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ALTO SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE
Išrinkta nauja valdyba

šeštadienį Bismarko viešbu
ty Chicagoje įvyko Amerikos 
lietuvių tarybos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 50 atstovų. 
Suvažiavimo prezidiumo parei
gos buvo pavestos valdybai.

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
Liet. gen. kons. dr. P. Raužvar- 
dis, LB centro vald. pirm. inž. 
B. Nainys, Vliko vardu sveikino 
iš New Yorko atvykęs prel. Bal
kūnas, Balfo — Alb. Dzirvonas, 
Chicagos Alto vardu kun. A. 
Stašys.

Buvo padarytas platus valdy
bos narių pranešimas. Be kitų 
dalykų iškelta, kad Čekoslovaki
ją okupuodami sovietai yra pa
naudoję ir Lietuvos vyrus, taip 
gi tūkstančiai lietuvių karių iš
siųsta į Sovietų - kinų pasienį. 
Tai priešinga tarp. teisei ir 
prieš tai keliamas balsas.

Pranešta, kad bus leidžiama 
Alto istorija, kurią ruošia L. Ši
mutis. Per apyskaitinius metus i

Šimto dol. verta
knygute “Lithuania’7
CHICAGA. — Chicagos “Dai

ly News” dienraščio priedo “Pa
noramos” literatūros redakto
rius Van Allen Bradley paskel
bė, kad reta mažytė knygutė 
“Lithuania”, išleista 1915 m., 
gali dabar kainuoti liga 100 dol. 
Tai yra Rupert Brooke vieno 
veiksmo vaidinimas, Chicagos 
Little teatre, statytas 1915 m. 
spalio 12 d. Brooke yra Angli
jos poetas g’mes 1887 m. ir mi
ręs kraujo užkrėtimu 1915 m. 
Palaidotas Grr’kiioj. Yra išlei
dęs poezijos rinkinių. Be abejo, 
Clieag’oj dar gali būti vienas ki
tas lietuvis, lą -vaidinimą mat;-s.

Amerikiečiai kariai Bu Prang bazėe Vietname puošia eglutę, kurią kariui 
Robertui Coleman iš Amerikos atsiuntė

KOMUNISTU PASIRENGIMAI 
UŽGROBTI PIETŲ VIETNAMĄ

Atskleisti slapti dokumentai

SAIGONAS. — Sąjunginin
kai paskelbė gana įdomų doku
mentą, kuriame atskleidžiama 
pasiruošimai ir instrukcijos, no
rint užgrobti visą Vienamą. Do
kumente Resoliution 9, kuris 
parašytas liepos mėnesį, skel
biama, kad amerikiečiams atsi
traukiant iš Vietnamo, jie turės 
daugiau aukų ir privalės siekti 
greičiau karo pabaigas politiš
kai. Jeigu amerikiečiai nebus 
priversti greit pasitraukti, jie

I tada bandysią karą pra’lginti, 
pavesdami vietnamiečiams dau
giau postų. Iš šių dokumentų 
matyti, kad komunistai rengiasi 
vėl naujiems, didesniems puoli
mams.

Dokumente skelbiama, kad 
Pietų Vietnamo iškamšų vyriau
sybė gali tuoj sugriūti ir ii tik 
laikosi amerikiečių remiama. Ir 
esą tas griuvimas galįs būti 
staigus, todėl Vietkongas priva

Altas turėjo 34,378 dol. išlaidų.
Į naują Alto tarybą išrinkta: 

dr. VI. Šimaitis, Ed. Modestas, 
jr., Pov. Dargis, Eug. Bartkus,
T. Blinstrubas, J. Jasaitis, L. 
Jaras, J. Talalas, dr. J. Valaitis, 
J. Zuris ir M. Vaidyla (dr. K. 
Šidlauskas).

Plačiau apie suvažiavimą bus 
vėliau.

Kom Kinijos ir JAV 
pasitarimai

VARŠUVA. — JAV ambasa
dorius Walter Stoessel ir kom. 
Kinijos diplomatai kalbėjosi 
Kom. Kinijos ambasadoje Var
šuvoje pusantros valandos. Tai 
pirmas pasitarimas po 23 mėne
sių. Prieš tai jau buvo 134 tokie 
susitikimai. Apie pasikaibėjimo 
turinį neskelbiama.

Religinių raštų
konkursas Vengrijoje

BERLYNAS. — Kaip prane
ša Leipzig Rytų Vokietijoje iš
einantis katalikų laikraštis “Tag 
dės Herm” Vengrijos katalikų 
vyskupų paskelbtas konkursas 
religinėms knygoms parašyti, 
susilaukė ypatingo pasisekimo. 

1 Apie 80 autorių jau prisiuntė 
komisijai įvairių religinių kny
gų rankraščius, kuriuose nag
rinėjami religiniai dalykai, skir 
ti tiek mokyklinio amžiaus, tiek 
suaugusiems skaitytojams.

• Vietkongo partizanai su
sprogdino labai svarbų tiltą Me- 
kong deltoj, 80 mylių nuo Sai
gono. Prieš parą jie buvo su
sprogdinę taip pat vieną 120 pė
dų ilgio tiltą.

ląs duoti reikiamą smūgį.
Siūlo kolektyvizaciją

Šie įsakymai, manoma, pa
skelbti komunistų vyr. štabo, 
esančio Kambodijoj. Taip pat 
rašte skelbiama, kad reikia nuo
lat pulti Nguyen Van Thieu vy
riausybę ir reikalauti, kad būtų 
sudarytas taikos kabinetas, kas 
žinoma reikštų koalicinę vyriau
sybę.

Šis dokumentas buvo rastas 
viduryje spalio pas vieną nu
kautą komunistinį karį ir tik 
ilgesni laiką nebuvo skelbiamas. 
Iš dokumento matyti, kad ko
munistai pagal jį veikė.

Dokumente taip pat skelbia
ma, kad reikia užimtose srityse 
žmones vesti j kolektyvizaciją. 
Esą amerikiečiai su savo sate
litais, ypač Japonija, bandys 
ekonomiškai remti Pietų Viet
namą, kad taip stiprintų Saigo
no vyriausybę.

Apolio 13 astronautai į mėnulį išskris kovo mėnesį. Jais parinkti (iš k. į d.): James Lo.well. Thomas Mattingly, 
Fred Haise. Jie nusileis grubioj vietoj vadinam on Frau Mauro. Lowell yra skridęs Apolio 8. jis ir astronautas 
Haise išlips mėnulyje.

Astronautų pėdos 
išliks milijonus metų

WASHTNGTONAS. — Apolio 
12 astronautai davė spaudos at
stovams paskalbėjimą apie ke
lionę į mėnulį. Geros nuotaikos 
astronautai Alan Bean, Charles 
Conrad ir Richard Gordon net 
keletą kartų linksmai nuteikė 
žurnalistus. Vienas iš tų links
mų momentų buvo, kai astro
nautai' pasityčiojo iš moters 

i O’Hair, kovojanč’os, kad erdvė
se nebūtų meldžiamasi. Astro
nautas Conrad pareiškė, kad 
mažiau malda buvo akcentuoja
ma dabar, negu Apolio 8 ar 
Apolio 11 astronautų todėl, kad 
nenorėta moteriškei duoti ne
reikalingos reklamos. Mokslinin
kai skelbia, kad astronautų pė
dos mėnulyie galės išlikti nepa
sikeitę 20 mil. metų. Kada že
mėje jas užnusto vėjai ir lietūs, 
mėnulyje jos ilgai bus nepalies
tos. Vyrai pasisakė, kad jie dar 
tebėra aktyvūs astronautai ir 
savo profesijų dar nenumato 
keisti.

Žydai nori į Izraelį
MASKVA. — Sovietų Rusijos 

18 žydų prašo leidimo išvykti j 
Izraelį, tačiau Maskva tokio lei
dimo nenori duoti. Tai, esą, bū
tų akibrokštas arabams. Mask
va žydus išleidžia į Kanadą ar 
JAV, tačiau šie nori vykti į Iz
raelį. Nepaisant tų 18 žydų, dar 
7,000 žydų užpildė anketas, no
rėdami išvykti iš Sov. Rusijos 
į Izraelį.

Katalikai Japonijoj

Tokio. —Kaip praneša Japo
nijos katalikų informacijos cen
tras, šiuo metu Japonijos katali
kų dvasinius reikalus aptarnauja 
1.900 katalikų kunigų, kurių tar
pe 700 yra japonų tautybės ir 
1.200 svetimšalių misijonierių. 
Japonijoje gimusių katalikių se
serų skaičius šiuo metu jau virši
ja 5.000. Paskutiniu metu paste
bimas vis didėjantis suaugusių 
japonų domėjimasis katalikų 
Bažnyčios mokslu ir gausėjantys 
perėjimai į katalikų Bažnyčią.

DEŠIMTMETIS NEATNEŠĖ 
LAISVES

Ankstyvesnieji pažadai ir dabartinė tikrovė
Washingtonas. — Žurnalistas 

Charles Bartlett skelbia, kad So- 
! vietų Rusijoj asmenys, kurie 1960 
1 m. tikėjosi, kad per dešimtmetį 
kas nors bus pasiekta daugiau 

i laisvės srityje, apsiriko. Maždaug 
prieš 10 m. tuometinis diktato
rius Nikita Chruščiovas pareiš
kė Sovietų Rusijos rašytojams: 
“Draugai netrukdykite vyriausy
bės su savo problemom. Nutar
kite patys savo draugystėje ką 
reikia spausdinti”. Tačiau niekas 
nepasikeitė, buvęs sušvelnėjimai 
vėl dingo ir lyg ironijai, dešimt
mečiui praėjus nuo Chruščiovo 
pažadų iš rašytojų tarpo išme
tamas rašyt. Solženycinas, už 
tai, kad bandė paskelbti laisves
nį žodį. Partija yra pasakiusi, kad 
visai nesvarbu, kas ką rašo ir 
kaip rašo, bet literatūrinis dar
bas turi atitikti partijos pagrindi
nei pozicijai!

Technokratams geriau
Veiksmas prieš Solženyciną 

buvo kaip tik įrodymas, kad ne
įmanoma kovą laimėti prieš cen
zūrą. Autorius Sov. Rusijos vi
suomenę pavadino sunkiai ser
gančia, kuri nežinotų ką veikti 
be neapykantos ir priešė. Stali
nas, kaip skelbia žurnalistas, bū
tų už tokius žodžius - pasmerkęs 
mirtimi, tačiau šiuo metu poros 
asmenų diktatūra sunkiau apsi
sprendžia kada ką pasmerkti. Te 
chnokratiškoji Sovietų Rusijos vi
suomenė tačiau turi daugiau lais
vės, nes Andrei Zacaharovas, 
kuris 1969 m. parašė raštą apie

KALENDORIUS

Gruodžio 15 d.: šv. Kandidas, 
šv. Nina, Kovotas, Vingilė.

Gruodžio 16 d.: šv. Euzegijus, 
šv. Albina, Vigaudas, Alvinė.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 
4:21 v.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien dalinai saulėta. Temperatū
ra žemiau 30 1.

nelaisvę Sov. Rusijoj, nebuvo nu
baustas. Šis atominėje srityje dir
bąs mokslininkas, nėra išmestas 
iš darbo ir buto. Technikos žmo
nėms duodama daugiau laisvės 
negu plunksnos žmonėms ir ne
atrodo, kad kas nors palengvėtų, 
pradedant Naujuosius Metus, ir 
naujo dešimtmečio angoje.

Rusijos ekonominis 
smukimas

WASH3NGTONAS. — Sovie
tų Rusijos ekonomija praėju
siais metais buvo blogiausia ne
gu bet kada po karo. Industri
ja, pagal vakariečių specialistų 
teigimus, pakilusi tik 4%, tai 
mažiausia pokario metais.

Trumpai
• New Yorke įvyko šeštadie

nį milžiniška demonstracija, re
mianti prez. Nixono politiką.

• Atėnuose du vyrai, bandę 
nukreipti Etiopijos lėktuvą, 
skrendantį iš Madrido į Romą, 
buvo nukauti lėktuvo pareigūnų. 
Vienas jų senagalietis, kitas Je
meno gyventojas, norėjo lėktu
vą nukreipti į Jemeną, tačiau 
abu susirėmime žuvo. Tai pir
mas atvejis, kad lėktuvo grobė
jai rado mirtį, bevykdydami nu
sikaltimą.

• Londone mažėja gyvento
jų. Daugiausia gyventojų buvo 
1667 m. — 7,880,760. Per me
tus sumažėjo apie 40,000.

• Amerikoje yra dar įmonių, 
kurios gamina molio puodus, 
kurių parduodama už 500 mil. 
dolerių. Puodai daugiausia nau
dojami gėlininkystei. Iš viso 
puodų gaminimą priminė sie
kia net 17,000 metų se ,umo.

'• Brazilijoj Recife miesto par 
kuose laksto 160,000 palaidų 
šunų. Tai esą vienas šuo dešim
čiai žmonių.

KINAI APSUPĘ SOV. RUSIJOS 
DALINI

Iš taikos derybų Pekine Maskva atšaukė 
delegacijos vadus

HONG KGNG. — Hong Kon
go laikraštis “Tao Jih Pao” iš 
gerai patikimų šaltinių skelbia, 
kad kom. Kinijos kariai apsupo 
Sov. Rusijos dalinį Kinijos teri
torijoj ir atsisakė išleisti. Kini
ja leidžia jiems iš lėktuvų iš
mesti kiek maisto, tačiau apie 
dalinį apsupimą vis labiau 
stiprina. Kinijos sąlygos, dėl 
paleidimo Sov. Rusijos karių 
yra šios: jie reikalauja, kad 
Sov. Rusija atsiprašytų, atly
gintų nuostolius ir pažadėtų 
daugiau tokių panašių nusikal
timų nepadaryti. Rusai esą į 
apsupimą patekę praėjusį mėne
sį. Laikraštis nepasako, kokioje 
vietoje tas apsupimas yra, bet 
manoma, kad netoli Chueh 
Cheng rajono į šiaurės rytus 
Singkiango provincijos. Sako
ma, kad susirėmus su rusais ki
niečiai pasitraukė į savo terito
riją, juos pasekė rusai, ir čia jie 
buvo apsupti.
Nieko nesakoma apie derybas

Nuo spalio 20 d. Pekine vyko

Neoficialiai pripažino 
vyskupą

(PRAHA. — Čekoslovakijos 
spaudos agentūra pirmą kartą, 
pranešdama apie vyskupo Ka
rei Otčenašek sugrįžimą iš Ro
mos, kur jis buvo privačioje 
audiencijoje priimtas popiežiaus 
Pauliaus VI, jį pristatė pilnu 
bažnytiniu titulu kaip Koenig- 
graetzo vyskupijos apaštalinį 
administratorių. Komentuoda
ma šį faktą V. Vokietijos kata
likų dienraštis “KNA” pastebi, 
kad iki šiol vyskupui Otčenašek 
oficialiai nebuvo pripažinta tei
sė vadovauti savo vyskupijai. 
Karei Otčenašek buvo 1955 m. 
slaptai pašventintas Koenig- 
graetzo vyskupu ir du metus 
valdė šią vyskupiją. 1957 me
tais buvo už tai suimtas ir pa
smerktas. Po šešerių metų ka
lėjimo 1963 m. paleistas į lais
vę, porą metų dirbo vienoje 
pieninėje. Galutinai rehabilituo- 
tas 1968 m. galėjo sugrįžti į 
savo vyskupiją, kur ėjo dviejų 
parapijų klebono pareigas.

—/ ■ -  

iš visur
Italijoj, Romoj ir Milane, 

sprogo keletas bombų. Žuvo 14 
asmenų.
• Kanadoj apklausinėti pre

kybininkai 7 prieš 1 pasisakė už 
trumpus sijonukus.

Pentagono pareigūnai demonstruoja filmą apie komunistų žiaurumus Viet
name. Čia laidojimo scena po to, kai Hue mieste komunistai jiužudė tre
jetą tūkstančių asmenų.

Rusijos ir Kinijos derybos, ku
riose nieko nebuvo pasiekta. 
Dabar Tassas paskelbė, kad So
vietų Rusijos užs. reik. min. pa
vaduotojas Vasily Kuznecov, ku 
ris buvo delegacijos galva, at
šaukiamas į Maskvą, kur vyks
ta sovietų aukščiausios tarybos 
posėdžiai. Taip pat grįžta ir gen. 
Vadom Mataroscov. Nieko ne
skelbiama, ar tos derybos bus 
atnaujintos, nes iš derybų nebu
vo jokio komunikato. Manoma, 
kad derybos pateko į akligatvį, 
tik nė viena pusė nenori pirmoji 
jų nutraukti.

Kai mašina įklimpsta 
Vilniaus naujoj gatvėj

Greitoji pagalba ieškojo šešetą 
valandų

Apie naująjį Lazdynų rajoną 
Vilniuje tenykščiai laikraščiai 
dažniausia rašo, kaip kone apie 
didžiausį dvidešimtojo amžiaus 
stebuklą. Bet lapkr. 18-tosios “Tie 
soj” pasirodė ir kitas medalio šo
nas. Ten gyvenąs V. Janavičius 
rašo: “Patys naujojo Vilniaus 
miesto Lazdynų rajono gyvento
jai sunkiai susigaudo, kuris na
mas kuriai iš trijų gatvių priklau
so, kokiu numeriu namai nume
ruoti ir, svarbiausia, kokia to nu
meravimo sistema. O būna dar 
baisiau, kai ištinka nelaime .

Net ir policija neranda
O nelaimės atvejis toks. Rug

sėjo 29 dieną šeimoj susirgo ma
žametis sūnus. Apie 9 valandą 
vakare šaukiasi greitosios pagal
bos. Slenka valandos, o mašinos 
nėra. Skambina į įstaigą, o ten 
priekaištingai atsako, — ko, gir
di, neišėjot pasitikti mašinos 1 
Ji nerado jūsų adreso ir grįžo... 
Pasibarę, išsiunčia kitą mašiną, 
bet ir ta dingo. Vėl pasibarus, iš
siunčia trečią. Ji suranda antrą
ją mašiną įklimpusią smėly, nau
jutėlėj Erfurto gatvėj 1 Trečioji 
mašina pirma ištraukia antrąją, 
paskui atvažiuoja, jau atvedama 
pasitikusių kvietėjų, į “paslap
tingą” Architektų gatvės 23 nu
merį,... trečią valandą ryto, po 
šešių valandų nuo pakvietimo. 
Atseit, greitoji pagalba...

Kitą naktį, sako, į tą namą vėl 
buvo atvykusi greitoji pagalba, 
bet ligonio ten nebuvo. Tikrojo 
adreso, kur buvo kviesta, toji ma
šina irgi negalėjusi rasti. Maža 
to. Sako, “tą naktį, kada mes 
bėgiojome, ieškodami mašinų, 
sutikome kelis milicijos darbuoto
jus. Jie taip pat nesurado to na
mo. į kurį juos iškvietė”...

(Elta)
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Lietuvis žvalgas Vietname
Mes daugumas negalime įsi

vaizduoti, koks šiurpus karas 
vyksta Pietų Vietname. Televi
zija, radijas, spauda, tik mažą 
dalelę parodo, bet gyvas žodis, 
išgirstas iš ką tik parvykusio 
kario, darosi suprantamesnis. 
Čia trumpai pateiksiu pasikal
bėjimą su korp. Juozu Kepalu, 
kurio tėveliai gyvena Stone 
Park. Jis išbuvo net 13 mėn. 
pavojingose pareigose, kur mir
tis grėsė kas minutę. Juozas 
pasakojo;

— Įstojau savanoriu į ma
rinų korpusą, nes į jį įstojo 
daug mano draugų. Iš namų iš
vykau į Kaliforniją, kur kari- 
ųęj bazėj paruošė būrį specia
liems uždaviniams. Programa 
sudėtinga ir pavojinga — būti 
visą laiką priešo užnugaryje 
slapukais. Per 5 mėnesius bai
gėm žvalgybos mokyklą, tada 
jau į Okinavą ir vėliau į P. Viet 
namą. O tenai tiesiog į Da Nan- 
go bazę, prie Š. Vietnamo sie
nos. Nauji vaizdai, nauji mies 
tų gyventojai. Mus patalpino 
į atskirą pastatą, buvome at
skirti nuo reguliarios kariuo
menės.

Mačiau karius dirbant aero
drome, statant naujus namus 
— būstines, rengiant įsitvirti
nimus. Karinėse įstaigose daug 
dirbančių P. Vietnamo civilių. 
Klimatas Šiltas, drėgnas. Iš 
miesto mus išvežė į laukus, ma- 
žesnėn bazėn ir ten visą laiką 
praleidau.

Už priešo linijų
Pirma žvalgyba į priešo už

nugarį buvo labai baisi; nežinai, 
kur esi, ar jo ten daug. Nuleido 
malūnsparniu 8 dienom ir ten 
tupėk. Daugiausia vykome nak
timis, nors irgi pavojinga. Ne- 
ž' h „m, kur pn'šp.s mus pasi
tiks. Maisto, reikalingų infor
macijų ir instrumentų krovinys 
ant' nugaros net iki 80 svarų. 
Kadangi mes tur • /m būti prie
šo užnugaryje ir palaikyti nuo
latinį ryšį su centrine, tai prie
šas kartais susekdavo iš radijo 
pranešimų, pajusdavo, kur mes 
esame, todėl turėjome kiekvie
ną kartą keisti vietovę. Pra
siskinti kelią pro džiungles bu
vo sunku, nes neturėjom su
kelti didelio triukšmo.

Džiunglėse matydavom tigrų, 
įvairių gyvačių, bet nė karto 
mūsų neužpuolė, nes mes mie- 
godavom tankiuose krūmuose, 
kur žvėrys nekiša nosies. Jėi 
priešas įmestų granatą, ji pasi
liktų krūmuose nepavojinga.

— Ar teko su priešu susikauti 
iš auti?

— Teko labai daug kartų, 
nors mes vis ve igdavom ko
vų. Kartą vadinamoj “Happy 
Valley’* apylinkėj mus nuleido 
su uždaviniu, kad būtinai turi
me parvesti nors vieną gyvą 
belaisvį. Vos buvo belikę trys 
dienos, o belaisvio nėra. Mūsų 
tik saujelė, o jų gal tūkstan
čiai. Priešas aplink mus suki
nėjosi, girdėjom jų šnekas, dub 
dėjimą, bet negalėjom prie jo 
prieiti. Vietovė labai kalnuota. 
Ant kalnų užiipimas sunkus, 
kartais tarpeklius tik virvės pa

Charles Manson. 34 m. (dešnėje), naujosios hipių religijos steigėjas, buvo 
jtartas dalyvavęs masinėse keturių aktorių žudynėse Kalifornijoje ir buvo
atvestas j teismą.

galba galėjom pereiti. Tie kal
nai ne tiek pavojingi, o labiau
siai reikėjo saugotis įvairių prie 
šo padarytų spąstų: slaptų duo 
bių, minų. Einant kainais, vie
nas mūsų karys įkrito į duobę 
ir susižeidė. Aš turėjau perimti 
vadovavimą. Sužeistajam suri- 
šom koją ir pamažu slinkom į 
kalno viršūnę. Palikęs savo da
linį saugioj vietoj, ėjau ieškoti 
vietos, kur galė'ų malūnsparnis 
nusileisti. Užtikai daug prie
šo buvimo liekanų. Nutariau 
sugrįžti prie dal'nio ir trauktis 
kita kryptimi. Bavo naktis. Pra 
dėjo šaudyti. Sviediniai krito 
po mūsų kojom. Pasislėpėm 
džiunglėse. Išlik am tik nakties 
dėka. Vienas priešo patrulis pra 
slinko kokios dvi pėdos nuo 
mūsų. Galėjom jį pagrobti, bet 
keda girdėjom š visų pusių di
džiulį priešo slink'nią, jį pali
kom ramybėje.

Uždavinys paimti nelaisvėn 
nors vieną priešo kareivi neat
šauktas. Parvykę i bazę, pail
sėję ir vėl pasileidom į priešo 
gilumą. Bet šį karta patekom 
į jo vidurį- Tik nusileidom ir 
mus apsupo. Atrodė, jog jie ir 
laukė mūsų. Pirmam susišaudy
me, vienas mūsų tapo sunkiai 
sužeistas į koją, o iš priešo pra
dėjo kristi ant mūsų valir.ges- | 
nių granatų, patrankų sviedi
niai. Truputį aptilus, pranešėm j 
bazėn, kas atsitiko. Prašėm, 
kad tuoj būtų apšaudyta terito
rija, kur priešas įsitvirtinęs'. 
Kulkos zvimbė, sproginėjo, ta
čiau mūsų artilerija taikė vis į 
priešo pozicijas ir atrodė, kad 
jų kiek sumažino. Mūsų beliko 
gyvų tik keturi. Tada pa pra
šėm lėktuvų bombardavimo 
Šiems tuoj atskridus, metant 
degančias bombas, mums beliko 
tik susitarti su malūnsparniu 
ir, krovinius numetus j upę, 
pavyko laimingai išvykt iš to 
apsupimo. Uždavinio neįvyk- 
dėm, tik praradom savo drau
gus. Parvykom į bazę liūdni*su 
lavonais ir sužeistais.

Kiek kartų vykot priešo sekti?

— Per tą laiką vykom 28 kar 
tus. Kiekvienas neapdairus el
gesys, grėsė mums pražūtį. Tik 
trys kariai iš mūsų buvo nu
kauti. Aš buvau kartą sužais
tas į ranką. Daug kartų teko 
nusileisti į priešo užnugari vir
vėmis, kopėčiomis. Kiekvieną 
kartą vis nauji uždaviniai. Juos 
stengėmės kuo geriausiai atlik
ti, nes visi tam darbui buvom 
savanoriai. Ypač turėjom išžval 
gyti kelius, kur priešas padary
davo iš mūsų nesprogusių svie
dinių minas, kurias nužymėda
vo palenktais medeliais Užda
vinius — paimti gyvus priešo 
karius — pasisekė įvykdyti štai 
giai užpuolus iš pasalų ar ki
tais būdais. Nors mes jų kal
bos nemokėjom, bet jie supras
davo. Juos išlaikydavcm su sa
vim iki mums reikėjo eiti atgal 
bazėn, o vėliau juos paimdavo 
specialūs daliniai. Jų niekas ne
šaudė ir nekankino. Buvo, kad 
iš jų tarpo pasisiūlydavo į žy
gius ir jie nuvesdavo prie šiau
rės Vietnamo dalinių.

1600 svarų svorio buivolas žengia per savo trenerį ir savininką Jerry 
Olson gyvulių parodos metu Chicagoje.

— Priešas dažnai apšaudo 
JAV bazes. Ar yra bazių sargy
bos?

— Mūsų sargybos budi. bet 
priešas apšaudo iš 15 - 30 my
lių atstumo ir sunku nustatyti, 
kur jų raketų bazės įtaisytos. 
Buvo patirta, kad dienos metu 
jas sumeta į upes ar ižcrus, 
balas, o nakčia išsitraukę vėl 
šaudo. Paskutinėm dienom Da 
Nang gavo daug raketų svie
dinių. Daug žmonių ir karių 
žuvo, nes jų sviedinių sprogi
mai labai pavojingi.

— Netoli Da Nang, ant vieno 
kalno, žuvo daug JAV karių. 
Kaip tai atsitiko?

— Nors mūsų kariuomenė sto 
vėjo už Da Nang, tačiau anoj 
pusėj kur kas aukštesni kalnai 
ir priešas lengvai galėjo sekti 
mūsų judėjimą. Man jau būtų 
nereikėję eiti į kautynes, nes 
greitai turėjau vykti j JAV, ta
čiau priešas nerimavo. Buvo 
duotas įsakymas visiems vykti. 
Vadas įspėjo, jog bus sunkios 
kautynės dėl to kalno. Dalis ka
rių važiavo sunkvežimiais. Jų 
tarpe ir aš buvau. Kai tik iš
lipau, tuoj ir prasidėjo kulkos 
į mus zvimbti. Daug jaunuolių 
krito kaip musės, nors mūsų 
artilerija irgi priešą guldė. Ne

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 ...... . . .

’'<miniiiniiiimmiiinimininminninmimnimiNmmmiinnnniiiniiiiniiiiiiiiiniiniiiinmm:iHiiu'mniiiuuiHniiiimnimniinnininininininiiHniniiiiHiniNiniiiiiiinimnip:niHmmnninininw

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern 
J. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo S iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki C vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 5 v, ▼.

“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

žiūrint didelių nuostolių, kal
ną atsiėmėm, o jis jau buvo 
priešų paimtas ir jie buvo Įbe
dę savo vėliavą. Einant pirmyn 
su kitais mūsų kariais, man pa
sisekė pirmam paimti priešo vė 
liavą ir įsmeigti JAV. Tą vė
liavą ir parsivežiau čia i na
mus. Kalnas ir dabar yra JAV 
karių žinioje.

Kokius atžymėjimus gavot ir 
kur atostogas praleidot?

— Pasireikšti ypatingai he
rojiškai neteko. Tačiau buvau 
apdovanotas P. Vietnamo sto
vyklos, Purple Heart ir kitais 
medaliais. Daugelis karių ato
stogas praleidžia Hong Konge. 
.Teko ir man ten pamatyti ra
mų ir gražų civilių gyvenimą 
ir juo džiaugtis.

— Teko matyti Šiaurės Viet

namo karius? Kaip jie atrodė?

— Jie visi gerai ginkluoti, 
net kai kurie ginklai pranašes
ni už mūsų. Labai išmankštinti 
ir kariauti moka. Kautynėse bu
vo sunku juos nugalėti. Kar
tais jie taip prislinkdavo prie 
mūsų pozicijų, kad nei raketo
mis apšvietę apylinkę "^maty- 
davom, kur jie pa ' '"ę. Užė
mus jų vietoves, rasdavom daug

įvairių JAV gydymo prietaisu, 
vaistų, atsiųstų iš Kalifornijos 
ir Illinois universitetų. Tai bu
vo aiškus priešų rėmimas. Mum 
širdį skaudėdavo, kad mūsų pa
čių žmonės remia mūsų žudi
kus. Komunistų propaganda 
maišo ir mūsų karius, kurie 
kartais jais patiki. Įvykdavo 
nemalonumų, ypač iš juodųjų 
tarpo. Vietnamo žmonės yra la
bai nemokyti, primityviški, juos 
gali lengvai agentai įtikinti, to
dėl ir pasitaiko išdavimų, vo
gimų ginklų iš JAV bazių. Di
džiausia mūsų karių nelaimė bu
vo, kad mūsų vyriausybė ne
leido veikti taip, kad priešas 
būtų visiškai nuslopintas. Pie
tų Vietnamo žmonės yra pavar
gę nuo karo, ypač bijo komu
nistų keršto. Jie yra jau daug 
išžudę vietnamiečių pareigūnų 
ir karių.

— Kai baigsite mėnesio ato
stogas, kur vyksite?

— Po šių atostogų vykstu į 
Kaliforniją baigti pasirašytą su 
tartį dar vieneriems metams, 
ir po to jau vėl į civilinį gyveni
mą. Užteks karinės tarnybos. 
Savo pastangas, rūpestį ir var
gą atidaviau JAV gynybai. Te
gu tik visi taip padaro, tai A- 
merika ilgai laisvai gyvuos, — 
baigė savo žodžius J. Kepalas.

Bai. Brazdžionis

PROTESTUOJA PRIEŠ 

SOVIETUS

Čekoslovakijos žinių agentū
ra OETBKA pranešė, kad mi
nint Čekoslovakijos respublikos 
paskelbimo 51-sias metines 
Vjetin pilies kieme Moravijoje, 
Prahos studento Jam Palacho 
pavyzdžiu, save padegė apie 40 
metų amžiaus Čekoslovakijos 
piflietis Bohumil vardu. Protes
to dvasia prieš sovietų okupa
ciją, nežiūrint Čekoslovakijos 
komunistų partijos pastangų, 
vis dar gyvai reiškiasi taip tra
giškomis aukomis.

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžia- 
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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
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 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v„ šeštadieniais 10—1 p.p.
I .laenlal priimami pagal susitarimą.

THE LITHUANIAN WORLD-WTDE DAILY 
= 4545 VVEST 65rd ST., CHICAGO, ILL 60629. Tel. LUdlow 5-9500 5
5________________________________________ _ S
= Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, : 
5 except Sundays, days after Christmas and Easter bv the Lithuania r = 

Catholic Press Society

S Subscription: *17.00 p-.
year outside Cook County, $18.00 foreign countries 

-enumerata; Metams metų 3 mėn. l mėn
Cook County. juunois a.oo 5.00 2.00
Kitur JAV $15.00 8.00 4.50 1.75
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2.25
• Redakcija straipsnius tai- 

s so savo nuožiūra. Nesuaau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
j= rus. Redakcija už skelbimų 
s turinj neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos gavus 
— prašymus.
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiį.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 8-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. k 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Je] ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą-rezld. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi 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 lki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBEf

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai.

Tel. REllanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

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

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4733
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 5—8 vai., 

antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

»PLATINSITE “ORĄUGĄ

ounty, llllNols, $15.00 per S

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais ~ 
o:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v, popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tiik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue4 ■ rr,‘’

Vai., plrmad, antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 V r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r, iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir 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
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, III. 
Kabineto tel. 087-2020 

Namų tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 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 susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7 lst Street

TELEFONAS 025-8290 
Valandos: 2—8 v. v._, penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IK MOTERŲ
LIGOS 4

Ofisas ir rez. 2052 VV. 50th St.
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 lki 4 vai. Ir nuo 6 lki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad, . Ir. šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu latku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
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SPAUDA IR SKAITYTOJAI
Mūsų dienraščio skaitytojai 

drauge su jo redakcija, bend
radarbiais ir leidėjais sudaro 
didžiulę ir gražią lietuvišką 
šeimą. Nors dienraščio skiltys 
daugiausia skiriamos JAV-bių 
lietuviams, tačiau jis pasiekia 
visus laisvojo pasaulio kraš
tus, kur bent kiek lietuvių gy
vena. Draugas plačiai skaito
mas Kanadoje, Pietų Amerikos 
kraštuose, eilėje Europos vals
tybių. Jis pasiekia taip pat ir 
pietinę pusrutulio šalį — Aust
raliją. Galima tad tvirtinti, 
kad dienraštis mielai laukia
mas visur, kur yra mūsų tau
tiečių.

Kai šeimos nariai yra išsi
sklaidę, jie stengiasi bent kar
tą metuose susitikti, susirink
dami savo tėviškėn. Tokia die
na dažniausia būna Kalėdų 
šventės. Jei per Kalėdas ir 
ypač Kūčių dieną pavyksta vi
siems susirinkti, drauge plot- 
kelę laužti, tokios šventės bū
na ypač mielos ir brangios.

*
Tačiau nors mūsų dienraštis 

skaitytojus lanko jau daugiau 
kaip 60 metų, didžiosios skai
tytojų suvažiavimo dienos ne
buvo ir niekad nebus. Laikraš
tis ir yra tam leidžiamas, kad 
skaitytojai ir jo vadovai galė
tų savo jausmus neakivaizdi
niu būdu išreikšti.

Nei tolimi atstumai, nei įvai
raus amžiaus kelių kartų skai
tytojai kasdieninio ryšio dėka 
nėra pasimetę tiek, kad vienas 
apie kitą nieko nežinotų. Lie
tuviškiems ryšiams tautiečių 
tarpe palaikyti ir yra skiria
mas mūsų dienraštis. Tie, ku
rie jį atidžiau nuolat skaito, ži
no ne tik, kas pasaulyje vyks
ta, bet ypač turi gerą progą 
pažinti visas lietuviško kultū
rinio, politinio gyvenimo ap
raiškas bei problemas šiapus ir 
anapus geležinės uždangos. Ne 
nuostabu tad, kad daugelis 
skaitytojų artėjančių švenčių 
ar kitomis progomis mums dė
koja ne tik už rašinius, bet ir 
už gausias žinias. Daugelis pa
žymi, kad tik mūsų dienraščio 
dėka jie patyrę apie savo tau
tiečių, pažįstamų ir net labai 
artimų žmonių gyvenimą, lai
mėjimus ar pagaliau apie jų 
mirtį.

Didelį darbą, dažnai ir patys 
nesuvokdami kaip didelį, at
lieka mūsų dienraščio bendra
darbiai, rašydami straipsnius 
įvairiais gyvenimo klausimais, 
pateikdami savo nuomones, 
įspūdžius, sumanymus. Nema
žesnė reikšmė ir uoliųjų ko
respondentų, kurie nuolat se
ka savo artimesnės lietuviškos 
aplinkos kolonijų gyvenimą ir 
visa tai perteikia spaudai. Di
delė dalis net nuo Chicagos 
atokiai esančių kolonijų tik 
per Draugą patiria, kas jų ko
lonijose vyksta. Jei kartais 
dienraštis dėl pašto kaltės lai
ku nepasiekia skaitytojų, daž
nai sukrinka ir kolonijose su
planuoti parengimai.

Gera dalis mūsų dienraščio 
korespondentų yra ypač minė
tini, iškeltini. Jie taip gražiai

Spaudoj ir gyvenime

KAIP ĮSUKTI SVEIKAM IKI SENATVEI
Sveikata besirūpinantiems bus 

naudinga pasiskaityti neseniai iš 
spaudos išėjusią knygą “How to 
Keep Youthful Vitality After For- 
ty” (išleido G.P. Putnam’s Sons, 
New Yorke, 1969 m., 216 psl., 
5.95 dol.). Knygos autorius Le- 
lord Kordel yra daugiausia mai
tinimosi, dietos specialistas ir ke
lių veikalų autorius, bet jis taip 
pat gausiai surinkęs įvairių nau
jausių medicinos naujienų, me
diciniškų tyrimų rezultatų.

Knygoje jis informuoja, kas pa 
greitina senėjimą, kaip išlaikyti 
jaunatviškumo jausmą, pabrėžia 
proteinų reikšmę organizmui, su
mini, kas organizmui padėtų spir

ir uoliai seka savo kolonijos 
lietuviškąjį gyvenimą ir laiku 
dienraštį informuoja, kad ten
ka tik gėrėtis. Reikia dar pri
durti, kad jų teikiamos žinios 
nėra tik nykstanti dienos kro
nika. Aprašyti įvykiai išliks 
Draugo komplektuose ir tuo 
atveju, kai lietuviškų organi
zacijų archyvų bei protokolų 
nė dulkių nebeliks. Tačiau įvai
riose vietose renkami ir laiko
mi dienraščio komplektai iš
saugos ateičiai mūsų išeivijos 
tautos istoriją visiems tiems, 
kurie apie ją domėsis ir rašys. 

*
Skaitytojai gerai supranta, 

kad leisti didesnės apimties 
dienraštį dargi su tvirtu sa
vaitiniu kultūriniu bei šventi
niais priedais, kalendoriumi, 
nėra lengvas dalykas. Ypač 
sunku infliacijos metais, kai 
įvairių reikmenų bei patarna
vimų kainos nuolat auga. Ir 
jeigu mūsų dienraštis verstųsi 
tiktai iš prenumeratos pajamų, 
jo kaina turėtų būti bent dvi
gubai didesnė ir tuo pačiu dau
geliui finansiškai mažiau pajė
gių skaitytojų neįveikiama.

Taigi greta pagrindinių dien 
raščio išlaikytojų, didžiosios 
šeimos narių prenumeratorių, 
iškeltini ir minėtini visi tie 
prekybininkai, profesionalai ir 
organizacijos, kurios mūsų 
dienraštyje skelbiasi. Skaityto
jai iš savo pusės turėtų jų 
skelbimus sekti ir savųjų pa
stangas paremti.

Dienraščio leidėjai yra dė
kingi visoms organizacijoms, 
kurios, ruošdamos parengimus 
ir turėdamos iš jų pajamų, ne
užmiršta paremti ir savo infor
macijos šaltinio — dienraščio.

Mus jaudina skaitytojų au
kos, kurias jie mums prisiunčia 
pratęsdami prenumeratą, atsi
lygindami už šventines korte
les, pirkdami Drauge lietuviš
kas knygas ar apmokėdami 
įvairias sąskaitas. Geru žodžiu 
minime visus tuos, kurie arti
mųjų mirimo proga pasidalija 
su kitais per mūsų dienraštį 
savo skausmais užuojautų ar 
kitomis formomis.

*
Kiekvienoje, kad ir gražiau

sioje šeimoje, būna ir liūdnų 
įvykių. Tai šeimos nario mir
tis. Žinia, kad tokia būtinybė, 
nuo kurios nė vienas žmogus, 
pasaulyje kada nors gyvenęs, 
nebuvo atleistas. Tokie įvykiai 
dažnai paliečia ir Draugo skai
tytojų šeimą. Tačiau šeimos 
narių skaičius matematiškai 
nemažėja, nes pasitraukusiųjų 
vieton ateina nauji žmonės, 
naujos kartos ir šeimos vardas 
viena ar kita forma išlieka. 
Blogiau gali būti su mūsų lie
tuviškais laikraščiais. Taigi 
gyvieji lietuviai, greta asmeni
nių reikalų, turi rūpintis pra
tęsti ir savo lietuviškosios šei
mos, tuo pačiu ir jos jungties 
— lietuviško dienraščio egzis
tenciją, surasdami jam naujų 
skaitytojų, ypač iš naujųjų 
lietuviškų šeimų tarpo. Laiku 
darykime viską, kad lietuvybė 
ir jos spauda nuolat bujotų.

b. kv.

tis prieš vėžio . pavojų, perspėja, 
kokio maisto reikia vengti, išryš
kina enzimų reikšmę ir kaip jas 
padauginti, aptaria širdžiai su
sidarančius pavojus, kritiškai per
žiūri maitinimosi papročius, duo
da patarimus apie tai, kas galė
tų prailginti gyvenimą.

Kai kurie jo patarimai gal per- 
drąsūs, bet apskritai knyga duo
da gausiai geros mediciniškos in
formacijos. Pagrinde tie patari
mai sutampa su “Draugo” sveika
tos skyriuje duodamais patari
mais. Autorius skatina gausiau 
vartoti proteinais turtingą mais
tą, vengti gyvulinių riebalų, jis 
šalininkas gausesnio vitaminų
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KOLŪKIEČIU SUVAŽIAVIMAS MASKVOJE
Tikslas svarstyti kolūkių pavyzdinius įstatus

Naujuose Kremliaus rūmuose 
susirinko 36,000 kolūkių ‘rinktas’ 
4.521 atstovas, žemės ūkio pirmū
nai, pareigūnai ir komunistinių 
respublikų atstovai. Suvažiavi
mo prezidiuman pakviesti 95 as
menys. Sudaryta gausus sekreto
riatas, redakcinė ir mandatų 
komisija. Trečiasis kolūkiečių su
važiavimas buvo iškilmingas, bet 
nenuotaikingas.

Suvažiavimas vyko tris dienas 
— lapkričio 25 -27 d. Jo viešas 
tikslas - svarstyti pavyzdinius kolū 
kių įstatus, o iš tiesų siekti kitų už
davinių. Brežnevo politiškai pro
pagandinė ir agrotechniška kal
ba buvo ne ilga, gerai sukirpta. 
Jis nurodė tris kolūkių tikslus. 
Pirmasis tikslas yra politinis: 
stiprinti tarybinę valstybę. Ūki
niu požiūriu kolūkinė santvarka 
tarnaujanti komunizmui. Tre-

panaudojimo ir nepataria anksti 
išeiti į pensiją. Primena, kad 
Aukšč. teismo teisėjas Holmes 
rašė sprendimus dar turėdamas 
90 m., Edisonas 84 metų dar dir
bo laboratorijoje, Goethe turėjo 
80 m. kai baigė Faustą; to paties ' 
amžiaus buvo Franklinas, padė
damas sudaryti JAV konstituciją. 
Dabarties menininkas Picasso, 
muzikais Casals, Stokowski, Stra
vinsky yra tarp 80 ir 90 m. Tai
gi, visa eilė žmonių net ir senat
vėje įstengė išlaikyti kūrybingą 
guvumą. J. Daugi

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVICIUS

Tačiau reformuotieji krikščionys, ypač kalvinis
tai, nėra palankiai nusiteikę aukos atžvilgiu. Kalvi
nas laiko iš viso nepadoriu dalyku manyti, kad žmo
gus galėtų ką Dievui duoti. Jis gali iš Dievo tik gau
ti. Dėl to Eucharistiją jis įstengia suvokti, kaip Die
vo dovaną mums, bet ne kaip mūsų auką jam. To 
pasėkoje Eucharistija protestantų yra vadinama va
kariene, o ne aukojimu. (K. McDonnell, John Calvin, 
1967. 139 psl.). Dėlto Kalvinas daro priekaištą Ro
mos katalikybei, kad ji tariasi mišiose galinti Dievui 
mokėti kainą, kurią jis turi priimti su pasitenkini
mu. Tikras sakramentas, pasak jo, yra priėmimas do
vanos, o ne davimas (Ten pat 137 p.).

Nors katalikų Bažnyčia visada laikėsi minties, 
kad Kristaus nuopelnų dėka ji gali padėkos, permal
davimo ar pagarbos duoklę duoti Dievui, tačiau Mi
šių . apeigose, eianant laiko dvasia, aukojimo momen
tas buvo nustelbtas. Tik II Vatikano susirinkimas jį 
vėl išryškino, sustiprindamas vad. antrąjį pakylėji
mą, kuris kaip tik išryškina davimą Dievui garbės, 
kai pirmasis pakylėjimas yra susitelkęs apie dieviš
kos dovanos gavimą mums.

Negalima norėti, kad tokia galvosena, kaip indų, 
suvoktų aukojimo prasmę. Tačiau jie jos nesuvokia 
ne dėl to, kad tariasi esą pertoli nuo Dievo, bet kad 
yra perarti, t.y .jame paskendę.

11. SKIEMENS “OM” MISTIKA

Su šiuo straipsniu mes pereiname į kitą upani- 
šadą, kuri vadinasi Chhandogya. Visi upanišadų ty
rinėtojai laikosi nuomonės, kad upanišadų religija yra 
knygos žmonių religija. Ir tas knygiškumas arba raš

tingumas kartais pats čia pasidaro religiniu simbo
liu. Tai sakydami mes turime galvoje šventą indų 
skiemenį: Om, Iš upanišadų vertėjo MacNicol suži- 

, nome, kad Indijos religinėje praktikoje skiemuo “om” 
buvo ištariamas prieš pradedant giedoti bet kurį vedų 
himną.

Chhandogyos upanišada prasideda šitokiais žo
džiais: “Medituokime skiemenį Om, vadinamą udgi- 
tha, nes utgitha (Sama vedų dalis) prasideda su 
Om”. Pasak MacNicol, šios upanišados tikslas ir yra 
išaiškinti įvairias šio skiemens prasmes, kurios kar
tais yra nepaprastai dirbtinės ir beprasmės, tačiau 
visas aiškinimas pasibaigia tuo, kad šis skiemuo reiš
kia Bramaną, protingą visatos priežastį (117). Pirmu
tinis paaiškinimas, kurį upanišada pateikia šiam skie
meniui, yra tiesiog lingvistinis ir ta prasme pakan
kamas. “šis skiemuo yra leidimo skiemuo, nes, kai mes 
ką leidžiame, mes sakome: Om, t.y. taip.”

Iš esmės aptardamas skiemens Om prasmę, upa
nišados autorius išdėsto visų dalykų suvedimo į vie
ną srovę filosofiją: “Visų dalykų esmė yra žemė, že
mės esmė yra vanduo, vandens esmė yra augalai, au
galų esmė yra žmogus, žmogaus esmė yra kalba, kal
bos esmė yra Rigveda, Sama — veda ,Sama — ve
dos esmė yra utgith (t.y. Om)”.

Kaip matome, šioje galvosenoje realūs žemės daik
tai, žmogaus dvasios apraiškos ir pats žmogus yra 
sudėti ant to paties vardiklio, kuris galų gale yra ir
gi žmogaus dvasios padaras — tam tikras skiemuo. 
“Ta utgitha (Om) yra geriausia iš visų esmių; ji 
yra aukščiausia, nusipelnanti aukščiausios vietos, ku
ri yra aštunta”. Šis skiemuo yra kvėpavimo ir kal
bos junginys. “Kai du žmonės susitinka kartu, jie 
išpildo vienas kito troškimą. Dėlto, kas tai žino, me
dituoja skiemenį Om...” (117).

Atkreipkime dėmesį į tai, kad čia išdėstytame 
vertybių laipsniavime — nuo žemės iki žmogaus ir 
jo sakomo skiemens —nėra gyvulių. Čia yra tik au

galai. Tai reiškia, kad ši sistema yra sudaryta auga
linės kultūros, kuri dar nebuvo paliesta gyvulių au
gintojų kultūros. Tai kartu reiškia, kad ši sistema 
savo struktūroje nėra Indijos arijų padaras, bet anks
tesnių kultūrų palikimas.

Šių dviejų kultūrų kova, galima manyti, Indijos 
religijoje atsispindi Devų ir Asūrų kovos epizode. Ši 
upanišada šią kovą aptaria šitaip: “Kai Devai ir Asū- 
rai kovojo už Prajaptį, Devai pasiėmė uthithą (Om), 
kaip nosies kvapą, bet Asūrai jį pagadino su blogiu. 
Dėlto mes savo nosim užuodžiame ir tai, kas kvepia 
gerai, ir tai, kas blogai, nes kvapas yra pervertas 
blogio” (118).

Taip pat blogiu buvo užteršta kalba, akis, ausis, 
protas ir burna. Kadangi visų šių dalykų samprato
je glūdi “Om”, tai teisingas jo meditavimas buvo su
kliudytas. Tačiau išsigelbėjimas atėjo iš gyvybės kva
po. “Tada gyvybės kvapas atėjo į bumą. Jie mąstė 
utgitha (Om) kaip kvėpavimą. Kai Asūrai atėjo prie 
jo, jie buvo išblaškyti, kaip žemės kamuolys, ištikus 
jį tvirtam akmeniui” (118). Iš šio fakto autorius da
ro šitokią praktišką išvadą: “Taip, kaip žemės kamuo
lys yra suskaldytas ištiktas akmens, taip bus suskal
dytas tas, kuris linki blogo tam, kuris tai žino, arba 
kuris jį persekioja, nes jis yra tvirtas akmuo” (119).

Krintantis akmuo kultūriniams ir politiniams 
perversmams pavaizduoti yra sutinkamas ir Šen. Tes
tamente. Ten yra žinomas Nabuchodonosoro sapnas, 
kuriame jis regėjo, kaip “atplyšo nuo kalno akmuo 
be žmogaus rankų pagalbos, ištiko statulą į jos ge
ležines ir medines kojas ir sutrupino jas” (Dan. 2, 
34). Matyt, kad krintančio akmens simbolinė prie
monė pavaizduoti religinės realybės nepermaldauja
mai intervencijai buvo plačiai tautose pasklidusi.

(Bus daugiau)

JURGIS VĖTRA

čiasis socialinis kolūkinės san
tvarkos tikslas įvesti 'naują visuo
meninę, komunistinę santvarką.

Sunkūs metai

Brežnevo didžiausia kalbos da
lis buvo skirta agrotechnikos 
klausimams. Jis žaidė procentf- 
niais duomenimis apie žemės ū- 
kio pažangą 1965-68 metais. Ben 
droji žemės ūkio gamyba minė
tame tarpsnyje padidėjo 18 proc., 
grūdų - 15 proc., mėsos -20 proc., 
o pieno -24 proc. Maisto suvarto
jimas krašte pakilęs.

Šių metų žemės ūkio padėtį ap
tarė niūriais žodžiais. Jie buvę sim 
kūs žemės ūkiui. Daugelis rajo
nų patyrė gamtos jėgų smūgius. 
Jų pasėkas jis nutylėjo. Žemės ū- 
kio gamyba maždaug prilygstan
ti paskutinio ketvirčio vidurkiui, 
tačiau jo išsamiau neaptarė.

Komunistų partijos generalinis 
sekretorius nutylėjo esminį reika
lą, ar šiemetinė žemės ūkio ga
myba pajėgs tenkinti krašto gy
ventojų poreikius. Šį svarbų klau
simą reikia aptarti.

Trumpai pranešėjas teužsimi- 
nė apie kainas, padidėjusį atlygi
nimą, žemės tausojimą ir ky
lančią žemdirbių kultūrą.

Jis daug vietos skyrė agrotech
nikos sričiai, pakartodamas daug 
kartų girdėtus teigimus.

Pavyzdinio kolūkio įstatai
Ministerių tarybos pirmininko 

pavaduotojas D. Polianskis ben
drybėse skendo, politinę propa
gandą skelbė ir protarpiais anks
tesnio pranešėjo Brežnevo min
tis kartojo. Trečdalį jo kalbos ga
lima nubraukti be nuostolio.

Kelis jo būdingesnius pareiški
mus perteikiu:

“Po komunistų partijos C.K. 
1964 metų spalio pasitarimo bu
vo panaikinti nepagrįsti kolūkie
čių asmeninio pagalbinio ūkio 
apribojimai. Jiems garantuojama 
teisė naudotis sodybiniais žemės 
sklypais, numatoma, kokiomis 
priemonėmis kolūkis gali padėti 
įdirbti šiuos sklypus, aprūpinti 
gyvulius pašarais. Sodybinių 
sklypų dydis ir laikomų gyvulių 
norma nustatoma, atsižvelgiant 
į vietos sąlygas, tinkamai deri
nant visuomeninius ir asmeni
nius interesus.

Reikšminga naujųjų įstatų y- 
patybė taip pat yra jų kryptingu
mas toliau stiprinti ir vystyti ko
lūkinę demokratiją. Šis vystyma
sis dabar vyksta dviem pagrindi
nėmis kryptimis. Iš vienos pusės 
stiprinamas kolūkių ūkinis sava
rankiškumas, plečiamas ratas 

! klausimų, kuriuos sprendžia pa- 
j tys kolūkiečiai, antra vertus, —
I tobulinamos jų dalyvavimo for
mos, tvarkant visuomeninius rei- 

! kalus.

DEMOKRATŲ POLITIKOS VINGIAI 
DEL KARO VIETNAME

Jie ieško silpnos vietos respublikonų vyriausybės politi
koje

DR. KAZYS SRUOGA

Vietnamo karas pasidarė kar 
ščiaus’as Amerikos politikos i 
taškas, kuris daug nulems atei
nančiuose kongreso ir preziden
to rinkimuose. Todėl visai su
prantama, kad jau dabar didie
ji Amerikos politikai, ką beda-

rydąmi ar besakydami, vis me
ta aki į tuos dramatiškus atei
nančius rinkimus. Daug kam 
dabar atrodo, kad Nixono per
rinkimas j antrąją kadenciją pir 
miausiai priklauso nuo to, ar 
Nixonas sugebės greitai ir gar
bingai užbaigti Vietnamo karą, 
kurį demokratai taip labai buvo 
įkaitinę ir niekaip nebegalėjo 
baigti. Todėl vargu galima daug 
abejoti, kai dabar Nixono di
džiausias troškimas yra galimai 
greičiau užbaigti tą karą be pa
sidavimo menkam ir jau karo 
labai išvargintam komunisti
niam priešui ir pargabenti vi3ą 
Amerikos kariuomenę atgal į 
JAV.

Prezidento slaptos mintys
Visai suprantama ir pateisina 

ma, kai Nixonas kartais pakal
ba taip, jog priešas perdaug ne
pasitikėtų Amerikos besąlyginiu 
kapituliavimu prieš jį. Praslys
ta žinių, kad karas galįs būti 
net suaktyvintas, jei priešas mė
gins pasinaudoti Amerikos tai
kingomis pastangomis. Tatai, 
suprantama, tik priešo dėme
siui. Tatai nekeič’a Nixono pa
grindinio nusistatymo. Mažai 
kas, tur būt, teabejoia, kad de
mokratai nori to paties, ko ir 
Nixonas nori ir kad demokratai 
nėra kokie nors blogesni Ame
rikos piliečiai negu respubliko
nai.

Bet visai kitas klausimas, ar 
demokratai sra’i ta pritarimą 
Nixono politikai Vietname vie
šai pareikšti be žalos savo par
tijos rinkiminei strategijai ? Te
ko matyti TV paveiksle, kaip 
vienas gana prieš’ninkiškas žur
nalistas klausinėjo buvusi John 
šono viceprezidentą ir demokra
tų (pralaimėjusį) kandidatą į 
JAV prezidentus Hubert Hum
phrey, kuris dar ir dabar te
bėra demokratų partijos šefas 
(nors formalus pirmininkas yra 
senatorius Harris). Taigi Hum
phrey atsakinėdamas į klausi
mus pasakė, kad,Nixono politi
ka Vietnamo atžvilgiu gera. Ta
da tas žurnalistas piktokai pa
klausė: “Argi demokratai ma
no laimėti rinkimus girdami Ni- 
xoną”? Humphrey susigriebė ir 
papildė, kad esą dar daug laiko, 
kad Nixonas padarys k’aidų, ta
da bus galima jį kritikuoti. 

(Nukelta į 5 psl.).

Visų pirma klausimas dėl kolū
kinių organų sistemos sudarymo - 
nuo apačios ligi viršaus. Kad 
dar labiau būtų sustiprinta kolū
kinė demokratija, daugelis siūlo 
sudaryti rajonuose, srityse ir res
publikose, taip pat centre kolū
kių tarybas. Tai turi būti demo
kratiški organai, renkami iš pri
tyrusių kolūkių pirmininkų, ūkio 
pirmūnų, specialistų ir moksli
ninkų, su žemės ūkio gamyba su
sijusių žinybų, taip pat visuome
ninių organizacijų vadovų tarpo. 
Tarybos galėtų gvildenti, kolek
tyviai svarstyti svarbiausius kolū
kinės statybos klausimus, api
bendrinti pažangų gamybos or
ganizavimo patyrimą, rengti re
komendacijas, kaip geriau nau
doti visuomeninio ūkio rezer
vus.
Atsižvelgdama į nuomonių skir

tumą, komisija padarė išvadą, 
kad rinkimų tvarkos, balsavimo 
sąlygų klausimą kiekvienu atve
ju reikia palikti spręsti patiems 
kolūkiečiams ir šią jų teisę įrašy
ti įstatuose”.

Tūkstančiai žvirblį peša

Du pranešėjai ilgai kalbėjo, 
kolūkinę santvarką gyrė, kelios 
dešimtys dalyvių jiems pritarė.

| Kokį patiekalą tūkstantinis susi-1 
rinkimas iškepė? Jokio.

Trijų dienų darbas glūdi šiose 
eilutėse:

, “Trečiasis visasąjunginis kolūkie 
čių suvažiavimas nutaria: 1. Pri
imti “Pavyzdinius kolūkio įsta
tus”. 2. Rekomenduoti kolūkiams 
Pavyzdinių įstatų pagrindu pa
ruošti savo kolūkio įstatus ir juos 
patvirtinti visuotiniame kolūkie
čių susirinkime”.

Suvažiavimas įstatų nesvarstė 
ir svarstyti negalėjo. Kolūkiečių 
suvažiavimas buvo kviestas kitam 
tikslui: politiškai palenkti žem
dirbius sovietinei santvarkai ir 
tvirčiau įjungti ideologiškai į ko
munistų partiją. Esminio rams
čio - darbininkų suvažiavimai ne
šaukiami, o prireikė žemdirbių, 
kurie vis dar atšakiai laikosi, net 
trečiojo suvažiavimo, kuris iš es
mės nieko nepakeitė.



DRAUGIAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio m. 15 d.

Vokiečių dailininko Hans Baldung paveikslas "Ievos gundymas kitados 
buvo nupirktas tik už 20 dolerių. Tačiau, pirkėjams susivaržius vienose 
Londono varžytinėse, dabar Buvo parduotas už 537,600 dol. Paveikslo sa
vininkė Mrs. R. Cattrell ryžosi jį parduoti, pirkdama automobilį

300 RUSŲ LAIVŲ KLAIPĖDOJE

1969 metais Vilniuje išleistos 
propagandinės brošiūros apie Lie 
tuvos (berods, taikytos Londone 
įvykusiai Sovietu Sąjungos pra
monės parodai) ne tik paviršius, 
bet ir turinys “nulakuotas” dai
liau, nei būdavo ankstyvesnėse 
tokiose brošiūrose.

Išviršinis nulakavimas atlik

tas “K. Požėlos” (buvusios “Spin
dulio”) spaustuvės naujomis, iš 
Vokietijos įsigytomis mašinomis. 
Spalvinės iliustracijos jau maž
daug kaip ir gerojo vakarietiško 
lygio, jei nepaisytum beveik visur 
iš kito šono perdaug įspausto 
teksto, nuotraukose beveik pačiu
pinėti besisiūlančio.

Labiau dėmesį atkreipia turi
nio “nulakavimas”. Nepaisant 
skubios pastabos pirmajame saki
nyje, kad Lietuva esanti viena iš 
penkiolikos SSSR-o sąjunginių res 
publikų, ir nepaisant “keturių 
raidžių” (LTSR), kyšančių iš 
šiaip jau beveik uniformiškos 
“respublikinės” emblemos, Lietu
va visur, kaip tekste, taip ir vir
šelyje, vadinama savo vardu, tai 
yra, angliškoje brošiūros versi
joje visur rašo Lithuania, o nei 
“Soviet Lithuania”, nei “Lithu
anian SSR”. Ir visas brošiūros tu
rinys parašytas taip, lyg tai bū
tų tyčia rūpestingai stengtasi ko 
mažiausia užsiminti apie Lietu
vos priklausomybę sovietinei im
perijai. Jei ir minįma “the years 
of Soviet power” (atseit, “tarybi
nės valdžios laikai”), tai tie pa
minėjimai dažniausia sureda
guoti taip, kad būtų įspūdžio, 
lyg čia kalbama apie savą, pa
čios Lietuvos “tarybinę” valdžią... 
Vis pabrėžiama “Mes”: “Mes ga
minam radijo ir televizijos imtu
vus”, “Mes gaminame šaldytu
vus ir dulkių siurblius”, “Mes 
statome žvejybos laivus” ir pa
našiai. Žodžiu, pasakojama taip, 
kad su sovietine santvarka nesu
sipažinęs skaitytojas nė neįtartų, 
kad visi tie dalykai garbinami 
imperijai priklausančiose ir impe
rijos įstaigų valdomose įmonėse 
bei gamyklose, pagal imperijos į- 
staigų nustatytus planus ir užsa
kymus, ir kad vartojimui ar eks
portui tuos gaminius paskirsto 
irgi ne koki nors “Mes”, o imperi
jos įstaigos.

Entuziastingai rašo, kad “su
kurtas didžiulis 300 laivų Lietu
vos žvejybos laivynas... Mūsų 
žvejai dabar parveža žuvies 100 
kartų daugiau kaip pireš karą”, 
nors Klaipėdoje gi visi mato, kad 
nėra jokio Lietuvos laivyno, o

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE- 
LIŲ aprašomą dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
{domių 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”.

yra tik Klaipėdoje įsteigtas Rusi
jos laivynas, ir kad žuvies jis gal 
ir tikrai šimtą kartų daugiau su- 
žvejoja, nei tikri Lietuvos žvejai 
sužvejodavo prieš karą, bet taip 
pat visi žino, kad Lietuvoj gyven
tojai žuvies dabar gauna mažiau, 
kaip prieš karą. Atseit, to taria
mojo “Lietuvos” laivyno sužvejo 
tos žuvies nė šimtadalio Lietuvos 
gyventojams nusipirkti netenka. 
Silkė prieš visus karus Lietuvoj 
buvo dieną naktį gaunamas ir, 
palyginti, pigus maistas. Dabar 
kai vadinamasis “mūsų” laivynas j 
žvejoja silkes kitapus Atlanto, tai 
silkė Lietuvoj jau toli gražu ne 
kada užsimanei gaunama ir toli 
gražu nebe pigi.

Tariamo savarankiškumo la
ku propagandinę brošiūrą jos lei
dėjai pablizgino, turbūt, todėl, 
kad vietinei biurokratijai Lietu
voj maloniau prieš užsieniečius 
rodytis, tartum jie Lietuvoj šei
mininkai, o ne tarnai. Maskvi
niai viršininkai anksčiau mėgda
vo, kad Lietuvos priklausomybė 
visoj propagandinėj informaci
joj būtų aiškiai pabrėžta. Dabar 
jau leido vietiniams biurokra
tams pavaidinti beveik savaran
kiškus Lietuvos tvarkytojus. Ma
tyt, Masikvoj pagalvojo, kad ir

Marty Keeps 
His Eye 
On the Bali

Marty Is flghtlng lo lead a normai 
life. That can be tough going when 
you are one of the 250,000 children 
with birth defeets bom every year 
In our country.
The March of Dimes Is flghtlng 
too — to prevent birth defecta 
through research, education, 
patient and community Services. 
Help us keep Marty In the game.

prevent birth defeetsItHre fo //f**

MUM n 
Of' OIMKS

MAT: M-S EHOTOt M

jiems taip patogiau: matykit, at- 
seit argi mes meprialistai, argi 
mes kolonistai, argi lietuviai ne 
patys sau šeimininkai. (E.)

— Rusų rašytojas Levas 
Tolstojus gimė 1828 m. rūgs. 
9 d.

— Kompozitorius George 
Gors(h.win gimė 1898 m. rūgs. 
26 d.

MISCELLANEOUS

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

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

Namų Apšildymas
HEATING RKRVIOF

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. ISvalau tr sutvarkau 
alyvos tr dujų (gaa) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
viška sažtntngumu.

ALBINAS BANYS
4027 34 S. Auna Avė., I.yona, 
Ulinois. Telef. 447-8800.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 484-0421 

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

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS KXPHES8 

2501 W. 00 St. Tel. WA 5-2737
2008 VV. 00 St. 
3383 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-332(1

Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. lt V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GB 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FBANK ZAPOLIS

3208*4 West 05th Street 
Chlcago. Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4330
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldas ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

RUDIS — Tek CL 4-1050

MOV I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių statomų

A. VILIMAS
828 WEST S4th PLACE 
Tolei FRontier 6-1882

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūžių namo apšildymo 
pečius lr air-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestem. Chicago 9. TU.

Perskaitę “Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO! REAL ESTATE CONTRACTORS

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo- 
kėjlmo .‘VJlygos.

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

A. ABALL ROOFING G0.
įsteigta prieš 48 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome IŠ lauko. Taisome mūra “tuck- 
polnting”. Pilnai apsldraud*. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168

INRBHMRCB9MH23BMBHI
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 j: Baltie Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Drangas”.

4 DAINOS

Giedra Gudauskienė
Gaidos sopranui su piano a- 

kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Toliau seka dainos: “Smilgos”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”, 
žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”, 
žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos.

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge-

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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SALES ■ NORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members at M.L.B.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Mala ottioe OT27 W. Oannak Bd., Cicero, m. TH. OL 6-22M 
Tarime šimtas namų Cieeroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemlesčluoee. Prašome užšokti | mflsų (staigų 
ir Išsirinkti lš katalogą
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

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. Mapleivood Av., CL 4-7450

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

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, j 
antras tuščias. 42 lr Rookwell. 
$18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz * 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštu mūras — G ir

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

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

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuve lr vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockvvell. 
$21,300.

2 butų beveik naujas mūras. At
skiri gazu šildymai. Garažas. Blokas 
nuo parko. $40,600.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

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

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. lr bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčlus galima perimti 
SU 5%% 21,900.

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

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

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,960.

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

5$4 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. $27,500.

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalotv. prie 7$ tr Callfornla 
$24,700.

IK aukšto švaros med. prie 65 tr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mflr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19.560.

11 botų. 10 metų, S-ju aukštu mfl.r 
namas prie 71 lr Callfornla. $162,600

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 Ir Maplewood $ 10.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkite tuos biznierius, kurie 

skelb’asi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

VACY
1 CONSTRUCTION C0.
KjR| rezidenciniai, 
Mbkomerciniai,
H g MEDICINOS IR 
B H kitokį pastatai

f 12457 West 691h Street 
TeL HE 4-7482

KSiiii

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
oos visiems prieinamos

Skelbkitės “Drauge”.

0.50
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Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti 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. SVECEVICIAUS
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
Illinois State gyventojai prie kalno, ♦urf pridėti 5% mokesčių.
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

—- nurodymais ir pamokymais —T 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. 3.50

k.v. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 
apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėvo Jono 23-čiojo 
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHLirilMIHIliltoi. n

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

HELP WANTED •— VYRAI

DRIVERS
AIR PORT BUS 

$650 t PER MONTH
FREE LIFE INSURANCE 

FREE HEALTH INSURANCE 
FOR YOU AND FAMILY 

FREE UNIFPRMS 
Are you a personable High School 
Graduate who enjoys driving and 
dealing wiith the public? If so, you 
coukl ąualify as a CONTINENTAL
DRIVER. Applv:

300 NO. DESPLAINES ST., 
CHICAGO OR CALL 726-8498

MAN
to clean appartments in fumish- 
ed apartment building References 
reąuired.

Call AM 2-3795

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPEE. GENERAL OFFICE
Steno Helpful 

Apply
JOHN HANCOCK INSUR. CO.

3207 Milwaukee Avė.
Mr. J. Heim — PE 6-5302

IEŠKOMA dirbanti moteris arba 
pensininkė gyventi bute su vyres
nio amž. .moterim. Žema nuoma. 
Kreiptis 1-me aukšte iš kiemo.

4456 South VVestem Avenue

Platinkite “Draugą

1.50
M't'IMIIIIIIIIIIIIIIIII
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Laiškas iš Jeruzalės *

ŠVENTOJOJE 2EMEJE
J. VENCKUS, S J.

Nesitikėjau galėsiąs pamaty
ti ir aplankyti šventąją Žemę, 
bet gerų žmonių prikalbėtas 
ir bičiulių pagelbėtas, turėjau 
didelę laimę nuvykti ten. Tiesą 
pasakius, iš Romos jau ne taip 
ir toli: galima plaukti laivu iš 
Neapolio, arba skristi lėktuvu, 
tik 1.45 vai. iki Atėnų (Graiki
joje) ir tiek pat laiko iš Atėnų 
iki Tel Aviv, kur nusileidžia 
tarptautiniai lėktuvai. Jeruzalės 
aerodromas tarnauja tik vieti
niam susisiekimui. Ten nuvažia
vus, galima vykti į labai gražų 
Karaliaus Dovydo viešbuti, kur 
už nakvynę reikia mokėti 15 
amer. dolerių. Aš nuvykau pas 
jėzuitus, savo brolius; jie ten 
vadovauja Biblijos institutui, 
kuriame mokosi būsiantieji Šv. 
Rašto profesoriai. Ten radau 
daugiau pasauliečių kunigų stu
dentų, kaip pačių jzėuitų. Ga
lima apsistoti ir pas vienuoles 
— Siono ar Baltąsias seseris. 
Pirmiau vienuolės j savo namus 
svečių vyrų nepriimdavo, da
bar priima, todėl gali apsistoti 
ir šeimos. Sutikau studentų, ku
rie atvažiuoja vasarai dirbti 
Ki'butzuose (kolektyviniuose ū- 
kiuose).
Jisnizalė lr jos šventosios vietos

Vakare iš tolo apšviestas mie 
stas padarė labai diddlį įspūdį. 
Reikia prisiminti, kad dar prieš 
4000 metų žmonija ten pradėjo 
savo pirmuosius akmeninius au
kurus krauti ir savo Dievui gy-

Demokratų politikos vingiai 
dėl karo Vietname

(Atkelta iš 3 pusi.)
Demokratų kritika

Dabar matome, kad demokra
tai kritikuoia Nixono karo poli
tiką, bet labai neaiškiai, labai 
vengdami bet kurių įsipareigo
jimų. Jie tik sako — greičiau, 
greičiau. Ir dar primygtinai rei
kalauja, kad Nixonas viešai pa
sakytų, kada ir kiek Amerikos 
kariuomenės jis iš Vietnamo 
numato išvesti.

Suprantama, kad toks reika
lavimas strateginiu atžvilgiu ne 
pateisinamas ir nepildytinas. 
Tai būtų tik patarnavimas prie
šui, nors ir visai be blogo no
ro. Žinoma, demokratai tvirti
na, kad taip nebūtų.

Labai įsidėmėtina, kad atsi
randa vis daugiau nuomonių, 
tariančių, kad tos moratoriumo 
ir protestų demonstracijos labai 
pakenkė demokratų rinkiminei 
propagandai ir netikėtai sustip
rino Nixono užimtą poziciją, ku
rios jis kietai laikosi Vietnamo 
karo baigimo atžvilgiu. Iš pažiū
ros atrodo; gan keistos pažiū
ros. Tačiau tos pažiūros remia
mos dviem mažai ginčytinais 
faktais. Iš vienos pusės demo
kratai per tas demonstracijas 
neiškilo kaip patys stipriausieji 
Vietnamo karo 'baigimo čempio
nai, — jie tik gan nedrąsiai (ir 
tai toli gražu ne visi) prisidėjo 
prie tų demonstracijų, kurių at
sakingi vadai, nei nemirktelė
ję, reikalavo tučtuojau išeiti iš 
Vietnamo, atseit, be jokių sąly
gų kapituliuoti prieš šiaurės 
Vietnamo komunistus, visai ne
paisant blogų pasėkų ir pažemi
nimų Amerikai.

Visuomenės dėmesys
Tokie reikalavimai daug kam 

atrodė per daug didelis patai
kavimas ir patarnavimas prie
šui, ir demokratų pritarimas 
tokiems reikalavimams buvo ir 
tebėra labai nepalankiai aiški
namas. Spėjama, kad atsirado 
demokratų, kurie dėl tokios po
litikos atšalo ir net paslinko į 
Nixono pusę. Gallupo duomenys 
parodė, kad po demonstracijų 
Nixono vertinimas Amerikoje 
pakilo dar aukščiau (68) ir, kad

vulius ir augalus aukoti. Ten 
Saliamonas pastatė negirdėto 
grožio šventyklą, į kurią žmo
nės per kalnus, slėnius ir upes 
šimtus kilometrų pėsti eidavo 
giedodami psalmes — “Eisim į 
Dievo namus”. Kada žydai VI 
šimtm. pr. Kristų per 70 metų 
Babilonijos nelaisvėje kentėjo, 
pranašai Ezekijielius ir Danie
lius juos mokė kasdien melstis, 
veidus nukreiptus į Jeruzalės 
pusę. Žydai melsdavosi saky
dami: “Tegul mano liežuvis pri
limpa prie mano gomurio, jei
gu aš kada Tave, o Jeruzale, 
užmirščiau”. Mes, krikščionys, 
per laidotuves meldžiame, kad 
mirusiojo siela būtų priimta į 
“•Dangiškąją Jeruzalę”. Koks 
didelis simbolizmas!

Pirmąsias šv. Mišias nuėjau 
laikyti į Kalvarijos kalną. Al
torius, pastatytas ant Kristaus 
nukryžiavimo vietos, priklauso 
graikams ortodoksams. Jis yra 
labai gražus, bizantiškas, puoš
nus. Šioie vietoje katalikai ne
laiko Mišių, bet visi be išimties 
meldžiasi, liečia tikrąją uola. bu 
čiuoia žemę. Mišias atlaikiau 
šalia, kur Marija po Kryžium 
stovėjo.

Išvykome į Hebroną. Pakely 
sustojome prie Rachelės kapo 
Jokūbas vyko iš Bethel (B’tin) 
i Betliejų, kur io žmona Rache
lė, kurią jis nepaprastai mylė
jo, turėjo gimdyti. Gimdymas 
buvo nelaimingas, Rachelė mirė. 
Tai vienintelis atsitikimas pa
minėtas Šv. Rašte, kada mote
ris miršta gimdydama.

Jokūbas liūdėjo septynias die 
nas, kasdien ateidamas ir už- 
dėdamas akmenų, tokiu būdu 
supildamas paminklą. Hebrone 
yra palaidoti Abraomas, io žmo 
na Sara, Izaokas su Rebeka, • 
Leah ir pagaliau pats Jokūbas, 
kurio palaikai buvo atnešti iš 
Egipto.

Miesto vardas Hebronas reiš
kia Dievo draugus — Abrao
mas, 45 km. nuo Jeruzalės. Čia 
Dovydas buvo karaliumi išrink
tas, čia ir valdė pusaštuntų me
tų. Pranašai palaidoti požemiuo
se, ant jų kapų pastatyta garsi 
mahometonų mečetė. Tie kapai 
yra vadinami Machpelah. Į mu
sulmonų šventyklas šiemet lap
kričio mėnesį buvo sunku pa
tekti, nes jie švenčia Ramada
ną, t. y. atgailos laiką: tada 
jie nuo saulėtekio iki saulėlei
džio nieko nevalgo; nuo to pas
ninko laisvi tik kareiviai ir li
gonys. Tą mėnesį Mahometas 
turėjęs iš Dievo savo apreiški
mus. Tačiau naktims gali puo
tauti ir linksmintis. Iš tolo ma
tėme kai mahometonai kojas 
sukryžiavę ant kilimų meldėsi 
nusisukę į rytus, Mekos link. 
Hebrone yra stiklo pramonė.

yra jau aukštesnis vertinimas, 
negu buvusio prezidento Eisen- 
howerio per tokio pat ilgumo 
pirmo prezidentavimo laikotar
pį. Pabrėžiama, kad Eisenhowe- 
ris juk buvo kuone tarptauti
nis herojus (nugalėjęs Hitlerį) 
ir, kad prieš Eisenhowerį ne
buvo tokių griežtų ir piktų de
monstracijų, kaip prieš Nixo- 
ną. šis palyginimas, žinoma, 
taip pat kalba Nixono naudai. 
Ir pagaliau JAV atstovų rūmai 
priėmė 333 balsais už ir tik 55 
prieš revoliuciją, kuri remia Ni- 
xono pastangas dėl Vietnamo 
karo baigimo.

Tie faktai labai nublukino mo 
ratoriumo demonstrantų taria
mą neklaidingumą ir galingumą 
ir, žinoma, nesustiprino demo
kratų rinkiminės propagandos. 
Atrodo, kad Vietnamo karo sri
tyje demokratams bus sunku iš
plėšti labai patrauklią rinkimi
nę propagandą, žinoma, yra dar 
daug kitų sričių, kur demokra
tai tikrai galės skaudžiai gnyb
ti respublikonams.

Arabų partizanai vienoje stovykloje teoretiškai apmokomi kaip reikia 
vartoti sovietinius kulkosvaidžius.

Turistės moterys grožėjosi ir 
lygosi dėl gražių indų. Turis
tai pirko labai gražius baltų a- 
vių kailius, kurie tinka apsiaus
tams, kilimams.

Betliejus
Betliejus yra 9 km. nuo Jeru

zalės. Už įėjimą į bažnyčią rei
kia mokėti apie 60 amer. centų. 
Didelė bažnyčios dalis priklauso 
stačiatikiams, bet pati grota y- 
ra katalikų rankose. Visi nuo
širdžiai meldėmės toje vietoje, 
kur Kristus, Pasaulio Išganyto
jas, gimė ir buvo prakartėje pa
guldytas. Bučiavome tą šventą 
žemę.

Nazaretas
Vietovės vardas reiškia žydė

ti, blizgėti. Aplink šventovę gy
vena arabai, toliau išsistatęs 
nauias, tipiškai žydiškas mo
demiškas miestas. Nazareto a- 
rabai yra krikščionys. Žydams 
ta šventovė nesvarbi. Bazilika 
nauia, labai gražu. Marijos Ap
reiškimo grota yra bažnyčios 
viduryje saugojama kaip di
džiausia brangenybė. Turėjau 
progos atlaikyti šv. Mišias ir 
paaukoti jas už Lietuvą. Šalia 
yra šv. Juozapo nedidelė bažny
čia, kur buvo šv. Juozapo dirb
tuvė. Čia jis dirbo, čia visa die
viškoji šeima gyveno. Patalpos 
dabar atrodo labai giliai žemė
je, nes laikui bėgant ant viršaus 
vis kas nors buvo statoma. Da
bar patalpose drėgma, šalta. Ka
žin, ar ir tada taip buvo, kada 
dieviškoji šeima ten gyveno. 
Netoli yra kalnas, nuo kurio žy
dai norėjo nustumti Jėzų, kad 
jis užsimuštų.

Kitaip Genezareto arba Ti
beriados ežeras, 220 metrų že

A.-Į-A. VALENTINUI BAUŽAI 
staiga mirus, mielai žmonai YOLANDAI ir dukrelėms, 
tėvams, broliui VYTAUTUI ir seseriai NIJOLEI su šei
momis reiškiame mūsų nuoširdžiausią užuojautą ir 
įtartu liūdime.

Vita ir Viktoras Memenai 
Valerija ir Alfonsas Patalauskai

MARY TRUMPIS
Gyveno 2412 South Elmwood Avenue, Berwyn, Illinois. .
Mirė gruod. 13 d., 1960 m., 7 vai., sulaukusi 81 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šimkaičių parapijos, šilišninkų 
kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, sūnus Peter, 
marti Gertrude, Būnus Robert, marti Edna, septyni anūkai ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 South 50th 
Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 16 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios lr visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Tel. 863-2108.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So- VVestern Avenue

Kampas 58tb Street 
Tel. — PRospect 8-9533 
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

miau jūros paviršiaus. Ta jūra 
dar vadinasi Kenneret. 21 km. 
ilgio, 11 km. pločio ir 48 m. gy
lio. Per Galilėjos jūrą prateka 
Jordanas. Aplink jūrą ar ežerą 
yra visa eilė vietovių, kurios y- 
ra paminėtos Kristaus gyveni
me: Tiberiados miestas, Betsai- 
da, Kapamaumas, net 16 kartų 
paminėtas Evangelijose, Mag- 
dala, iš kur kilo Marija Magda
lena. Čia tik nedideli mūrai ma
tyti, ir tie iš kryžiuočių laikų. 
Betsaida arba Tabgha, kur Kris 
tus padaugino duoną ir žuvis, i 
Yra bažnytėlė su atitinkamais 
paveikslais. Prie pat ežero ro
doma vieta, kurioje Kristus pa
žadėjo Petrui primatą. Priėjo
me prie ežero, visi palietėm van 
denį ir nusiplovėme veidus. Plo- 
vėmės lyg švęstu vandeniu. Nu
vykome į Kapamaumą, kur y- 
ra ta garsioji Romos šimtinin
ko pastatyta sinagoga, šv. Pet
ro uošvės namai, kur ir pats 
Petras gyveno. Čia buvo atras
ta labai daug naminių rakandų, 
puodų, alyvų spaustuvas ir kt.

Bibliškas zoologijos sodas
Kaip gamtininkas nepraleidau 

nepasižiūrėjęs į šventos žemės 
augalus ir gyvulius. Yra daug 
kvapių medžių. Patrini medžių 
lapai ar žolės — kvepia. Bet jų 
nerinkau ir neklasifikavau. Ma
čiau viena ponia nusipirko la
bai spygliuotą vainiką. Kristaus 
vainikas buvęs iš tų erškėčių. 
Jeigu tai tiesa, tai Kristaus vai
nikas tikrai buvo žiaurus. Aš jį 
kiek paliečiau ir tuojau padė
jau. Jis yra baisus, jeigu yra 
sausas. Alyvos ir vynuogės pla- | 
čiai auga.

Nuėjau vieną popietį į zoolo
gijos sodą, kuris yra vadina-

t DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio m. 15 d. 5mas bibliškas, nes ten sužymėti 
tie gyvuliai, kurie yra minimi 
Šv. Rašte. Surašyti ir jų moks
liški vardai ir pridėta Šv. Rašto 
tekstas su autoriumi, perskyri
mu ir eilute, šuo daug kartų 
paminėtas Šv. Rašte. Katė nė
ra nė vieną kartą paminėta, ma
tyti, žydai jos nemėgo. Liūtai 
ir meškos yra paminėti, bet šian 
dieną jų Izraelyje nebėra, išny
ko, paminėta lapė.

Izraelyje laikosi pats mažiau
sias žinduolis, moksliškai Sorex, 
angį. shrew, liet. kertukas ar 
kirstukas, sveriąs tik 10 gra
mų.

Visame Izraelyje yra apie 8, 
000 gyvulių pasaulio rūšių. Ži
noma, įskaitant ir vabzdžius, 
paukščius. Gazelle yra nepap
rastai grakšti ir graži dėl sa
vo akių. Giesmių giesmėje pa
sakyta “Aš maldaute maldauju, 
jūs, Jeruzalės dukros, per gaze
les ir stirnas, neprikelti mano 
mylimosios, kol ji pati neatsi
bus”. (2:7). Karvelėlis ar ba
landėle yra dažnas palyginimas 
mylimajai (Giesmių giesmė). 
Skruzdė yra darbštumo pavyz
dys. “Tu, tinginy, eik pas skruz
dę ir stebėk jos kelius ir išmok 
iš jos išminties”. (Patarlių kny
ga, 6:6). Bitės yra mielai mi
nimos; “Yra maža tarp skra
jotojų. bet jos darbo vaisius 
yra saldus”. (Eccli. 11:3). Apie 
mešką pasakyta: geriau sutikti 
mešką, nuo kurios buvo jaunik
liai atimti, negu kvailą su jo 
keistenybėmis” (Patarlių kny
ga, 17:12); “Kaip staugiąs liū
tas ir išbadėjusi meška nedoras 
valdovas, viešpataująs neturtin
gai tautai” (Patarlių knyga: 
28:15).

A. A.

DOMICĖLĖ GASPARKIENE
DOKOT1IV GASPAR

Gyveno Štv. šeimos Viloje, Lemont, Illinois, o ankBčiau gy
veno Marąuette Parke ir West Side apylinkėje.

Mirė gruod. 12 d., 1969 m., 6:50 v. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Panevėžio. Amerikoj išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Jackstis, žen

tas Peter; sūnus George Gaspar, marti Bette; sesuo Anna Yo- 
dikis su šeima; sesers ir brolio vaikai ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Lietuvių Keistučio klubo ir Tretininkų drau 
gijos. Buvo amžina narė Tėvų Jėzuitų, Tėvų Marijonų ir Lie
tuvos Pranciškonų gimnazijos.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioj?, 2424 West 
69th Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 15 d. iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Panelės Marijos 
Gimimo par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drau gus ir paž/s- 
taimus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas, sūnus, marti ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, RE 7-1213.

— Thomas Edison išrado 
elektros lemputę 1879 m. spa
lio 21 d. PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 We$t 7Ist Street Tel. i
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3<

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JĮ užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių lr 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Liet. knygos klubo leidinys,

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir I 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs I 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

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 nno kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911Tel. REpublle 1-1213 

Tel. Virginia 1-6672 JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-8572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 60th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-100S

ANTANAS M. PHILLIPS
tSOT S. Lituanica Avė. Tel. YArde 7-S401

B KftPIEtniS

g e l e s
Vestuvėms, banketams, latdotuvCma 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčla

2443 W. OSrd Street. Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0884

PLATINKITE “DRAUGĄ”



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio m. 15 d.

X Marijonų bendradarbių
Chicagos apskr. prieškalėdinis 
susirinkimas — /bendradarbių 
KŪČIOS įvyks šį trečiadie
nį, gruodžio 17 d., 7 vai. v. vie
nuolyne prie “Draugo”. Kvie
čiame ne tik skyrių valdybas, 
bet ir kitus bendradarbius šioje 
bendradarbių šeimos šventėje 
dalyvauti.

X 'Frank Janulis, 8421 S. 
Hamlin, dirbąs Westinghouse 
įmonėje, beatostogaudamas Ja- 
maicos saloje pagavo 198 sva
rų marliin žuvį.

X Duesseldorfo lietuviai kad 
ir pavėluotai, XI. 15 gražiai at
šventė tautos šventę. Minėjimą 
suorganizavo V. šimkevičius, 
kitų lietuvių talkinamas. Minė
jimui vadovavo studentai Rūta 
Lendraitytė ir Andrius Šmitas. 
Kalbėjo M. Valaitis, Ikun. Br. 
Liubinas. Paskaitą liet. ir vokie
čių kalbomis skaitė prof. dr. Z. 
Ivinskis. Meninėje dalyje pasi
rodė Br. Gailiūtė, V. Banaitis ir 
Vasario 16 gimnaz'jos moki
niai — praneša iš Vokietijos.

X Dr. Antanas čerškus, East 
St. Louis, DI., gavęs kalėdines 
korteles parėmė mūsų spaudą 
5 dol. auka Dėkui.

x Domicėlė Gasparkienė, žy
mi veikėja ir gerų darbų rėmė
ja, mirė gruod. 12 d. Sv. Šeimos 
viloje ir laidojama pirmad., 
gruod. 15 d. iš Gimimo Svč. P. 
Marijos parap. bažnyčios. Velio
nė ypač daug pasidarbavo t. 
marijonų įvairiuose parengi
muose, kada gyveno Aušros 
Vartų parapijoje, Westsidėje.

X Geriausia parama mūsų 
spaudai yra auka. “Draugui” 
aukų prisiuntė: po 4 dol. — E. 
Musteikienė, A. Juozapaitis, St. 
Aukštikalnis; po 3 dol. — Pau
line Kankalis, Z. Krasauskas, F. 
Sereičikas, K. Aras, Eug. Ba
ranauskas, St. Baniulis, Ona 
Motiekaitis, G. J. Watkins, A. 
Vaičkus, G. A. Lekšas, J. Palu
binskas; po 2 dol. — P. Vyšnia, 
B. Šeškevičius, H. Stasas, P. 
Deveikis, Ap. Mėnienė, K. Ro- 
žanslkas, J. Miežinskas, K. Do
markas, M. Kabasanova, A. 
Skėrys, J. Miškinis, A. Paulikas, 
A. Maslauskas, N. Reikalas, A. 
Kabliauskas, K. Jalkštas, J. Kaz 
lauskas, Vanda Vaitkevičius, 
John Aninkevičius, J. Riauba; 
1,50 dol. — G. Bulotienė; po 1 
dol. — G. Meilus, A. Gan tautas, 
St. Melnikas, (S. Mookūnas, An
na Stirbys, J. Matonis, Br. Kruo 
p’s, J. Gudauskis, S. Valienė,
W. Butkus. Visiems labai ačiū.

X Leokadijos Bražd.enės 
maisto produktų krautuvės nau
jas adresas: 2617 W. 71 St. teL 
PR 8-2030. Kūčių ir Kalėdų sta
lui paruošta penkių rūšių silkių, 
dar daugiau žuvų patiekalų ir 
lobsterių bei šrimpsų; penkių 
rūšių vinigretai, aguonų pienas, 
sližifkai, barščiai, grybų ausiu- 
kės; raguolis, medauninkai ir
kt. Be jau žinomų mūsų įvairių 
tortų dar turime 4 rūšių naujų 
tortų, įvairių mėsos ruliadų ir 
visa, kas tik reikalinga Kūčių 
bei Kalėdų stalui. Užsisakykite 
iš anksto, kad spėtume jums 
paruošti. (sk.)

X Santaros - Šviesos Federa
cija maloniai kviečia atsilanky
ti į tradicinį 1970 Naujųjų me
tų sutikimą, gruod. 31 d., Mar- 
Lac House, 104 S. Marion St., 
Oak Park, 111. (3 blokai į šiaurę 
nuo Madison ir 1 į rytus nuo 
Harlem Avė.) Pietūs su šampa
nu, prabangioje, erdvioje salė
je grojant šauniam orkestrui. 
Nemokamas mašinų pastatymas 
prie salės. Pradžia 8 v. v. Sta
bukai 10—12 žmonių. Užsako
mi tel. 434-8836 ir 434-6325.

(pr.)

X Leonas Juodikis, gyv. 6016 
So. Whipple Avė., Chicagoje, iš
laikė niinois valstijos egzami
nus ir gavo registruoto staty
bos inžinieriaus teises, š.a pro
ga tenka pažymėti, kad tai ket
virtas inžinierius Juodikių šei
moje. Net trys iš jų iš šios sri
ties turi magistro laipsnius.

x Prof. Balys Vitkus, rūpi
nasi prez. Aleksandro Stulgins
kio minėjimo reikalais. Minėji
mas įvyks ateinančių metų sau 
šio 11 d. Bus pamaldos Šv. Kry 
žiaus bažnyčioje tįr akademinė 
dalis Jaunimo centro didžiojoje 
salėje.

X Geriausia., niekad nesens
tanti šventinė ir pošventinė 
dovana yra lietuviška knyga, 
įvairių betuviškų knygų bei lei
dinių galima gauti “Drauge” 
darbo metu. Pareikalavusiems 
katalogas siunčiamas .paštu ne
mokamai.

x Liet. moterų klubų fede
racijos Waterburio klubas 
(pirm. D. Venclauškaitė, ižd. A. 
Madeikienė) iš klubo rudens 
baliaus pelno prisiuntė 10 dol. 
auką “Draugui” paremti. Nuo
širdžiai dėkojame.

x Aukomis spaudą parėmė 
vėl gražus skaitytojų būrys. 4
dol. _  V. P. Janušonis; po 3
dol. — Vyt. čižauskas, P. Va- 
lantinas, kun. P. Juknevičius, 
J. Kundrot, D. Remys, M. Ži
lys; po 2 dol. — S. Staniulis, J. 
Dubickas, Ant. Piktuižis, Helen' 
Buch nskas, Ikun. Pr. Jokūbaitis, 
B. Genys, J. Jadviršis, Alice 
Baltrukonis, J. Petronis, J. Va- 
ran, M. Rakauskas, A. Bičiū
nas, J. Daužvardis, J. Rudis; 
po 1 dol. — P. Jungčiai, Pr. Sta- 
neflis, V. Dėdinienė, J. Valaitis, 
D. Zdanis, P. Janušonis. V siems 
nuoširdžiai dėkojame.

. X Nėra dienos, kad Liet. 
muzik. archyvas negautų ilš 
kur nors eksponatų. Jų ateina 
iš viso laisvojo pasaulio, net iš 

; Lietuvos. Archyvas vis daugiau I 
Į aplankomas iš visur atvykusių 
į Chicagą. Ypat ingą sunkumą 
sudaro lėšų stokos, nes LMAr- 
chyvo platesnė veikla nesusilau- 

jkia lietuvių kultūros reikalams 
skirianč.ųjų lėšas dėmesio. I

X Juozas Jurkus, Rochester, i 
N. Y., dėkodamas pž korteles 
prisiuntė 5 dol. Ačiū.

X Vladas Daukantas iš Port 
Charlottė, Fla. mus parėmė 5 
dol. auka. Ačiū.

X Petras Griškelis, Dearbom 
Hts, Mch. prie prenumeratos; 
mokesčio pridėjo 5 dol. auką. 
Ačiū.

X Mrs. S. Daukus, Chicago, 
IU. prisiuntė 5 dol. .auką. Dėkui.

X K. Jankūnas, Lidi, N. J. 
už korteles prisiuntė 5 dol. Dė- 

! kui.
X A. Kadžius, Baltimore, 

MD, užsakydamas knygų, pri-1 
dėjo 9 dol. auką už kalėdines 
korteles.

X K. Paukštys, Ch'cago, m., 
parėmė mūsų spaudos darbus 
6 dol. auka. Dėkojame.

X Josefa Savickas, Brockton, 
Mass. mus parėmė 5 dol. auka. 
Ačiū.

X A. A. Prof. vet. dr. Vnco 
Katelės dviejų metų mirties 
metinėse šv. Mišios bus aukoja
mos švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčioje, Marąuette 
Pke., Chicagoje, gruodžio 17 d.,
6 vai. ryto. Žmona ir dukra pra
šo visų jo prietebų ir pažįsta
mų jį tą dieną prisiminti savo 
maldose. (pr.)

X Philips - Norelco kaseti
nis magnetofonas tik $19.95 — 
pas Gradinską. Keliolika kitokių 
modelių. Atd. lig 6 v. v., pirm. 
ir ketv. lig 9 v. v., sefcm. 11—4 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapol 
jūs mokėtumėt 133 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

L. D. K. Birutės dr. C. Chicagos sk. surengtame baliuje - koncerte svečiai klausosi koncerto: dr. J. Mons- 
tavičienė, S. Oželienė, J. Daužvardienė, gen. kons. d r. P. Daužvardis, viešnia iš Lietuvos, A. Juškevičius 
rasnovėnų Chicagos sk. pirmininkas. Nuotr. V. Noreikos

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Valerija Polovin»kaitė -
Butkienė, vebonio pik. Jeronimo 
Butkaus našlė, mirė po ilgos ir 
sunkios ligos Great Nedke, N. 
Y. Ji buvo pavyzdinga betuviš
kų organizacijų, narė ir darbuo 
to ja. Liko sūnus Juozas, kuris 
iš Venecuelos buvo lėktuvu at
skridęs į Nevv Yorką dia/r prieš 
motinos mirtį.

— Klaipėdos krašto atvada
vimo minėjimas rengiamas sau
sio 18 d. 3:30 vai. po p., 85— 
01 91 str. Woodhavene, N. Y. 
Rengia Mažosios Lietuvos bi- 
čiulių draugija.

— Pasaulio bet. gydytojų s- 
gos centro valdyba, dr. V. Pa- 
pnocko vadovaujama, pasiuntė 
mėnulį pasiekusiems astronau
tams sveikinimą ir dovaną —

x M. Sujus, Warren, III., už 
korteles prisiuntė 5 dol. aiuką. 
Dėkojame.

X Mr. & Mrs. L. Senunas
mūsų spaudos darbus parėmė 
5 dol. auka. Dėkojame.

X Dr. Elena L. Liatukas, 
Washington, DC, mūsų spaudos 
darbūs parėmė 5 dol. auka. Dė
kui.

X E. Paliokienė iš Pittsbur- 
gho, Pa. prisiuntė 6 dol. auką. 
Dėkojame.

x p. Balanda iš Detroito pa
rėmė “Draugą” 7 dol. auka. 
Ačiū.

_ X Leukadija Tamašauskas 
parėmė “Draugą” 6 dol. auka. 
Dėkui.

x Petras Matiukas iš Roches
ter jo, N. Y. prisiuntė 5 dol. au
ką. Ačiū.

X Kostas Mykolait's iš De
troito už korteles ir kalendorių 
prisiuntė 6 dol. Dėkui.

X Lietuviškai spaudai para
ma reikalinga ir skaitytojai tai 
žino. Aukojo: 4 dol. — A. P.
Kleiva; po 3 dol. _  P. Jocius,
V. Vaičiūnas, J. Karpiūtė, Ma
rija Žilys, T. Jurgelaitis, A. 
Stakius; po 2 dol. — S. Frize- 
lis, J. Povllaitienė, F. Valuckas, 
Mrs. M. Viederis, Mrs. J. Kark- 
lys, M. Verbickienė, Ig. Tam- 
lenskds, Veronika Starfca, A. Du- 
ibinskas, P. Pečkaitis, L. Sitam- 
kaitis, Eugene Strungys, G. Ka
zėnas, Z. Prūsas, F. Pirnpė, A. 
Senkus, V. Viltnakis, E. Pau
lauskienė, C. Darglis, J. Pen- 
kaudkas, L. Balzaras, V. Ka- 
veckas, V. Gudaitis, J. Misevi
čius, K. Alkevičius, J. Jankaus
kienė, J. Rumšas, K. Baronas, 
J. Kapčius, B. Dapkus. Visiems 
nuoiširdžiai dėkojamą.

Mokslo ir kūrybos simpoziumą Chicagoje atidarant. Svečių ir dalyvių 
tarpe matome vysk. Vincentą Brizgi, gen. konsulą dr. P. Dauzvardį, dr. 
A. Avižienių, prof. S. Dirmantą, prof. J. Žilevičių ir kt.

Nuotr. A. Gulbinsko

I 5 colių ilgio statinaitę, papuoš- 
i tą gintarais ir pripiltą Lietuvos 
i žemės (iš Zarasų apylinkės) 
smėlio, kuris buvo atvežtas iš 
okupt. Lietuvos.

— Spartos įstaiga primena, 
kad pirkėjai apsižiūrėtų, pirk
dami rašomąsias mašinėles su 
betuviškais ženklais ir atkreip
tų dėmesį į raidyną, kur lietu
viški ženklai taip išdėstyti, kad 
nekenkia rašyti akla sistema. 
Perką rašomas mašinėles liet.- 
angiišku raidynu prašomi apsi
žiūrėti, kad raidynas nėkbudy- 
tų rašantiems akla sistema. 
Smulkesnių informacijų teikia 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Nortbport, N. Y., 11731.

— A. C. “Junie” Bartulis, 
404 W. Oak st., Benld, III., res- 

i publikonų sąstate, iš 53-čio dis- 
trikto, kandidatuoja į IUinois 
valstijos senatorius. Pirminiai 
rinkimai bus 1970 m. kovo 17 
dieną.

j Jų pastangomis suruo tas Liet.
! mokslo ir kūrybos simpoziumas 
į Chicagoje. Inž. Br. Nainys ir dr. 

Alg. Avižienis.
Nuotr. Ant. Gulbinsko

ARGENTINOJE
— Berlsso lietuvių draugija 

“Nemunas” atšventė savo 60 
metų gyvavimo sukaktį.

BRAZILIJOJ
— Lietuvių katalikų bendruo

menės choro koncertas buvo su
ruoštas lapkričio 8 d. Zeiinos 
gimnazijos salėje.

— Lietuvių kalbos pamoko8 
vyksta Vila Zeljnoje kiekvieną 
šeštadienį.

— Nijolė Tamošaitytė vado
vauja lietuvių tautinių šokių 
grupei. Repeticijos vyksta Jau
nimo namuose.

— A. a. Vincas Tumėnas mi
rė sulaukęs 58 m. amžiaus. Bu

vo gimęs Obelių parapijoje. Pa
laidotas Vila Formoza kapinė
se.

_  “Aušros” choras koncer
tavo Leinoje, pranciškiečių gūn 
nazijog salėje.

KANADOJ
_  V. Keturakis, VI. Pūtvio

šaubų kuopos Toronte sporto 
vadovas, sužeistas automobil.o 
nelaimėje — sulaužyta koja. 
Gydomas šv. Juozapo bgoninėje.

— Montrealio meno muzie- 
juje surengtoje kalėdinių eglu
čių parodoje dalyvavo 14 tauty
bių, jų tarpe ir betuviaii. Pasta- 

, rųjų eglutę paruošė skautai-ės. 
j Eglutė buvo viena iš origina- 
' liausiu, nės papuošalai buvo pa
daryti iš plastikinių šiaudų (gai 

j la, kad iš netikrų). Kitos eglu
tės nedaug skyrėsi viena nuo 
kitos. Parodos metu vyksta Ir 
tautybių pasirodymai. Lapkr. 
30 d., buvo lietuvių pasirody
mas, kurio programą atliko an- 
sambbs “Gintaras”. Lietuvių 
dainų ir šokių variacijos publi
kai taip patiko, kad vadovybė 
prašė po 30 minučių pertraukos 
surengti antrą spektaklį naujai 
publikai, kuri netilpo salėje ir 
turėjo stovėti net ant laiptų. 
Programa buvo filmuojama ir 
tą patį vakarą rodoma televizi
joje per 10 stoties kanalą. Gruo 
džio 22 d. 3—4 v. ji bus karto
jama programoje: “Šiandieninė 
'moteris” per 2 stoties kanalą. 
Būtų gera, kad lietuviai pasiųs
tų padėkos laiškų.

— Kalėdų eglutę Montrealio 
lietuvių mokyklos ruošia gruo
džio 21 d., 3.30 v. p.p., Šv. Ka
zimiero par. salėje. Mokiniai at. 
liks programą, bus paveikslų 
loterija. Visa® lietuvių jauni
mas ir patys mažieji 'kviečiami 
eglutės šventėje dalyvauti. Kvie 
čiami ir tie vaikai, kurie lietu
vių mokyklos nelanko. Visi bus 
apdovanoti.

PRANCŪZIJOJ
— Vysk. A. L. Deksnys, Va

karų Europos betuvių. ganyto- 
jias, Paryžiuje dalyvavo tarptau 
tinėje emigracijos ir imigraci
jos direktorių konferencijoje, 
kurion buvo atvykę 14-os Eu
ropos tautų atstovai. Šioje kon 
ferencijoje buvo svarstomi emi 
grantų pastoracijos potvarkiai, 
naujai išleisti Švento Sosto, 
to.

— O. V. Milašiaus 75 laiškus 
(“Soixante — ąuinze lettres inė 
dites et sept documents origi
nalus”) išleido A. i'Silvaire lei
dykla Paryžiuje. Laiškai para
šyti skulptoriui L. Vogtu! ir jo 
žmonai.

— Pirmasis lietuviškas perlo 
dūlis leidinys Prancūzijoje bu
vo “Biuletenas miėlaszirdistes 
darbo gelbėti dusias apleistas 
ezyseziuje”, kuris 1903 m. buvo 
leidžiamas La-Chapelle-Montb- 
geon (Ome). Jis pasirodydavo 
kas tris mėnesius ir ilš viso jo 
išėjo 9 numeriai. Biuletenį reda 
gavo Julė Pranaitytė, anksti mi 
rūsio poeto Pr. Vaičaičio sužar 
dėtinė, kuri sekretoriavo “Oeuv 
re Expiatoire” įstaigoje La- 
ChapeJle-MontTgeon. J. Pranai
tytė buvo pirmoji lietuvė mote
ris keliauninkė — rašytoja (gi
mė 1881 m. Panenupių kaime, 
Šakių apskr., mirė 1944 m. 
Philadelphijoje). Apkeliavo di
džiulius Europos, Azijos ir Af

rikos plotus.
— E. Jardel - Liutkutė su

vyru ir dukrele šią vasarą bu
vo atvykusi į Paryžių ir į Vil- 
lefranche s/M iš Martiniąue, 
kur ji ir jos vyras mokytojau
ja.

— K. Jasutytė, studijavusi 
Paryžiuje ir Strasbourge, 1950 
m. gavusi bcenice en lettres, šį 
rudenį atvyko į Paryžių ir ruo 
šė moksl inį darbą apie Dide- 
rot ir Lessingą. Iš Paryžiaus 
išemigravusi į JAV, ji įsigijo 
daktaratą ir dėstė Iowos univer 
sitete. Nuo 1959 m. ji profeso
riauja Fresno ISltate College, 
Kalifornijoje.

_  J. Juška, dirbąs Hayange
(Moselle), D. Kontautas iš 
Spincourt (Mieuse), O. Peruche 
-Gečaitė su dukromis Milda ir 
Daina, taip pat R. Raslavičiūtė 
dalyvavo Paryžiaus betuvių su
sirinkime.

— Dail. V. Kasiulis nuo “. 
m. [lapkričio 15 d. iki gruodžio 
15 d. turi savo darbų parodą 

[Lanskronoje (Švedijoje). Jis 
buvo nuvykęs švedijon ir daly
vavo parodos atidaryme.

— B. Kasiulienė ir sūnus Vy
tautas š. m. rugpiūčio mėn. bu
vo išvykę atostogauti į Švediją. 
V. Kasiulis, baigęs studijas 
(facultė dės Sciences), nuo š. 
m. rudens atlieka karinę prievo 
lę Metze (Moselle). Vėliau jis 
bus perkeltas į Orlėans.

— P. Klimas, nuėjęs šį rude
nį Ženevoje į kavinę — resto
raną “Bavaria”, pastebėjo, kad 
vidus išdekoruotas tarp dviejų 
pasaulinių karų žymesnių poli
tikų ir diplomatų karikatūro
mis. Tarp jų buvo ir 1929 metų 
A. Voldemaro karikatūra (“Le 
dictateiur Voldemaras”). Visos 
karikatūros, yra su autografais.

_  Tautinių šokių grupė vei
kia Paryžiuje. Grupei sėkmingai 
vadovauja, A. Martimkaitė, Pr. 
LB krašto tarybos narė. šokių 
grupę šįmet sudaro: F. Laude, 
R. Ausiejutė, J. Bielskutė, Ch. 
ChiiTrinskaitė, Ch. Garrity, A. 
Martirikaitė, J. Ravvson, I. Svi- 
lans, M.-N. Thiėf'iaiut, R. Vaicie 
kauskaitė; vyrai — P. Bemard, 
P. Langevin, A. Petit, G. Petlt, 
Ch. Mončys, Y. Rapine, J. Vai- 
ciefcauskas.

Alytiškių suvažiavimo metu Chi- 
cajgoje aukurą prie Lietuvos lais
vės paminklo uždega PLB pirm. 
St. Barzdukas.

Nuotr. Ant. Gulbinsko

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.

Chicagoje 
ir apylinkėse

RUOŠIAMA KALĖDŲ EGLUTĖ

Bridgeporto šv. Jurgio para
pijos lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė bus sekmadienį, 
gruodžio 21 d. 2 v. p.p.,parapi
jos salėje. Tėvų komitetas vi
sus maloniai kviečia atsilanky
ti. Vaikučiai bus Kalėdų Sene
lio apdovanoti. Programą atliks 
mokyklos ir ansamblio moki
niai.

Šiais metais Bridgeporto mo
ksleivių amsaimbbo kanklininkių £ 
grupei vadovauja, Anelė Kir- 
vaitytė, buvusi pirmoji šio an
samblio kankhų mokytoja. Tau 
tinių šokių grupei vad. Rita 
Biilitavičiūtė. Dainas paruošia 
Vyt. Bilitavičius. Be lit. mok. 
mokinių, ansamblį lanko ir ke
letas amerikiečių mergaičių, no 
rinčių išmokti mūsų tautinių 
šokių bei dainų. K.

— Vienuolė Ona (Kibelkai- 
tė), daugiau kaip 20 metų iš
buvusi Yvetot (S. - M.) vienuo
lyne, perkelta į Lavai (Mayen- 
ne) vienuolyną.

— R. Ausiejutė iš Bostono, 
J. Bielskutė iš Chicagos ir D. 
Tamubonytė iš Clevelando šį 
rudenį atvyko į Paryžių studi
juoti .prancūzų kalbą. P. Augai- 
tytė iš Toronto studijuoja pran 
cūzų kalbą Grenoblyje, o R. 
Raslavičiūtė iš Chicagos studi
juoja prancūzų ir rusų kalbas 
Rouene. Pastaroji taip pat dės
to anglų kalbą Evreux (IS. M.) 
gimnazijoje.

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informac’nj leidinj

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 {statymus, (į 
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.

Tinkamos Kalėdų 
Dovanos

★
“ATSIMINIMA, Iš BALFO 

VEIKLOS”
Šioj knygoj yra 404 pusi., 

įskaitant 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 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt. 
Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

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


