Mačiau tokį jūsų raštą, — 
prisipažino direktorius. — Aš 
jį atidaviau... buhalteriui.

Pasirodė, net neskaitęs teiki
mo turinio, o tik pamatęs daug 
skaičių (tai buvo dviračio rė
mo ir motoro numeriai), ra
miausiai uždėjo rezoliuciją — 
“buhalteriui”.

Štai kaip kartais atsitinka, 
kai į rimtus dalykus žiūrima 
tarsi į vaikų žaidimą”.

Kompartija daugelį klausimų 
nerimtai tvarko.

Astronautas James McDivitt pasirengęs 10 dienų kelionei apie žemę. 
Apollo 9 išlekia vasario 28 d.

KAIP IŠSAUGOTI SVEIKATĄ
MANKŠTA “AUKSINIAME 

AMŽIUJ

Gydytojai, darydami sužeistų 
amerikiečių karių operacijas 
Vietname ir darydami skrodi
mus žuvusiųjų, pastebėjo, kad 
jau taip jauname amžiuje dau- 
gtiHo gyslos yra pradėtos apim
ti sklerozės. Patariama mažiau 
vartoti gyvulinių riebalų ir dau
giau mankštint’s, kad būtų sėk
mingiau išlaikytas raumenų stip 
nimas ir kraujagyslių sveiku
mas.

Mankštinimasis yra naudin
gas ir pasiekus vyresnio am
žiaus. Šiuo reikalu neseniai iš 
spaudos išėjo labai naudinga 
knyga: “Golden Age Exerci- 
ses”. Ją parašė gydytojas Wil- 
liam F. Herzig ir Frances King, 
kuri per 20 metų globojo vy
resnius kaip 60 m., brandžius 
amžiumi asmenis. Veikalą išlei
do Crown Puiblishers, Ine. New 
Yorke. Knyga turi 134 pusla
pius, kurių beveik pusę užima 
brėžiniai, aiškiai parodantieji, 
kaip atlikti mankštos numerius. 
Jų čia labai gausu, kad būtų 
reikiamai išmankštintos rankos, 
kojos, krūtinės raumenys, lie
muo.

Mankštos numeriai parinkti 
nesunkūs vyresnio amžiaus žmo 
nėms, labai įvairūs ir praktiški. 
Ga!l tik būtų galima suabejoti tų 
mankštos numerių, kur įeina 
nugarkaulio lankstymas. Nau
juose medicinos raštuose per
spėjama šioje srityje laikytis 
atsargumo, nes kuo daugiau bus 
lankstomas stuburkaulis, tuo 
daugiau bus spaudoma tarp

slankstelių esanti gležnesnė tar
pinė medžiaga, o jai kaip nors 
pakrikus gali susidaryti spaudi
mas nervo, esančio tarp slanks
telių, ir atsirasti skausmai. Bet 
šiaip knyga bus naudinga dau
geliui vyresnio amžiaus asme
nų, norinčių mankštos keliu sa
vo organizmą sustiprinti ir są- 

j narių lankstumą išlaikyti.
J. Daugi.

MIRĖ BADU 1.5 MIL. ŽMONIŲ

Kaip praneša Jungtinių Tau
tų Vaikams gelbėti organizaci
jos centras New Yorke, 1968 
metais apie pusantro milijono 
Biafros gyventojų, daugumoje 
vaikai, mirė iš, alkio ir nuo į- 
vairių ligų. šio fakto akivaizdo
je Apaštalų Sostas, ragindamas 
viso pasaulio tikinčiuosius viso
mis išgalėmis padėti kenčian
tiems (Biafros vaikams) šiam 
tikslui šiemet paskyrė dvigubai 
didesnę sumą lėšų. šv. Tėvas, 
per Vatikano valstybės sekreto
rių kard. Cicogftani, persiųsda- 
mas minėtą auką Jungtinių Tau 
tų vaikams gelbėti fondui, iš
reiškia viltį, kad viso pasaulio 
tautų vyriausybės, artimo glo
bos organizacijos ir privatūs 
asmenys, uoliai prisidės prie 
šios iniciatyvos nekaltųjų aukų 
gelbėjimui.

ŠERftNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

M O V I N G

*047 W. «7th Place WA 5-8068

OUARTERLY
DIVIDENDS

CERTIFICATES
(Slx Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
in multlples|of $1,000

43/4
PASSBOOK
ACCOUNTS

ARTIMO GLOBOS 
KONGRESAS

Garsioje Romos Kapitolijo 
salėje įvyko trečiasis pontifikali 
nių artimo globos institucijų ikon 
gresas svarstęs temą “Solidaru
mas ir artimo meilė besikeičian
čiame pasaulyje”. Kongrese, ku
ris tęsėsi visą savaitę, dalyvavo 
kardinolai Dell’ Acqa, Browne, 
Marella ir Parente bei Italijos ' 
vyriausybės atstovai ministrai ' 
Restivo, Colombo ir kiti aukšti j 
pareigūnai. '

STANDARD
FEDERALH
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 
(more than twice legal reųulrementa)

HOURS: Mon., Thurs., S a.m.-8 p.m.; Tuee.,| 
Frl., 9 am.-4 p.m. | Sat., 9 a.m. -12 noonj 
Wed. —- no business transacted

AMERICA'S LARGEST ClTHUANlAN ASSOCIATiCS----

KANADOS PROBLEMOS
Kanados Ottavoje posėdžiau

ja provincijų premjerai. Kana
doje vyksta įdomūs ir nauji da
lykai. Ar premjerui Trudeau 
pasiseks ar nepasiseks praves
ti konstitucinius pakeitimus dėl 
dvikalbės Kanados.

Krašto dvikalbiškumas — su
dėtinga problema. Didelis pro
centas pačių Quebeko gyvento
jų abejoja ar yra praktiška ir 
būtina konfederacijos išlikimui 
dvikalbė Kanada. Imigrantai no
ri ne dvikalbės, bet daugiakal
bės Kanados ta prasme, kad 
kiekviena kalba būtų vienodai 
vertinama, paliekant anglų kal
bą bendra susižinojimo arteri
ja, kaip Ugi šiol yra buvę. Pran
cūzų nacionalistai kebą triukš
mą, tačiau jeigu jiem kas pa
siūlo separatizmą su sienomis, 
tarifais ir t. t. tuojau pakei
čia temą.

Ottavoje premjerai kalba a- 
pie įvairumą atskirų provinci
jų politinėse ir kultūrinėse struk 
tūrose. Jie atsidėję analizuoja 
kiekvienos provincijos savitas 
problemas.

Prisimintina Judy Lamarsh, 
buvusi Liberalų Piersono kabi
neto ministerė. Jos knygą 
“Paukštis paauksuotame nar
ve” išleidžia McLeland and 9te- 
wart. Radijo, televizija ir spau
da plačiai garsina jos pasisa
kymus. Savu būdu priartino po
litiką prie žmogaus. Jos kalba 
yra tiesi, atvira, humoristinė. 
Politika Kanadoje tapo nauju, 
modernišku, įdomiu, gyvu reiš
kiniu. Stasė Runker

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2840 W. 69th Street 776-1480 
Namą tel — PR 8.1008

tiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiii'i
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus- 
tina tokius dalykėlius gražiai, grei 
'ai ir prieinama kaina.

draugas 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
Ulllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllliu

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
| 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 |

5 Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, g 
= except Sundavs, days after Christmas and Easter by the Lithuanian S 

Catholic Press Society

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign. s
$15.00 per year outslde Cook County and in Canada. S

5 Prenumerata: Metams % metų
Cook County. Illinois $17.00 9.00

= Kitur JAV ir Kanadoj $15.00 8.00
S • Redakcija straipsnius tai- 
S so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
g grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus.

mėn. Samėn. I 
5.00 2.00
4.50 1.75 S

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

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

rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll..'

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 Ofiso HE 4-1818

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nals 3—9 v., šeštadieniais 40-1 o p. 
Ligoniai priimami parai nusttartma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susi tarimą: PJrmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900.

DR. E. DEOKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJA3 IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos
2454 West 71st Stteet

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—14 ryto Ir 4—8 ▼. v. 
Vešleč ♦ » - * * ▼vrvyvli**

ASSOOIATE ■ OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akla. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namų 925-7897 

5159 So, Dainei) Avenue

Valandos tik pagal susitarimą.. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3211 West 66th Plaoe
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tse- 
čladleniaia uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rer/Jd. tęl. VVAlbrook 5-3048
Rezid, Telef. 239-4083

0R, K. G, BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą: 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ii 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet

Rez. Tel. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso Ir rezidencijos)
Priima llgoniiis tiktai susitarus — 

(By appt.).

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K 8 A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6780Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street

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

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero. Oak Forest, 111.

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

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRoveblU 6-0817 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vaL 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 val. .p,p
Ir vakarais pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 40th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

ttezld. tel. WA 5-8099
TeL — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest SOth Street

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
IjIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th SL 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso Ir buto OLympio 8-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15tb Street. Cicero
Kasdien 1-1 vai. tr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2128. Namų GI 8-6199

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G A S
2454 West 71st Street

PrUmlnėJa ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 V. Vak, 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDINO

7156 South VVeetem Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

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

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrtf., ketv. 6—g vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71at Street
Telef. HEmlock 6-8545

I Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Val.r 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. *- šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7778- Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS ffe CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road s *
■

Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-t v. v., HstyjEt. 8-8 v. vakare. 
Šeštadieniais U-T vaL popUt.



Kaimynų žventg

ELLAGU EESTI
Tik ką. atšventus nepriklau

somybės paskelbimo 51 metų 
sukaktį, tuojau akys nukryps
ta į labai gerą, kad ir truputį 
tolimesnį kaimyną — Estiją, 
kurios žmonės šiandieną šven
čia nepriklausomybės šventę.

Estai, sena ugrofinų kilmės 
tauta, žinoma jau nuo X am
žiaus. 1208—1227 m. po ilgų 
ir sunkių kovų savarankiškas 
estų gentis tarp Suomių įlan
kos, Baltijos jūros ir Peipaus 
ežero, o taip pat kai kuriose 
Baltijos jūros salose gyvenan
čias, pavergė kalavijuočių (vo
kiečių) ordinas, veikdamas 
drauge su danais. Ilgainiui vo
kiečiai nustelbė tolimų danų 
įtaką. Ilgą laiką kraštas pri
klausė Livonijai. Kai Maskva 
sustiprėjo ir išvystė savo puo
limą prieš Baltijos kraštus, 
1561. XI.28 Vilniuje Lietuva 
su Livonija pasirašė bendrą 
sutartį, nuo kurios Lenkija li
ko nuošoly. Livonija, taigi ir 
P. Estija, tapo Lietuvos vasa
line kunigaikštija. Tais pačiais 
metais kunigaikštis M. Radvila 
sumušė rusus ir užėmė Livo
niją. 1566 m. krašto administ
racija gerokai sulietuvinta. Lie 
tuvos didikai Livonijoje gavo 
žemių. Lietuvių valdžios laiko
tarpis Estijoje minimas geru 
žodžiu, nes lietuviai sudraudė 
vokiečių dvarininkų sauvalę ir 
palaikė estus. Lenkuos įtaka 
reiškėsi tik po Liublino unijos. 
Tačiau netrukus estų žemę pa
veržė švedai.

Po didžiojo Šiaurės (1710 
m.) karo Estija atiteko ru
sams, kurie ją valdė ligi I pa
saulinio karo. Estai, išaugę sa
vojoje kultūroje su ryškia šve
dų įtaka, sugebėjo dvasiškai ir 
materialiai pakilti aukščiau už 
rusus ir ligi pastarųjų dienų 
išlaikė aukštas savo tautos kul 
tūrines vertybes..

Tautinis estų atgimimas 
prasidėjo XIX a. antroje pu
sėje, taigi maždaug tuo pačiu 
laiku, kaip ir lietuvių. Tačiau 
ryškios pastangos į nepriklau
somybės kelią ėmė reikštis tik 
I pasaulinio karo pabaigoje.
1917. VU. 14 Taline sušaukta 
estų tautos taryba (Eesti Ma 
anoukogu) ir Estų liaudies 
kongresas, bet po Rusi joje įvy 
kusios revoliucijos Estijoje įsi
galėjo bolševikai. Patriotinė 
seniūnų taryba perėjo į po
grindį, kur plėtė nepriklauso
mybės idėją. 1918. n. 19 se
niūnų taryba parašė Estijos 
nepriklausomybės manifestą, o
1918. H. 24 jis buvo paskelb
tas ir krašto valdžia pavesta 
Gelbėjimo komitetui su minis- 
teriu pirmininku K. Paetsu. 
Tačiau tada šis aktas, kaip ir 
mūsų Vasario 16 d., kurį laiką 
praktiškos reikšmės neturėjo. 
Kova už Estijos pripažinimą 
buvo vedama ne tik viduje, bet 
ir užsienyje. Estams išvysčius 
diplomatinę veiklą svetur, ang
lų, prancūzų ir italų vyriau
sybės pripažino Estiją de fac- 
to. 1918. X. 19 vokiečių kari
nė valdžia krašto valdžią per
davė laikinajai Estijos vyriau
sybei.

*

Estų kovos su rusų bolševi
kais buvo sunkios, bet sėkmin
gos. Energingai pradėta for
muota kariuomenė ir 1918. X. 
30 pirmasis estų šarvuotas 
traukinys išvyko į frontą prieš 
besiveržiančius rusus. Tų pa
čių metų gale anglų laivynas, 
pagavęs porą rusų torpedinių 
laivų, juos padovanojo Estijai. 
Kaimyninė Suomija suteikė 20 
milijonų suomių markių pasko
lą ir atsiuntė 2,000 savanorių. 
Panašiu būdu tik mažesniu 
mastu padėjo danai su šve
dais. 1919 m. vasario vidury
je estai, suruošę kontraataką, 
išvijo rusus ir išlaisvino kraš
tą. 1919. IV. 23 sušauktas Stei
giamasis seimas, V. 19 prave

dęs žemės reformos įstatymą 
ir atlikęs kitus didelius darbus.

Tačiau estų žmonės ir žemė 
dar daug kentėjo nuo Geleži
nės vokiečių (vad. gen. von 
der Goltzo) divizijos. Veikiai 
ji turėjo iš Estijos nešdintis 
ir jau 1919 m. spalio mėn. es
tų šarvuoti traukiniai suteikė 
efektyvią pagalbą sunkiai su 
bermontininkais kovojančiai 
Latvija. Po pakartotinų sun
kių kovų su bolševikais Nar
vos fronte, estų laisvės kovos 
baigėsi 1920 m.

*

Nepriklausomybės metai — 
Estijos žydėjimo laikotarpis. 
Ji stebino artimus ir tolimus 
kaimynus gyvenimo pažanga, 
kultūros 'bei civilizacijos paki
limu, pasireiškimais moksle, 
aukšta žemės ūkio ir pramo
nės produkci ja. 1938 m. 28% 
visų Estijos žemės ūkio gami
nių buvo eksportuojama į už
sienį. 1934.3X.12 Genevoje Es
tija pasirašė draugiškumo su
tartį su Latvi ja ir Lietuva. Ne
trūko ir kitų tri jų draugiškų 
kraštų pasireiškimų, nors bū
tų pravertę jų dar daugiau tu
rėti. Vasario 24 d. estų vėlia
vos plevėsuodavo Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžy
je, Marijampolėje ir kt. Lietu
vos miestuose.

Rusija Estiją okupavo labai 
panašiu būdu ir tuo pačiu lai
ku kaip ir Lietuvą. 1939.IX.28 
prievartine sutartimi jie išga
vo “teisę” laikyti Estijoje 25, 
000 rusų karių. 1940.VI.16 įtei
kę ultimatumą, rytojaus dieną 
rusai Esti ją užėmė. VI. 19 iš 
Maskvos atsiųstas Ždanovas 
pravedė sovietizaciją ir V111.6 
Estija paskelbta 16-ąja sovie
tine respublika.

Estijos nelaimė lygi mūsų 
tautos nelaimei, o gal dar di
desnė ir skaudesnė. H pasau
linis karas, kurio metu ir estų 
legionai gynė savo krašto lais
vę, Estiją žiauriai nuteriojo, 
padarydamas dižiulius materia 
linius ir žmonėmis nuostolius. 
Iš 1,133,917 gyventojų (1939 
m.) 65,000 estų pasitraukė į 
užsieni (daugiausia Švediją), 
per 100,000 estų deportuota į 
Sibirą ar tolimas Rusijos sri
tis. Dalis okupuotosios Estijos 
teritorijos, kur buvo rusų ma
žuma, prijungta prie Rusijos. 
Nemaža estų turėjo išvykti 
darbams į Rusiją. 1944 — 
1968 m. bėgyje iš Rusijos ar 
Gudijos atkelta 350 - 400.000 
kolonistų. 1967 m. Estijoje bu
vo 1,288,000 gyventojų. Estų 
tautybes žmonės. 1934 m. skai
čiavimu sudarę 88,2% visų gy
ventojų, dabar nesudaro ir 
50%.

Rusai Estiją ir ekonomiškai 
apiplėšia. Jų žemės gelmių tur
tų — alyvos, skalūno produk
cija (1958 m. pagaminta 8,9 
milijonų kūb. tonų) yra rusų 
administruojama ir eina Rusi
jai Be to, šie gamtos turtai, 
kurių Esti jai būtų amžiams už
tekę, veikiai bus rusų iškasti. 
Ant Narvos upės pastatytos di 
džiulės hidroelektrinės stoties 
produkcijos didžio ji dalis ten
ka Leningrado sričiai. Krašto 
kolonizacijos ir rusinimo klau
simas tiek pažengęs pirmyn, 
kad estų tauta reikalinga sku
bios tarptautinės pagalbos.

Mums džiugu, kad mūsų kai
mynai estai užsienyje ir kraš
to viduje garbingai kovoja dėl 
savo krašto laisvės. Estų emi
graciniai sluoksniai visur (y- 
paČ Skandinavijoje) labai ak
tyvūs. Su pasigerėjimu pasau
lyje sutiktas 1968X31.18 oku
puotosios Estijos techninės in
teligentijos atstovų pasirašy
tas memorandumas okupacinei 
rusų valdžiai. Mes giliai tiki
me, kad energinga estų tauta 
išlaikys — kelsis laisva ir ne
priklausoma. Estija, gera kai
mynė nepriklausomos Lietu
vos. b. kv.

Philadelphijos lietuvių delegacija pas Pennsylvanijos gubernatorių Raymond P. Shafer. Gubernatorius pa
sirašo proklamaciją, Vasario šešioliktąją skelbdamas Lietuvių Nepriklausomybės Diena Pennsylvanijoje. 
Delegacijoje dalyvavo Gabrielius Mironas, Jonas Matonis ir Aušra MaČiulaitytė-Zerr.

Žmogus tampa savo sieloje benamiu 
materializmo sistemoje

Marksizmo žvelgimas į ateitį. Marksizmo atstovai nuolat savo viduje turi kovoti su 
prieštaravimais

Pirmuose straipsniuose esu 
minėjęs, kad Karolis Marksas, 
moderniojo komunizmo tėvas, 
žmogų supranta kaip grynai i- 
manentinį (viduje buvimas; už 
ko nors ribų neišėjimas, neišei
nąs už patirties), šiame savęs 
kūrime žmogus esąs ekonomi
niai socialinių gamybos santy
kių apspręstas. Šis apsprendi- 
mas esąs visiškas. Tik persifor
muojant sąlygoms, dėl jų gali 
keistis ir žmogus.

Perkeisdamas ekonominio gy
venimo sąlygas ir iššaukdamas 
naujus gamybos santykius, 
marksizmas siekia įgyvendinti 
naują, tobulą žmogaus tipą.

Pagal Marksą, žmogaus gy
venimas yra apribotas jo žemiš
kąja egzistencija. Žmogus yra 
vienintelė istorijos realybė ir 
ios vienintelė prasmė. Žmogaus 
lusiformavimas vykstąs jo dia- 
ektiniame (tezės, antitezės ir 
-sintezės) santykyje su gamta 
'storinio vyksmo bėgyje, šioje 
būties ir žmogaus sampratoje 
Dievybei iš viso nelieka vietos. 
“Visas istorines epochas žymi 
turčių ir neturtėlių klasių ko
va... Kadangi ekonominės - tech 
ninės sąlygos nėra statinės, o 
nuolat kinta, todėl ir visuome
nės santvarka plėtojasi dialek
tiniu vyksmu, kai vieną valdan
čiąją klasę pakeičia kita: feo
dalizmas (tezė) yra nugalimas 
kapitalizmo (antitezės), kuris 
pats bus nugalėtas komunizmo 
(sintezės). Dabartinėje visuo
menėje viešpatauja priėšingy-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Taip, panele, tą vakarą aš buvau truputį at
sargus.

— Aš nekaltinu jūsų, — pasakė mergina.
— Vytautai, klausyk, ji nėra panelė Traubę, — 

pertraukė Donaldas.
Vytautas buvo truputį susimaišęs. Mergina šypsojo

si ir tylėjo.
— Jūs nesate panelė Martha Traubę? — paklausė 

Vytautas. ,
— Nė, ponas Budry, aš nesu. Mano tikras vardas 

Charlotte von Gropp.
— Aš atsiprašau, panele von Gropp. Prašau at

leisti...
— O, nereikia atsiprašinėti, ponas Budry, — per

traukė panelė von Gropp, — tą vakarą aš taip pat bu
vau atsargi, aš manau jūs mane suprantate. Kurią die
ną aš paaiškinsiu kodėl. Iš kitos pusės, aš esu taip pat 
pabėgėlė, mano namai yra Pomeranijoj, Rytų Vokieti
joj. Aš pabėgau nuo raudonųjų.

— Nuo raudonųjų? — paklausė Vytautas. — Tai
gi, aš matau, jūs esate to peties likimo draugė, panelė 
von Gropp.

K. ŠILINIS

be tarp buržuazijos, kuri užval
dė gamybos įrankius (buržua
zinės revoliucijos keliu) ir tarp 
industrinio proletariato, kuris 
proletarinės revoliucijos keliu 
paims savo valdžion gamybos 
įrankius ir įgyvendins beklasės 
visuomenės santvarką. Šitoks 
esąs neišvengiamas dialektinio 
proceso dėsningumas žmonių vi
suomenės istorijoje” (Lietuvių 
Enciklopedija. XVII tom., 380 
psl.).

Kaip Marksas vaizdavosi 
kelią į komunizmą

Darbo padala eina per visą 
mums žinomą istoriją. Tuo bū
du, sekant Marksu, istorijoje 
tegalima sutikti tik deformuotą, 
susvetimėjusi, savo tikrosios 
prigimties nustojusį žmogų. No 
rėdamas atkurti “tikrąjį”, “vi
sišką” žmogų, Marksas formu
luoja idealą, kuris peržengia pa 
tirties ribas, ir kartu, kalbėda
mas apie tikrąją žmogaus es
mę, tuo pačiu paneigia žmogaus 
nuolatinį kintamumą dialekti
niame vyksme.

Marksas kiekvieną apsprendi- 
mą, kuris žmogui įvyksta ne iš 
jo paties, laiko susvetimėjimu, 
jo esmės sužalojimu. Tai, kas 
iš krikščioniškojo taško žiūrint 
sudaro konstitutyvinį žmogaus 
esmės apsprendimą, Marksui at 
rodo atsitiktinių sąlygų įtakos 
pasekme.

“Dialektinis evoliucijos kelias

į komunizmą yra iš anksto de
terminuotas. Ekonominis gyve
nimas, Markso nuomone, atneš 
vis didesnę nelygybę. Proleta
riatas vis gausės, jo eiles nuo
lat papildant tiems, kurių sava
rankišką egzistenciją sunaikina 
konkurencijos kova. Skurdas 
nuolat augs. Ekonominės prie
žastys iššauks ir bedarbių skai
čiaus didėjimą. Galop, proleta
riato masės sunaikins dar pali
kusią išnaudotojų mažumą ir į- 
ves komunizmą. Proletariatui jo 
ypatingą rolę Marksas priskiria 
grynai aprioriniu būdu. Kadan
gi proletariatas daugiausia ken
čia, yra daugiausia nustojęs ir. 
labiausia susvetimėjęs, jis ga
lės realizuoti pačią radikaliausią 
dialekto antitezę ir grąžįnti tik
rąją žmogaus esmę. Tarp pro
letariatui priskiriamo uždavinio 
ir konkretaus proletariato lie
ka didelis, tarpsnis. Visuotinai 
žinoma, kokiu būdu šį tarpsnį 
nugali marksistinė teorija ir 
praktika. Proletariato “tikro
sios” sąmonės nešėja ir jo tiks
lų realizuotoja paskelbiama ko
munistų partija, tiksliau sa
kant, jos vadovaujantis orga
nas; jo direktyvoms visi priva
lo paklusti. Tuo pačiu partija 
skelbiasi formuojanti naująjį 
žmogų. Koks turi būti naujasis, 
tikrasis žmogus, sprendžia ji 
viena” (J. Norkaitis, Istorinis 
materializmas, L.K.M. Akade
mijos suvažiavimo darbų IV 
tom., Roma, 1961 m. 89, 90 
psl.).

— Taip, ponas Budry, aš galvoju mano likimas 
yra žiauresnis negu jums — ji kilnojo antakius.

Vytautas dar norėjo kažko jos klausti, bet Donal
das paliko Mildą su vaikučiais ir pasakė:

— Gerai, gerai Charlotte, užtenka. Einame, mes 
nebeturime daugiau laiko.

— Donaldai, kur tu taip skubi, aš norėjau dar su 
tavimi pakalbėti, — pasakė Vytautas.

— Gaila, Vytautai, mano draugai neturi laiko,— 
parodė į karius.

— Kur tu dabar keliausi? — paklausė Vytautas.
— Aš noriu susitikti Boleslavą, jis yra taip pat 

puikus vyras. Gerai, einame, — Donaldas pakvietė ka
reivius. — Charlotte, eik su mumis. Sudiev, Vytautai, 
sudiev, mama, Milda, vaikučiai. Sudiev, sudiev.

Vytautas priėjo prie Donaldo, paspaudė ranką ir 
pasakė:

— Žiūrėk, Donaldai, aš turiu daug ką su tavimi 
pasikalbėti, bet šiandien tu skubi. Neužmiršk mūsų, ap
lankyk mus greitai, kaip gali.

— Tikrai, Vytautai, aš niekada jūsų neužmiršiu. 
Gerai, mes vieną dieną pasimatysime. Charlotte, eime, 
— jis nutvėrė jos ranką ir tempė.

Tačiau panelė von Gropp paliko minutei Donaldą 
ir atsigrįžusi į Vytautą pasakė:

— Aš tikiuosi, kad mes vėl susitiksime, ponas Bud
ry, — ji šypsojosi, spausdama jo ranką. Tada ji priėjo 
prie Mildos, motinos ir vaikų ir atsisveikino paduodama 
ranką.

— Auf Wiedersehen, ponas Budry, — pakartojo 
panelė von Gropp, žengdama pro duris.

Visas būrys išėjo į kiemą.

Anksčiau paminėjau, kad 
Marksas kiekvieną apsprendi
mą, kuris žmogui įvyksta ne iš 
jo paties, laiko susvetėjimu, jo 
esmės sužalojimu. Gi proleta
riato “tikrosios” sąmonės ne
šėja ir jo tikslų realizuotoja 
laikyti komunistų partiją, ar 
nebus vėl žmogaus esmės suža
lojimu, susvetėjimu?

Sunkumai

Norėdamas ekonominiai so
cialine struktūra išaiškinti vi
sas dvasines apraiškas, mark
sizmas nuolat susiduria su sun
kumais. Jau K. Marksas matė, 
kad pv. plastinio meno kūrinių, 
Graikijos skulptūros neįmano
ma išaiškinti vien istorinio ma
terializmo teorija. Nuo Engelso 
iki Stalino marksizmo istorija 
pilna bergždžių bandymų apeiti 
sutinkamas kliūtis.

Komunistai skelbia, kad, grr- 
di, po suskaldytos visuomenės 
seksią lėčiau ar greičiau bekla
sė visuomenė, kuri suteiks žmo
nėms tobulą laimę. Kaip rusas 
filosofas Berdiajevas savo stu
dijoje apie komunizmo proble
mą rašo:

“Marksizmas į praeitį pesi
mistiškai žiūri ir ją piešia tam
siomis spalvomis, o į ateitį — 
optimistiškai. Ji atrodo jam švie 
šiai žėrinti... Praeityje būtiny
bė, ekonominis determinizmas. 
Ateityje, priešingai: laisvė, pro
to pergalė prieš irracionalizmą, 
prieš elementarines gamtos ir 
visuomenės jėgas”.

Kam šis staigus ir nepap
rastas pasikeitimas? Kodėl a- 
teities istorija neis pagal Hė
gelio dialektikos sunkųjį vyks
mą ? Paprastai: proletariatas 
bus atlikęs žmonijos išganymo 
darbą. Visos klasės, kurios iki 
šiol visuomenėje dominavo, dau 
giau ar mažiau nusikalto, išnau- 
dodamos kitas klases ir tuo bū
du siekė dar padidinti pasaulio 
prieštaravimus. Priešingai, lais
vas nuo šios nuodėmės proleta
riatas, kuris buvo visuomet iš
naudojamas, pasitenkins atsta
tydamas teisingumą ir išlaisvin
damas žmoniją.

Tokiu būdu mums paaiški, 
kad komunizmas atsineša pa
saulio ir gyvenimo sampratą, 
kuri vystosi pradedant nuo dia
lektinio materializmo, nustato 
žmonijai jos aukščiausią tikslą, 
h" tai, būtent, kolektyvo — pro
letariato sukūrimą, ir nurodo, 
kad proletariatas jau sugebės 
žmoniją padaryti laimingą. Gi 
žmogus, kuris tikrai norės gy
venti savo žmonišką gyvenimą, 
privalės jį derinti su daugiau 
ar mažiau kategoriškais nuo
statais, kurie išplaukia iš šios 
koncepcijos.

Klaidingas komuniamo 
teisingumas

Šv. Tėvas PijusXI išleido 1937 
met. specialiai komunizmo pro
blemoms skirtą encikliką “Di- 
vini Redemptoris”. Pagal ją,

10

Vokietija buvo sumušta. Sąjungininkai ją pasidali
no į keturias zonas: amerikiečių, britų, prancūzų ir ru
sų.

Okupacinės jėgos paskelbė naujus įsakymus ir po
tvarkius visai Vokietijai ir jos gyventojams. Radijo sto
tys buvo užimtos. Visos spaustuvės ir redaktorių kabi
netai buvo karinės vadovybės žinioje. Visuose oficia
liuose pastatuose ir kitose panašiose institucijose pasiro
dė armijos karininkai.

Vokiečiai griežė dantimis ir sutiko naująją erą su 
ypatingu kantrumu. Jie pasitraukė iš visuomeninio gy
venimo ir stebėjo iš toli užsienio žmonių viešpatavimą 
jų šalyje.

Netrukus nugalėtojai atkreipė dėmesį į milijonus 
benamių ir pabėgėlių, ypač į esančius Vakarų Vokieti
joje.

Vieną rytą nepažįstamas vyras, apsirengęs civiliai, 
pasirodė namuose, kur gyveno Vytauto šeima ir sura
šė visus šeimos narius.

— Kokiam reikalui jūs surašote mūsų pavardes?— 
paklausė Vytautas be jokio įvado.

— Mes turime įsakymą surašyti visus užsieniečius 
Vokietijoj. Tai ir yra priežastis, — šaltai ir oficiab'ai 
paaiškino vyras, po to pridėdamas, — yra labai, labai 
daug gandų.

— Kokių gandų? — vėl paklausė Vytautas.
— O, yra labai daug paskalų. AŠ pavyzdžiui gir

dėjau, kad visi pabėgėliai bus pasiųsti į specialias sto
vyklas, — atsakė vyras.

.(Bua daugiau),

komunizmas gyvena klaidingu 
teisingumo, lygybės ir darbe bro 
lybės idealu. Komunizme teori
nių pagrindų esmę sudaro Mark 
so dialektinis ir istorinis mate
rializmas, kuris esąs monistinio 
pobūdžio. Tuo Pijus XI mark
sizmo klaidingumą įsakmiai pa
grindžia tais pat motyvais, kaip 
savo laiku popiež'us Pijus IX 
enciklika “Quanta cura”.

Enciklikoje “Divini Redemp
toris” yra aiškus tikrųjų mark
sizmo pagrindų ir iš tų pagrin
dų plaukiančių išvadų individo 
ir bendruomenės atžvilgiu išdės
tymas. Iškeliamas eschatalogi- 
nis — mesianistinis komunizmo 
pobūdis. “Komunistai tiki, kad 
kova pagal dialektinio materia
lizmo mokslą vykstanti ir... ve
danti į galutinį išsigimimą... Jie 
stengiasi padidinti priešingu
mus... Į klasių kovą... jie žiūri 
kaip į kažką šventą ir žmonijos 
pažangai būtiną... Komunizmas, 
toliau, išplėšia iš žmogaus jo 
dorovinio elgesio pagrindą — 
laisvę, panaikina taip pat jo as
mens vertę...” Čia komunizmas 
jau nebe gerovės teorija. Ta
čiau komunizmo kaip gerovės 
teorijos aiškinimas galutinai 
neišnyksta. Komunistinės bend
ruomenės, pagal Pijaus XI en
cikliką. “vienintelis uždavinys 
būtų bendromis jėgomis gamin
ti gėrybių. Jos vienintelis tiks
las tebūtų naudotis žemės ge
rybėmis”.

Popiežius Pijus XII savo pirm 
takų darbą tęsė bei plėtojo dve
jopa kryptimi: socialinio teisin
gumo įgyvendinimo ir valsty
bės teisių individo atžvilgiu ap
ribojimo kryptimi. Pijus XII ei
lėje progų akcentavo žmogaus 
teises, kurias jam atimti niekas 
neturi galios bei autoriteto.

N esi orientavimo žala

Apibūdindamas materializmą, 
Pijus XII pažymi, kad materia
lizmas žmogų jo sieloje padaro 
benamiu. Žmogus tampa tik ma 
terijos dalele, kurią galima per
keisti ir perkelti kur norint ir 
kaip norint. Kovą su marksiz
mu mūsų laikais vis labiau per
eina į praktinę sritį. Pagrindinį 
rūpestį sudaro tikinčiųjų ir 
žmonijos apskritai nesiorienta- 
vimas marksizmo klausimu. Es
mėje marksizmo pozicija nėra 
stipri. Marksizmo atstovai, pa
stebi Pijus XII savo 1956 metų 
kalėdinėje kalboje, nuolat sa
vo viduje turi kovoti su prieš
taravimais, tačiau nenori atsi
sakyti iliuzijos laikyti žmogų vi
sagaliu. Žmogus vieną kartą 
“supras, kad žmogaus gyveni
mo ir pasaulio gilioji prasmė re
miasi ne apskaičiuojamomis for
mulėmis ir dėsniais, bet Kūrėjo 
laisvu aktu”. Kartu Šv. Tėvas 
Pijus XH pastebi, kad prakti
nis ateizmas, atstovaujamas vi
sų tų, kurie nori suvereniškai 
pertvarkyti visas sritis, neišven 
giamai veda į žmogaus laisvės 
sunaikinimą.
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Silvia WirtStanley, 17 m., sveikinama Olney, Anglija, kai ji laimėjo su 
blynų kepimo ir nešimo lenktynes, kaip matyti dešinėje.

ŽMOGAUS CELIŲ PASKIRTIS
Anatomijos ir fiziologijos moks

las sako, kad žmogaus kūnas susi
deda iš mažyčių celių (narvelių) 
grupių, kitaip tariant iš celinių 
bendruomenių, kurių kiekviena 
grupė tūri atlikti tam tikrus orga
nizmo statančius arba išlaikančius 
uždavinius. Viena grupė stato kau
lus, kita nervus, o dar kitos sme
genis, raumenis, odą ir t. t. Tačiau 
kiekviena atskira maža celė kūne 
veikia viso organizmo gerovei.

Orgattizmui augant, celės nedidė
ja, bet jos daugėja skaičiumi besida- 
lydamos, nes kiekviena celė turi ga
ilį sūšiskaldyti j dvi tolygiai tobu
las cėlėS. Kiekviena jų, besidalijant, 
pefdūoda toliau — gera ir bloga — 
visą tai; kas buVo celės motinoje.

Colio ilgyje telpa daugiau 25,000 
celių, bet jei”, jas sudėjus viena ša- 
liū kitos, jos galėtų sudaryti ne 
daugiau fel' vieno colio ilgi- Kiek
viena celė yra toks darbininkas, ku
ris nuolat dirba gerovei tos visumos, 
kuriai ji priklauso. Visos šios celės, 
kepenų, širdies, plaučių, virškini- 
mct organų, tūri tą ypatybę, kad jei 
kokiam flors organui kas nors paken 
kia; jos tuojau ima atstatyti padary
tąją žalą, kraujas joms patiekia tų 
medžiagų, kurių joms reikia arba 
trūksta; Mokslininkai sako, kad 
šios celės taip sąmoningai ir pla
ningai atliekančios darbą, lyg tai bū 
tų dangoraižių arba geležinkelių 
statytojai.

Galvojimo įtaka

Žmogaus mintys ir įsitikinimai sa 
vo pobūdžiū turį įtakos galvojan
čioms celėms. Sakoma, kad žmogus 
gaB-įsimąstyti į jas'sveikatą arba li
gą) Baimė, rūpestis, pyktis, nusimi
nimas-dažnai žmogų apsargdina.

Pavyzdžiui, vidurių celės, kurios 
išskiria virškinamas sultis. Jeigu 
smegenys joms įkvepia netobulo 
virškinimo minčių, arba virškinimo 
sutrikimo minčių, nuo to kenčia ši 
tų celių veikimas. Tada jos daug 
mažiau sugeba išskirti pilnam virški 
nimui reikalingų sulčių. Visas kas 
kenkia šitoms celėms, įtraukia į 
bendrus negalavimus ir virškinamą 
sias sultis, ir padariniai būna tokie, 
kad nuo to nukenčia visas kūno mai 
tinimasis. Gyvybės energija sumažė 
ja, aftsparuttlas tampa mažesnis ir 
kūne pasislėpę ligų daigai gali ką 
nori daryti su pažeistomis celėmis.

Viduriai yra labai jautrūs tam 
kuris ką rųąsto. Jei gaunama blogų 
žinių apie savo artimuosius vidu
rių liaukos ima lyg džiūti, karš
čiuoti ir nustoja normaliai gaminu

VELYKINES DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South State St., Tel. WA 2-9354 

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūšų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių ir mūsų 
patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.
Per mus galite užsakyti, anksčiau Mes mielai priimame ir išsiunčiame 
sketbtus sovietų maisto produktus siuntinius, sudarytus iš siuntėjų nuo- 
bei pramonės gaminius, išskyrus au- savų daiktų bei produktų, 
tomobilius.

Jau ir vėl galima užsakyti šaldytuvus
Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. Garantuotą siuntinių pri- 
statyma attekame jau virš 22 metų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo artimuosius; tai mūsų skyiTUš, ■

— GORDON TRAVEL SERVICE. INC, —
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.
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sios virškinimo sultis, nes mintys su 
kasi aplink blogas žinias. Taigi, vi
durių celės yra ankštai susijusios 
su smegenų celėmis ir visomis kito 
mis organizmo celėmis.

Viltis ir pasveikimas 
Daūguma gydytojų vis labiau į-

sitikina, kad dvasinė ligonio būsena 
yra ankštai susijusi su jo pasveiki
mu. Tikėjimas pasveikti yra galin
gas gamtos padėjėjas, nes į kiekvie
ną kūno celę tūo būna įnešama vil
tis. Gi žmogus dažnai galvoją prieš
ingai, kad jis niekada riepasveiksiąs 
ir kiekvieną savo kūno dalį veikia, 
sielvartas, tamsusis nujautimas ir 
drąsos sunaikinimas, stipriai degra
duojant celių sąmonę ir-įvairias vei 
kiančių organų priemones. Todėl 
celių veiklos gajumas yra labai svar 
bus žmogaus gerovei ir nieko ne
galima apleisti, kad išlaikytume jį 
geroj būsenoj. O nepalenktas celių 
gyvenimas padaro žmogų neįkan
damą ligai.

j. mškns

D E M E S I O l
,,,,

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE
Si knyga nėra specialiai skirta 

kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams. nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala- 
imai kunigui.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina 5 dol., 720 pusi.

Illinois State 
turi pi

e gyventojai prie kainos
irldeti 5% taksų.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

CLASSIFIED GUIDE

PARDAVIMUI HELP W ANTED MOTERYS

23” Color TV, zig-zag sewing 
machine. Spanish oak AM-FM ste
reo, Electrolux vacuum, Remington 
typewriter. Ali very reasonable.

267-7474

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLEh 

SO and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
KiramifflmiiininiiiiHiiHniiiiuiiiiinHiimniHiiiiiiiiiiir^'jniiniiiinininiHiiiiiiiiimiinnirmmm

MISCELLANEOUS

10% — 20 ęį— 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West »5tb Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 ir GR 6-4330

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
NamiĮ, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi. 
mokėjimo są-.

J. B AC E V l'Ti U S

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-3233

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EKPRESS 

MAKŲtJETTK G1W PAROKI, ŠERY 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. TeL WA 5-2737
8333 «ūį. Haisted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu 18 Chi
cagos tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už-
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų
* rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuc
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5760 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiimiiiiiiiiimimiiiimiimiimmiiiimiiii

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air comdltioning į 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEETT METAL 
4444 S, VVestern, Chicago », Tfl.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2049 W. 63rd St., TeL 484-0421 

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

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. VILIMAS
828 WEST S4th PLACE 

Tettf. FRontier 6-1882

M ISCELLANEOUS

I REZIDENCINIAI,
UYbkomerciniai,
M | MEDICINOS IR y | KITOKĮ PASTATAUJ 2467 West 69th Street 

J TeL HE 4-7483

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4066 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60632. Tel. YA 7-598?

REAL ESTATE

2-jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 ir 2% ikamb. 
butai. Prie 70 ir Westem. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kainb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Calitornia. $19,000.

5$ž kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pėdų Bfe- 
verly Shorea, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

1W- aukšto (6% Ir 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kebų metų liuk

sus 3-jų butų mūrą. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

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

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi
gus $20,000.

$14,200 pajamų iš apartmentlnlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
Šildymas, air cond., geležinė tvora, 
36 p. sklypas. Arti ofiso, $12,500.

Gelsvas 2-Jų britų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Ker
pėtai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

Lotas dviem britam, 36 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Arti Marųuette Pko.
6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pkų. apyl. $20,900.

4 butų mūr. po 5 kamb. 50 p. 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas —- Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

EALESTATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai šilutUa gazu, 2 
Mito. garažas. Marąuette pke. $29,800.

2 no 5% kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam i-ūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų ištaigos. Tik 
HLOCC.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažša. Netoli mūsų |- 
staigos. $18,900.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Nestoru Avenue Tel. 471-0321
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SALES - MORTGAGES ■ HANA6EHENT

Member of M.L.3.
ALEI AATAS—REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd„ Cicero, OL Tel. OL 6-2233 
Tarime žfanttu namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarinlnose priemiesčiuose. Prašome niaukti | mūsų įstaigą 
Ir i&slrinkti ii katalogo.
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‘ FULL TIME "
SWITCHBOARD OPERATOR
Hrs 8:30 to 5. Čobd starting 
salary. ;

SIEGEL LUMBER C0.
4815 W. Grand, NA 2-2100

OFFTCE CLERK WANTED
Good Mrith flgūres? Good Safary, paid 
hoopltal plan. Permanent opening.

. Apply:
CHICAGO WIRE CRAFT CO.

r'~ - ~S. Ashland Avehne 
TEL. 248-5940

ATTRACTTVE

WOMEN
Between agee 20 to 40 to sėli 
cosmetics for large cosmetic manū- 
facturer. You will eam good com- 
missions for yourself.

CALL 471-1225
An Eątiai opportunity employer

Experienced Steno 

& Gen’l Office Giri
Ages i25 to 45. Excell. potential 
for advancement, steady year 
round employment. For interview 
call —

M0 4-8711
Mon. thru Friday

8:00 A.M. to 4:30 P.M., ........ -

H—o—
R E A L ES TAT E

Prie 68 Ir TVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypks. $24,500.

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

lį£ aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
Ir patalpa, bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13.9q0.

70 Ir Wasbtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. Ir butas rūsy S-jų kamb. 
$28,900.

VAINA REALTT
2517 W. Tirt St, BE 7-9515

tįį aukšto mūr. 5 It 3 kamb., 
Įrengtas rūšys, garažas. 64 ir Pulas- 
lri. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,500.

6 kamb. mūro “ranch” su 3-jų 
kamb. putu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklaivn. $82;oOO.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome T»x 

Notary Public

2787 W. 43 St. CL 4-2396

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4269 S. Maplewdod Av„ CL 4-7450

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

2 po 9 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šllama gazu, Marąuette pke 
$42,000.

60 p. sklypas 
nlul

12 - ----------
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Hooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. Slauri- 
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

9 kamb. mūr. "BuUt-lns”, kokli 
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Maro. pke. $20,500.

114 ankšto mūr. 6 ir 6 kamb. 1

HELP WANTED — MOTERYS

Steno - Typist
Shorthand or Dictaphone

Excellent salary, prof it sharing, 
free hospitalization and life 
Insurance.

Call Mr Kovarik 
CA 6-2140

WENDNAGEL&Co.

Full Time Or Part 
Time

GALS
YOU DON’T NEED 

EXPERIENCE FOR THIS JOB

PACKAGING
DEPARTMENT
HOURS: 7:30 TO 4 PM. 

MDDERN SKOKIE PLANT

CALL MR. JACKSON 
674-7500

Alteration

Experieneed to be able to Fit 
on Better Merchandise Apparel.

Fine Clientele. Congenial Sur- 
roundings.

Write to Bok AF 220 

225 W. Washington St. 

CHICAGO, ILLINOIS

.Exeelent opportunity! 
Inūnediate opening!

TYPIST
GENERAL OFFICE
All around giri with good typing 
skili. Good figure aptitude. Only 
those with above ųualifications 
need apply. 40 hour wėėk' Good 
salary a£nd benefits Permanent 
position. Apply now!

UNION LIHEN SUPPLY C0.
41^1 N. Ravenswood Avė. 

Chicūgo, Illinois 
TSL. — 505-1545

HELP W A N T E D — M O T E R Y S

HOSPITAL FACULTY POSITIONS 
AVAILABLE

Nursing Instructors positions in Medical-Surgical toimediatėly 
available. National League for Nursing accredited Diplomą Program. 
Bacheelor degree desired. Salary cosnmensurate with preparatioh 
and experience. - - f - 7

SALEM HOSPITAL 
SCHOOL 0F NURSING

81 Highland flve., Salem, Mass. 01970 

Contact MISS MARGARET LE TOURNEUA at

(617) 744-6000

MERCY HOSPITAL SCHOOL 0F NURSIHG
Plftsbūig, Pennsjdvania

TWO-YEAR DIPLOMĄ NURSING PROGRAM
Approved by the Pė. Statė Board of Nurše Examiners. Accredited by the 
National League for Nursing. Accepting Appiicatiorts now men and Wom- 
en. (Married or Single) for September, 1969. Living accommodationa for 
vvomen available įų nurses’ rešidęnce.

For further Information, write 
Send for Brochure

DIRECTOR OF THE SCHOOL OF NURSING 
Mercy Hospital, 1401 Blvd. of Allies 

Plttsbnrgh, Pa. 15219 412-3M-«<to

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SURGICAL

These Hospital Faculty positions are available inr- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bachelor Degree desirable.. Sala
ry open. Send resume, wire or call:

617 744-6000

SALEM HOSPITAL
SCHOOL 0F N U R S I N 9
81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

HELP VVANTEI) — VYRAI

WAR£HOUSEMEN
STEEL VVAREHOUSE 

NEEDS MEN FOR 
DAYTIME SHIFT

Good Salary — Co. Benefits. 

EARLE HOYT

ALLOY STEELS, IND.
3415 N. RUNGE AVĖ. 

Franklin Park, Tel. 455-4343

SCHOOL
CUSTODIAN
Morton Grove, Illinois

Steady year around work. 
Hours 1 P.M. to 9:30 P.M. 

Pension and insurance plan.

Ask for Mr. Stout

Y0 6-8200

LEADING MANUFACTCKER 
OP HAND TOOLS HAS 

BMMED1ATE OPENING FOtt

VVAREHOUSE
MAN
Draft Exempt

Exčellent Potential For AdvanceineUt. 
Ali tPringe BenefltA Paid.. Good _Rd- 
tirement Pj-ogram. Steady Year 

HoUnd Bmploymėnt.
For Interview Call 

MO 4-8711
Monday Thry Friday 

8.00 A.M. To 4:30 P.M.

PRINTING
OFFSET

TRAINEES
If you are a high scHool grad, 
draft exempt. aeeking an imusttal 
opportunity to learn a highpaylng 
trade. are willing to start at the 
bottom, and want to work with a 
company that will prortiote ydų, 
we can offer you an outstanding 
change to learn and grow, mėrit 
raises.

Call Diek Lavenka 
DE 2-5540

JANITOR
(Nightė)

Experiencdd in the care of vlnyl tlle 
floor. General janitor work. Exdel- 
lent. steady job. References atų re-
ąulred.

Apply In Per«om
PEERLESS SERVICE 
207 S. Wabash Avė--

Room 500

%



Marąuette Parko lituanistinės mokyklos iV-to sky riauk mergaičių grupė atlieka mokytojos F. Tarulie- 
nės paruoštą vaizdelį “Lietuva” mokykliniame Vasario 18-tos minėjime. Nuotr. Laimučio Degučio

Jasaitis ir kiti. Jie visi džiaugėsi 
vieningumu ir susiklausymu. Jų 
daugumą sudaro zanavykų kraš 
to žmonės, bet yra po vieną ki
tą narį ir iš kitų Lietuvos kam
pų.

AUTOMOBILIŲ LENTELIŲ . 
SPALVOS

Illinois valstijos sekretorius 
Paul Powell praneša, kad 1970 
m. automobilių registracijos len 
telių spalvos bus keistokos: ci-

Tą dieną pirm. F. Valaitis, trininiame fone numeriai bus
pasveikino narius ir svečius, pa
sidžiaugdamas, kad jų tarpe tu 
rime ir kitos profesijos svečių, 
kurie domisi ūkininkų judėjimu 
ir organizacija. Ūkininkai su
pranta visuomeninę veiklą, kaip 
sunkią ir nedėkingą, todėl joje 
dirbančius ne tik pasveikino, bet 
ir pagerbė. Jų tarpe buvo ir litua 
nistinio švietimo vadavai, Balfo 
veikėjai, spaudos atstovai.

arba raudonos arba juodos spal 
vos. Pirmą kartą nuo 1934 m. 
lenteles gamins ne šios valsti
jos įmonė. Metai Stamping kom 
panija iš Arkamsas, kuri paims 
$630,000 mažiau negu Illinois 
įmonė ėmusi per metus 7 mil. 
dolerių už lentelių išdirbimą.

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. vasario mėn. 24 d. 5

A. + A.

ANTANUI RAGAUSKUI mirus, ; 
žmonai, dukterims ir sūnui su šeimomis reiš
kiame gilią užuojautą.

Viktoras Puškorius 
su šeima

CHICAGOS AUKŠT. LIT. 
MOKYKLA MINĖJO

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĘ

je atsirado sujungti I a, I b, II 
a skyrių mokiniai su vaizdeliu 
“Lietuva, mano tėvų žemė.” Bu-

pašventusiems tiek darbo ir šir
dies. Jų visų darbas, iš tikrųjų, 
pakurstė tėvynės meilę mažųjų

Sveikino ir Jz. Vasiukevičius 
ir dėkojo už atsilankymą, gi mo 
terys, garbingos sąjungos na
rės visus pavaišino. Tegyvuoja 
ūkininkų sąjunga ir geri darbai.

A. Gintneris

Chicagos Aukštesnioji lit. mo
kykla Lietuvos nepriklausomy
bės 51 m. atkūrimo sukaktį pa
minėjo vasario 15 d. 10 v. r 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
©ugiejdojus JAV ir Lietuvos him 
nūs, minėjimą pradėjo dir. J. 
Masilionis. Jis savo trumpame 
žodyje paaiškino, kodėl mes mi 
nime nepriklausomybės šventę 
dabar, kada tos nepriklau
somybės seniai jau nebė
ra. Minime todėl, kad tėvai ir 
mokytojai tautinio susipratimo 
ir išsimokslinimo pagrindus ga
vo Lietuvoje, o tą susipratimą 
nori perduoti ir jaunimui. Iš 
jaunimo Lietuva nedaug terei
kalauja: būti tuo, kuo yra 
lietuviais, gerai mokytis litua
nistinėje mokykloje.

Minėjimui vadovauti buvo pa
kviesta Daina Danilevičiūtė (8 
kl.) , viena iš šių mokslo metų 
rediaktorių. Algiui Tamošiūnui 
(6 kl.) padeklamavus J. Minel- 
gos edl. “Tėvelių kraštas”, Jonas 
Juozevičius (7 kl.) paskaitė savo 
rašinį “Lietuva”, trumpai supa
žindindamas klausytojus su svar 
bosniais Lietuvos"- istorijos mo
mentais.

Scenoje išsirikiavo Silvija 
AJenskaitė (7), Jonas Juozevi
čius (7), Linas Danilevičius (7), 
Linas Majrtis (7), Daina Dani
levičiūtė (8), Vilija Bilaišytė 
(7), Danutė Siliūnaitė (8), Dai
na Jaraitė (7), Irena Patlabai- 
tė (8) ir Laima Petravičiūtė. 
Jie paskaitė ištraukas iš savo 
rašinių “Kaip aš pasitarnavau 
lietuviškumui Lietuvos jubilieji
niais metais”. Vieni kėlė lietu
vių vardą, kiti pasiryžo geriau 
mokytis, treti — dalyvauti lie
tuviškose pamaldose, daugelis 
— dalyvaudami taut. šokių šven 
tėję, taut. skautų stovykloje, 
veikdami lietuviškose organiza
cijose. Jaunųjų pasisakymai bu
vo trumpi, bet nuoširdūs.
• Daliai Eidukaitei padeklama
vus B. Brazdžionio “Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė”, mokyk 
los choras, vad. mokyt. muz. J. 
Mačiulio, padainavo A. Bara
nausko “Giedu dainelę” ir A. 
Vanagaičio “Laisvės varpą”. 
Mokyklos choras, neseniai įsi
steigęs, labai gražiai ima reikš
tis mokyklos gyvenime.

Dalis mokinių dalyvavo 12 
vai. Alto suruoštose iškilmėse 
prie paminklo žuvusioms už Lie
tuvos laisvę, kur D. Danilevičiū
tė, 8 kl. mokinė, tarė susirin
kusiems žodį. ; P. R.

vo gražu matyti mažiukus mo- širdelėse. Džiugu 'buvo girdėti 
kinius, pasipuošusius tautiniais ' mokinių gražią lietuvišką tarse-
rūbeliais, taip rimtai ir gražiai 
dainuojančius, šokančius ir dek
lamuojančius. Po to pasirodė 
jaunesioji mokyklos ansamblio 
grupė su savo dainelėmis.

IV skyriaus mokiniai atliko 
vaizdelį “Lietuva”. Tai buvo iš 
įvairių, tai dienai .pritaikytų, ei
lėraščių grupinė deklamacija.

Toliau sekė III skyriaus moki
nių tautinis šokis - dzūkų polka. 
V skyrius buvo paruošęs vaizde
lį “'Lietuva iš tolo,” kuris tikrai 
buvo įdomiai ir gražiai atliktas.

Po to IV skyriaus mokiniai 
labai gerai pašoko žvejų polką. 
Istorinį montažą “Lietuvos Di* 
dieji kunigaikščiai” atliko VII 
ir VIII skyrių mokiniai, kiekvie
nas iš jų papasakojo apie atski
rų kunigaikščių svarbiausius žy
gius ir kitus valstybinius dar
bus.

Tautinį šok} malūnėlį vikriai 
pašoko VI ir VU skyrių moki
niai. Po jų vyresnioji ansamblio 
grupė nepaprastai gražiai padai 
navo keletą savo dainų.

VI skyriaus mokiniai savais 
žodžiais atpasakojo ir išryškino 
mūsų himną.

Minėjimas buvo baigtas iškil
mingai sugiedotu Lietuvos Him
nu.

Už šio minėjimo suruošimą di
delė padėka priklauso mokyklos 
vedėjui, visoms mokytojoms ir 
mokyklos ansamblio vedėjui,

MARQUETTE PARKO LITU
ANISTINES mokyklos 
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Marąuette Panką Lituanistinė 
mokykla kiėkvieneriais metais 
mini Lieuvos nepriklausomybės 
sukaktį.

Šiais metais tas 'minėjimas į- 
vyko penktadienį vasario 14 d. 
J parapijos salę suėjo visi litua
nistinės mokyklos mokiniai, pa
sipuošę tautiniais ženkleliais. Jie 
užpildė beveik visą šalę, tik ke
letas eilių buvo palikta mokinių 
tėveliams. Minėjimas buvo pra
dėtas Amerikos himnu. Kaip jau 
įprasta, 'kiekvienas lituanistinės 
mokyklos skyrius. ..pasirodė su 
savo-programa. Pirmieji aceno-

Minėjimas nors buvo trumpas, 
bet įspūdingas, ką liudijo žiūro
vų - mokinių ir tėvelių gyvas 
pritarimas. M.A.

ŪKININKAI TURI 
VISUOMENES PASITIKĖJIMĄ

Ūkininkai, kurie turėtų rody
ti mažiausiai susirūpinimo visuo 
meniniu veikimu, Ohicagoje, su
siorganizavę į Lietuvių Ūkinin
kų sąjungą, rodo pasigėrėtinai 
gražų organizuotą veikimą ir 
atliėka daug darbų. Pavyzdžiui, 
kai vyksta Balfo Chicagoje ru- 
dėns vajus, tai pirmieji aukų 
rinkėjai ir seniūnai įsiregistruo
ja ūkininkai. Ir ateina kaip sa
vanoriai bei surenka gražią pi
nigų sumą, kaip V. Kregždys, 
F. Valaitis, J. Palubinskas, J. 
Jakaitis, P. Skrinsikienė.

Arba įstojimu į LF nariu su 
šimtine ar daugiau, kaip Pr. 
Račiūnas, V. Kregždys. Į Fondą 
įstojo ir pati ūkininkų sąjungą 
su $400., o pereitų metų vaka
rienės metu__ sąjungos sekre
torius, buv. ūkininkas iš ISintau- 
tų, Šakių apakr., įstojo į LF su 
visa $1000. Lietuvių Ūkininkų 
sąjungos skyriui visą laiką pir
mininkauja Feliksas Valaitis.' 
Ūkininkai neseniai Gintaro salė
je, Marąuette Parke, turėjo bly
nų balių, kuriame dalyvavo apie ■ 
70 narių ir svečių. Tuomet juos 
sveikino dr. L. Kriaučeliūnas, J.

A.-J-A. JUOZUI STROLIAI
muzikui ir kompozitoriui, mūsų sąjungos nariui ir 
iždininkui staigiai mirus, reiškiame nuoširdžią už
uojautą jo ŽMONAI ir artimiesiemse ir kartu liūdi* 
me.

Lietuviy žurnalistų Sąjungos 
Čikagos Skyrius

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
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 proc. 

mokesčiams.

2.00
3.00

5,00
4.00
2.75
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DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:

V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas.............. ............... ......... $6,00
{Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas .............................

(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS

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

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų

$5.00

žodynėlis.................$2.00
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų, kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba. . " • •- • ■ ■ 1
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Huy mieste Belgijoje buvo iš
kilmingai palaidotas Nobelio 
taikos premija atžymėtas domi
ninkonas kunigas Pire, labiau
siai pasižymėjęs savo veikla ka
ro pabėgėlių ir tremtinių globo
je. Gedulingas Mišias aukojo 
26 domininkonų kunigai.

FUNERAL HOME

A. -f- A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI 

Brockton, Mass., mirus, jo žmoną. Liet. Pašt. S-gos 

narę STEFJĮ MERECKIENĘ. jos šeimą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacllUlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

Lietuvių Paštininkų Sąjunga

A.-Į-A. '
JOHANNA STOŠKUS

PO TĖVAIS ZEMONT

Gyveno 15300 S. Boea Rio Drive, Oak Forest, Illinois..
Mirė vas. 21 d., 1969 m., 11:55 v. vak., Sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys — Josephine Rus- 

gis, jos vyras William ir Helen Martiniak, jos vyras Thomas, 
5 anūkai, 10 proanūkai, 3 seserys — Sophie Mikutis, švogeris 
Frank, Mary Rupslauskas, Agnės Gutowski ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė prie Tretininkų, Apaštalystės Maldos ir Alto
riaus Puošimo draugijų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
Street. Laidotuvės įvyks antrad., vasario 25 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, seserys ir kiti giminės.
Laid. direkt. Lackawicz Ir Sūnūs, Telef. RE 7-1213.

■R.

JULIA KNiBER (Kniburis)
PO TĖVAIS STOČKUTE

Gyveno 7601 S. Campbell Avenue, Chicago, Illinois
Mirė vasario 22 d., 1969 m,., 4:53 vai. p.p., sulaukusi 

74 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Paliko giliai nuliūdę: duktė Bernice, du sūnūs John ir 

Stanley, marti Aneta, Trys dukterys — Mary Petrick, Bar
bara Swist, Julia Jamen su šeimomis ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. 
\Western Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 20 d:, 
9 vai. ryto iš koplyčios į Švenčiausios P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią ir iš jos į šv. Kazimiero ka
pines.

Praneša nuliūdę: GIMINES.
Laid. direkt. Mažeika-Evans — Telef. RE 7-8600.

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 
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 

Šv. jonas Bosko, kun J. Lemoyne 
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc. 

mokesčiams.

3.50
1.90
2.00
1.00
3.00
9.00
2.00
3.00
2.00
3.00

Perskaitė Dranga. duokite kitiems pasiskaityti

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi.

LA|DOTUVIQ DIREKTORIUSf ą T < Z •’ ’ J .T

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO I

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street 1

Didžiausias Paminklams Planų 1 
Pasirinkimas Visame Mieste. (

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

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS Vįįjr 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS s

2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2346
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2L08--66
r /

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

LACKAWICZ IR SOROS
Tek REpubUc 7-1218 

Tek Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel

8807 S. LITDANICA AVĖ.

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

8819 S. LITDANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

TeL OLympic 2-1088

UWN FUNERAL HOME 
Slgmund L Sutkus

7909 STATE RD„ OAKLAWN. DLL.

s



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. vasario mėn. 24 d.

X Tėvų marijonų vienuolijos
visuotinis susirinkimas - kapitu
la prasideda šiandien Marijonų 
seminarijos name, Clarendon 
Hills, III. šv. Kazimiero pro
vincijos kapituloje svarstomi 
trejų metų atlikti darbai, vie
nuolijos nuostatų atnaujinimo 
projektai ir renkami delegatai į 
generalinę kapitulą, kuri bus ge
gužės vidury Romoje. Šis susi
rinkimas baigsis vasario 27 d.

x Geraširdiškos aukos stipri
na spaudą ne vien materiališkai, 
bet ir dvasiškai. Tai žinodami 
skaitytojai ją remia. Aukų pri
siuntė: po 4 dol. — U. Vingily- 
tė, V. Salučka; po 3 dol. — A.
L. Telyčėnas, A. Balvočius, Iz. 
Atkočaitis, VI. Pranokus, V. 
Vinelovas, P. Kasparavičiūtė, A. 
Biveinis, A. Skučas, J. Baltro- 
maitis, F. Kupcikevičius, A. 
Dumčius, P. Griganavičius, Jz. 
Augoitytė; po 2 dol. — J. Mi
kėnas, L. Stukas, St. Širvienė, 
Fr. Masiulionis, J. Brazauskas, 
A. Dirgėla, K. Dulevičius, P. 
Kleinotas, P. Mikšys, I. Jurce- 
vičius, Al. Rudzitas; po 1 dol. —- 
Mary Navitsky, Ant. Pakeltis, 
Br. Jonynienė. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

X Chieagos Lietuvių filatelis
tų dr-jos biuletenio “Lietuva” 
išėjo naujas numeris. Jame aps
tu žinių ir nuotraukų iš filatelis
tu gyvenimo.

X LK Susivienijimo 95 kp.
sekretoriui Pr. Zelbai išsikėlus 
iš Chieagos, ligos ir gyvybės 
draudimo mokesčius nariai mo
ka naujam sekretoriui Antanui 
Kareivai, 7030 S. Rockwell, Chi
cago, UI. 60629. Telef. PR 6- 
0588.

X Dėkoju iuž kalėdines korte
les — rašo mums Paul Stevens 
iš Los Angeles, Oalif., siųsda
mas 5 dol. auką. Dėkojame.

x Janina ZabuIionJenė (Ha- 
milton, Kanada, būdama įgalio
ta savo mirusiojo vyro a. a. Na
poleono Zabulionio, Lietuvos 
kar. majoro, ir pildydama jo 
pageidavimą ir prašymą, atsiun
tė Lietuvių Fondui $200.00, pa
didindama jų — dviejų įnašą 
iki $1,000.00.

Algimantas Dragunevičius, 
LF įgaliotinis, įamžino Lietuvių 
Fonde jo vadovaujamą Hartfor
do Lietuvių Radijo programą 
“TĖVYNĖS GARSAI” su 100.- 
00 įnašu. LF adresas: 6043 So. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629. (pr.)

X Motina Immaeulata, viena 
pirmųjų šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno steigėjų, šiandien 
Chicagoje mini savo 89-jį gim
tadienį.

x Kun. A. Grauslio paskaita,
paskutinė prieš Velykas, įvyks
ta vasario 25 d. 7 v. v. Manąuet- 
te Parko parap. salėje. Visi 
laukiami.

x '‘Chicago Tribūne” įsidėjo 
ilgesnį laišką apie a. a. adv. A. 
Olį, sanitarijos distrikto prezi
dentą, iškeldamas velionies nuo
pelnus. Pridėta ir nuotrauka.

X Jonas Veiveris, Chicago, 
UI., parėmė “Draugą” 5 dol. au
ka. Dėkojame.

x Jei gyvenate Chicagoje Ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ii gal mokate už $25,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 149 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 117 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (pr.)

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Mapie- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. Vi. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 48 St, 
CL 4-2390. t (sk.)

CHICAGOS ŽINIOS
KATALIKAI LšLEIIttlA 
MILIJONUS MOKYKLŲ

UŽLAIKYMUI

Chieagos arkivyskupijos kata
likai kasmet išleidžia 60 mil. do
lerių pradinių mokyklų užlaiky
mui šiuo metu auklėjami 247,- 
417 mokinių 429 mokyklose. Tė
vai už mokslą užmoka 21 mil. 
dolerių, parapijos sudeda 25 mil 
dolerių, ir seselės mokytojos sa 
vo patarnavimu prisideda su 12 
mil. dolerių. Miesto viešosios 
mokyklos už šių vaikų išmoks
linimą turėtų išleisti net iki 150 
mil. dolerių. Kai viešosios mo
kyklos išleidžia iki $900 (vidu- 

'tiniai) kiekvienam moksleiviui, 
katalikiškos mokyklos vidutiniai 
išleidžia apie $240. šiais metais 
apie 18 procentas katalikiškų 
mokyklų užbaigs mokslo metus 
su deficitu. Galimas dalykas, 
kad parapinės mokyklos pakels 
mokslapinigius 20 proc. Illinois 
valstijos vyskupai prašo, kad 
valstija kokiu nors būdu prisi
dėtų mokyklų palaikymo išlai
doms padengti.

NURIEDĖJO NUO BĖGIŲ

Septyni Chicago Northvves- 
tem geležinkelio prekiniai vago
nai nuriedėjo nuo bėgių prie 
Ashland ir 15-tos pervažos. Du 
vagonai nuo tilto buvo nukrypę 
virš gatvės. Sužeistųjų nebuvo.

40,000 NORI ATSISKIRTI 
NUO GARY MIESTO

Apie 40,000 Gary miesto Glen 
Park rajono baltųjų gyventojų 
bando per Indianą valstijos le- 
gislatūrą pakeisti įstatymą, ku
ris jiems kol kas apsunkina tei
siškai atsiskirti nuo Gary mies
to. Negras meras Riohard Hat- 
cher pareiškė, kad toks žygis 
turi rasistinių atspalvių.

. KUNIGAS KANDIDATAS Į 
MERUS

Kun. Leo Hesnkel, 72 metų, 
buvęs Šv. Juozapo parapijos Pe
ru, M., klebonas, jau išėjęs į 
pensiją, žada kovo 4 d. stoti ne
partiniu ikandidatu į to mieste
lio mero postą.

BENAMES ŠEIMOS U2EME 
VALDIŠKUS APARTMENTUS

Trylika šeimynų, gaisro metu 
netekusių .pastogės, įsikraustė 
į tuščią valdišką apartmentinj 
namą, 3100 W. Washington. 
Federalinės butų administraci
jos pareigūnas, policijai atsisa
kius šeimynas iškraustyti, davė 
leidimą ten apsigyventi kol joms 
bus rasta kiti butai.

..NAŠLE PALIKO MILIJONĄ
Agnės Murdhisan, 81 metų, 

gyvenusi Evanstone, testamente 
paliko $1,033,470. Anūkei pasky
rė $653,390. Dviem seserims ir 
trims draugams paskyrė liku
čius. Federalinis iždas pomirti
niais mokesčiais pasiėmė $262,- 
650. Illinois valstija gavo 
$96,044.

Tarptautine lėktuvų patarnautojų 
gražuole išrinkta Virginia Lee Gol- 
den, 23 m., amerikiečių Braniff oro 
linijos tarnautoja. Rinkiniai įvyko 
Del Este, Urugvajuj.

X Stasys Jankauskas, Wood- 
haven, N. Y „uolus “Draugo” 
skaitytojas, parėmė dienraštį 5 
dol. auka. Dėkojame.

Marųuette Parko lituanistinės mokyklos I ,11 ir III skyriai dainuoja 
16-tos minėjime.

tos mokyklos surengtame Vasario 
Nuotr. Laimučio Degučio

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

__ Nikodemas Jodka, kun.
Mykolo Jodkos, MIC, Argenti
nos misijonieriaus, tėvas mirė 
Lawrence, Mass., ir palaidotas 
to miesto katalikų kapinėse va
sario 17 d. Liko keturi sūnūs.

— Prel. J. Tadarauskas pir
masis įsijungė į Krikščionio 
gyvenime” prenumeratorius - 
rėmėjus. Po jo sekė kun. V. 
Kriščiūnevičius, dr. J. Songaila, 
prel. A. Deksnys, kun. dr. A. 
Juška ir eilė kitų. Paaukoję 100 
dol., jie gaus 20 pirmųjų “Krikš 
čionio gyvenime” tomų.

— Aktoriui ir rašytojui An
tanui Škėmai, tragiškai žuvu
siam, atminti yra rengiama a- 
kademija spektaklis. Akademi
jai rengti sudarytas komitetas,

' kuris pasiskirstė pareigomis ir 
darbais Administracija: L.
Heningas, R. Korsakas ir S. Ši- 
moliūnas. Meno vadovybė: J. 
Pusdešris, D. Juknevičiūtė, D. 
Jankienė, V. Ogilvis ir A. Pleč
kaitis. Akademija įvyks š. m. 
balandžio mėn. vieną sekmadie
nį Detroito Lietuvių namuose, 
3009 Tillman St. Programoje: 
Kalbėtojo žodis apie Antano 
Škėmos kūrybą ir meninėje da
lyje Antano Škėmos veikalų iš
traukų spektaklis, susidedąs iš 
“Šventosios Ingos”, “Živilės”, 
“Baltosios drobulės”, “Čelestos” 
ištraukų. Išpildyme dalyvauja 
Detroito meninės pajėgos. Pla
čiau bus vėliau.

■— Kun. dr. Povilas Ragažins
kas, ilgesnį laiką dirbęs Pecos, 
Texas, persikėlė .pavaduoti ser
gančio klebono į 'kitą tos pačios 
vyskupijos parapiją. Jo dabar
tinis adresas: P. O. Bax 999, 
Deming, N. Mex. 88030. Kun. dr. 
P. Ragažinskas kurį laiką gyve
no Čilėje, vėliau ilgus metus pro 
fesoriavo universitete, Kolumbi
joje.

— Lithuanian Carvings By Jur 
gis Baublys, tokiu pavadinimu 
General Motors leidžiamas laik
raštis “The Fisher Body Crafts 
man” patalpino straipsnį papuoš 
tą net penkiomis nuotraukomis. 
Laikraštis leidžiamas minėtoje 
kompanijoje dirbantiems ir spau 
dinamas 60,000 egzempliorių. 
Straipsnyje pažymima, kas J. 
Baublys atkūręs iš paveikslų ir 
atminties senovės lietuvių įran
kius, padargus, ornamentus ir 
net pastatus. Straipsnio autorius 
medžiagą ėmė, kai (buvo mūsų

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Vasario 1 d. Cicero Šv. Anta

no parapijos bažnyčioje kun. P. 
Patlaha palaimino moterystės 
ryšius dviejų jaunų lietuvių in
teligentų : Antano Paulavičiaus 
ir Dalios Ališauskaitės.

Antanas Paulavičius yra sū
nus Bronės ir mokytojaus An
tano Paulavičių. Yra baigęs ame 
rikiečių aukštesniąją mokyklą. 
Atitarnavęs kariuomenėje, bai
gė Chicagoje policijos mokyklą 
ir šiuo metu tarnauja Chieagos 
policijoje. Antanas yra sąmonin
gas lietuvis. Pasižymi pareigin
gumu ir drausmingumu. Yra 
geras katalikas, kurį laiką lan
kė Italijoje saleziečių gimnazi
ją. Dėl savo pareigų studijas 
yra nutraukęs, bet dar jaunas 
ir jas dar gali baigti.

tautodailės paroda Centrinėje 
bibliotekoje, šia proga pažymė
tina, kad Jurgis Baublys iš pro 
fesijos (Lietuvoje) buvo agro
nomas. (aln)

— A. a, Ona Paltienė mirė 
staiga vasario 12 d. Los Ange
les, Calif., žinomo kolonijos vei 
kėjo teis. Stasio Paltaus žmona. 
Vasario 15 d., dalyvaujant gau
siam būriui lietuvių, iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios buvo palai
dota Šv. Kryžiaus kapuose. Pa
žįstami teis. S. Paltų ir jo sūn. 
Alfredą, neteikus mielos žmonos 
ir rūpestingos motinos, laibai už 
jaučia.

— Joseph Green (Zelenekas) 
čia gimęs jaunuolis atitarnavęs 
JAV kariuomenėj, jau keli me
tai kaip renka žymesnius meda
lius. Turi pora ir Lietuvos meda 
lių. Norėtų gauti ir daugiau 
Lietuvos medalių. Jei kas turė
tų ir norėtų jam parduoti, už 
tai pagal vertę atlygins. Turi 
susirinkęs įvairių tautų keletą 
šimtų medalių. Jo adresas, 
Josepfh Green, 3913 Parde, Dear 
bom, Mioh.

Clevelando skautės su darbeliais 
Kaziuko raugei. Iš kairės j deši
nę: Iris Belžinskaitė, Julytė Igna- 
tavičiūtė, Danutė Januškytė.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

KANADOJ
— Pr. Baltuonio skulptūros 

darbų paroda suruošta Prisikė
limo parapijos parodų salėje 
vasario 8—9 d. Toronte sutei
kė visuomenei didelio meninio 
pasigėrėjimo. Dievo apdovano
tas skulptoriaus gabumais že
maitis nuo Skuodo P. Baltuonis 
paima į rankas medžio šaknį, 
jau paskirtą pavirtimui į dul-

Dalia Ališauskaitė yra dukra 
mokytojos Birutės ir Juozo Ali
šauskų. Yra baigusi amerikiečių 
aukštesniąją ir Cicero aukštes
niąją lituanistinę molkyklą. Stu
dijuoja ir siekia aukštojo moks
lo. Dalia, lankydama GAL mo
kyklą, pasižymėjo tvarkingumu, 
darbštumu. Yra sąmoninga lie
tuvaitė, priklauso skautų sąjun
gai.

Į vestuvių banketą Cicero Šv. 
Antano parapijos salėn buvo 
susirinkęs gausus būrys juod- 
viejų giminių, draugų, kaimynų 
bei pažįstamųjų pasveikinti 
jaunuosius į naują gyvenimą ir 
palinkėti, kad Aukščiausias lai
mintų jųjų naują gyvenimą ir 
kad laimė lydėtų jų gyvenimo 
žingsnius. rd

kės, paglosto, papiausto, padro- 
žia ir paverčia gyvu daiktu: 
tai ilgakaklės gulbės, pingvinai, 
laukinė mergaitė, vienuolės, mo
tina ir vaikas, vartininkas ir 
kt. Taip viskas gyva, natūralu, 
kiekvienas įrėžimas pritaikintas 
prie gamtos šaknų linijų. Gam
ta pradėjo, skulptorius P. Bal
tuonis išbaigė. Per Expo 67 
Montrealyje Place (Salute Expo 
67) VilleMarie (garsiausias Ho- 
telis) meno direktorius pakvie 
tė P. Baltuonį su savo kuri
niais dalyvauti meno parodoje. 
Kadangi salė išnuomavimui kai
nuotų keletą tūksstančių dole
rių, kuklus žemaitis atsikalbinė
jo dalyvauti. Tat buvo kamba
rys duotas nemokamai, kad tik 
dalyvautų. Rezultate, iš viso 
pasaulio meno galeriją perėjo 
tūkstančiai žiūrovų ir gėrėjosi 
lietuvio menu. Buvo parduota 
arti 50 skulptūrų į visus pašau 
Ko kraštus: Europą, (Paryžių, 
Londoną ir k.), Aziją. Ant kū
rinių užrašyta P. Baltuonio pa
vardė.

Iš pasikalbėjimu su kukliu 
skulptoriumi paaiškėjo P. Bal
tuonis lanjkė gimnazijas Skuode 
ir Kaune “Pavasario”. Tada 
pasireiškė gabumai piešime, bet 
neturėjo sąlygų studijuoti me
no mokykloje. Kanadoje, Mon
trealyje, drožinėti pradėjo prieš 
8 metus. Expo 67 meno vado
vai paskatino dirbti skulptūras 
iš medžio šaknų ir toliau.

Dabar P. Baltuonis pragyve
na neblogai. Iš skulptūros dar
bų užsakymų užtenka.

Man atrodo, kad ir ateityje 
jo kūriniai bus išgraibstyti, nes 
tikrai meniškai, patraukliai 
suikurti, o svarbiausia origina
liai. Manau, kad šioje srityje 
konkurentų neturi. Tylus, kuk
lus žemaitis, šiuo metu lanko 
Fine Arts of Montreal Museum 
school.

Mano sugestija, kad P. Bal
tinis turėtų atidaryti parodar 
Amerikoje. (J. Karka)

VOKIETIJOJ
— šalpos draugija Labdara

Vasario 9 d. Stuttgarte įvyke 
pirmas metinis draugijos susi 
rinkimas. Draugijos pirm. J 
Gleanža ėmėsi naujų priemonii 
aukotojams verbuoti. Siųsdama 
d-jos įstatus, jis kreipėsi į vrr 
šimto pažįstamų bei žinomesni 
lietuvių užsieniuose. Su kėlėt' 
iš jų užsimezgė susirašinėjimai 
kaip plačiau suorganizavus au 
kų rinkimą. Ypatingai šiltai sv 
surinki-m «« sutiko pirminink 
pranešimą apie labai palank 
Šveicarijos lietuvių b-nės prita 
rimą djos tikslams. Reikia at 
minti, kad negausus tenykščii 
lietuvių būrelis savo laiku dos 
niausiai parėmė Vasario 16 gim
nazijos steigimą. Draugija turi 
30 narių. Pernai jie suaukojo if 
viso apie DM.3000. Arti DM100C 
išleista nepasiturinčiųjų vaikr 
mokslapinigiams gimnazijoj-" 
apmokėti. Neseniai Vokieti
jon atvykusiam vargingam mo
kiniui nupirkta drabužių. Keis
tai mokinių padalinta kišenpi
nigių. šiems reikalams išleista 
apie DM 600 — Studentams pa
remti išduota taip pat DM 600 
pašalpų. Nuo naujų metų kun. 
K. Senkus ir ponai Glemžos glo
boja po vieną mokinį, mokėda

mi kiekvienam DM 50. • dydžio
mėnesinę stipendiją.

Visuotinis sus-mas, įsitikinęs, 
jog v-ba, kad ir mažomis lėšo
mis, sėkmingai vykdo d-jos 
užsibrėžtus tikslus, pareiškė jai 
o ypač jos nepailstančiam pir- 
mininlkui, nuoširdžią padėką. 
Kalbant apie užsieniečių para
mą paaiškėjo, kad gauta patari
mų kviesti rėmėjais seniau Vo
kietijoje aukštuosius mokslus 
baigusius, dabar JAV ir kitur 
užsieniuose gerai įsikūrusius lie
tuvius, nes jie iš patyrimo pa
žįsta sunF.dą moksleivijos būklę 
Vokietijoje. D-jos v-ba imasi i- 
niciatyvos įkurti pastovią jau
nimo stovyklą gražioje ii’ vi
sais atžvilgiais patogioje vieto
je. Nes pernai vykusią skautų 
stovyklą ištiko katastrofa, kai 
prasidėjus liūtims, ji buvo 
apsemta. Naujus metus d-ja 
pradeda su viltimi, kad pavyks 
padvigubinti narių skaičių ir 
bent 50% sukaupti daugiau lė
šų. Tai visi tautiečiai esate nuo
širdžiai kviečiami jai padėti.

P. Gudelis

PERU
__ Lietuvaitė misionierė Ma

rija Širdies Jėzaus, kuri praei
tais metais buvo atvykusi į 
Chicagą, rašo, kad keturios jų 
vienuolyno seselės, lėktuvu grįž
damos iš rekolekcijų, audros bu
vo priverstos nusileisti miškuo
se. Ji rašo, kad lėktuvas nenu
sileido ir negalėjo nusileisti Re- 
ąuenoj, nes tuo laiku ten buvo 
didelis vėjas, audra ir Ketus, bu 
vo dideKs pavojus. Taigi turė
jom naktį praleisti pilnoj “šei
voj,” be jokių žmoniškų patogu
mų, be maisto, be jokio poilsio, 
nes juodas debesys uodų neda
vė nei minutės ramybės. Ir čia 
Dievas mums davė malonės pa
žinti tikrąjį miškų gyvenimą 
nors vienai dienai ir vienai be
miegei nakčiai.

Kaip žinote kad turėjom mer
gaitėms gimnaziją, pradžios mo
kyklą ir mergaitėms mokyto
joms seminariją. Dabar, atima 
iš mūsų tą mergaitėms semina
riją. Labai gaila, 'bet ką darysi. 
Ne tik mums, Ibet viso 20 tų se-i 
minorijų nebeveiks nuo 'šių me
tų. Trūksta valstybei pinigų. Ir 
mums labai daug tas reiškia. 
Neturėsime pusės pajamų, kur 
turėjom ir iš (kurių galėjom už
laikyti drauge su aukomis mer
gaitėms prieglaudą. Bus daug 
sunkiau, bet tikimės ir turim 
viltį Dievuje, kad mus neapleis 
ir padės mums kitokiu Jo žino
mu būdu.”

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IRC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
J. LIEPONIS

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

* ant visų taupymo 

certifikatų

per annum

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS
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PRANGOZIJOJ
— Ryšium su ministerio Pet

ro Klimo mirtimi Paryžiuje gy
venantis jo sūnus gavo daug 
užuojautos pareiškimų ne tik
tai iš lietuvių, bet ir iš jo tėvą 
pažinusių prancūzų. Oficialūs 
raštai buvo gauti iš Prancūzi
jos užs. reikalų min-jos proto
kolo šefo ir Belgijos ambasado
riaus Paryžiuje, nes velionis 
prieš Ikarą buvo akredituotas 
taip pat ir prie Belgijos kara
liaus. Gedulingos Mišios už mi
rusįjį buvo atlaikytos Prancūzi 
jos LB valdybos pirmininko kun. 
J. Petrošiaus. Nepriklausomy
bės akto signataro mirtis buvo 
paminėta didžiųjų Paryžiaus 
dienraščių ‘^Le Figaro” iir “Le 
Monde”, kurie iškėlė Petro KK- 
mo nuopelnus Lietuvai ir jos 
santykių sustiprinimą su Pran
cūzija.

— Bronius Vytis - Vrublevi- 
čius, tarnavęs prancūzų svetim
šalių legijone ir kurį laiką gyve 
nęs Paryžiuje, išleido savo atsi
minimų knygą, pavadintą “Lie
tuviai legijonieriai Vietname”. 
Knyga turi 86 psl., kainuoja 
10 F. Autorius gyvena Toronte, 
Kanadoje, dirba imigracijos į- 
staigoje ir gyvai dalyvauja Ke- 
tuvių veikloje. Gyvendamas Pa
ryžiuje uoKai talkininkavo ben
druomenėje ir 'buvo Pr. LB Ikraš 
to valdybos narys.

— Prel. Audrys - Juozas Bač- 
kis, buvęs nunciatūros sekreto
riumi Costa Ricoje, nuo 1968 
m. lapkričio 1 d. paskirtas nun
ciatūros pirmuoju sekretoriumi 
Ankaroje, Turkijoje. Vykdamas 
į pasl’.pyrimo vietą, 1968 m. lap
kričio 17-21 d. lankėsi savo 'bro
lio Ričardo šeimoje.

John Shaffer, 49 m., vienu metu 
buvęs prez. Nixono lėktuvo pilotas, 
paskirtas JAV aviacijos administ
racijos viršininku. JiB čia matyti 
savo kabinete Washingtone.

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOQAS 

Prealdont

t I


