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Pokario Europos 
atsikūrimas

Vieni limėjo karą, o kiti laimėjo jį pralaimėdami 

Mūsų spec. korespondentas Bonnoje

Karus pradėti ir pralaimėti kar 
tais apsimoka. Net teritorijos pra 
radimas kartais išeina i sveikatą. 
Geras pavyzdys — Vokietija, y- 
pač Vakarų Vokietija. Joje gyve
na 60 mil. žmonių 52 proc. bu
vusios Reicho teritorijos plote. (R. 
Vokietijoje 20 proc. teritorijos, 
17 mil.). Rytų Vokietija pirmau
ja sovietų orbitoje kiekybiniais 
pramonės rodikliais, Vak. Vokie
tija — ketvirta pajėgumu indus
trinė valstybė pasaulyje.

Vak. Vokietija neišsiverčia su 
savo 19 mil. žmonių darbo jėga, 
ir samdo dar pusantro mil. sve
timšalių darbininkų. Pinigo per
kamoji galia, palyginus prieš II 
Pas. karą daugiau kaip dvigubai 
silpnesnė, bet vid. uždarbiai pa
trigubėjo. (Sviesto kg. 1938 m. 
kainavo 3,18 DM, 1968 m. 7,76 
DM). Pernai vien Italiją aplan
kė 5,4 mil. vokiečių. Gydytojų 
metinė apyvarta vidutiniškai sie
kė 30,000 dol., iš kurių reikia at
skaityti mokesčius, išlaidas pa- 
gelbiniam personalui ir įrengi
niams.

Daug išaugo įmonių

Paskutinė Vokietijos žemių o- 
kupacija buvo Napoleono lai
kais, t.y. daugiau kaip prieš 150 
m. Per praėjusį šimtą metų Vo
kietija kariavo už savo sienų 
prieš Prancūziją, ir vedė du pa
saulinius karus. Po pastarojo ka
ro nukentėję kraštai gavo pagal
bos atsistatyti — iš Amerikos. 
Atsistatė ir Vokietija amerikie
čių pinigais. Jos pačios reparaci
jų mokėjimas bent Vakarams bu 
vo minimalus. Gerokai bombų 
apdaužytas kraštas, pramonė atsi
statė ir šiandien viršija Angli
jos ir Prancūzijos pajėgumus. Že
mės ūkis labai pakėlė našumą 
(apie 85 proc. išpildo pareika
lavimą). Vakarų Vokietijos pra
monė nepaliaujamai kyla. Tai 
matyti ir iš stambiausių firmų 
apyvartos kilimo per 1958-1968 
m. laikotarpį.

Šimtas stambiausių pramonės 
įmonių pasiekė 50 bil. dolerių a- 
pyvartos. Pusė tų įmonių kiekvie
na turėjo 250 mil. dol. ir dides
nę apyvartą. Bet ir “mažiausio
ji” — 111 mil. Stambiausia įmo
nė — Volkswagen automobilių 
statykla — pusiau valstybinė — 
pasiekė 3.9 bil. dol. apyvartą su 
145,000 darbininkų. Antra pagal 
eilę įmonė — “Siemens” elektro
technikos koncernas — 2,1 bil. 
dol. ir 256,000 darbininkų. To
liau iškilo Hoechst ir Bayer che
mijos fabrikai, o kadaise pirma
vęs “Krupp” koncernas atsidūrė 
12 vietoje. Koks stambiausių į- 
monių apyvartos didėjimas ma
tyti iš to, kad 1939 m. didžiau
sia įmonė — IG Farben — tu
rėjo apie du bil. markių apyvar
tos, palyginti su VW —gamyk
los 11,7 bil. DM.

Prekybos įmonių tarpe pirma
vo benzino pardavimo firma 
“Arai” su 936 mil. dol., antroje 
vietoje “Edeka” mažmenų ir mai
sto prekių didmenų koncernas su 
lygiai 900 mil. Pastarasis susivie-

KALENDORIUS

Gruodžio 8 d.: Švč. P. M. N. 
Prasidėjimo, šv. Josefa, šv. Am- 
brozijus, Daugardas, Vėtra.

Gruodžio 9 d.; šv. Restitutas, 
šv. eLokadija, Vakaris, Irutė.

Saulė teka 7:04 v., leidžiasi 
4:20 vai. v.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse sniegas, 

vėjuota ir šalta. Temperatūra apie
20 L 1

nijimas yra kooperatyvinis. Dau 
giausia tarnautojų turėjo valsty
binės pašto ir geležinkelių orga
nizacijos: federalinis paštas — 
62,000, apyvarta 3,6 bil. dol., fe
deralinis geležinkelis — 403,000, 
apyvarta 2,5 bil. dol.

Sovietai plėšė

Europoje greta Vakarų Vokie
tijos, bene dar didesnę pažangą 
padarė Italija. O pačią didžiau
sią pažangą pasaulyje per pirmą 
pusę šimtmečio be jokios abejo
nės padarė Japonija, nurungusi 
ir Vokietiją. Neblogai sekėsi ir 
Sovietų Sąjungai padėjusiai Hit
leriui išprovokuoti paskutinį ka
rą. Jai teko visa Rytų Europa. 
Ją iščiulpdama Sovietų Sąjunga 
ir teiškilo pokario metais. Žo
džiu, kai kam karus pradėti ir 
vesti apsimokėjo. Koks “pavyz
dys” agresoriams! Laimėsi — pa
rodyk “iniciatyvos”. Atsiras kas 
sumoka, nes aukos visuomet pa
čios kaltos.

(vb.)

Jugoslavijos ir
Vatikano santykiai
BELGRADAS. — Kroatijos 

parlamentas Jugoslavijoie pla
čiai aptarė Jugoslavijos ir Va
tikano santykius po sudaryto 
dip’omatinio susitarimo. Deba
tuose buvo iškelta, kad diplo
matinių santykių užmezgimas 
tarp Jugoslavijos ir Vatikano 
labai pozityviai paveikė į aabipu 
šių santykių pagerinimą, nors 
dar liko nemaža problemų iš
spręsti.

Dr. M. Eisenhower, nusikaltimam 
tirti komisijos pirm., kalba repor
teriams Washingtone ,kad reikėtų 
leisti balsuoti visiems sulaukusiems 
18 tn., tada jaunimas greičiau įsi
jungtų į politiką. Ligi šiol tik tre
jetas valstijų leidžia balsuoti 18 m. 
gi kitose valstijose leidžiama bal
suoti tik sulaukus 21 m.

Įdomūs pašto ženklai
PRAHA. — Čekoslovakijos 

pašto valdyba išleido naują paš
to ženklų seriją, vaizduojančią 
žymiausius Čekoslovakijos me
no kūrinius. Naujoje pašto ženk 
lų serijoje yra ketui"' pašto ženk 
lai su religiniais motyvais, bū
tent, Theodorik tapytas šv. Je
ronimo paveikslas, kito čekų 
menininko Holznik tapytas Kris 
taus nukryžiavimo vaizdas, Wit- 
tingau bažnyčios didžiojo alto
riaus Kristaus prisikėlimo pa
veikslas ir menininko F. Muzi
ka religinis paveutuUs tema 
“Gedulingos Mišios”.

Pensininkai gaus 
didesnes pensijas

Washingtonas.— Praėjusį penk
tadienį senate nubalsuota pakelti 
15% pensijas ir tai kainuos vals
tybei 6.2 bil. dol. gi Sočiai Secu
rity mokesčiai reikės mokėti ne 
ligi 7,800 dol. metinės sumos, bet 
ligi 12,000 dol. Iš viso kiekvienas 
pensininkas gaus mažiausia 100 
dol. mėnesiui ir tie, kurie gavo 
tik 55 dol., dabar gaus šimtą, gi 
vedusiųjų pora mažiausia gaus 
150 dol. Iš viso apie 3,500,000 a- 
merikiečių gaudavo mažiausią 
pensją. Pensiją gauna 25 mil. a- 
merikiečių ir jie dabar jas gaus 
jau padidintas nuo sausio 1 d. 
Skirtumas bus išmokėtas specia
liais čekiais už sausio ir vasario 
mėnesius kovo mėnesį, gi už ba
landį jau gaus padidintą pensiją.

Milijonas paramos
laiškų prezidentui

Washington.— Praėjusį savait
galį prez. Nixon gavo 350,000 
laiškų ir telegramų, kuriuose iš
reikšta parama prezidentui Viet
namo karo reikau. Laiškus ir tele
gramas atsiuntė komitetas “Tel it 
to Hanoi”, tai reiškia pasakyk 
Hanojui, kad mes remiame prezi
dentą Nixon . Iš viso įvairiose 
peticijose ir laiškuose yra 1,100,- 
000 pavardžių. Tai pasakykite Ha 
nojui komiteto pirm. New Yorko 
adv. William O’Hara teigia, kad 
tai tik dalis laiškų. Komitetas yra 
nepartinis ir sudarytas privačių 
žmonių iniciatyva.

Benzinas
Anykščiuose

Vienas laiškas “Tiesos” redak
cijai Vilniuje atskleidžia automo
bilizmo sąlygų paveikslą Lietuvoj. 
Rašo:

“Į Anykščius suvažiuoja nema
ža turistų bei poilsiautojų... Ta
čiau vargas ekskursijos mašinos 
vairuotojui, jeigu jis pritrūko ben
zino. Anykščiuose jis jo negaus, 
nes čia benzinu neprekiaujama. 
Vietos gyventojai jam tegali nu
rodyti artimiausią benzino kolo
nėlę... Utenoje”. (33 kilometrai 
arba 20 mylių nuo Anykščių).

Redakcija pasiteiravusi apie tą 
reikalą Naftos tiekimo valdyboj 
ir sužinojusi, kad... “benzino ko
lonėlės Anykščiuose statyba nu
matoma 1971 metais”! (E.)

Gyventojų surašinėji
mas Sov. Rusijoj

Maskva. — Sovietų Rusija 19- 
70 m. praves gyventojų surašy
mą. Tam paruošta beveik pusės 
milijono surašinėtojų armija. IŠ 
viso Sovietų Rusijoj, su jos pag
robtais Baltijos kraštais ir kitom 
žemėm, šiuo metu yra 238.9 mil. 
gyventojų. Tai 2 mil. daugiau ne 
gu pernai. Visoj Sovietijoj esą 10 
miestų, turinčių daugiau negu 
po 1 mil. gyventojų. Didžiausia 
Maskva — 6.6 mil., po to Le
ningradas — 3.8 mil., Kievas 1.5 
mil. Vyrų Sovietų Rusijoj yra 46 
proc., nes daug žuvo karo metu, 
iš viso karo metu prarasta apie 
20 mil. žmonių.

Daug pašaukimų 
Nigerijoj

Nigerija. — Misijų kongrega
cijos paskelbtais statistikos duo
menimis Nigerija iš visų Afri
kos kraštų, turi daugiausiai dva
sinių pašaukimų. Šiemet čia bu
vo pašventinti 25 nauji kunigai 
ir 380 teologijos studentų rengia
si kunigystei. Antroje vietoje se
ka Kongo kraštas šiemet davęs 
16 naujų kunigų ir turįs 362 te
ologijos studentus. Toliau seka 
Tanzanija su 288 seminaristais, 
Uganda, turinti 194, Keootho 
kraštas 115, Swazilandas 108 ir 
Pietų Afrikos respublika su 107 
kandidatais besirengiančiais ku
nigystei.

Ketvertas amerikiečių mokslininkų taip pat uždaryti į karantiną, kar
tu su Apollo IG astronautais ir jie čia su guminėm pirštinėm kilnoja 
.mėnulio uolienas. Iš k. į d.: dr. Fronde, dr. Brett, dr. Zahringer ir R. 
Harmon.

JAV PRIEŠ SOVIETU SIŪLOMA 
SAUGUMO KONFERENCIJA

Tokia konferencija Maskva siektų pagrobtų valstybių 
įteisinimo

Briuselis, Belgija. — Valstybės 
sekr. William Rogers, kalbėda
mas Nato valstybių vardu, pasi
sakė prieš komunistų valstybių 
siūlomą saugumo konferenciją, 
nes sako tai būtų ne teigiami, bet 
neigiami rezultatai. “Ką Sovietų 
Rusija nori pasiekti tokiuo pasiū
lymu” — klausė sekretorius, kal
bėdamas Belgijos - Amerikos drau 
gijos pietuose 2 5m. sukakties pro
ga. “Ar tai reiškia, kad Europa 
turi būti padalinta ir tai reiškia, 
kad Čekoslovakijos pagrobimas tu 
rįs būti įteisintas?” Nato valsty
bių deklaracijoj prašoma Sovietų 
Rusija įrodyti gerą valią kituose

Armijos karininkas Hugg Thomp
son 1968 m. buvo apdovanotas, kad 
gelbėjo kautynėse vaikus, patekusius 
į susišaudymo ugnį Pietų Vietname. 
Jis dabar apklausinėjamas ir dėl žiau
rumų. kurie galėjo įvykti Vietname, 
kovojant prieš komunistus'.

Daug bėglių

ROMA. — Specialus Romos 
dienraščio “H Tempo” korespon 
dentas, aplankęs pabėgėliams 
globoti stovyklas Vakarų Vo
kietijoje, šios dienos laidoje pra 
neša, kad nuo 1949 metų iki šiol 
iš komunistų valdomos Vokieti
jos srities į laisvuosius Vaka
rus pabėgo daugiau negu 24,000 
Rytų Vokietijos kareivių ir ka
rininkų. Tai sudaro ištisas dvi 
divizijas, kurios pasirinko lais
vę — pastebi “II Tempo” ko
respondentas.

JAV-bių katalikų artimo glo
bos organizacijų konferencijoje 
Washingtone paskelbtas oficia
lus pranešimas apie tremtinius 
ir pabėgėlius, skelbia, kad šiuo 
metu pasaulyje yra daugiau ne
gu septyniolika milijonų nete
kusių savo tėvynės, gimtųjų na-; 
mų, turto, ir būtiniausių pra
gyvenimo priemonių. Vien tik 
Azijoje yra priskaitoma septy
ni milijonai pabėgėlių, Afrikoje 
penki milijonai ir likusieji ki
tose pasaulio šalyse. Amerikos 
katalikai vieni iš pirmųjų dau
giausiai rūpinasi materialiniai 
Ir moraliai padėti pabėgėliams.

pasitarimuose, tada būtų galima 
kalbėti ir apie naujus pasitarimus. 
Sekret. Rogers pareiškė, kad toks 
Sovietų pasūlymas negalįs būti 
vadinama saugumo konferencija 
iš viso.

Sekr. Rogers patkino: “Mes ga
lime eiti į pasitarimus, tačiau 
mes neisime į pasitarimus, ku
riuose bus siekiama ratifikuoti 
Brežnevo doktrina”, kuri, kaip ži
noma, siekia visas tautas pajung
ti Maskvai. Sekr. Rogers patikino, 
kad vienas saugiausių reikalų yra 
Nato narių glaudus bendradar
biavimas, reikalavo didesnių Eu
ropos tautų įnašo į Nato, patiki
no, kad Amerika dar kol kas savo 
pajėgas, bent ligi 1971 ,m.; laikys 
Europoje nesumažintas.

Pažadėjo remti Vokietiją

Bonna. — Prez. Nixon ir vals
tybės sekret. Willams Rogers pa
tikino Vakarų Vokietijos kanclerį 
Willy Brandt praėjusį šeštadienį, 
kad jie parems V. Vokietiją pasi
tarimuose su Sov. Rusija dėl į- 
tampos sušvelninimo.

Sekret. Rogers atskridęs iš Na
to pasitarimų Briuselyje, atvežė 
prez. Nixono laišką, kuriame iš
reiškia, kad pritaria siekimui iš
laikyti stiprią Vakarų bendruo
menę ir taip pat siekti įtampos 
sumažinimui su Rytais. Sekret. 
Rogers spaudos atstovams pareiš
kė, kad JAV ir V. Vokietijos vy
riausybė eina paraleliai ta pačia 
kryptimi. Rogers iš Bonnos vėl 
sugrįžo į Briuselį.

Grobikai sieksią taikos

Varšuvos pakto valstybės pa
skelbė komunikatą, kurį išspaus- 

1 dino Maskvos “Pravda” ir kuria
me skelbiama, kad Varšuvos pak
to valstybės siekia Europą pada
ryti taikos kontinentu. Esą Sov. 
Rusija ir jos šeši partneriai sieksią 
taikos, kad nepasikartotų tragedi
ja, reikalaujanti milijonų gyvy
bių. Tas žinias paskelbę kai kurie 
laikraščiai pastebėjo, kad tokia 
taika, kokią Sov. Rusija atnešė 
Čekoslovakijai ar Vengrijai, ne
kalbant jau apie anksčiau užgrob
tus kraštus, yra baisiau už karą.

Laivai Gibraltaro sąsiauryje, kurio v§l iš britų reikalauja ispanai. Ispanijos min. Vincente Mortes Al
fonso savo kalboje pakaltina britus kolonializmu.

IŠRINKTA NAUJA
VLIKO VALDYBA

Mūsų korespondento telefoninis 
pranešimas

New Yorkas. — Vliko seimo 
posėdžiuose dalyvavo 43 atstovai 
ir 100 svečių. Išrinkta nauja val
dyba. Pirmininku perrinktas dr.
K. Valiūnas. Kiti nariai: Stasys j 
Dzikas, dr. J. Puzinas, dr. B. Ne-1 
mickas, J. Audėnas, R. Kezys, inž. 
J. Valaitis. Seimas buvo sėkmin
gas. Apie jį plačiau vėliau.

Mirė dail. A. Galdikas

New Yorkas. — Vakar mirė 
dail. Adomas Galdikas. Velionis 
buvo gimęs 1893 m. Meno moks
lus ėjo Petrapilio meno akademi
joje, Berlyne studijavo grafiką, ir 
tapybą, vėliau studijas gilino Šve
dijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. 
Yra dalyvavęs visoje eilėje paro
dų, daręs projektus Lietuvos pašto 
ženklams ir banknotams, dalyva
vo daugybėje parodų, jo kūrinių 
yra visoje eilėje pasaulio muziejų.

Galdikas.

Įvairios žinios
— Izraelis su Egyptu pasikeitė 

belaisviais. Už 2 lakūnus Izraelis 
paleido 58 arabaus.

• Iš Amerikos į Kubą nuvy
ko 90 savanorių darbininkų pa
dėti nuimti cukrines švendres.

• Sovietų Rusijoj, kaip skel
bia “Chicago Tribūne”, būrelis 
antraeilių rašytojų pasmerkė 
Solženyciną.

• Čekoslovakijoj labai paplitę 
narkotikai, kaip skelbia pačių ko
munistų laikraščiai. Tai pirmas 
viešas prasitarimas, kad komunis
tų kontroliuojamuos kraštuos jau
nimas yra narkotikų aukos.

• Prancūzijoj siaučia aziatiška 
flu ir uždaryta daug mokyklų, įs
taigų ir krautuvių.

Reikalauja
pademonstruoti filmą

WASHINGTON AS. — Kongr. 
Richard Ichord pareikalavo 
Pentagono, kad atstovų rūmuo
se būtų pademonstruotas filmas 
apie komunistų žiaurumus Viet
name. Jo reikalavimas vakar 
įrašytas j kongreso įrašus.

Viceprez. Agnew 
tarsis su televizijos

atstovais

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew gruodžio 18 
d. susitiks su radijo ir televizi
jos atstovais, kur bus kasama
si dėl televizijos ir radijo per
duodamų žinių. Kaip žinoma, 
viceprez. Agnew prieš kiek lai
ko užpuolė televiziją ir radiją, 
kad jos neobjektyviai perduoda 
žinias ir labiau išryškina nega
tyvius pasireiškimus, negu po
zityvius laimėjimus.

Kainos nuolat kyla

WASHINGTONAS — Oficia
lios įstaigos skelbia, kad metų 
bėgyje kainos Amerikoje pakilo 
4.8%. Atlyginimai taip pat ky
la ir unijos šiais metais yra iš
reikalavę 8% pake! mo ir tas 
pakėlimas bus automatiškai di
desnis sekančiais metais, gi to
liau vėl naujom sutartim ir 
streikais bus reikalaujama dau
giau atlyginimo. Visa tai kraš
tą veda prie infliacijos. Per pa
staruosius porą metų kepinių 
kainos pakilo 4.7%, mėsos 13 
%, pieno 6.7%, pietų restorane 
kainos pakilo 12%, namų išlai
kymo kainos 18%, drabužių 12 
%, tran$portacijog 13, draudi
mų kainos 21%. Nukrito tik var 
totų automašinų kainos penkta
dalį procento.

— Kom. Kinija paleido 2 ame
rikiečius belaisvius, kurie buvo 
suimti vasario 16 d.

— Apollo 15 astronautais pa
rinkti David Scott, Alfred Wor- 
den ir James Irwin. Skris į mė
nulį kitų metų gale.

• Prez. Nixon spaudos kon
ferencija pirmadienį bus 8 v. v.

'• Šv. Tėvas Eucharistiniam 
kongresui 1973 m. parinko Mel- 
boume, Australijoje.

• Londone už mažą Rembran 
dto paveikslą “Kristus ir Kana- 
no moteris” sumokėta 72,000 
dolerių.

Japonijoj buvo justi žemės
drebėjimas.

• Detroito arkiv. kard. Dear- 
den aukščiausiu arkivyskupijos 
garbės atžymiu “Fidelitas Me
dai” pagerbė lenkų kilmės sena
torių Edmundą Muskie už jo 
nepaprastus nuopelnus katalikų 
Bažnyčiai ir Amerikos kraštui.

• Vengrija importivo dau
giau 29% kasdieninio vartoji
mo prekių iš Vakarų.

• Už JAV iždo taupymo bo
nus pakelti procentai ligi 5%.

• Vietnamo komunistų jėgos 
skelbia, kad pas juos perbėgo 
marinas Sweeney, kuris kviečia 
visus kovoti prieš prez. Nixono 
vedamą karą. Marinas yra iš 
Brooklyno, nelaisvėn pateko 
1969 m. vasario 22 d.

• Tunisijoj siaučia potvyniai. 
Nuostolių ligi 30.0 m'l. dolerių.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 8 d.

BALFO 25 M. IŠKILMINGAS 

MINĖJIMAS CLEVELANDE

Balfo direktorių suvažiavimas, 
Įvykęs š.m, lapkričio 29 d. Cleve
lande, Pick Carter viešbutyje, 
buvo darbingas ir darnus. Dr. VI. 
Ramanauskas tarė sveikinimo 
žodį Clevelando Balfo skyriaus 
darbuotojų vardu. Pranešimus 
padarė: centro valdybos pirm. 
kun. V. Martinkus, vicepirm. dr. 
Elena Armanienė, gen. sekr. A. 
Dzirvonas, reikalų vedėjas 
kun. P. Geisčiūnas, kun. dr. F. 
Gureckas ir Ed. Stepas. Svarsty
ta diskutuota: Balfo veiklos gy- 
vinimas, testamentų klausimas, 
Vasario 16 gimnazijos rėmimas, 
studentų šalpa, labdaros suakty
vinimas kituose kraštuose, jubi
liejinio leidinio ir kiti reikalai. 
Diskusijose gyvai reiškėsi visi su
važiavimo dalyviai. Nutarta: 1) 
Balfo veiklai pagyvinti sudaryti 
dvi naujas direktorių komisijas: 
spaudos -propagandos - V. Kąsniu 
nas, A. Gintneris ir kun. P. Geis-

dinę kalbą pasakė Balfo centro programa pristatė F. Eidimtas.

otuio aireKionų suvažiavimas Clevelande lapkričio 2 9 d. k. į deš. (sėdi) — A. Dzirvonas, dr. E. Arma
nienė, pirm. kun. V. Martinkus, D. Bobelienė ir dail. J. Bagdonas; (stovi 1 eil.) — S. Bredes, kun. dr. F. 
Gureckas, A. Mikulskis, K. Karpius, J. Daugėlienė, S. Laniauskas ir K. Gaižutis: (2 eil.) — A. Mikšys re 
ik. ved. kun. P. Geisčiūnas, E. Stepas, dr. V. Raman auskas ir V. Mankus.

Nuotr. V. Pliodžinsko

DR. J. LATTERICH - 
KOVOTOJAS UŽ LAISVĘ

VYT. ALSEIKA, spee. “Draugo” korespondentas

Dr. Jozef Lettrich, vienas 
žymiųjų laisvosios Čekoslovaki
jos demokratinių politinių vadų, 
širdies smūgio paliestas, mirė 
lapkričio 29 d. New Yorke ir 
ten palaidotas gruodžio 2 d. Ve
lionis buvo 64 m. amžiaus ir 
savo veikla pasižymėjęs paverg
tųjų kraštų laisvės kovoje bei 
įsigijęs simpatijų ir pabalti iečių 
tarpe. Tai liečia ypač velionies 
veiklą Pavergtųjų Europos tau
tų seime New Yorke.
Buvo gimęs 1905 m. Slovakijoj

Velionis dr. J. Lettrich bu
vo gimęs 1905 m. Slovakijoje 
ir dar savo karjeros pradžioje 
jjfe iškilo kaip aktyvus jaunimo 
organizatorius. Jis greitai kilo 
ir ryškėjo kaip būsimas slova
kų politinis veikėjas.

1939 m. naci ims okupavus 
Čekoslovakiją ir j kirus prona- 
rinę Slovakijos valstybę, dr. 
Lettrich pateko i nacių koncent 
racijos stovyklą. Jis organizavo 
pasipriešinimo okupantui pogrin 
dį ir palaikė glaudžius ryšius su 
Čekoslovakijoj egzlūne vyriau
sybe Londone. Paleistas iš sto
vyklos dr. Lettrich buvo vienas 
iš 1944 m. slovakų pasipriešini
mo naciams sukilimo dalyvių. 
Vėliau jis slapstėsi.
Nuo 1948 meti, — į Vakarus

1948 m. įvykus komunistų 
perversmui, velionis dr. Lett
rich pasitraukė j Vakarus ir 
tais pačiais metais įsikūrė Wa- 
shingtono mieste, Jis visomis

manauskas, E. Stepas ir K. Gai
žutis; 2) pavesti stipendijų reika
lų komisijai paruošti kitam di
rektorių suvažiavimui stipendijų 
fondo statutą; 3) ateinantį direk
torių suvažiavimą šaukti pavasa
rį Detroite ar Chicagoje; 4) sei
mą šaukti kitų metų rudenį 
Bostone ir 5) Clevelando skyriui 
Švenčiant sidabrinę veiklos su
kaktį, Kazį Karpių, buvusį ilga
metį to skyriaus pirmininką ir 
vieną skyriaus steigėjų, pakelti 
į garbės narius. Suvažiavime da
lyvavo 18 direktorių bei jų pava
duotojų.

Tos dienos vakarą Clevelando 
Balfo skyrius suruošė savo veiklos 
25 metų sukakčiai paminėti aka
demiją, kuri vyko naujos parapi
jos salėje. Akademiją atidarė sky
riaus pirm. E. Stepas. Gilią pras
minga invokaciją atkalbėjo kleb.

kun. J. Angelaitis. 'Prisiminti 
mirusieji skyriaus veikėjai. Pagrin

jėgomis įsijungė į veiklą organi
zacijų, kurios veikė siekdamos 
išlaisvinti savo kraštus iŠ ko
munistų okupacijos bei įtakos.

Dr. Joseph Lettrich buvo Ta
rybos laisvės Čekoslovakijoj at
gauti pirmininku, vėliau — Lais 
vosios Čekoslovakijos komite
to pirmininku, taip pat ir Čeko
slovakijos PET (Pavergtųjų 
Europos tautų) seime pirminin
kas. 1968 m. jis išrinktas ir 
PET seimo pirmininku Be to, 
velionis dar buvo ir Tarpt. Ūki
ninkų sąjungoj vicepirmininkas. 
Vadovavo PET išvykai į Europą

Velionis šiais metais vadova
vo sėkmingai PET veikėjų išvy
kai į vak. Europos kraštus. Pa
grindinė pasikalbėjimų Europo
je tema buvo nauja padėtis, ku
rią sudarė sovietų įvykdyta in
vazija Čekoslovakijoje.

Dr. J. Lettrich yra paskelbęs 
visą eilę leidinių, knygų, bro
šiūrų apie Slovakiją. 1955 m. 
Praegerio leidykla New Yorke 
išleido anglų kalba Lettricho 
knygą “The Hi story of Modern 
Slovakia”. Lettrich yra buvęs 
ir Amerikos Politinių ir sociali
nių mokslų akademijos Philadel 
phijoje narys.

Kaip “Draugo” atstovui pa
reiškė Lietuvos Laisvės komite
to pirm. V. Sidzikauskas, dr. 
Lettrich yra buvęs nuoširdus 
Lietuvos bei jos bylos draugas. 
Su velionių bendradarbiavimas 
buvęs tikrai sklandu*.

valdybos pirm. kun. V. Martin
kus. Po to buvo įteikti padėkos 
lakatai šiems pasižymėjusiems 
skyriaus veikėjams: V. Akelaičiui, 
V. Amšiejui, kun. J. Angelaičiui, 
B. Bacevičienei, J. Balbatai, dr. J. 
Balčiūnui, A. Bukniui, inž. V. Čy- 
vui, K. Gaižučiui, A. Gražulienei, 
B. Gražuliui, kun. B. Ivanauskui, 
Z. Jankui, dr. A. Jasiui, dr. I. Ja- 
sienei, K. Karpui, V. Kasakaičiui,
L. Keženiui, J. Kubiliūnui, S. La- 
niauskui, P. Makarskai, P. Mik
šiui, F. Navickui, A. Puškoriūtei, 
dr. J. Skrinskai, L. Staškūnui ir
E. Stepui. Dr. V. Ramanauskas 
pristatė Mariją Gidonę Stepona
vičienę, Ohio State erdvės 
gražuolę. Solistė Dalia Kučėnie- 
nė, neseniai išėjusi į viešumą su 
sėkmingu rečitaliu Chicagoje, at
liko programą, akompanuojant 
komp. Dariui Lapinskui, suside
dančią iš operos arijos, pasaulio 
ir lietuvių kompizitorių, jų tar
pe VI. Jakubėno “Gėlės iš šieno”, 
Solistė programą išpildė gerai. 
Buvo šiltai klausytoji} sutikta. 
Malonu buvo išgirsti programo
je jaunosios kartos atstovą pia
nistą Vytautą Puškorių, kuris; 
sklandžiai atlipdamas komp. F. 
Mendelson ir W. A. Mo
zart kūrinius, laimėjo klausytojų 
gausius aplodismentus. Koncerto
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Ud 9:80. Kitom dienom nuo 
8 IU C vai. vak Sekmadieniais nuo 11 Iki 5 T. v.

4*

...MIDLAND B-v8 patar
nauja taupant lr duoda 
namams Jalgytl paskolas. 
Dėkojame už pasi tikš j Ima 
lr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

4r/S/.
PASSBOOK SAVINGS
AJ1 Accounts Paltį and 
Oompounded Ouartcrlj

Scena skoningai dekoruota. Aka
demija- koncertas praėjo įspūdin
gai, pakilia šventiška nuotaika. 
Ją surengė šie skyr. vald. nariai: 
pirm. E. Stepas, vicepirm. inž. 
V. Gyvas, vicepirm. J. Dunduras, 
vicepirm. L. Keženius, pirm. pa
vaduot. F. Eidimtas, ižd. O. Jo- 
kubaitienė, sekr. A. Puškoriūtė, 
ižd. pavd. A. Buknys ir talkinin
kai: N. Kersnauskaitė, B. Bacevi
čienė, A. Gražulienė, K. Žiedo- 
nis, V. Benokraitis, K. Gaižutis, 
V. Braziulis, A. Buknys, Br. Gra
žulis, Ed. įlenda, VI. Blinstrubas, 
V. Steponavičius, dir. dr. V. Ra
manauskas ir vajaus globėjai dr. 
J. ir ponia Skrinskai. Akademi
niai daliai ir programai pasibai
gus, vyko vaišės bei šokiai, gro
jant J. Pažemio orkestrui. Akade
mijoje dalyvavo suvažiavimo da
lyviai ir gausi Clevelando lietu
viškoji visuomenė.

Rytojaus dieną 10 vai. ryto 
Šv. P. Nep. Pagalbos bažny
čioje iškilmingas Mišias atnaša
vo kun. V. Martinkus, solo giedo
jo D. Kučėnienė ir 10:30 vai. Šv. 
Jurgio bažnyčioje Mišias laikė 
kun. Pr. Geisčiūnas, solo giedojo 
B r. Kazėnienė.

Balfo Clevelando skyriaus su
kaktis paminėta iškilmingai. 
Nuopelnas priklauso skyriaus val
dybai, kurion sutelkti labai veik
lūs Clevelando visuomenininkai. 
Clevelando lietuvių visuomenė, 
gausiai dalyvaudama šioje šven
tėje, stipriai materialiai ir mora
liai parėmė Balfo pastangas pa
dėti vargstantiems broliams- se
sėms. G. D.

GYVA KUBIEČIŲ VEIKLA
Lapkričio 16 d. New Yorke 

įvykusiose demonstracijose už 
Kubos laisvę ir išlaisvinimą Ku
boje laikomų kalinių dalyvavo 
ne tik kubiečiai bet nemaža ir 
kitų pietų Amerikos gyventojų, 
kurie mato koks pavojus visam 
Amerikos kontinentui gresia iš 
raudonojo tvano.

Miami mieste posėdžiauja 
Kubos advokatų komitetas, ku
ris pasisakys dėl žmogaus teisių 
deklaracijos kubiečių atžvilgiu.

“Draugo” korespondentas ku 
kiečių žurnalistų pasitarime pa-

PARDUODAMI
IS MODELINIU NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421

iiiiiiiiiiiniHiniiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiM^^

MIDLAND
SAVINGS

6-MONTHSAVING8 
OERTIPIOATES 

Minimum $1.000)

tyrė, kad kubiečių antikomunis 
tinė kova esanti ne tik už i'š- 
laisvinimą jų krašto, 'bet ir ben
drai vedama prieš tarptautinį 
komunizmą.. Jų manymu visi 
kraštai, kurie yra pavergti So
vietų Sąjungos, turėtų j šią ko
vą įsijungti. Esą, kai Pabaltijo, 
kraštai buvo užgrobti sovietų, 
tuomet dar laisvi kubiečiai su 
dideliu skausmu, užuojauta ir 
net protestais sekė Pabaltijo į- 
vyfkius. Kuba tikrumoje esanti 
sovietų bazė. K. Kl.

Viena iŠ daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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Tinkamos Kalėdų 
Dovanos

★

“ATSIMINIMAI Iš BALFO 
VEIKLOS”

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
iškaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
'buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž
už pusę kainos _  su kietais
viršeliais po $4.00 ir su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 ,pusl. Graži dovana mokslo 
jaunimtti ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt. 
ISu kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 
“Drauge”.
■iiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiHiiiffl

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vok. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 8-5076

Rezld. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
TeL 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 6 3-čios lr California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 7 lst Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakare 7-9. 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susi tarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—4 p.p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 |
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ezcept Sundays, days after Christmas and Easter bv the Lithuanian 3
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• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juoa 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 6-24OO
Vai. pagal susltarlma: Pirmad. Ir 

ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWEORD MEDICAL BUILDING

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susiturima

Rez. Tel. OI 84)878
OR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir motorų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezld. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 Sa 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

ValaadM pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvia gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympla 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 8—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IB VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2019

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr realdenoŲoe) 

Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv. E—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susltarlma

PIRKITE APSAUGOS BONUS

• Redakcija dirba kasdien 3 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais = 
o:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVeet 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vol. kasdien 9—H ryto lr 4—g v. v.
----- 9 v. r. — g v. nonlftt

OR. FRANK PLECKAS
optometristas 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-3149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“oontact lenam”.
Vai, pagal ausitarlma. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7601

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trt čladlenlats uždaryta

Telef. — 423-2660
. D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS ,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS UGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės lr Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DL 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 830-1071 
Vizitai pagal susltarlma

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

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

Valandos: pirm. ir ket. nuo lt vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 V. vak.: 
antr. lr penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—-H 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta

Rezld. tek VVA 6-3OB9

TAURAS
CHIRURGAS 

IK MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2052 W. 59tta 88. 1 
Tek PRospect 8-1223

Ofiso vak: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 8 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-0105

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G 
2454 VVest 7 lst 

Priiminėja ligonius
Vak 2—4 p. p., lr

Trečlad. ir Šeštad

Tai. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vaL 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susltarlma

Tek ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vak: 2 Iki 4 v. p. lr 7 iki 8 v. v, 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

Ofiso teL 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vak: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 8-8 v. v., ketvlrt 8-1 v. velt— 
šeštadieniais 11-1 vai. eoolet



Okupuotai Lietuvai

RADIJO INFORMACIJA
NERAMUMAI ITALIJOJE

Darbininkai reikalauja geresnių darbo sąlygų ir siekia politinių tikslų

ERDVIŲ TYRIMAI PLEČIASI
Apollo skridimo tikslai

Nuo 1940 metų mūsų kraš
to okupacijos 'Lietuvos žmonės 
turi pakelti daug negerovių 
ir prievartos. Jei nuo karo pa
baigos ligi dabar prie daug ko 
apsiprasta, ypač prie vargo 
ekonominiame gyvenime, tai 
dvasinėje prievartoje nedaug 
tebuvo pragiedrulių. Viena to
kių negerovių yra ta, kad oku
puotosios Lietuvos žmonės 
kenčia begalinį informacijos 
badą. Krašto radijas, laikraš
čiai, televizija ir kitos susižino
jimo priemonės perduoda 'be
veik išimtinai tik iš rusų kal
bos išverstas žinias, o didžiau
sia programų dalis yra per- 
transliavimai Rusijos didžiųjų 
stočių. Paskaitęs laikraštį, pasi 
klausęs radijo ar pasižiūrėjęs 
televizijos, nesužinosi, kas iš 
tiesų pasaulyje vyksta.

*
Tačiau radijo 'bangos ir jų. 

priimtuvai turi tą ypatybę, 
kad jais galima klausytis ir už
sienio stočių programas. Tiesa, 
Kremlius turi tam tikrą gali
mybę paleisti trukdytojus ir 
jų sukeltu triukšmu gerokai 
nustelbti Vakarų kraštų radijo 
stočių perdavimus. Tačiau to
kie trukdymai taip pat yra ri
boti, nepilni, ir klausytojai tu
ri šiokią tokią galimybę tokias 
programas suprasti. Reikia pa
sidžiaugti, kad pastaruoju me
tu Amerikoje daromi sėkmingi 
bandymai radijo srityje ir, ro
dos, netolimas laikas, kai nau
jų išradimų dėka žinių perda
vimas radijo bangomis galės 
būti visur sėkmingai girdimas.

Užsienyje gyvenančių lietu
vių pareiga padaryti viską, 
kad mūsų krašto žmonės būtų 
greitai ir tiksliai gimtąja kal
ba informuojami-ir kad patir
tų, kas vyksta pasaulyje.

*
Reikia pagirti- mūsų veiks

nius, kad jie radijo informaci
jos srityje yra daug ką teigia
mo ir pozityvaus padarę. Eilę 
metų per Amerikos Balsą, 
Laisvosios Europos, Vatikano 
ir Madrido radiją buvo trans
liuojamos programos Lietuvai 
lietuvių kalba. Tačiau, Sovietų 
Sąjungai spaudžiant ir ne vi
sada esant tvirto nugarkaulio 
JAV-bių politikos vadovams, 
Lietuvai perduodamos progra
mos buvo palaipsniui menki
namos turinio ir trumpinamos 
laiko atžvilgiu.

Pastaruoju metu, pabaltie- 
čiams bendrai veikiant, pavy
ko atkurti lietuvių, latvių ir 
estų radijo programas Madri
do, Ispanijoje, radijo stotyje. 
Neblogas, nors daugiausia tik 
religinio turinio lietuvių kalba 
programas perduoda Vatikano 
stotis. Tačiau Amerikos pro

Spaudoj ir gyvenime

IŠVYKO IEŠKOTI TĖVŲ KAPO
Bostone leidžiamas laikraštis 

“The Jewish Advocate” spalio 23 
(nr. 17) išspausdino ilgoką straip 
snį, kaip Bostono žydas Samuel 
W. Poorvu praeitą vasarą vyko į 
Lietuvą ieškoti savo tėvų kapo. 
Jis buvo iš Vievio ir nuvykęs į 
tą miestelį terado tik vieną žydų 
šeimą, susidedančią iš trijų as
menų, Čia jam buvo labai trum
pam leista į tą namą, kur gimė 
ir jaunystėje gyveno. Jis buvo su
graudintas, radęs jį taip sunyku
sį ir nešvarų. Šeimos draugai jam 
pasakė, kad kapus tėvų, kuriuos 
nužudė naciai, jis galįs rasti už 
55 mylių nuo Vilniaus, Symiloso- 
ke? Tačiau inturisto gidas jokiu 
būdu nesutiko be specialaus lei
dimo jo ten nugabenti.

Poorvu turėjo didelį vargą įti
kinti Lietuvos okupantų įstaigas, 
kad jam leistų vykti į tą vietovę. 
Jis priminė, kad juk jam reikėjo 
padaryti šešių tūkstančių mylių 
kelią, vykstant į Lietuvą, kaip gi 
jo neleistų prie nacių nužudytų 
tėvų kapo? Pagaliau leidimą da
vė. Vykdamas į tą vietą, jis paste
bėjo, kad didysis kelias buvo su

gramos pakartojimas per 
Muencheno radijo stotį trum
pomis ir vidutinėmis bangomis 
buvo nutrauktas. Washingto- 
nas kurį laiką leido dvi lietu
viškas programas po pusvalan
dį vakarais ir po 15 minučių 
rytais. Tačiau rytmetinės pro
gramos buvo panaikintos ir 
Lietuvoje tebuvo girdimos tik 
dvi — 6:20 ir 8 vai. progra
mos. Pastarosiomis dienomis, 
rodos, būta ketinimų lietuviš
kas programų leidimą per Ame 
rikos Balsą visiškai sustabdy
ti. Padarius tam tikrą spaudi
mą, dalis programų išgelbėta: 
Lietuvos žmonės girdės tik 
vieną pagrindinę 6:30 vai. pro
gramą, o antroji tebus pirmo- 
sio pakartojimas. Taigi laikas 
liko tas pats, bet turinys pu
siau sutrumpintas, kitais žo
džiais, pati programa labai su
menkinta. Okupuoto krašto 
lietuviai tegaus pusę žinių.

Tai didelė skriauda Lietuvai, 
dėl kurios mes negalime tylėti. 
Nėra abejonės, kad šio krašto 
tam tikrose įstaigose, jų įta
kinguose postuose yra nemaža 
bolševizmo simpatikų, kurie 
vienu ar kitu būdu sovietų įtai
gojami, gal ir kitu būdu palen
kiami.

Jau kuris laikas menkina
mas ir programų turinys. 
Klausytojai nusiskundžia ob
jektyvios informacijos stoka 
ir perduodamų žinių neobjek
tyvumu, palankumu Sovie
tams. Kai kurie jų yra apie 
Amerikos Balso programas ši
taip pasakę: “Arba jas page
rinkite, pritaikykite Lietuvos 
reikalams, arba visiškai su
stabdykite.’’

Radijo informacijos reika
las yra labai svarbus, o ateity
je jo reikšmė gali dar padidė
ti. šis reikalas ne vienų mūsų. 
Kai kurios Sovietų pavergtos 
tautos net kelia klausimą su
telktinėmis jėgomis pastatyti 
ar nupirkti galingą radijo sto
tį, kuri necenzūruojama trans
liuotų pavergtosioms tautoms 
tokią programą, kokios joms 
reiktų. Ar tai bus įvykdyta ar 
ne — dar nežinome. Tačiau 
šiuo laiku visomis išgalėmis 
reikia remti mūsų veiksnių pa
stangas piniginėmis aukomis, 
darbu ir laiškais Amerikos 
įstaigoms, reikalaujant atsta
tyti Amerikos Balso progra
mas ir pagerinti jų turinį, o 
taip pat atstatyti lietuviškų 
radijo programų transliavimą 
Laisvosios Europos (Free Eu
rope) radijo stotyse. Tokius 
laiškus reikėtų siųsti adresu: 
US Information Agency, 1776 
Pennsylvania Avė., N. W„ 
Washington, D. C. b. kv.

tvarkytas, bet mažesni atrodė to
kie patys, kokius jis paliko prieš 
pusę šimtmečio.

Nuvykęs į Symilosoką, jis ra
do masinį nacių aukų kapą su 
akmens paminklu, kur buvo įra
šyta, kad ten buvo nacių barba
riškai nužudyta 1260 vyrų ir mo
terų Poorvu pasakojasi, kad jis 
verkė toje vietoje ir kalbėjo ilges
nes maldas. Grįžęs į Vilnių, jis 
užėjo į žydų sinagogą. Stebėjosi, 
kad mieste, kuriame prieš 30 me
tų buvo dešimtys tūkstančių žy
dų, dabar sinagogoje tebuvo tik 
32 žmonės, ir tai šeštadienio 
(žydų šventės) pamaldose. Ir jie 
neturėjo savo rabino. Poorvu bu
vo pakviestas vadovauti jų mal
doms.

Laikraštis įdėjo to Lietuvos 
žydo atvaizdą, jo gimtojo namo 
Vievyje paveikslą ir taip pat vaiz
dą Vilniaus žydų sinagogos. 
Straipsnis užvardintas “Bostonie- 
čio kelionė į mirusią žydų praei
tį”. J. Žvilb.

— Louis Pasteur, prancūzų 
Phejnįkas* giiųė 1822 nu

Mariano Rumoro vyriausybė 
pergyvena nepaprastą sunkme
tį. šiais metais dažnai pasikar
toję darbininkų streikai didžiau 
šią įtampą pasiekė šį rudenį 
Per praėjusius dešimtį mėnesių 

. darbininkai streikavo 249,7 mil. 
valandų ir padarė 1 trilijoną ly
rų, t. y. 1.6 bil. dolerių nuosto
lio.

Kraštutiniai kairieji tebekelia 
neramumus paruošti dirvą re
voliucijai. Kraštutiniai dešinie
ji, kurių ligšiolinis svoris tebu
vo menkas, atvirai šneka apie 
jėgos panaudojimą perversmui 
padaryti.

Tarp didžiųjų gi erų pateko ir 
krikščionių demokratų kairiojo 
sparno vyriausybė, kuri remia
si parlamente savosios partijos 
atstovais, nesudarančiais dau
gumos.

Karštasis ruduo
Rugsėjo mėli. įsisiūbavę strei

kai kiek pristabdyti, bet neuž 
baigti. Streikavo virš 1,2 mil. 
darbininkų metalo apdirbimo 
pramonėje. Streikai p: lietė Fiat 
automobilių' gamybos įmones.

Metalo apdirbimo įmonių dar
bininkų streikas įžiebė streikus 
kitose įmonėse. Streikavo 220, 
000 chemijos pramonės da-bmin 
kų. Iš darbo pasitraukė 55.000 
darbininkų, dirbusių plytinėse. 
Net 120,000 bankų tarnautojų 
ir 90,000 dirbusių miestų susi
siekimo įmonėse metė darbą.

Sunkus tarpininkavimas
Įmonių ir įstaigų tarnautojai 

reikalavo didesnio atlyginimo. 
Darbo ministeris Carilo Donat 
Cattinas ėmėsi šalims tarpinin
kauti. Jam pavyko patenkinti 
tik 900,000 statybos darbinin
kų reikalavimus po įtemptų, net 
keturis mėnesius užsitęsusių de- ’ 
rybų. Pramonės įmonių darbi
ninkai dar nesusitarė dėl atly
ginimo. Darbininkų sąjungos 
reikalauja darbo atlyginimą va
landai pakelti 75 lyromis, kai 
įmonininkai tesutinka patenkin
ti tik pusę reikalavimo, t. y. pri
dėti 37 lyras.

Darbo ministeriia pajuto e- 
santi bejėgė. Neužbaigus pasi
tarimų dėl darbo atlyginimo bu
vo paskelbtas 24 valandų visuo
tinis streikas, reikalaujant pa
gerinti gydymosi sąlygas.

Žemiausias atlyginimas
Italijos institutas ūkio raidai 

studijuoti paskelbė darbo atly
ginimą Ūkinės Europos bendri
jos kraštuose. Aukščiausias dar 
bo atlyginimas yra Luxembur- 
ge, siekiąs 1,094 lyras valandai,

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Bramanizmas kaip tik ėjo tolyn nuo asmens gar
binimo ir artėjo į savo dvasios sutapatinimą su aukš
čiausia būtybe. Ir šiai pažiūrai šiame pasikalbėjime 
kaip tik atstovauja Kshatriya kastos atstovas. Jis la
bai priešinasi bet kokio asmens įžvelgimui anapus 
įvairių matomų reiškinių ar jėgų. Vietoj to filosofo 
nusiteikimu jis siūlo bendrybę. Dėlto saulėje jis gar
bina ne asmenį, bet visos kūrinijos aukštybę, mėnu
lyje jis garbina gyvastingumo šaltinį, žaibe — švie
sybę, eteryje — pilnybę ir ramybę, vėjuje —nenu- 
galimybę, ugnyje —jėgą, vandenyje — panašybę, 
veidrodyje — spindesį.

Ką besakytume apie šią pastangą, vistiek tai yra 
ieškojimas kelio į Dievą. Kai yra daug dievų, tai nė
ra Dievo. Dėlto Ajatašatru filosofinių bendrybių pa
galba kopia palengva į visatos supratimą. Tiesa, ši pa
stanga veda daugiau filosofine kryptimi, negu religi
ne, tačiau vistiek ji yra garbinga žmogaus dvasios 
pastanga. Atkreipkime dėmesį į tai, kad čia iškelia
mose sąvokose, kaip jėga, šviesa, gyvybė, nesutinka
me dorinančios reikšmės sąvokų, kaip gerumas, tei
singumas, meilė ir t.t. Bet tai kaip tik yra būdinga 
indiškai galvosenai. Ši galvosena nebuvo kiek ryškiau 
susirūpinusi doros ir kaltės klausimais. Kaip tik šis 
apleidimas buvo pastebėtas beužgemaneio budizmo. Jis 
visa savo sistema nusikreipė į dorinę sritį, apleisda
mas visiškai teologinę, dėlto iki šių dienų teisėtai ar 
ne budizmas yra laikomas religija be Dievo. Indiš
koji mintis tuo tarpu buvo religija ar greičiau religi
jos filosofija su galimai mažiausiu dėmesiu dorinei 
problematikai.

GEDIMINAS GALVA

žemiausias Italijoje — 793 ly
ras už darbo valandą. Darbo 
atlyginimo skirtumas kelia ne
sutarimus ne tik Italijoje, bet 
ir bendrijoje.

Italijos pramonės įmonių dar 
'bininkus ypač erzina 30% at
skaitymai socialiniams reika
lams. Dalis pinigų panaudojama 
remti žemės ūkio darbininkams 
ir mažažemiams ligos ir senat
vės atveju. Valstybė buvo pri
versta apdėti papildomais so
cialiniais mokesčiais klestinčias 
pramonės įmones ir darbininkus 
paremti žemės ūkiui. Didžiausia 
naštos dalis užgriuvo darbinin
kus. Pramonės darbininkai rei
kalauja teisingesnio socialinės 
naštos paskirstymo.

Butų klausimas
Darbininkai juda po visą kraš 

tą ir keliauja užsienin, ieško
dami didesnio atlyginimo. Iš 
biednų pietinės Italijos sričių 
vyksta dideli skaičiai į šiaurės 
Italiją ieškoti darbo. Per pas
tarąjį dešimtmetį 17 mil., t. y. 
trečdalis Italijos gyventojų pa
keitė gyvenamąja vietą. Daugu
ma pradėjo dirbti šiaurinėje Ita
lijoje. Didžiosios įmonės, pvz. 
Fiatas, atkeliavusiems moka 
gerą atlygiu -na, tačiau kitais 
reikalais, pvz. butais nesirūpi
na.

Svarbiausią klausimą — dar
bininkų aprūpinimą butais vals
tybė atidėliot ir iki šio mete 
nesiryžo spręsti. Namų statyba 
tesirūpino privatūs asmenys, 
kurie pastaruoiu metu nepap
rastai pakėlė bu'ų nuomą, sie-
k a čia net 39% darbininkų at-

Prie Bu Prang P. Vietname, netoli Kombodijos sienos, vyksta didžiuliai mū
šiai. Čia matome amerikiečių įsitvirtinimus ir dulkių debesis, kuriuos su
kėlė kritušieji priešo artilerijos sviediniai.

lyginimo. Didmiesčiuose įsivy
ravo nepaprasta spekuliacija 
sklypais ir namais. Namų sa
vininkų ir tarpininkų plėšikavi
mas sukėlė darbininkų pusiau 
politinį sąjūdį.

Socialiniai ir ūkiniai 
prieštaravimai

Italija, lyg’nant su kitais ben
drijos kraštais, socialinėje sri
tyje yra atsilikęs kraštas. 40 
darbo valandų per savaitę yra 
reta išimtis. Metalo apdirbimo 
įmonių darbininkai siekia 8 vai. 
darbo dieną palaipsniui įvesti 
tik 1972 m.

Darbo ianto trumpinimas ir 
didesnio atlyginimo reikalavi
mas sukelia socialinius ir ūki
nius prieštaravimus. Darbinin
kų reikalavimas per trumpesnį 
darbo laiką daugiau uždirbti, 
jų gyvenimo lygį pakelti, padidi
na gamybos kaštus ir, atitinka
mai nepakėlus darbo našumo, 
verčia įmones kelti gaminių kai
nas.

Italų posakis — dolce f ar 
nienite — malonu nieko nedary
ti, dalinai apibūdina ne tik dar
bininkus, bet ir vyriausybę, ku
ri turi kovoti ne tik prieš strei
kus, ibet ir prieš gyventojų ke
liamus politinius neramumus.

RUOŠIA NAUJĄ ĮSTATYMĄ

Kai kuriems Europos kraštams 
išleidus įstatymus, kuriais įgali-1 
narna karinę tarnybą atlikti dir
bant įvairiose socialinėse srityse, 
Italijos Senatas svarsto įstatymo 
projektą, suteikti teisę dėl sąžinės, 
religinių, moralinių, filosofinių 
ar kitų asmeninių motyvų atsisa
kantiems eiti karinėn tarnybon.

UPANIŠADŲ METODIKA

Teologinė problema, su kuria susitiko upanišadų 
mokslininkai, buvo labai didelė. Reikalas ėjo apie Die
vo sąvokos išgelbėjimą. Iš praeities Indijoje buvo su
sirinkę tiek daug dievų, kad Yajnavalkya paklaustas, 
kiek jų yra, simboliškai atsakė, kad jų yra “trys ir 
trys šimtai, trys ir trys tūkstančiai” (78 p.). Spau
džiamas pagaliau pasisakyti, kiek jų yra iš tikrųjų, 
jis jų skaičių palaipsniui mažino, prieidamas iki pu
santro dievo ir galų gale iki vieno dievo (79 psl.). 
šis epizodas pavaizduoja tikrąjį upanišadininkų užda
vinį .būtent iš supoetinto dievų pasaulio laimėti tik
rą, žmogaus protą patenkinančią religiją.

Upanišadininkų religija iš tikrųjų yra moksli
ninkų religija ir knygos žmonių religija. Pažymėtina, 
kad upanišadininkų diskusijose labai aktyviai daly
vavo ir moterys. Žodis Upanišados “yra kilęs iš san
skritiškos šaknies ‘sad’, reiškiančios sėdėti su priedė- 
lais ‘upa’ ir ‘ni’.” Taip sako šalia kitų A.S. Geden 
(Encycl. of rei. and Eth. 12 tomas 540 psl.). Kaip 
matome tai yra ta pati šaknis kaip žodžio :sėdėti. 
Pradžioje tai reiškė religijos mokinio nusiteikimą sė
dėti prie mokytojo kojų, klausantis jo pamokymų.

Upanišados šiandien sudaro dalį to dvasinio tur
to, kuris Indijoje yra vadinamas vedantą, žodžio da
lelė “anta” pasak A.S. Geden reiškia tikslą ir pras
mę. Dėlto vedantą reiškia išminties visumą ir esmę. 
Studijų, vadinamų upanišadomis yra labai daug. Jų 
senesnių priskaičiuojama iki šimto. Pridedant įvairias 
kitas studijas, parašytas įvairių sektų atstovų per 
paskutinius tūkstantmečius, jų skaičius padidėtų iki 
250. Mes čia, žinoma, jomis visomis nesidomime. Sa
vo studijoms mes paimame tik penkias upanišadas, 
išleistas Nicol Macnicol su Rabindronat Tagore įva-l 
du, 1938 m.

Upanišadų metodas kartais primena mūsų seno-, 
birų katekizmą su mechaniškais klausimais ir atsaky-4

mais. Paimkime štai pavyzdį.
— Kokia dievybė gyvena rytuose?
— Aditya (Saulė).
— Kur Aditya gyvena?
— Akyje.
— Kur gyvena akis?
— Ji gyvena spalvose, nes jos pagalba ji mai o 

spalvas.
— O kur gyvena spalvos?
— Širdyje, nes spalvas mes pažįstame širdimi, tai

gi spalvos gyvena joje.
Panašių pokalbių Brihadarayaka upanišadoje, 

nuo kurios mes pradedame savo studijas, yra apstu. 
Šitoks pokalbis su nedideliais pasikeitimais kartojasi 
kalbant ir apie kitas dievybes. Panašaus dialogo bū
du išaiškinama, kad Varūna gyvena vandenyje, kad 
Agni gyvena kalboje, kad Udena gyvena kvėpavime 
ir t.t.

Tačiau mechaniškų klausimų ir atsakymų meto
das jokiu būdu nėra vienintelis upanišadose. Čia mes 
sutinkame ir tikrų karštų diskusijų, kuriose dalyvau
ja ne tik vyrai, bet ir moterys. Tai liudija šitoks vie
nos moters pokalbis su didžiuoju šios upanišados mo
kytoju Yajnavalkya. Gargi jam tarė: “O Yajnavalkya, 
kario sūnau iš Kašis ar Videhas, įveršk savo atsilei
dusį lanką savo rankoje, pasiimk dvi priešą perve- 
riančias strėles ir kelkis kovai. Aš pakilau kovoti su 
tavimi dviem klausimais” (77 psl.).

Šiuo kreipiniu iškyla prieš mūsų akis moteris, 
panaši į tą, kuri kada nors stovėjo Atėnų miesto 
priešakyje su šalmu ir skydu. Arijai nėra moteriš
kos kultūros kūrėjai, nei jos atstovai. Tačiau šis epi
zodas liudija, kad Indijoje vyriškoji kultūrinė kryptis 
yra susitikusi su labai aukštai stovinčia moterim. 
Šios Gargi asmenyje mes susitinkame su viena tų se
nųjų moterų kovotojų ne tik fizinės kovos lauke, bet 
ir teologinėse diskusijose.

(Bus daugiau^

P. INDREDKA

Mūsiškiai erdvėlaiviai, vadina
mi senovinės graikų mitologijos 
vardais — Apollo, kuris reikštų 
jauną malonų jaunuolį.

Apollo anoje graikų mitolo
gijoje reiškė saulės .poezijos, 
muzikos ir visokios pranašystės 
bei neišsemiamos jaunystės die
vaitį. Jį buvo pasisavinę ir ro
mėnai, vadinę jį Apollonu. Re
tas atsitikimas, kad svetimos 
tautos dievaitis užkariautų sve
timųjų širdis, nes senovėje bu
vo pasakyta; negarbinsi sveti
mų dievų.

Pasisekė Apollo užkariauti 
jautrias meilei romėnų širdis, 
lygiai kaip ir mūsiškiai Apollo 
11 ir dabar 12 žygiai į mėnulį, 
į tą romantiškai nusiteikusių 
jaunuolių pasaulį: juk ar nesma 
gu prisiminti jaunystės dienas, 
kada nusitvėręs geltonkasę įsi
tempdavai į parugių lauką vo- 
silkais nusėtą ir mėnulio šviesos 
veikiamas kūrei ateities planus.

Mėnulis turėjo įtakos visoms 
tautoms. Neseniai rusai atiden
gė savo paslaptį, kad jų tautie
tis — Juri Kendratijuk, jau ko
munistiniam režimui įsigalėjus, 
bežiūrėdamas į mėnulį sugalvo
jęs tikrą būdą, ant jo nusileis
ti; baigti jo romantišką įtaką 
ir jį kolonizuoti. Jis tai išdės
tęs prieš pusšimtį metų išleis
toje knygoje. Jo mintis pasisavi 
'nęs amerikietis John C. Hou- 
bolt, erdvės mokslų inžinierius, 
pagal kurias sukūręs Apollo 
erdvėlaivį. Tektų apgailestauti, 
kad Juri Kendratijuko idėjomis 
nepasinaudojo komunistinės Ru 
sijos vyriausybė, nes neturėjo 
laiko ir buvo užimta ne mėnu
lio, bet savo taikingų kaimy
nų kolonizavimu. Kaltinamas 
John C. Houbolt ir šiandien pro 
fesoriauja Princeton universi
tete, kurio genialus projektas 
vis dėlto pavyko prastumti per 
taip smerkiamą amerikonišką 
biurokratizmą, iki NASA ir ji 
realizuoti. Mes jau esame apsi
pratę su rusiškais “pirmavi
mais” ir jų progreso atbuliniais 
bėgiais.

Neatlaidžios varžybos
Kiekvienas nepaprastas žygis 

yra apipinamas visokiomis le
gendomis; tai vyko senoviniais 
Homero laikais ir mums beku- 
riant savąją valstybę. Netrūks
ta jų ir šiandien. Bet mes esa
me realaus fakto liudininkai, 
kaip dvi didžiosios galybės, pa- 
mėgdžiodamos viena kitą, veda 
neatlaidžias varžybas erdvės už

kariavime. Iš šių varžybų kils- 
ta naujos idėjos, kurios skver
biasi į mūsiškį gyvenimą įvai
riomis formomis, jau nekalbant 
apie mokslinę pažangą.

Kyla naująs žmogaus tipas, 
kuris turėtų būti disciplinuo
tas, precizinis ir stabilus — jis 
auga komputerių apsuptame pa 
šaulyje ir savo galią sugeba pra 
tęsti toliau, negu jo fizinės jė
gos leidžia. Gal nepraeis nei de
šimtmečiai, kada žmogus suge
bės savo nervinę sistemą ir po
jūčius įjungti į elektro-magneti- 
nį lauką ir atlikti tokius dar
bus, apie kuriuos mes net ne
turime supratimo. Mokslas atve 
ria neaprėpiamus tolius. Tech
nologiškasis žmogus bus pra
šokės savo pajėgumą ir tiki
me, kad jis bus humanistinis 
tipas, sugebąs kontroliuoti ne 
tik oats save, bet ir visą tech
nologiją ir naujuosius ginklus.

Nugrimzdusios istorijon kar
tos daug kartų žaidė savo gy
vybe : pradedant nusmailinta 
ietimi ir viską naikinančia ato
mine bomba. Naujasis XXI a. 
jau beldžiasi į duris, neužilgo 
užrašydamas lygią 2000 skait
linę. Daugelis iš mūsų jo jau 
nebesutiksime su iškelta šampa
no taure ir tenekaltina mūsų 
nalikuonys, kad mes buvę per
daug veržlūs į kosminius tolius, 
palikdami nedalioje savo kaimy 
nūs, miestus, savo tautą ir net 
patys save.

Šiandieninis žmogaus gyve
nimas visomis išgalėmis bio’o- 
gijos mokslo lenkiamas prailgi
nimui, vedant globalinę kovą 
su ligomis ir badu. Susitvarkius 
su viena problema, kaip jau į- 
prasta, visada išky’a nauių. 
Meskime žvilgsnį bent trisde
šimt metų atgal: mes pradėjo
me II Pasaulinį karą; po pen- 
ketos metų mūsų ga’vos svyro 
ir liūdesiu prisipildė širdys dėl 
Los Alamos ar Hirošimos. 
Kiek čia žuvo, kas besuskaitys? 
Karai naikina žmonių pertek
lių, viliamės; kad jų nebus atei
nančiame šimtmetyje? Bet ne
pamirškime ir posakio: nori tai
kos — ruoškis karui.

Vyksta branduolinių ginklų 
gamybos varžybos. Kol kas tai
kūs erdvėlaiviai dumia neišpa
sakytu greičiu neaprėpiamoje 
erdvėje, lyg užpildydami jos tuš 
tumą. Vien tik 1968 m. į ją bu
vo paleistos žmogaus rankomis 
pądarytų raketų net 342. Šiuo 
metu jų erdvėje skrieja apie

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.)

1400. Nuo pirmojo rusiškojo 
spu-tniko paleidimo 1957 m. į 
tolimąją erdvę buvo išmesta 
3.637 įvairūs objektai, kurių 
dalis, pasiekusi atmosferą, su
degė. Pereitais metais Rusija 
paleido 74 raketas, JAV — 62. 
Iš viso sovietai yra iššovę 327, 
tuo tarpu JAV 577. Varžybos 
vyksta nepertraukiamai nuo 
pat 1958 m.

Apollo lr Nojaus arka
Mes džiaugiamės erdvės lai- 

iftėjimais ir Apollo 11 žygį ly
giname su bilblijiniu Nojaus ar
kos laivu. Mokslininkai, apstul
bę nuostabiu pasisekimu ir sa
vo apskaičiavimais, jau ruo
šiasi naujiems projektams — 
nepasiekiamos visatos vizitams. 
Jų apskaičiavimu raketa turėtų 
škrįsti šviesos greičiu, t. y. 186. 
171 mylią per sekundę.

Neįtikimas greitis, bet dr. 
Werner von Braun manymu ga
limas. O kas iš mus tikėjo, kad 
bus pasiektas Apollo 25.000 my
lių greitis. Visatos erdvės pa
siekimas užimtų truputį laiko: 
von Braun manymu, jei rake
ta būtų buvusi paleista Kris
taus gimimo metu, tai šiandien 
ji jau grįžtų žemės link ir jos 
keleiviai dairytųsi geros vietos 
nutūpimui... Žinoma, mūsų že
melę rastų jau pražilusiais pa
ausiais — bent porą tūkstančių 
metų senesnę. Svajonė ir laki 
fantazija, bet mokslininkų te
oretiniai apskaičiavimai rodo, 
kad galima — suradus atsparią 
medžiagą, kuri atlaikytų karštį, 
spaudimą ir kitus galus. Bėda 
yra su keleiviais, savanorių ne
trūktų, bet kad jie neturi su
tarties su graborių unija! Ge
riausia ką jie gali išsiderėti 
75 metus. Nepaprastų dalykų 
atsitiko ir mūsų išgyventose die 
nose: lėktuvas, atominė energi-

ja ir .paskutinis — žmogaus į- 
mintos pėdos mėnulio veide. Sa
koma, kad ne taip seniai JAV 
Patentų biuro direktorius jau 
norėjęs uždaryti įstaigos duris, 
nes jau viskas išrasta. Kol kas 
ir mes neskubėkime į kelionių 
agentūrą pirktis bilieto, palau
kime ir būkime atsargūs, nes 
dar nežinia kas atsitiktų su erd 
vėlaiviu, jei jis susidurtų su 
meteoru ar kita kliūtimi — ke
lionė būtų baigta. Kliūčių ir čia 
turime iki valios.

Nepamirškime fakto, kad 
1962 m. kovo mėn. laidoje “Red 
Star” pareiškė, kad “Sovietų 
Rusija studijuoja išorinės erd
vės panaudojimo galimybes ka
rinėms operacijoms”?! O mū
siškis gen. W. F. McKee, orinių 
pajėgų štabo viršininko pava
duotojas, išsireiškė, kad mes 
įtemptai stebime mūsų kaimynų 
erdvės bandymus, ieškodami ra 
kto, kuriuo galėtume atrakinti 
duris strateginiams laimėji
mams...

šių pareiškimų išdavoje ryš
kėja Apollo ir kitų skridimų į 
mėnulį ar kitas planetas tiks
lai ir uždaviniai.

HISOELLANEOUS

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Td. 434-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Rudėnas K. šimulis

televizijos
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

2346 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRES8 

iftOl W. 88 St. rei. WA 5-2731
2808 W. 88 St. 
8883 S. Halsted

Tel. WA 5-2781 
Tel. 264-3320

Didelis Įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. lr V. Žukauskai

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Narni), Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išs (mo
kėjimo Si) l.Vgos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2233

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 48 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžlua Da
žome U lauko. Taisome mūra ’tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tei. YA 7-5880

PARDAVIMUI

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 Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

ĮSIGYKITE DABAR !

Bevelk naujas 4 modernių butų 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 lr Kedzie. $76,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$18,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public
2787 W. 43rd St — OL 4-2390

Mūsų kolonijose
St. Petersburg, Fla.

METINIS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Metinis Lietuvių klubo susi
rinkimas įvyko Lietuvių svetai
nėje, 49 - 46 Avė, Dalyvavo 69 
nariai. Perrinkta ta pati valdy
ba: pirmininkas A. Karnius, sek 
retorius J. Giparas, vicepirm. 
Ugenekis, kasininkas Povilaitis 
ir fin. sekr. A. Adamonis. Į 
direktorius išrinkci: P. Rulys, 
P. Karaliūnas, J. Raudonis, E. 
Daknienė, V. Ainoria, V. Joman 
tienė ir J. Podėlis. Pirmąja kan
didate pasiliko Kazytė Tample. 
Į revizijos komisiją išrinkti: Ur 
bonas, Daknys ir Sadauskas.

ATSIKĖLĖ LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Dr. V. Jagiela atidarė gydy
tojo kabinetą 3052 W. 63 St. 
280 Avė., Treame Island, St. 
Petersburge. Jis yra baigęs mok 
sius Prancūzijoje, praktikavosi 
Kanadoje. Gydytojas buvo čia 
jau seniai laukiamas. L. Naikus

NAUJI PASKYRIMAI 
VENGRIJOJE

Popiežius Paulius VI-sis pon- 
tifikaliniam vengrų institutui 
paskyrė naują rektorių Vac 
vyskupijos kunigą dr. Arpad 
Fabian. Naujasis vengrų Insti
tuto rektorius paskirtas vengrų 
valdžios sutikimu, pakeičia anks 
čiau kolegijai vadovavusį rek
torių Zemplin, kuris yra paskir
tas Budapešto vyskupijos gene
raliniu vikaru. Pagal 1964 metų 
dalinį susitarimą tarp Vatikano 
ir vengrų valdžios, Vengrijos 
katalikų kunigai Romoje gali 
Vengrijai priklausančiame teo
loginiame institute baigti aukš
tąsias teologijos studijas ir gau
ti teologijos daktaro laipsnius. 
Iki šiol Romoje aukštąsias teo
logijos mokslų studijas jau bai
gė apie 50 Vengrijos kunigų — 
tai yra maždaug po aštuonis ar 
dešimt kunigų kasmet.

— Vergija Amerikoje panai
kinta 1865 m. gruodžio 18 d., 
iriėmus 13-tą Amerikos konsti
tucijos priedą.
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RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. OR 6-3134 arba OR 8-8858 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis. ....................................... .

18% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208% Wa*t 85th Street 
Ohicago, Ulinois 

Tel. GA 4-8854 Ir GR 6-4888
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MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — VVA 5-8068

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Td. CL 4-1000

MOVING
Apdraustam perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84tb PLACE 
Telef. FRontier 0-1882

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinu savo žinias viena ar kita kalba.

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

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

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

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

IllinoiN State gyventojai prie kainom 'url pridėti 5% mokesčių.
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

CONTRACTORS

1 v ~~~~ =
Irt REZIDENCINIAI, ~~~Kr E KOMERCINIAI, X

MEDICINOS IRs | KITOKĮ PASTATAI EJL
MOT West tttfa 

TeL HE 4-748J I

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Parduodami 2 liet. autentiški tau
tiniai rūbai (mergaitėms), kaina 
po $100. Teirautis vakarais.

< Tel. GIt 6-1621.

Pardavimui — šaldytuvas ir lova 
su gerais matracais. Kaip nauji. 

TEL. — GR 6-7164

D fi M E S I O I

RADIO PROGRAMA

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

HELP WANTED — VYRAI

Heating Contractor
įrengtu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr air-oandltlonlng — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- lrR.TĮĮ p.Į

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestern, Ohicago 8. OI.

_______ asassams------------------ ------- -------- ——-—-.uiimimiiiiittki

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

Remkite “Draugę”.

Neseniai miręs Sovietų maršalas 
K. J. Vorošilovas.

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą eit atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark J. Matulevičių, ark P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis 
' 1863 ir 1C83 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

Perskaitę "Draugą", duo

kite Jį kitiems pasiskaityti.
KNYGA YRA GERA DOVANA 

KALĖDŲ PROGA
•■•■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m

Niekur geriau
Pulkus 2-ju aukštu mūras — 6 ir

3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas,

elektra, gazo šildymas lr garažas.
4 nuomos pelningu pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė lr vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockvvell. 
$21,800.

2 butu bevelk naujas mūras. At
skirti gazu šildymai. Garažaa. Blokas 
nuo panko. $40,500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,600.

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

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. tr bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčlus galima perimti 
SU 6%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. S butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$42,000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
217,900.

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

5 H kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,600.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalotv 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

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

lįi aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,690.

11 butų, 10 metu. 2-ju aukštų mB.r 
namas prie 71 lr Callfornla. $162,900.

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood 2.10.669.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTAT
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SALES ■ NORTGAGES > MANAGEMENT

Members of ML.B
ALEI ŠATAS— REALTOR

Main office 5727 W. Cennak Bd., Cicero, BL TeL OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Cieeroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mflsų įstaigą 
ir Hsšrlslrtl ii katalogo.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiilllllillliiiiiillllilllillllllilliiiilllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi Čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

UTILITY MAN
For cleaning and odd joba in out 
new Processing laboratory. Mušt 
have drivers license. Apply betvveen 
10 a.m. and 5 pm.

PERFECT PHOTO
2717 No. Lehmann Court, Chicago 

Near Clark and Diversey

HELP WANTED — MOTERYS

PERSONNEL
CLERK

Interesting varied work. Mušt 
be able to type. High school grad
uate. Good starting salary. Many 
fringe benefits. Company cafete- 
rla. Pleasant vvorking conditions.

Call MR. GALLAGHER

762 - 70000

Gaunama
$5.00.

‘Drauge”. Kairu

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčiu.

GENERAL
O F F I C E *

No Typing
Varied duties in loop office 

11 paid Holidays 
36)4 hours a week

Gali P#»r«onpl

332-4400

D e M E S I O !
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTU, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

A. Pauliukas
I

3.00

*r. Vaitukaitis 1.00
3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiin
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.
Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku

muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos.., 
viešojo gyvenimo klausimais — m.v.

Lv.
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 

apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo 

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje

3.50
4.00

0.50

1.50
iiiiiiiiu iiiiiiiiiimmiliiiiiiimimiiiHi'i""*'*'"*' •»•••»• "««nirni» iiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiuii

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.



PASKUTINIOJI DIENA 

EUROPOJE
Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū
džiai iš kelionės Europoje

Ir taip mūsų kelionė ėjo prie 
pabaigos. Aplankėme daug įdo
mių Europos vietų, kalbėjomės 
su visa eile Europos lietuvių ir jų 
Vadovų, padarėme daugybę nuo
traukų ir nemana filmų, užre- 
^ordavome daugybę nuotraukų 
nemaža filmų, uŽrekordavome ei
lę įrašų, pareiškimų.

E Augsburgo greitkeliais trau
kėme tiesiog į Bremerhaveną, ku
rio Uoste paliekami automobiliai, 
Skirti j New Yorką. Uostas per
statytus, bet buvome toje pačio
je vietoje, iš kurios mes ir tūks
tančiai lietuvių išvyko ieškoti 
naujo gyvenimo užjūrio šalyse, 
toli nuo Lietuvos. Uoste sutvar
kėme pervažos dokumentus, o 
tuo tarpu mūsų, jau be vežimo, 
išgelbėti atvyko iš Anglijos skau
tų stovyklos kun. V. Šarka, kurį 
Algis laiko vienu iš stipriausių 
lietuvių Europoje, iš kovojančių
jų už lietuvių teises tarpo. Va
žiuojant pakeliui j Hamburgą jis 
mums papasakojo daug įdomių 
bruožų iš jo gyvenimo Vokieti
joje per 23 metus, ypatin
gai būnant kapelionu Bre
meno pereinamoje stovykloje di
džiosios emigracijos metais. Ga
lėtų jis pats iš to laikotarpio į- 
domią knygą parašyti.

Hamburge jau buvo naktis, 
tai pamatėme miesto gyvenimą 
nakties metu: apšviestus pasta
tus, pramonės ir uosto įrengimus, 
pilnas gatves turistų, kinus, nak
tines užeigas. Užtikome motocik 
lu važiuojantį vyresnio amžiaus 
kun. Šarkos parapietį, pardavi 
nėjantį laikraščius, su kuriuo 
kun. Šarka trumpai pasikalbėjo. 
Savo daiktais, liet. papuošimais 
ir knygomis apkrautame bute 
vaišinomės, o nuvargę sugulėme 
miegoti.. Rytą pasikalbėjome te

N

metmenis, paruošėme pasiūly
mus Lietuvių Bendruomenei: 
ruoština kultūrininkų kelionė po 
Angliją, Vokietiją, kitus kraštus; 
yra galimybės ruošti gerą meno 
parodą ir konkursą Paryžiuje; rei
kalinga pagalba liet. švietimui, 
ypatingai vadovėliais, skaidrė
mis, filmais, plokštelėmis, prati
mų knygomis; organizacijos tu
rėtų palaikyti labai artimus ry
šius net ir su paskirais savo na
riais Europoje; organizuotina 
mokytojų talka Vasario 16 gim
nazijai; bendrabučio statyba vi
sų remtina, nes gimnazija tikrai 
lietuviškumo šaltinis; į Š. Ameri
ką galima būtų atsikviesti jau
nimo vadovų padėti mūsų sto
vyklose ir tuo pačiu dalyvauti 
įvairiuose kursuose, mokytojų 
savaitėse; skatintinas susirašinė
jimas tarp jaunimo; studentai 
vykstą į Europą galėtų artimiau 
bendrauti; Europoje yra puikių 
galimybių JAV ir Kanados moki 
niams mokytis mūsų gimnazijoje; 
reikėtų veikti, kad mūsų spauda 
būtų Europos kainomis plačiau 
prieinama, o veikėjus pasiektų 
oro paštu, ne 6 savaites einan
čiomis paprasto pašto siuntomis.

Iš New Yorko vykome tiesiai į 
gyvenimą, lyg po gražaus sap
no. Algis į darbą Detroite, aš į 
Atlanto rajono skautų stovyklą, 
kurioje buvo 304 dalyviai, ypa
tingai daug jaunesniųjų. Nuo 19- 
56 metų nebūta tiek liet. skautų 
stovyklautojų.

Sutikę lietuvių iš šešių Euro
pos kraštų ir iš penkių P. Ame
rikos valstybių; pažindami dau
gybę iš Jaunimo Kongreso laikų, 
apkeliavę 6,700 mylių ir vėl su
grįžę namo, daug gyviau jaučia
me, kad lietuvis lieka lietuviu vi
sur ir visada ir kad pasaulyje iš
sisklaidę lietuviai sudaro vienin-lefonu su liet. Studentų pirmi- „ * . , ,

ninku Val učiu Pasaulio lietuvių bendruome-

Kun. Šarka, anksti atsikėlęs nu
pirko pusryčiams maisto, o ke
lionei paruošė daug sumuštinių, 
išvirė kiaušinių, pridėjo vaisių, 
kurių mums užteko visai 9 vai. 
kelionei j Luksemburgą. Malo
niai ir vaišingai mus išleisda
mas, kun. V. Šarka sušvelnino ir 
atsiskyrimą su Europa ir jos lie
tuviais. Traukinyje atsikvėpėme 
ir skaitėme “Tiroler Tageszei- 
tung” laikraštį, kur buvo rašo
ma apie jauną (1947 m. gimu
sį) lietuvį dailininką Kęstutį 
Lapšį. Autorius dr. Biasi pažymė
jo, kad dar gimanazijoje jis buvo 
vadinamas stebuklingu vaiku 
(Wunderkind), Kufsteine, Aus
trijoje, vasario 12 - kovo 7 vyko 
jo 45 darbų paroda, kurią spau
da teigiamai įvertino, o lankyto
jai išsinešė apie 25 paveikslus.
Ekelti keturi ciklai: Vaizdinga 
tikrovė, Aistra (daugiausiai lito
grafijos), graikų mitologija - (li
tografijos ir abstraktinės akvare
lės), ir Evolutio-K, — daugiau 
psichologiniai paveikslai; atskirai 
pažymėtini keli paveikslai Veneci 
jos temomis. Recenzentas rašė:
Lapšys eina menininko keliu”.
Pažymėdamas paveikslų patrauk
lų įvairumą, dr. Biasi prideda:
“Klausimas, kuria kryptimi dai
lininkas eis, tebėra atviras”. Nors 
lietuviai pavieniai ar mažais bu
deliais gyveną, jie kuria, veikia, 
ątstovauja savo tautą.

Tikslus vokiečių traukinys sku
bėjo į Koelną per šiaurinę Vokie
tijos dalį. Į Koelno stotį atvyko 
tik porą minučių pavėlavęs. Ša
lia gelž. stoties stovi ir garsi ka- 
tedera, kurią dar 1947 m. su skau
tų ekskursija teko lankyti. Persė- 
dę į kitą traukinį, važiavome pa
gal Mozelio upę, matėme vy
nuogynus. Atvykome į Trierą, o 
iš čia jau Luxemburgo trauki
niu važiavome į aerodromą.
* Loftleidir linijos lėktuvas, kaip 
visada vėluodamas, susiurbė sa- 
Vo 200 turistų keleivių ir nakties 
metu atvežė j Islandiją ir New
Yorką. Tarptautinėje gyvulių parodoje Chicagoje pirmoji premija paskirta

: Prieš išsiskirdami susumavo-, 1,265 svarų svorio buliui "Conoco'1, 11 m. amžiaus. Greta jo stovi savi- 
me paskutiniosios savo pareigos ninkas Brad Lindakong. ii Propb«tfltown, UI.

nę.
Jau pradėjo reikštis ruoša antra 

jam Jaunimo kongr. Per tuos me
tus paaugusiam lietuvių išeivi
jos jaunimui, kongresą ruošian- 
čiajam ir jame dalyvausiančia
jam, taip pat ir dosniai visuome
nei juo besirūpinančiajai, ši kon
greso “kepurė” sužadins, iškels, 
brandins tą pajutimą Lietuvai, 
jos laisvės kovos reikalui, Pasau
lio lietuvių bendruomenei ir tai 
jaukiai lietuviškajai šeimai, kuri 
susikuria nuoširdžiai susibūrus.

— John Quincy Adams buvo 
šeštasis Amerikos prųzidentas; 
gimė 1767 m. liepos 11 d.

__  Indianos valstija, kaip
19-toji, priimta į Jungtines Ame 
rikos v-toes 1816 m. gruodžio 
11 d.

— Pirmas Amerikos preziden 
tas Jurgis Washingtonas mirė 
1799 m., gruodžio 14 d.

Fredas Graudis

Spalio 16 d. Netvarko, N.J., 
ligoninėje po sunkios kelių savai
čių ligos, mirė Mažosios Lietuvos 
sūnus Fredas Graudis, išgyvenęs 
55 metus. Liūdesyje paliko žmo
ną Kotryną, dukterį, Rūtą ir sū
nų Raimundą. Palaidotas Ever
green kapinėse, Hillside, N.J.

Gimė Fredas Klaipėdos apskri
tyje, Žardės kaime, ūkininkų 
šeimoje. Iš mažens gavęs pilną 
lietuvišką auklėjimą, vėliau bren
do, stiprėjo kaip sąmoningas lie
tuvis, lankydamas Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, kurią 
baigė 1935 m.

Nacių siautėjimo metu skau
džiai nukentėjo už lietuvišką vei
klą Fredo brolis Kurtas, o pa
čiam Fredui buvo užkirstas ke
lias į mokslą Vokietijos universi
tetuose, kur miškininkystės mok
slas buvo ypatingoj aukštumoje. 
Porą metų studijavęs Švedijoje, to 
liau tęsė mokslą Dotnuvos aka
demijoj, o miškininkystės inži
nieriaus diplomą gavo Vilniaus 
universitete 1942 m. Dirbdamas 
Miškų departmente, 1941 m. lap
kričio 8 d. vedė poetę K otryną 
Grigaitytę, dirbusią toje pačioje 
įstaigoje. Netrukus jaunoji pora 
persikėlė į Kauną, kur buvo miš
kų žinybos centre. Čia stipriau į- 
sikurti neteko, nes visus ta pati 
karo - okupacijos banga išmetė 
ant kitų krantų.

Amerikon atvyko 1949 metais, 
laikinai apsigyvendami Wiscon- 
sine. Po metų su puse persikėlė 
į Netvarką, N. J. ,kur gyveno iki 
paskutinių dienų.

Negalėdamas šiame krašte dir 
bti savo profesijoj, dirbo “Celane- 
se” fabrike, kaip medžiagų tikrin
tojas ir apskaičiuotojas. Meilė 
miškui jam neišblėso net sveti
muose kraštuose. Atostogas su 
šeima mėgdavo praleisti Maine 
(Kennebunkporte), kur pajūrį 
supa gražūs miškai. Kartą, dar 
Lietuvoje, paklaustas: “Kodėl
taip nutyli miške”?, atsakė: “Miš 
kas už mane kalba, net čiulba”...

Jis labai sielojosi dėl okupan
tų naikinamų Lietuvos miškų, o 
labiausia dėl pasakiškai gražaus 
Klaipėdos krašto miškais apsup
to pajūrio.

Kas velionį pažinojo, kiekvie
nas gali tvirtinti buvus jį labai 
malonaus būdo, pareigingą dar

A. A. FREDĄ GRAUDĮ PRISIMENANT

be, šiltą santykiuose su kitais. Ne
veltui jo atsisveikinti atvyko ne 
tik giminės, bet ir draugai net iš 
tolimų apylinkių. Per tris šerme
nų dienas koplyčia buvo pilna 
lankytojų. Plaukė vainikai, užuo
jautos ir maldos.

Jo atsidavimas ir globa šeimai 
buvo pasigėrėtinas. Jam teikė di
delio džiaugsmo žmonos kūryba 
ir kiek galėdamas stengėsi suda
ryti jos darbui geresnes sąlygas. 
Kiekvieną naują jos knygą sutik
davo su neslepiamu jautrumu.

Dalyvavusiems Fredo šerme
nyse bei laidotuvėse buvo malo
nu pajusti darnią komunikaciją 
tarp katalikų ir evangelikų. Pa
grindinės laidotuvių apeigos bu
vo atliktos protestantų pasto
riaus, taip pat katalikų kunigams 
atkalbant bendrą rožinį. Šv. Mi
šios už mirusį buvo ątlaikytos 
laidotuvių dieną, Newarko pa
rapijos bažnyčioje.

Tolerancija ir pagarba vienas

CASTRO NEPRIPAŽĮSTA 
KALĖDŲ

Kubos diktatorius nesenai pa 
sakyta kalba pareiškė, ikad šiais 
metais nelbus leidžiamos švęsti 
Kalėdų šventės įprastu laiku, 
bet jas galės kuibieĮČiai švęsti 
ateinančių mųtų liepos 26 d. Ku
nigams įsakyta nelaikyti 'kalė
dinių pamaldų; gyventojams ne 
bus leidžiama, kaip įprasta, šį 
mėnesį pirkti kalėdines dovanas.

Castro uždraudimą motyva?- 
vo tuo, kad kaip tik dabar rei
kia rūpintis nuimti cukraus šven 
drių derlių, jį apdirbti ir par
duoti. Castro dekretas Kubos 
gyventojus labai nustebino. Kai 
Kuba buvo laisvas kraštas, visi

kito įsitikinimams buvo stipri nuo 
pat Fredo ir Kotrynos gyvenimo 
pradžios. Pabaigoje, nors ir pro 
skausmo ašaras, suspindėjo natū
ralių, dviejų religijų brolišku- 
mu. B. O

A. f A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 
mirus,

jos dukteris ALBINĄ, ZOSĘ, JULIJĄ, KLEMENTINĄ 
ir sūnus JONĄ, JUSTINĄ ir JUOZĄ ir jų šeimas nuo- . 
širdžiai užjaučia

Juozas Dėdinas ir šeima

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikelianti per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame lr Pelenė, lr Sniego 
Senė, Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! 
niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
į mokesčiams.

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
, Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljoe 

Tune-up tr Motorų Remontas
5759 So Western Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospeet 8-9533 

’llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laldntuvtou 

tr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia

3448 W. OSrd Street. Chicago. Illinois 
Tel. PR 8-0883 — PR 8-0884

REMKITE “DRAUGĄ"

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 8 d.

galėjo įprastas šventes švęsti, 
o cukraus pramonė tuomet pa
gamino dvigubai daugiau cuk
raus kaip dabar, prie komunis
tinės sistemos. Trūksta darbi

ninkų. Todėl Castro kviečia gy 
ventojus iš kitų P. Amerikos 
kraštų emigruoti į Kubą, kad 
jie padėtų kirsti cukraus šven
dres. K. Kl.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

Knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT........................ ......................... $5.0<i

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ....................................................................................... $7.«>

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo> 
Ka nos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODEBNISKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 Se. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108*09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas 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

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
<XiACKAWiaE)

2424 VV. 69th Street Tek REpubUc 7-1213 
2314 W. 28rd Place_______Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avę. Tel. LAIayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401 1446 S. 50th Avė., Cicero, IU. Tel. OL 2-1003

3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 8 d.

X Lietuvių prekybos rūmų
narių susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 10 d., trečiadienį, 8:30 
vai. vak. Rūmų prezidentas Ca- 
simir G. Oksas praneša, kad jo 
metu, >be kitų dalykų, bus de
monstruojamas mėsos atpiovi- 
mas ir jos paruošimas. Susirin
kimas įvyks Dariaus - Girėno 
Amer. legijono salėje, 4416 So. 
Western Avė.

X “Kernavės” skaučių tun
tas gruodžio 14 d. Jaunimo cen 
tro didžiojoje salėje ruošia lie
tuviškas kūčias, kuriose daly
vauti kviečiamos visos tunto 
skautės, drauge su savo tėvais 
ir kitais šeimos nariais.

X Dr. Jonas Rimvydas ir 
Virginija - Jūratė Damauskai 
susilaukė 3-jo vaiko, dukters, 
kurią XI. 29 d. kun. Juršėnas pa 
krikštijo Dalios - Marijos var
du. Naujos atžalos pasveikini
mui dr. Dainauakų rezidencijoje 
Woodngde, Illinois buvo susirin 
kę giminės ir artimieji bičiuliai.

X Sofija Barčus, kun. P. Ci
nikas, MIC, A. Pocius, V. Balan
da, V. Tubellenė, O. Bęnešiūnai- 
tė, dr. A. Žimontas, E. Samienė, 
kun. A. Naudžiūnas, MIC, N. 
Gugienė ir K. Deveikis prieš 25 
metus sudarė Chicagos pirmąją 
Balfo apskrities valdybą. Nau
joji apskr. v-ba, Balfui pradėjus 
pirmuosius veiklos metus, nuo
širdžiai veikdama, pasiekė gerų 
rezultatų. Buvusios valdybos na
riai simboliškai bus pagerbti 
Balfo vajaus užbaigimo proga.

X Cicero Šv. Antano, parapi
jos lituanistinių mokyklų eglu
tė įvyks gruodžio 28 d., sekma
dienį, 4 v. p.p. Visi tėvai, ku
rie nori, kad jų vaikai eglutės 
metu gautų dovanėles, turi kuo 
skiuibiaej įteikti vieną dolerį Ra
sai Šarauskienei, 1822 S. 50 
avė., telf. 863-3853.

X Marija ir Stasys Metrikiai, 
Farm Food Company, sav. 1811 
West 47th Street, artėjančių 
Kalėdų švenčių proga Draugo 
redaktoriams atsiuntė Andru
lio lietuviškų sūrių.

X Mrs. A. Klevinsky, Ever
green Park, EI., nuoširdi mūsų 
dienraščio skaitytoja ir rėmė
ja, gavusi kalėdines korteles pa
rėmė mūsų spaudos darbą 10 
dol.. auka. Ačiū.

X E. T. Leslie, Albany, Ore., 
prisiuntė 5 dol. auką spaudai 
paremti. Ačiū.

X Lietuvišką spaudą remia 
dosnūs skaitytojai. Aukojo: po 
3 dol. — W. J. Karejiva, J. Roč
kus, J. Vylšniauskas, kun. Leo 
Lumas, J. Kacdonis, E. Žilins
kas, Pr. Pekarskas, Ad. Petrys,
O. Kupčinskas, J. Merkevičius;
P. Miliauskas, Alf. Mikučiaus- 
kas; po 2 dol. — J. Rauiba, Pov. 
Norvilaitis, Fr. P. Viršila, (Su A. 
Černiauskas, V. Čypas, Agatha 
Allen, VI. šateikis, J. Būtėnas, 
V. Platakis, J. Kalėda, J. Rum- 
baitis, V. Bilskis, J. Nakutavi- 
čius, Z. Žulkas, K. Musteikis, 
Mrs. A. iTiienis, A. Banėnas, R. 
Banevičius, A. Vaičeliūnas, P. 
Penfciūndenė, Br. Miliauskas; 
V. Kuzma, V. Kezenius; po 1 
dol. — J. Gelumibaiuskas, P. 
Kaufmanas, Milieirius. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

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

X Pats naujausias Telefun- 
ken magnetofonas. Nuimami 
garsiakalbiai. Trys greičiai. 
Puošni išvaizda. Gradinskas, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. Atd. 
ic afikmi, 11—4. .(ak.)

X Kun. M. Urbonavičius,
MIC, perskaitęs “Drauge” infor 
naciją apie organizavimą Visų 
Šventų parapijos Roselainde, te
lefonu atkreipė redakcijos dė
mesį, kad prie parapijos orga
nizavimo prisidėjo Dervinskis, 
tėvas kongreso atstovo E. Der- 
winskio. Kongresmano tėvas 
(buvęs kilęs iš Trakų apskrities.

X žiemos stovykla ruošiama 
Akademinio skautų sąjūdžio 

j Chicagos skyriaus rūpesčiu, prie 
Cadillac, Mich. Ji prasidės gruo
džio 29 d. ir (baigsis sausio 4 d.

1 Jos ruoša rūpinasi ir informaci
jas teikia Elena Šumaitė, telef. 
BI 7-1726.

x Krivūlės, (buv. Lietuvos 
policijos tarnautojų klulbo pirmi 
ninku paskutiniame valdybos 
posėdyje išrinktas Kazys Na
cius; kiti valdybos nariai: V. 
Pocius, S. Trinka, A. Barančiu- 
kas, Balsevičius ir S. Stasiūnas.

X Geriausia šventinė dovana 
— lietuviška knyga. Naujų ir 
seniau išleistų lietuviškų knygų 
galima gauti “Drauge”. Atkreip 
kitę dėmesį į mūsų spausdina
mus skelbimus. Pareikalavu
siems katalogas siunčiamas paš 
tu nemokamai.

X Kun. Paul A. Gilis, Tupė
jo, Miss., dėkodamas už korte
les pridėjo 5 dol. auką. Ačiū.

X M. Krasauskaitė, Aurora, 
UI., gavusi korteles atsiuntė 5 
dol. spaudai paremti. Dėkoja
me.

x B. Grajauskas, mūsų skai
tytojas Hamiltone, už (korteles 
prisiuntė 5 dol. Ačiū.

X Robert Subert, JSit. Louis, 
Mo., už korteles prisiuntė 5 dol. 
Dėkojam.

X J. Pečiulis, Chicago, Dl.,
už kalėdines korteles prisiuntė nizacijų pasaulinę sąjungą 
5 dol. Ačiū.

x “Draugą” aukomis parėmė: 
po 2 dol. —- J. Kavaliūnas, A. 
Sinkevičius, E. tTočiiauskas, M. 
Juris, V. Ankus, L. Žičkus, P. 
Gauronskas, J. Plečkaitis, J.
Kalesinskas, Ad. Namajuška, tarpu specializuojasi tautiniais 
Kun. V. Pikturna, J. Galinis, A. šokiais. Viena proga puikiai pa 
Gaijuras, Juzelfa Žilevičius, J. sirodė Lietuvių salone. Ansam- 

j Grigaliūnas, P. Gudinsikas, Br. blio — draugijos tikslas palai- 
JaseJskis, K. Sutkaitis, J. Stem- j kyti ir puoselėti tėvų Įkalbą, pa- 

i bokas, K. B. Kaminskas, Ona pročius fcei kultūrą.
1 Norkūnas, Br. Murinas, Pr. Kui
zinas, K. Neiga, A. Pukelevi- 
čius, J. Žaliaduonis, Jadv. Kolis, 
P. Misevičius, J. ISltasiulis, Pr. 
Želvys, A. Černiauskas, Vikt. 
Masaitis, T. Mitkus, J. Kungys, 
A. Kiršinąs, V. Raulinaitis, J. 
Piktužis, Br. Zinkevičius, J. Jo-
rūkas, Pr. Petrulienė, Marijona kalbas pasakė Juknevičius ir 
Naruševičius, A. Totoraitis, B. Aascila. Gražiai pasilinksminta. 
Lukas, Al. Kasperas; po 1 dol. Choras įdainavo ir lietuviškų

Gudaitis, M. Klikna, Ant. dainų plokštelę. Chorui vadovau respublikonų Ulinois
Zailskas.
dėkojame.

Visiems nuoširdžiai ja I. Valentinavičius.
— “Lietuviai Argentinoje’

KAIP GAMINTIS LIETUVIŠKUS 
EGLUTES PUOŠMENIS

Trys Amerikos lietuviai Pius yra gimusi Pennsylvani- 
mums davė gražią kultūrinę | joje, lietuvių šeimoje. Iš savo 
dovaną — vadovėlį, kaip gamin i tėvų pamėgo lietuviškuosius 
tis lietuviškus eglutės osmamen 1 dalykus. Apsigyvenusi Chica- 
^us — šiaudinukus. Iš spaudos 1 goję, ji noriai talkino Balzeko 
išėjo leidinys: ‘ ‘Lithuanian kultūros muziejuje atidarytoms
Christmas Tree Ornaments”. pamokoms, kaip gaminti lcalė-
Didelio formato, gausiai ilius
truotas, 12 psl., praktiškas ir 
turiningas leidinys. Jį paruošė 
du Amerikos lietuviai: Helen
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Ornaments

Helen Pim
Frank .aix

Mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymo metu Jaunimo centro salėje. Nuotr. A. Gulbinsko

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— “Tėvynės Sargo”, politikos 
ir socialinių mokslų žurnalo, 
naujas nr. (1/30) jau atspaus
dintas. Įdomesnieji straipsniai; 
Į kosminio amžiaus aušrą, Tikė
jimas ir politika, Enciklika Pro- 
gressio populorum, Hitlerio suo
kalbį su Stalinu prisimenant, 
Liublino unija. Sovietinis ateiz
mas Lietuvoje, Poeto kan. My
kolo Vaitkaus 85 m. sukaktis, 
Politiškas Pakštas, Vlado Jur- 
gučio laiškai.

PRANCŪZIJOJE
— B. šlepetytė - Venskuvie- 

nė dalyvavo lapkričio 6—11 d. 
d. Pasaulio katalikių moterų 
organizacijų unijos (WUCWO) 
tarpt, biuro ir komisijų posė
džiuose, kurie įvyko Garches 
(Prancūzijoje), šiuose tarptau
tiniuose posėdžiuose atstovavo 
Lietuvių katalikių moterų orga-

(LKMOPS) ir pavergtų tautų 
katalikes moteris.

ARGENTINOJE
— “Ateities” ansamblis nese 

ųiai įsikūręs Buenos Aire8, sėk
mingai tęsia savo veiklą. Tuo

— Argentinos televizijoje ret 
karčiais pasirodo ir lietuviai.

— “Aušros” choras Temper- 
ley neseniai minėjo savo 17 me 
tų veiklos sukaktį. Ta proga p. 
Morkūnienė paruošė gražias vai 
šes, į kurias susirinko choristai 
ir daugybė svečių. Sveikinimo

dinių eglučių puošmenis.
Čikagietis Frank Zapolis jau 

eilė metų kai domisi liaudies 
menu. Jis su savo žmona mo
kytoja Eleanora paskutiniu lai
ku kasmet organizuoja kalėdi
nių eglutės puošmenų gamini
mo klases ir paskiau sudaro 
tų ornamentų parodas bei duo
da premijas. Jis pats savo lėšo 
mis šį leidinį ir išleido. Kasdie
niniame gyvenime jis yra Sta
te Farm apdraiudos bendrovės 
tarnautojas.

Prie šio leidinio gražiai pri
sidėjo J. Daužvardienė, duoda
ma įžangos žodį, kur nupasa
kojama kaip lietuviai iš šiaude
lių, kiaušiniu lukštų, plunksnų, 
riešutų kevalų gamina geomet
rinius ir kitokius eglutės puoš
menis, kaip šis menas Chicago
je buvo “atkastas”, suradus 
šioje srityje gabia a. a. R. Ma- 
ziliauskienę ir lietuviškoji ogiu-

leidinio II laida jau išėjo iš 
spaudos įr yra platinama lietu
vių tarpe. Platinimu rūpinasi 
ALOS taryba.

— Šv. Cecilijos choras, veda
mas V. Rymavičiaus giedojo per 
šv. Mišias Šv. Ignoto bažnyčio
je už žuvusias ir mirusias komu 
nizmo aukas. Gausu8 dalyviai 
gėrėjosi darniu choro giedoji
mu.

— Seselės kazimierietės pado 
vanojo Argentinos lietuvių mu
ziejui Dariaus ir Girėno biustus.

_  Marcelė Špokaitė - Romei
kienė, raseiniškė lietuvė, mirė
eidama 70-uosius metus. Juozas tojų skaičių, ypatingai, kurie 
Storoka, 59 m. amžiaus, įkilęs iš turi aitsakomiingesnes pareigas, 
Dzūkijos, mirė Argenrich ligo- kaip direktorius ir ypatingai vie 
ninėje. 'nuolius — dvasiškius”.

John Pakel, CJhicago Saving & Loan Ass. prezidentas, savo deimantinio 
gimtadienio proga, vykstant Balfo vajui, lietuvių šalpos reikalams įtei
kia auką, kurią priima Balfo direktoriai. Iš k. į d.: Vai. Šimkus, kun, 
dr. P. Gureckąs1, John Pakel, Alb. Dzirvonas.

CHICAGOJE IR APYLINKES!
——

K. G. OKSAS Į KONGRESĄ i Jis taip pat yra registruotas
Kazimieras G. Oksas pranešė, inžinierius eu teise praktikuoti 

kad jis kandidatuos atstovu į Illinois valstijoje ir pulkininkas 
JAV kongresą iš trečio Htiino.s leitenantas JAV armijos rezer- 
distrikto. Šiai pozicijai jis yra ve.
remiamas Amerikos Lietuvių

valstijos
lygos. Į trečiąjį distriktą įeina 
Marųuette Pahkas, Beverly, 
Evergreen Parkas, Mount Green 
wood, Morgan Paikas, dalis Ro
selando ir VVest PuEmano.

Pirminiai partijos rinkimai 
bus 1970 Jliovo 17 d. Tuo metu
K. Okso pavardė jau bus pažy
mėta ant pirminio rinkiminio bi
lieto. Oasimir G. Oksas yra Mu
tual Federal taupymo bendrovės 
vykdomasis viceprezidentas, Lie 
tuvių Prekybos rūmų preziden
tas, Lietuvos vyčių kuopos na
rys, Darius - Girėnas Amerikos 
legijono posto, (SLA kuopos 322 
narys, Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos bei 
Marąuette Parko namų savinin
kų organizacijos narys.

gaišių gamintoja. Paskutiniu 
tė, dėka gen. kons dr. P. Dauž- metu kiek sunegalavo. Lanky- 
vardžio ir ponios, ėmė rasti vie tojų netrūksta. Visi linki jai
tą Mokslo ir Pramonės muzie- greitai pasveikti.
juje Chicagoje.

Šis lietuviškų šiaujdinukų ga
mybos vadovėlis yra labai prak 
tišt'.ias. Trumpais, aiškiais nu
rodymais ir ryškiais brėžiniais 
išmokoma, kaip šiaudinukus su 
nerti, pagaminti pagrindinį or
namentą, pailgą, šešiakampį,
aštuoniakampį, kaip gaminti si organizacija, dar ir šiandien 
šiaudinukų girliandas ir kaip | rodo kai kuriuos veiklos ženk- 
jomis pagražinti geometrines iš lūs. Draugijos narių susirinki- 
Siaudinukų pagamintas figūras. maa šaukiamas gruodžio 21 d. 
Šis vadovėlis kainuoja po $1. i 1 ;30 vai. po p. Liberty svetai- 
ir gaunamas “Drauge”. 'nėję. Atvykite visi — ir aš at-

J. Pr. įvykaiu. K-P-D.,

PERU
_ Lietuvaitė misijonierė Ma

rija širdies Jėzaus rašo: “Pas 
mus nežmoniški karščiai, pavė
sy buvo 41° Celcijaus. Maniau, 
bus daugiau kaip 130 laipsnių
F., tiesiog negalima buvo nei 
naktimis pasilsėt. Vėliau kilo 
didelė audra, viesulas, nunešė 
21 namus, žinoma, mažus, kur 
stogas buivo dengtas palmių la
pais.

Buvau ląuitos mieste mokyk
lų reikalais. Vyriausybė nori 
sumažinti kaip galima taimau-

IŠ CICERO LIETUVIŲ 
GYVENIMO

— Cicero gyventojai turi vis
ką kas reikalinga ir lengvai iš
siverčia be didmiesčio krautu
vių patarnavimo. Nemaža pre
kybos įstaigų laiko ir lietuviai.

— Iš lietuvių kolonijos narių 
tarpo yra nemaža pažymėtinų, 
apie juos dažnai rašoma. Tačiau 
kaž kodėl tylima apie Helen 
Putriutę, dailininkę. Ji labai 
gražiai meniškai suprojektuoja 
ir vėliau išleidžia Kalėdų — 
Naujųjų metų sveikinimo kor- į 
teles, dažnai ir su lietuviškais' 
motyvais. Ją galima pasiekti ad | 
resu — 1808 so. 49th Avė., te- ' 
lėf. OL 2-5170. !

— P. Milauskienė, senokai gy i 
verianti Ciceroje, plačiai žinoma 
juodos duonos ir įvairių pyra-

— Marcelė Diržius taip pat 
susirgo ir buvo išvežta į ligoni
nę. Ja rūpinasi sūnus Ben, slau 
go marti ir kiti artimieji, nuo
širdžiai rūpinasi globėjas (Sta
sys Ivanauskas.

— Draugystė Lietuvos karei
vių, kadaise buvusi plati ir gar

CHICAGOS ŽINIOS
GAVO $15,180 UŽ VERŠĮ
Chicagoje International am

fiteatre vykstančioje gyvulių 
parodoje vienuolikametis Brad 
Lindskog iš Prophetstown, EI., 
pardavė premijuotą 1,265 sva
rų veršį už $15,180, atseit gavo 
$12 už svarą. Jaunuolis nupir
ko veršį, pernai svėrusį 500 sva 
rų, už $315. Premijuotas Ches
ter Wlhite-Hampshire veislės 
225 svarų paršas parduotas už 
$1,856, atseit $8.25 už svarą.

MIŠIOS IR VESTUVES
Chicagos arkivyskupijos kan

celiarija praneša, kad pradedant 
su Naujais Metais tikintieji 
galės atlikti sekmadienio mišių 
išklausymo prievolę dalyvauda
mi šeštadienio pavakario mi
šiose. Taip pat pranešta, kad 
tuokiantiems to prašant, su
tuoktuvės galės būti ir sekma
dieniais. Nauja Mišių liturgija 
Chicagoje bus naudojama nuo 
Verbų sekmadienio, kovo 22 d.

TAKSIŲ KOMPANIJOS 
PAKELS KAINĄ

Miiesto taryba balsavo leisti 
taksių kompanijoms su Naujais 
metais pakelti 12.3 proc. kalnią 
už pervežimą. Ohicagoje išduota 
4,600 taksiams leidimų. Yellow 
kompanija turi 2,166; Cheeker 
turi 1,500; likusius leidimus tu 
ri neprigulmingos kompanijos. 
Su pakėlimu, vienos mylios ke
lionė kainuotų apie 70 centų.

ALAUS DARYKLOS
Chiciagoje veikia tiktai dvi 

alaus daryklos: Dreivvry ir Meis 
ter Brau. H pasaulinio karo pa
baigoje dar veikė 27. Dabar ne
siranda anksčiau buvusių mar
kių: Canadian Ace, Siębens, At- 
las Prager, Edebveiss, Sohoenr 
hofen ir Fox de Luxe.

166 ŽUVO GAISRUOSE
Šiais metais jau 168 Chica

gos gyventojai žuvo gaisruose. 
Apie 90 proc. gaisrų įvyko re
zidenciniuose namuose, gi 10 
proc. pramonės pastatuose.

6 CENTAI UŽ KORTELES
Chicagos pašto viršininkas 

primena, kad siunčiant kalėdines 
karteles reikia ant voko užlip
dyti šešių centų pašto ženklą, 
nepaisant ar vokas bus užlipdy
tas ar ne.

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00.
Galima įsigyti “DRAUGE”.

r#=
“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 

KALĖDOMS

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam

asmeniui:

Vardas, pavardė ..............................
Numeris ir gatvė.............................

Miestas ir valstybė...........................

Zip Code.............
Siunčiu.............  prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ....................

Parašas

Si:

KALĖDINIŲ GĖLIŲ PARODA
Chicagos pankų distriktas 

ruošia 57-tą metinę kalėdinių 
gėlių parodą gruodžio 20-sau- 
sio 4 d., Garfield ir Lincoln 
parkų gėlynuose. Įėjimas nerno 
karnas.
$360,600 ERDVĖS TYRIMAMS

Nacionalė aeronautikos ir 
erdvės administracija (NASA) 
paskyrė $300,000 Chicagos uni
versiteto fizikos profesoriui Pe
ter Meyer, kuris praves astro
fizikos ir erdvės tyrimus Enrico 
Fermi instituto laboratorijose. 
Dr. Robert Knoillenlbergui pa
skirta $80,000 pravedimui tyri
mų apie debesis planetos Vene
ros atmosferoje. Dr. Edvvard 
Andersui paskirta $53,000 pra
vesti tyrimus apie meteoritų 
kilmę ir sudėtį. Tyrimai vyks 
prie Chicagos universiteto.

DIRŽAS IŠGELBĖJO NUO 
MIRTIES

Policininkas Robert Bergsund, 
27 metų, nerausdamas sako, jog 
švininis diržas, kuriuo buvo ap
sijuosęs svorio numetimui, iš
gelbėjo jo gyvybę. Šauta į jį 
kulka pataikė į diržą. Bergsund 
sveria 235 svarus. Po šešetos 
savaičių nešiojimo 10 svarų dir
žo jis numetė 7 iš norimų nu
mesta 17 svarų.
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Šiame tome Bagdanavičius anali
zuoja visą eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas. Šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį. pasakomis ir su Pelenės va
riantais.
Čia yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5 dol. Knygos 
Klubo mariams — trečdaliu pigiau.

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno. (š odžias 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos


