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EFEKTYVIAI PAMINĖTA 
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ 

ARGENTINOJ
Plačiai apie tai rašė laikraščiai ir rodė televizijos stotys

Du žymiausi Argerttinos dien- plačiai, bet spausdino tai ryškio-

PAŽANGA IR KATALIKŲ 

BAŽNYČIA

Šv. Tėvo žodis Italiios medikams

raščiai “La Prensa” ir “La Na
tion”, plačiai žinomi ir tarptau
tiniuose sluoksniuose, neseniai 
susilaukė šimto metų amžiaus. 
Argentinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos sąjunga sudarė delega 
ciją ir nusiuntė ją į abi redakci
jas jų pasveikinti tokia proga ir 
padėkoti už palankią paratną lie 
tuviams. Delegacija abiejose re
dakcijose buvo maloniai priimta, 
redakcijų atstovai su delegacija 
nusifotografavo, kitą dieną įdėjo 
iliustruotus to įvykio aprašymus.

Netrukus po to buvo progos 
dar kartą įsitikitni, kad toki šilti 
santykiai su Argentinos didžiąja 
spauda yra ne tik jubiliejiniai, o 
ir nuolatiniai, pastovūs.

Argentinoje jau ketvirti metai 
irgi oficialiai, specialiu vyriausy
bės dekretu skatinant, minima 
Pavergtųjų Tautų savaitė. Tik ji 
čia minima spalio gale. Šiemet 
tam buvo skirtos spalio 26-31 die
nos. Iškilmės prasidėjo sekmadie
nį, spalio 26 d., Buenos Aires ka
tedroje, kur pamaldas laikė vys
kupas E. Sigura, giedojo V. Ry- 
mavičiaus vadovaujamas lietu
vių choras. Po to iškilmės buvo 
prie Argentinos laisvės pamink
lo, kur, plėvesuojant devynių pa
vergtų Europos tautų (jų tarpe ir 
Lietuvos) vėliavoms, buvo pa
dėtas PET delegacijos laurų vai
nikas. Kalbėjo Jaunųjų argenti- sekoje sovietų valdžia paskyrė lė- 
niečių PET draugų pirmininkas šų seniesiems paminklams atnau
dr. Rodrigo Roranzo, PET delega 
jos pirmininkas C. Mihailescu 
(rumunas), o Pav. Tautų savai
tės deklaraciją pristatė ir perskai
tė PET delegacijos narys Argen
tinoj K. Junevičius. Iškilmių me
tu prie vėliavų buvo Argentinos 
karinė garbės sargyba, grojo ka
riuomenės orkestras. Iškilmėse 
dalyvavo daug lietuvių, jų tarpe 
ir nemažas būrys jaunimo su vė
liavomis, tautiniais drabužiais. 
Pranešime apie tai pabrėžta, kad 
“visi( dienraščiai rašė, visos radi
jo stotys kalbėjo ir visi keturi TV 
tinklai rodė šias iškilmes”.

Iš iškarpų matyt, kad dienraš
čiai, ypač didieji — “La Prensa” 
ir “La Nation” apie šias iškilmes 
ir iš anksto ir po jų rašė ne tik

Nutoii Duc Lap jauai viotnamiočiai žygiuoja kovon prieš komunistus

se pirmutinių puslapių vietose, o 
“La Prensa” tam reikalui net ir 
vedamąjį straipsnį paskyrė (pa
naudodama Vliko atstovo pateik
tą medžiagą).

Spalio 28 d., Pavergtų Tau
tų savaitės proga K. Junevičius 
skaitė paskaitą apie LietuVą, jos 
praeitį ir dabartį Buenos Aires 
priemiesčio Sarandi Rotary klu
be. (Elta)

Astronautai ruošiasi
CAPE KENNEDY. — Apollo 
12 įgula daro paskutinius pa
siruošimus kelionei į mėnulį. 
Trys astronautai šį penktadie
nį, 11:22 vai. r. išlėks į erdves. 
Į mėnulį astronautai nusileis 
lapkričio 19 d. 1:53 vai. r. Ast
ronautų kelionė tęsis 10 dienų, 
pora dienų ilgiau negu skridu
sių prieš tai astronautų.

Turistai, kolchozai ir 
šventoves

MASKVA. — Sovietų valdžia, 
rašo italų žurnalas “Epoca”, pa
skutiniu metu įsitikino, kad tu-, 
ristai Rusijoje labiau mėgsta lan
kyti senąsias šventoves ir kitus 
meno paminklus, negu valstybi
nius kolchozus ar fabrikus. To pa

jinti. Restauruotų paminklų tar
pe yra garsioji medinė Kizhi ka
tedra, esanti Onegos ežero salo
je, Vladimiro katedra ir Išgantyo- 
jo bažnyčia Novgorode. Dauge
lis kitų brangiausių bažnytinio 
meno paminklų yra dar paversti 
sandėliais, antireliginiais muzie
jais ar viešomis salėmis.

• Popiežius Paulius VI - sis
sutiko priimti Etijopijos impe
ratoriaus Haile Selass e jam pa
skirtą Imperatorienės Mennen 
vardo premiją už nuolatinę veik 
]ą pasaulio taikos labui. Premi
ja lapkričio 2 d. iškilmingai į- 
teikta Apaštalų Sosto nuncijui 
Ftijopijoje arkiv. Verolino.

Prieš naują skridimą į mėnulį: du iš trijų “Apollo 12” įgulos narių tikrina erdvėląivio prietaisus, kurie bus 
reikalingi mėnulio paviršiuje atsiradus. Kairėje Alan Bean, dešinėje — Charles Conrad.

Amerikoje turi atgimti patriotizmas
Kraštas ruošiasi prez. Nixono politikos parėmimu;

NEW YORKAS. — Visame 
krašte pradėta akcija paremti 
prez. Nixoną kovoj prieš ko
munistus Vietname. Didžiuo
siuose laikraščiuose spausdina
mi skebimai, kuriuose ragina
ma rašyti prezidento parėmimo 
laiškus į Wash ngtoną, platina
mi ženklai su ‘ I love America” 
užrašu. Visa ta reakcija kilo po 
spalio 15 d. moratoriumo, kada 
tam tikra grupė siekia negar
bingos taikos Vietname arba 
stengiasi suskaidyt Ameriką, 
kad padėtų kotųu. istam Azi 
joje.

Būti ištikimais amerik’ežia's
Daugiausa demonstracijų nu

matoma šianden, karo vetera
nų dieną, šį antradienį, arba 
šeštadienį, kada skelbiama prieš 
karą nusistačiusių demonstraci
jų diena. Midland Parke, N. H., 
kur tėra tik 8,000 gyventojų ir 
iš kurio žuvo 8 vyrai Vietna
me, buvo sekmadienį didelės 
demonstraicijos, žygiavo 8,000 
asmenų ir eiseną stebėjo 25,000 
žmonių. Eisenos rengėjai tei
gia, kad jie nori išjudinti para
mą ir demonstracijai pr z. Nix- 
onui. Apie 5C0 asmenų, nešinų 
Amerikos vėliavomis žygiavo 
Port Huron, Mich., paremti pa
saulio laisvei ir agibingai lai
kai. Žygiavo veteranai, jų žmo
nos ir vaikai ir spaudos atsto
vams pastebėta, kad visų parei
ga būti lopalian ir garbingais 
savo krašto piliečiais. Tai buvo 
atsakymas į anksčiau vykusią 
studentų prieš karą nukreiptą 
lemonstraciją.

Ko nori komunistai
Šen. Carl Curtis (R. Nebr.) 

skelbia, kad Amerikoj turi at
gimti patriotizmas, nes patrio
tizmas nėra koks kvaišių reika
las. Jis pastebėjo, kad antika
rinės demonstracijos ir visi tie

Japonija taikos
tarpininkas

,Min. pirm. Šato kelionė
TIOKIO. — Japonijos oficia

lūs asmenys esą pasiruošę siek
ti tarpininkauti tarp Amerikos 
ir Šiaurės Vietnamo komunistų 
siekiant taikos. Apie tai paskel
bė la kraštis Yomiuri Sh’mbum. 
Pagal šį vieną didžiausių laik
raščių, Japonijos diplomatai Eu
ropoje ir Azijoje siekia pradėti 
taikos efektyvesnius pasitari
mus, tačiau į tai Hanoi neat
siliepė. Japonijos min pirm. Ei- 
saku Šato atvyksta į Ameriką

judėjimai, pagal sėn. Curtis, pa
teks į istoriją kaip gėdingas 
faktas. Tokie tų komitetų veiks 
mai tik padidina fizines ir dva
sines kančias amerikiečių, ku
rie taip sunkiai kentėjo žiau
raus ir kruvinojo komunizmo 
nelaisvėje. Prokomunistai nori 
ne kad Amerika atitrauktų ka
rius iš Vietnamo, bet suskaldyti 
ir sunaikinti Ameriką.

“Aš myliu Ameriką”
Prezidentui paremti sąjūdžiai 

naudoja reikšmingus šūkius, 
kaip tai ‘‘Amerikos garbės sa
vaitė”, “Pasakykite Hanojui’, 
* Laisvės žygiai” ir panašiai. Jie 
visi rodo, kad milijonai ameri
kiečių remia savo krašto pas
tangas laimėti teisingą taiką. 
Prezidento paramai komitetai 
kviečia lapkričio 10 -17 d. sa
vaitėje uždegti dieną r naktį 
šviesą Amerikos garbei, nešio- 
i prie atlapų ar mašinų ženk

lus “Aš myliu Ameriką”.
Karo veteranai kviečia visuo

menę aktyviai dalyvauti įvai
riose demonstracijose už Ame
riką. Minneapolyje American 
Legion paga’binis vienetas, at
stovaująs 1 mil. narių, išreiškė 
prez. Nixonui pritarimą Vietna
mo politikos reikalu.

Spauda apie
Lenino meilužę

CHICAGO. — Chicagos “Sun 
Times” dienraštis praėjusį sek
madienį paskelbė, kad Leninas 
“turėjo meilužę Inessa, ką Mask 
va slepianti. Apie tai žinojusi 
Lenino žmona Krupskaja ir no
rėjo skyrybų, tačiau jų Leninas 
nedavęs ir palaikęs ryšius su 
meiluže.

Sun Times rašo, jog nesąmo
nė galvoti, kad Leninas buvęs 
ištikimas šeimos žmogus. Jis 
meilužės nemetęs ligi mirties 
1924 m. Prancūzai gi anksčiau 
yra skelbę, kad Leninas sunkiau 
sirgęs sifiliu.

Demonstracijos 
Frankfurte

FRANKFURTAS5. — Apie 
šimtinė kairiųjų demonstrantų 
apmėtė akmenimis Amerikos 
atstovybę Frankfurte, todėl, 
kad Chicągoj buvo įkRintas 
Black Panther vadas Seale, ku
ris teisme laikėsi labai netvar
kingai. Demonstrantai teigia, 
kad tai demonstraciį i prieš a- 
merikiečių brutalumą. Demon
strantai neprisiminė komunistų

lapkričio 19 d. ir manoma, kad brutalumo, pasireiškiančio ant 
bus ta-kos reikalu- į.^ėdos aieaoe

Vietnamo komunistų parama
Rasti komunistų dokumentai 

Saigone rodo, kad komunistai 
remia antikarinį judėjimą Ame
rikoje. Esą, visi turį remti an
tikarinę demonstraciją Washing 
tone, kuri įvyks šį šeštadienį. 
Direktyvos išleistos spalio 27 d. 
Vung Tau vietovėje. Kad ge
riau pavyktų demonstracijos, 
komunistų instrukcijose įsako
ma tą dieną daryti didesnius 
puolimus Pietų Vietname.

Prie teisingumo deivės statulos VVashingtone stovįs teisingumo sekre
toriaus pavaduotojas Richard Kleindienst kalba spaudos atstovams, 
apie numatytas prieš karą nukreiptomis eisenomis VVashingtone. Jis 
teigia, kad bus stengiamasi neleisti demonstrantų arčiau rūmų. Deši
nėje padėjėjas John Dean.

Revoliucijos sukaktis

MASKVA. — Revoliucijos 
sukaktis paminėta lapkričio 7 
paradais. Kariniame parade pra 
vežė milžiniškas raketas ir an- 
tiraketinius prietaisus. Skelbia
ma, kad .nebuvo parade dides
niųjų raketų. Maršalas Grečko 
pareiškė savo kalboje, kad Sov. 
Rusija vykdys penkių metų pla
ną apsiginti nuo imperialistinės 
agresijos. Jis pažymėjo, kad 
Amerika neturi jokios vilties 
laimėti Vietname, o taip pat So
vietų Rusija turi geriausius gin 
klus savo sienojus Visame

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis specialioje audien
cijoje priėmė Italijos medikų 
draugijos XI-jo kongreso daly
vius, susirinkusius Romoje studi
juoti vėžio ligos patologiją. Ta pro 
ga Sv. Tėvas pareiškė, kad dieviš- 
joji ir dvasinė sritis yra skirtin
ga nuo mokslo srities, tačiau šis 
skirtingumas nėra nei priešingas 
vienas kitam nei nesuderinamas. 
Paskutiniais laikais kilusi pažiū
ra, kad mokslas ir religija yra ne
suderinami ir kad religija ne tik 
nieko naujo negali pasakyti 
mokslininkams, bet dar trukdan
ti mokslo studijų laisvę ir tyrinė
jimus, yra visai klaidinga. Kata
likų Bažnyčia ne tik nebijų moks
lo pažangos — pabrėžė popie
žius, bet priešingai, visomis prie
monėmis jį remia, palaiko ir ska
tina jo tyrimus visos žmonijos ge
rovei.

MASKVA. — Pirmą kartą So
vietų Sąjungoje oficialiai pripa
žįstama, kad Kristus buvo tikrai 
istorinis asmuo. Maskvos leidyk
los šiomis dienomis išleistoje M, 
Kulbaųovo knygoje “Naujasis Tęs 

v. . _ _. tamentas” autorius tvirtina, kad
T8 nUrO,de\ Kristaus istoriškumą aiškiai pat

virtina naujausi archeologiniai

Katalikų Bažnyčia gerai su
pranta, kad mokslas, kaip ir ki
tos žmogiškosios vertybės, yra la
bai svarbios žmogaus pažangos 
kėlime, bet lygiai if geresniame 
Dievo, Jo kūrinių* ir paslapčių

kad kaip tik iš tų mokslo ir die
viškųjų paslapčių santykių, šių 
dienų mokslininkai geriaus su
pranta, jog žmogui nepakanka 
vien mokslinių laimėjimų, kurie 
negali duoti tinkamo atsakymo į

krašte ir Pavergtoj Ijetuvoj tu
rėjo minėti Leniną ir jo revoliu
ciją, taip pat komunistai sten
gėsi įvairiomis šventėmis ir kon
certais paminėti Leniną ir re
voliuciją ir kituose kraštuose, 
neišskiriant nė Amerikos.

• Algos ir mokesčiai. 1931
beisbolininkas Babe Rutb gavo 
80,000 dol. algos, 1967 m. Willie 
Mays 125,000 dol. Pirmasis at
skaičius mokesčius gavo 68,500 
dpi,, g! antrasis beisbolininkas 
tegavo 52,000 doL, nepaisant,
kad ’ visos kainos paJuia.

svarbiausius klausimus apie žmo 
gaus kilmę, jo paskirtį bei egzis
tencijos reikšmę, Todėl yra natū
ralu, kad mokslininkai su pasiti
kėjimu ir nuolankumu orientuo
jasi į religinių vertybių sritis čia 
ieškodami šviesos, dvasinės stip
rybės ir vilties. Kreipdamasis į 
vėžio ligos tyrinėtojus popiežius 
ragino juos ginti dvasios prima
tą prieš vis labiau plintantį ma
terializmo pavojų. Kaip Bažny
čia pasitiki, jumis — pareiškė po- 
popiežius — taip ir jūs turite pasi
tikėti Bažnyčia, kuri nevaržo jū
sų tyrinėjimų autonomijos, bet 
tik padeda geriau išsaugoti žmo
gaus moralines ir dvasinei verty
bes.

Maskvoje pripažinta 
kad gyveno Kristus

tyrimai. Autorius taip pat kriti
kuoja antireliginės propagandos 
metodus, kurie nėra pagrįsti 
moksliniais argumentais.

Atitraukiami marinai
SAIGONAS. — Iš Vietnamo 

išvyksta 2,600 marinų, tai yra 
dalis iš 35,000 karių, kuriuos 
prezidentas žadėjo atitraukti 
prieš Kalėdas.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito sugrįžo namo po penkių 
dienų vizito Alžirijoj. Jis ten 
nesėkmingai bandė pasiekt žy
dų ir arabų taikos.

— Berlyne du jaunuoliai 18 - 
22 m. amž. prancūzų sektoriu
je išsiveržė į laisvę. Spaudos 
atstovams jie pareiškė, kad tik 
komunistai ar jų bendrai laisvai 
gali išvykti į laisvus kraštus.

•— Izraelio lėktuvai puolė E- 
gipto karinius taikinius, atsiker 
šydami už Egipto puolimus 
prieš Izraelį, kurie buvę pirmi 
nuo 1967 m.

— Saigono policija Vietname 
suėmė 13 asmenų, kurie plana
vo nužudyti P. Vietnamo armi
jos vadą gen. Lao Vau Vien.

— JAV ambasadorius Pran
cūzijoj Sargent Shriver priva
čioj audiencijoj buvo priimtas 
Šv. Tėvo Pauliaus VI-jo.

• Filmas “The Sound of Mu- 
sic” susuktas 1965 m., kurio 
susukimas kainavo 8 mil. dol. 
Gi už jį surinkta 135 mil. Šis 
filmas bus pakartotinai suka
mas kas 5 metai.

KALENDORIUS
Lapkričio 11 d.: Veteranų 

diena, šv. Veranas, šv Nimta, 
Vigintas, Sugionė.

Lapkričio 12 d.- šv. Marty
nas, šv. Sopėta, Astikas, Nau- 
ma.

Saulė teka 6:33, leidžias 4:25.
ORAS

Chicagoje ,ir apylinkėse šil-
euu. temperatūra apie 50.1,..



18 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 11 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, Dl. 60638

NEŽMONIŠKAS ASMUO DAR 
NĖRA ŽMOGUS Tris kartus suvaidinto “Kuproto oželio” repeticija Alvudo vaikų teatre, 

suaugusiųjų padalinyje. Akt. Alfas Brinką (iš k.), šio skyriaus red. dr. 
J. Adomavičius ir Albertas Stočkus. Nuotr. M. Nagio

Žmogum netapęs asmuo yra viso 
blogio kaltininkas.

Gyvenimo tiesa

Ne kiekvienas asmuo, turįs 
žmogaus pavidalą, yra kaip rei
kiant žmogus. Už tai visi nuo 
savęs pradėkime žmoniškėt ir 
tikraisiais žmonėmis auginkime 
savo vaikus. Kai žmoguje žvėris 
bus sutramdytas, tik tada pasau
lis lengviau atsidus. Pirmiausia 
susitvarkyti n i tėvai, tada tvarky
sis mūsų vaikai. Pvz., jei lietuviš
kų organizacijų vadai tarpusavyje 
kalba angliškai, o vaikams liepia 
šnekėti lietuviškai - aišku, kad 
vaikai tokių veidmainių vadų ne
klausys ir tik angliškai tarpusa
vyje kalbės. Vaiko dvasios -asme
nybės (jo jausmų-emocijų) ugdy
me yra trys svarbiausi dalykai: 
meilė, drausmė ir savarankumas. 
Anksčiau čia aptarėm žmoniškos- 
-sveikos meilės vaikui svarbą ir 
jos jam darbais įrodymo naudą. Į 
pilnai sveiką, ypač asmonybe-dva 
šia stiprų žmogų savo vaiką ug
dant antras svarbiausias dalykas 
yra drausmė,

Drausmė yra būtina
Drausmė yra būtina vien dėl 

to, kad mes gyvename organizuo
toje visuomenėje, o ne tyruose ar 
miške. Kuris mūsiškis jaunose 
dienose neišmoksta gyvenimo rei
kalavimų- nesusidrausmina, tas 
turės drausmės išmokti vėliau su 
dideliais sau ir artimui nuosto
liais. Mat, nedrausmingą - nevi- 
suomenišką žmogų ims mokyti 
drausmės tie, kurie nesirūpins a- 
pie nedrausmingojo asmenybę, a- 
pie jos nepažeidimą.

Prisiminkime čia tą daugelio 
dažnai kartojamą klaidą būk 
drausminimas yra tas pats, kas 
baudimas. Visai ne. Baudimas tai 
atsilyginimas blogu artimui už 
jo blogą elgesį, o drausmė yra vi
sai priežingas dalykas: ji veda 
žmogų į žmonišką tikslą -draus
mindami žmogų mes padedame 
jam save taisyti.

Nedrausmingieji verčia aukštyn 
kojom visokeriopą gėrį

Dabar daugelis nedrausmingų
jų niekais paverčia religiją, medi
ciną bei teisę. Nemažai tėvų da
bar dar niekus daro ir iš draus
mės. Visi taip besielgiantieji dar 
nėra asmenybėmis priaugę sa
voms pareigoms. Juk jau vaikai 
Marąuette Parke plėša žmones i . 
namus. Be susidrausminimo ir 
be sudrausminimo jokio kito vais
to tokiai ligai niekas neatrado, 
neatranda ir neatras.

Pirmas žingsnis drausmėn
Pirmutinis dalykas disciplinoj 

yra išmokymas vaiko nusiteikti, 
kad tėvai yra teisingi, kad visa
da jais reikia pasitikėti ir visada 
jų klausyti. Be šitokio vaiko nu
siteikimo jo drausminimas nega
li net prasidėti. Žinoma, minėtą 
nusiteikimą vaikui reikia dar
bais -ne žodžiais suteikti.
Tik tegul nė vienas tėvas -moti

na nenusimena. Kiekvienas ži
nom, kad mes nesame ab
soliutūs autoritetai - nesam 
visada teisingi, visad gerai 
darą. Už tai, kol vaikas įgaus tė
vais pasitikėjimą, reikia jam už

minti tik tokius dalykus, apie ku-. 
riuos tėvas ar mokytojas tikrai 
gerai žino. Tėvams nereikia se
kančių keturių dalykų vai
kams suteikti: 1. Nereikia 
vaiko barti. 2. Nereikia su vai
ku derėtis. 3. Nereikia prie vaiko 
kabinėtis. 4. Nereikia jo mušti. 
Tėvams reikia savu elgesiu tik 
vieną dalyką iš vaiko išgauti: 
reikia, kad vaikas įvykdytų tai, 
ką tėvai sako- reikia, kad vaikas 
būtų paklusnus. -“Jis augo pa
klusnume...” - kalba šventos 
knygos apie vieną žmoniškiausių 
asmenų pasaulyje. Už tai mes iš
mokime svarbiausio darbo: pajė
gumo vaike sukelti paklusnumą. 
Pirmas žingsnis į šitokį pajėgu
mą yra žinojimas ir įvykdymas 
šitos paprastos tiesos: vaikui į- 
sakykime tik tai, ką galime dar
bu - savu veiksmu - priversti vai
ką atlikti; Pvz. dar repečkomis- 
ant keturių einantį mažąjį prie 
karšto pečiaus paėmę at- 
kelkim, o ne vien žodžiais nuo 
neleistino elgesio saųgpkim, Ar
ba vėl - vos pradėjusį, vaikščioti 
vaiką reikia nę vien žodžiais, bet 
paėmus už rankutės atvesti prie 
stalo valgyti pačioje drausmini
mo pradžioje. Už tai visi tėvai 
ir jų draugai atsiminkime, kad 
pačios pirmosios drausminimo 
pamokos vaikams teiktinos kū
niškai: įsakymas remiamas kūno 
jėga. Tuo būdu tėvai įgyja pas 
vaikus savo autoriteto neklaidin
gumą.

Neužmirškime susitvarkyti ir 
su atvirkščiais dalykais: nedraus
minkime mažo vaiko tokiuose 
dalykuose, kur negalime vaiko 
priversti norimai elgtis. Todėl ne
pageidautina vaiką versti, pvz. 
taip sakant: - “Suvalgyk padėtą 
maistą”, arba “Eik miegoti”, ar
ba “Nustok verkšlenęs”. Taip 
nekalbėkime mažam vaikui to
dėl, kad mes negalime įmanomai 
priversti tokį įsakymą pildyti.

IŠVADA. Apie mus dabar siau- 
čiąs ir vis siausti stiprėjąs blogis 
grasina niekais paversti visus ge
rų žmonių kitų gerui sukurtus 
dalykus. Už tai yra būtina kiek
vienam iš mūsų veiksmingiau
siam atkirčiui ryžtis ir pasiryži
mą darbais įgyvendinti: minėtą 
siautulį reikia prašalinti save ir 
artimą sužmoginant. Šitokiam 
darbui atlikti yra vienintelis ke
lias: reikia pačiam jausmais (dva 
šia, asmenybe, emocijomis) su- 
žmoniškėt ir kitam taip pasielgt 
padėt. Nuo mano ir Tamstos as
menybe sustiprėjimo priklauso 
netolima kiekvieno' mūsų ateitis. 
Ji turi Būti Dievui ir žmogui tin
kama. Už tai visi nuo pašalinių 
darbų eikime prie pagrindinių 
dar šiandien: visomis jėgomis ryž 
kimės atkasti savyje užkastus 
žmoniškumo taleritus. Juos pa- 
leiskime apyvarton- tada blogis 
mūsų aplinkoj ims nykti kaip pa
vasario sniegas. Kitą kartą ženg
sime antrą žingsnį drausminir 
man.
PASISKAITYTI. Carl R. Rogers: 
On Becoming a Person, Hough- 

ton Mifflin Co., Boston. 
Nuomaris yra draugai su degtine

Klausimas. Gerb. Daktare, būk 
malonus padėti mano sergančiam 
vyreliui. Maždaug prieš ketve-

rius metus jis gavo siroką, vo viską. Dabar jo pagrindinis 
Nekalbėjo ir nematė. Septynias maistas rūgšti grietinė, sūris, 
savaites išgulėjo ligoninėj. Sugrį sviestas, kepeninė dešra.
žo jau nebetoks, koks buvo. Su
lėtėjęs visame. Po metų vėl susir
go. Suparaližavo jo kairę pusę. 
Tik ne tiek daug, kiek pirmą sy
kį. Išgulėjo ligoninėje tris savai
tes. Dabar mato nepergeriausiai. 
Kitą sykį susikalbam, o kitą kartą 
nė prie geriausių norų negaliu 
suprasti, ką jis sako. Tik burbu
liuoja. Retai kada gerai ką pasa
ko. Daugiausia tai niekus kalba: 
degtinę alum vadina, sviestą ša
kute tepa, puodelį kavos kreivai 
laiko- liejasi ir nejaučia to. Jei 
kas jį pakalbina, tuojau 
kalba lenkiškai. Sakau jam kal
bėt lietuviškai: jis tik pasižiūri ir 
nežino, ką kalbėjo. Nei skaityti, 
nei rašyti negali. Labai mėgo 
“Draugą” skaityti, dabar tik pa
čiupinėja. Sakau - ko neskaitai. 
Jis sako, kad niekas neišeina.

Jis yra sunkus ligonis. Dabar 
kaž kaip krenta be sąmonės kaip 
balkis kur papuola. Suknarkia 
sunkiai, putos išeina iš burnos, 
ir daugiau nežinau, ar gyvas, ar 
ne. Aš labai išsigąstu, kol iškvie- 
čiu daktarą. Negaliu telefonu 
kalbėti. Šią vasarą jau tris sykius 
buvo taip atsitikę. Daktaras sako, 
kad dabar jam yra kraujo krešu
lys smegenų gyslose (blood clot). 
Duoda tokias mažas tabletes. Ne
žinau, ar jos ką padeda. Atsigau
na dabar jis greitai, maždaug už 
pusės valandos. Tą dieną pabū
na silpnesnis. Daugiau būna toks 
kaip visada.

Jis yra 71 metų. Nerūko. .Šeš
tadieniais ir sekmadieniais išge
ria vakarais brandy, neperdau- 
giausia. Vis sekmadieniais nuvirs
ta iš ryto be sąmonės. Sakau, 
gal nuo brandy. Daktarą daug 
sykių klausiau, gal jis nuo gėri
mo taip krenta. Vis gaunu atsa
kymą, kad jis gali gerti- ir labai 
gerai tas gėrimas jo kraujui. Sa
ko daktaras, kad jo širdis sveika, 
viduriai sveiki, ir jis gali puikiai 
gyventi dar 10 metų. Jis nieko 
nedirba, sėdi, miega, valgo gerai, 
tik labai lėtai ir viską, kas minkš
ta. Sako, jis negalįs sukramtyti - 
jau labai seniai kaip turi dirbti
nius dantis. Prieš ligą valgyda-

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
TeL WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI

~ J°W gydytojui

i3avus, nors fr šimtas “daktarų”
Į patars vyrą po senovei degtine 
marinti. Jo pakenktiems smege
nims degtinė yra tikras peilis - 
tikras skustuvas. Mažinti reikia 
kraujo riebumą, duodant jam ko
šės pavidale baltymus: mėsas, 
varškę, sūrius,. Sumaltas daržo
ves, vaisių sunkas jam duok. Da
bok, kad nepaspringtų. Visi tokie 
ligoniai miršta nuo ryklėn pate
kusio maisto trupinio. Gauna 
plaučių uždegimą ir sudiev, gy
venimėli. Tamsta esi žmoniš- 
kiausia savo vyrui ir pakanka
mai protinga, kad taip gerai jį 
slaugai nelaimėje. Tik jau ne
klausyk taip labai kiekvieno svei
katai žalingi} patarimų, o ką jau 
kalbėt apie minėtai sergantį deg- 

(Nukelta j 5 pusi.)

Norėčiau žinoti, kaip galiu pa
dėti, kol atvažiuoja daktaras.
Dar norėjau paklausti, nuo ko y- 
ra mielės ir kokia jįj reikšmė.

Atsakymas. Tamsta iškėiei vi
sų mūsų didžiausią šiandieninę 
nelaimę: nesveiką užsilaikymą ir 
netikusį gydymą. Valgom viską 
ir geriame savaitgaliais. Tada net 
karste pusiau besirasdami kerta
me kepenines dešras, net su ša
kute sviestą, rūgščią grietinę ir 
dar išgeriame degtinės- brandy, 
nors po to nuomariu krentame. 
Ir tokį savęs žudymą gydytojas 
laiko geru gydymu. Tikra Sodo
mos ir Gomoros gadynė ateina. 
Nieko nepadeda nei pacientam, 
nei gydytojam šviesiausi medici
nos darbuotojai. Jau tomų tomai 
šiandien prirašyti apie perrie- 
baus maisto žalą mūsų Sveikatai. 
O taip pat ir svaigalų nenauda 
yra pakartotinai iškelta lietuviš- ’ 
koj spaudoj, net šiame skyriuje - 
suprantamu visiems būdu. Kaip 
žirniai į sieną atsimuša bet ko
kia tiesa nuo asmenybe nesutvir- 
tėjusio mūsiškio. Niekas neno
rim keisti savo senos vagos, nors 
ji tiesiai mus kapinėsna veda. 
Gera laikytis senų gerų tradici
jų, įpročių. Nenaudinga yra se
nuose paklydimuose tūnoti.

Tamsta liaukis vyrui degtinę

0R. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

8868 We«t OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—t v. 
vak. fieštadieniaia 1C—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta Ligoniai priimami su 
altarua.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. VVAlbrook 6-5076

Rezid. Telef. 289-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIHI'RGUt 

6449 So. Palanki Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448

Priima ligonius pakai ausi tarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-801 •

OR. C. K. BOBELIS
j inkstų ir šlapumo taką chirurgija 

Tel. 695-0533 - Elgln 
426 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

9801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla

Vai.: kasdien nuo #—8 vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad lr kitu laiku pagal sutari: 
Ofiso telef. 476-4042 

Resld. tel. VVAlbrook 6-3048

TeL ofiso HE 4-6849, rez. 388-2283

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 VVeet 7 Ist Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-8,
antr., penktad i-6 treč ii Mk cik 
ovsltihm*
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

...

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IRC.

Marąuette Pk.. 6211 So. We>tem PR 8-S875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:20. Kitom dienom nuo 
C lkl C vai. vak. Sekmadlenlala nuo 12 lkl B v. v.

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatą sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS

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

INSURED

) Ant visą knygelių 
sąskaitą

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

Notary Public Service ★ Sėli & redeem U.S. Bonds 
Free community rooms (or * Two large free park’g lots 
your organiz’n meettoga * Save-by-Mail Kits 
Cash checka and pay all * Travelers Checka 
family bills with our spec*l ★ Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
H O U B S *. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues 9 to 4, Thurs. A Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

FHE LITHUANIAN WORIiD-W1DE O All, y 
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ELL 60629. Tel. LUdlow 5-9500 |

Seeond class Postage paid at Chieago, Illinois. Published daily, = 
ezcept Sundays, days after Christmas and Easter bv the Lithuanian E

Catholic Press Society

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries

Pr»nnnifHt» Metams
Cook County. Illinois $17.00
Kitur JAV $15.00
Kanadoj lr kitur užsieny $18.00

14 metų 
9.00 
8.00 
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

mėn
2.00
1.75
2.25

• Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesuaau- 
= dotų straipsnių nesaugo, Juos 
= grąžina tik 19 anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinj neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nata 2—• v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
, optometristas

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

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. lr 
ketv 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofa 788-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS IJGO8

Cravvford Medical Building 
6449 Sa Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandoa pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 lkl S vai lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vol. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arDa susita
riu.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
VaL kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
tr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanoe 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

antrad.. ketvlrtad. Ir 
4 vai. p. p., 6 - 8 
12-2 vai. p. p..

Tel. ofiso tr bato OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St, Cicero
Kasdien 1—• vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečladlenlua 
fieštadieniaia 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

UGU

BUILDING
South Western Avenne 

antrad., ketvlrt tr penkt. 
ai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 

vai vakare. Trečlad. nuo 
ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rea. tel 289-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 Ist Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pasai susltarlma

Ofiso tol. PR 8-7778. Ras. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
PHIRURGA8 
2858 VVest 6Srd Street

Valandoa: plrmad., ketv., G—8 vai., 
antrad. Ir penkt 1—4 vai.__^^aĮandogjjąga^BuaĮtartmĮi^

į Platinkite “Draugą”.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71et Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS 
Kalba lietu vi Asai

2618 VV. 71at St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

‘‘contact Ienses”.
VaJ. pagal aust tarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
TeL Ofiso PR 6-7800; Namų 928-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

TeL — 423-2660

D R. E. RINGUS
rentgenologas

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. U 
penktad. 8 v. r. tkl 9 v. v. Treč. Iv 
Šeštad. 8 v. r. lkl 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstą, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So, Cicero, Oak Forest, UL

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 889-1071 

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllanoe 6-4410 
Rez. GRoveUiilI 6-0617 

Valandoa: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 v. vak. 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susltarlma.

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr etrirurgtla 
Ofisas 3760 W. 7 ist Street. 

Telefonas — 935-3296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryte 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA III MOTERŲ 

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

Tel. PRospeet 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 

•penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai popiet lr kiltu 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2128, Namq GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsitarus 
VaL 2—4 p. p. Ir 8—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir Seštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susltarlma
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
VaJ.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susltarlma

Oflao tel. 767-2141 Namų 686-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS



Paliaubų, veteranų diena ir

TAIKĄ BEI LAISVĘ MYLĖJĘS 

LIETUVIS
Šiandien — ypatinga diena. 

Tai visų pirma Paliaubų diena, 
primenanti 1918 m. lapkričio 
11 d. maršalo Foch su vokie
čiais traukinio vagone ties 
Compiegne pasirašytas paliau
bas ir pirmojo pasaulinio karo 
kautynių nutraukimą. Šiandien 
taip pat Veteranų diena, pri
menanti amerikiečius ir kitus 
karius, paklususius nešti savo 
aukščiausią gyvybės auką, gi
nant gyvybinius valstybės už- 
davinius. Taigi ši diena iš vie
nos pusės primena sumanius 
taikos nešėjus politikus, iš ki
tos pusės — ryžtinguosius ka
rius taikos, teisingumo, sau
gumo, laisvės sargyboje.

*
Jeigu mums, lietuviams, tek

tų pasidairyti asmenų, kuriuos 
šios dienos prasmė labiau pri
mintų, pirmoje eilėje norėtu
me ištarti lygiai prieš 30 me
tų — 1939 m. lapkričio 11 d. 
— mirusio Mykolo Sleževi
čiaus vardą. Jis buvo sumanus 
politikas ir taikos nešėjas. Jis 
vadovavo Lietuvos vyriausy
bei, kai I pas. karo metu buvo 
vedamos taikos derybos ir kai 
buvo sprendžiamas Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo 
klausimas. Tai buvo sunkios, 
įtemptos diplomaf:nės derybos 
Paryžiuje, ir čia buvo kur Sle
ževičiaus iniciatyvai pasireikš
ti.

Vėliau, 1926 m., būdamas 
miništeris pirminirkas ir drau 
ge eidamas užsienio reikalų 
ministerio pareiga^, jis pasira
šė su Sovietų Sąjunga nepuoli
mo sutartį, kuria Sovietai at
sisakė nuo pretenzijų j Lietu
vą, garantavo Lietuvos sau-

e gumą ir tarptautiniu susitari
mu įsipareigojo nevykdyti jo
kių veiksmų, kurie pažeistų 
Lietuvos suverenumą, nepri
klausomybę.

Vėliau Sovietai šią sutartį 
gėdingai sulaužė, savo įsipa
reigojimus pamynė, parodė sa
vo klastingas ir gruobuoniškas 
intencijas, bet tai jau nebuvo 
mūsų kaltė, o tik grubus So- 
vietų imperializmas.

*
Mykolas Sleževičius buvo 

ryžtingas Lietuvos laisvės gy
nėjas. Kada 1917 m. Petrapi
lio seime iškilo Lietuvos ne
priklausomybės klausimas ir 
kraštutinesnės lietuvių kairio
sios grupės, vis dar nesiryž- 
damos galutinai nutraukti ry
šių su Rusijos kairiaisiais, pro
testuodamos išėjo iš seimo, Sle 
ževičius čia išsiskyrė iš savo 
politinių bendradarbių ir griež-

> tai pasisakė už nepriklauso
mą Lietuvą. Už tai socialistų 
liaudininkų partija Sleževičių 

ų ir kitus tos pat minties Lie
tuvos nepriklausomybės šali

Spaudoj ir gyvenime
MECHANIZUOTA STATYBA LIETUVOJ

Okupuotoje Lietuvoje nema
žai pastatoma naujų pastatų, net 
ir žemės ūkyje, bet ir čia stipriai 
reiškiasi okupantų atnešta ne
tvarka. Štai kaip Vilniaus “Tie
sa” Nr. 207 (rūgs. 6 d.) rašo 
apie naujų kiaulidžių statybą:

“Kiaulidę statė rekordiniais 
tempais. Per tą laiko atkarpą, 
kuri prabėgo nuo pamatų padėji
mo iki priėmimo akto pasirašy
mo, ne viena bekonų karta iš 
senų kiaulidžių iškeliavo į mė
sos kombinatą. Žodžiu, visi an
kstesni rekordai buvo triukšmin
gai sumušti, o pirmininko paau
siai pabalo, belaukiant naujosios 
kiaulidės.

Viskam ateina galas. Pasibai
gė pagaliau ir rekordinė kiauli
dės statyba. Statybininkai atsi
kvietė kolūkio šėrėjus ir, nedvi
prasmiškai nutylėję priežastis, 
dėl kūrių kiaulidės atidLarimas bu 
vto itoldK kibu iudubojdhiia įr*

ninkus pašalino iš savo tar
po. Sleževičius to nepabūgo, o 
suorganizavo patriotiškiems i- 
dealams artimesnę socialistų 
liaudininkų demokratų partiją. 
Atskilti nuo savųjų grupės ne
buvo lengvas politikui spren
dimas, bet Sleževičiui buvo 
svarbesnė Lietuvos nepriklau
somybės idėja, kaip savo gru
pės politinė jam teikiama pa
rama, ir jis pasirodė ryžtin
gas.

*
Vadovaudamas Lietuvos vy

riausybei Sleževičius pašaukė 
Lietuvos savanorius, organiza
vo Lietuvos kariuomenę. Žino
ma, tai būtų padaręs ir kiek
vienas kitas nepriklausomos 
Lietuvos miništeris pirminin
kas, bet juo tuo metu buvo
M. Sleževičius, jam ta garbė ir 
pareiga atiteko ir jis tą užda
vinį ryžtingai ir garbingai į- 
vykdė.

Mykolas Sleževičius buvo 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
šalininkas ir plačių pažiūrų 
žmogus. Šių eilučių autoriui te
ko pakartotinai lankytis jo na
muose ir turėti jį savo svečiu. 
Rašant su juo pasikalbėjimus, 
teko būti liudininku jo gilaus 
demokratiško nusistatymo ir 
jo ryžto išvien dirbti su de
mokratinėmis, patriotinėmis 
lietuvių grupėmis, ypač verti
nant katalikiškąjį bloką. M. 
Sleževičius vienu metu šių ei
lučių autoriui tvirtai pasakė: 
“Mes visi čia turime tiek daug 
bendrų reikalų ir uždavinių, ir
kam mums reikėtų kautis dėl 
kokių ten dalykų anapus”.

Neretai M. Sleževičių lan
kydavo jo giminaitė Švč. Šir
dies kongregacijos vienuolė 
Br. Vizgirdaitė. Ir iš jo nere
tai susilaukdavo asmeniškos 
ir valstybinės paramos vienuo
lių širdiečių vedamoms prie
glaudoms, mokykloms, kitoms 
labdaros ir kultūros įstaigoms.

*
Apskritai, M. Sleževičius bu

vo gabus teisininkas, sumanus 
politikas, energingas ministe- 
ris, nuoširdus demokratas, tvir 
tas patriotas, švarus pareigū
nas, plačių pažiūrų tolerantas, 
aktyvus įvairių patriotinių de
mokratinių grupių bendradar
biavimo šalininkas ir kūrėjas. 
Jo neeiliniai nuopelnai lietu
vių tautai bus prisiminti jo 30 
metų mirties sukakties minėji
me lapkričio 16 d. Mes tik ga
lime pageidauti, kad daugiau 
tokių vertingų politikų atsi
rastų visose grupėse. Jo to- 
lerantijos ir bendradarbiavimo 
dvasia susilaukė pripažinimo ir 
jo laidotuvėse, kada iš bažny
čios jo karstą nešė ne vien 
jo grupės žmonės, bet ir atei
tininkai. J. Pr.

ribotam laikui, nudžiugino jos 
šeimininkus tokiais žodžiais:

— Ve, žiūrėkite, sagutė. Mok
sliškai — mygtukas. Paspaudei 
jį — ir bulvės ij rūsio pačios 
uri-uri į šutintuvą. Gražu?

— Gražu! — nušvito kolūkie
čių veidai, o pirmininko paausiai 
lyg ir ketino vėl atgauti natūra
lią plaukų spalvą.

— O čia — kitas guzikėlis. 
Moksliškai! irgi vadinasi mygtu
kas. Nuspausi jį — miltai iš san
dėlio bėgs čia patys į puodą, tai 
yra, į katilą. Vanduo — irgi 
pats keliaus. Taigi du kartus 
spustelėjai —jovalas jau paruoš
tas. Dabar šitą sagutę nuspau- 
džiam... Ir ką jūs manote? Jova
las vamzdžius į lovius — ūžt! 
Ėskit, kiaulytės, auginkit laši
nius. Gražu?

— Vaje kaip gražu! — visai 
atlyžo kolūkiečiai
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AR BAŽNYČIOS ORGANIZACIJA YRA 

MONARCHINE AR DEMOKRATINE
Mintys po vyskupų sinodo, bandančio geresnius komunikacijos būdus

Neseniai pasibaigusio Bažny
čios sinodo nutarimai yra kar
tu nuostabūs ir nenuostabūs. 
Nuostabūs jie yra tiems, kurie 
nėra pakankamai atkreipę dė
mesio į nutarimus, kuriuos bu
vo padaręs II Vatikano susirin
kimas ir kurie mano, kad Baž
nyčioje iš viso niekas negali 
keistis. Nenuostabūs jie atro
do tiems, kurie daugiau ar ma
žiau atkreipė dėmesį į tuos prin 
cipus, kuriuos yra paskelbęs ant 
rasis Vatikano susirinkimas.

Pats Vyskupų sinodas yra 
Vatikano II1 susirinkimo pada
rinys. Jis yra įvairių kraštų 
Vyskupijų konferencijų išrink
tų atstovų suvažiavimas kartu 
su kai kuriais popiežiaus pas
kirtais vyskupais, šio suvažia
vimo uždavinys ir buvo pradė
ti įgyvendinti tuos nutarimus, 
kuriuos II Vatikano susirinki
mas padarė.

Ką naujo davė sinodas
Ką tad naujo sinodas Bažny

čion įvedė? Jis padarė visą eilę 
nutarimų, tačiau, kol nėra for
malaus jų paskelbimo, nėra ko 
skubintis juos komentuoti. Pats 
svarbiausias dalykas, kurį sino
das padarė, yra tai, kad jis pa
sidarė pats kaip pagelbinis val
dantis Bažnyčios organas. Sino-

stato, ilgai stato, — atsigriebė 
statybininkai. — Mechanizuota 
kiaulidė — tai jums ne iš mo
lio drėbtas tvartas. Dvidešimtas 
amžius! Žiūrėkit! Ve, šitas jung
tukas paleidžia į darbą mėšlo 
transporterį, Šas! — Ir visas mėš
las iš gardų jau išvažiavo iš kiau
lidės. Gražu?

— Gražu!
Sumušus visus iki šiol girdėtus 

užtęstų statybų rekordus, statybi
ninkai išvažiavo. O kolūkiečiai 
suvarė į kiaulidę visas degląsias 
ir ėmėsi jas šerti mechanizuotai.

Reikia suberti bulves į šutin
tuvą. Nuspaudė kaip buvo pa
mokyti, mygtuką, o iš rūsio 
transporteris ūžt visą statinę van
dens... “Gal supainiojom ką...”' - 
suabejojo kolūkiečiai ir įjungė 
miltų sandėlio transporterį. Bet 
ir iš ten pasipylė... vanduo. “Ma
tyt, miltai iš krano turi tekėti”, 
— vėl mąsto kolūkiečiai ir atsu
ka čiaupą, o iš jo — vanduo...

Numojo ranka į mechanizavi- 
mą, prinešė bulvių ir miltų ran
komis, supylė į šutintuvą, nori jį 
užkurti, ogi žiūri — pakuroje 
vanduo betyvuliuojąs. Mano, 
gal statybininkai naują šutintu
vą išrado, vandeniu kūrenamą, 
pakišo degtuką, o jis šnipšt — 
ir užgęso.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA RŪGYTĖ

Ta proga švietimo ministerija davė leidimą augti 
iki pilnos gimnazijos ir 1931 metais buvo išleista pirmo
ji abiturientų laida — 8 abiturientai, iš kurių šiuo me
tu Chicagoje gyvena vėliau buvęs tos gimnazijos inspek
torius Adomas Jasas, mokytojas J. Plačas ir New Yorke 
Zenonas Ūselis.

Kasmet gimnazijoje mokinių skaičius augo ir 1944 
metais gimnazijoje mokėsi 403 mokiniai, kuriuos mokė 
20 mokytojų. Didžiausia abiturientų laida buvo 1942- 
43 mokslo metais — 31 abiturientas.

Švėkšnos gimnazija į savo krašto žmonių, į šį Že
maičių kampelį ir į visos mūsų tautos kultūrinį gyveni
mą yra įnešusi nemažą indėlį. Vieni iš jos auklėtinių dir
bo ir dirba dabar šioje gimnazijoje, kiti įėjo net į moko
mąjį universiteto personalą. Kiti dirba visuomeninį dar
bą kaip kunigai, gydytojai, agronomai, miškininkai, 
inžinieriai ir kitokie dvasinės ir medžiaginės krašto ge
rovės nešėjai.

Visa šios gimnazijos istorija rodo didelį žemaičių 
veržlumą į mokslą ir į šviesesnį gyvenimą. Taip pat jį 
rodo ir pažangesniųjų senosios Švėkšnos visuomenės na
rių nuolatinį rūpinimąsi priaugančios kartos švietimu. 
Jeigu pavienių asmenų sukurtos vertybės yra bran
gios ir saugojamos, tai ką besakyti apie kūrybą grupės 
asmenų ir jų pasišventimą.

įkūrimas Švėkšnos gimnazijos šiam Žemaičių kam
peliui atnešė daug šviesos, lietuviškos tautinės kultūros 
ir davė mums tiek daūg vertingu aatiedybių.

das susirinks popiežiaus šaukia
mas kas antri metai, kaip kai 
kas sako “iškulti tų gyvybinių 
problemų”, su kuriomis susitin
ka katalikiškoji visuomenė ir 
kurių atžvilgiu Bažnyčios nusi
statymas paskui popiežiau.! bū
tų formaliai paskelbiamas. Tuo 
būdu norima išvengti komuni
kacijos trūkumo tarp vyriausio 
valdančio Bažnyčios organo ir 
katalikiškos visuomenės Dėl 
komunikacijos trūkumo Bažny
čioje kartais pasijunta tam 1 ik
rų nesusipratimų tarp įvairių 
jos organų.

Šalia to sinodas turės prie 
Šv. Sosto savo nuolatinę atsto
vybę, sudarytą iš įvairių kraš
tų vyskupų atstovų, kurių už
davinys bus kaip tik lengvinti 
susisiekimą tarp uždavinių, ku
rie iškyla įvairiuose kraštuose 
iš visuotinių Bažnyčios intere
sų. Šios atstovybės sąstatas pa
čiame sinode, tiesa, dar nebuvo 
sudarytas, tačiau jis bus suda
rytas sinodo nariams grįžus į 
savo kraštus. Su šitokia sinodo 
delegacijos sudarymo procedū
ra sinodo vadai sutiko.
Ar pasikeitė Bažnyčios valdymo 

organai
Šia proga, kai kas kelia tra

giškus klausimus: kaip yra su

Iškvietė statybininkus. Atva
žiavo jie nepatenkinti, kam juos 
nuo kitų darbų atitraukė. Ap
žiūrėjo visus mechanizmus ir sa
ko:

—Vanduo.
Visutėliai pražilęs pirmininkas 

jiems pritaria:
— Taigi vanduo rūsį ir miltų1 

sandėlį apsėmė ir šutintuvo pa-' 
kurą... Bet ką daryti? J

— Rasim išeitį, — užtikrino 
statybininkai. — Juk dvidešim
tas amžius, o mechanizuota kiau
lidė — ne iš molio drėbtas tvar
tas.

Ir rado, išmontavo šakniavaisių 
ir miltų sandėlių transporterius, 
pakėlė aukštyn šutintuvą, išsiurbė 
iš jo vandenį.

— Tvarkoj!
Taip buvo pasiektas antras re

kordas toje pat kiaulidėje. Da
bar Skuodo rajono Luobos kol
ūkyje nauja kiaulidė primena 
ožkų apgraužtą medelį: šaknia
vaisių ir miltų transporteriai 
išdraskyti, sandėliuose burbu- ( 
liuoja ir rūgsta vanduo, kiau
lių šėrėjos ant savo pečių nešio
ja miltus ir bulves, o skuodiš
kiai statybininkai lygiai tokioje 
je pat pelkėje stato karvidę. Irgi 
mechanizuotą...

Dvidešimtas amžius!” J. Žvilb.

popiežiaus primatu, kaip yr a su 
monarchiniu Bažnyčios valdy
mu, kaip yra su popiežiaus ne
klaidingumu ir ar Bažnyčia ne
pasidaro demokratiškai valdo
ma organizacija.

Pirmiausioi reikia pasakyti, 
kad popiežiaus primato klausi
mas šiose diskusijose iš viso ne
kyla. Tai yra tiksliai aptarta 
sąvoka, kurios nejudina net tie, 
kurie nori toli siekiančių re
formų faktiškoje Bažnyčios or
ganizacijoje. Popiežiaus neklai
dingumas, kada jis kalba “ex 
cathedra” tikėjimo ir doros 
klausimais, pasilieka kaip bu
vęs. Popiežiaus šios rūšies pa
reiškimai yra labai reti ir ne 
tik dabar, bet ir prieš tai jie 
daromi su pilnu įsisąmoninimu, 
ką jie reiškia, tiek popiežiaus, 
tiek Vatikano įstaigų, tiek pa
saulio vyskupų.

Taip pat nekyla klausimo nė 
apie ordinarinį arba kasdieninį 
popiežiaus primatą Bažnyčioje, 
kuriuo einant jam priklauso pa
skutinis žodis įvairiais Bažny
čioje iškilusiais klausimais. Nė 
šia prasme ryškesnių nuomonių 
skirtumų katalikų tarpe nėra. 
Tačiau yra diskusijos, kurios 
sukasi apie tai, kaip turi veikti 
popiežiaus Bažnyčią va’dantis 
aparatas, kad jis tikrai veiktų 
Bažnyčios gerovei, t. y. žmonių 
išganymui. Ir šiam reikalui kaip 
tik konstatuota, kad grynai val
dininkiško, administracinio pri
ėjimo prie problemų negana, 
kad reika Bažnyčioje forumo, 
kuris, turėdamas ir atsakomy
bę ir teisę, būtų niekieno ne
varžomas pasakyti ir išdisku-

Švėkšnos gimnazijos veikla

Švėkšnos gimnazija buvo gyvas kultūros centras ne 
tik Švėkšnos parapijai, bet ir visam pasienio (kraštui. 
Čia turėjo galimybę mokytis plačios apylinkės jauni
mas net mažiau pasiturinčių tėvų, kurie neturėjo lėšų sa
vo vaikus siųsti į Telių, Raseinių, Šiaulių ar Mažeikių 
gimnazijas.

Buvo rengiami mokinių vaidinimai “Atžalynas”, 
Moljero “Šykštuolis”, “Aušros sūnūs” ir daugelis kitų. 
Mokiniai vaidintojai su mokytojais važiuodavo ir į ki
tus miestelius su savo vaidinimais. Atskirų- klasių pa
sirodymai su vaidinimais būdavo kiekvienais metais, kur 
atskiros klasės pasirodydavo savo sugebėjimais. Tokie 
vakarai sutraukdavo ne tik Švėkšnos gyventojus, bet ir 
Švėkšnos parapiečius.

Buvo ruošiamos mokytojų paskaitos įvairiom pro
gom ne tik gimnazijos mokiniams, bet ir plačiai visuo
menei. Ypatingai buvo pagarsėjusios plačioje apylinkė
je ruošiamos Švėkšnos gimnazijos naudai loterijos, pa
prastai spalio pabaigoje per Simono ir Judo atlaidus, 
kada į Švėkšną iš plačios apylinkės suvažiuodavo že
maičiai į atlaidus ir į jomarką. Kiekvienais metais pa
vasarį Švėkšnos gimnazijos mokiniai su mokytojais da
lyvaudavo medelių sodinime ir apsodindavo po kelis 
hektarus miško. Karo metu mokiniai darydavo ekskursi
jas vaistažolių rinkimui.

Ypatingos reikšmės turėjo mokinių saviauklai 
ir mokslinimuisi įvairūs gimnazijoje veikę būreliai, 
kaip istorikų būrelis, kuris buvo gausus ir leido savo 
laikraštėlį “Praeities balsai”. Istorikų būrelis įsisteigė 
geriau pažinti Lietuvos praeitį. Be to, istorikų būrelis rū
pinosi apsaugą istorinių apylinkės paminklų, rinkimu 
atepGiiatjj guhiUiiios istoriniam muiieįuu To būrelio na-,

Į tuoti tas problemas, kurios kai 
kuriose vietose gali būti net per

! daug garsiai girdimos, bet ku
rios valdininkiškai nusiteiku
siems centriniams organams ne
gali būti pakankamai girdimos.

IČia nenorima pasakyti, kad 
valdininkiškumas yra savaime 
blogas dalykas. Jo reikia kiek
vienai organizacijai, jo reikia ir 
Bažnyčiai. Reikia žmonių, kurie 
veiktų ir galvotų “iš centro”. 
Bet tai nereiškia, kad organi
zacijai nereikia žmonių, kurie 
galvotų ir veiktų periferijos po
žiūriu, Dievo tautos požiūriu. 

Svorio centras — Dievo tauta
Kas yra skaitęs II Vatikano 

nutarimus, kuriuose, aptariant 
Bažnyčią, svorio centras krin
ta ant pačios krikščioniškos vi
suomenės, tam šis Bažnyčios pa 
sitvarkymas visiškai neatrodo 
nuostabus. Jis atrodo net būti
nas. Gal net pavėlintas. Jo pa- 
vėlinimą galima aiškinti tik to
mis nuotaikomis, kurios nau
jaisiais amžiais buvo įsivyra
vusios pasaulietiškoje ir dvasi
nėje šviesuomenėje. Vieni iš jų 
per daug paviršutiniškai į viską 
žiūrėdami, nesuprato tikros ti
kėjimo ir krikščionijos prigim- 

' ties. O-reformatoriškai nusitei
kusi dvasininkija, tiesa, gerai 
suprato antgamtinę krikščiony
bės prigimtį, bet neįstengė jos 
suderinti su žmogiškos organi
zacijos netobulumais. Dėlto Baž 
nyčiai nebuvo likę kito kelio, 
kaip, palyginti, vienos krypties 
administracinis organizavimosi 
būdas. Ir jis savo vaidmenį Baž
nyčioje yra atlikęs. Reikia ma
nyti, kad įžvalgus istorikas ne
pasmerks jos už tą vienašališ
kumą.

Bet kaip tad yra dabar, — 
ar Bažnyčia jau nebesivaldo mo 
narchiškai, ar ji jau yra demo
kratija? Tai yra klausimai, ku
rie kyla ne vieno tikinčiojo gal
voje. Norint į jį atsakyti, rei
kia atkreipti dėmesį į tai, kad

Atominė Duke Power b-vė Greenville, S.-C. , įrengė televizijos aparatą, 
kuris budinčiam sargui parodys net už mylios besiartinančius.

riai darė ekskursijas su istorijos mokytojais į kaimyni
nius piliakalnius, darė susirinkimus su istorinėmis pa
skaitomis.

Pavyzdžiui istorikų būrelis surengė Švėkšnos gim
nazijos mokiniams akademiją Vytauto Didžiojo garbei. 
Buvo skaitomos pačių istorijos būrelio narių paskaitos: 
“Vytautas Didysis — politikas”, “Vytauto Didžiojo as
muo”, buvo skaitomi Vytauto Didžiojo laiškai, sakomi 
eilėraščiai apie Vytautą.

Buvo meno ir vaidybos būrelis, kuris rengė vaidi
nimus ir vakarus.

Veiklus literatų būrelis leido laikraštėlį “Gyveni
mo keliu”. Literatų būrelis skirstėsi į dvi sekcijas: li- 
teratų-rašytojų ir vaidybininkų-deklamatorių. Veikimas 
buvo gyvas, susirinkimai dažni su mokinių paruoštais 
turiningais referatais.

Ypatingai pasisekė ir sutraukė daug. dalyvių litera
tų- surengtas Vinco Krėvės 60 metų sukakties minėjimas. 
Literatai leido ir antrą laikraštėlį “Rytų varpai”. Li
teratų būreliui vadovavo mokytojas, inspektorius ir ra
šytojas Adomas Jasas.

Visuomenės mokslų mėgėjų būrelis nagrinėjo visuo
meninius klausimus ir jam vadovavo mokytojas Alek
sandras Plateris.

Kūno kultūros būrelis, vadovaujamas Napoleono 
Bernoto, lavinosi sporte ir rengė krepšinio rungtynes 
su kitomis Švėkšnos miestelio komandomis bei gretimų 
miestelių ir gimnazijų komandomis.

Beto, veikė ir šachmatininkų būrelis. Ypatingai bu
vo daug kreipiama dėmesio į religinį auklėjimą. Švėkš
nos gimnazijoje kiekvienais metais buvo rengiamos 5 
dienų rekolekcijos gimnazijos salėje. Uoliai buvo lanko
mos sekmadienio 10 valandos mokinių pamaldos, rytais 
bendra malda salėje visos gimnazijos mokiniams.

XBus daugiau),

jokia monarchija niekada neiš- 
sėmė visos Bažnyčios prigim
ties. Taip pat reikia perspėti 
ir tuos, kurie mano, kad mūsų 
laikų demokratijos sąvoka yra 
paskutinis žodis žmonijos or
ganizavimosi kelyje. Šios abi 
sąvokos yra per siauros ir per 
daug nudažytos istorinių aplin
kybių ir ryškių nepasisekimų, 
kad jas būtų galima be pataisų 
laikyti tobulomis valdymo for
momis. Kaip politinis gyveni
mas ieško vis geresnės organi
zavimosi formos, panašiai yra 
ir su Bažnyčios gyvenimu.

Tačiau čia reikia įžvelgti po
rą principų, kurie Bažnyčios 
organizavime negali būti užmirš 
,ti. Visų pirma tai yra vienybės 
principas. Bažnyčia, kaip ir žmo 
nija, nepaisant kai kurių prie
šingų pažiūrų, yra labai gilia 
prasme viena. Joks žmogus jo
kiam žmogui nėra svetimas iš 
esmės. Teisingas yra poetas 
Rilkė, kai jis verkia su bet kur 
žemės kampe beverkiančiu žmo
gumi.

Šia tiesa remiasi vieno Atpir
kėjo galimybė žmonijai ir ja re
miasi vieninga centrinė Bažny
čios vadovybė. Dėlto bet koks 
principinis atsiribojimas nuo 
šios vienybės yra nedorybė gi
liai krikščioniška prasme. Gali
ma susikurti labai dvasingų są
jūdžių, bet jie nebus krikščioni
ja pilna prasme, jei principiškai 
bus atsiriboję nuo kitų krikš
čionių. Taigi nebus teisinga Baž 
nyčios samprata, jei ji bus lai
koma tik atskirų kraštų bažny
čių federacija.

Iš kitos pusės reikia pripažin
ti kiekvieno individualaus as
mens, kaip atpirkimo subjektą, 
realumą. Žmogus pats turi ap
sispręsti už išganymą. Bažny
čios apsisprendimo konkrečiam 
žmogui negana, šį principą iš 
naujo labai gyvai išpažino II 
Vatikano susirinkimas ypač sa
vo sąžinės laisvės dekretu. Šių 
dviejų principų derinys Bažny
čios gyvenime gali įvairuoti, 
atsižvelgiant į laikų ir kultūrų 
apbnkybes, tačiau jie abu turi 
"asi'ikti gabojantys.

Taigi, kai kyla klausimas, ar 
Bažnyčia yra monarchija ar de
mokratija, reikia pasakyti, kad 
nė viena iš šių sistemų, taip, 
kaip jos šiandien yra apsipavi
dalinusios, neturi nei neklaidin
gumo, nei aprijorinio (išanksti
nio) pašventimo. V. Bgd.

PAŠTO ŽENKLAS POPIEŽIUI 
PAGERBTI

Vakarų Vokietijos pašto va
dovybė išleido specialią pašto 
ženklų laidą Popiežiaus Jono 
XXIII-jo atminimui pagerbti. 
Ženklai vaizduoja popiežiaus Jo
no XXHI-jo portretą su įrašu 
“pacem in temis” — taika že
mėje.
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DRAUGAI, antradienis, 1969 m. lapkričio xru 11 d.

LIETUVOS KUNIGAS 

PAGERBTAS ŠV. SOSTO

Spalio 27 d. Vatikanas pra
nešė per lietuvių kolegijos rek
torių prel. L. Tulabą, kad kun. 
Jonas Buikus, šiuo metu gyve
nąs Romoje “Vilią Bituania”, 
yra pagerbtas kunigystės 35 m. 
proga, suteikiant jam prelato 
titulą.

Kun. /Jonas Buikus kilimu 
dzūkas iš Alytaus parapijos, Ra 
džiūnų kaimo. Mokslus ėjęs A- 
lytaus gimnazijoj ir Vilkaviš
kio kunigų seminarijoj, kurią 
baigė 1934 m. pavasarį ir bir
želio 17 d. vyskupo M. Reinio 
įšventintas į kunigus. Paskir
tas į Zapyškio parapiją vika
ro pareigoms. Po dviejų metų 
keliamas į Veisėjų parapiją vi
karu, jau su vyskupo A. Ka
roso, Vilkaviškio ordinaro, įga
liojimu įkurti Paveisnykuose, 
kurie yra į pietvakarius apie 
8 klm. nuo Kapčiamiesčio, nau
ją parapiją. Naujos parapijos 
įkūrimo darbas buvo pradėtas, 
kurį vėliau užbaigė kun. Alb. 
Krūvelis. ~ ■

1937 m. Alytaus parap. kle
bono kun. Pr. Baltrušaičio kvie
čiamas, su Vilkaviškio vyskupo 
sutikimu persikėlė į gavo gim
tąją parapiją Alytų, kur buvo 
ruošiamasi statyti naują baž
nyčią. Čia uoliai besidarbuoda
mas, tiek parapiečių dvasiniuo
se reikaluose, tiek katalikiško
se organizacijose išbuvo 5 me
tus. Prasidėjus n pas. karui, 
dėl rusų ir vokiečių okupacijų 
naujos bažnyčios statyba buvo 
sutrukdyta.

1942 m. ankstyvą pavasarį 
Vilkaviškio vyskupas pavedė 
kun. J. Buikui suorganizuoti 
naują parapiją Akmenynų kai
me, esančiam tarp Kalvarijos 
ir ''Gražiškių vieškelio 9 klm. į 
vakarus nuo Kalvarijos. Naujas 
Akmenynų parapijos įkūrimas 
ir naujos statybos įvyko sėk
mingai ir greitai. Jau tais pa
čiais metais, Visų šventųjų iš
vakarėse iš vietinės pradžios 
mokyklos patalpų, kuriose lai
kinai vykdavo patnaldos, per
sikelta į naujai pastatytą baž
nyčią, nors viduje dar ne visiš
kai užbaigtą. Tais pačiais me
tais, prieš pat Kalėdas persikė
lė ir į naujai pastatytą klebo
niją. Toliau numatytas naujos 
parapijos statybas ir veikimą 
sutrukdė artėjantis vokiečių - 
rusų frontas. Gaila, ilgesniam 
laikui apsistojus tose apylinkė
se karo frontui, buvo sunai
kinta viskas ir pačios parapi
jos veikimas sustabdytas.

1944 m. jau visai priartėjus 
prie Akmenynų karo frontui 
kun. J. Buikus buvo priverstas 
pasitraukti į vakarus. Vokieti
joj nuolat gyveno kartu su lie
tuviais, besirūpindamas jų dva
siniais reikalais, besidalindamas

su jais sunkia, varginga dalia. 
Ketverius metus išbuvo Seli- 
genstadto prie Wuerzburgo lie
tuvių stovyklos kapelionu.

1948 m. rugsėjo mėn. emi
gravo į JAV. Čia vėl po kelių 
mėnesių įsijungė į parapijos dar 
bą kaip vikaras anglių kasyklų 
rajone, lietuvių parapijoj Gi- 
rardville, Pa , kurioje, uoliai be
sidarbuodamas, išbuvo 19 me
tų. Susilpnėjus sveikatai, buvo 
priverstas pasitraukti i’ eitų 
pareigų.

1967 m. pabaigoje lietuvių ko 
legijos rektoriaus prel. L. Tu- 
labos kviečiamas, persikėlė į 
Romą pastoviam gyvenimui — 
poilsiui.

Šventasis Sostas, atsižvelgda
mas į kun. Jono Buikaus uolų, 
tylų pastoracinį darbą, kaip pa
dėkos pareiškimą ir įvertinimą 
suteikė jam prelato titulą. Šis 

' Vatikano gestas, pagerbiant 
kun. J. Buikų, yra aiškus Vati
kano prielankumas ir užuojau
ta šiuo metu taip daug kenčian
čiai lietuvių tautai tiek Lietuvoj 
pasilikusiems, tiek visam pasau
ly išblaškytiems išeiviams. E. S.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Raoio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 ild 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 1: BalUo Florists —• 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lt 
dienraštis “Drangas*’.

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
{komerciniai, 
{medicinos IR 

KITOKĮ PASTATAI!IJ MOT West 690i Šįmet 
J TeLHE 4-7482 1

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT VYRAI IR MOTERYS
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GENERAL MOTORS & FORD 
MECHANIKAI ir “body man” pa
taisys jūsų automobilį, sutaupysite 
pinigų. Priima “insurance” draudi
mo taisymo darbus. Tel. 847-7060.

Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60682. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu. gyvybės.

automobiliu, 
sveikatos. biz
nio.
Patogios lfisl- 
mokejlmo s»- 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2283

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. J. RUDIS — Tek CL 4-1050

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J, MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame rišu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "*tuek- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

3208)4 'Vest H5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ii- GR 6-4330
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIOhlHIIIIIIIIIHIM

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 69 St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis jvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

Išnuomojamas 6 kambarių butas 
Brighton Parke. 

Skambinkit 927-3281

REAL ESTATE

Beveik naujos 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke. 
2 po 4 kamb. ftted. Gazo pečiais

Šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockvvell. 
$13,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tax 
Notary PubUo

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Taz 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

Kiekvienam naudinga
2 butu mūras, 2 auto garažas, Ge

ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

4 butu mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmokėti $12,000.

8 kainb. gražus mūras. 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatyk lt. Įmo.kėkM $6,000.

SĮ6 kiunb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos. įmokėti $4,000.

sy2 butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

0 kamb. mūras, 2-ju auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

2-Ju butų mūras — 6 ir 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

štai 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Parduodamas 6 butų apartmentinis 
namas.

1843 W. 54 St.
Skambint 532-5241

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 6 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500. Y. i

Marąuette Pke.' Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-čios. Mūr. B 
kamb. bungalovv. 10 metu senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Uontractors 

585-5285

WAITRESSES
Expėrlenced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.
BUS BOYS

FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Restaurant
253 Rand Road

Mt. Prospect, UI., Tel. 258-8890

DĖMESIO!

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrupskelis 
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1932 m. jos autoriui su
teikė filosofijos daktaro laipsnį.

Čia iškeliama, kas 18 amž. vo
kiečių buvo rašoma apie lietuvius 
arba lietuvių rašyta lietuviškai. Ap
siribojant vieno šimtmečio nagri
nėjimu. išryškinami trys nauji da
lykai:

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams.

2. Pietistinis judėjimas, kurio 
i šviesoje išryškėja tarne laikotarpy- 
I je kūręs Kristijonas Donalaitis.
| 3. Idėjos, kurios Europos dėmesį
pasuko nuo vakarų į rytus, į bal
tus, į liaudies primityvumą, į tau
tų humanistinius siekius.

Knyga išleista Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, kaina $4.00, 
gaunama DRAUGE.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga

Vidutinio amžiaus

MOTERIS
Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

IMMEDIATE OPENING

BOOKKEEPER
EXPERIENCED 
Knovvledge Of NCR Helpful 

Excellent Transportation — Bel- 
mont And Clark Area. Pleasant 
Working Conditions. Good Starting
Salary; Age Open.

TEL. — LA 5-0846

HELP VVANTED — VYRAI

GEN’L FACTORY PLATER OR 
HELPER. Exper’d in job shop 
plating. Willing to vvork overtime. 
Hospital’n, pd. vacation & holidays.
PRECISION PLATING CO. INC. 

Mr. Peters — Tel. JU 3-3338

MAN VVANTED FOR 
Light Assembly Work

SHOULD HAVE MACHINE 
SHOP EXPERIENCE

Call Mr. Olson 282-8000

HELP VVANTED — VYRAI

MAIL CLERKS
Full Time Openings 

Excellent salaries and a 
eomprehensive benefit program

Linda Apostle Ext. 3678

BAXTER
Laboratories, Ine. 

6301 Lincoln Avenue 
Morton Grove, III.

965-4700 267-6900
An Eąual Oppoirtunlty Employer

PHARMACIST
Hnapita.1 wlth 650 bodą and ex- 

ponding pharmacy ims openings with 
managerial respoųsibiltties for ex- 
perienced applicants. Exc.ellent ben
efits program Salary negotiable. 
Make application thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
HAMMOND, INDIANA

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEADY AND DEPENDABLE 

Start at $3.50 per hour 
PHONE: 387-4100

“JOBS VVITH SECURYTI!” 
START IMMEDIATELY

AUTOMATIC SCREVV 
MACHINE OPERATORS 

AND SETUP MEN
for Multi Spindle Machine

Experience preferred, būt will train. 
Excellčnt opportunity tor w iii ing 
workers. Goed starting rate, fringe 
benefits. Steady emplayment.

Call Mr. Kanuninga 
378-2050 for apointment

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

PARDAVIMUI

MECHANIC 
Experienced in truck repair. 
Union pay and benefits. lst 
and 2nd shifts open. Steady] 
vvork. Call — 225-0418.

MAN
.For general factory vvork, 

Plant located in Clearing Indust- 
rial district. 40 hour week. $2.78 
per hour.

PHONE 767-1980

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONS:

Typing General Office experience, shorthand. or willingness to 
acąuire techntąue preferred. Age open. Satisfaotory Ineome, Paid Bl-ue 
Si- Sh*s,d’ Pa,d Vacation, 5 Day Week, 37% hours. Small otfice,
air-eanditieined, modern electrical office eąuipment and facilities.

Excellent elevated and bus transportation. Central Location 
PHONE OR APPLY TO RUTH O’BRIEN

WRAP - ON COMPANY, INC.
341 W. SUPERIOR ST. PHONE — 822-0450

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų .rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-conditioning — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas- (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Ohicago 9, III.
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, RICHMOND AUTO SERVICE
I 2934 VVest 63rd Street
Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo-

, toro patikrinimas. Vilkikas.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis
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Mrs. Kim Nevitt, Liverpoolio mies
te, Anglijoje, buvo rasta negyva, 
perdaug paėmusi vaistų. Paliko tris 
vaikus. Greta jos stovi jos brolis.

..—-   :   u-::———.

Tel. PR 8-2781

METALO IR — 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai
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BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. Ir taisymas.
2649 VV. 68rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

imiMIHIIIIIIIIIIIIilIM

5 kamb. mūr. buugalotv prie 71 
lr Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19.500.

2 butai po 4 kamb. Ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockvvell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalovv. prie 72 ir California 
$24,700.

IK aukšto švarus med. prie 65 ir 
VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb.. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19,500.

11 butu, 10 metu. 2-jų aukštų mtl.r 
namas prie 71 ir California. $162,000

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st Str., Tel. 925-6015

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Ineome Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

REA L ESTATE
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 67th Place — VVA 8063

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

H I G
CURRENT RATE

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

H R A TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontler 6-1882

Membera of MX>.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III TeL OL 6-2238 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti } mūsų įstaigą 
tr Išsirinkti iš katalogo.

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

FULL TIME — DAY AND AFTERNOON SHIFTS

ASSEMBLERS
Apply in person or call personnel Department — 345-9000

AMPHENOL CONNECTOR DIVISION
BINKER-ROMO CORPORATION 

“A Good Place To Work”
2801 South 2 5 th Avenue Broadview, Illinois

An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — VYRAI

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS 
in VERONA, VVISCONSIN for

TRUCK MECHANICS
Escperienced Only 

50 hour guaranteed work week with overtime after 40. Top vvages, 
plan, paid holidays, health insurance and uniforms.

Iri
Write, apply or cail

VERONA INTERNATIONAL 
TRUCK SALES & SER.

6121 Nesbit Rd., VERONA, VVIsconsin 
Phone 608-845-6533

Contact: ALTON LUST

vacation

jįjį, SENIOR

SYSTEMS ANALYSTS

Reąuired by the Universitety of Alberta for the Department of Administra- 
tive Data Processing. The department’s funotion is to provide a totai in- 
formation system for university administration encompassing student re- 
cords, financial reports and campus planning and development.

Successful candidates vvill have:
At least three years' experience in the analysis and design of 
financial and administrative systems;
A University degree, a C.A., or eąuivalent;
Skili in preparing written reports;
And desire to assume responsibility in systems planning and 
development of Computer and manual applications.

Preference vvill be given to those candidates vvho also have a knovvledge 
of Computer programming and I.B.M. 360 capabilities.
These challenging career opportunities offer competitive salaries com
mensurate vvith experience and ąualifications. Interested applicants please 
apply by confidential resume including salary expectation to:

THE UNIVERSITY OF ALBERTA
Personnel Office, Administrative Building

89 Avė. & 114 St., Edmonton, Alberta, Canada



Del blogo oro sąlygų vienas nedidelis privatus lėktuvas nusileido prie Love Field. Dellas, Tex. ne
įprastose sąlygose. Jame buvę trys asmenys nebuvo sužeisti.

MOJU KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

IŠ LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS GYVENIMO

Tradiciniai pietūs 
Lapkričio 16 d. (sekmadienį),

l{00 vai, Maironio parko didžio
je salėje Lietuvių bendruomenės 
Worcesterio apylinkė rengia tra
dicinius pietus su įdomia menine 
programa. Woreesterio ir jo apy
linkių- lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti į pietus ir tuo pa
remti Lietuvių bendruomenės 
plačiu mastų vykdomą lietuviš- 

r kog Jcultūros darbą. Sumanios šei
mininkės pagamins skanius pie
tus ir beto, dalyviai turės progos 
pasigėrėti musų pri augančių, ben- 
druomenįnkų atlikta menine pro
grama.

Šeštadieninės mokyklos reikalai

Šiais metais sušlubavo šešta
dieninės mokyklos veikla dėl rim
tų šeimyninių priežasčių pasi-

* traukusių eilės mokytojų iš mo
kyklos darbo. Naujų mokytojų 
iš jaunesnės kartos, atrodo, 
būtų užtektinai, bet dėl nežino
mų priežasčių nesutinka dirbti, 
šeštadieninėje mokykloje. Dėl 
nepatogaus-po pietų laiko pamo
koms ir pats mokyklos vedėjas 
iki šiol dar negalėjo šiais moks 
lo metais pradėti darbą. Po ilges
nių LB vietos apylinkės pirm.

V Stanelio pastangų pavyko įtrauk
ti; į mokyklos darbą du studentų 
ateitininkų draugovės narius: M. 
Kurliandškaitę ir K. Pauliukonį.

Lapkričio 2 d. įvyko posėdis ap
tarti mokyklos reikalus. Posėdy
je dalyvavo LB apylinkės valdy
ba (Pr. Stanelis, Pr. Račiukaitis, 
V. didžiūnas, K. Čėsna, V. Dab- 
rila, J. Tamašauskas ir Pr. Pau- 
liukonis), mokyklos vedėjas J. 
Baškys ir mokytoja Juodaitienė 
ir tėvų komiteto atstovai K. Po- 
dolskis ir J. Svikla. Po ilgų gin
čų nutarta mokytojams mokėti

• tvirtai nustatytą atlyginimą už 
pamoka, o ne simboliškai voke į- 
teikti per Kalėdų eglutės ir moks 
lo metų užbaigimo iškilmes. Ir 
pamokas pradėti 9 vai. iš ryto, 
praeitais metais visi vaikai pa
sirašę ant prašymo pakeisti ne- 
normalų pamokų laiką 1 v.—3 v. 
po p. į rytinį laika. Ir mokyto
jams tas laikas yra žymiai pato
gesnis. Pb pietų laisvi vaikai ir 
mokytojai.

(> SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.į 

tinę girdoma ir riebalais sargdi
namą Tamstos vyrą. Nors jau be
veik viskas pralošta, mėgink jo 
sklerozę sulaikyti nuo mirtinos 
pažangos zinko sulfatos (razi- 
no) kapsulėmis- gali jas košėje 
suduot, Daug labai vaisių sun
kos duok gerti: graifruktai čia

• tinkamiausi. Kai negirdysi vyro 
degtine, tai ir nereikės taip daž
nai daktarą šaukti -vyras nekris 
nuomariu kas sekmadienis.

Mielės (Brevyer’s yeast) yra 
nęjyąips- smegenims reikalingų 
vįfamįųų. (B-ęomplęx) mišinys 
natūraliam pavidale. Jos labai, 
ųaųęLingps, jjįekvįętjam-, Tik po
dagrą (g°ut), sergantieji tų vita
minų kitam pavidale tegul var
toja.

Kultūros klube

Kultūros klubo posėdis, po il
gesnės pertraukos, sušauktas lap
kričio 2. d. Maironio parke. Trum 
pą paskaitėlę skaitė rašytojas 
A. Giedrius apie lietuvių kalbos 
vertę filologijoje ir įvairių pa
saulio lingvistų pasisakymus a- 
pfe lietuvių kalbos grožį, jos se
numą ir turtingumą. Po paskai
tos diskusijose buvo pereita prie 
praktiško lietuvių kalbos vartoji
mo dabartinėje periodinėje spau
doje.

Pq paskaitos Adolfas Venc- 
lauskas paskaitė iš savo kūrybos 
dramos “Pykuolio” ištraukas ir 
eil.ėraštį “Pirštinaitės”. A. Gie
drius skaitė savo naujai parašy
tas pasakėčias, o Saulė Staškaitė 
paskaitė A. Giedraičio kūrybos.

Posėdžiui vadovavo A. Venc- 
lauskas. Naujiems metams palik
ta ta pati valdyba: (A. Venclaus- 
kas, Pr. Račiukaitis ir Alg. 
Zenkus), praplečiant jos sąstatą 
dar dviem nariais: S. Staškaitė 
ir Račiukaityte, Po posėdžio vy
ko kavutė.

A. GUSTAITIS WORCESTERY

Lapkričio 1 d. Maironio parke 
vyko Tautinės sąjungos pobūvis, 
kurio metu humoristas A. Gustai
tis paskaitė savo naujai sukurtų 
eilėraščių, kaip pats kartais juos 
vadina “blevizgomis”. Pobūvis 
buvo gausus, daug svečių ir iš 
Bostono atsilankė.

Brazilijoj buvo pagrobtas ir nužu
dytas Amerikos įmonės pareigūno 
supus P. Ę Dolan, 18 m. (viršuj), 
Nors buvo pareikalauta suma 12, 
500 dol, buvo sumokėta, tačiau D. 
D. Rasende (apačioj) vaikiną nužu
dė. 2udikaa prieipažiao.

IŠ ATETININKU GYVENIMO
Stasio.Šalkauskio! kuopa išsirin

ko naują valdybą. Jai vadovauti 
apsiėmė jau į studentes išėjusi 
Zuzana Pauliukonytė.. Vicepirm. 
Arv. Klimavičius ir, sekretorė O- 
nilė Vaitkutė. Kuopos globėjos 
yra O Vaitkienė ir D. Pauliuko
nytė. Jaunučių globėja yrą Oni- 
lė Vaitkutė.

Padėkos savaitgalyje Putname 
rengiamos ateitininkų mokslei
vių studijų dienos, kuopos nariai 
rūpestingai rengiasi studijoms.

Woreesteryje nemažai ir ateiti
ninkų studentų, kurie pastaruo
ju metu subruzdo organizuotis, 
išsirinko valdybą, kurios pirm. 
yra Gediminas Račiukaitis. Jis 
buvo išvykęs į Studentų atei
tininkų s-gos suvažiavimą, kuris 
įvyko lapkričio 1-2 d. Dainavoje.

Pr.

New Haven, Conn.

POETO MILAŠIAUS 
MINĖJIMAS

L. M. K. Federacijos New Ha- 
veno klubo susirinkimas įvyko 
lapkričio 2 d. A. ir M. Vaišnių 
bute Hartforde. Nežiūrint labai 
nemalonaus oro ir atstumo, į 
susirinkimą atvyko 14 narių. 
Klubo sekretorė dr. G. Vebrie- 
nė perskaitė protokolą ir ap
gailestavo, kad šiame susirin
kime numatytas pakvietimų ra
šymas į O. V. Milašiaus minėji
mą, tenka truputį atidėti, nes 
pakvietimai dar negauti iš spau 
stuvės. Taip pat pranešta, kad 
šiam lapkričio 16-tos minėji
mui, poeto portretą nupaišyti 
pasižadėjo klubo pirmininkė dai 
lininkė Lijolė Židonytė. ši ži
nia priimta su džiaugsmu. Ga
lutinai susitarta vaišių reikalu. 
Minėjimas pradedamas 4 vai. 
p. p. Y.W.C.A. mažojoj salėj, 
Howe St.

Susirinkimui pasibaigus, mie
lų šeimininkų nuoširdžiai vaiši
namos, narės labai apgailesta
vo Vaišnių išsikėlimą iš Hart
fordo. Po poros mėnesių grįžta 
j Philadęlphia. Kad ir nelabai 
ilgai gyveno New Havene, bet 
pasiliko lojalūs mūsų kolonijai. 
Ponia net iš klubo narių neiš
stojo. Lankydavo susirinkimus 
ir parengimus. Klubo narės pa
siliks visada dėkingos už jų lo
jalumą ir linki viso geriausio 
sugrįžusiems namo. Tikimės, 
kad ir toliau, draugiškumo ry
šys tarp mūsų nenutruks — 
lankydami sūnų prof. dr. Rimą 
su šeima, aplankysi! ir mus.

Spalio 5 d. iš kolonijos ka
riuomenėn išvyko Vincas Pleč
kaitis. Trumpam laike jau tre
čias lietuvis iš New Haveno. 
Virginijus Jonynas, dabar Vo
kietijoj — Stasys Lipčius, Co
lorado valstijoj. Jais didžiuoja
mės ir linkime sėkmės!

A. LIpčienė

Miami, Fla.
MIAMI MOTERŲ KLUBE
Miami Moterų klubas išrin

ko naują valdybą: Elena Sabel, 
pirm., Vera Eberhard, vicepirm., 
Genovaitė Dompke, prot. rašt., 
Marie Mischik, iž<L, Anna 
Marsh, maršalka, ši valdyba ei
na. pareigas antri; metai ir- la
bai gražiai tvarko Moterų klu-

I. žiugždaitė, kaip klubo sti
pendininkė, šią vasarą lankė 
Fordhamo universiteto lituanis
tinius kursus. Klubas tam tiks
lui paskyrė 350 dol. ir 50 dol. 
pridėjo LB apyl. valdyba.

Ruošiant balių daug darbo 
ir sielos įdėjo klubo valdyba, 
vad. pirm. Danutės Venslaup- 
kaitės ir vicepirm. Edos Bražė
nienės , o taip pat ir visos na
rės.

Gauto pelno klubas niekada 
neužšaldo savo kasoje, bet per 
pirmąjį visuotiną susirinkimą 
jį paskirsto įvairiems kv’tūri- 

i niams reikalams bei šalpai. Ots

bą ir aukoja svarbiem reikalam, 
neužmiršta lietuvybės ir kitų rei 
kalų.

Lapkričio 16 d. įvyks pirma
sis šio sezono banketas, bus ska 
ni vakarienė 5 vai. p. p. klubo 
salėj 3655 No. West 34 St., Mia
mi, Fla. Antra vakarienė bus 
gruodžio mėnesį. Bus du paren
gimai gruodžio 7 d. ir 21 d. 
Klubą suorganizavo Julia Sty- 
les ir visos pirmininkės labai 
stropiai veikia, kuriomis buvo 
Elena Verbela, Nellie Zees, Jen- 
nie Nevis, Jennie Bukaveckas 
ir dabartinė Elena Sabel,

Elena Verbela

Waterbury, Conn.
PAVYKUS RUDENS BALIUS

L.M.K. Federacijos Waterbu- 
rio klubas jau eilę metų spalio 
mėn. antroje pusėje suruošia 
savo rudens balių. Šiais metais 
toks balius įvyko spalio 18 d.

Į balių atsilankė Mot. Kl. 
Fed. pirm. Vincė Leskaitienė 
iš New Yorko, Hartfordo klubo 
pirm. Ustjanauskienė su vyru 
ir daug svečių ne tik vvater- 
burieeių, bet ir iš kitų rytinio 
pakraščio kolonijų.

Vietinis jaunimas, sutelktas 
Silvijos Lenktaitytės, tikrai sko 
ningai rudens motyvais papuošė 
Šv. Juozapo parapijos sa'ę.

Irena žiugždaitė ir Diana Mei 
nikaitė, pasivadinusios “Dainuo 
jančiomis rūtomis”, žavėjo pub
liką savo parinktomis damomis, 
pritariant gitarai ir bubneliu.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. Ii d. 5

— Varšuvos arkivyskupas 
kard. Višinskis, kuris dalyvavo 
pasaulio vyskupų sinode Romo
je, staiga susirgo ir buvo operuo 
tas vienoje Romos klinikoje. Po
piežius Paulius VI-sis, patyręs.

apie kardinolo Višinskio ligą, 
pareiškė solidarumą, ir atsiuntė 
specialų apaštaiinį palaiminimą.

_  Pusseserystė — pavojinga
giminystė (Vilkijiškių patarlė).

Padeda išspręsti tris didžiausias
DIRBTINIŲ DANTŲ
problemas ir rūpesčius

Truputis FASTEETH pabarstytų 
ant dlrbtlinių dantų: 1) Padės ilgiau 
tvirčiau laikyti viršutinę tr apatinę 
plokštelę. 2) Laiko jas patogiau. 3) 
Leidžia stipriau įkasti, greičiau val
gyti. Pasižymėję FASTEETH milte
liai yra Šarminiai — ne rūgštis. Ne 
rūgs. Jokio limpančio pastos skonio. 
Pritaikinti dirbtiniai dantys yra bū
tini sveikatos gerovei. Reguliariai 
lankykitės pas dantistų. FASTEETH 
galima gauti visose vaistų parduotu
vėse.

PETRONELLA PETRIKENAS
Gyveno Marengo, Illinois, o anksčiau gyveno Chicagoje 

— West Sidėje.
Mirė lapkričio 8 d., 1969 m., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs — Paul, marti Eli

zabeth ir Albert, marti Olga, anūkai — Betty Nelis ir Michael 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2314 West 
23rd Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 12 dieną iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, VI 7-6672

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wėst 7lst Street Tel.-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mylimam TĖVUI Lietuvoje mirus, 
Marquette Parko lituanistinės mok. vedėję

PRANĄ RAZMINĄ
nuoširdžiai užjaučiame.

Marųuette Parko lituanistines mokyklos 
mokytojai ir tėvy komitetas

Mielam draugui
• ' a. -f A.
JONUI GRIKINIUI

Toronte, Kanadoje, mirus, jo žmonai ANGELEI reiš
kiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Jonas ir Adelė Kalvėnai MAŽEIKA &EVANS
A. + A. PETRONĖLĖ RAGAUSKAS

PO TĖVAIS SADAUSKAITE
Gyveno 7140 So. Campbell Avenue. Mirė lapkr. 8 d., 10 

vai. vakaro, sulaukusi 80 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kilo iš Šiaulių apskr., Kuršėnų mat. 

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Giliai nuliūdę liko vyras Charles, duktė Sue Krause, jos 

vyras Phil, sesuo Marcelė Gricienė ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Pašarvota Maieika-Evans koplyčioje, 6845 So. Westem 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 12 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos parap. bažnyčią 
ir iš jos į šfv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA. '
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JJ užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlaa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

iiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-np ir Motorų Remontas
5759 So Western Avenue

Kamilas 58th Street
Tel. — PRospect 8-9533

G ELĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokiomis progoms
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 

244S W. 63rd Street. Chicago, Ulinois
Tel. FB 8-0838 — FR 8-0884 ' -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(IiACKAWIQZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublle 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė, Tai. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003

REMKITE “DRAUGĄ”



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 11 d.6

X Kun. J. Kubilius SJ, skai- 
! tys paskaitą Akademikų skautų ■ 
sąjūdžio Chicagos skyriaus dvi- j 
dešimtmečio minėjime, ši sukak 
tis bus atšvęsta Golden Age res
torane, sekmadieni lap. 16 d. 5 
v. vakare.

X Prel. dr. J. Bičiūnas trečia 
dienj išskrenda atgal į Romą 1 
kur yra vienos bažnyčios klebo
nas, turi pareigas Šv. Petro ba
zilikoj ir talkina Vatikano baž
nytiniame teisme kaip moterys
tės ryšio gynėjas, šeštadieni jo 
brolio žmona J. Bičiūnienė, sa
vo turimame Healthy Food res
torane, Bridgeporte, suruošė iš
leistuves, kurių metu atsilan
kė apie 60 žmonių, jų tarpe ir 
Šv. Kryžiaus par- klebonas kun. 
E. Abromaitis. Išvykstančiam 
prelatui visi linkėjo laimingo 
kelio ir sėkmės.

X Eugenijus Vilkas, Akade
minio skautų sąjūdžio vadijos 
pirmininkas, pakeitė gyvenimą- 
ją vietą ir dabar yra pasiekia
mas adresu: 23912 Via Onda, 
Valencia, Calif. 91355.

X šv. Antano parapinės mo
kyklos Cicero, IH. mokinių tėvų 
susirinkimas įvyks lapkr. 20 d., 
ketvirtadienį, 7 vai. vak. Susirin 
kimo metu Ibus rodomas įdomus 
filmas apie narkotikų Vartoji
mą. Dalyvaus ir policijos atsto
vas, kuris pateiks daugiau ži
nių apie šią jaunimą varginan
čią problemą. Visi kviečiami 
dalyvauti.

x Ona Mironaitė, uoli “Drau
go” skaitytoja Chicagoje, dėko
dama už kalėdines korteles, pri
siuntė 5 dol. spaudai paremti. 
Ačiū.

X Tėvui K. Trimakui, dabar
tiniam “Laiškų Lietuviams” re
daktoriui pradėjus studijuoti ir 
negalint toliau eiti redaktoriaus 
pareigų, nuo 1970 m. pradžios 
šį žurnalą redaguoti perima T. 
J. Vaišnys, SJ, kuris jau pir
miau, nuo pat įsteigimo pradžios, 
jį yra redagavęs 14 metų. Jo 
vardu bendradarbiai yra prašo
mi siųsti medžiagą. (Sausio mėn. 
numeris jau yra ruošiamas. 
Šiuos metus dar užbaigs buvu
sia redaktorius.

X A. Butkūuas iš St. Char
les, III., gavęs kalėdines korte
les, mums atsiuntė padėką ir pri 
dėjo 5 dol. auką. Ačiū.

X Cicero ateitininkai lapkr. 
29 d, šeštadienį, 7 vai. vak. pa
rapijos salėje ruošia rekolekci
jas.

X Kalėdų šventes gražiai su
tikti ruošiasi visi šio krašto ge
ros valios žmonės, taigi ir lie
tuviai Ta proga “Draugas” kiek 
vienam prenumeratoriui išsiun
tinėjo po pakelį gražių kalėdi
nių sveikinimo kortelių. Skaity
tojai jas gavo ir jau pradėjo 
siuntinėti padėkos laiškelius. 
Nuoširdžiai dėkojame ir kartu 
pranešame, 'kad tie, kurie negali 
kortelių panaudoti, mums nebe- 
grąžintų, o perduotų savo kai
mynams ar pažįstamiems. Kor
telių gavėjai nėra įpareigoti bū
tinai atsilyginti, tačiau visiems, 
kurie ta proga parems mūsų 
spaudos darbus kad ir maža pi
nigine auka, nuoširdžiai dėkoja
me.

X Ona Bakaitienė, mūsų pre- 
numeratorė Chicagoje, džiaugda 
mosi “Draugo” kalėdinėmis kor 
telėmis, atsiuntė 7 dol. auką. 
Dėkojame.

X Žemaičių kultūros klubas
rengia savo metinį parengimą 
lapkričio 16 d., 4 vai. po pietų, 
Hollyvvood Inn svetainėj, 2417 
W. 43 St. Bus valgių, gėrimų ir 
gera muzika šokiams. Nariams 
įėjimas su atvirukais. Narys, 
neatvykęs į metinį parengimą, 
vėliau turės užsimokėti klubo 
palaikymui pagal klubo nutari
mą Visi nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti.

X Kalėdų senis — yra ar ne? 
Atsakymą į šį klausimą išgirsi
te atsilankę į A. L. Montessori 
dr-jos narių ir tėvų susirinki
mą, kuris įvyks lapkričio 13 d. 
8 v. v. Vaikų nameliuose, 2743 
W. 69th St. Vedėja p. Dome 
Petrutytė, taip pat pristatys 
vaikų paruošimą skaitymui, ir

Spaudos žmonės nuoširdžiai talkininkauja Chicagoje vykstančiam Bal
fo vajui. Iš kairės į dešinę: “Naujienų” redaktorius A. Pužauskas.’, J.

tremty pasiekė auksinį savo li
teratūros amžių. Mes savo trem
tyje turime įkūrėjų nemažiau, 
kaip lenkai XIX amžiuje. Rašy
tojui yra didelė auka tremtyje 
gyventi be savo užnugario. Rei
kia užtat kūrėjams parodyti 
daugiau širdies, daugiau tokių 
kvietimų ir subuvimų.

Kun. J. Prunskis dėkojo, kad 
rudenį atvykusieji savo poezija 
atvežė poezijos pavasario žie
dus.

Paremkime prezidento kovą 
už laisvę

Amerika yra stipriausia pa
saulio valstybė. Ji yra galinga 
ne tik savo fizine jėga, bet pa
grindiniu valstybingumo princi
pu pasistačiusi tikrosios demo
kratijos idėją, yra tapusi tvirtu 
žmogiškosios laisvės simboliu ir

idėjų populiarinimo priedangoje 
Amerikos visuomenėje kelia re
voliucinį chaosą. Principinį ame- 
rikiečių prieš karą nusistatymą 
išnaudodami ir (populiarindami 
taikos sentimentą, subversyvi- 
ninkad siekia paveikti Amerikos 
vyriausybę, kad ji be sąlygų 
kapituliuotų Vietname ir dar 
vieną laisvą pasaulio valstybę 
atiduotų komunistinės vergijos 
glėbin. '

JAV prezidentas Nbconas ir 
jo vadovaujama Amerikos vy
riausybė pavojų yra supratu
si ir savo blaiviai vedama poli- 
tika yra pasipriešinusi šiems 
subversyvinio elemento tiks
lams. Prezidentas Nbconas perei
toje savo kalboje į amerikiečių 
tautą aiškiai ir griežtai atsisa
kė vykdyti gatvėse padiktuotą 
komunizmui palankią politiką, 
atsisakė atiduoti Vietnamą be
sąlyginei komunistų kontrolei 
ir, jį gindamas, pasiryžo siekti < 
garbingos taikos.

Prezidentas drąsiai pasiprie
šino vergijai ir pasisakė už lais 
vę. Jis prašė tautos jį paremti.

Mes turime į prezidento kvie
timą atsaliepti ir jį paremti. Tai 
yra mūsų pareiga- Nelikime to
liau ta jo pavadinta “tylioji dau 
gumą” ir nestovėkime nuoša
liai, bet tapkime “aktyviąja dau 
guma” ir padėkime prezidentui 
konkrečiais darbais.

Šia proga kviečiame visą JAV * 
lietuvių bendruomenę aktyviai 
paremti Amerikos prezidento 
ir vyriausybes prieškomunistinę 
politiką, išdėstytą pereitoje pre
zidento Nbcono kalboje. Kviečia 
me JAV LB tarybos narius, apy 
gardų ir apylinkių valdybas, 
bendruomenės aktyvius ir pasy 
vius nąrijjs bei. vįsus. kitus ge
ros valios lietuvius rašyti raš- < 
tus, laiškus, siųsti telegramas 
prezidentui ir vyriausybei pasi
sakant už dabartinę jų vedamą 
politiką ir (kartu prašant suak
tyvinti Lietuvos laisvininrio pa
stangas. Visas LB institucijas 
kviečiame laiškų rašymo, Akciją 
organizuoti.

Tą pareigą atlikime visi. Ame 
rikos vyriausybę aktyviai rem
dami, galėsime ir patys iš jos 0 
daugiau dėmesio susilaukti. Tai 
yra bendruomenės uždavinys.

JAV EB centro valdyba

P. Petrutis sveikino Margu- visomis jėgomis gina laisvą 
čio vardu- ! žm°8U nuo jam brukamos dik-

J. švabaitė — Šatrijos korpor. tatūrinės vergijos, 
vardu, pažymėdama, kad šlaito Didysis laisvo žmogaus prie- 
poezija (buvo pakartotinai disku-’šas'— rusiškasis imperialistinis

Janušaitis, Vytautas Kasniūnas, Chicagos apskr. Balfo pirmininkas tuojama Šatrijos susirinkimuo- 
Valerijonas Šimkus; stovi: Juozas Šlajus ir Petras Stakauskaa se.

Nuotr- K. Bružo a. Kairys sveikino kult. fondo 
vardu: dėkojo, kad Anglijos lie
tuvių klubas papildo lietuvių 
kultūrinį gyvenimą.

W. Sebastian sveikiho Chica
go Savings bendrovės vardu; 
Ped. Lit. inst. vardu — D. Ve
lička, ypač vertino klubą, įkuris 
finansavo rašytojų transatlan
tinę kelionę; dėkojo, kad Angį. 
liet. klubas užmokėjo molksla- 
pinigius trims instituto studen
tams.

Kun- J. Borevičius, ISJ, dėko
jo už rašytojų atvežtą šviesą, 
iš rytų. Garbė klubui, kuris, ne
žiūrėdamas aukų, atkvietė šiuos 
šviesos nėšėjus.

Kun. K. Kuzminskas dėkojo 
už atvežtus dvasinius turkus.

Dalyviai džiaugėsi ir turinin
ga programa;, ir gausiomis vaišė

ŠLAITO IR KUZMICKIO 
KULTŪRINE VIEŠNAGĖ

Čhicagos Anglijos lietuvių klu 
ibas visus nustebino savo plačiu J 
užsimojimu: pakvietė D. Britą-1 
tujoje gyvenančius rašytojus į 

supažindins su naudojama moks viešnagę Chicagoje. Nors trys 
lo medžiaga Vaikų nameliuose.
Kviečiame visus susidomėjusius 
mažųjų auklėjimu atsilankyti.

Erotika ir modernių nuotaikų 
svaigulys

Kun. J. Ruzmickis, rašytojas 
ir pedagogas, skaitė ištrauką iš 
savo intriguojančios naujos no-» pakviestųjų negalėjo atvykti | ve]^s d,lJia., vaiz.

— neatskndo Baronas, Nevera-
vičius, Spalis, bet už tat Chica
gos kultūrininkus pradžiugino 

X Pagyvenusius saviškius glo Vladas kun Jonaa
bokime taip, kaip pradedančius 
gyventi globojame, — 283 Al- Visuomenė 
vudo radio paskaita šį ketvirta
dienį, lapkričio 13 d, 10 v. r.
Sophie Barčus Radio Šeimos va 
landoj.

už tai dėkinga 
energingai klubo valdybai, ku
rią sudaro: pirm. L. Venckus, 
vicep. B. Sebastijonas, sekr. V. 
Bilitavičius, kasin. J. Jokubka,

džiai nupasakojančios paslydu
sias mergaitės tragediją ir aša
ras.

Antroje dalyje paskaitė ei
liuotas alegorijas, kur buvo gau 
su šilimos, erotikos, net ir mo
derniųjų nuotaikų svaigulio.

Aktorė Elena Blandytė savo 
ryškiu skaitymu perteikė vaiz-

LB Philadelphijos apylinkės p rm. 
Gabrielius Mironas, Bendruomenes 
Balso programos komisijos posėdy
je, sulaiko naujai suplanuotos ra
dijo programos vykdymą iki jos 
reikalu pasisakys LB apylinkės val-
dyba. Nuotr. K. Cikoto

CARITAS
VADOVYBĖS POSĖDŽIAI

Roma: šiomis dienomis Romo 
je įvyko tarptautinės katalikų 
artinto globos Caritas Intema- 
tionaiis organizacijos vykdomo
sios tarybos 33-ji sesija. Posė
džiuose svarstyti skubios pagal
bos teikimo klausimai karų au
koms Vietname, Artimuose Ry
tuose, Sudane ir Nigerijoje. 
Reikiamų au!kų telkimo klausi
me nutarta dar glaudžiau bend 
radarbiauti su Jungtinių Tautų 
FAO, UNESCO ir UNICEF or
ganizacijomis bei kitomis tarp- 
konfesinėmis šalpos organizaci
jomis. Be to Caritas Intematio- 
nalis organizacija paskyrė ne
mažą sumą lėšų, didelį kiekį 
maisto ir vaistų potvynio katas
trofos ištiktiems Tunizijos gy
ventojams gelbėti. Kaip žinoma 
neseniai įvykusioje potvynio fcar- 
tastrofoje Tunizijoje žuvo dau
giau negu 300 asmenų ir 90,000 
liko be pastogės.

Pagyvenusiems lietuviams Alvudo rengiami namai tampa kūnu: perka
mas prie VVestern. ir 72, Marąuette Parke, keturių sklypų žemės plotas. 
Čia tų narnų keletas plytų: Marijos Bosienes darbas — tortas — džiu
gina Laabigųjų porą. Alvudo pirmininkas Antanas EtakCnae irgi patcn-
kintaa, tfuoUouto UU įtekto

parengimų vadovas J. Šidlaus- džią iškarpą iš R. Spalio “Alma
kas, vald. nariai St. Kaulėnienė 
ir Br. Blekys.
Transatlantiniai rašytojai pirmą 

kartą
Kultūrinį vakarojimą pradė

damas, klubo pirmininkas L.
Venckus pasidžiaugė, kad šios buvo įvertintas stipriais aplodis 
rūšies įvykis Jaunimo centre! mentais

Gerai, kad į programos atli
kimą' buvo įtrauktas ir klubo

Mater”. Būdama solistė, tekste 
esančius dainos žodžius Blandy
tė perdavė sklandžiu dainavimu, 
kai D. Matulionytė fortepijonu 
sudarė palydą jos dainai ir skai
tymui.

Šitoks talentingas įvairumas

yra vienkartinis ir pirmas. Pa
sigėrėjo, kad tiek gausiai lietu
vių susirinko pasiklausyti mūsų narių atžalynas. Be jau minėtų 
translatantiraių rašytojų. Litera- kanklininkių, Cimpino valsą pa- 
tūros ir muzikos šventę praves- skambino K. Brazdžionytė. 
ti pakvietė St. Juozapavičių. Jis i Mielas ir jaukus pobūvis baig 
pasidžiaugė, kad “Atlantą per- tas nuoširdžia programos vedėjo 
plaukė šios dvi žuvys”, supažin- padėka.
dino su Angliuos lietuvių rašy
tojų kūrybos vaisiais
Barėno ir prel. Guto kūryba
Aktorė E Vilūtienė su įsijau- 

ri.mu persiraitė K. Barėno no
velę iš knygos “Atsitiktiniai su
sitikimai”. Liūdnas vaizdelis 
apie girtavimo nelemtį giliai pa 
taikė į 'širdį.

Prel. J. Guto, jau iš seniau D. 
Britanijoj gyvenančio autoriaus, 
eilėraštį paskaitė pats progra
mos vedėjas.

Iš Anglijos atvykusių Bilitavi- 
čių šeimos atžalynas — tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
jaunutės sesutės — Marytė, Te
resė, Nastutė ir Verutė — kan
klėmis paskambino eilę (liaudies 
ir partizanų dainų, susilaukda- 
mos patenkintos publikos stip
rių plojimų.

šlaitas elektrino publiką
Gausių katučių lydimas į sce

ną išėjęs VI. šlaitas skaitė iš 
savo šiomis dienomis išleisto 
naujo poezijos rinkinio “Aguo
nų gaisras”.

Jis kalbėjo, kaip gera bučiuo
ti paprastą medžio kryžių, kaip 
gera gyventi dviejuose pasau-

Banketas ir sveikinimai
Po programos buvo banketas 

su užjūrio svečiais. Jį pravedė 
A. Lakas-

Gen. kons. dr. P. Daužvardis
savo kalboje linksmai pažymėjo, 
kad atvykus mūsų rašytojams 
atrodo, jog Anglija vėl užėmė 
Ameriką. Atvyko du dailiojo žo
džio princai. Mums reikia ne tiek 
dejuoti, kiek kovoti dėl laisvės. 
Saugokite tautinį, kultūrinį nu
garkaulį.

Kun. J. Kuzmiokis reiškė pa
dėką už gausų atsilankymą, su-

komunizmas, visomis priemonė
mis siekdamas pavergti pasau
lį ir pajutęs stiprų Amerikos 
pasipriešinimą savo tikslams į- 
gyvendinti, pirmiausia nori su
naikinti pačią Ameriką. Jausda
masis persilpnas nugalėti ją at
viro ginkluoto konflikto lauke, 
stengiasi palaužti subversyvinė- 
mis priemonėmis iš vidaus. Sub 
versyvinio elemento infiltracija 
į Amerikos aukštąsias mokyk
las, jaunimo organizacijas ir (ki
tus įvairių paskirčių sambūrius 
bei religines grupes socialinių

mis. Parengimo proga nema
žai nupirkta Anglijos lietuvių 
rašytojų knygų, o V. Šlaito nau 
jo poezijos rinkinio “Aguonų 
gaisras” buvo nupirkta apie 
šimtinė. Įsigijusieji pasirūpino 
gauti autoriaus autografą.

J. Daugi.

Rekolekcijas Šv. Kazimiero kolegijoje Tivolyje baigiant. Iš ;ę.: kun. pre 
fektas Delininkatis, studentai A. Trimakas, D. Valenti, G. Valatka. P. 
Garaijka, G. Begys, A. Savickis, kun. G. Buikus ir prel. B. Dobrovolskis

IŠ ARTI IR TOLI
J A. VALSTYBĖSE

— Vyriausio L’etuvos Išlais
vinimo komiteto taryba pavedė 
Politikos ir Teisių Komisijai su
ruošti simpoziumą tema “Tarp
tautinio gyvenimo raida ir Lie
tuvos nepriklausomybės atsta- 

sikaupdmą klausantis kūrybos, tymo keUas» simpoziumo pa- 
ir dėkojo už keCionės lėšas. j skirtįs yra giliau paana’izuoti 

Raš. A. Baronas pasisakė, svarbiąsias Lietuvos laisvinimą
kad per ištisus ketverius me
tus būdamas Rašytojų drjos 
pirmininku nebuvo taip laimin
gas, kaip šiandien, atvykus ra
šytojams.

VI- šlaitas — sakėsi yra lai
mingas, kad buvo pakviestas 
prabangiom kelionėn. JAV lietu
viai turtingai, gyvena, bet ir 
moraliniu atžvilgiu, atrodo, tvar 
fcoj. “Buvau bažnyčioje, žmonių 
daug, dailiai gieda. Ačiū Dievui”.

liečiančias problemas. Prelegen
tais sutiko būti: prof. dr. B. V. 
Mačiuika — Pasikeitimai rusiš
ko komunizmo įtakoje pokario 
metais; prof. dr. B. Ncmickas 
— Raudonosios Kinijos ir So
vietų Rusijos konfliktas; prof. 
dr. prel. L. Tulaba — Tarptau
tinio gyvenimo raida laisvajame 
pasaulyje; prof. S. Žymantas — 
Lietuvos nepriklausomybes at
statymo kelias. (E)

— Tuoj parašykime laišką.K. Bradūnas: ne eiliniai emi- 
huose — šitame ir "kitame, kurį 8racij°s atstovai atvyko. Len- Yra žinių, kad Baltimorės ateis 
tegalima pasiekti širdimi. Pasa-Itoai su SlovaCkiu, Mickevičium, tė M. Murray, kuri taip atkak- 
kojo, kaip jam gaila poetų, ku
riuos traiško gyvenimo ratai ir 
kalbėjo apie mielą ukmergiškį 
dangų.

įskaitė apie chrizantemas, pri
menančias pradingusią meilę, — 
apie meilę, trumpesnę už vyšnių 
žydėjimą; poetas norėtų būti 
kaip didelis saulės būgnas ir gro 
ti danguj; eiliavo apie vienat
vę, savo tolimą kraštą, apie 
mirtį bei nuoširdžiai šaukė ale
liuja gyvenimui, dėkojo Die
vui už žydinčias rudenio rožes 
ir skelbė, kad yra pakeliui į gra 
žesni gyvenimą.

Suelektrinta publika, griaus
mingai plojo, ypač išklausiusi 
giliai patriotinį eilėraštį -'Mario

Vynuogių augintojų d-jos būrelis Balzekų ūkyje. Iš k. į d.: St. Balzekas, 
pbnia Breoks, rašytojas Robert Brooks, red. Danio! MacMaster, Chica
gos mokslo ’r promončs muziejaus direktorius, Ritz Flscher ir Edv/ard
GMgal iš Jdujujį v^at> l»«Mk tivaugija. turi 50 ųarit

liai kovojo už religijos išvedimą 
iš mokyklų, dabar stengiasi už
drausti astronautams tarti re
liginį žodį erdvėse ir tuo reika
lu suorganizavusi 27,000 para
šų. Visi, kurie nori palikti as
tronautams laisvę erdvėse eitu© 
tį ir religinę mintį, tuojau tu
rėtų parašyti kad ir tokio turi
nio laišką: “I approve and ap- 
preciate the Christian testimo- 
ny made by our astronauts”.
Pasirašyti pavardę, duoti savo 
adresą ir laišką pasiųsti adre
su: N. A. S. Am % Family 
Radio, San Francisco, California 
94134.

_  Dr. Eugenijus Gedgaudas,
kaip praneša plačiai žinomas 
medicinos žurnalas “Medical 
Worild News”, yra paskirtas 
Minnesotos universiteto Radio
logijos departamento (Sveikatos 
centro viršininku. Tai plati į- 
staiga, atliekanti tyrimus bran 
duolinės medicinos ir kitose sri
tyse. Drauge žurnalas pažymi, 
kad dr Gedgaudas medicinos 
gydytojo vardą yra gavęs'1948 
m. Muencheno universitete, Vo
kietijoje. Nuo 1957 m. dirba 
Minnesotos universitete. Prieš 
porą metų jis buvo paskirtas 
radiologinės diagnostikos sky
riaus direktorium.

— Vaižganto giminaitė atvy
ko į JAV. Alicija Tumaitė atvy
ko į JAV. Ji yra gimusi Kaune, 
yra mūsų rašytojo Tumo-Vaiž
ganto brolio sūnaus duktė. Tu- — Dusetų pieninė, dabar va- 
rėdama savo motinos brolį Len- dinama sviesto gamybos cechu, 
Iri joje, ji j ten persikėlė ir Var- už aukštą sviesto produikciją 
šuvoje baigė universitetą — mo- buvo Maskvos apdovanota bron. 
dėmiųjų kalbų fakultetą. Gavus zos medialiu. Dueetiškiai kalba: 
Lenkijos pilietybę, jei buvo no-1 “Mūsų .sviestas rusams, o. Mas- 

į sunku gauti vizą atvykti j dfiFTjflr

Prieš 3 mėnesius čia atvykus, 
ji gavo kvietimą dėstyti Colo>ra- 
do universitete modernių kalbų 
fakultete slavistiką — literatū
ras ir kalbas.

Kaip Colorado universiteto 
dėstytoja, ji čia pasirašė sutar
tį lį/2 metams. Panelė Tumaitė 
tuo pačiu metu pati ruošia dak
taratą iš literatūros.

Būdama Lenkijoje, priklausė 
prie Varšuvos lietuvių kolonijos 
klubo, dalyvaudama jo kultūri
nėj veikloje. Varšuvos lietuvių 
laikrašty teko matyti Tumaitės 
atvaizdą (liet- taut. drabužiuo
se), paminint ją korp. liet. tau
tinių šokių dalyvę ir kitais atve
jais.

Varšuvos (lietuvių kolonija 
neseniai irgi minėjo Vaižganto 
100 metų gimimo sukaktį su pa
skaitomis ir menine dalimi. Vaiž 
ganto atvaizdas buvo įdėtas len 
kų laikraščiuose, kaipo lietuvių 
rašytojo, minint jo sukaktį.

Colorado lietuviai džiaugiasi 
p. Tumaitės atvykimu ir linki 
jai pasisekimo jos darbe ir gero 

1 įsikūrimo JAV-se.
Jos adresas: Miss Alicia Tu

mas, Modern Language Dept. 
McKenna Bldg., University of 
Colorado, Boulder, Colio. 80302. 
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