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MAŽŲJŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ DIDŽIUOSIUS 

O. LABANAUSKAITĖ 
Mūsų korespondentė J. Tautose 

mo. Toji rezoliucija surinko 82 
į balsus, tik 37 susilaikė. Rusijos 
ir Amerikos delegacijos, pasikvie 

Jungt Tautos.— Geru asamb-' tusios pagalbon Waršuvos ir At-
lėjos 24-ji sesija pradėjo rašyii j lanto pakto narius, bandė nuo 
naują savo istorijos lapą. Ne ko- tos rezoliucijos atkalbėti, bet ne-
kiu nors žmonijos padanges nu- pasisekė. Agitacijos rezultatas bu 
žėrusiu reikšmingu nutarimu, vo priešingas: politiniame komi-
bet mažųjų, silpnųjų ir neturtin- tėte už ją balsavusių skaičius bu 
gųjų sukilimu prieš didžiuosius, 
stipriuosius ir turtinguosius. 

Per trylika savaičių trukusias 
politinei sričiai priklausančias 
diskusijas, kartais neprotingai 
karštas, kartais tragiškai teisin
gas, už Rusijos ir Amerikos plo
tų esąs pasaulis žodžiu ir veiks
mu stengėsi įtikinti didžiąsias 
valstybes, kad jos turi Jungt. T a u 
tose atsižvelgti ir į jų nuomones. 

vo mažesnis negu paskutinį kar 
tą balsuojant asamblėjoje po a-
gitacijos prieš ją pravedimo. 

Didiesiems nepalankios ir 
prieš jų norą buvo priimtos dar 
dvi nusiginklavimo sritį liečian
čios rezoliucijos. Genevos Nusi
ginklavimo komitetas įpareigo
tas patyrinėti, kokia grėsmė gali 
atsirasti karo reikalams pritai
kius leizerių technologiją ir ra-

Šiemet mažosios ir vidutiniosios į diologijos metodus. Diskusijose 
valstybės sąmoningai ir organi- Į buvo iškelta tuo reikalu daug 
zuotai panaudojo turimą savo \ medžiagos ir veik prieita išvados, 
balsų persvarą pravesti rezoliuci
joms, nukreiptoms prieš Rusiją ir 
Ameriką arba prieš vieną ar ki
tą. 

Pelnytai nukentėjo 

kad laikas papildyti sutartį nau 
jais įsipareigojimais dėl draudi
mo išdėstyti atominius ginklus 
erdvėse ir ant dangaus kūnų. 

Smūgis Amerikai 

Žiemos grožis Chicagoje. North Ave. atkrantė. 

KOMUNISTAI KALBA APIE 
ILGĄ KARĄ 

Gale sesijos suvedus balansai Amerikai specialiai kirstas 
pasirodė, kad labiausiai nukentė \ smūgis nutarimu, kad ašarinės 

Nemato greito laimėjimo 

SAIGONAS. — Šiaurės Viet
namo gynimo ministeris gen. 
Giap viename Hanojaus laikraš
ty išspausdino septynis straips
nius karo vedimo reikalu. Ten 
jis prisipažįsta, kad karo pabai
gos nematyti, kad. nėra viskas 
ta ip gerai, kaip buvo manoma 

jo Amerika. Šį kartą gal be rei- j dujos ir medžius" nunuoginą cheJPf1** P01"5* ™e t li '. * * nežiūrint 
kalo, bet Amerika gavo į kailį j mikalai įeina į grupę tų chemi-
pelnytai, nes per 25 metus nepa- į n ių ginklų, kurių vartojimą karo 
jėgė tapti vadu tos daugumos, į metu yra uždraudę jau veikią 
kuri ne tik galėtų, bet privalėtų i tarptautiniai susitarimai (Gene-
per Jungt Tautas sukurti saugesivos protokolas). Rusija pabalsa-
nį bei žmoniškesnį pasaulio poli- jvo už tą interpretaciją kartu su 
tini klimatą ir tuo būdu pozity-1'kitais. Amerika, žinoma, balsavo 

Mirė kun. V. Valis 

tinį klimatą 
viai atsveiti tuos klastingus mos 
cuš; kuriais vis dar bando švaisty 
tis tautų bendruomenėje bolševi 
kine Rusija. 

Per paskutinius trejus metus 
išryškėjo, kad Rusijos ir Ameri
kos rankose susikoncentravo vi 
sa atominė ir technologinė galy 
bė. Tai, žinoma, niekam nebuvo 
jokia naujiena, bet netikėta nau
jiena pasirodė tai, kad abudu 
milžinai vis labiau tais klausi
mais pradėjo kalbėti viena kalba 
ir veikti išvien taip, kad savo tu
rima galybe ir patirtimi su nieku 
kitu nereiktų dalintis. Apie dali-
nimąsi kalbant turima galvoj te
chnologinė pagalba, kurios lau
kia kitos valstybės iš atominių 
milžinų, kad atominę energiją 
galėtų panaudoti savo ūkiniam 
ir socialiniam gyvenimui page
rinti. 

Pirmasis skambutis 

Nepasitikėjimas ir rūpestis tuo 
reikalu iškilo redaguojant sutar
tį dėl atominių ginklų plitimo su 

prieš, ją parėmė tik Australija ir 
Portugalija. Po tokio nutarimo 
nebus lengva prez. Nixonui gau
ti senato pritarimą prisidėti prie 
Genevos protokolo. Tiesa, kad J. 
Tautų gen. asamblėja neturėtų 
turėti teisės interpretuoti tarp
tautinių konvencijų, tačiau tai 
nereiškia, kad Amerikos atstovas 
turėtų parodyti savo diplomati
nių nervų silpnumą, triukšmin
gai pasišalindamas iš posėdžio 
protesto ženklan. Dar blogesnio 
skonio buvo vėliau padarytas pa 
reiškimas, kad J. Tautų nutari
mai niekam neprivalomi, jeigu 
narys įsakmiai prie jų nepriside
da. Ypač netaktiškas tas mostas 
buvo atsiminus, kad tokia inter
pretacija nebe pirmą kartą skel
biama ir kad Amerikos atstovas 
yra praeityje už jas balsavęs. 

Pasitikėjimas ir jūros turtai 

Prieš dvejus metus į J. Tautas, 
Maltos valstybėlės iniciatyva, y-
ra atneštas labai komplikuotas, 
bet visiems labai svarbus van-

viso, karą jie laimes. Juk tam 
ir kariaujama. Šiaurės vietna
miečiai kariausią iki galutines 
pergalės, nežiūrint kiek laiko 
dar reikėtų kariauti . 

Komunistų pasitikėjimas 
smunka 

Diplomatai Sai°rone dabartį- l 

nius gen. Giap išvadžiojimus ka
ro reikahi palygino su 4o anks
tesniais rašiniais ir kalbom 1959 
ir 1967 m., kur fa b^-o daqęr 
optimiškesnis. Prieš porp metų 
jau jis rašė, k^d jo "liau^ie^ ar
mija baigia iškovoti dideli lai
mėjimą, didelį tikslą ne tik savo 
kraštu4, bet visai Azijai". Daba" 
tebekalba tik apie nepasidavimą 
ir ilgą karą. Pr ieš porą metu 
rašė, kad amerikiečiai negalė= 
ilgai kariauti, kad jų moralė 

kris, gi dabar žinome, kad Ame
rikos kario moralė Vietname y-
ra labai aukšta . 

Realybė prieš akis 

Gen. Giap savo straipsniais 
bando 21 mil. tautą paruošt i 
blogesnėm žiniom. Jo žodžiai, 
pasakyti prieš porą metų, buvo I 
panašūs į Hitlerio žodžius 1939 
m. rudenį, kad "karą j au lai-
mėjom". Po penkerių metų Hi t - ; 
leris jau t ik šaukė, kad "nie- i 
kad nepasiduosim". St ra teginė j 
realybė verčia pasakyti teisybę, j 
ir tą teisybę bando dės ty t i la- j 
bai parinktais, atsargiais žo
džiais. "Karo ilgumas pr ik lauso : 
nuo galimybių ir jėgų pusiau- i 
~:vyros t a rp mūsų ir priešu, o ; 
tarip pat ir karo vedimo techni- ; 
kos. Ugame kare esti visokių iš 
anksto nenumatytų bangavimų, 
laimeiimi! ir pralaimėjimų abie
jose pusėse, ir mūsų pareiga \ 
sekti Priešu klaidas ir pat iems > 
to nekartoti". Didža^'i realybe : 
— p i u r ė s vietnamiečiai iki šiol į 
i'au r>e+eko pusę milijono karių. 

GRAND RAPJDS, Mich. — 
Po sunkios ir gana ilgos ligos 
sausio 9 d. po pietų Grand Ra-
pids, Mich., ligoninėje mirė kun. 
Vincas Valis - Valevičius. Velio
nis buvo gimęs 1907 m. balan
džio 24 d., kunigu įšventintas 
Vilkaviškyje 1934 m. birželio 
17 d. Lietuvoje darbavosi įvai
riose parapijose. 1944 m. vasa
rą pasi t raukė į vakarus. Atvy
kęs į JAV kurį laiką dirbo pa
rapijoje, paskiau ilgesnį laiką 
Šv. Šeimos viloje, o pastaruoju 
metu — Grand Rapids šv . Pet
ro ir Povilo parapijoje. 

A. a. kun. V. Valis - Valevi
čius laidojamas sausio 12 d. 
10 vai. iš Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios to paties vardo kap*-. 

; nėse. Jo laidotuvėmis rūpinasi 
parapijos klebonas prel. VI. F . 
Jude. 

Sunaikino radijo stotį 
PHILADELPHIA. — Vakar 

13 juodukų įsiveržė į vietos ra
dijo stotį WCAU, viską sunaiki
no, išmušė langus. Manoma, kad 
tai juodųjų panterų kerštas sto
čiai. Praėjusią savaitę, antra
dienį, per šią stotį buvo t rans
liuojamas komentaras apie tos 
organizacijos ardomąją veiklą 
Amerikoje. Komentarai, pasiro
do, buvo teisingi. Vėlesnėm ži
niom, policija 11 iš jų suėmė. 

Vatikano laikraštis 
įspėja 

VATIKANAS. — Vatikano 
dienrašt is Osservatore Romano 
kreipėsi į katalikų vyskupus, 
kad tie būtų budresni ir sau
gotų tikinčiuosius noo piktosios 
dvasios veiksmų. Piktoji dvasia 
niekad nesnaudžia. Stebėtojai 
mano, kad tai yra netiesioginis 
a t sakymas Olandijos katalikam. 
kai iš jų vis dažniau girdima ir 
siekiama perdaug toli siekiančių 
reformų 

MASKVA. — Sen. Eugene 
McCarthy vakar buvo susitikęs 
su sovietų premjeru Kosiginu. 
Senatoriaus asis tentas minėjo, 
kad pasikalbėjimo tema buvo 
ry tų - vakarų kraštų prekybos 
išplėtimas, Amerikos ir sovietų 
santykiai , Vietnamo karas . Ki
nijos reikalai, šiandien McCar
t h y išskrenda į Paryžių, kur ti
kisi susitikti su Š. Vietnamo de
legacija ir prašys sąrašo ameri
kiečių karių, laikomų nelaisvė
je. 

Pr ieš tris dienas š . Vietnamo 
ambasada Maskvoje pareiškė, 
kad Amerikos kariai š. Vietna
mo nelaisvėje t raktuojami hu
maniškai, bet iš nelaisvės galės 
būt i paleisti t ik Amerikai pasi
t r a u k u s iš Vietnamo. 

1969 m. iš F.ytn Vokietijos i 
vakarus perbieo 785 vokiečiai. 

stabdymo. Jis sustiprėjo pereitą j denynuose ir po jų dugnu esan-
vasarą J. Tautų Genevos nusi- |č ių turtų klausimas. Manoma, 
ginkalvimo komisijoj, pradėjus I kad turtai yra milžiniški ir kad 
svarstyti sutartį dėl uždraudimo j jie turi priklausyti visai žmoni-
dėstyti atominius ginklus jūrų ir ! jai. Tas klausimas todėl ir atneš-
vandenynų dugne. Mažųjų vals-! tas, kad čia būtų surasti ir sutarti 
tybių grunė nepritilpo prie jos re- j būdai, priemonės bei teisinės nor 
dagavimo' nė su viena pataisa, mos kaip tik tiems turtams visos 
nes didieji nenorėjo duoti dau
giau negu jų politinis išrokavi-
mas diktavo. Todėl šį kartą nu
tarta pasipriešinti: Amerikos-Ru 
sijos patiektą sutarties projektą 
nutarta grąžinti atgal Genevos 
komisijai, kad paruoštų kitą at
sižvelgiant ir kitų pasiūlymų. 
Norėta, kad tai būtų ne tik Ame 
rikos-Rusijos projektas, bet visų 
J. Tautų narių sudėtinė išmin
tis. 

Brido giliau 

Tuo pačiu mostu ir tą pačią 
dieną mažųjų-vidutiniųjų vals
tybių iniciatyva priimtas kreipi
masis į Rusiją ir Ameriką tuojau 
sustabdyti naujų ofenzyvinių ir 
defenzyvinių strateginių atomi
nių ginklų bandymą bei išdėsty
mą, kad tokių aplinkybių suda 

žmonijos labui apsaugoti. 

Pradžioje tuo reikalu veik nie
kas nesidomėjo, bet ir Rusija ir 
Amerika tuojau atkreipė į tą rei
kalą dėmesį nepaprastai dideliu 
okeanografijos klausimams aiš
kinti studijų organizavimu. Tas 
jų susidomėjimas neliko mažiu
kų nepastebėas — jie 24-joj se
sijoj sutelkė jėgas ir pravedė re
zoliuciją, kad visam tam reikalui 
tvarkyti būtų suorganizuota tarp 
tautinė mašinerija J. Tautų glo
boje. Ir tai buvo dar vienas di
džiaisiais nepasitikėjimo ženklas. 
Mažieji žino, kad neorganizuoti 
likę, jie prie tų turtų negalės pri
eiti. Kas kita, jei jie galės būti 
didžiųjų pagalbininkais. 

Tokios tai nuotaikos yra išrys 
kėjusios J. Tautose sidabrinio ju 

Pyksta, kad negales 
įveikti Amerikos 

MASKVA. — Sovietai, kaip 
ir buvo galima tikėtis, pradėjo 
rėkti, šaukti , kad Amerika, kaip 
ir jie, taip pa t daugiau ginkluo
jasi. Jų karinis laikraštis Rau
donoji žvaigždė, komentuoda-

\ mas apsaugos sekretoriaus 
! Laird kalbą, ypač buvo nepaten-
! kintas t a vieta, kur kalbama a-

pie ABM raketų programos iš
plėtimą. Raketos, kaip žinome, 
skirtos t iktai apsigynimo reika-
lui. Pvks ta kiekvienas plėšikas. , A g n e w V i e š i B a l i s a l o j e ; Pagelbėtų t a m simpatingam 

,. , . . ., . . . . ~ * k m štili Iritaic Klimais TW> mni i an 
kai negali lengvai įsilaužti i sve- ; 

DEN PASAR, Lndonezija. — 

15 metų berniukas iš Corsicana, Tex. savaitę laiko 
išbuvo sunkvežimio šaldytuve, iki buvo pastebėtas 
ir išleistas. Jo kūno temperatūra buvo tik 80 laips 
nių. Dabar jis pamažu sveiksta. 

t imus namus. 

' 

Italijoj yra mada Trijų Karalių dieną apdovanoti gatvėse susisiekimą 
tvarkančius policininkus. Įdomu, kur tas policininkas padės gyvą 
gaidį? 

beatodairišku balsų persvaros; 
naudojimu, bet savo argumentų 
svarumu. Patarimas, žinoma, 
auksinis, bet revoliucijon pasine
šusiems jis sunkiai tesupranta 

Muenchenas. — Po ilgesnės li
gos pasveikęs Muencheno arki
vyskupas kard. Doepfneris Kalė
dų naktį aukojo šv. Mišias 

Ramus Thieu žodis 
SAIGONAS. — Prezidentas 

Thieu šaltai ir išmintnigai at
siliepė apie nelaimingą My Lai 
atsitikimą ir prašė, kad k a s 
nors neimtų dėl to kaltinti A-
merikos a r jos kariuomenės ir 
nelyginti su Vietkongo part iza
nų žudynėmis ištisų kaimų a r 
miestų. My Lai buvęs nelaimin
gas, vieno a r kelių asmenų kri
minalas, ir Amerika, būdama 
jaut r i teisingumui, ras kaltinin
kus ir pagal savo jurisdikciją 
vienaip a r ki ta ip nuteis. Ne vie
ta panikai ir kaltinimams visai 
Amerikai. 

Libija gauna Izraelio 
užsakytus lėktuvus 

PARYŽIUS. — Įvyko tai . ko 
Izraelis bijojo — prancūzai Li
bijai perleidžia 50 karinių Mi-
rage lėktuvų, kurie anksčiau 
buvo pažadėti jiems. Parduoda 
su viena sąlyga, kad lėktuvai 
negali būti perleisti trečiajai vai 
stybei. vadinas Esrrntui. Kas ten 

Vakar viceprezidentas Agnew 
atskrido i devintą kraštą. Indo
nezijos gražiąją Bali salą. Jį pa
sitiko užsienio reikalų ministe
ris Adam Malik ir Amerikos j 
ambasadorius Galbraith. Iš čia; 
Agnew skris į dvi paskutinią
sias valstybes — Australiją ir 
Naująją Zelandiją. 

Prieš išvykdamas iš Singapū-
: ro, Agnew. paklaustas žumalis-
\ tų, ar Amerika siųstų kariuome-
į nę, jei kas Singapūrą užpultų, 

a t sakė: "Ne. Amerika tačiau 

kraš tu i kitais būdais, ne mažiau 
efektingais negu tiesioginiu ka
riuomenės siuntimu". Kokie tie 
kiti efektingi būdai, nepasakė, 
be t yra manoma, kad Amerika 
siekia, kad po to. kai kitąmet 
iš Singapūro pasi t rauks pasku
tinieji britų daliniai, būtų su
d a r y t a s tarpusavio apsigynimo 
p a k t a s tarp Singapūro, Malajų, 
Australijos. Naujosios Zelandi
jos ir D. Britanijos. Neslepiama 
tačiau, kad tam t ikrą duoklę 
šiam paktui duotų ir Amerika. 
Viskas kol kas tebėra planavi
mo stadijoje. 

BIAFROS PASIPRIEŠINIMAS 
NIGERIJAI SUŽLUGO 

mas. Gal jubiliejaus saulės su-; Muencheno katedroje ir pasakė 
šildyti visi bus nuolaidesni ir no kalėdinę kalbą Vakarų Vokieti-

LAGCS, Nigerija. — Biafros 
karo vadas generolas Ojukvo 
per radiją pranešė, kad jis iš
vyksta iš kraš to į draugišką 
šalį ir prašys taikos. Kitais žo
džiais tar iant , kovą laiko pra
laimėtą. Prancūzų žiniomis, pa
bėgo ne jis vienas, išskrido ir 
daugiau valdžios žmonių. Prieš 
pasitraukdami pa t a rė išvažiuoti 
vsiems europiečiams ir ameriki^ 
čiams, kurie daugiausia dirbo 
labdaringus darbus ar ligoninė-

visą krašto elitą. Raudonasis 
Kryžius, kuris reguliariai buvo 
pradėjęs siuntinėti pagalbą ba
daujantiems bafriečiams. savo 
skridimus sulaikė. 

KALENDORIUS 

Sausio 12 <L: šv. Arkadijus, 
šv. Cezarija. Vaigėdas. Gidą. 

Sausio 13 d. : šv. Bernas, šv. 
Veronika. Daugardas. Gilvė. 

Saulė teka 7:17. leidžias 4:41. 

biliejaus išvakarėse. Anglų lor 
rvmas palengvintų dabar tų vai-I das Caradonas problemos būvi- . . . . 
stybių pradėtus pasitarimus dėl į mą pripažino ir davė mažiesiems i r a s b e n d ^ k a l b ž * V1SIJ S e r o v e i P a j jos katalikams, 
minėtų ginklų gamybos įšaidy- patarimą veikti į didžiuosius ne į sitamautL | 

galės susekti konflikto a tveju? , 
Prancūzai sako. neparduos lėk- ! « • J u priskaičiuojama t a rp o00 
tuvų tiesioginiai įveltiems į Vid. j ir 1000. Bijoma, kad sugriuvus 
Rytų konfliktą — Izraeliui. E - i pasipriešinimui. įžengusi Nige-
giptui, Sirijai ir Jordanui . | rijos kariuomenė gali išnaikint 

ORAS 

Šalčiau, temperatūra prie 20 
laipsnių. Dalinai apsiniaukę, ga
limas sniegas. 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
POETAS J. MEKAS 

IK AMERIKOS BOMBOS 

{ rankas ką tik pateko okup. 
Lietuvoje išleistas bene ketvir
tasis iš eilės poezijos almana
chas — "Poezijos pavasaris", 
1969 m. leidinys. Tai Lietuvo
je gyvenančių poetų ir grafikų 
sudėtinė knyga, nes abiems me
nams — poezijai ir grafikai — 
skiriama maždaug tiek pat vie
tos. O spausdinama poezija tik-

gas" , krtrveiėje sudėti įvairūs 
lietuviški leidiniai, koncertų bei 
t ea t ro spektaklių programos, 

| taut inių šokių šventės leidinys? 
Iš kur t iek daug respekto lie
tuvių spaudai , lietuviškiems lei
d iniams? 

— Mes amžinai susiję su Lie
tuva, — ta r i a gražios lietuviš
kos išvaizdos blondinė Sofija 
Burnšteinienė, — Lietuvoje pra
bėgo skaudi ir trag'lška mūsų 
jaunystė , bet tik lietuviai mus 

rai estetinė pnna to žodžio pras- j i š g e l b ė j o . M e s dabar gražiai gy-
me, nes beveik nejunti smilka
lų Leninui, partijai ar kolcho
zui. Kai kurie posmai tiesiog 
jaudina, kaip kūrėjai drįsta ten 
viešai išreikšti širdies gilumo
je srypinčias mintis. Tarp to
kių kūrinių ypač Įdomūs mi
rusio revoliucionieriaus poeto ir 
buv. Sibiro tremtinio Kazio Bo
rutos posmai: 

Atleiskit mane nuo iškilmių 
/švenčių! 

Aš nuo tuščių kalbų baisiai pa
v a r g s t u , — 

kam tos bergždžios beprasmiš-
/kos kančios... 

Tarp kitų šiame almanache 
surandame ir laisvajame Vaka
rų pasaulyje gyvenančio. 1944 
m. nuo bolševikų pabėgusio po
eto Jono Meko du eilėraščius. 
Jie ten atsirado ne atsitiktinai, 

veram. m u m s nieko netrūksta, 
ir už ta i su didžia pagarba mi
nim ir minėsim lietuvius ir jiem 
dėkosim. Nesam turtingi, ma
žiausiai reikalų turim su banku, 
bet galim laisvai ir gražiai gy
venti, galim aukoti lietuviškiem 
reikalam. O tai ir yra mūsų gy
venimo džiaugsmas, todėl mes 
patenkint i gyvenimu ir jaučia
mės laimingi. 

Čia pat sukiojosi ir buvęs 
Kauno '"Makabi' ' komandos fut 
bolistas. visiems Chicagos lie
tuviams gerai pažįstamas kai- J 
lininkas Normanas Burnšteinas. 

— Lietuviams mes stengia
mės ir stengsimės kuo geriau-

I 

John Van Der Sande namuose Arcadia. Calif., turi naudoti inkstam brangų aparatą ir sakosi grįšiąs į savo gim
tąją Olandiją, kur yra nemokamas gydymas. Jis su žmona Amerikoje išgyveno 13 metų. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Rochester, N . Y . 

PAVYKUSI 
KALĖDŲ EGLUTE 

Sausio 5 d. pavakariais litu- [ 
anistinės mokyklos mokinių t r a 
dkrinės Kalėdų eglutės parengi
mas praėjo pakiliai, gausiai da 

šiai pa ta rnau t i . Jie buvo ir THLS j lyvaujanu mokiniams, tėvams ir 

gramoje. Lietuvos nepriklauso
mybės ats tatymo minėjimas, 
tai Lietuvos laisvės kovos ir 
protesto diena, tai priminimas 
draugams ir priešams, kad o-
kupuotos Lietuvos žmonėms ne
galintiems laisvai pareikšti savo 
protestą dėl krašto okupacijos, 

desnę piniginę auką lituanisti
nės mokyklos mokiniams už 3 
geriausius rašinius. 

LABIAUSIAI PERKAMOS 
KNYGOS IR PLOKŠTELĖS 

Šiuo metu čia y ra labiausiai 
perkamos knygos: R. Spalio 
Rezistencija, romanas, to paties 
au tor iaus Gatvės berniuko nuo
tykiai, poeto H. Nagio naujas 

I THE UTHUAHIAH WOKUVWIDI DAILY 3 

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 6062a TeL LUdkm 54900 | 
s Second dasa Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, Į 

8" *xcept Sandara, day» aftar Chrigtmas and Easter by the Lithuaniar i 
Cathobc PTCOB Soclety s 

I OalumpUia $!?.« per yr ooofc Comty, nttaoia, $15~00 per 1 
i jmt outside Coot County, f 1&0O foreign countne* «= 
x ' e c u m e n t i : lietam* {& metq S mes. 1 mėn. 5 
S Cook County. njtaoto *i/.ou 9.00 5.00 2.00 s 
t Kitur JAV $15.00 8.00 4.50 1.75 S 
i Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2.25 s 

• KoSakHįt straipsnius tai
so sav; nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija ui skeftrimn, 
turtoj Beatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien E 
g£A — 4:30, šeštadieniais s 
o-30 — 12:00. = 
• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 4:30, seStadie- § 
niais — 8:30 — 12:00. = 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmS 

DR. EDMUND L GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. k 
ketv. 1—4 Ir 7—9; autrad. ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai. 

Ola. 735-4477. 

DR. E. OEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofiso HE 4-1818 REZ. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampas) 
Pirm. ir penkt. 2 — S p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

Rez. PR 8-6960 ir 4 — S p. p. Šešuui. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FftANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAB 
Kalba lietuviškai 

Tikrina akis. Pritaiko a t m i n s ir 
"contact lenses". 

Lietuvoje, j ie mus savo pasi
tikėjimu pas ta te ant kojų Ame
rikoje, j ie ir toliau pasitiki mu-

bet buvo pasiusti dramaturgnn j mis, kaip i r mes jais. Mes lie-
K. Sajai. Kas jaudina laisvojo j tuviškiems reikalams negailė-
pasaulio lietuvį, skaitant laisvo- j j 0 m ir negailėsim aukos. Ar tai 

už juos privalo kalbėti viso lais- j poezijos rinkinys "Broiiai balti 
mūsų d r ^ u į l V i ' m u r S g i b ^ o j feivSn* * » « * S S į i r I ^ j o pasaulio laisvieji lietuviai, j f**** 
T t_i --. -••_ . k . ...- _.x i., „ . I . J . . : nes tai kieKvieno laisve mvhn-1 aemesio 

jo lietuvio poeto J. Meko pir
mąjį eilėrašti B ciklo "Ameri
k a " ? O gi tai, kad eilėraščio 
tonas net piktesnis už tų poe
tų, kurie gyvena nelaisvėje, ku
riems temas ir toną bando nu
s ta tyt i partija. 

Štai J. Meko eilėraščio pir
masis posmas iš ciklo "Ameri
k a " : 

Aš taiką jums 
••"•"- • nešu 

f I bopib^mis .* 
' v i r š debesų... 

Susimąstai žmogus ir galvoji: 
laisviesiems mūsų kūrėjams 

faip susuko galva? Ar laisvė, 
pašėlusi gerovė ir laiko mada? 
1 iš kitos pusės, gal noras te
nykščių tarpe žiebti revoliucijos 
ugnį, nes štai čia, laisvėje gy
vendamas, gali niekinti tą pačią 
Ameriką, kuri tau suteikė užuo
vėją, ir niekas už tai neperse
kioja. 

Ateitis parodys, koktus tiks
lus t turėjo laisvėje gyvenąs po
e tas Jonas Mekas, siųsdamas 
"Poezijos pavasario" almana
chui tokio pikto tono kūrinį. 

Bet laisvasis skaitytojas (ti
kim, ir gyveną Lietuvoje) su 
a tv i ra širdimi labiau priims kad 
i r šiuos "K. Borutos žodžius: 

Sunkiu žūtbūtiniu metu — 
kas bus, tas bus! — 
aš nesiskirsiu su gimtu kraštu, 
gal būt, 
praeis audra pro galvą, 
o jeigu žūsiu — 
pavirsiu savo žemės dulkėm. 
kada nors vėl su jom pakilsiu 
ir, jei ne žodžiais. 
tai žiedais prabilsiu. 

Tokiomis tai skirtingomis gai
domis skamba skaudžią režimo 
kantrą ant savo nugarų pakėlu
sių iš vienos pusės, ir nuo re-1 
žfano kai t ros pabėgusių, bet da
bar laisvėje gyvenančiu ir besi
stengiančių jam pataikauti , iš 
kitos pusės, poetų kūryba. 

KAI ZyiOStS GYVENIMU 
BCNA PATENKINTI 

Prieššventiniame bruzdėjime 
ir begaliniame skubėjime teko 
Sustoti Soflios ir Normano Bur-
šteflni kailių prekyboje. Tai mo-
derrtus kailių salonas pačiame 
Chicagos vidurmiestyje. Aplink 
veidrodžiai, kilimai, brangūs kai 
Ifai ir kitokia prabanga. Atro
dytų, kad čia tik turtuoliai tu
rėtų sukiotis. 

Sustojęs ir kiek nuskubėjęs 
apsidairiau. Ant staliuko prie 
fotelių guli dienraštis "Brau-

blausiai patraukė Kalėdų sene- i ^ *•* kiekvieno laisvę mylin-
lis, Vladas Keiba, kuris salėn j č i ° tautiečio šventa pareiga, 
atvyko su didžiuliu dovanų mai-1 AR JAU UŽMIGO KULTŪRI-

bus vienuolijos, mokyklos, or
ganizacijos a r kitokios įstaigos. 
Visi pat r io ta i lietuviai mums 
mieli ir brangūs. 

Kažkaip šventes pasidarė dar 
šviesesnės, išklausius tokių nuo
širdžių žodžių apie lietuvius iš 
žmonių tos tautos, kuri esanti 
smarkiai nukentėjusi nuo Ik ia -
vių. Tuo t a rpu Burnšteinų šir
dyse dega begalinė meilė ir pa
dėka geros valios lietuviams. 
Daugeliu atveių ji įrodoma ne 
tiek sodžiais, kiek gerais dar
bais. Tik pavartykime įvairio
mis progomis aukojusių sąra
šus. Ten visuomet užtiksime ir 
Sofijos bei Normano Burnštei
nų pavardes. Juos užtiks ;me net 
katalikų bažnyčioje, kai aukoja
mos mišios už žinomesnių?; lie
tuvius. 

Šie žodžiai parašyti ne bizniui 
reklamuoti f nors jis 7 0 - 8 0 ^ 
remiasi lietuviais), bet iškelti 
mūsų draugams, kuriu k ;ekvie-
nas mažai lietuvių tautai y ra 
brangus ir reikalingas. VI. Rmj. 

šu. Po trumpos visų klasių pro
gramos, kurią parengė mokyto
jai: Br. Krckys, Vyt. Žmuidzi-
nas. K. Petrauskas ir vaikų dar
želio vedėja Aldona Kiršteinie-
nė. KaSėčh] senelis visus moki
nius ir mokytojus apdalino do
vanomis. Programos metu buvo 
dainuojama, šokama ir dekla
muojama. Pašoko ir patys ma-

NIŲ PARENGIMŲ KLUBAS 

Kurį laiką gražiai veikęs kul
tūrinių parengimų klubas, jau 
geras pusmetis kai visiškai tyli. 
Jam yra sėkmingai vadovavę: 
rašytojas Jurgis Jankus, inž. dr. 
Jonas Dėdinas ir kiti. 

— Tredicims N. Metu sutiki
mas šiais metais praėjo pakiliai, 

žiausieji. šokius parengė Nijolė j kuris buvo pavadintas snaigių 
Draugelienė, akordeonu grojo; baliumi. Salė buvo na puošta ne 
K. Saladžius. Programos metu tik žiemos papuošalais ir eglu-
visi; mokiniai, tėvai ir svečiai temis, bet ir s talai šampano bon 
"ėdėio prie stalų ir buvo vai- J komis. Rengė L B apyl. valdy-
šinami kavute. Patarnavo mo
kinių motinos. Parengimas įvy-

ba, kurią sudarė jau jaunoji kar 
t a : Kęst. Miškinis, Aleksas Ge-

k-tas. kurį sudarė; J. Laukai
tis, P. Matiukas. Kęst. Lapinas 
ir Gna Stankienė. 

— Naujas tėvų komitetas. 
Nesenai įvykusiame mokyklos 
mokinių tėvų susirinkime buvo 
išrinktas naujas tėvų komite
tas, kurį sudaro: prof. dr. A. 
Klimas, inž. R. Tamošiūnas, Pet 
ras Matiukas, Ona Stankienė ir 
A. Puidokienė. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO-

ko Šv. Jurgio liet. parapiios sa- Į čas, Vitolis Litvinas, Eug . Vid-
'ėie. Parengimu rūpinosi tėvų į mantas ir kiti. Prie salės papuo

šimo ir pačio parengimo labai 
daug prisidėjo ir jų jaunosios 
ponios. 

KUN. J. BAKŠIO 50 M 
KUNIGYSTES f*i A T K 

ir kt . Taip pa t vis d a r 
centre tebėra ir dr. An-

Klimo, L. Dambriūno ir 
R. Schmalst ieg parengta lietu
vių kalbos gramat ika — "In-
trudact ion to modern Li thua-
nian". J o s čia jau išplatinta 70 
egz. Vien klb. kun. Pr . Valiūkas 
savo d r a u g a m s yra išdalinęs 33 
egz. Kun. Pr . Valukas y ra Šv. 
Jurgio liet. parapijos klebonas, 
čia gimęs. 

Iš plokštelių dėmesio cent re : 
Aldonos Stempužienės įdainavi-
mai su S tu t tgar to simfoniniu 
orkestru ir aktor iaus Barausko 
L. plokštelė pavadinta Arlekino 
meilė. Ki tos : Lauksiu tavęs, 
Vaclovo Daunoros arijos i r liet. 
liaudies dainos, Žaliojoj lanke-
lėj ir k t . 

Lietuvių spaudos kioskas vei
kia sekmadieniais nuo 10 iki 

SPECIALYBE — NJERVŲ EB 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAWFOED MEDICAL BUILDINO 54618 W. 7 1 s t S t . — TeL 737-5149 
6449 So. Paladei Road 

Valandos pagal snsttarlma ' 

Bez. TeL GI 8-0873 ' * * ^ 8 ^ i t a r l m * - U ž < l a i ^ a fret 

DR, W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija Ir motery ligos 

Ginekologinė Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei 
atsiliepia, skambinti: MI Š-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
j o K d a 

V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., kevirt ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. T., 
Sėst. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS ftc CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; N a m u 025-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

TrtčiadienJais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS , 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v' r. iki 9 v. v. Tred. ir 
šeštad. S v. r. Iki 3 v. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 

ligonius 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas š^ais me
tais j vyks vasario 22 d., sek-

— Mes intensyviai turime sek 
ti s tudentų nuotaiką. Mes turi
me iš raut i ne t ik individus, bet 
ir grupes. I r mes turime baus- , 
mei par inkt i t ikras bausmes ! ^ ^ ^ ^ š v - Jurgio liet. kat. pa-
kokias iei<ižia įstatymas __ dvi- j r a P i 3 ° s salėje, 555 Hudson Ave., 
dešimt pemkeris metus, o ne de- l11 v a l - *^ X C Š i c s u ž ST™s ir 
šimt. Jū s galite duoti 10 metų i 
mokyklos vaikui, bet kiekvie-1 
nam, kuriam jau žel :a barzda. 

Pensininkas kleb. kun. Jonas 
Bakšys, dabar gyv. Floridoje, 
gegužės mėn. 30 d. švenčia 50 
metų auksines kunigystės su
kaktuves. 

Kun. Jonas Bakšys buvo vie
nas iš nedaugelio Amerikoje 

B£« MINĖJIMAS VASARIO 22 j veikliųjų lietuvei. Rochesteryje 
depresijos metu, nuoširdžiai re
miamas savo parapiečių, pasta
tė Šv. Jurgio parapijos bažny-

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA S-7?78 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 

Priima tiktai susitarus — 
( B j appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W..,71st Street 

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

Ofiso teL 776-2880; RezuL 448-5545 

12:30 vai. p . p. šv. Jurgio p a - | V a L : ^ ^ n u o ^ p .p . k 6 
rapijOS Ž e m u t i n ė j s a l ė j , 5 4 5 j iki 8 vai. Treeiad. ir Sežtad. uždaryta 
Hudson Ave.. Rochester, N. Y. 
14605. . . 

dvidešimt penkeri. 
A. Sotženycin 
"Pirmasis r a t a s " 

mirusius Lietuvos laisves ko 
votojus, 3 vai. p. p. minėjimas, 
kurio metu gen. konsulas A. Si-
Tiutis padarys pranešima Lietu 
vos laisvinimo klausimu, meninę 
programą išpildys: sol. L. Balt
rus .choras, vadovaujamas Jo
no Adomaičio ir ki. 

Alto skyriaus valdyba apie 
tai pranešdama Rochesterio ir 
apylinkės lietuviams, maloniai 
kviečia vasario 22 d. skirti Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mui ir dalyvauti minėjimo pro-

čią. kleboniją ir įsteigė parapi 
nę mokyklą, kurioje buvo mo
koma ir lietuvių kalba. Nuošir
džiai rėmė Balfo ir Alto veiklą. 
Po II pas. karo jis y r a tremti
niams sudaręs per 300 darbo ir 
buto garantijų. O atvykusiems 
padėjo susirasti bu tu s ir dar
bus. 

Reikia manyti, kad buvę jo 
narapiečiai. draugai ir ne drau
gai, gegužės men. 30 d. ar ku
rią kitą artimiausią dieną, su
rengs tikrai didingą jo kunigys
tės 50 metų auksinį jubiliejų. 
O jis yra to nusipelnęs. 

— Jonas Krivis paskyrė di-

JOSEPH VtNCKAUSKAS 
Remodelrng Contractor 

Atlieka visus namų taisymo darbas 
2622 W. 69th St.. 434-0626 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rea. telef. WAlbrook 5-5076 

Ofiso ir bato teL OLympic 3-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Tre&ad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

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

HTMĮ—į U I lllĮa.ilBlHp^-M^fĮiĮB.^;!^^!!!,,^^^,,!,,,;,,^,,^,..,^..^, .^„ĮJĮU, , , , , . 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
8240 SO. HALSTED STREET Tekrf. — O A 5-T252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADK), STEREO APARATŲ PARDAVIMAS LR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Rezld. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GtJTEKOLOGrVfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstą ir šlapumo Taką 

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

Ronte 25, Elgin, Illinois 

TeL — REU&noe 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( l ietuvis gydytojas) 
3925 W. 99 Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Seštad. 1 2 - 2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKTNTCS 
15542 So. Cicero, Oafe Forest, DL 

Kabineto teL 687-2020 
Namo teL 839-1071 I 

Vizitai pagal susitarimą 

LR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 TTest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4043 

Rezid. teL WATbroo»r 5-3048 

Framingham, Mass . uitikta dolerių 
gaminimo įstaiga. Suimti 6 asmenys. 
Čia detektyvas rodo dalį pinigų, ku
rių buvo pagaminta 250.000 ėd. 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURRITURE CENTER, INC. 

Harąnette Pk.. 6211 So. Westero PR 8-5875 
I. LU0PON1S 

MimadlenlalB ir ketvirtadieniais nuo t iki »:I0. Kitom dienom B » 
9 IM | vai. vak. Sekmadlenlaii nuo 12 iki s T. T. 

TeL ofiso HE 4-5849. rez. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5. treč. ir SeSt tik 
susitarus. 

Ofiso teL HE 4-5758 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDTKrU TR VAIKŲ ULGV 

sPECTAiiisre 
MEDICAL BUILDINO 

7156 South Western Avenue 
Pirmad.. antrad., ketvirt br penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto iki 1 val. p.p., sestad. 
11 vaL ryto iki 8 vaL p.p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
teL 2X9.2919 

TeL ofiso tr tato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

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

Ofiso teL RElianoe 5-4419 
Rez. GRovelhill 8-0617 

Valandos: pfttti. Ir ket. nuo 12 vaL 
Iki 2 vai. p,p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
k- vakarais -pasui susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekinad. Ir treeiad. uždaryta 

RezkL teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BEXDRA PRAKTIKA IR MOTESTJ 
U G O S 

Ofisas tr re*. 2652 W. 59th 88. 
TeL PRospect 8-122S 

Ofiso vaL: . Pirm., antr., tre6. Ir 
penkt nuo 2 ik i 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šežt&d. 2—4 vai. popiet Ir kita 
laiku pagal susitarimą. > 

Of. TeL HE 4-2123. N a m o OI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

PrUmtaeJa lfeonius t ik 
VaL 2—4 p. p. ir 6—8 vai. 

Trečiad. Ir seštad uždaryta 

DR. MARIJA LINAS 
AKUSERUA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Sireet 
Telef. HEndock 6-S545 

{Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofise teL PR 8-7771,. Rea P R 8-4783 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Valandos: pirmad., ketv. s—8 vaL, 1 antrad. Ir penkt 1—4 vai. 
_ , . . , . _ i Valandos pagal susitarimą 
Valandos: antradieniais, penktadle- Į • — 

iriais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p | m »«WTVU IHIKI <ir\o » t w i . •' 
U^onial priimami pagal sudtarlma. į r U A I LNJU11L UrtAUVjrĄ . 

• 

TeL PRospect 8-9409 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
W48 Sonth Atbany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 v«L 
vak.. penkt Ir šeštad. 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6446. rez. H E 4-S150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 • . p. k- 7 iki 8 T. v 

Trec. Ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso teL 767-2141 N a m u 

DR, PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sonth Pulaski Road 
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 

6-8 •• T, ketvirt 6-8 T. 
U - l r*L oopl* 

» • • 



Auksiniai 

STEIGIAMOJO SEIMO METAI 
Šie 1970 metai mums yra la

bai svarbūs, atžymėtini auksi
nėmis sukaktimis, kaip praėju
sieji a r užpraėjusieji. Jei 1918 
m. tebuvo deklaruota Lietuvos 
nepriklausomybė, 1919 m. dėl 
jos kovota, tai 1920 metais bu
vo ne tik kovota, bet ir suma
niai, greitai kurtas pats valsty
bingumas, padedant pagrindus, 
kuriais vėliau visas 20 metų 
nepriklausomybės laikotarpis 
gyventas. 

Vienas iš didžiausių ir būdin
giausių tokio valstybingumo 
pasireiškimų ir buvo prieš 50 
metų išrinktas ir sušauktas 
Lietuvos steigiamasis seimas. 

Demokratinių seimų prakti
kos senoji unijinė Lietuvos 
valstybe nebuvo turėjusi, o ba
joriškų seimų praktika, atve
dusi valstybę prie pražūties 
krašto, ir ilgalaikės okupaci
jos, buvo tokia bloga, kad iš 
jos pavyzdžio ir stiprybės ne
buvo galima semtis. Taigi tuo
metinis kuriamosios valstybės 
prezidentas, valstybės taryba 
ir vyriausybė apsisprendė kraš 
tą tvarkyti moderniškos vaka
rų kraštų demokratijos pavyz
džiais. 

Rinkimams sąlygos buvo la
bai nepalankios. Gera dalis 
Lietuvos valstybės teritorijos 
buvo priešo okupuota, buvo 
vedamas karas su išoriniais ir 
su vidiniais priešais, tačiau jau 
1920 m. pradžioje buvo išleis
tas Steigiamojo seimo rinkimų 
įstatymas, o balandžio mėn. 
viduryje įvyko patys rinki
mai, kurių metu išrinkta 112 
atstovų, davė absoliutinę per
galę krikščioniškų demokrati
nių partijų blokui, gavusiam 
seime 59 vietas. 

Įdomu pastebėti, kad laibai 
ryški dauguma atstovų buvo 
jauni. 29 jų nebuvo sulaukę ir 
30 metų, tik 8 atstovų amžius 
buvo peršokęs 50 metų ribą. 
Tik nedidelis atstovų skaičius 
buvo baigęs aukštuosius moks
lus, o daugelis atstovų nebuvo 
nė vidurinių mokslų baigę. Ta
čiau beveik visi jie parodė pa
kankamai didelę išmintį vals
tybės kūrimo, jos pagrindų nu
statymo ir įstatymų leidimo 
darbe. 

Ano meto mūsų politikams 
daug ko trako, ypač valstybi
nio darbo patyrimo, bet nesti
go sveiko proto ir nuovokos. 
Taip rinkimus laimėjusios gru
pės rado reikalinga sudaryti 
koalicinę vyriausybę su socia
listų naudininkų ir valstiečių 
grupėmis, tuo užtikrindamos 
seimui didelę ir pastovią par
lamentinę daugumą. Pirmuoju 
seimo pirmininku išrinktas pe
reitų metų gale okupuotoje 
Lietuvoje miręs Aleksandras 
Stulginskis. 

Lietuvos steigiamojo seimo 
darbai yra tokie dideli, kad jų 
vieno rašinio rėmuose neišskai-
čiuosi. Užteks paminėti, kad 
seimas priėmė trečiąją lai
kinąją Lietuvos respublikos 
konstituciją, kuria lietuvių 
tautos atstovai aiškiausiai pa
sisakė už nepriklausomą demo
kratinę santvarką Steigiamojo 
seimo atstovai teisingai supra
to didžiulę neteisybę žemės 
valdymo reikaluose, kai sau
jelė žemvaldžių bei dvarinin
kų valdė net 40 proc. visos 
Lieuvos žemės. Šis pašinas, il
gus amžius skaudžiai kanki
nęs Lietuvos žemdirbius, seimo 
nutarimu buvo išrautas, pai-

tarų žemės ir ją vėliau išdali
jant bežemiams, mažažemiams, 
kovojusiems už Lietuvos ne
priklausomybę. 

Susirinkusiam seimui teko 
daug dirbti ir kovoti dėl Lie
tuvos laisvės. Seimui susirin
kus daugiau kaip trečdalis Lie
tuvos su sostine Vilnium buvo 
lenkų užimta. Maskvoje tebe
vyko lietuvių - sovietinių rusų 
derybos Lietuvos sienos nu
statymo ir kitais klausimais. 
Jaunutė Lietuvos kariuomenė 
vedė kovą su daugelį kartų pa
jėgesne lenkų kariuomene. Dau 
gelis steigiamojo seimo narių 
•buvo karių eilėse. Seimo su
darytai vyriausybei ir pačiam 
seimui teko pakelti labai daug 
rūpesčių tiek dėl pačios nepri
klausomybės gyvybės išlaiky
mo, tiek užsienio politikos rei
kaluose. Jaunutė Lietuva bu
vo prievartaujama tiek kariš
kai, tiek diplomatiškai, o drau
gų užsienyje kaip ir nebuvo. 
Reikėjo semtis stiprybės tik iš 
savęs, kas ir buvo daroma. Ko
vos bent iš dalies laimėtos, ne
priklausomybė patikrinta, kad 
ir labai aukšta kaina — lai
kinai sumokant trečdaliu prie
še pagrobtų žemių. 

Daug dirbta valstybės ir val
stybingumo kūrimo srityje. Iš
leista, apie 150 naudingų įsta
tymų. Seimas, iškilmingai ati
darytas 1920.V. 15, išsiskirstė 
1922 m, rudenį, savo darbais 
įrašęs į Lietuvos istoriją labai 
gražius darbus. 

• 

Nėra abejonės, kad auksinė 
Steigiamojo seimo sukaktis 
kiekvienam lietuviui labai bran 
gi, atmintina ir minėtina. De
ja, dėl mums visiems gerai ži
nomų priežasčių lietuvių tau
ta sukakties negales minėti pa
čioje steigiamojo seimo žemė
je, kur jo vietą stengiasi už
imti Maskvos valdovų paskir
ta "taryba". Okupantams stei
giamasis seimas labai nemie
las vien jau tik dėl žemės re
formos, kuri išmušė iš bolševi
kų agentų rankų paskutines 
agitacijor. priemones. Nenuo
stabu, kad daugybė buv. steig. 
seimo narių mirė ne savo mir
timi Rusijos plotuose. 

Užtat šios garbingos insti
tucijos sukakties auksinis ju
biliejus turi rasti kuo plačiau
sią atgarsį laisvajame pasau
lyje, visose vietose, kur tik gy
vena šiek tiek lietuvių. Tai la
bai gera proga parodyti mums, 
mūsų jaunimui ir net užsienie
čiams Lietuvos valstybingumą 
ir įrodyti teisę savo valstybei 
atkurti. 

Steigiamasis seimas buvo 
IMuviška, demokratinė insti
tucija, sudaryta iš įvairių Lie
tuvos vietovių atstovų, tiesio
giniu, visuotiniu ir lygiu slap
tu balsavimu išrinkta. Atrody
tų, kad išeivijoje jam giminin
giausia būtų panašiu būdu be
sitvarkanti Lietuvių bendruo
menė. Jos vadovai tad betar
piškai ir per savo apylinkes 
turėtų imtis iniciatyvos šiais 
metais visose kolonijose pra
vesti seimo auksinės sukakties 
minėjimus, išleisti specialius 
teidinius lietuvių ir svetimomis 
kalboms. Šį darbą lengvina f ak 
tas, kad savo tarpe turime dar 
keletą gyvų steigiamojo sei
mo atstovų, kuriems, — lygiai 
mirusiems bei žuvusiems, — 
turime išreikšti mūsų ypatin
gą pagarbą ir padėką už dide-

LIETUVOS OKIO NEGALAVIMAI 
Menkas darbo našumas ir biurokratizmas 

GEDIMINAS GALVA 

Astronautams uždrausta trisdešimt dienų skraidyti už prasižengimus. 
Tai mėnulyje keliavęs Alan Bean, Apollo 7 pilotas Walter Cunning-
ham ir mokslininkas Joseph Kerin. Bean suspenduotas už neatsargų 
skraidymą, o už ką kiti neskelbiama. 

PASAULIO SĄŽINĖ NEBEGALI 
PAKĘSTI TAUTŲ PRIESPAUDOS 
Popiežiaus Pauliaus VI žodis pasaulines taikos dienos 
proga 

Popiežius Paulius VI Naujųjų 
Metų dieną pasveikino tūkstan
čius maldininkų iš viso pasau
lio kraštų, susirinkusius šv. Pet
ro aikštėje ir kartu sukalbėjo 
specialią maldą už taiką pasau
lyje-

"Brangieji viso pasaulio žmo
nes — kalbėjo Paulius VI-sis. 
Pradedant naujuosius 1970-sius 
metus pažvelkime, kur veda 

muojama ir tobulinama. Pirmu
tinė gi sąlyga taikai kurti ir iš
laikyti yra meilė. Tai nėra leng
va sąlyga, nors taip paprasta 
ir būtina. Mylėti visus žmones, 
visas tautas, nežiūrint to įgimto 
egoizmo, kuris taip trukdo tai
kai ir visam žmonijos progre
sui. Iš čia ir kyla pareiga ypač 
iaunimo širdyse ugdyti naują 
taikos ideologiją. Tai reiškia, 

Ne mūsų pareiga — kalbėjo 
toliau popiežius — yra spręsti 
šiuos klausimus tautų, rasiu, ir 
įvairių socialinių klasių tarpe, 
bet mūsų aukščiausias pašau
kimą yra skelbti visiems taiką. Menkas darbo našumas jau į skirti pramonės įmonių techni 
Mes turime visiems priminti, g^^^ kėlė neišsprendžiamą gal- j niam perginklavimui, valdymo, 
kad visi žmonės savo tarpe y ra ' vosūkį. 1965 m. daryta vadina- Į gamybos ir darbo organizavi-
broliai! Kad vienas kitą turi j m o j į įm o n įų reforma nepateisi-
mylėti, atleisti, susitaikyti ir j ^ v i l č i ų darbo našumui kelti, 
visi turi išpažinti taiką. Todėl Į DaUge>is įmonių turi per daug 
mes sveikiname visus tuos, ku
rie vykdo taiką ir ją skleidžia 
žmonijos tarpe. Ir šiemet, šven
čiant trečiąją pasaulinę Taikos 
dieną, mes kviečiame visas tarp 
tautines organizacijas, visą pa
saulio viešąją opiniją, visus po
litikus, mokytojus, menininkus 
ir ypač jaunimą, visa jėgas pa
švęsti tai didžiajai taikos misi
jai įgyvendinti, kad įvyktų Raš
to pranašystė, kurioie skelbia-

darbininkų. Kai kurios įmonės 
neturi specialybei paruoštų dar
bininkų. Darbo drausmė šlu
buoja. Ministerijose ir įmonių 

mo tobulinimui. Šioje srityje y-
ra labai rimtų spragų". 
Priemones darbo našumui kelti 

Stalino valdymo metu tebuvo 
kalbėta apie įmonių gamybos 
plano vykdymą, nepaisant, ku-

administracijoje darbo drausmė į riomis priemonėmis ir kuria kai 
dar palaidesnė, nes tarnauto
jai darbo metu pakaitomis eina 
pirkti rečiau gaunamų prekių. 
Darbo atlyginimas žemas. 

Ščekino bandymas 
Jau seniau, ypač praėjusių 

ma, .jog "Taika ir teisingumas m e t ų pabaigoje komunistų par-
susitiks pasaulyje ir meilėje pa- tija susirūpino priemonėmis dar 
sibučiuos..." | bo n ašumui kelti. Bandymas da 

Brangieji broliai ir sūnūs Kri-1 rytas per pastaruosius dvejus 
stuje — baigdamas pareiškė Šv. į metus milžiniškame Ščekino che 
Tėvas, kreipdamasis į viso pa 
šaulio tikinčiuosius — visų mū
sų aukščiausioji pareiga yra 

mijos kombinate netoli Tūlos 
yra išbandytas. Iš kombinato 

na jis įgyvendinamas. Pasta
ruoju metu ėmė keiti sąlygas 
gamybos planams vykdyti. Pla
nuotojai patyrė, kad gamybos 
kaštai per aukšti, o gaminiai 
dažnai netinka paskirčiai. Ko
munistų partija ir jos biurokra
tai ėmė daugiau iš darbininkų 
reikalauti. 

Darbo našumui skatinti dėjo 
daug vilčių į mokslo ir techni
kos pažangą, pamiršę žmogų ir 
jo darbo sąlygas. Ir valstybines 
plano komisijos pirmininkas A. 
Drobnys, sekdamas Maskva, 5000 darbininkų ir ta. autojų 

vykdyti dieviškojo Mokytojo i buvo atleista 870. Likusie^ .3 pa- šnekėjo apie mokslo pažangos 
mums pavestą misiją, pagal kas | keltas atlyginimas. Po valymo j talkininkavimą darbo našumui 
dien kartoiamus ma^os žo- \ darbo našumas padidėjo 87' 

žmonijos kelias? Juo einama vis | jaunimas turi pirmiausiai taiką d ž i u s : "Atleisk mums mūsų kai- o gamyba pašoko 80 
prie didesnių dvasinių ir moks
linių laimėjimų. Technika, dar
bas ir pasišventimas laimi vis 
didesnius ir nuostabesnius trium 
fus. Bet ar tie laimėjimai, ne
šantys geresnį ir pilnesnį gy
venimą, būtų tokie, jei jie ne
būtų prieinami viso pasaulio 
žmonėms? Todėl dabartine žmo
nijos pažanga turi paliesti visas 
tautas ir nešti joms vienybę, 
teisingumą, laisve ir visa tai ką 
mes vadiname taika. 

Taika yra tiesioginis, logiš
kasis dabarties pasaulio sieki
mas — pabrėžė Paulius VI-sis. 
Taika yra visos pažangos pas
kirtis ir galutinis moderniosios 
civilizaciios didžiųių pastangų 
tikslas. Todėl mes ir linkime vi
siems Nauiųių Metu kelyje pa
siekti pilnutinės taikos. 

Tačiau, kaip kiekviena ma
šina negali gerai veikti, jei vi
sos jos dalvs nesiderina su pla
nu, pa.sral kuri jos yra padary
tos, taip ir žmonija negali •pa
siekti pilnos harmonijos, iei tai
ka nesuteikia iai tos būtiniau
sios T>usiausvyros. Taika yra vi
so -progreso nradžia ir tikslas 
ir visos žmonijos gyvybinė są-
]vga. 

Kova ir teisingumas 
Kodėl šiandien mes apie tai 

kalbame? Gi todėl, kad mes no
rime ypatingai kreiptis į šių die
nų jaunimą. Jaunimas labiau
siai turi suprasti, kad negalima 
džiaugtis taika, jei ji nėra ku
riama. Taika nėra tai "pastovi 
padėtis", kurioje nieko nebelieka 
daugiau siekti, tik džiaugtis jos 
palaima. Ne! Taika reikalauja 
nuolatiniu pastangų, darbo, pa
žangos. Ji negali egzistuoti, jei 
nuolatos nebus ugdoma, refor-

pažinti. pripažinti, jos siekti ir 
ją mylėti. Tik tada bus galima 
ją įgyvendinti naujuose žmoni
jos papročiuose, jos filosofijoje, 
sociologijoje, politikoje ir visoje 
taikos ideologijoje. 

Tačiau čia reikia pakeisti bru
talią jėgą moraline tvirtybe. 
Kaip žinome, pagrindinis gyve
nimo dėsnis yra kova. Ji yra 
pasisekimo jėga ir daug randa 
sekėjų. Deja, ji yra reikalinga 
ir teisingumo įgyvendinimui. 
Taika ir teisingumas negimsta 
savaime, bet reikalauja rimtų 
pastangų ir naujų idėjų. Tik 
tada, kai žmogus nebus kitam 
žmogui vilkas, kai moralinė jė
ga pakeis brutalinę jėgą, pasau-
lyie galės žydėti taika ir tei
singumas. 

Todėl mes sveikiname dabar
tines žmonių pastangas įgyven
dinti taiką pasaulyje metodiš
kai, kaip tarptautinę instituciją, 
kaip pagrindą derybose ir teri-
torialinių klausimų sprendime, 
bei keršto ir priespaudos panai
kinime. Jau daug yra padaryta 
taikos labui, visų pirma nusi
ginklavimo srityje, atominių g'n 
klų naudoiimo suvaržyme, įvai
rių ideologijų taikingame sugy
vename, bent dalies karinių iš
laidų skyrime ūkiniai besivys-
tantiems kraštams ir taip toliau. 
Ypatingai džiugina tai, kad vi
sas pasaulis pasmerkė teroriz
mą, belaisvių kankinimą, nekal
tų tautu priespaudą ir naikini
mą, civiliniu žmonių kalinimą 
koncentracijos stovyklose, įkai
tų žudymą ir kitas baisybes. Pa
saulio sąžinė nebegali daugiau 
pakęsti panašių nusikaltimų ir 
visu griežtumu smerkia tuos, 
kurie tam nusikalsta. 

tes, kaip ir mes atleidžiame sa
vo keltininkams..." Tai yra sun
ki pareiga, reikalaujanti daug 
aukų, bet tai yra viena iš ak
tualiausiu ir kilniausių mūsų pa 
reigų. Visas mūsų krikščioniš
kumas vra tuomi paremtas ir 
tik tai gali pasauliui atneš+i tai
ka, apie kurią kalba Kristus 
kalno pamoksle: "Palaiminti 
taikieii, nes jų bus dangaus ka
ralystė". Tai yra mūsų šiu me
tu pasaulinės Taikos dienos šū
kis, kuri skelbiame visam pa
sauliui, teikdami apaštalini pa
laiminimą — bai<rė savo žodi 
Šv. Tėvas Paulius VI-sis. 

kelti, net sau prieštaraudamas: 
"Mokslinio tyrimo darM ir 

mokslo bei technikos pasiekimų 
dieigimo p'anai neįvykdomi. Ne
paisant nemažų lėšų, kasmet ski 
riamų šiems tikslams, atskirų 

ekonominis efektas 

— Jūs neturite galvoti, kad 
vienas kenčiate šiame pasauly
je. Galbūt kiti dar daugiau per
gyveno negu jūs. 

AL Solženyc'Ji 

Dalis atleistųjų darbininkų 
gavo darbus kitose įmonėse ir 
statybose Maskvoje. Likutis ap
mokytas kitiems darbams. 

Komunistų partijos centro ko j priemonių 
mitetas pritarė Ščekino bandv- i 5 ^ nepakankamas. No-s res-
mams. Dvidešimt jmonių pasekė Š Publikoje pasiekta tam tikra pa 
Ščekino pavyzdžiu. Jos susidū- ***%*• mechamzuo]ant gamybos 
rė su rimtomis kliūtimis. 1922 I Procesus, tačiau dar nemaža dar 
m. išleistame darbo įstatyme ! bl* Pramonėje, s t a t y b o j tran 

. , , . . . . . . . »»y-x»"fo *o-mėo nV-vri«» a ^ l ^ ^ f l ' * ' 
numatyta, kad įmones atleistie
ji darbininkai turi būti įdarbin
ti. Atleistųjų įdarbininimas ne
lengvas. Jis bus dar sunkiau 
'sryvendinamas žvmesniam įmo
nių skaičiui padarius valymus. 

ūkyje 
s-

atliekama 

1970 m, šoferių Amerikos sunkve
žimių draugija parinko Frank De 
Lucia iš Hamden. Conn. 53 m. 
amžiaus, kuris per 34 m. perva
žiavo 35 mil. mylių ir teturėjo 
tik vieną nelaimę. 

Darbo našumas Lietuvoje 

A. Drobnys aukščiausioje ta
ryboje 1969.X1I.23 d. Vilniuje 
aimanavo: 

"Per lėtai iki pastarojo me
to kilo darbo našumas liaudies 
ūkyje. Dėl to atsirado rimtų trū 
kūmų, vykdant planines užduo
tis kai kurių šakų pramonės 
įmonėse, statybose bei kitose 
liaudies ūkio šakose. Tiesa, šiais 
metais darbo našumas augo 
'sparčiau; respublikos pramonė
je produkcijos išdirbis vienam 
dirbančiajam palyginti su tuo I 
pačiu praeitų metų laikotarp'u i 
pakilo 6.8 r>, statyboje — 7,8^ . j 

Tenka pastebėti, kad šalia Į- j 
monių, pasiekusių aukštą darbo : 
našumą, tebėra nemaža įmonių, j 
neivykdančių net jų pačių nu- Į 
matyto, daugeliu atvejų nepa-1 
kankamo darbo našumo augimo j 
nlano. Visoie eilėje jmonių pa- \ 
lyginti su praėjusiais metais pro 
dukcijos išdirbis vienam darban- j 
čiaiam sumažėjo. 

Išlaikyti sparčius darbo na- < 
šumo augimo tempus — vienas 
aktualiausių dabarties uždavi-; 
nių. Ypač didelį dėmesį reikia 1 

porte, žemes 
rankomis. 

Nepaisant to. kad pramonės 
gamyba ir statyba mechanizuo-
iamos ir automatizuojamos via 
dar nepakankamai sparčiai res
publikos įmonėse ir statybo-e 
guli daug nesumontuotų įrengi
mų. Nesumontuotų įrengimų kie 
kis per pastaruosius dvejus me
tus padidėjo chemijos pramo
nės valdybos, lengvosios, staty
binių medžiasru pramon'ij minai
te ri-hi sistemose. 

Šiuos k'ausimus būtina spręs
ti ryžtingiau, nes tik visokerio-
•nai intensyvindami gamybą, pa
jėgsime įgyvendinti sudėtingus 
respublikos liaudies ūkio toles
nio vystymo planus". 

A. Drobnys nepaaiškina ko
dėl technika Lietuvoje neger-
Hama, o jos įrengimai nepanau 
dojami. 

Sumanymas apkarpyti 
biurokratizmui 

R. Sikorskis, sekdamas So
vietų finansų ministerį V. Gar-
buzovą, pareiškė: 

"Lietuvos kp centro komi
tetas ir respublikos ministrų ta
ryba 1969 m. lapkričio 19 d. 
nutarimu įpareigojo ministeri
jas, žinybas ir deputatų tary
bų vykdomuosius komitetus pa
ruošti ir įgyvendinti priemones 

(nukelta j 5-tą puslapį) 

prasmės šitokio pobūdžio klausimui Pagaliau ji pagiria įkyrų klausinėtoją: "Kad tai 
Mirties valdovo atsakymas į šį klausimą yra įdo- J mes turėtume visada tokį klausinėtoją, kaip tu", sako 

mus savo nesugebėjimu atsakyti. Pasak jo, "Šiuo klau- j ji. Po to ji pradeda kalbėti apie Patį, kuris nėra su
simu net dievai pirmiau abejojo. Tai nelengva supras- siplakęs su žmogumi ir jį vadina Senuoju. "Protingas 
ti" (197). Mirties valdovas taip nori išvengti šio klau- yra žmogus, kuris, mąstydamas apie Patį, atpažįsta 
simo. kad jis siūlo Nachiketui vietoj jo pasirinkti ki- • Senąjį, kurį sunku yra pamatyti, kuris yra nuėjęs į 
tą klausimą — prašymą. Tačiau Nachiketui niekas ki- \ tamsą, kuris yra pasislėpęs oloje, kuris gyvena be
tas nerūpi. Mirties valdovas, negalėdamas išsisukti iš \ dugneje, kaip Dievas; jis tikrai palieka džiaugsmą ir 
šio klausimo, bando jį patenkinti grįžimo į žemę bū-i liūdesį anapus" (199). 
du. Jis sako: "Rinkis sūnų ir anūkų, kurie g y n u s i Kiek toliau Mirtis šitaip kalba apie Senąjį. "Se-
šimtą metų; rinkis kaimenes galvijų, dramblių, auk- nasis yra negimęs, amžinas, nuolat pasiliekantis, j k 

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS 
VYT. BAGDANAVICIUS 

Nachiketas, įėjęs į mirties karalystę, jos valdovo 
neranda namie. Jis grįžta tik už trijų dienų. Jis pasiū
lo Nachiketui pasirinkti tris dovanas. Pirmiausiai jis 
pasirenka gėrybę, kurios dėka jis galėtų numalšinti 
savo tėvo pyktį jam. Mirties valdovas jį užtikrina, kad, 
jam grįžus, tėvas jį atpažins ir bus su juo kaip ir pir
miau. 

Antrasis Nachiketo prašymas buvo šitoks: "ar tie, 
kurie gyvena danguje, pasiekia nemirtingumo?" Mir
ties valdovas, atsakydamas į šį klausimą, pradeda jam 
kalbėti apie tai, kas pasiekiama aukojimo būdu. Aukoji 
mo rezultatas yra "begaliniai pasauliai, tačiau jo atra-

mant į specialų žemės fondą liūs darbus, kuriuos jie yra i m a v r a paslėpta tamsoje", 
daugiau kaip pusę milijono hek tnūsų tautai atlikę. b. kv. ^ ^ ^ ^ p a s a k o j a u m u m s i š E l i a d ė s g ^ . 

——————"-~"~""~—"~—————————————-^— — • dijų žinomą mintį, kad aukojimas vra grįžimas į pasau-
POPIEHŠKAS METRAŠTB [keitimai. Bažnyčios nuolatinį i h o s u k ū r i m o p r a d ž i a . "Ugnies auka yra visų pasaulių 

; augmą liudija jau tai, *ad pra- p r a d ž i a t a i p ^ i r p l v t o S t k u r i o s v r a reikalingos alto-
šventąjam Tėvui buvo įteik-. atais metais buvo Įsteigtos 23 riui; k k i e k j ų i r k a i p j o g t u r i b Q J p a d ė t o s - _ N a c h i ke -

tas pakartojo šį pamokymą: tai, reiškia, jį pasisavino. 
Pagaliau pokalbis prieina prie trečiojo prašymo, 

kurį Nachiketas šitaip pasako: "Yra abejonė dėl žmo
gaus mirties. Vieni sako. kad jis yra, kiti. kad jo nėra. 

ta pirmieji naujo 1970-jų metųi n a u jos vyskupijos ir 7-nios ki-
"Popiežiškojo Metraščio" (An-įtos bažnytinės profektūros. 
nuario Potificio) egzemplioriai, i 
Naujame Vat'kano metraštyje; — Hollywoode yra 1.500 ra-
duodamas pilnas vaizdas da- šytojų, kurie ruošia filmams ar \ AŠ tai norėčiau sužinoti iš tavęs". 
bartinės katalikų Bažnyčios televizijai tekstus, šie 1.500 au Tai yra aukštąsias senųjų kultūrų, įiman 
administracinės santvarkos ir torių paruošia 90^ visų filmų tą. klausimas. Mums jis nėra joks klausimas. 
visi metų bėgyje įvykdyti pa- ' ir 8OS0 visų televizijos tekstų. į me taip paveikti mirties fakto, kad visai nerandame į si ta :, kas uėra praeinančio. 

so, arklių. Rinkis plačią gyvenvietę žemėje ir gyvenk 
ten tiek metų derlių, kiek tik nori" (197). 

Mirtis tęsia toliau savo daug žadančią kalba apie 
įvairius žemės gyvenimo gerumus nuo karaliavimo 
iki muzikinių pasilinksminimų. Tačiau Nachiketo tai 
nepatenkina. Pasak jo, tai tęsiasi tik iki rytojaus. "Net 
visas gyvenimas yra trumpas. Pasilik tuos arklius ir 
šokius ir dainas pati sau", atsako Nachiketas. 

Kai Mirčiai nepasiseka Nachiketo nukreipti nuo jo 
klausimo, ji pradeda su juo rimčiau kalbėti. Ji sutin
ka, kad "gėris yra vienas dalykas, o malonumas — 
kitas. Šie du dalykai, turėdami skirtingus objektus, su
pančioja žmogų" (198). 

Toliau ji pereina prie Paties temos. Ji pabrėžia, 
kad šiam mokslui reikia gero mokytojo. Kai menkas 
žmogus šio mokslo moko. Pats išeina mažesnis, negu 
mažas (198). Tačiau įrodinėjimai šiam mokslui ne 

nėra nužudytas, nors kūnas yra nužudytas. Jei žudi
kas mano, kad jis nužudo, jei nužudytasis mano, kad 
jis yra nužudytas, — tai jie nesupranta, nes tas ne
nužudo, o kitas nėra nužudytas" (199). 

Šiais sakiniais mirties valdovas galų gale atsako 
į Nachiketo klausimą, ar žmogaus mirtis yra reali ar 
ne. Ir atsakymas yra aiškus: mirtis nėra reali. Šis at
sakymas labai derinasi su visa indiška tradicija 

Nors mirties valdovas pasilieka upanišadininkų 
terminijoje, nes kalba apie Patį. tačiau iškeldamas Se
nąjį, jis suteikia tai, ko trūko šiai galvosenai, ši gal
vosena, kaip matėme, išimtinai rėmėsi žmogaus psicho
logija ir jo logika. Tuo tarpu mirties valdovas gana aiš
kiai kritikuoja šią galvoseną, sakydamas, kad amži
nus dalykus galima patirti tik iš amžinybes, kad įro
dinėjimai čia nedaug gelbsti. Kitais žodžiais kalbant. 

t ir Egip- padeda. 'Amžinus dalvkus negalima gauti kitaip, kaip ,. ... ^ . ^ ^,. ' •* * * ™ *Z i S 

„ ° i f. .. , . ,. . ifvft. y . • -• . u J •• liudijanti vaidmenį atlieka. 
Mes esa-,is amžinybės (199). Ji prisipažįsta, Kad ji yra gavu-, 

J (Bu» daugiau) 
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DRAUGAS, pirmadienis, 19T0 m. 12 d. — P i p r o t y s rašinėt i an t sie
nų y ra toks pat senas, kaip ir 
pasaulis. Vezuvijaus ugniakal-
nio užvers to Pompėjos miesto 
sienų į rašai labai vert inami is
torikų, nes jie padėjo daug ką 
sužinoti apie pompėjiečių gyve
nimą, jų rūpesčius ir džiaugs
mus. Tyrinėtojai perskaitė ir 
Amūro s t rė le pervertųjų užra-

St. Louis Missouri žmoniškumo draugijai viena ponia paliko šj šunį ir 
jam išlaikyti 210,000 dol. Kai šuo nugaiš, pinigai teks draugijai. K u o čia 
matyti su viena tarnautojų. Turtingoji ponia mirė 1967 m. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
HELP IVANTED — VYRAI 

M1SCELLANLOIJS K t A L E S l A l t 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 

D Ė M E S I O 

| pgiįaiajg B e t o veikia Notariatas. 
&ERRNA3 perkruusto baldus Ir' Daromi ir liudijami vertimai. Tvar-

sus, ir Jcaziaeno grasinimus, u- Mtus d a i k t U 8 < j , & toIi „ ^ ^ l e 4 . k o m i pilietybes dokumentai. Pildo 
politinius skelbimus. Štai vie- i dimai ir pilna apdrauda. 

2047 W. 67th Place - WA 5-8063 

RADIO PROGRAMA 

nas j ų : 
"Tas , kur is neat duos savo 

balso už Kvinktą, tegul bus per 
vary tas per miestą r a i t a s an t 
asilo". 

Bazilikos sienoje buvo įra
šas : "^ 

"Suavis svajoja apie pilnus 
ąsočius vyno". 

B A N G A 
TV, Kadio, Stereo, XV antenos, 
Air-conditioners. Pard, ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudenas E. Šimulis 

RICHMOND ALTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

j Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
P *rVT\'mcw A * AIUIK « 1. « ' p a t>' r« mechanikai. Elektroninis mo-
r . N E D Z I N S K A S , 4065 A r c h e r A v. toro patikrinimas. Vilkikas. 
Chicago, BĮ. 60632. Tel. YA 7-5980 ?*•- G R «-31*4 arba GK 6-3353 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus. 

mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PŪBUC 

4259 & Maplewood A v., CL 4-7450 

M A C H I N E 
OPERATORS 

Turret Lathe 
Radial Drill 

Milling Machine 
Mušt have 3 to 5 years 

e.vpenence. 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, i i stoties! 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- | 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai | 
po pietų, perduodama: vėUausių j M e c h a n i c a ability and sood'vrork 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 

i mentarai. muzika dainos ir Mag-
mmmm j dutes pasaka. Programą veda — I Steady work. Top wages. Group 
ba*o I Steponas J. Minkus. Biznio reika- insurance. 

lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gelių bei dovanų krautuve, 502 E 

M A C H I N E 
ASSEMBLERS 

lical ability and gooc 
record will ųualify. 

A P P L Y 

M I S C E L L A N E O U S 
PLĖŠRUSIS VILKAS I gas. Jis grobia v=sa ką nutver-

[ damas — avis, ožkas, kume-
Vilkas (canis lupusi panašus liukus, paršus ir kita. Apipuolę 

J didelį šunį. Kūnas apaugęs pil- j avių ar kitų gyvulių būrį, vo
kais plaukais. Pailgas ir laibas Į kai stengiasi visus išpiauti, nė 
liemuo baigiasi stora, gauruo
t a , nusvirusia uodega. Kojos 
aukštos ir s t ipros , bukais na
gais . Akys įkypios. ausys sta
čios ir labai judinos. Viikai mėr 
s>ta gyventi titakkna girioje ir 
tyruliuose. Maisto medž'ot1 ei
n a naktimis, bet alkani vilką; 

i r dieną slank ; >ja miškų pakra? \ 
čiais. Vasarą, kai vilkai auga 
j ie gyvena še'.monvs, o žiemr 
— būriais. Tuo būdu jiem leng
viau nuo bado gint : s. Medžioda 
mi pasiskirsto d a r b a s — VJCH' 
eina varovais, kiti — šauliais 
Sunku tuo motu miško žvėrių 
g y v a m beišlikd. Kartai3 vilkt; 
gaujos puola ir žmogų, ypač" 
žiemos metu. Yi'-vas yra ža1in 

vieno gyvo nepalikdami. 

Patelė, pavasati /eda 4 - 6 vai 
kus. Vilkiukai °p n 0 akli, bet 
veikiai užauga. Rudeni j au eina 
medžioti drauge su seniais. Vil
kas gali gyventi i^i 12 -15 me
tų. Tačiau reta kur :am jų ten
ka sulaukti senatvė:-* dažniau-

I šiai medžiotojai nukauna nes 
j vilkų kailiai t inka žibioms ksl-
1 liniams. J . Mškns 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų. Gyvybes, 
sveikatos, biznio. 
automobiliu. 
Patogios išsimo
kė j imo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 
• ll.lUIUM.11,,1 :.,;,.«H.im«į<|Į.. l.,..'li!l.į-,.i^. UI ' * i i . ,, ,||lį,iį 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūsių grindis 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

Beveik naujas 4 moderniu 
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krautuve - Brighton Parke. 
muySSeSSL tfUtZ b a ? S | Broadway, So. Boston, Maas. Tel $ E R V I C E M A C H U N E 
antras tuMia*. 4* ir h©ckwell | AN 8-0489. Ten pat gaunamas h. 
*1S-600 dienraštis "Draugas". 
Š I M A I T I S R E A L T Y 1 

Insuranoe — Income Tas 
Notary Public 

2737 W. 4Srd S t — CL 4-2S90 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — PB 8-2233 

P A R D A V I M U I 
• , » . « » • » « . . « . « • • . . . . . . . . . . . . a 

G ARB AGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLES 

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

HELP WANTED — MOTERYS 

D A Ž Y M A S 
I U I A I DA2AL KAMBARĮ -
ALAL KILIMUS IR BALDU-

i BUDIS — T A CL 4-1050 

NAMUOSE B E MOTINOS reika
linga moteris būti su mokyklinio 
amž. vaikais — 15, 12 ir 10 metu 
amžiaus — e naktis per savaitę. 

•a«£al«lllllftftlllftMftl««ft4MtMi«MM«M«M*«a«« 

i£0'S SINCLAIR SERVICE 
JLKOJSAS FBJLNCK.CS 

cabdžial, Sankabom, Iran^mlsijot 
lune-up ir Motoru ttemonta* 

5759 So Western Avenue 
Kampa* 58tb Street 

feL — PRospect 8-9533 
. .<<">t i t i la 'Mtt tMHHHIi 

G Ė L Ė S 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
G E Ž A U S K Ų 

Beverly Hills Gėlinyčia 
.443 W. 63rd Street. Chlcago. niinoi* 

Tel. PB 8-0833 — P B 8-0834 

A. A B A U R00FING C0. 
lateigra priei 49 metus 

Dengiame vltm rt t lu storus. Taiso
ne arba dedame naujus ltamlnua, ri-
oas, nutekamuosluj vamsdirua Da 
*om. i i lauko. Taisome mflra "tuck 
sointlng". Pilnai apsidraudė Vlsaa 
larbaa garantuota*. 

A 1-6047 arba R0 2-8778 
^pskaičiavlmsi nemokamai 

-3V»ntbtnW**» >v»+ Irm+n- l«fy. 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, | 
MEDICINOS IR = 
KITOKĮ PASTATAI 

Niekur geriau 
Pulkus 2-Ju aukštu mūras — 6 ir 

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

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningu pajamų- Marąue-
tte pke. $26,950. j Tėvas dirba naktimis. Atskiras kam-

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. '. barys. Patogi vieta gyventi. Tolimoj 
virtuve ir vonia. Naujas gazu Sildy- i P į etų daly. Skambinkit nuo 12 v d 
mas. Sausas jrengtas beismentas. iki 5 v. v. 388-9149 Kalbėkit an' 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockweil. gliSkai 
$21,800. 

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marquette pke. 

2 po 7 kamb. tvirtas mflras, alu-
minum. langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,500. 

C 0 M P A N Y 
2310 W. 78th Street 

CHICRG0, ILLINOIS 
MECHAN1C — SET ITP M\N 

Excellent working conditions. Good 
benefits. 
OTTEN MANTFACTURING CO. 
8340 S©. Birkhoft Chicago, I1L 

Phone — 487-9191 

WAITRESSES — CASHIERS. Full 
or part time. Days & eves. Salary 
open. Hrs. 11:30 a.m.-ll pjn. daily. 

PAGODA RESTAURANT 
Golf Mill Shopping Center 

Niles, Illinois Tel. 296-5329 

M 5 7 West Gdth Stree* 
TeL H Z 4-7482 

VALOIS REAL ESTATE 
2458 W. 69th St R£ 7-7200 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO ;qiWiiwin»MfflBiii!iHiJMea 

10% — 20% — S6% pigiau molteedt T W f » T / % c C* f t už apdrauda nuo ugnies ir automo- * » « ' " » , i j i u -

w»Twm z A r o L i s sėliai. Durys 
3208 % West 95th Street 

Chicago. Blinois 
Tel. GA 4-8654 tr GR 8-4339 

Langai, Ryn-
os ir Turėklai 

SUJKUI Denise Atkins, 21 metų am
žiaus, neprisipažino esanti kalta 
Los Angeles byloje, kurtoje ji kal
tinama nužudžiusi aktorę Sha'on 
Tate ir šešius kitus asmenis. Ji vėl 
sugražinta j kalėjimą. 

T E L E V I Z I J O S 
:?tsaIvotc5! ir paprastos. radijaJ 

stereo. oro vėsintuvai. 
PardavknaB tr taisymas 

?. M I G L I N A S 
Sraotuve Marqnet te Pke. 

'346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namu tel. — PR 6-1063 

A. VII-lhriAS 

M O V I N G 
Apdraustas perkraBstyms* 

įvairia atstumų 
823 WEST S4th PLACE 
Tf4ef FBontler 6-1882 

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTVG & SH hlKV METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westera. CbJoago 9, IU. 

Marquette parke, mflrinis, du bu-
I tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
| patalpa. Morgičius galima perimti 
I su 5%% 21,900. 

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

Marquette Pke, Mūr. S butai ir pa 
\ talpa bizniui arba rastinei. Pigus 
i $43,000. 

Marmiette Pke. Mflr. 5 kamb. bun-
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,990. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st S t — RE 7-9515 

5^4 kamb. 9 metu mūr. split-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500. 

2 butai po 5 kamb. prie 70 Ir Tal-
Į man. $27,500. 

8 kamb. švarus mūr. bungaknr 
! Marquette pke. Tuščias. Galima tuoj ! užimti. $19,500. 

8 kamb, (4 mie«.), 18 metu mOr. 
I bungaiov. prie 72 Ir Caiifornla 

$24,700. 
1% aukšto svarus med. prie 65 tr 

Western. 5 ir 4 kamb butai 37 p. 
- sklypas. Dvigubas garažas, $16,900. 

5 kamb., 20 meta mfir, rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 mai. garažas 

' $19,590. 
11 botu, 10 meto. S-Ju aukštu mS.r 

namas prlt 71 Ir Callfornla. $152,909 
SI p. ttnfcammi statybai sklypas 

prie 72 ir Map1e>wood 8 K>.5«e 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st S t — Tel. 925-6015 

B E A U T I C I A N 
Full or Part Time 

River Grove Location 
PH0TH 456-8383 

GENERAL OFFICE CLEEK 
Varied & Iuteresting duties in 

small, congenial Invt-stment Com-
pany office. 

Good Stai-ting Salary, 
Company Benefits. 

MUŠT TYPE 
CALL RALPH "vVIS>JIEWSKr 

DOBBS DfVESTMENT CO. 
777-8640 

EXPER. DICTAPHONE TYPIST 
For large No. Side Co. Good figure 
aptitude required. Excell. cond's 
and benefits. Apply Carl Pietsch. 
TRACTOR SUPPLY COMPANY 
4747 N. Ravenstyood, tel. 334-7900 

Platinkite "Draugę". 

Skelbkites "Drauge". 

HIGH VVAGES 
New mfg. plant in Broadview. Mig 
welders, shear operatore, press 
brake aperators. 

PATE MANUFACTURJNG CO. 
2625 S. 21st Ave., Broad\iew, 111. 

FULL TTME MAINTENANCE 
AND RECETVTNG 

Steady work. Good conditions. 
Mature Man. Apply: 

L E S T E R " S 
125 Plaza, Park Forest, IUinois 

TELETYPE OPERATOR 
Experienced on ASR 35. Full time 
— Permanent. Apply in Person. 

TENNECO CHEMICAL INC. 
5366 No. Elston Avenue, Chicago 

Call — 286-5333 

O N - C A L 
W A I T R E S S E ' S 

For Bancpets 
A p p l y 

W G N CAFETERIA 
2501 Bradley Place 

Age — 21 to 40 
ASK FOR BESS GALGANO 

HELP WANTED VYRAI 

Jr 

Chicago Savings 
^ tnd Loai Attoeiatioi SAFETYi 

'OUP. SAVINGS 

INSURED 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jie plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimu kai-
aos visiems prieinamos. 

Remkite tuos biznierius, kurie 

skelVisi dienraštyje "Drauge". 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti 

i i . / - J r 
R E A L E S T A T E 

Cerlifikatg sa«ksJtoe 
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $1.000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai. 

Sąskaitos apdraustos iki $20,000. 

Ant visq knygelio 
oaekaito 

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ. IŠMOKAMI KAS 
TRYS MĖNESIAI 
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DRAFTSMAN - DESIGNER 
Nuolatinis darbas. Mechaniški projektai, paruošimas "lay-

outs" ir pagaaninimas braižinių jvairiems mechaniškiems ir elek
triniams produktams. 

Pageidaujama turintis nors kiek mokslo inžinerijos srityje. 
Puikūs priedai, įskaitant apmokamas atostogas ir "major medic-
al" draudimą. 

SHOOTING EQUIPMENT. INC. 
2001 North Parkside Avenue 

Chicago, Illinois 60639 Tel. 889-6200 
=P 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVLMAS: 
• Vaeatioa Club 

College Bonus Saving* 
• Hcsne Mortgage 1-oan.s 
• Home Impro\ement Loans 
• Chrtstmas Club 
• Insnred Family Savings 

• Notary PuWfc Service 
• Free cofranunity rooms for 

your organiz'n meetings 
• Cash cheeks and pay all 

faimily bills with our spc'l 
money order chedks 

• Sell & redeem U. S. Bonds 
• Two large free park'g lots 
• Save-by-Mail Kits 
• Travelers Oliecks 
• Safe Deposit Boxes 

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

6245 SO. WESTERN A V E TEL. GR 6 - 7575 
H O U B S : Mon 12 PM. to 8 P M. Tues. 9 to 4, Thura. k. Frt. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30 

SALES • HORT6A0ES • MANAGEMENT 

IRJB S J L 
Mam3en of 1LLJB. 

A L E X i A T A S — R E A L T 0 R 
Mate office 572? W. Cernsak RdU Cicero, HL TeL OL 6-2288 

! Turfcne iimtnaj namo Cicero je, Berwyn«, Biverside, Lft Grange Park 
ir kitaose vakarioioo* prtemiesfioose. Praiome •hiiliH | mOj« Įstaigą 
it išsirinkti ta katalogą 
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NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W, 63rd STREET TEL, 471 -0321 

D £ M E S I O ! 

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

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

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal. 
autobiografiniai atsiminimai 3,50 

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

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis 
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 1.00 

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

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 3 00 

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00 
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APLEISTOJ! PLUNGĖS PAŽIBA 
Komunistas korespondentas žavisi grahi Oginskiu ir pik
tinasi komunistiniu aplaidumu 

JURGIS VĖTRA 

Specialus korespondentas M. 
Mirskis, susižavėjęs Plungės par
ko grožiu, pagautas romantiškos 
gaidos, pamiršta peikti feodalą 
Oginskį. Komunistams neįprastu 
būdu apleistoje parko pavėsyje: šė ąžuolų giraitę, ganosi arklys"... 

džius. 
"Tuo už vartų — sodas. Šakos 

aplaužytos, kai kur supuvę ka
mienai... Nejudinti plėšiniai"". 

Pievaitėje, kuri kažkada puo 

jis bando priminti praeities didy
bę ir šių dienų pilkumą (Kom
jaunimo tiesa, XI. 16. Ns. 224): 

"Juoduoja dumblu užnešti 
tvenkiniai. Sako, kažkada skai-

' driame vandenyje plaukiojo keis
tos žuvys, o lelijų kaimynystė-

: je nardė gulbės". 
'Supuvusių lapų, šakų krūvos... 

Negi nėra kam sutvarkyti?" 
'Už tvoros — gėlių oranžeri-

statytų pasakišką kainą, paskir f į n a m i a i Daugybė gėlių, 
sargybinių ir saugotų labiau u ž I Matyl, gelimnky^es uk,s. O par-
„v;*.* ,~.T~A; * - • »- • - I ke — ne vieno žiedelio . 
akies vyzdį, kaip nacionalini tur- i ,— • , , ... 
•„ n„+ r>i • i J i . Pne raudonų plytų pilies su 
tą. Bet Plungės šedevro plotas! . .T v. ~ 
n ~ » y ( c u i ^ „- • - i varpine — pomidorų ežia. vje 
apie 45 nektarai, io nepaversi sa- . i • • , 'resnės lonmio meno eksponatu. Ir, gali-

"Jėigu jis galėtų sutilpti keleto-
}e kvadratinių metrų, jeigu jį ga
lima būtų įsprausti į drožinėtus' 
rėmelius kaip tapybos kūrinį, jį j 
būtinai padėtų į muziejų, nu-i 

vietos daržui neatsirado. 
i Krūva lentų, malkų, šiukšlių, 

mas daiktas, todėl (kitas priezas-' r, • J - -V 
*î  *i~.; „ i H\xL -i ! Pasirodo, si pilis 
tis tiesiog sunku rasti) sis puikus 
gamtos ir architektūros kūrinys 
atrodo pasigailėtinai. 

rajoniniai pio 
nierių namai. Še tau!'* 

"Ganosi juodmargė karvė. Ji, 
tur būt, labai patenkinta". 

"Stovi namas be durų ir lan
gų. O kažkada buvo pastatytas 
su skoniu. Sienos neblogai užsi
laikiusios. Ant kampo anglimi 
parašyta: Šiame name gyvena 

Mes turime galvoje garsųjį 
Pkmgės parką. Seni žmonės dar 
prisimena tuos jaudinančius įspū
džius, kuriuos jiems paliko apsi
lankymas buvusiame grafo M. O-
ginskio dvare. Čia buvo tūkstan- šmėklos. Praeivi, saugokis šmėk 
tis ir vienas stebuklas, legendos lų. Jcs labai klastingos. Atrodo, 
apie juos išliko net iki mūsų die- .kad kažkas rimtai pajuokavo." 
nu- "Toliau — didelis originalus 

Babrungo upelis ištekantis iš; raudonų plytų pastatas Pusiau 
garsiojo Platelių ežero, raityda- sugriautas. Berniukai žaidžia ka-
masis tarp medžiais apžėlusių kai- rą..." 
vų, sustingdavo veidrodiniuose "Prieš grafo rūmus ganosi ož-
tvenkiniuose, kunkuliavo ir Nieko sau... Gal dar neto-
|"o ties akmeniniais krioklių slenk- liese ir kiaules pamatysiu?" 
sčiiais, tyliai čiurleno po ažūri-1 "Grafo rūmai — nuostabūs. 

KT , . „ , , j o — Pasaulyje yra daugiau kai Nuo ko ginu gamtos šedevrą?5, *T J _ . ^° 
, . T v . . . . ~. , bų, negu tautų. Tautų pr.sKai-

, ' I I A k o m i 711- * w -r- -r r 

čiuojama apie 1,300, o kalbų 
apie 3000. Yra kalbų, kuriomis 
kalba įvairios tautos. Pavyz
džiui, angį škai kalba JAV, Ang 
Kjo8, Kanados ir Australijos 

M. Mirskis, nesuradęs kaltinin-1 gyventojai. Tačiau Beig.joje kai 

j Nuo berniukų, žaidžiančių būvu 
šiuose grafo arklidės griuvėsiuose 

Į karą, daužančių lazdomis kašto
nus? Sargų, saugančių ožką, kar
vę ir arklį? Ar blogų valytojų?" 

ko Plungėje, ėmė jo ieškoti sosti
nėje. Jis pasirinko klaidų kelią. 

Bent gerai, kad jo šauksmas 
plačiai nuaidėjo ir net mus pa
siekė. 

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 

50 KUNIGŲ 

Dvylika vaikų ir dvi moterys prisiglaudė mokykloje, kai potvynis juos iS-
varė iš namų Clinchportt, Va. 

- Popiežius Paulius VI spe
cialioje audiencijoje priėmė 
Šiaurės Amerikos popiežiško
sios kolegijos Romoje penkias
dešimtį naujai pašventintų ku
nigų. Jų tarpe buvo ir Ameri
kos lietuvis kunigas Juozas An-
driulion's. Betarpiai kitoje au
diencijoje Šventasis Tėvas pri
ėmė tarptautinės pasauliečių 
apaštalavimo Tarybos dalyvius, 
susirinkusius Romoje aptarti 
tarptautinio pasauiečių apašta
lavimo (kongreso parengimą. 

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

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje': 

Knyga nėra tik teologine, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 

niais tilteliais, permestais per ka
nalus. Žalias parko apdaras už-

Virš frontono — skulptūrinė 
moterų grupė su deglu. Dievo 

burdavo savo spalvomis visais me skulptūros... Prie centrinio įėji-
tų laikais. Čia puikiai jautėsi žili[ mo lentelė: "Plungės statybos te-
ąžuolai, po kuriais kažkada pago- j chnikumas". 
nys aukodavo aukas dievams. Tar i "Kuo paverstas fontanas! Kaž-
po kaštonai ir liepos, retos spyg- ; kas, matyt, pagalvojo, jog čia tin-
liuočių ir krūmų rūšys. Alėjos, kamiausia vieta metalo laužui ir 

Pirmininkas nežinojo, kokia minklas, relikvija... 
parko būklė, kiek ten medžių, Norėjosi paspausti ranką jam 
kokia jų vertė, kokie numatyti už teisingus žodžius ir teisingas 
rekonstrukcijos darbai. mintis. Be: aš nebežinojau, ką 

—Šito klauskite komunalinių daryti. Ta: ką gi man "piktai iš-
įmonių kombinato vadovų. barti"? Gal būt, komjaunuolius, gausios istorinės medžiagos tinka 

—Taip, su šituo parku tikra nevykdančius rajono komiteto pa Pasiskaityti kiekvienam lietuviui. 
bėda. Miegstas statosi, auga. Tiek liepimų, pionierių rūmus, gėlinin tesidominčiam Uetuvos istorija ar 
rūpesčių, kad apie parką net gal- kystės ūkį, statybos technikumą 

ar miesto įmonių ir įstaigų vado
vus, ignoruojančius vykdomojo 
komiteto nurodymą? 

voti nėra laiko. Žinoma, gaila... 
Gražus mūsų parkas. — Kazys 
Raudelis gana atviras. Jis pava
duoja komunalinių įmonių kom
binato direktorių ir ne viską de
taliai žino. Tačiau šį bei tą galė
tų pasakyti. Beje, kodėl žurna
listas kreipėsi būtent į jį? Išsames
nę informaciją galėtų duoti mies
to vykdomasis komitetas... Ach. 

jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $300. 
Galima įsigyti "DRAUGE". 

REMKITE "DRAUGĄ". 

takeliais susiliedavo į vieną archi I kitokiam šlamštui - padangom, ^ k a § ? ^ k ą ^ p & ^ ^ l 
seniems kaliošams. Pakilo pulke
lis laukinių ančių..*." 

"Upelyje —valtis. Valtyje — 
vaikinas su meškere". 

Nesuprastas skundas 

M. Mirskis nešė parko skundą 
į Plungės įstaigas, bet parkui ne
padėjo: 

"Plungiečiai myli savo parką, 
didžiuojasi juo. Tačiau nuo mei
lės ir dūsavimų parkui ne leng
viau. Gal net sunkiau. Savo lai
ku čia buvo rengiamos jaunimo 
šventės, festivaliai. Jaunuoliai 
padarydavo savo žaliajam bur
tininkui meškos paslaugą. Po 

kams. Taip Plungėje pasirodė 13 to čia įrengė kažką panašaus į 
-mėtis lietuvis berniukas, kurio: kavinę. Ir Ši išgėrimo įstaiga 
vardas vėliau pateko į pasaulinės i taip pat paliko nemažai purvinų 
kultūros istoriją, — Mikalojus | pėdsakų. 
Čiurlionis. 

tektūrinį ansamblį su grafo rū 
mais. Mlmatiūrinės pilies varpi
nė skaičiavo laiką Varpo dužia* 
sklido po apylinkes, pranešdami 
miestiečiams eilinio kamerinės 
muzikos koncerto pradžią". 

Praeities didybė ir dabarties 
menkybė 

M. Mirskis bando sugretinti 
praeities didybę ir nūdienę men
kybę, kurią ugdo šio meto pik
tieji žmonės: 

"Grafui buvo nesvetima ir pa
garba liaudies talentams. Tai jo 
dėka dvare buvo atidaryta mu
zikos mokykla talentingiems vai-

Taip, Plungės šedevras turi 
savo biografiją, tūkstančiais gi
jų susijusią su lietuvių tautos is
torija ir jos menu. Ir juo sunkiau 
atsakyti į klausimą, kodėl mes to
kie nepagarbūs brangiam pa
minklui, kodėl taip lengvai pa
mirštame, jog mes atsakingi už 
jo apsaugą, kodėl leidžiame lai
kui ir piktiems žmonėms jį griau
ti? 

Aš čia buvau rugsėjo mėnesį. 
Vaikščiojau apžėlusiais takais, 
alsavau dar išsaugojusių savo pir I rus jos prižiūri blogai. Buvo po-
mykštį grožį alėjų gaivumu ir sėdis, iškvietėme vadovus. Barė-
rašiausi į bloknotą karčius žo-1 me. Jie žadėjo... 

— Parkui reikia gerų rankų. 
Bet mūsų žmonės dar nesąmonin 
gi, - aiškina komj. raj. komitete. 
Mes kartais rengiame reidus, gau
dome žvejus, skalbėjas. Ten už
drausta meškerioti, skalbti balti
nius. Bet kas iš to? 

Žinom. Žinom, — atsiduso 
miesto vykdomojo komiteto pir
mininkas Kazys Ašmontas. — 
Bet ką mes galim padaryti? Lie-
pėm miesto organizacijoms ir į-
staigoms rūpintis parku. Savo ba 

nauja speciali penkių žmonių 
brigada. Du sargai ir trys valyto
jos. Ganyti karves, ožkas, arklius 
draudžiama. Tačiau atrodo, sar
gai blogai sergsti. Melioratoriai 
pradėjo valyti tvenkinius. Jiems 
sumokėta 7217 rublių, o jie tru
putį pasikapstę ir išėjo. Žiemą 
bus dirbama toliau. Yra rekon
strukcijos planas... Yra lėšų. Nė
ra žmonių, specialistų. Ir, apskri
tai, kas sugalvojo įkišti parką 
kombinatui! Kokia čia komuna
linė įmonė? Tai juk kultūros pa-

A.-f-A. KATHERINE BUDGINAS 
PO TĖVAIS JANUŠAITYTE 

Gyveno Montello. Wisconsin. o anksčiau Chicagoje. 
Mirė sausio 10 d., 1970 m., 3 v. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskrities, Nevarėnų 

miestelio. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko jlideliaaie nuliūdime giminės Lietuvoj ir draugai. 
Laidotuvėmis rūpinasi Klementas Jasaitis. 
Kūnas pašarvotas Lach-Lackawicz koplyčioje. 2424 West 

69th St. Laidotuvės įvyks antrad., sausio 13 dieną iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j švč. Mergelės Marijos Gnrmo pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. P̂ô  pamaldų bus> nulydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę? giminės Lietuvoje ir draugai. 
Laidotuvių direkt St. S. Lach ir Sūnūs, Tel. RE 7-1213 

\Vilkmson mokvkloį. VS/oodvilte. Miss . tik du vaiicai benko tarp 
mgcų vaikų, kai buvo panaikinta segregacija. Tai broliai Bi©wa: 
Jeitame. kitas ketvirtame skyriuje. 

1J89 

LIET. ŪKIO NEGALAVIMAI 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

valdymo aparato struktūrai to
bulinti ir jo darbuotojų skaičiui 
mažinti. Tuo tikslu turi būti per 
žiūrėtas trestų, kombinatų, val
dybų bei kontorų tinklas ir lik
viduotos lygiagrečiai veikiančios 
ir nereikalingos organizacijos, 
pašalinti įmonių, organizacijų ir 
įstaigų etatų nesaikingumai. Nu 
matyta ateinančiais metais su
mažinti valdymo aparato išlai
kymo išlaidas respublikinio ir 
vietinio pavaldumo ūkyje 7,1 
milijono rublių. 

Atitinkamą užduotį sumažinti 
valdymo išlaidas gaus iš sąjun
ginių ministerijų taip pat Lie
tuvos sąjunginės respublikinės 
rninisterijos ir žinybos. 

Minėtame nutarime respubli
kos ministerijos žinybos. Darbo 
žmonių deputatų tarybų vykdo
mieji komitetai, įmonių, orga
nizacijų ir įstaigų vadovai ipa-
reieroiami užtikrinti, ksd dar
buotojai, atleisti iš valdymo a-
parato rysrum su įgyvendinami-
mis priemonėmis, būtų įdarbin
ti". 

Komunistų partija atkreipė 
dėmėsi tik i įmones. Ministeri
jos ir viešosios teisės administ
racinės ištaigos neliečiamos. I-
moniu tarnautojai ir darbinin
kai tebus iš vieno? į k'ta per-
kekiinti. šis užmojis liečia at
skirus asmenis, ypač neparti
nius, o ne kovą prieš biurokra
tizmą, kuris neatskiriamas nuo 
tarvhi.ięs santvarkoa 

MIDJLA>*D B-vg patar
nauja taupant ir duod ^ 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimą 
ir esame pasiruošė Jums 
patarnaut i atei tvj . Sas-tos 
apdraustos ibi S20.0O0.O0. 

O 
F-ar.k Zogas. PTetident 

AND LOAN ASSOClATiON 
4C40 ARCHER AVENUE 

CH1CAG0, ILLINCIS $0632 
PH0NE; 2SM470 

baraa prancūziškai ir (flaman
diškai, Šveicarijoje — vakiška. 
prancūziškai, itališkai, Sudaaie 
vartojama 117 kaibų, Konge 
net 500. 

Premijuotoji 

BRONIAUS ZUMERIO knyga 

Dabarties sutemose 
vra intelektualia: ir kartu papraš
ai parašytas veikalai. Knyg^-
.vade Aloyzas Baronai rašo: "Kn\ 
?a bus miela skaityti kiekvienam 
uriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuo'at niai pokalbiai apie me 
žiagą ir įtempimas siekiant vi.' 
•iesnio užsit.krinime žemėje. 

Aplankas P. .Turkau«. 188 psl. 
ir.a 2 50 dol. Išleido Lietuviško;-

nyfos klubas. Galima jsigyt-
'»rauge" asmeniškai ar paštu. 

Utnoi.fi State gyventojai nrte kalno* 
turi pridėti 5% mokesčic. 

Ona Kensevičius 
P a c a i t £ \u pavardv Montrimas 

Gyv. lOSIS S. Indiana A ve. 
Mi r t sausio 10 d., lS»7u m., 

1:46 \»1. . su laukus senatvės. 
Gimč T.i. tuvoje. Ki'.o iš Tau-

ruKfin ipskr . , Ausfoikivio kai
mo. A:m-rikoje išgyveno 58 m. 

l 'asniko didelutm*- nuliūdime 
sūriui Stanley Kfnceuick . mar
ti Julija. 3 a n ū k a i : ALary-Anse. 
Kris t ine ir S taa ley Kenae'vvich, 
J.-., sūnėnas Vladas Montrimas 
ir jo Seimą, dukterėčia Bronė 
Bildu&as ir jos šeima, 3 švo-
geria i : Juozas. Benedaktas Ken-
seri«'iai ir Valerijonas Kvįet-
kauskas ir vksu ju šeimos, vie
na švo*rerka Kranees Misiūnas 
ir >ois šeima, d a u g draugu ir 
pažistanni. Lietuvoje liko bro-
lss ir sesuo. 

Velione buvo mirusio Igna
co žmona ir mirusio Antano 
mot ina . 

Buvo amžina narė T.T. Ma
rijonu bendradarbiu , šv. Ka.-
2:miero Seselių rėmėju ir T.T. 
Jėzui tu ordino. Pr iklausė prie 
L.R.K.S.A. S3 kuopo- ir 9-to 
W a r d o liet. demokra tu klubo. 

K ū n a s pašarvotas Le«>nar<J 
kopiyčioie. 10821 S. Michigan 
Ave. Laidotuves įvyks antrad. . 
sausio 13 d. iš koplyčios S:So 
vai. ryto bus at lydėta j Visų 
šventų parap. bažnyčia, kurioj 
įvvks eredulingos pamaldos u i 
ve'ior>ės siela P o pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

Vuoširdziai kviečiame visus 
ąimines. drausrus ir r»a?istamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Xulrodv: 
minės. 

Sūnūs, mar t i tr gi-

1-a.id. di rekt . Leonard Bu
k a u s k a s ir Sūnus, Telefonas — 
CO 4-2228. 

MZEIEPEVANS 
FUNERAL HOME 

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Puiklug FacUitiBM 

B845 SOUTH VVESTERN AVE. REpobBc 7-8SO0 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MflROUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 f si Street Tel. 476 234b 
1410 S c 50th Ave., Cicere Tel. TO 3-2108-09 

AffiSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S O N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West Mlth Street 
Didžiausias Paminklams Plano 

Pasirinkimas Visame Mieste. 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nno kapinio 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — 0ERALDAS F. DAIMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

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

ir LR 3-9852 

Teief onas — YArds 1741-2 

Didžiojo poeto Danr5« intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis. 

Naujasis Gyvenimas 

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty-
molis, Goethės, Šilerio, Šekspyre 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom. įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 
niinota State *vyant»Jat pr 'e kalno* 

turi pridčti h% mokesčio. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C. LACK IR SONOS 
'LACXAWK3) 

2424 W. f^th Street X*. BEpoMfc 7-121S 
2814 W. 23rd Place TeL llrginia 7-667Ž 

PETR,\S BIELIŪNAS 
4S48 S. California A ve. TeL L.4fayette S-S57? 

ANTANAS M, PHILLIPS 
5307 S. IJ tnanJna Ave. T N . YArds T-ft4n* 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HaJbted Street TeL TArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 S. IitasAica Ave. TeL YA 7-1138-11^ 

VASAITIS - BUTKUS 
144« S. 50th Ave., Cicero, m. TeL GL 2-1003 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. sausio mėn. 12 d. 

Chicagos žinios 
LANKYTOJAI MOKSLO IK 

MENO MUZIEJUJE 

Chicagos mokslo ir pramonės 
muziejų 1969 m. aplankė 3,261-

X Lietuvos gen. kons. dr. P . ! 9 8 3 asmenys. Tai apie 100,000 
Daužvardžk) laiškas, buvo, kaip : d a u ^ a u n e S u m e t a s P " ^ t a i-
minėjome, išspausdintas " C h i - ! T a i * • P**1^1 m e t a i * e i l ė s ' 
cago Today" dienraštvje ir taip : k a d a iankytojų šilaičius peršo-
pat "Chicago Daily News" dien ** txis mdlijonus. 
naštyje. čia konsulas primena 
komunistinės okupacijos žiau
rumus Lietuvoje ir iškelia iSov. 
Rusijos veidmainišką politiką. 

TERMINAS 
AUTOMOBILISTAMS 

*Lituamis*' žurnalo rei-

Chicagos automašinų vairuo
tojams naujos lentelės ir ma
šinų mokesčiai reikia išsiimti 

kabus penktadienio vakare J. U - ^ ^ 1 5 d P o t o 6 d i e n x > s 
Jasaič* bute, Chicagoje, b u v o i ^ y a l v i s i e m s ? ^ y a ž i n ė s s u 

LEMONTO UE TUVIAMS KALB£S 
KONGRESMANAS EDWARD. J. 

DERWINSKI 
Chicagos -kaiminystėje, -Le- Į P O vakarienės ir kongresma-

monto apylinkėje jau eilė me- j no kalbos visi dalyviai galės iš-
tų, kai kuriasi lietuviai. Gi pa- ' kelti jiems rūpimus klausimus, 
skutiniuoju metu jų pagausėjo j liečiančius tiek šio krašto da-
ir Lemonto apylinkės lietuviai j bartirų gyvenimą, tiek mūsų 

i reiškiasi kaip gerai organizuo- j tėvynės problemas. Rengėjai pa-
j tas Chicagos lietuvių kaimy-! geidauja, kad klaus mai būtų 
j nas. i gerai formuluoti, trumpi ir aiš 

Ten sėkmingai veikia litua-1 kūs ir iš anksto patiekti ren-
nistikos mokykla, šios apylln- gėjams. 
kės lietuvių veikla džiaugiasi 
Lietuvių Fondas, gyvai reiškia
si Lietuvių Bendruomenės Le-

Tad ar verta šiame pokalby
je dalyvauti? Aišku, kad ver
ta. Iki šiol visi politikai, pasa-

sušaukta spaudos konferencija, 
kurioje žurnalo redakcijos ko-
ordinatorius J. Bagdonas ir 
reikalų vedėjas J. Kučėnas pa
informavo apie šio žurnalo rei
kalus. Platesnis aprašymas bus 
vėliau. 

senais mašinų numeriais, poli
cija pradės rašinėti baudas. 

UŽDARBIO VIDURKIS 

Darbo departamento informa
cijos biuras skelbia, kad 1969 

Marijona Kelpšienė, kuni-j111- s ^ o mėnesį uždarbiai bu 

Adelaidės. Australijoje, šv. Kazimiero lietuvių mokkyklos 1969 mokslo metų užbaigimo iškilmės. Aktą 
skaito mokyklos vedėjas K. Pažėra. 

IŠ ARTI IR TOLI 

gų Prano ir Antano Kelpšų 
motina, yra susirgusi ir pagul-1 
dyta Loretto ligoninėje. Atrodo, 

vo šiek tiek mažesni negu mė
nesį 

J A VALSTYBĖSE 
— Įdomus v edamass apie 

gatves 6 
atostogų. 

mėnesius studijinių 

• - 4. • T r: J 4-; • ^„..u; Sov- Rusijos imperializmą, "Cle i pnes tai. V:dutmis darbi- •* " " ^ ~ T 

AUSTRALIJOJE 
— Australijos lietuvių kata

likų diena įvyko Adelaidėje 

ninko uždarbis spalio mėnesį 

— Margarita Beipaitė Maz-
velando Press" dienraštis sau-1 gelienė, dainavusi soprano par- į jo^o. m gruodžio 28 - 31 dieno 

savaite* ^° 5 d- v e d a m ^ s k y ^ j e įdė- | tijas solo ir chore apie 66-rius | ̂  Gruodžio 28 d., sekmadienį, 
kad š ą savaitę Idgcnei reikės:" « • . . *7 1 4 7 4~ jo įdomų straipsnį, pavadintą \ metus, buvo pagerbta Brockto-!

 b u v o l ž k J i m n g o s p a m a i d 0 s , ku-
daryti operaciją.. . nugsejo men į . . ^ ^ ^ t e r i t o r i a l m ė s bėdos". I no Šv. Kazimiero choro, dedi-

x faž. Kęstutis Biskis, Le - i d o L P ^ savaitę. įyoo m. spano g t r a i p s n y p a b r ė ž i a m a ; j ^ t o s !kuo jan t jai iškilųjį choro kon-
monto Maironio Utuanistinės J « J J S ™ ™ ^ ^ * ^ b ė d o s prasidėjo, kai JAV prez. j certą, įvykusį lapkričio 2 d. Lie 

Nixon pažadėjo Japonijai su-1 tuvių Šv. Kazimiero bažnyčio-
grąžinti didelę ir svarbią stra- I je, kuriame dalyvavo ir Šv. 
teginę Gkinavos salą. Japonai; Marijos katedros choras iš 

Illinois valstybėj bedarfcių pra<iėjo kvestionuoti, ikodėl JAV Fall River. šv. Kazimiero cho 

darbis buvo 120.80 dol 

BEDARBIŲ SKAIČIUS 

x 
ant 

mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas, pereitą savaitgalį buvo 
išvažiavęs su sūnumi į kalnus 
slidinėti. Leisdamasis žemyn 
m o kaino užkliuvo ir nusilaužė skaič'us praėjusią savaitę pa- galėjo atiduoti grąžinti to-
koją. Ligoninėje koją įdėjo į didėjo, bedarbių buvo 78,351. kią svarbią salą, o Sovietų są-
gipsą trims mėnesiams. Už ke-iTai 20^ daugiau negu savaitę j ^ ^ ^ n e g a ] i g r ąžinti mažutės 
lių d;enų žada grįžti namo gy- prieš tai, kada bedarbių buvo Hokkaido nenaudojamos sale- i Ta proga buvo išspausdinta 
dytis ilgesniam laikui 63,882. Kaip skelbia darbo į- iėS) kurą jie pagrobė besibai-'[ programa su Margaritos pa-

X Elzbieta Samienė, Chica- ****&>* pareigūnas Samuel g j a n t n-jam pasauliniam ilra.ru:. I veikslu. Margarita atšventusi 
go, BL, pratesdama prenume- Bernstem, ^bedarbiais užs're- Kosyginas pareiškęs Japonijosjauksinį vedybų jubiliejų nete-

rui vadovauja kum Vincentas 
Vaffikavič'us. Vargonininkė Ste
fanija Tribuliauskaitė - Ventre. 

monto apylinkė, kuriai šiuo į kę savo kalbas, išskubėdavo iš 
metu vadovauja darbštus visuo; lietuvių parengimų ir neturėda-
menininkas dr. Juozas Briedis, vome progos iškelti mums tie-

Kad išėjus iš savo ratelo j sioginai rūpimų problemų, šiuo 
veiklos, kad apie pavergtos Lie-1 atveju gi būsią kitaip. Pobūvio 
tuvos problemas daugiau žino- j dalyviai su kongresmanu dis-
tų amerikiečiai ir kad lietuviai \ kutuos iškeltus klausimus. O jų 
būtų arčiau supažmdinti su šių \ šiandien, manau, kiekvienas iš 
dienų Amerikos didžiosiomis vi- ; mūsų turime labai daug. 
daus ir užsienio problemomis, j (Tad Lemonto LB užmojus, 
Lietuvių Bendruomenės Lemon- I surengti tokį pobūvį, sveikinti-
to apylinkės valdyba ėmėsi gra nas ir reikia atkreipti ne tik 
ž:os ir sveikintinos iniciatyvos,: Lemonto apylinkėse, bet ir 
pasikviesti vieną JAV politikų, \ Chicagoje gyvenančių lietuvių 
kuris atsakytų į visą eilę šiuo i dėmesį į šį parengimą ir būtų 
metu aktualių gyvenimo klau-' džiugu, kad jame kuo skaitim-
simų. giausiai lietuviai ir kitų tauty-

Apylinkės pirm. dr. Juozas bių žmonės dalyvautų. 
Briedis kreipėsi į kongresmaną šio parengimo tikslas, sako 
Edward J. Denvinski, kvies- LB pirmininkas dr. Juozas Biie 
damas jį atvykti į Lemontą ir dis, — amerikiečiams politi-
kalbėti š:os apylinkės lietu- kams pristatyti savas prcfcel-
viams ir kitų tautybių žmonėms, mas, iškelti pavergtos Lietu-

ratą aukojo "Draugui" 6 doL S"*»*» 4 ' 5 1 5 statybos *B*i- T ^ ^vrca.., kad tuo klausimu i ko savo Klemento. Našlystės 
Dėkojame. ninku, 1,150 elektronikos dar- negali būti jokių diskusijų. Ko- I dienias leidžia prasm'ngai. Dir-

x Jonas Krištolaitis, siųsda- įninku, 500 — transporto, $&-> Laikraštis ta'kl'.ai atsako:! ba savo gausiam gintarinių iš-
mas auką prof. Pr. Dovydai- 3 1 ° — prekybos ir eilė :š įvai- 'Atrodo, kad tai yra todėl, kad j dirbinių muziejuje ir šiaip gau-
čio monografijai rašo: "NorS;1"^ m^ darboviečų. Rusija žemių grobikų pasauli- Į sius muziejinius rinkinius tvar gė m Q k s l o metas Mokinių bū 
mūsų tauta maža. bet turėjoj ;*ĖS čempionas nuo 18-tojo šimt- j ko. Plačiai susirašinėja su L i e - j r e l i s suv^dį^ y . Frankienės 
Odelių vyrų, venas iš tokių — mečio, negali atiduoti nei colio tuvos giminėmis ir šiaip pažįsta- i "Stebuklų nakt į" po to buvc !»** k a d ! i e t u v i a i dornis' &° v e r t a s r m t<> d e m e s 1 0 . ^ d **" 
prof. Pr. Dovydaitis. Jis žuvo, Į, x Vytaoto Montvilos, jauno teritorijos, tuo nesukeldama M j mais. Gimusi Amerikoj. Labai užbaiginio aktas,' pravestas mo- • kraM° v i d a u s i r ^sierAo P°1: t i" 

kyklos vedėjo J. Pažėros, tar-o 

rių metu pamokslą pasakė kun. 
dr. P. Bač'iiSkas, giedojo Mel-
bourno parapijos choras, vado
vaujamas muz. Mor.Jūno. Vė
liau salėje tas pats choras iš
pildė religinį koncertą, solo 
giedojo sol. Genė Vasiliauskie- ! kvietimą kongresmanas atsa- vos reikalus o drauge ir B at-
nė. Kitomis dienomis buvo lite-1 k ė » ^ ^ s u t i k o a t v y k t i va- ; sakingų asmenų pa t r t i ap.e 
ratūros vakaras, J. Petraičio | 3 a r i o 8 d- | dabartines JAV vidaus ir už-
paska:ta apie spaudos vaidme-1 Tai& Lemonto apyUnkės le-;sienio politikos sių dienų aktu-
nį, talentų pasirodymas ir pasi- i t u v i a i • • * « * platesnio masto aiijas. Visos šio parengimo le-
Imksmimmas. Naujųjų . e t ų parengimui. Vasario 8 d. 1:30 šos skiriamos rtuanistikos mo-
išvakarėse buvo Kat. f ederaci- i v" Gleneagle Country Ctab, 123 kykloms - švietimo bei kul-
jos pranešimai, naujos valdy-! tt a r b a McCarthy Rd. (vienas tūriniems reikalams, 
bos rinldmai ir Naujųjų metų i b l o k a s n u 0 B e U R d ) ***** v a " Pabuvokime drauge su savo 
sutikimo banketas karienę su kokteiliais ir lai:ai nuoširdžiais kaimynais — le-
' _ Adelaidės lietuviškoji mo- -eni v a I ^ u - N»rima sukviesti montiškias, kurie yra nuolati-
kykla gruodžio pabaigoj uicai- beat ^stz- &mtx* ž m o n i u ' k a d m a i s v e č i a i * ^ ^ o ® r u o s i a -

atvykęs kalbėtojas kor.'gresma- muose parengimuose. Jų ruošia 
nas Edward J. Denvinski ma- mas parengimas yra išskirt'nai 

ne kaip ateitininkas, bet kaip kompozitoriaus, kūrinį "Trys t ų padrąsinimo pretenzijų iban-! gerai rašo ir kalba lietuviškai, 
fietuvis." Auką siųsti: Jonas rugiapiūtės dainos" pirmą kar- ^ pir-miausia, ailf.cu, yra tūks-; Lietuvą aplankė du kartus ir 
Žadeikis, 4162 So. Fa:rfield Av. *^ Chicagoje atl'ks sol. Aid. tančio kvadratinių mylių pa-: gausiais siuntinių .kiekiais juos 
CMcago.' Ei. 60632. • Stempuž'enė savo rečitalyje. sieninis ginčas su Km'ja. Toliau, dažnai lanko. Aktyvi parapijoj 

X Ch. Zalhmas iš Los An-1 x Aug. T. Lisauskas iš Tole- I Prie!š prasidedant Tl-iam Pašau- | ir draugijose. Turi sūnų Joną 
gefes aukojo 5 dol. Dėkui. do, Ohio, atsiuntė 5 dol. auką 

X V. Kamartis iš Millbury, Ačiū. 
Mass., dėkodamas už kalendo
rių prisiuntė 5 dol. Ačiū. 

X J. Vailokaitis iš Orcagos bus> °hi<> «P^dai paremti pa
aukojo "Draugui" 5 dol. Dėkui s k v r ė 5 d°l- Dėkojame. 

X Lietuvos kariuomenės 

kos klausimais. i. Janušaitis 

x Clem Pr. Poc'.us iš Colum-

x Dėkoja "Draugui" ir K. 
\iemi savo laiške J. Py- kūrėjų savanorių DLK Vytau-

pat ir meninis pasirodymas. 
Vską ruošė savaitgalio mokyk
los vadovybė. 

VATIKANE 
— Vakarų Europos lietuvių 

liniam karui. Rusija užgrobė J — inžinierių, sūnų Vincentą — 
Latviją, Lietuvą ir Estiją (jų gimnazijos mokytoją. Dvi duk-
prijung'mo JAV nepr'pažįsta). teris — seseles Kazmierietes \-ySįupaS dr. Antanas Deks-
Vėliau ji atplėšė teritoriją nuo j — Clementą ir Margaritą, ku- n y s šiomis dienomis buvo pr -1 
Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, rios abi d'rba Chicagoj Marijos i m t a s Vatikano valstybės sek- ] 

Čekosiovafdjos ir Rumunijos gimnazijoje. (Sūnus Klementas retoriato nepaprastųjų bažny-
ir dar dabar tebelaiko. Todėl žuvo antrajame kare. Margari- | ^ reikalų kongregacijos pre 
Maskva, atrodo, atsisako nuo; ta gimė Bostone. Ištekėjo 1919 fekto arkiv. Augustino Casaro-

rag-us - Vek&frT 4šyda- *° ^dži^jo skyriaus Chicagoje Iteritoralmų susitarimų gali- mt. vasario 16 d. Veik visą g y - , u k paprastųjų bažnytinių re--
mas- "I>uebecke Siaurės Vo- vadovybė, nuoširdžiai vertinda-, ^V^ės su Kinija ir Japonija,: venimą praleido Brocktone, j ^ (kongregacijos prefekto 
kaetiioie gyvena' 1 etuviai reiš- m a Jietuviškos spaudos reikšmę bijodama sudaryti precedentą; Massa. Ta! viena ryškiausia a r k i v Bmem 
kiamedidSą padėką ilgamečiui I r o^^pelnus kovoje už lietuvy-1 Jos ekspansijos arf«xms Euro- čia gimusių Hetuvių asmenybė. 
mūsų geradariui Kazimierui * ^ k y m ą , iš savo kuklaus poje. T a i yra Ruajos probte-
Rapševiciui, gyv.: 7249 So- " • **** 1 0 do1- auką mos, prie, kurią u stovi. Ir jie 
Washtenau Ave., Chicagoje už "Draugui" stiprinti. Labai ačiū. ; mus vadina anpera te ta»» 
19 metams užsakomą "Drau- X Už lietuvybės išlaikymą i 
go" dienrašti, apmokant pimą pasisako s:kaitytojai, remdami; — ^ ° s Angeles ir visų apy-
dienraščio prenumeratą. Tik savo spaudą. Aukojo: po 3 do l . ; l i n k ' ^ lietuviai Lietuvos nepri-
šio nepailstančio geradario dė-1 _ p. Vilenčikas, Iz. Stankai- ; klausomybės dieną minės vasa 
ka, mes gyvenantys lietuviai; tis. Vyt. Čižauskas. L. Kublic-j 

Luebecke gal'-me bemaž jau du kas. VI. Matulionį, J. Budrys. 
dešimtmečius naudotis "Drau- J. Nesavas, W. IStankūnas, J.! 
go" dienraščiu ir sekti visą Ue- Sadūnas, Ona Kilikauskas, M. 
tuvių judėjimą, ne tik kad JAV. Biliūnas, V. Joksas. Jadvyga 
bet ir visame pasaulyje paskld- Prokurot; po 2 dol. — St. Či-
jus:ų. Yra džiugu, kad "Drau- tikas. E. Sakalauskas, K. Pur-
go" dienraštis dinamiškas, dar vinska;tė, J. Jankaitis, B. Ci-
pimas jaunatviiškos energijos, jauskas, P. Nedas. K. Kielius. 
gerais talpinančiais raš'niais, \ V. Silėnas, M. Simonaitis, Ant. 
neatsiliekantis nuo Vakarų Eu- Baniukaitis, M Jagutis, Agnės 
ropos pavyzdinės kitatauaų Slusns, A. Stančius, Č. Butkys, 
spaudos. Tuomet paliekame ir V. Mingėla, B. Towers, M. Sen-
tohau labai dėkmgi ir ne tik feras, S. Melsbakas, A. Kriau-
kad mūsų brangiam fundato- ] čelūnas. D. Slavinskas. Alg. 
riui, bet ir "Draugui", kad ne- Hustaitis; po 1 dol. — V. Bro-
pavargdamas ir nenuilsdamas kas. K. Augėnas, M. Katkavi-
neša jau antrą pusšimti metų čius. E. Kass. Mrs. R. Dapkus, 
tautinę Šviesą po visus žemės j x L. B. Philadelphijos apy-
rutulio kampelius ir lietuvio l:nfcės valdyba, jvertindama 
trobeles. į mūsų spaudos pastangas inf or-

X Investuokite i žemę. Pra-' m*fi™ **&< a t s i u T l t ė 2 0 do1" 
gyvenimo lygis kasdieną kyla., ^ ^ ^ P a r e m t i - N«>" 
Plaigo vertė krenta. Tam tik- š i r d ž i a i dėkojame. 
rose vietose žemės kaina kyla | X Akademinis *kautų Są.ju-
keler:opai greičiau negu pra- dis kviečia lietuviškąją visuo- j 
gyvenimas. Turime žemės inves- ; menę ats'lankyti j šokius — I 
tavšmui, kur dviejų metų bėgy- "žiemos Žaidynes", sausio 24 
je galima investuotą pinigą pa- d., Kn'ghts ctf Columbus salėj, 
dvigub'nti. Juozas Žemaitis, tel.«2306 W. 69th St. Žadame pui-
863-7651 — Grant Bidrs. & kų orkestrą ir linksmą nuotai-1 
Bealty, lp± (sk.) }ką. Pradžia 8 vai. vak. (pr.) 

rio 15, sekmadienį, 10:30 va i 

- LOS * « * » ar. u * mt- BRITANIJOJ 
ro parap. choro valdybą suda- — Manchesterio Liet. Socia-
ro: pirm, Antanas Polikaitis, limo Klubo pirmininku išrink-
vicepirm, Rimtautas Dabšys, į tas A. Pūras, 
sekr. Aldona Butkutė, ižd. AJbi- Į — šiaurės Anglijos lietuvių 
nas Mitkevičius, valdybos na- \ biuletenis. Manchesteriškiai iš-
riai: Salome^. Šakienė ir Ri- i ledo S. Lauruvėno ir A. Šliau-
mas Žukas. Praėjusiais metais terio redaguotą savo "Šiaurinės 

n n H B H | 

Kalba George W. Dunne. Cook apskrities prezidentas, specialiai pak
viestas Alberto Kerelio dalyvauti "Sidabrinio miško" baliuje, kurį ren
gė LB Marąuette Parko apylinkė. 

pavyko j krantą atgabenti lai-, VOKIETIJOJ 
ve rastieji radniai, iškelti iš 20; Vasario 16 gimnazijoje įvyko 
metrų gelmių. 'organizacijų posėdis dėl atei-

Išaiškėjo, kad paskendęs lai- nančių metų Liet. studijų .ca-
šv. Kazuniero bažnyčoje iškil- I chorui vadovavo Algis Rauli-! Anglijos Lietuvių Biuletenio" v a s b u v o " * » • — Lenkijos : vaitės. Jį sukvietė ELFB atsto-
mingomis pamaldomis ir minė- į naitis, kuris dėl laiko stokos 1969 m. ar. 8 su įvykių aprašy- " ' * " : - - r ' 
j m u viename miesto viešbučio j nuo šių pareigų ats'sakė. Į šių 
salėje. metų choro valdybą įeina ir raisia:s mėnesiais lietuvių gyve-

Įdu atstovai iš jaunimo tarpo: mėnesiais lietuvių gyvenime pa 

mu, kas vyko ir atsitiko pasta- ^ s^P1*^ ginkluotas laivas. Vien: valdybai atstovavo kun. Br. 
tiktai įvairaus didumo patrankų Liubinas, atedtminkams sen-
buvo surasta šešlol ka, rasta ir draugiams — dr. J. Grinius, at-

— Muz. Vyt. Manjoshs din- | ̂ ^ ^ ^ j r R ^ ^ Ž U . į č i a m e Manchesteryje, taip pat: įgabenta daug>fcė akmeninių ; eitininkams studentams - V. 
kas. Choras rudMasi Šv. Kaži-: Rochdaleje, Leigh ir Ashtone, 

j miero ir Vasario 16-s'.os šven- i Bccles, Prestone. Aprašyti visi 
tems. Chorui vadovauja komp.; svarbieji įvykiai ir smulkesnie 

gavo Hastt sinifoninį orkestrą 
Hartfordo univers'tete. Orkes
tras be kitos programos atlilko 

Bethoveno penktą^ simfoniją 
ir susilaukė labai didelių ovaci-
• T T- __- . . . . . ras jau užsiregistravo dalyvau
ju. Įvykį aprašęs amerikiečių J v& J 

laikraštis skelbia, kad komp.;
 tį m D a i n U Šventėje, kuri įvyks 

Marijoaus išvyksta į Europą, 1971 m. Ch'cagoje. 

(granito) ir metalinių sviedi
mų. 

Mums įdomi viena nedidelė i 

Bartusevičius, Liet. studentų 
sąjungai — M Landas, skau
tėms mergaitėms — H. Mot-

Bronius Budriūnas. Be to, cho | ji. A. PadvoiskJs biuletenyje j patranka, su karaliaus Žygiman | § a b l e n ė fc skautams berniu 
pradeda vesti anglų 
žodyną jaunimui. 

kams Ant. Veršelis. Evan-

— Kelionė J Romą. Židinys 
1970 m. vasarą ruošia išvyką į 
Romą ir apylinkes. Norima, kad 

lietuvių to Augusto herbu, Lietuvos vy
tinti ir įrašu: "Sigismundus A u - i S ^ J a u m m ° ratel10 a t s t o v a s 
gustus, Rex Poloniae, Magnus I P^kutinę dieną pranešė, jog 
Ducus Lithuaniae" (žygiman- j 5 f T ^ S ? L N t - ^ ^ * 
tas Augustas, Lemldjos kara- su susirinkus'ųjų nutarimais. 

1970 m. Lietuviškųjų studijų išvažiavimas sutaptų su Lietu- l m s ' " ^ S " L i e t u v o s kunigaikš 
tis) ir 1560 metų data. Taigi i ffv a i t e į V y K s 1-ePos

>i» - z*> • vių Kankinių koplyčios šv. Pet 
ro Bazilikoje, Vatikane, iškil- patrankos amžius 409 metai; Rottenburgo vyskupijos Kata-

. . . . „,,. ,.:..: w*. ^ ^ 4 - - j likų akademijos namuose Stutt-
mingu pašventinmu. P l a n u o j a - Į ^ . " ? *** ? - " ^ i g a r t - Hohenheim, Paracelsus-
ma iš D. Britanijos lėktuvu iš- ^rtkhj- ***™™ rodo nemenką .5 
vykti birželio 27 d. ir grįžti lie
pos 4 ar 11 dieną. 

LENKIJOJE 
Dancigo (Gdansko) įlankos 

gelmėse, apie 4 kilometrų atstu 
nuo kranto, neseniai buvo aptik 

ano meto mūsų valstybės kari
nį laivyną ir tvirtą jo apgimkla-
vimą. 

Savaitės paskaitų moderato
rium išriktas dar. V. Natkevi
čius, o jos ruošimo komisijom 
— stud. M. Landas, kun. Br. 

įėjo šaam reikalui sudaryta 
Muz. V. Marijošius diriguoja simfoniniam orkestrui Hartforde spociaH komisija. Ir tik 

Iškeltas radinys, specialistų 
nuomone, esąs vienas iš turtin- i Liub*nas ir mok. Fr. Skėrys, 
giaus'ų Europoje. Ginklai buvo:Meniniams renginiams organi-
perduoti Lenkijos jūrų muzie- zuoti pakv'esta Alina Grinienė, 

tas paskendęs karinis la vas. jui Gdanske ir netrukus juos' o palaikyti ryliams su Rotten-
Nuo š. m. birželio mėnesio laivą galės pamatyti lenkų visuomenė burgo vyskupijos Katal. moks-

ir kraštą larakantieji turistai. 
(bk) 

lų akademija — kum. K. Sen
kūs. 
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