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NAUJI VEJAI IR VEIDAI 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 

GRAŽINA KRMCKIENĖ 

Š. m. sausio 15 diena įvyko ap
žvalginė JAV užsienio politikos 
konferencija. Aukšti Valstybės 
departamento pareigūnai, kai ku
rie naujai ten paskirti, padarė 
pranešimus ir atsakinėjo į laik
raščių leidėjų ir radijo agentūrų 
atstovų paklausimus. Konferenci
joje buvo gvildenamos šios temos: 
Amerikos valstybių santykių atei
tis; JAV ir Europa šiandien ir ry
toj; taikos korpo nauja veikimo 
kryptis ateinančiame dešimtmety
je; varžybos Viduriniuose Rytuo
se ir Azija, įžengiant į septynias
dešimtuosius metus. 

Konferencijoje gana išsamiai 
buvo apžvelgiamos problemos, 
liečiančios Vietnamą, Izraelį — 
arabus, Lotynų Ameriką, Europą, 
Nato. Ta ip pat buvo paliesti pra
dėti pasikalbėjimai su raudonąja 

Konferencijoje dalyvavo apie 
700 asmenų, jų tarpe apie 100 
Valstybės departamento pareigū
nų ir tarnautojų, trys lietuviai: 
dr. K. Jurgėla, Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus viršininkas, M. 
Vaivadienė, atstovaujanti Nau
jienas, ir Draugo korespondentė, 
o taip pat keletas ukrainiečių, vo
kiečių, arabų, graikų, lenkų ir ki
tų tautybių korespondentų. 

Nixonas pagerbė 
Eugene Ormandy 

Washingtonas. — Prezidentas 
Nixonas specialiu traukiniu Met-
roliner, kuris važiuoja 120 mylių 
į valandą, buvo nuvykęs į Phila-
delphijos simfoninio orkestro 
koncertą ir pagerbė orkestro vado 
vo Eugene Ormandy 70 metines 
ir tokias pat 70-tąsias orkestro. 
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Kinija, su Sovietų Sąjunga dėl, Prezidentas jam įteikė aukščiau-
strateginių ginklų apribojimo ir 
jos siekimo sušaukti Europos sau
gumo konferenciją. Prie šio pas
kutinio reikalo ir korespondento 
paklausimo dėl Sovietų siekimų 
išgauti status quo pripažinimai v

 J 

sią medalį, duodamą civiliam 
žmogui — Laisvės medalį. Or
mandy orkestrui vadovauja 34 
metus, ir orkestrą iškėlė iki vieno 
geriausio pasauly. 

Pertraukos metu prezidento lo 
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Didelis sprogimas 
Izraelio uoste 

Elat, Izraelis. — Šiam Izraelio 
uoste įvyko sprogimas ir žuvo 18 
žmonių, o sužeista buvo 42. Tai 
buvo viena iš didžiausių nelaimių 
Izraelio istorijoje. Tuo laiku bu
vo kraunama amunicija iš laivo į 
sunkvežimius. Manoma, kad tai 
nebuvo paprastas akcidentas, bet 
arabų sabotažo darbas. 

Palestinos išlaisvinimo frontas, 
arabų sukilėliai, veikią už Izraelio 
ribų jau giriasi, kad tai jų žmo
nės, Al Fatah partizanai, Elato 
uoste padėjo bombas su gaištu-
kais. 

Laivas, pasirodo buvęs tas, ku
ris atgabeno iš Egipto Izraelio pa 
grobtą radarą ir kitus karinius į-
rengimus. 
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Žiema —menininkas. 

PRIIMTAS ĮSTATYMAS KOVAI 
SU NUSIKALTIMAIS 

Washingtonas. — Senatas dir-1 jų įdomiai, skamba: "Frank Si-
bo ir šeštadienį ir priėmė prezi- natros papildymas". Tą papildy-
dento prašomą įstatymą kovai su mą pasiūlė New Jersey senatorius 
nusikaltimais. įstatymas priimtas respublikonas Case, prisiminda-

Kas yra žydas? 
Jeruzalė. — Izraelio aukščiau

sias teismas 5 balsais prieš 4, pa
darė istorinį sprendimą, kad vai
kas bus žydas jeigu nors vienas iš 
tėvų yra žydas. Anksčiau, nuo se
niausių laikų galiojo įstatymas, 
kad vaiko priklausymas žydų gi 

Europoie prelegentas atsakė at- ' ž ėJe k a v 3 š ė r ė i r kalbėjosi eilė; didele balsų persvara, 73 balsais mas dabar prasidėjusius apklausi- minei paeina nuo motinos, vadi 
sargia! užsimindamas, kad tokiai; žym iU muzikinio pasaulio žmo 
konferencijai reikėtų kruopščiai nix*> t a r P N • sopranas Joan Su 
pasiruošti ir atsižvelgti į atskirų therland 
kraštų padėtį. Buvo pabrėžta Va
karų Vokietijos reikšmė siekiant 
Rytų - Vakarų santykių sušvel
ninimo. Bendras konferencijos to
nas: taika ir bendradarbiavimas. 

prieš 1. Prieš balsavo sen. Metcalf,; nėjimus jo valstijoj apie Mafia 
Montanos demokratas, teisinos, j organizacijos veiklą. Kai buvo 

Pajudėti iš stagnacijos 

Santraukoje šios vyriausybės 
JAV užsienio politikos siekimai 
buvo nusakyti šitaip: pastangos 
pajudėti iš stagnacijos į derybas 
su Sovietais ir kitais kraštais; pa
drąsinti pažangiąsias valstybes 
prisiimti daugiau vadovaujamos 
atsakomybės bei iniciatyvos įvai
riose pasaulio dalyse; nuleisti sa
vo balsą ir pasireiškimus pasaulio 
arenoje, prieinant prie nuosaikes
nių dialogų ir bendradarbiavimo 
su Amerikos draugais ir sąjun
gininkais; aiškiai pasakyti, kad 
JAV neketina atsisakyti savo pa
sižadėjimų ir susitarimų ir kad 
jos nežada pasitraukti iš tarptau
tinių įvykių aktyvi6s rolės, nuo
latos siekiant saugumo ir visai 
žmonijai geresnio gyvenimo. 

Susitikimas su William 
P. Rogers 

Konferencijai pasibaigus priė
mimo metu, kai jūsų korespon
dentė priėjo prie valstybės sekre
toriaus VVilliam P. Rogers, tuo 
pat laiku prie jo priėjo ir konfe
rencijoje dalyvavęs estas. Į iškel
tą klausimą dėl JAV vyriausybės 
nusistatymo Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo, valstybės sekreto
rius patvirtino, kad ir toliau bus 
laikomasi nepripažinimo politi
kos. T u o laiku prie sekretoriaus 
priėjo ir du konferencijoje buvę 
latviai — Bruno Albats ir Gitą 
Dzelzgalvis. 

Vietoje sekretoriaus asistento, 
ėjusio pareigas santykiams su vi
suomene palaikyti Phillips, šias 
pareigas neseniai perėmė buvęs 
astronautas Mike Collins. Konfe
rencijos metu jis ėjo pirmininko 
pareigas, o laike priėmimo kores
pondentų apsuptas dalinosi įspū
džiais apie skraidymą erdvėse ir 

Chicago. — Vakar rytą Chica-
gos Konrad Hilton viešbuty buvo 
kilęs gaisras, 2 žmonės nutroško 
nuo dūmų ir 17 žmonių nukentė
jo ir buvo nugabenti į ligoninę. 

kad šiuo įstatymu, gaudant nusi
kaltėlius, siaurinamos žmogaus 
pilietinės laisvės. 

"Frank Sinatros papildymas" 

Komisijose ir sena'e įstatymas 
buvo svarstomas tris oisnas ir bu
vo pridėta kaikurių pataisų. Viena 
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nas jei būtų tėvas ir nežydas, bet 
motina žydė. Jei tėvas būdavo žy
das, bet mot ina ne, tokio vaiko 
žydu nelaikė. 

Sukilo ortodoksai 
Kaip ir galima buvo laukti, prieš 

tokį teismo sprendimą sukilo žy-
, dai ortodoksai. New Yorko rabi-
I nai ir žydai profesoriai tai pava-

c . v A j i , dino skaldymu žydų tautos pa-
b e n a t O H U S UZ A d a m k ų j s a u l y j l a u ž y m u Halachos (religi

nio įs tatymo), tai nutraukimas 
ryšių tarp pasaulio žydų ir Izrae
lio valstybės. 

norėta sužinoti, ką apie Mafią 
žino dainininkas ir filmų aktorius 
Frank Sinatra, tai jis atsisakė iš 
viso liudyti. Naujas įstatymas nu
mato, kad šiuo atveju liudininkas 
neliudyti negalės. 

Al K 
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Illinois asamblėjos senatorius 
John Lanigan (27-to distrikto) 
pareiškė: "Metropolijos žinių sklei 
dejų užpuolimai prieš Valdą 
Adamkų atrodo pažemina lietu
vių bendruomenę ir žymią asme
nybę, kurio ieškojo miręs senato
rius Dirksenas, pagelbėti prezi
dentui Xixonui kovoje išsaugoti 
mūsų gyvenamą aplinką." Adam
kus dabar Vidaus departamento 

Varšuva. — Sausio 1 d. Lenki
joj buvo 32.7 milijonai gyventojų. 
Praėjusiais metais priaugo 244 
tūkstančiai, arba 8,3 promilė. 
Prieauglis mažesnis, nei buvo nu
matyta. Pernai buvo 258 tūkstan
čiai vedybų, o 1968 m. 10 tūks
tančių daugiau. 51.5% visų gy
ventojų yra miestuose. Moterų 
Lenkijoje yra 900,000 daugiau 
negu vyrų. 

Londonas. — Britų ministeris 
pirmininkas VVilson išvyko į Ot-
tawą. Iš Kanados grįždamas apsi
lankys ir VVashingtone, matysis 
su prez. Nixonu. 

Katalikai pasauly 
VIENA. — Tūkstančiai Aus

trijos katalikų jaunimo ir moks
leivių nuo sausio pirmos dienos, 
vedami Trijų Karalių simboliš
kos žvaigždės, lanko Austrijos 
miestų ir kaimų gyventojus, ka
lėdinėmis giesmėmis skelbdami 
Kristaus gimimą ir rinkdami au
kas misijų ir ūkiniai besivystan
čių kraštų pagalbai. Prieš pen
kiolika metų Austrijos katalikų 
jaunimo Trijų karalių akcija iki 
šiol jau sukėlė iš viso virš šim
to mflijonų šilingų sumą misi
joms ir ūkiniai besivystantiems 
kraštams padėti. 1970 m. progra 
moję numatyta nupirkti Indone
zijos misijoms motorinį laivą, pa 
statyti seserų namus Brazilijoje 
ir įkurti mokyklas Burundi ir U-
gandos kraštuose Afrikoje. 

BONNA. — V. Vokietijos pre 
zidentas Gustav Heinemann ir 
jo žmona serga ir guli ligoni
nėje. 

AKRON, Ohio. — Firestone 
padangų fabrikas praneša, kad 
pavvko pagaminti visai naujos 
rūšies padangas, kurios bus žy
miai saugesnės, patvaresnės ir 
pigesnės. Jos galės būti visokių 
spalvų. 

PRAHA. — Praeitais metais 
Čekoslovakijoje, pirmą kartą po 
II-jo pasaulinio karo, buvo pla
čiai teikiamas sutvirtinimo sak
ramentas. Nors dar nėra paskelb
ti galutiniai duomenys, kiek iš 
viso buvo sutvirtinta, tačiau iš 
gautųjų pranešimų vyskupijų 
centruose aiškėja, kad didžiąją 
daugumą sutvirtinimo sakra
mentą priėmusiųjų, sudarė asme 
nys jau pražengę dvidešimties 
metų amžiaus ribą. Kaip prane
ša Bmo arkivyskupijos adminis
tracija vien Bmo mieste 1969 m. 
buvo sutvirtinti daugiau negu 
8,000 asmenų, kurių amžius sie
kia trisdešimt ir daugiau metų. 

JUDOM/EJI "GARAŽAI 
RAKETOMS 

Washingtonas . — Gynybos de
partamentas rimtai svarsto pro-

Kai kas jau būkštauja, kad to
kių judančių bazių įrengimas per-

treniruojamas busimam a u k š t a m L , ^ k a d k r a š t e į r e n g t o s s t r a t e . daug kaštuos, tačiau atsargesni 
P° s t u l - I dnės raketos "Minu teman" iššo- strategai tvirtina, kad tas kraštui 

atseis, negu tuo atveju, 
jei Minuteman raketos negalėtų 

Lanigan pavadino skleidžiamas !vimo bazės galėtų būti judamos 
spekuliacijas ir Adamkaus užpuo- į Reikalui esant , kai radaras paste-
limą nepamatuotomis, bereikalin- j betų, kad į tas bazes nukreiptos j atlikti savo paskirties. 2odžiu, ro-
gomis ir diskriminuojančiomis. | priešo raketos jau artėja, Minute- Į menai sakydavo: jei nori taikos, 

ruoškis karui. 

Kova su oro užteršimu Clevelande. 
ir demonstracijos su plakatais. 

Tuo reikalu vyko apklausinėjimai 

Įtempimas Kipro 
saloje 

Washingtonas. — Diplomatai 

• Sprausminis milžinas 747 
lėktuvas savo pirmuosius komer
cinius skridimus pradėjo nesėk
mingai su pavėlavimais ir tech-

. niškais trūkumais. Po pirmojo susirūpinę, kad dideia Įtempimas: , . , . . T , . _ r , ' „ . * , ! T^-i-- ' -i - . i skridimo i Londoną, gnztant dau Kipro sa oie. Pašliję graikų ir tur-

lyne dirba 40.000 svetimšalių 
darbininkų. Jų tarpe pirmoje vie
toje, veik 14.000 darbininkų iš 
Turkijos, apie 10.000 iš Jugosla-

Senatorius savo nuomonę išreiškė; m a n raketą su visu lizdu būtų ga-
spaudai, ypač laiške Today dien- ! l į m a dar spėti nutempti į kurią 
raščio redaktoriui ir leidėjui Lloyd; nors pusę mylią ar daugiau. T a s | BERLYNAS. — Kaip praneša 
Wendtui. Lanigan kviečia lietu-j daugiau įgalintų išgelbėti raketų; evangelikų bažnytinis laikraštis 
vių bendruomenę laiškais ir te-i jššovimo sistemą nuo priešo smū-į "Die Kirehe", vien Vak 
legramomis užstoti Valdą Adam- j g j 0 j negu kad dabar, kai jos į-
kų. Nurodoma rašyti į laikraščių, montuotos į gelžbetoninius pože-
radijo ir televizijos žinių agentu-; rnius. 
ras ir Carl Klein, Asst Secretary] Netikėto užpuolimo atveju prie 
of the Deparment of Interior,\ šas, kad turėtų ir labai tobulą taik 
Washington, D.C. lumą, sakysim iki vieno ketvirčio 

Lietuviai tą raginami padaryti mylios, tai raketos paleidimo mo-
ir savo tautietį apginti. mentu nežinotų, į kurią pusę jo 

taikinys bus nutemptas , ir Minu
teman turėtu daugiau galimybių 

Nevv York. — Paprastai mano-! būti nesunaikinta ir iššauti savo 
ma, kad Amerikos Hollyvvoodas | tarpkontinentines raketas į priešą. 
yra pasaulio filmų sostinė. Visai 
ne. 1969 metais filmų gaminimo 
rinkoje Amerika atsidūrė šeštoj ACAPULCO. — Egesnėm a-
vietoj. Pirmoj vietoj yra japonai, j tostogom j šią vasarviete a tvy
tais metais pagaminę 719 filmų, | k o b u v ę g p r e z į d e n t a s Johnso-

nas su šeima. Tai, sako, jo bus 
pirmos a tos togos , kai i šs ikraus 
tė iš Baltųjų rūmų. 

gelis keleivių jo atsisakė ir pasi
rinko kitus lėktuvus. kų santykiai didelėm pastangom 

sėslų darbą valstybės deįartamen b u v o sutvarkyti, buvo rastas kom-
te. Jis mielai davė autografus su i P^misas, ir atrodo, kad ta.ka bus 
juo kalbėjusiems. Jo žinioje dirba a m ž m a > b e t , r v c l v , c m , r k ,, t l 

estų kilmės Ilmar Heinaru, ryši- ics"ko kaltinimų ir ruos.aa gmk-
ninkas tarp valstvbės departa-i botiems užpuolimams. Graikija 

. f . ' . . ! ir Turkija stovi už savo tautiečių amžiaus. Jokių ryšių su anuo Na-
mento ir visuomeninių orgamza-: v. / . . . ... - ; ^Amtiu Tn <*>nelk bnv*. airi* ir 

pečių, viena ir kita yra Nato nare, poieonu. jo senens DUVO ains ir 
cijų. T a s pareigas jis pradėjo eiti į i r nenorima, kad sąjungininkų šią pavardę pasirinko labai ne-
prieš keletą mėnesių. | tarpe kilty nesklandume. mėgdamas angly. 

Manitoba. — Neseniai čia mirė 
Napoleonas Bonaparte, 92 m. 

antroj Indija su 316 filmų, trečioj 
Taivvanas (Nacionalinė Kinija) 
— 257, ketvirtoj Italija — 245, 
penktoj Hong Kong — 171, gi 
Amerika pagamino 168 filmus. 
Toliau iš eilės seka Ispanija, So
vietų Rusija, Korėja, Prancūzija. 

NOORDWIJERHOUT-OLAN 
DIJA. — Pasaulio spauda nema
ža dėmesio atkreipė į Olandijos 
katalikų tautinį pastoralini Sino
dą, kuris šiomis dienomis buvo 
susirinkęs Noordvvijerhout kuni
gų seminarijoje. Šioje sesijoje bu
vo svarstomos aktualios sielova
dos problemos, kunigų gyveni
mo reforma, celibato klausimas, 
moterų dalyvavimas bažnytinia
me gyvenime ir kiti klausimai. 
Olandijos katalikų pastoralinia
me sinode dalyvavo 108 atsto
vai, kurių tarpe 8 vyskupai, 70 
Olandijos vyskupijų atstovų, de
šimt įvairių vienuolynų delega
tų, 15 atstovų paskirtų Olandi
jos vyskupų ir penki sinodo pas
toralinės tarybos nariai, bei vie
nuolika kitų Bažnyčių stebėtojų. 
Vatikano spaudos centro direk
torius mons. Vailainc, kalbėda
mas spaudos atstovams šiuo 
klausimu, pareiškė, kad Olandi
jos pastoralinis sinodas neturi jo
kios sprendžiamosios galios, bet 
yra vien tik patariamasis Olan
dijos katalikų organas, todėl O-
landijos Sinode nedalyvavo nei 
Vatikano nuncijus Olandijoj, nei 
kiti Vatikano atstovai. 

VARŠUVA. — Lenkijos katali 
vijos, daugiau negu 3.000 iš Grai-1 kų vyskupai, vadovaujant Varšu-
kijos, apie 3.000 iš Italijos, o ki- j vos arkivyskupui kard. Vvyszyns-
ti iš Ispanijos, Portugalijos bei kiui, sausio 15 dieną susirinko 
kitų Europos kraštų. Svetimšalių bendrai konferencijai aptarti 
darbininkų dvasiniais reikalais svarbiausius Lenkijos Bažnyčios 
rūpinasi katalikų ir protestantų klausimus. Konferencijoje daly-
dvasiškiai. 

mažiau 

ŽIAURUMAI 
Ovverri, Nigerija. — Kaip ir 

buvo galima laukti. Nigerijos val
džia savo kariuomenės sauvalia
vimu ir žiaurumu sukontroliuoti 

vauja apie 50 Lenkijos vyskupų, 

NIGERIJOJE 
Labiausiai reikia laisvės nuo 

baimės 

'Ko mums labiausiai reikia, tai 

WASHINGTOXAS. — Tik vie
nas blokas nuo prezidentūros 
yra Komercijos departamentas. 
Departamento kredito unijos ka 
son, vos tik iš ryto buvo ati
darytos durys, įėjo t rys gink
luoti plėšikai ir atėmė 100,000 
dolerių. 

KALENDORIUS 

Sausio 26 d.: šv. Polikarpas, šv. 
Paulė, Rimantas , Singa. 

Sausio 27 d.: šv. Jonas Auksa
burnis, šv. Devota, Auksuolis, 
Vėjūnė. 

Sauė teka 7:09, leidžias 4:59. 

ORAS 

Apsiniankę, apie 30 laipsnių, 
galimas lietus arba sniegas. 

negali. Pavienių incidentų pri- laisvės nuo baimės", pareiškė už-
skaičiuojama labai daug. Trečioji sieniečiai, kurie dirba ligoninėse, 
divizija, kuri buvo užėmusi Biaf- misijose ar atvykę su pagalba, 
rą, jau atitraukiama ir bus pakeis- Centrinė valdžia su tuo kovoja, 
ta kita, kuri labiau disciplinuota, bet jie bejėgiai sulaikyti nediscip^ 

Istorijos, kurios pasiekė pasaulį linuotus kareivius. Gal dalinių 
sako, kad 3los divizijos kariai pakeitimas atneš ramesnį gyve-
grobė net iš ligoninių gailestingą- nimą. 
šias seseris ir jas išvežė kažkur, 
kitas merginas apipylę žibalu pa-

I degė. Grobė bet kokį turtą iš išba-
j dėjusių biafriečių, tempė iš ligo-
! ninių skalbinius ir ką tik galėjo 
Į pakelti, grobė ir išvežė sanitari-
i nius sunkvežimius. 

MASKVA. — Sovietai iššovė 
j stratosferą du satelitinius erd
vėlaivius. Tai buvo iš eilės 221 
ir 322 tokie žemes palydovai. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. sausio mėn. 26 d. 

NEĮTIKĖTINI PERGYVENIMAI 
KOMUNISTU VERGIJOJE 

Komonistų kankinio kun. R. Wurmbrando kel iol ikos me
tų patirtis komunistų kalėjimuose 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Vyskupas Fulton J. Sheen 
apie kun. Wurmbrand 

Tame "Courier-Journal" laik 
raštyje didele antrašte paskelb
t i vysk. Fulton J . Sheen pasi
sakymai apie kun. Wurmbrand. 
Tarp kitko: •Pasakojimai apie 
kankinius visad įdomūs. Yra 
dvi kankinių rūsys: slapieji, ku 
r k | kraujas buvo pralietas, ir 
sausieji kankinai, kurie mirė 
tūkstančiuose kankinimų, bet te
bėra gyvi". "Vienas vėliausių 
krikščionybės kankinių yra kun. 
Eichard Wurmbrand, kuris nese 
niai parašė atmintiną istoriją 
apie 13 metų Rumunijos kalėji
muose. Knyga vadinasi: "Kris
tus komunistų kalėjimuose". 
Mes paprašėme kun. R. Wurm-
brand atvykti i Rochesteri kal
bėti kunigams, tikintiesiems ir 
Rochesterio gyventojams". "Kai 
bedamas apie savo knygą. kun. 
Wurmbrand rašė: "ši knyga 
parašyta ne tiek rašalu, kiek 
kraujuojančių širdžių krauju". 

Fotostatinė laiško nuotrauka 

Vysk. F. J. Sheen kun. R. 
Wurmbrandui parašė: "Kren
t an t SaaBStsŠĘi pas?ulyje, i r 
net tarp sielų, pašvęstų Dievui, 
a š nutariau kiekvienam kunigui 
Rochesterio diocezijoj duoti ko
piją jūsų knygos. Todėl šian
dien užsakau 400 egzempliorių." 

Reikšmingi atsiliepimai 

Connecticut valstijos guber
natorius J. Dempsey laišku 1969 
m. gegužės 11 d. dėkojo kun. R. 
Wurmbrandui už herojiškas pa
stangas paskleisti žinias apie bai 
sią religinę priespaudą komunis
t ų valdomuose kraštuose 

Congressional Record 1966 
rugpiūčk) 4 d., nr. 127, rašė, kad 
kiekvienas amerikietis turėtų pa 
skaityti kun. Wurmbrando liudi
j imas . 

Anglijos "Times" 1967 birže
lio 26 d. rašoma, kad nuostabus 
rumunas, kuris yra žydas pagal 
kraują ir liuteronas paga.1 tikė
jimą, kun. Wurmbrandas aist
ringai tiki. kad komunizmas yra 
baisiausias nusikaitimas žmoniš
kumui. Jis Rumunijos kalėji
muose sėdėjo nuo 1948 iki 1956 
i r vėl nuo 1959 iki 1964. Kalėji
me jis buvo du su puse metų 
laikomas vienišoje celėje apie 35 
pėdos po žeme. Jis buvo kanki
namas. Jo žmoną laikė kaip ver
gę, marino badu. 

Kun. Wurmbrand anglams pa
sakojo, kaip rašo jų "The Ti
mes" : "Anglijos bažnyčia yra 
labai didelėje komunistų įtakoje. 
Jie yra nariai World Council of 
Churches, kaip ir Rusijos ir Ru
munijos bažnyčios. Viskas taip 
nusprendžiama, kad tik būtų pa
taikaujama komunizmui. Kai bu 
vau kalėjime, i mane kreipėsi 
slaptos policijos agentai, klaus
dami, ar norėčiau būti vyskupu. 
Kai paklausiau, kokios būtų ma 
no pareigos, jie atsakė, kad vie
na iš jų būtų įtaigoti World 
Council of Churches "mūsų nau
dai". 

Vartodami peilius, buožes ir 
kitokius įrankius, jo kankintojai 
komunistai stengėsi iš jo išgauti. 
kokie asmenys lankėsi religiniuo 
se susirinkimuose. Su juo buvę 
kalinti Romos katalikų kunigai. 
rabinai ir Rumunijos ortodoksų 
bažnyčios atstovai. Jis sakė, 
kad Rumunijos ortodoksų baž
nyčia yra pasiuntusi suokalbi
ninkų prieš apie 300.000 rumu
nų, gyvenančių JAV-se. 

Mūsiį ir komunistų pastangos 

Pietų Afrikos "The Natai 
Mercury" 1969 spalio 20 duoda 
dvi nuotraukas, kurių vienoje 
Durban mieste kalbėjęs kun. 
Wurmbrand. antroje minia žmo 
nių jo besiklausanti, lietuje su 

norintieji negalėjo patekt i į 
bažnyčią. Į bažnyčią susigrūdę 
per 3000 žmonių. Automobiliai 
buvo užkimšę gre t imas gatves 
kiek akys užmato. Du jaunuo
liai klausėsi užsilipę an t stogo. 

Tenai skaitome kun. W u r m 
brand žodžius: "Komunizmas 
yra ideologija, kur ios negali 
įveikti policijos priemonėmis, bet 
tiktai geresne ideologija, o tokia 
ideologija yra krikščionybė". 

Laikraštis rašo, kad daug to
nų propagandinės komunistų li
teratūros kas sava i tė įgabe
nama į Pietų Afriką. Pietų Af
rika turi apie 80°^ juodų žmo
nių, kurie yra užsideganti me
džiaga tokiai propagandai . Bet 
juodas asmuo, žinantis Kristų, 
yra imunizuotas nuo komuniz
mo. 

"Pietų Afrika ne t ik miega, 
bet net knarkia. Jū s galvojate, 
kad komunizmas y ra kažkur už 
Berlyno sienos. Zambijoje 750 
Kinijos specialistų s ta to didelę 
radijo stotį, besiruošiant revo
liucijai. Mes gi ne tur ime 750 
misionierių Zambijoje. Kinijos 
partizanai buvo Rodezijoj ir An
goloj. Alžirija ir Eg ip t a s darosi 
Sovietų kolonijos. Vi r š 70,000 as 
menų pabėgo iš Sudano dėl reli
ginių persekiojimų." 

"Per 14 kalėjimo metų aš ne
mačiau knygos nei laikraščio. 
Kartais mes gaudavome vieną 
riekutę duonos savaitei a r vir
tos bulvės žievę. Aš buvau ta ip 
apsvaigintas vaistais i r "išplau
tais smegenimis", kad negalėjau 
prisiminti nei vieno žodžio iš 
šventraščio Atgavus laisvę, pir 
mas prisimintas sak inys : Mylint 
laikas trumpas. 

Ar tikrai yra pogrindžio 
bažnyčia Sovietų Rusi jo j f 

"The Christian and Christ ia-
nity Today" 1967 birželio 23 d. 
skelbia pasikalbėjimą su Wurm-
brandu. J is skelbia apie pogrin
džio bažnyčią Rusijoje. Geriau
sias to Įrodymas yra sovietinė 
spauda, pvz. "Pravda, "Izvesti-
ja", ku r ap ;e tai rašo. Eilė kitų 

; Sovietų Rusijos ter i tor i joj lei-
, džiamų laikraščių patvi r t ina . 
Pvz.. "Pravda Ukra iny" 1966 lie 
pos 12 d. straipsnyje "J ie gavo 
ko buvo nusipelnę" rašo ap ;e t r i s 
asmenis, kurie buvo nute is t i iki 
5 m. kalėjimo, kadangi vadovavo 
slaptai sekmadieninei mokyklai 
ir slaptai susit ikdavo su jaunuo
liais, tu rė jo slaptą spaustuvėlę. 
Maskvoj leidžiamas ateist inis 
"Nauka i Religija" gegužės mėn. 
strp. "Pogrindis" r a šo apie 
krikščionių šventraščius, slaps
tomus šiaurinio Sibiro miškuose. 

Baisūs kankinimai 

"Evening Post" 1968 balan
džio 22 d. rašo, kaip Rumunijos 
kalėjimuose tardytoja i kun. R. 
Wurmbrandui daužė padus. Jie 
pylė vandenį per burną į pilvą 
iki persipildymo. o t ada kankin
tojai šokdavo ant jo pilvo su ko 
jomis. J ie degino jį k a r š t a gele
žimi, daktarui šalia stovint . Bet 
jis nieko neišdavė. Beveik t re jus 
metus jis buvo laikomas mirtinin 
kų celėje be lango, kur oro gau
davo per vamzdį. Baisioje tyloje 
jis pa ts sau pasakodavo šposus 

Prez. NHCOUO žmona kalba spaudos atstovams Washingtone. kad pirmieji 
metai Baltuose Rūmuose buvo sunkūs ir tačiau įdomūs. 

lietsargiais. 

ir išgalvodavo naujus. J is žaidė 
šachmatais duonos trupiniais. 
Kiekvieną nakt į bandydavo šokti 
ankštoje celėje. Sugalvojo gal 
300 eilėraščių, mintimi rašė šim
tus tūkstančių žodžių. Su kitais 
kaliniais j is susisiekdavo Mor-
zės s tuksenimais ir taip net iš
klausydavo kitų kalinių išpažin-! 
t is . J i s net a tver tė vieną s lap i 
tosios policijos tardytoją. Paga
liau j is vėl buvo a tvarytas į teis I 
mą ir po 10 minučių "teismo" 
gavo 20 metų sunkių darbų ka
torgos. 

"Mobile Regis ter" 1967 gruo
džio 13 d. rašo apie jo pasipasa
kojimus: "Po 17 valandų per die 
ną turė jau sėdėti įsakytoj pozoj, 
nei sekundei nepasikreipiant, at 
viromis akimis, ir vis girdėti: 
"Komunizmas yra geras, krikš
čionybė yra kvailybė, pasiduok". 

Kun. "VVurmbrand atvyko Į 
JAV 1967 spalio mėn. 

Vadovauja prieškomunistinei 
pasaulinei organizacijai 

Kun. R. Wurmbrand yra įstei 
gęs organizaciją vardu: Chris
tian Missions to the Communist 
World. kurios centro adresas: 
P. O. Box 11, Glendale, Calif. 
91209. Tuo adresu jį galima pa
siekti. J is leidžia leidinėlius, ati
dengiančius komunistų klastą, 
areštus ir t . c. Tuo a r kitais var
dais tos pa t krypties jo vado
vaujamos organizacijos veikia ir 
turi skyr ius Argentinoj, Austra
lijoj, Čilėj. Danijoj, Prancūzijoj, 
Anglijoj, Olandijoj, Airijoj, Ita
lijoj. Naujoj Zelandijoj, Norve
gijoj, Pietų Afrikoj, Pietų Ko
rėjoj. Rodezijoj, Švedijoj, Švei
carijoj, JAV-se ir V. Vokietijoj. 

Gautame 4 psl. leidmėlyje, var 
du "Jesus to the Communist 
Wcrid, Inc.", pirmame psL įdė
tas Maskvos miesto planas su 
nurodytais penkiais pagrindi
niais kalėjimais. Siūlo turistams 
būtinai pasistengti juos aplanky
ti. Ten yra daugybė kitų žinių, 
surinktų pogrindžio žmonių. Ma
žą dalį suminėsim: dvasininkai 
Pletnov ir krikščionys Olga Pu-
hova. Mary Samarina. Anastasia 
Igolkina ir Claui ia Lisina buvo 
teisiami. Vietovė j Pochaev komu 
įrištų rusų policija nužudė tikin
čiąją Tomakovą. Jie ten užėjo 
slaptą vienuolyną, ir policija 
prievartavo ne tik jaunesnes, bet 
h* senutes vienuoles Morozovą. 
Gherasimchuk ir K^rolenko. 

Kas minutė lašas ant galvos 

Vyskupas Welychowsky. pa
gal "Visti Rymu", kaip praneša
ma iš Ukrainos. nukankintas 
kalėjime. J i s buvo taip kankina
mas : Jam nuskutę galvą ir su-
veržę visą an t plikos gaivos kas 
minutę nukrisdavo lašas šal
to vandens. Jis tokius kankini
mus atlaikęs per šimtą valandų. 

Areštuotas žydų kilmės rašy
tojas Sovietų Rusijoj A. Levi-
fan-Krasnov. Anksčiau jis jau 
buvo 7 metus kalėjime, bet tas 
jo nepalaužė. J is rašo religinėmis 
temomis. 

Leidinyje yra daugiau prane
šimų apie religinių asmenų areš
tus S. Rusijoj 

do sekretoriss, mirė CleveJand. I Iš leidinio sužinome, kad jo I 
knyga "Kankintas dėl Kristaus" į 

dabar jau skaitoma per visų Pie
tų Amerikos valstybių radijus. 
Sesuo Rosemarv Harris, jo mi
sijų Anglijoj narė, neseniai pa
skelbė knygą "Appeal from Rus-
sian Christians", kuri pardavi
nėjama ir JAV-se. Kun. 'VVurm
brand vadovaujama organizacija 
radijo pranešimus duoda 25-mis 
kalbomis. Neseniai, esą, pradėta 
oro bangomis katalikybė skleisti 
į Kubą. 

Remia ir okupuotos Lietuvos 
katalikus 

Patyręs, kad esu lietuvis, pa
sakė, jų s lapta organizacija re
mia ir lietuvius tikinčiuosius 
okup. Lietuvoj. Kaip ir kiek — 
negali sakyt i . Jų organizacijos 
raš tų esą spausdinama 25-mis 
kalbomis. Parodė gausybę iškar
pų (fotostatais) iš S. Rusijoj lei 
džiamų laikraščių: "Pravda Vos-
toka". " Z n i m : a Vostoka", "Liū
dina i Svit". "Kommunist Tadji-
kistana", "Sovktskaja Estonia", 
"Kazakstanskaja Pravda" ir kt., 
kuriuose praneša apie tikinčiųjų 
nubaudimus a r pan. Pasisten
giau, kad gau tų pilnesnes infor-

W e s t Virginia valstijos šeinio dele
gatai susižinojimui vartoja trumpų 
distancijų nešiojamus telefonus "wal-
kie-talkic"', su kuriuo čia matyti 
Jody Smitl. 

fmacijms apie lietuvių persekioji 
mus okup. Lietuvoj. 

Sakė, kad N. Testamentas yra 
atspausdintas S. Rusijoj. 

Keturiose valstybėse nėra 
nei vienos bažnyčios 

Jos, kaip sakė, y r a : Šiau
rės Korėja, Kinija (komunisti
nė) Mongolija, Albanija. Š. Ko
rėjoj komunistai neduodą nei vie 
nos šventos dienos, žmonės, kaip 
mums kun VVurmbrand sakė, tu
rį dirbti ištisus metus be jokios 
šventos dienos. Žmonės išsigalvo 
j a sirgti. Atrado slaptų bažny
čių. Kinijoj, Šanchajuj, buvę ti
kinčiųjų, pakabintų an t kry
žiaus. Visi žydai iš Kinijos išvy 
kę. Kin'joj nužudyta gal netoli 
1 milij. katalikų. Maskva turinti 
apie 7 mil. gyventojų, bet t ik 1 
katalikų bažnyčią, 1 protestantų 
ir 11 stačiatikų. 

Kubos Castro, preš paimda
mas valdžią, su kareiviais eida
vęs į bažnyčią melstis, kad ap
dumtų žmonėms akis. 

Kun. Wurmbrand yra parašęs 
ir išspausdinęs keletą krikščio
nybę skelbiančių knygų, kaip 
"Christ in the Communist Pri-
sons", "Tortured for Chr is t" ir 
kt. Pastaroji j au išversta į 20 
kalbų, net į kai kurias Afrikos 
kalbas. Su svetimomis kalbomis 
būsią apie 1 milijonas egz. Tą 
knygutę dovanojo su savo auto- i 
grafu. 

Štai, ką gali padaryt i vienas ! 
i žmogus! Galvoji i r t ikėti nesi
nori. 

(Pabaiga) 
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DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TEL. GK 6-2400 
Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. k 

ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. * penk
tad. 10—4; seštad. 10—2 vai. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-980} 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybė vidaus l igos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampas) 

Ofs. 735-4477. 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
— — — — — — I Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 
Rez. FR 8-6960 ir 4 — 8 p. p. seštad. 9 v. r. iki 12 d. 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BCTUDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKrMUS 

2858 West 63rd S t r e e t 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

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

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

AKESERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGEVfi CHIRURGMA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

DR. C. X. BOBELIS 
Inkste ir š lapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — E l g i n 
425 No. Liberty S tree t 

Roote 25, Elgin , Illinois 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

TeL ofiso B E 4-5849, rez. 388-2233 

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 šeSt tik 
susitarus 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

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

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai, vak. šežtad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs . PR 6-6022 Rez. P B 8-6960' 

DR. L JATULIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 West 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v , i 
šešt. nuo 9 iki 12 vaL: arba susita 
rus. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st B * — Tel. 737-5149 

Tikrina akta. Pritaiko akinius ir 
"contaet lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta' trefi 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso P B 6-7800; Namtji 925-7997 

5159 South Damen Avenne 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

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

DR. A. JENKINS Į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 
iki 8 vai. Trečiad. ir sestad. uždaryta 

Telef. — 423-2660 

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

9760 South Kedzie A v e n n e 

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. ii 
penktad. 8 v r. iki 9 T V. Treč. ir 
seštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDLJOS LIGOS 

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

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Lakstą, Pūslės ir P r o s t a t o 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso teL 776-2880; Rezid. 448-5545 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ O* KRAUJO 
SPECIALYBfi 

Valandos paga! susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

Ofiso teL H E 4-5758 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą. 

George rfumphrey. 79 ra., prii. Ei 
senhoTverio valdymo metu buvęs iž-

l iž b a ž n y č i o s : v i s i [Obio. Jis btrvo praraommrskas. 

. « Ąg 

TeL — RELianoe 5-1811 

DR. WALTER J, KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

{Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

VaL: 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. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KCDIKJE IR VAIKE LIGŲ 

SPECIALISTC 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Pirmad., antrad., ketvtrt. b* penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vaL vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p., sestad. 
11 vai. ryto iki 3 vaL p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1108 
Rez. teL 239-2919 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, Hl 
Kabineto teL 687-2020 

Samu teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 

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

OfLso teL RElianoe 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakaraia pagal susitarimą-

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—g v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. teL WA 5-3099 

TeL ofiso tr buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4988 W. loth Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vaL ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 

DR. MARIJA LINAS 
A K U Š E R I J A LR MOTERŲ U G 0 8 

2817 West 71st Street 

Telef. HEmJock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL P R 8-7771. R n . PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Valandos: pirmad.. ketv. 5—8 vaL. 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pasai susitarime 

SKELBKTTES "DRAUGE". 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERT? 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S*. 
TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., tree". n* 
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 8 iki 8 
v. v. Sestad. 2—4 vai. popiet to? kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL H E 4-2123, Namu CH 8-8195 

DR. V, TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71s t Street 

PHimbieja Hermiu* «k susttaiiM 
V a L _2—-4 p. p. i r 6 _ g v a j yajt. 

Trečiad. ir SęjStad uždaryta 
TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGfi 
6648 South Albany Avenne 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. ir sestad. 2—1 popiet 

a- kitu laiku pagal susitarimą 

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

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
V <£l .* 2 I W 4 ^ P- b- 7 iki 8 T. T 

rrec. ir sežtad. pagal susitarimą 
Ofiso leL 767-2141 Namg 638-4850 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

6449 Sooth Pulaski Road 
VaL: pirmad. antrad,. penktad. X-4 
•"•tadUniali Wl T*L 



MSst* pastangosJ ~" 

UŽ LIETUVIŠKAS PARAPIJAS 
Artė jant i Vasario šešiolikto

j i — Lietuvos nepriklausomy
bės šventė y ra ge ra proga mū
sų lietuviškai veiklai apžvelg
ti, lietuviškai sąžinei perkra
ty t i , paieškoti naujų būdų bei 
priemonių laisvės kovai vesti 
ir lietuvybei išlaikyti. 

Taigi gerai da ro lietuviškos 
organizacijos ir a tskir i asme
nys, kur ie lietuvybe rūpinasi 
a r ja tiesiog serga. Pagii tinos 
pas tangos ieškoti tauta i pa
galbos pas stipresniuosius 
šio k raš to politikos, spaudos, 
radijo ir televizijos vadovus 
bei darbuotojus. I r čia, ati
džiau paieškojus, galime ras t i 
visą eilę neišnaudotų galimy
bių. 

Viena iš sričių, kur mūsų 
lietuviškos pas tangos turėtų 
būt i sust iprintos ir smarkiau 
reikšt is , y ra religinė gyvenimo 
sr i t is . , 

Klys ta tie, kur ie skelbia, 
kad religija jau atgyvenęs, ne 
šio šimtmečio dalykas. Jos 
priešai, stengdamiesi religiją 
nuvert int i , labai kruopščiai re
gis t ruoja būtas a r nebūtas ne
geroves Bažnyčioje. Pagaliau 
s tengiasi ir patį Dievą palaido
ti. Tačiau tokie puolimai jokiu 
būdu neįstengia išnaikinti nei 
Dievo, nei į jį tikinčiųjų. Besi
taikančios negerovės Bažny
čios organizacijoje a r kai ku
rių dvasininkų gyvenime d a r 
nesunaikina religinės prakt i
kos ir nenužudo Dievo. 

# 
Lietuviai išeiviai Amerikoje 

y r a religingi ir jų pastangos 
sus ibur t i j religines bendruo
menes atskirose kolonijose pa
rapijų forma siekia beveik 100 
metų, t . y. tiek, ka ip y ra sena 
mūsų masinė emigracija šia
me kraš te . Per t ą laiką buvo 
įs te igta daugybė lietuviškų a r 
pusiau lietuviškų parapijų, ku
r ios lietuvybės išlaikymo, lie
tuviško švietimo, labdaros, 
šalpos ir spaudos baruose y r a 
labai daug nuveikusios. 

Šia proga prisimintina, kad 
pirmąsias lietuviškas parapi
j a s šiame kraš te steigti lietu
viams kata l ikams padėjo net 
žinomas mūsų taut inio atgi
mimo darbuotojas aušrininkas 
dr . Jonas šliupas. Žinoma, lie
tuviškoms parapijoms steigtis 
j i s padėjo ne norėdamas per 
j a s katalikybę st iprinti , bet to
dėl, kad, būdamas lietuvis pat
r iotas , jose įžiūrėjo gerą prie
monę lietuvybei stiprinti bei 
išlaikyti. 

Nūdien lietuviškų parapijų 
skaičius y r a gal pusiau a r dar 
daugiau sumažėjęs. Daugelis 
g ryna i lietuviškų parapijų vir
t o taut in iu požiūriu mišriomis, 
kitose lietuvių kalba t ik kam
pininke beliko. Nemaža dalis 
ir likusių lietuviškų parapijų 
vos teegzistuoja. Kodėl ta ip 
įvyko? 

Tai priklausė nuo mūsų pa
reinančių ir nepareinančių ap
linkybių. Negalima, anot Ado
mo Jakš to , saky t i : "Kaltas 
Dievas, kal tas caras , tik mes 
vieni nekalti". Taigi gal pro
t ingiausia kaltės reiktų ieško
ti savo pačių ta rpe . 

Pas ta ruo ju me tu naujieji, 
ateiviai vis mažiau ėmė domė
t is savo parapijų veikla ir jų 
likimu. Net ir geri lietuviai ka
tal ikai ne visada stengiasi glau 
džiau susirišti su savomis pa-

' KARINIS KINIJOS PASIRUOŠIMAS 
Gyventojų ir pramones iškeldinimas iš miestų, kuriuose vykdomas pasiruošimas karui 

rapijomis. Kiek atokiau gy
vendami, nesistengia pasiekti 
savųjų bažnyčių, o tenkinasi 
suradę artimesnę nelietuvišką. 

Vis mažiau domimasi para
pija, kaip lietuvių bendruome
nės vieta. Gal todėl, kad yra 
ir kitų lietuvybės išlaikymo 
priemonių: lituanistinės mo
kyklos, jaunimo organizacijos, 
dainų, tautinių šokių, muzikos 
ansambliai, chorai, teatro mė
gėjų trupės ir kt. 

Bet a r šie sambūriai įsten
gia visus lietuvius apjungti? 
Kiek daug yra, ypač vyresnio 
amžiaus žmonių, už jų ribų. 
Gerai daliai lietuvių katalikų 
laikantis atokiai nuo savų pa
rapijų, į j a s nebeįliejama lietu
viško kraujo. Parapijos ima 
daryt is t ik pusiau lietuviškos, 
kurios greitai išvirsta į visiš
kai nelietuviškas. 

Atrodo, keistoka, kad tuo 
metu, kai kovos dėl Lietuvos 
laisvės reikalu klabiname sve
timtaučių duris, bandome rem
tis nelietuviškomis, o kartais 
net ir rasinėmis grupėmis, la
bai lengvai numojame ranka 
į mūsų pačių tautiečių sukur
t a s parapijas. 

Iškyla klausimas, ar nerei
kėtų keisti geros dalies mūsų 
tautiečių laikyseną lietuviškų 
parapijų atžvilgiu, keliant su
sidomėjimą jomis, stengiantis 
neapleisti prieš daugelį metų 
sukurtų tvirtovių, kurios gali 
mums labai praversti. 

Nei gamta, nei žmonės ne
mėgsta tuštumos. Kur atsiran
da tuščia vieta, kas nors į ją 
smelkiasi. Ištuštėjusios lietu
viškas bažnyčias pripildo kitų 
tautybių katalikai. Daug kur 
lietuviai lieka tik mažumoje. 
Tuo tarpu ten, kur stengiama
si, lietuviška parapija išlieka 
Gražus pavyzdys lietuvių pa
rapi ja Detroite, kur lietuviai 
t a ip sutart inai ir puikiai tvar
ko savo bažnyčios teises. 

Turėtų būti suaktyvintos 
panašios pastangos ir kitose 
vietose. Nereikia iš parapijų 
bėgti, atvirkščiai, visiems prie 
jų prisirašyti, tinkamai atlikti 
parapijos narių pareigas, daly
vaut i parapijos parengimuose, 
darbuose, įeiti į jos vykdomuo
sius organus. Reikia aktyviai 
dalyvauti pamaldose ir, kur jų 
nėra , reikalauti lietuviškai lai
komų šv. Mišių ir kitokių pa
maldų. Reikia ne tik reikalau- I 
ti lietuviško giedojimo, bet ir 
s tengtis patiems jį suorgani
zuoti, visiems lietuviškai ige-
doti . 

Gerai žinome, kad ne visi 
šio kraš to vyskupai ir klebo
na i yra tautinėms grupėms ir 
ne šio kraš to kalba vedamoms 
pamaldoms palankūs. Nedera 
šiurkščiai veikti, — reikia 
d a u g taktiškumo, bet veikti 
reikia. Reikaku esant, reikia 
priminti i r mums gana palan
kius aukščiausios Bažnyčios 
vadovybės patvarkymus. Rei
ka las nėra beviltiškos ir vie
ningai veikiant galima daug 
padaryt i . Tik gerai susiorgani
zavus, galima rasti didesnį rei
kalų supratimą. Mažiau šau
kime už parapijos ribų, bet 
daugiau kalbėkime parapijos 
susirinkimuose. Tada pastan
gos lietuviškai parapijai išlai
kyt i nepalyginamai daugiau 
pa t a rnaus ir lietuvybės išlai
kymui, b . kv. 

Kinų šaltiniai teigia, k?d piet 
rytiniame Jtongolijos respubli
kos pasieny įvykęs kinų - rusų 
karinis susidūrimas. Žinia gali 
būti prasimanyta karinei įtam
pai krašte stiprinti, nes Mask
va vargu būtų įvykį nutylėjusi. 

Kimioje vykstanti karinio pa 
siruošimo karštligė yra žymiai 
svarbesnis įvykis už pasienio 
sargybinių susidūrimus, kurių 
nemaža buvo per pastarąjį penk 
mėtį. 

Karinė propaganda 

Sausio mėnesį kinų spauda 
vis aštriau puolė Sovietus. Ki
nijos užsienio politiką ginantis 
komunistų laikraštis "Ta Kung 
Pao", išeinąs Hong Konge, kal
tina Sovietus, kad jie atsisakė 
sumažinti kariuomenės skaičių 
pasienyje. Sovietų ir Kinijos mi 
nisterių pirmininkų susitarimą 
sulaužiusi Maskva. Pasienio gin
čą svarstant rusai nesutikę nuo 
laidų daryti ir iš ginčo srities 
atitraukti kariuomenę. Kai ru
sai darą dvigubą žaidimą — 
kalbą apie taiką, tačiau ruošia
si karui, kinams telikę skubiai 
ruoštis ginti kraštą. 

Šiuo metu tegali tik Kinijos 
politiniai vadovai pasakyti, ku
riais sumetimais skatinama ka
rinio pasiruošimo karštligė. Jie 
tešneka tik apie Sovietų grės
mę. 

Visos propagandinės priemo
nės panaudotos skatinti kari
niam pasiruošimui. Spauda skel 
bia tikrus ir išgalvotus įvykius 
anie Sovietus. Radijo bangomis 
aidi ispėiimai gvventoįams, 
kaip jie orivalo elgtis, ir kari
nės dainos. Sovietų imperializ
mas sukelsiąs karą. kuriam ki
nai turi pasiruošti. Teatras, fil
mai tarnauia tik kinų kariniam 
išjudinimui. 

GEDIMINAS GALVA 

to ant šono. 
O kas gi pakels tokią sunkeny

bę? 

Vilniaus miestas pastaruoju 
metu labai pasikeitė, o geležin
kelio stotyje kaip buvo.netvarka, 
taip ir liko. Nešvaru. Atvykusiam 
keleiviui nėra kur pavalgyti. Sto
tyje yra tik nedidelis bufetas, kur 
būna ilgiausia eilė. Restoranas 
ne visiems prieinamas." 

Iš Biržų nusiskundžiama, kad 
autobusai Guodžių ruože nesilai
ko tvarkraščio, važiuoja kada no
ri, kai kuriomis dienomis jų visai 
nėra. 

Vilniaus rajono Novosiolkų, 
Kazliejų, Liudvinavo ir gretimi 
kaimai neturi reguliaraus pašto 
pristatymo. Nemaža dalis siun
čiamų paštu dalykų, per rankas 
eidami, visai žūna. Tik trečdalis 
laikraščių ir žurnalų pasiekia ad
resatus. J. 2vilb. 

Miestų išskaidymas 

Kinų karinio pasiruošimo pro 
paganda aiškiai susieta su Mao 
"mokymu", jo skelbta taktika 
ir strategija. Dar prieš karinio 
pasiruošimo taktiką dalis gy
ventojų buvo iš miestų iškel
dinti ne kariniais, bet vidaus 
politikos sumetimais. 

Šiuo metu didmiesčių gyven
tojų iškeldinimas tęsiamas jau 
kariniais sumetimais žiniomis, 
gautomis iš Hong Kongo, iš 
didmiesčių iškeliamos ir mažos 
įmonės. 

Miestuose paskubomis ruošia
mos slėptuvės nuo orinio puoli
mo apsisaugoti. Hong Korge 
išeinąs dienrašt is "The E>r-
press" pranešė, kad Pekine yra 
s ta tomas požeminis miestas gy
ventojams apsaugoti nuo bran
duolinių sprogmenų, ši žinia 
greičiausia perdėta ar net pra
simanyta. N o r s užsieniečiams 
draudžiama kai kuriose sosti
nės dalyse lankykis, bet minė
tos darbų apimties negalima 
paslėpti. 

Jau anksčiau, praėjusio gruo 
džio viduryje, akelbė "Le Mon
de", kad branduolinių ginklų 
'aboratorijos i r gamyklos per
keliamos iš , Sinkiango į Tibe
tą. 

Milicijos per tvarkymas 

Praėjusio lapkričio 24 d. ki
nų kar iams ski r tame laikrašty
je buvo paskelbta, kad būtinas 
reikalas per tvarkyt i ir sustipri i 
ti miliciją Mao mintims įgyven
dinti ir paruošt i tautą karui 
Milicija tur int i atlikti taktinius 
'r s trateginius veiksmus kraš
tui ginti. Ateit ies kare milicijos 
vaidmuo padidėsiąs. Jos užda
vinys ne tik t ramdyt i Kinijos 
40 mil. mažumas, Maskvos kur
stomas kelti neramumus, palai
kyti tvarką kiekvienoie gyven
vietėje, bet ir su priešu kovoti 
i jo rankas patekusioje krašto 
dalyje. 

Šiuo metu siekiama j miMcrią 
iiungti iki 200 miL asmenų, t. y. 
visus pajėgius vyrus . Ji yra ner 
tvarkoma ir apmokoma atlikti 
veiksmus karo metu. 

Kariuomenės stiprinimas 

Jau praėjusį rudeni buvo pa
skelbta, kad gyventojai turi mo 
keti papildomus mokesčius pa
siruošti karui. Anksčiau valsty
bės mokesčiai siekė 17 c'r, šiuo 
metu paseko virš 4 0 ^ uždar
bio. Kolektyviniai ūkiai įparei
goti dalį derliaus skirti atsar- j | 
gai. 

Moksleiviai, studentai ir dar
bininkai šanchaTuje ir kituose 
Tinijos didmiesčiuose turi da

lyvauti kas dieną kariniuose pra 
tunuose. Net užsienio laivai Ki
nijos uostuose įspėti būti pa-
siruoštyje ir saugotis orinio 
puolimo. 

Naujokų ėmimas žymiai pa
didintas. Anksčiau į kariuome
nę buvo imami 18 -25 rne^ą am
žiaus, šiuo metu naujokų am
žius sumažintas iki 16 metų. 
Sve :katą patikrinus, a tsekamas 
dietoje vienos savaitės naujo
kų apmokymas, išduodam? uni
forma ir jie išsiunčiami į pasky 
rimo vietas, kuriose atlikę viero 
mėnesio karinius pratimus pa
siunčiami į karinius dalirius. 

Kinijoie neseniai buvojusių 
svetimšalių žiniomis nuotaika 
esanti nepaprastai įtempia. Šio 
meto įtampa primenanti buvu
sią prieš 30 metų kinų - japonų 
karo metu. 

Trys galimybės 

Kinijos politinė vadovybė ne 
kartą yra padariusi kek-tus žy
gius. Ji užpuolė Indiją be ypa
tingo reikalo neva sienai "iš
tiesinti" ir pasitraukė. Politiniai 
vadovai sukurstė "kultūrmę re
voliuciją" sunaikinti saitams su 
praeitimi, palaužti krašte beau
gančiam politiniam pasipriešini 
mui ir įtempti santykiams su 
Sovietais. Po jos, tik pusantrų 
metų praslinkus, krašte sukurs
tyta karinio pasiruošimo karšt
ligė. 

Koks jos tikslas? 
Pirmoji galimybė — karinę 

segą panaudoti prieš vidaus 
priešus, sustiprinti dabartinių 

nrfuiAMitie DAMTIC 
Lm/itvrifits. i AJLiiJ 

Nepramatoma infliacija, bet reikia taupyti 
ADOLFAS BALIŪNAS 

Žinomas ekonomistas, Chica-
go Tribūne finansinio skyr iaus 
bendradarbis Eliot Juneway 
šiomis dienomis padarė labai į-
domų pranešimą Metropolitan 
Bank and Trus t Co. suorgani
zuotame pobūvyje, Palmer Hou-
se viešbutyje. Eliot Juneway 
pasiklausyti buvo susirinkęs 
nemažas būrys Chicagos žy
mių biznierių, bankininkų, bro
kerių ir šiaip ekonominiais 
klausimais besidominčių asme
nų. Juneway yra buvęs Time 
ir Newsweek žurna1^ ekonomi-

jaučiama tam tikrų silpnumo 
ženklų, tačiau jie negraso su
kelti depresiją arba stipresnę 
recesiją. 

Ūkio silpnumo ženklai arba 
rodyklės y ra bendras gamybos 
mažėjimas, gyvenamųjų namų 
statybos sulėtėjimas, prekių, y-
pač automobilių pardavimo kri
timas, geležinkelių ir autosunk-
vežimių krovinių pervežimo su
mažėjimas ir t . t. Bet tuo pa
čiu metu ūkyje pastebimas kai 
kurių veiksnių kilimas. Pavyz
džiui patarnavimų išlaidos, gy

niu skyrių redaktorius ir šiuo ! dymosį išlaidos kyla. Taip p a t 
metu 'aikomas vienu žymių A-
merikos ekonominio gyvenimo 
žinovų, turinčių tamprių ryšių 
su dabartine vyriausybe. 

Nebus infliacijos 

Savo pranešimo pradžioje 
Junaway pareiškė, kad ar t imo
je ateityje nenumatoma Ame 
rikoje nei didesnės depresijos, 
nei ypatingo ekonominės kon 
junktūros kilimo. Taip pa t ne
sitikima didelio nedarbo. Ame
rikoje šiuo metu jaučiamas e-
konominis atslūgimas, ūkyje 

vadovų įtaką krašte . 
Antroji galimybė — parodyti 

Sovietams kardo ašmenis, kai 
jie ėmė telkti kariuomenę prie 
Kinijos -sienos, ir daryt i spau
dimą dabartiniuose pasitarimuo 
se. Tretysis atvejis — pasiruoš
ti karui, jei jį Kinijos rikiuoto
jai laiko neišvengiamu. 

. **, /.._ 
Sen. Strom Thurmond i R.-S C | nelabai išsigandęs sėdi Carnegie Mellon 
universiteto auditorijoj Pittsburghe, kai į jį studentai pradėjo mėtyti tešlai
niais. Senatorius yra prez. Nixono politikos rėmėjas. 

žymiai kyla išlaidos ir patar 
navimai šalpos reikalams. Kai 
kuriose Amerikos vietose išmo 
karna pinigų šalpai daugiau, 
nei darbininkams atlyginimų. 
Šalpai išmokami pinigai lygiai 
kaip ir darbininkams mokami 
atlyginimai, kelia gyventojų 
perkamąją galią. Ekonominio 
silpnumo ir stiprumo veiksniai 
ba'ansuojasi ir dabartinė eko
nominė padėtis gali tęstis be 
didesnių pasikeitimų. 

Susirūpinimas išlaidų kilimu 

Didesnio susirūpinimo ekono
mistų ta rpe kelia bendras val
džios (federalinės, valstybių, 
apskričių, miestų ir kaimų) iš
laidų augimas ir jų nepapras
t a s įsiskolinimas. Kai kurių val
džios atstovų pareiškimai, kad 
jie siekia mažinti valdžios iš
laidas, yra mažai patikimi. Vi
sos valdžios išlaidos turi tik vie
ną tendenciją — nuolat augti. 

Nuc valdžios neatsilieka ir 
privačios korporacijos. Dauge
lis dabartinių korporacijų vyk
domų kapitalo investicijų, nau
ju Jmonių statybos, įvairūs į-
"•<mgimai, mašinų, transporto 
nnemonių (lėktuvų) pirkimai 
vykdomi ne iš įmonių rezervų 
a r santaupų, bet iš paskolų. Pe r 
pereitus metus bankai, korpo 
raeiios pasiskolino pinigų rin 
koie baugiau, kain 63 bilijonus 
dolerių. Neatsilieka ir pavieniai 
piliečiai. Pirkimas kreditan y-
nae išsiplėtė įvedus vadinamas 
"Crtdi t card". PiMečiai ant į-
vairių kredito kortų vra 4sisko-
'ine daugiau kaip 10 bilijonų 
do'erių. 

Šis nepaprastai kredito išplė
timas ir kelia kainu infliacijos 

. pavojų. Infliacijai sustabdyti 
kai kas siūlo įvesti prekių kai-

• nų ir a^srų kontrolę, bet June-
way netiki, kad tai būtų t iks-

! lirga. Prezidento Nb*ono EHp-
į jai paskirtas Federalinio rezer-
| vų banko tarybos pirmirir-kas 
I dr. Ar thur Bums . kuris pradės 
i eiti paeigas nuo vasario 1 d.. 

yrz pareiškęs, kad gal b '^ rei-

fNukelta l 5 psL) 

Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVOS GYVENTOJŲ SKUNDAI 
Okupuotos Lietuvos laikraš

čiuose dažnai i» atyti gyventojų 
nusiskundimų ryšium su netvar
ka. Daugeliu atvejų matyti, kad 
ta netvarka išaugusi iš biurokra
tinės okupantų sistemos. 

"Tiesa" nr. 8, sausio 11 d. rašo: 
"Praėjo dveji metai, kai Šiau

lių statybos tresto trečioji staty
bos valdyba pradėjo kooperati
nio namo statybą Radviliškyje. 

Bet sienos iš vietos taip ir neju
da. 

— Kada gi išvysime savo na
mą? — susirūpino "Tauro" koope 
ratyvo nariai. 

— Pastatas stiebtųsi, — įtiki
nėjo valdybos vadovai, — jei bū
tų kuo pakelti plytas... 

Bet jau pusantrų metų ant bė
gių stovėjęs kranas nei iš šio, nei 
iš to ėmė ir su visa strėle parvir-

Daktaro Charney klaida 
CHARLES ANGOFF 

Kaip tik tuo metu ėjo pro šalį du ūkininkai ir 
paklausė, kokia esanti viso to jaudinimosi priežastis. 
Savininkas papasakojo. Ūkininkai pažiūrėjo į šulinį ir 
paprašė jiems duoti ilgą, stiprią virvę. Vienas jų nu
sileido į šulinį ir vienu galu apjuosė arklį, išlipo iš 
šulinio, ir dviese palengva arklį iškėlė iš šulinio. Štai 
tau specialistai". 

Dr. Charney vertėsi bendra praktika ir labai krei
vai žiūrėjo į vadinamą mokslinę mediciną. "Napo
leonas buvo teisus. Jis kartą m a n pasakė, tardamas, 
kad gydytojai daugiau nužudė žmonių nei generolai. 
Medicinai vis darant pažangą, vidutinis gydytojas dau
giau turi priemonių žmonėms žudyti. Aš nenoriu pa
sakyti, kad kiekviena medicinos pažanga yra žalinga. 
Visai ne. Su immunizavimu medicina likvidavo difteri
tą ir raupus ir beveik nušlavė džiovą ir vidurių šilti
nę. Tačiau daugelis kitų vaistų yra blogesni nei bever
čiai. 

Visumoje vaistai labai pavojingi ir turėtų būti 
naudojami tik kaip paskutinė priemonė. Ką mes iš tik-

i rujų žinome apie vaistus? Beveik nieko. Vienas žymus 
daktaras kartą pasakė, kad duodami ligoniui vaistus, 
mes suplakame kelis kartus didesnį blogį; mes duoda
me vaistus, apie kurių veikimą beveik nieko nežino
me, nes duodame ligoniui, apie kurį mes dar ma
žiau žinome. Ir mes juos įdedame į jo kūną. netu
rėdami supratimo, kas vyksta su vaistais ar su kūno 
organais. Penicilmas, sulfa, aureomicinas. Aš nežinau 
skaičių, bet aš manau jie nužudė daugiau žmonių, nei 
jiems padėjo, ir po kelerių metų vargu ar iš viso gy

dytojai juos bevartos. 
Kiekvienas pigus gydytojėlis apžiūri ligonį ir dau

giau nenustato jam diagnozės. Ir kam, jeigu jis gali 
jam įšvirkšti penicilino? Aš sakau, kad tai ligonio 
žudymas. Aš kalbu prieš savo paties profesiją, kai aš 
tau sakau, kad daugeliui žmonių būtų sveikiau, kai 
jie suserga, nedaryti nieko, nesišaukti gydytojo, o at
sigulti, labai mažai valgyti ir ilsėtis. Daugumai jų būtų 
geriau nieko daugiau nedaryti. Kai kuris gydytojas la

ibiau susargdina žmones tuoj pat ar vėliau. Jeigu tu 
ilsies, gamta išgydys sergantį kūną"'. 

Dr. Charney savo bendrą medicininę filosofiją 
kartą man išsakė šitaip: "Tikrai sveikas kūnas niekad 
rimtai nesuserga, o tikrai sergąs kūnas niekad ne
patampa tikrai sveiku. Mano fiziologijos profesorius 
Vienoje kartą mums tai sakė, ir, galimas daiktas, tai 
yra viena tikra medicininė tiesa. Jeigu gamta negali 
pagydyti, medicina tikrai negali, ji tegali tik pagrei
tinti smukimą. Taip, chirurgijoje mes esame padarę 
stebuklų, mes esame išradę nuostabių narkotinių vais-
ų chirurgijos reikalui, norėdami sumažinti skausmus, 
ačiau pagydyti ligas? Nieko, visiškai nieko!" 

Dr. Charney priklausė visom svarbiom medicinos 
draugijom: tautinėm, valstybinėm, apskrities ir miesto, 
tačiau tik "biznio" sumetimais. Jis jas visas laikė ne
draugiškom viešajam reikalui. "Čia yra gera dalis pel
no dalinimosi ir vaiduokliškos chirurgijos, kur apmo
kamas chiru'gas padaro operaciją tuo tarpu, kai pacien
tas ym įsitikinęs, kad jo paties gydytojas ją daro. Da
ryti nereikalingas operacijas yra skandalingas daly
kas, bet taip yra. Tačiau ar gydytojų draugijos ką 
nors daro tam sutrukdyti? Nieko, nes pelno pa^ida-
lintojai stovi jų priekyje. O ką pasakyti apie juokin-

' gai aukštus atlyginimus už operacijas ? Pagalvok apie 
į 1500 dolerių už apendicito išpiovimą! Chirurgas, ku

ris tiek gauna, tau pasakys, kad jis daug operacijų 
padaro be atlyginimo. Tai netiesa. Vien tik jauni ir 
neturtingi chirurgai daug operacijų atlieka be atlygi
nimo. Turtingi chirurgai ima aukštus atlyginimus". 

Tačiau dr. Charney tose medicinos draugijose la
biausia priešinosi prieš vadinamas "union shop" idė
jas apie gydymą. J is galvojo, kad yra neišmintin
ga ir nemoksliška vienai gydytojų grupei mėginti ne
leisti visiem kitiem gydytojam viešai praktikuoti, ypa
tingai tiem. kurie savo metodais be vaistų sugeba 
ligonius pagydyti . Štai kodėl jis juokėsi iš osteopa-
tų, kuriuos j i s vadino "apgaulingais daktarais", pri
durdamas: "kadangi dauguma gydytojų visvien y r a 
neveiksmingi, osteopatai yra blogiausi iš visų". J i s 
sakė, kad osteopatija y ra ver ta inteligentiško žmo
gaus dėmesio, kai ji niekino visus vaistus, tačiau, 
kai ji pradėjo naudoti skiepus ir kitus vaistus, ji 
sutapo su astrologija i r chiromanti ja 

Chiropraktika y ra kas kita. Dr. Charney saky
davo esą neabejotina, kad joje yra kažkas, tačiau j is 
pridurdavo, kad chiropraktikai perdaug reikalaudavo 
už tai. "Bet nėra abejonės, kad sulenktas nugarkau
lis gali sudaryt i nemaža sunkumų kūne ir gali būt i 
kad dauguma galvos skaudėjimo apraiškų ir įvairios 
rimtos paralyžiaus formos pasireiškia dėl netinkamo 
nugarkaulio sujungimo, kaip ir tokie dalykai, kaip 
bursitis ir sciatica pasireiškia dėl blogų nugarkaulių, 
dėl to negalima abejoti. O chiropraktikai geriausia 
žino, kaip suderinti nugarkaulius. Aš turėjau keletą 
labai atkaklių sciatikos atvejų, chiropraktikų pastan
gom pagydytų. Tačiau nė vienas jų neturėjo drąsos 
atvirai tai p a s a k y t i Visa medikų profesija būtų pa
sijuokusi iš jo , be to . jis negalėjo pacientą pasiųsti 
į ligoninę. Aš pa t s irgi neturėjau drąsos". 

(BflJ daugiau) 
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VĖŽYS — S E N A LIGA 
Medicinos specialistai seniai na. kad daug vėžio rūšių — pa-

nuatatė. kad vėžys yra paktyhi- : gydoma, jei iigonis l aku krei-
nig autonomišisas nenormalių ce- , piasL į gydytoją. Kai kurios vė
lių augimas žmogaus kūne. Nuo žio ligų rūšys gydomos Rentge-
seniausių laikų vėžio liga ž noma \ no ar radijaus spinduliais. Mo 
žmonijai, bet moksliškai pažin-: kslininikas Rentgenas surado X 
ti vėžio ligą pradėjo tik XIX :spindinus, vėliau jo vardu pa-
aimtmety. Vokiečų mo-^slirunkas vadintus, 1895 m. Po 4 metų 
Virchovas 1858 metais išleido Rentgeno spinduliai buvo panau 
cekiterinės patologijos vadovėlį, doti vėžio gydymui. Šiais laikais 
kuriame jis aprašė įvairius žmo chirurgija išgelbsti daugel o ve-
gaus kūne atsiradusius auglius žiu sergančių gyvybę. Yra i r 
(navikus). V rchovo vadovėlis vaistų, kurie pribloškia išsiple-
buvo pagristas pagrindiniu žmo tusio vėžio besidauginančias ce-
giaus kūno vienetu — cele. Nuo les. 
to laiko ir pradėta įvairios vė- N u < > v ė ž k ) ^ g . ^ l a b a i daug 
žio J*gos tirt i . Tačiau tikroji vė- j ̂ ^ ^ žmonių. Pavyzdžiui, s ta
ž o priežastis iki šių dienų vis 
dar miglota. Nors jau specialis
tų naudin inkų yra nustatyta a p i e ketvirtadalis milijono 
fceietas teorijų, dėl ko atsiranda 
žmogaus organizme vėžys. Be 
to, gan popuMarus teigimas, kad 
virusai gali paskatinti celes aug — Harvardo universiteto s tu-
ti be tvarkos ir sustojimo. Taip i dentai ir personalas kasdien 
pat nustatyta, kad dėl dažno I išgeria 25.000 puodukų kavos, 
rūkymo per efię metų žmogus 
suserga plaučių vėžiu. Yra nu
statyta, kad radijo aktyvūs 
spinduliai ta ip pat gali iššaukti Ieškomas JUOZAS KALVAITIS, 

„ , „ ,, I s. Antano, kilęs nuo Šakių, Gied-
vėzį, ypač odos. Baltieji žmones Į ^ . ^ k m ^ chicagoje. Yra 
ilgą laiką praleidę saulėje, irgi į svarbiu žinių iš Lietuvos. Jis pats 

, . . . ! arta žinantieji prašomi rašyti adr.: 
kartais suserga odos veziu. į Q T a r a l a < j 38_A Tatman St, Wor-

Vėžio ligų tyrinėtojai tvirti- j cester, Mass. 01607 (sk.) 

Namy Apšildymas 
HEATTNG SERVIOF 

įdedu naujus pėdina ir vandeaa 
Mldytuvus. Išvalau Ir sutvarkau 
alyvos Ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu del du
ju. Dirbu Chicagoje Ir prie
miesčiuose. 

Darbas atliekamas su lletu-
rl&ku sąžiningumu. 

ALBINAS BANYS 
«027 M S. Amm 4* r- Lyou* 

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

- m u o o T e l e t 447-H*»Oe 

anscEuuA>L0us 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

tt £ A L E S T A l E įSIGYKITE DABAR! 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

N Namų. Gyvybes. 
s\ eikatos, biznio. 
automobiliu. 

tistmiai duomenys rodo, vien 
' t ik JAV nuo vėž'o ligos miršta 

J . Mškns 

PAIEŠKOJIMAI 

Patogios išsimo-
kejimo sąlygos. 

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

T E L f c V l i l I O * 
spalvotos Ir papraatoe, radijai. 

3tereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimai ir taisymas 

I. M I G L I N A S 
Krautuvė Marąoette Pke. 

2346 W. 69th S t — TeL 776-1486 
Namu teL — PR 6-1063 

D A Ž Y M A S 
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J. BUDIS — TfJ. OL 4-1050 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate viena iš daugiausiai perkamų 
reikalais. Be to, veikia Notarįtas. ^ J u z ė s D a u ž v a r d i e n ė s 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai. Pildo-1 
mi Income Tax ir atliekami kitoki L 
patarnavimai. 

ŠIMKŪS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

P0PULAR LITHUANIAN 
RECIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 

Beveik naujas 4 moderniu 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kaaab. 
59 Ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krautuve - BrUrhton Parke. 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščia*. 41 ir Rockweil. 
$18.500. 

TV, Radio, Stereo, TV antenos,1 

Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tei. 434-0421 

Vakarais skambinti \VA 5-3607 
P. Rodenos K. Šimulis 

A. - f A. DR. VINCUI KOŽICAI 
m i r u s , 

sesei BIRUTEI, broliams RIMUI ir AID2IUI KOŽI-
CAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Lituanicos Tunto Skautai ir Vadija 

A. ABALL R00FING 00, 
JmtGigta. prieš 49 matu* 

Dengiame Tisu rO»m mtog'as. Talac-
me arba dedam* naujus kaiclnua, ri
mta, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome tt lauko. Talaozne mflr* "*tuck 
voianag" PiJnaj apsldraud* Visas 
įarbas jrarantuotaa. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laik>-

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniu Ir vietiniu auto talsymaa 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

Te*. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 

•WĮM»lt*MifoiiiMS ; - • •— — - ' ^ ' ^ 

A. f A. 

DR. VINCUI KOZICAI 
mirus, žmonę BIRUTC ir sūnus giliai- už
jaučia 

MJLKŠTUČIAI 
M 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus vtsu rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-conditioning — 
naujus ir senus namus. Stosru 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMIAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET M E T A I 

Telefonas VI 7-3447 
4114 S. Wesiern. CbJcaeo 9. TO. 

10 kamb. m ar., 2 vonios, 2 vir-
' tuves, 2 auto mūr. garažas, naujas 
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra-1 žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Arti visko $28,900.00. 

5% kamb.. 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdu skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar-
kit. $22,900.00. 

Pulkus 2-Ju ankstu mūras — 6 ir 
S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19.900. 

Vertingas niūras. Naujas stogas, 
elektra, gazo šildymas ir garažas. 

I 4 nuomos pelningu pajamų. Marque-
j tte pke. $26,950. 

7 kamb. niūras. 4 mieg. Modera. 
V A R G A S S U A P Š I L D Y M U ? virtuve ir vonia. Naujas sazu Šildy-
W M I I W M W ww H r « i b w i m w i { ] m Sausas įrengtas beismentas. 

K r e i o k i t e s i Mūr. garažas. Arti 67 Ir Rockwell. 
1 $21,800. 

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke. 

4259 S. Mapiewood Av., CL 4-7450 arba suras naują, iki šiol nera-
i gautą, kurių čia yra virš 200. 

. _ l Knyga parašyta anglų kalba, la-
1 1 bai tinkama dovana vyresnėms, 

o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims. 
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
i Illinois gyventojai prie knygos 

Insurance — Income Tax | ka inos DraŠomi pridėt i 5 pTOC 
Notary Public Į , v." 

2737 W. 4Srd St . — CL 4-2890 įmokesciams-
NAMŲ PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariataa — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av* - PR 8-22SS ffl ^f^^ ^ 3 m e ^ a ^ ^ i Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Dlinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams. 

C H A U F F E U R 
Needed At Once For Doctors 

Practice. 
Permaaent Positioa. Good YVages 

Call RA 6-3437 
VV'anted 

GENERAL MAINTENANCE 

M A N 
For High Rise Aparte cnt Bldg. 

PHONE 456-8000 
Ask for Mr. Burba 

DE PROFUNDIS 
Kantata 

Muzika Vlado Jakubeno, žodžiai 
Bernardo Brazdžionio; Gaidoe miš
riam chorui su fortepiono ar var-

Būkime kaimynai 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rusiu grindis 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

A. JAMES HEATING C0. 
4552 S. Kedzie 847-4314 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus. 

P. NEDHNSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60632. Tel. YA 7-5980 2346 W. 69th St. 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos radijos, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuvė Marąuette Pke, 

Tel. 776-1486 

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

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRA2IŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CfflCAGO 29, ILLINOTS 

D Ė M E S I O ! 

Namu tel. PR 6-1063 

Mielam draugui 
A. - j - A. DR. VINCUI KOŽICAI 

mirus, žmonai BIRUTEI, sūnums RIMUI ir AIDŽIUI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Kazys ir Marija Mončiai 
Romas ir Katriute Giniočiai 

*fcU-5 *INGLA!ft SfcRVlUt 
IJBONA8 FRANOK.TJ8 

--taodžiai. .^aokaboa, Transnsisijo«, 
Tnt?e-np Ir Motoru Benaontoi* 
5759 So Western Avenue 

Kampas 58tt Street 
fel. — PBospeoi 8-9533 

P A R D A V I M U I 

Marquette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius salima perimti 
BU 5%% 21,900. 

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai Ir pa
talpa bizniui arba rastinei. Pigas. 
$43,000. 

Marąuette Pke. Mūr. 5 kaaib. btrn-
galotr. Naujas šildymas. Garažas. 
S17.9H. 

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

• 2 * ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 

GARBAGE DRUMS 
wrra COVERS AND HANDLES 

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

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

B ^ ^ i S M ^ S 

R E A 

mms^mm 

L E S T A 
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Mielam draugui ir krikšto tėvui 
A. + A. DR. V I N C U I KOŽICAI 

mirus, žmonai BIRUTEI ir seimai, seserims ONUTEI 
ir JOANAI bei broliui VIKTORUI reiškiame gilią už
uojautą. 

Apolonija Angtisfntavičiefie 
Algimantas Augustinavičlus 

C O N T R A C T O R S 

A. f A. 
DR. V I N C U I K O Ž I C A I mirus, 

jo mielą žmoną BIRUTĘ ir SUKUS nuoširdžiai užjau
čiu ir kartu liūdžiu. 

P. MEDAS 

RETA PROGA 
8T. PETERSBT^RG, FTX)RIDA 

KUR DABAR LTETTVIAI 
MASINTAI KURIASI 

%Vi kambario batai, effiiciencies, 
motelis — %igo 34 vienetai. 204 
vietų restoranas ir lounge, plaukio
jimo baseinas, 2 shuffle boards, 2 
teniso aikšt§s. po stojru piknikavl. 
mo vieta su įrengimais, solarium'ai 
— visa tai ant 3% akro kampinio 
sklypo prie vandens — Boca Ciega 
Bay. Puiki vieta laivams ir meške
riojimui, liuksusiniam St. Peters-
burg rajone. Metines pajamos — 
$180.000. Kaina — $362.000. Ra5y-
kit: J. Petrauskas, 1700 Park St 
Xorth, St. Petersbtirs:, Fla. 33710. 
BBiiiiii ii m i»ni!:imiii'rEi <r^'<^™sf,^®iL™r*F mmm 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 ilti 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausia 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j : Baltic Florists — 

SK kamb. 9 metu mūr. spiit leveL ; SeK? bei dovanų kraatuve. 502 E, 
prie ĮlĮ-tos tr Pulaskl. 50 p. gkly- i Broadway, So. Boston, Mass. Tel 

AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis "Drangas". 

C H A U F F E U R 
Needed At Once 

Fa 
Doctors Practice 

Permanent Posifion 

Good Wages 
CALL — RA 6-3437 

G E N E R A L 
LABORERS 
Area plant has need of General 

Laborers. Shift work. Many com-
pany benefits. 

Mušt speak English. 
A P P L Y 

BIRD & S0N, INC. 
2648 E. 126th St., Chicago, Illinois 

PHONE MI 6-1331 

HELP WANTJTO ^ M O T E R Y S 

K E Y PCNCH OPERATORS 
Need Ex t ra Cash? 

PART TIME POSITIONS OPEN 
FOR IST AND 2ND SHIFTS 
SET TOUR OWX HOURS 

TOP PAY — FREE COFFEE 

Call Rich: 337-6762 

GENERAI , OFFICE CLERK 
Varied & Interesting duties in small, 
congenial Investment Company office 

GOOD STARTING SALARY, 
COMPANY BENEFITS 

MTST TYPE 
Call Ralph WLshiewski 

DOBBS rVVESTMENT COMPANY 
PHONE — 777-S640 

REGISTERED NURSE 
For the 3 to 11 shift 

Also 2 LPN'S 3 to 11 shift 
2 NURSES' AIDĖS 3 to 11 shift 
St. Joseph Home For The Aged 
2650 N. Ridgevvay Tel. 235-2450 

pas. $24.500. 
2 batai po S kamb. prie 70 Ir Tal-

man. $27,500. 
6 kamb. švaros mūr. btmgakm 

Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimtL $19,500. 

6 kamb. ( 4 mlee.). 18 metu mflr. 
bus«alow. prie 72 Ir Californla 
J24.700. 

1% sakJSto irsros med. prie 65 tr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. »7 p. 
sklypas. Drlgnbas sraražas, $16,900. 

5 kamb.. 20 metu nvitr. rnzideccU^ 
prlt 72 ir Albany. 2 mai. garažą* 
RMM 

11 boto, 10 meto. J-tn aukJtu m*.r 
nanrn* prta 71 ir Californla. $152,>0* 

». ttekaanas ^atjbai «klrpM j lent opportunity for advancement. 

HELP WANTED — MOTERYS 
I " M ' l l l l ' - I • • • • 1 1 "M^MW • • ! • ^ 1 I UI — Į II ,+m 

E X P E R I E N C E D 

CLERK TYPIST 
With good figure aptitude. Ebccel-

prle 72 Ir Maplewood 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st S t — Tel. 925-6015 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimu kai
nos visiems prieinamoa 
f i m i I l l l l M l l l l l l t l « t f l f l l l f l E l f l l f l i a < 

Paid vacation. 40 hr. week. Free 
hospitalization. 

Phone 334-7900 

GENERAL OFFICE CLERK 
Fllm Distributor — Near Ixiop. 

Experienced Preferered. Some Typing-
Reąuired; Attractive Starting & 
Benefits. 
Call Mr. Mayer — D E 7-2855. 

COMP. OPERATORS 
Need ladies for our new 

modern plant. 
Salary open. 

Ccanmensurate with experience 
CALL MR. WEISS, 834-6945 

Ward Bakmg Company 
515 So. Addison, 
Addison, Illinois 

RemMt tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje ' 'Drauge". 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

R E A L E S T A T E 
KMUliliHMIllUIIIMIIMIllllUlUlli 

Mielam prieteliui 
A. + A. DR. VINCUI KOZICAI 

m i r u s , 
jo žmoną BIRUTĘ įr sūnus RIM4 ir AIDJ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Aldona ir Valentinas Pliapliai 

K O S T A S BUTKUS 
TeL PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os ir Turėklai 1 a 

SALES • MGRT6A6ES • MANAGEMENT 

Secretaries - Typists - Telephone Operators 
Evening Cashier 

Openings m Vartens Denartmcnts of The World's Larsrest Hotel. 
Foll Company Benefits. We wiH be happy to disenss your employ-
ment opportunities. Please call: 922-4400 — Extension 434. 

T H E CONRAD HILTON 
720 SO. MTCmGAN AVENTTE, CRTCAGO, nJJNOIS 

Member of M.L.S. 

ALEX Š A T A S - R E A L T 0 R 
Main office 5727 W Cennak Rd., Cicero, niinois. TeL OL 6-2233 

Turime šimtas namu Berwyne, Ciotroj, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų {stai
ga ir išsirinkti B katalogo. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimii 

D £ M E S I O 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telcf. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINgDtAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO, STEREO APARATU PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

» M M 1 M I I H I I I I 1 « B W ^ 

JOSEPH VENCKAUSKAS 
Remodeling Confractor 

Atlieka vians namq taisymo darbus 
2622 W. 89th St., 434-0626 
a»*-s<a<s^*.^<»<*<» -^^^* ->^s< 

Perskaitė "Draugą", duo
site ji ^ūerns pasiskaityti* 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

Kas tik f u i garą skonį. 
Viską perka pas Lieporųi 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURMTURE GENTER, INC, 

Marąnetto Pk.f 6211 So. Westera PR 8-5875 
L LTEPONIS 

KmiAdlftiLlal* Ir k«tvirta(U«nlA.ta BIM • Ud »:f?> Kitom ^ • - - — n-'. 
• ik) 8 T*L rak. H^tmaAUmlAta nvo H Iki i ». ». 

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti 



LEMONTO MOKYKLOS VAKARAS 
Sausio 11 d. mokyklos salėje c inkas inž. Kęstutis Biskis 

įvyko jdomi ir įvairi Lemento nušliaužęs koją i r negaus daly 
Maironio lituanistinės mokyk- vauti s u visais (jam visi pro-
los Kalėdų eglutė. Gausiai su- gramos dalyviai pasirašė i r per 
sirinkusius tėvus ir svečius pa ar. B s k i e u ę pasiuntė kortelę 
sveikino IV-to skyriaus mcUmė linkėdami greičiau pasveikti) , 
Rasa Kamantaitė. ir pakviesdamas JAV L B Le-

Programcs pradžioje žemes- montio apylinkės valdybos pirm. 
niųjų skyrių mokiniai atliko dr. Juozą Briedį tar t i t rumpą 
mokytojos Jadvygos Lukošių- žodį. Dr. Briedis šia p roga mo-
nienės paruoštą Rudens vaiz- kyklai įteikė apyl 'nkės valdy-
delį. Ja i talkino mokytojcs Al- bos dovaną — 200 dolerių če-
dona Grinienė ir Kleopatra Bui- kj. Ta ip pa t jis perdavė i r per 
nevičienė. Vazdelis buvo gra- apylinkės valdybą gautą 100 
žus, trumpas, įdomus savo dolerių auką moikykiai iš dr. 
spalvingais vaidintojų kostiu- Giedrės ir dr. Rimsvydžrų Sid-
mais, kuriuos rūpestingai pa- rių, kur i e šiais metais s a v o vai 
ruošė molinių motinos. Čia bu- kus apie 100 mylių veža į Le
vo spalvingos gėlės (Vida Šo- momto mokyklą, 
liūnaitė, Rasa Kamantaitė, Bi- Svečių tarpe įbuvo Lietuvių 
rutė Navickaitė, Laimutė Sid- fondo valdybos pirm. dr . An-
rytė, Valytė Vizgirdaitė, Katie tanas Razma su ponia, buvusi 
Murauskaitė, Gina Vėbei'ūnai- mokyklos vedėja Ona Abromai 
tė) , gražūs drugeliai (Daina tienė, md. 

nėe mokyklos mdkiniai minės >. DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. sausio m*n. 26 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės — — — — ^ — ^ — — — — - — — — — — — — - ^ — 
šventę — Vasario 16- ją — pa 
mokų metu vasario 21 d.; vasa
rio 22 tėvų komitetas ruoSia 
mckyklos pietus po 1 e^uviškų 
Vasario 16-sios pamaldų Le-
monte; mokyklos tradicinis ba
lius įvyks balandžio 25 d. moks 
k> metai baigsis gegužės 23 d. 
Mokyklos reikalais sėkm ngai 
rūpinasi tėvų komitetas: pirm. 
Kęstutis Biskis, Romas Burba, 
Vytautas šoliūnas, Aldona Seh-
gal, Romaną Paulienė ir Vy
tautas Kamantas. P. 

5 

Patrick Lyndon Nugent, 3 m., buvusio prez. Johnson vaikaitis, žiūri į savo 
sesutę Seton ligoninėje, Austin Tex., kurią laiko motina. 

A. + A. DR. VINCUI KOŽICAI 
m i r u s , 

mielą BIRUTĘ, RIM$, AIDI ir visus gimines skaus
mo valandoje užjaučia ir kartu liūdi 

Anele Motiejūniene 
Aldona ir Petras Rasučiai 
Danutė ir Pranas Jarai 

ruoštais ponių Burbienės, Na 
vidoesiės, Sehgai ir Kamantie-
nės. 

Lemonto Ma :ronio lituanisti-

mą. Visa programa truko 
1 vai. ir 10 minučių. 

Po programos tėvai, svečiai, 
. ^ k ^ r ė n i ^ ' j ^ ' f 1 1 1 ^ 0 ^ * " « * * a i p i n o s i : 

Kamantaitė, Zita šoliūnaitė, Bagdanavičius, seselės lietuvai- * T į ? i e n u f V^€^cms, pa 
Aldona Navickaitė, Ričardas tės (kazimierietės) i r ameri-
ŠakaJys, Marius Kucinas, Rima kietės, i r k t 
Vėbeliūna :tė), parudavę rudens Eglu tės programos pabašgoje 
Lapeliai (Rimantas Buinevičius, dainuodamas j salę atėjo Kalė-
Saulius Paulius, Viktoras J a - dų senelis su dideira maišu sal nė mokykla šiais mokslo metais 
kaitis, Paulius Jakait is , A r a s j dan ių . Senelis buvo labai pa- susilaukė pnr"ginės paramos iš 
Bisk :s, Saulius Šoliūnas), bal- į nalšus i r visiškai taip kalbėjo, daugelio jos rėmėjų. Didesnė-
tos grakščios snaigės (Renata J kaip J A V LB apylinkės pirm. mis sumomis parėmė: JAV L B 
Vizgirdaitė, Rūta Sddrytė, Dia- {dr. J u o z a s Briedis. J a m edlė- Lemonto apylinkės valdyba — 
na Buinevičiūtė, Audronė Ša- , raščių deklamavo Rimas Bui- 250 dol., Elena ir dr. Antanas 
kalytė, Gailė Biskytė, Daly tė ; nevičus , Diana Buinevičiūtė, Razmai — 100 dol., dr. G'edrė 
Pauliūtė, Jacąueline Maluskai-, Daina Kamanta i tė , ir J o n a s Sid ir dr . Rimvydas Sidriai _ 100 
tė) , :r dailūs beržiniai (Kęstu- j rys, o dainų padainavo kvinte- <M., JAV L B švietimo Taryba 
tis Vizgirda, Jonas Sidrys, Kęs j tas Rasa , Audronė, Vida i r Zi- su Lietuvių fondo parama — 
tutis Laukaitis), i ta šoliūnaitės s u Valyte Vizgir '46 dol., Ona ir Petras Abro-

Antrą programos dalį a t l iko: da r te, i r duetas Rasa Kaman- maičiai — 20 dol. Knygų mo-
57 mokinių mokyklos choras, j taitė su Gina Vėbenūnaite. Se- kyklai paaukojo B r u t e Navic-
vadovaujamas muzSco Faus to nelis visiems salėje burvusiems kienė, Vytautas Vizgirda, Vy-

G Ė L Ė S 
Vestuvėms, banketams, laidotmėms 

ir kitokioms progoms 
G U t A C S K V 

.., . . -,on A ̂  Bevtirly Hills Gėlinyčia tik suaukojo 180 dol. f „ Z7 „,. . i J . . . . 8**S W. *Srd Street. Chicago. BUnote 
Lemonto Mairomo lituansti- Tet P R 8-0*33 — PK S-OSS-J 

StroMos. Jie visi gyvai, links
mai ir gražiai padainavo sep-

EKONOMNĖ PADĖTIS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

kalas įvesti fo^er^linę ktt&la 
Kontrolę. Federa .nio rezervų 
beriko tarybos pirmini sies pa
keitimui Juneway skiria <iaug 
reikšmės. Jo nuomone po Nix-
ono dr. Ar thur Burns bus p a t s 
įtakingiausias žmogus vyriau
sybėje, nes Federalinio rezervų 
banko politika tur i lemiančios 
reikšmės visam JAV ūkim. 

Taupymo n^iiua 

Klausimų ir atsakym-.. metu 
E. Juneway dar pareiškė šias 
mintis: žemė ir bendrai nekilno
jamasis tu r t as tebėra geriausia 
investicija apsisaugoti nuo in
fliacijos. Taupymo ir skolini
mo bendrovės (Savin gs and 
Loan Associations) dėl nuo
lat kylančių procentu turi sun
kumų ir ateityje jonas turi būt i 
suteiktos teisės da'-yti visas o-
peracijas. kaip ir komerciniams 
bankams. 

Kai kurių siūloma Įvesti gy
venamųjų narni! nuomų kont
rolę negali pasiekti tikslo, o tik 
daugiau namų pavers i lūšny-
nus. Nuomų kontrolė galėjo bū
ti įvesta tik karo metu ir t ik 
trumpam laikui, be t ki4aip ne
patart ina. 

E . Juneway nuomone, a r t i 
moję ateityje nesitikima, kad 
akcijų kainos pradėtų vėl kilti. 
priešingai, reikia laukti ių di 
dėsnio kainų kritimo, gino me
tu patart inas ir mažiau rizi-
kinsras investavimas i paskolų 
lakštus, kain valdžios, taip ir 
starrroių korporacini, už kuriuos 
mokami gana aukšti procentai, 
siekią nuo 8% ligi 9Vs%. 

vaikams išdalino saldainius, vi tautas Šoliūnas, Banė Kronie-
si k a r t u sug'edojo mokyklos nė. J programą atsilankę dos-

tynias si rambias dainas be i ; himną i r tuo užbaigė progra- nūs tėvai i r svečiai mokyklai 
giesmes: Linksmą g :esmę, At-{ 
skrend sakalėlis, Prakar tė lę , i 
Kur gintarais nusėtas , Dekite 
žvakutės, šėrėm žirgus Gardi
ne i r Žaidimą sniege. 

Mdkyklos jaunesniųjų ir vy
resniųjų mcknrų tautinių šokių 
grupės, vadovaujamos mokyto
jos Modestos Umbrasienės, pa
šoko tautinių šokių pynę. Akor
deonu palydėjo Rasa Šoliūnai
tė. 

Per t raukos metu svečius i r 
tėvus pasveikino tėvų komiteto 
sekretorius inž. Vytau tas Ka
mantas, padėkodamas mokyk
los rėmėjams, apgailestauda
mas, kad tėvų konr te to pirmi 

A. + A. 
DR. VINCUI KOŽICAI mirus, 

jo žmoną BIRUTC, sunūs RIMĄ ir AIDI 
ir gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. ir T. Milūnai 
Z. ir B. Miliniai 
0. k B. Kovaiiauskai 

Brangiam kolegai 
A. f A. 

D R . V I N C U I K O Ž I C A I mirus, 
jo žmoną BIRUTĘ ir sūnus RIM£ ir JUDI ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Illinois Gydytoju Draugiįa 

A. -j- A. DR. VINCUI KOŽICAI 
mirus, jo žmonai BIRUTEI, sūnums RIMUI ir AIDŽIUI, 
seserims ONUTEI ir JOANAI su vyru, broliui VIKTO
RUI ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Petras Kasulaitts 
Kazimieras Povilaitis 

A. + A. 
Med. dr. Vincui Kožicai 

staibiai mirus, jo žmoną BIRUTĘ (čAPLIKAJTĘ), sūnus RIMA. 
ir ARVYDA, broC VIKTORĄ, seseris: ONA. JOANA MIKA
LAUSKIENĘ, MARIJA SLAPIKIENE a i šeima, Lietuvoje, 
drauge iiūdėdami, nuoširdžiai nžjaoSacie. 

Bronė ir Vincas Žemaičiai 
Kun. Kęflrotis Žemaitis 
Jadvyga ir Algirdas Žemaičiai su šeima 

Brangiam vyrui ir tėvui 
A. + A. DR. VINCUI KOŽICAI 

mirus, gilaus skausmo prislėgtą žmoną skautininke 
BIRUTĘ ir sūnus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Vyliausioji Skautininke ir 
L S, Seserijos Vadija 

A "T* A. 
DR. V I N C U I K O Ž I C A I miras, 

jo žmoną p. BIRUTC KOŽICIENC ir jos 
šeimę giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona ir Vincas 
Kačinskai 

Gilaus skausmo valandoj, brangiam vyrui ir tėvui 

A -f A. 
DR. VINCUI KOŽICAI 

m i r u s 
mielą Vidurio rajono vadeivę s. hlisterę BIRUTĘ 
KOŽICIENĘ, sūnus RIM$ ir AIDI ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai seseriškai užjaučiame. 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
VADIJA IR SESES 

A. f A. 
DR. VINCUI KOŽICAI mirus, 

mielą mūsų narę, jo žmoną BIRUTĘ ir sūnus RIM£ 
ir AIDI nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Illinois Lietuviu Gydytoju Dr-jos 
Pagalbinis Moterų Vienetas 

A. -|- A. VERONIKA MELIKAUSKAS 
PAGAL TfiVLS AUNSKAITE 

Gyveno 2948 No. 78th Court, Elmwood Park, Illinois, 
anksčiau gyveno West Side — Ghicagoje. 

Mirė sausio 24 d., 1970 m., 3 vai. popiet, sulaukus 81 m. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Carmela Melikauskas. 

giminaitė PearI Augustine su vyru Edward ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo žmona mirusio Ipolito ir motina mirusio 
Ipolito. 

Kūnas pašarvotas Lach-Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks antradieni, sausio 27 d. iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta i Aušros1 Vartų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Marti, girninaitg ir visi kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lach ir Sūnūs, VI 7-6672. 

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQU£TTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 West 71 st Sf. Teief. GRovehilI 6-2345-6 
1416 S. 50th Ave., Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

m 

A -f A. ANNA JANKEVICZ 
VITARTAIT£ 

Gyveno Belhvood, Illinois, o anksčiau gyveni Chicagoje — 
Bridgeporte. 

Mirė sausio 24 d., 1970 m.. 3:15 vai. ryto, sulaukus 79 m 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Adeline Guss. 
žentas Albert. Julia Kliokiss, žentas William. į- Jennie Bruch-
as (žentas Joseph miręs), 4 anūkai: Billy, Lucy, Gary ir David. 

Velionės vyras buvo miręs Justinas. 

Kūnas pašarvotas Westchester koplyčioje. 10501 Wast 
Cermak Road. (2 blokai į vakarus nuo Mannheim Road). West-
esester, Illinois. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 26 dieną 
iš koplyčios bus nulydėta i Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

draugus ir pažįg-

NuBfidf: Dukterys, žentai ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. John A. Budilovsky. Tel. 562-5900 

PIRKITE DABAR TIESIOG HU0 
MR . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CAS IMI R 
M O N U M E N T C O . 
3911 West l l l t h Street 

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Teief. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių 

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 — GERALDAS 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 ir U 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 1741-2 

10% — 20% — SB% plglan mokSstt 
už apdraudę nuo tvaiee tr automo
bilio pas 
F E A N K Z A P O L I S 

S20Rt4 w w ssth stnet 
nucatto. IlUnots 

Tel. GA 4-8«M Ir GR B-4SOT 

A. VILIMAS 
M O V ! N G 
AjHramrtae p#- k-niutymat 

'23 WEST S4t> PLACF 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LietuTiu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STER C LACK IR SONŪS 
(IiACKAWTC3* 

2424 W. 69th Stovėt TeL RFpubik 7-121S 
2314 W. 2Srd Plaee TeL Vlrslnia 7-6672 

S PETRAS BIELIŪNĄ! 
4348 S. California Ąve. Tel. LAfaTftte 3-3573 

ANTANAS M, PHILLIPS 
SSI7 S. Utaaalca Ave T^i YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. Halsted Star«t TeL YArds 7-191] 

JURGIS F. R U D M I N 
3319 S. Lituanica Ave. TėL YA 7-1188-1139 

VASAITIS - B U T K U S 
1446 S. 50tb Ave., Ckero, T1L Tel OL 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1910 m. sausio men. 26 d. 

X Lietuvių suvalkiečių d-jos 
metinis narių susirinkimas 
įvyksta sausio 28 d., trečiadie
nį, S vai. v. Hollyvvoodo salėje. 
Bus perduotos pareigos naujai 
valdybai, o svečiai — nariai — 
pava :šinti. Pereitame susirinki
me buvo išrinkti ka'-sto nėšč
iai: J K'imas. Jz. Pakvdaitis. 
P. Bollo"s, J. Pi^" šalvis, A. 
Rimkūnas, K. Krikščiūnas ir ki 
• ti J ;e karstą ' ^ š a pasipuošę 
p?vo oręrarr'z^'iios ženklu — 
aicsta '^er nečius. 

X Virginijos Bobinaitės ir 
Broniaus Žukausko užsakai 
skelbiami Šv. Antano parap. 
bažnyčioj Cicero. Abu yra veik 
lūs lietuviškos v sucmenės na
riai. 

x Dzūku draugijoj. Vasario 
mėn. sukanka 100 metų kaip 
gimė poetas kun. M. Gustaitis, 
buv. Seinų "Žiburio'' gimnazi
jos direktorius. Šią sukaktį pa
minės Dzūkų draugija susirin
kime, kuris įvyks vasario 8 die
ną 12:30 v. d. Jaunimo centre. 
Tą pačią dieną 11 vai. bus šia Į 
proga atlaikytos pamaldos tėvų! 
jėzuitų koplyčioje. 

X Bail. Magdalena Stankū
nienė, kuri neseniai grįžo iš 
atostogų, praleistų Europoje, 
susirinkusiems artimiesiems pa
pasakojo savo įspūužitis. šiuo 
metu ji atsidėjusi kūrybai ir 
dirba prie didesnių paveiksiu. 
Ji piešia aliejumi, dirba grafi
koje ir ta'p pat mozaikoje. 

X šį mėnesį galima atsiimti 
mokesčius, kurie buvo imami 
perkant vaistus, taisant auto
mobilius ir už kai kuriuos kitus 
patarnavimus. Illinois valstybė 
buvo pradėjusi tokius mokes
čius imti, tačiau buvo išaiškin
ta, kad tckie mokesčiai konsti
tucijos ne'eidžiami imti ir dabar 
įmokėtos sumos grąžinamos. 
Reikia bet kuriame banke gauti 
b'ankus, juos urp'ldvti ir nu
p i l t i pagal blanke (formoje) 
ru^odvtą tvarką. Negalima at
siimti mokesčiu. Įmokėtų beper
kant kokias kitas prekes. 

x Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos piiminin-
kas, yra pakviestas ir sutiko 
dalyvauti JAV LB Lemonto a-
pylinkės rucš'amose diskusijose 
su kongresma.nu E. Denvinski. 
Diskusijos į v y s vasario 8 d. 
Gleneagles Golfo klube. 123 ir 
Bell S t , Lemont, UI. 

X Br. Algirdas Julius Ramo
nas s a žmo.ia Indre ir sūnumi 
Daliu žiemos atostogas pralei
do ilar.iniąue salose, kurios 
pasižymi nepaprastu grožiu. 
Vietos gyventojai vartoja pran
cūzų kalbą ir viešbučių bei res
toranų vedėjai, pirmą kartą iš
girdę letuvių kalbos žodžius, 
kai ku ruos j 'cs užsirašė ir pa
žą 2ė;;c vartoti rek'amos reika-
lf ras. 

x Lietuvių filatelistų drau
gija Lietuva — Chicagoje spa
lio 23—25 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 4012 Ar
cher Ava., organizuoja Pašto 
ženklų jubiliejinę parodą. Š os 
parodos tikslas atžymėti Lie
tuvos steigiamojo seimo 50 me
tų sukaktį. Šiai sukakčiai atžy
mėti yra paruošti puikūs spal
voti vokai, kurie y ra paruošt' 
ir atspausdinti Saleziečių Spau 
dos studijos. Romoje. Jie y ra 
jau platinami. L.F.D. "Lietu
va' ' pradedama ši rriinėjimą or
ganizuoti, sauso 27 d. 7:30 v. 
v. Jaunimo centre, kamb. 204, 
kviečia susirinkti draugijos nar 
rius, pašto ženklų mėgėjus ir 
svečius, kurie bus painformuoti 
kas daroma ir kas bus ateityje 
vykdoma. 

X Anelė Liubinskas iš To
ronto pr'e prenumeratos mokes
čio pridėjo 5 dol. spaudai pa
remti. Dėkui. 

X Chicagos Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Tradicinis Ba
lius įvyks sausio 31 d., šeštad.. 
8 v. v., Beverly Country Club 
3alėje, 87-ta ir S. \Vestern Ave. 
Cocktail vaišinimas ir televiza-
vimas nuo 7 v. v. Bilietai užsa
komi pas: 1) R. šiaudikį, 7125 
S. Mozart S t , Chicago, m . 
60629, tel. 434-2754; 2) V. Jau-
toką, 5859 S. Whipple st. . Chi
cago, BĮ. 60629, tel. 7780699; 
3) Marginiuose, 2511 W. 69 St.. 
St., tel. PR 8-4585. Studentams 
bilietų kaina 10 dol. (pr.) 

X Pasinaudokite proga! Sa
vininkas išsikelia iš miesto, to
dėl nori skubiai parduoti 2-jų 
butų mūr. — 5 ! ^ ir G% kam':. 
Namas puikiaus'am stovy iš 
lauko ir ii vidaus. Modemiškos 
virtuvės ir vonios kambariai; 
atskiros gazo šildymo sistemos; 
antrieji langą'; 2 rnaš. garažas. 
Namas randasi Cicero - Park-
hoime. Pilna kaina $35,500. 
Paskubėkite. Alex Realty, tel. 
656-2232. (sk.) 

CHICAGOJE fR APYLINKĖSE 
VEIKLIOS LIETUVAITES 
Marija Krauchunienė, L. M. 

K. Federacijos Chicagos Klubo 
pirmininkė, talkinama klubo 
nares P . Vaitaitienės. įvairiose 
Chicagos vietovėse suruošia lie
tuvių tautodailės parodėles. Pe
reitų metų gruodžio mėn. buvo 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ 

Chicagos Lietuvių suvalkiečių 
draugijos susirinkimas įvyko 
prieš Kalėdas. Susirinikime 1970 
m. valdybos pirmirtinku išrink
t a s L. Vasiljevas. Vicepirmnin-
kei Julijai Sačauskas atsisakius, 

Būrys Letuvių prie naujų lietuviškų plokštelių, įdainuotų sol. A. Sccmpužienės, kurios koncertas Įvyksta šį sek
madieni Jaunimo centre. Iš k. į d.: P. Petrutis, Margučio radijo vai vedėjas, akt. L. Barauskas. M. Smilgaitė. 
komp. D. Lapinskas. Mačiukevičius, J. Jakštytė, sol. D. Kučėnienė. J. Stempužis. Nuotr. A. Gulbinsko 

IŠ ARTI IR TOLI 
j A. VALSTYBĖSE 
Washington, D. C. Pre-

proga Šventasis Tėvas specia
lioje audiencijoje priims laisvo
jo pasaulio lietuvius maldin'n-
kus, a tvykusius į šventinimo 

tuvos ūkis nepriklausomybės bus pašventinta šių metų lie-
metu ir b) Lietuves politinės! pos 7—8 dienomis, dalyvaujant 

\ srovės, jų atsiradimas ir veikla, popiežiui Pauliui VI-jam. Ta 
j ū s ų metų lapkričio m. sukako | fc A n t a n a s R u k š a _ š v i e f . 
10 metų, kaip čia veikia Vasa- j m a g L ^ ^ n e p r iMausomybės 
rio 16 gimnazijai remti būrelis. į m e t u d r V a n d a S r u 0 g i e n ė _ 
Per tą laiką ( M 1969 metų ga- j Uetuvių e m i g r a c i j a . Reikalin-
lo) jis tam reikalui sudėjo 3 , ; g ą j ą m e d ž i a g a s u r i n k o ir savo I iškilmes iš JAV-ių, Kanados, 
800 dolerių, Įskaitant ir ned de-1 ̂ ^ t e b e r a Š D p ^ a s Čepėnas i Australijos, Pietų Amerikos i r 
lę auką gimnazijos namų s ta- _ Ti e t uvos istorija nuo 1900 Europos kraš tų . Vyriaus'ojo 
tybos fondui. Per visą tą laiką Į fc 1 9 2 0 m e t ų ^ Domas Kri- j Lietuvos Karikinių koplyčios į-
cūreliui priklausė 30 narių, oį v 1 c k a s __ L i e t u v o s užsienio po-! rengimo komiteto posėdyje da-
kartais ir vienu kitu daugiau.; g ^ ku^ ^ ^ ^ Krasaus- '• lyvavo Sakramentų kongrega-
Praėjusiais m e t a s būreliui pri- : ka& _ ̂  a m ž i a u s i įetuvių re- | c i J 0 3 Prefektas kardinolas Sa-
klausė šie as.menys: J. Andriu- j Įįpįjug gyvenimas dr. Henrikas rnorė, a r t imas popiežiaus, ben-
šis, J. Balys, J. Blekaitis, L . ' y a g y S XX amžiaus lietuvių dradarbis Amerikos liet vis 
Dambriūnas, B. Darlys, F . Gied | l t e r a t ū r o s apžva'ga L i e t u v o s 1 

rys, K. Jurgėla, H. Kačinskas,, n a u j ų ; j ų l a i k ų į s tQ r į jos vyr. re 

dvi: viena Bismark'o viešbuty. J tai vicepirmininku išrinktas 
antra Chicagos Centrinėj biblio- Į J e n s Jenikas. Nut. rašt ininkė ta 
tekoj. Skoningai paruoštos vit- j pa t i Eugenija Strungys, finan-
rinos ir meniški eksponatai: | sų rast . Estella McNamee atsi-
medžio, g r t a r o išdirbiniai, odi- j sakė, jos vietoj buvo išrinktas 
niai albumai, audiniai, šiaudinu- Kazimieras Ulevičius. Iždininkas 
kai ir daug kitų patraukė pra
eivių akis ir susilaukė didelio 
susidomėjimo. 

Taip pa t dažnai M. Krau
chunienė prabyla ir radijo ban
gomis ir viešuose amerikiečių 
susirinkimuose, supažindindama 
svetimtaučius su laisvos Lietu
vos klestėjimu, jos papročiais 
ir pavergtos tėvynės dabarti
mi. Pereitų metų bėgyje didelio 
dėmesio susilaukė jos paskai
tos: S t . James Lutheran Wo-
men's Club i r Clearirg Civic 
League, kur po paskaitų buvo 
pateikta jai eilr klausimų. Pre-
VegeaĖė į juos išsamiai a t sakė 
ir tiksliai supažindino klausy
tojus su pavergtos Lietuvos pa
dėtimi. Prieš pat Kalėdas kal-
bėio ii ir radiio s+otvse: WOPA 
Oak Pank ir WKRS Wauke- s i a n t Aug iau prisiųsti, nes I 

Antanas Gintneris, kontrolės raš 
tin'inke t a pati švirmickas. 

Išr inkta knygų tikrinimo ko
misijoj Juozas Bacevičius, Ma
r y t ė Neberieza, Jonas Jonikas. 
Metinis susirinkimas įvyks sau-
s ro 28 d 8 vai. v. Hollywood sa
lėj , 2417 W. 43 St. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. 

Ona švirrnickas 

DOMISI LIETUVIŲ MUZIKŲ 
BIOGRAFIJOMIS 

Prof. J . Žilevičius gavo 
iš Riemann Musiklexikon, iš 
Vokietijos, pasaulinio garso 
Enciklopedijos leidėjo laišką, 
kuriuo dėkoja už prisiųstą pir
m o s letuvių kompozitorių gru
pės biografijų ir prašo nedel-

^a" t ema : Ka'ėdos Lietuvoie ir 
T /^tuvos papločiai. K. L 

sis tomas jau ruošiamas spau
dai . Viso bus keturi tomai. 

vysTcupas P a u l u s Marcinkus 
Itsdijos lietuvių bendruomenės 

x Inž. Viktoras >iast:s pa
skirtas Berg Ifaaufaetunng 
bendrovės, Des Piames, Iii., vi-
ceprez dentu. Bendrovė gaiiiina 
oro stabdžius ir eiefctnje įren
gimus sunkiesiems aotovea-
miams. Inž. Vikt. Mastis turi 
iš mechaninės ir eJdiŽros inž -
nerijos magistro hipsnius. Šio
je bendrovėje inž. Mastis pra
dėjo dirbti 1852 m. projektavi
mo inžm'eriumi ir po ketvertos 
metų buvo paskirtas inžineri
jos skyriuje direktoriumi. Prieš 
pradėdamas dirbti Berg b-vė-
je inž. V. Mastis atvykęs į 
Ameriką 1949 m. d'rbo instrok 
toriumi motorizuotuose armi
jos dainiuose Aberdeen Pro-
viT.g Ground, Maryland. Inž. 
V. Masčio žmona Roma žinoma 
solistė. Šeima su sūnumi gyve
na Hinsdale, UI. 

x U. Stapulionis iš Sodus, 
Mich. parėmė mūsų spaudos 
darbą 5 dol. auka. Ačiū. 

x Už tvirtą lietuvybę pasi
sako skaitytojai, remdami sa
vo spaudą. 'Draugą ' aukomis 
parėmė: 4 dol. — kun. A. Gle-

Rengiamos sekančios fciogra-

I V I I D S i n T I 5 M F T H V n i F f : 5 o s ' b e t su3idujdazna- ^ d i ' O ^ U P U O T ^ U E T U / t } J £ j d ž i a j s sm!samaiat n e s Muz. ar-
— Gėlo vandens didesnė sto- chyvas neturi nei cento lėšų 

ka pradedama justi okup. Lde-1 paruošti vertimus anglų ik,, nuo 
traukas, irodomąją medžiagą ir 
kt. Jei skubiai nebus gauta fi-

Chicgo. M. 60329. « «2 ^ į ^ r - J 3 T T S I - - * « r j ^ * * ^ " » — p a ^ , ^ labai 
r ^ a s . V. P e n , ^ . A. Pet- G r i n i a t K F o n d a s - _ c / o L Pnų atstovai «.*£»**? ̂ JįZtS^SSS. {t^ŠSfZA^* 
rutis, V. Rutel'.oris, H. Radaus- ^ M r Tljn — 2523 Wes t 69th v i a i P 3 s a u l i e c i a i » *»*&*» f-» 
kas. A. Sužiedėhs, N. Tautvilas, « t r e e t Chicago. * UI. 60629, te- r e n ^ i m 0 darbus tvarkąs italų 
V. Trumpa. A. Vaičiulaitis, J. j l e f 3 į 2 , R E 7-0039. 
Vaičiulaitienė, J. Vaitkus, T. Va ' 

barčius. E. Pakulienė, B. Pa- Į J E 4 . 2 0 4 8 , leidėjas Dr. Kazio 

saitis. V. Viliamas, J. Vitėnas, 
R. Zalubass. S. Zubkus ir A. 
Plateris. Keh' jau metų bėgy, iš 
ėję į psnsiją ar dėl kitų prie-
aaseiiĮ, i š s i r aukė , bet jų vietoj 
įstojo por? naujų — T. Nag-
rodzkis ir J. Tanl ienė . Kv'e-
čiami prisidė i : ir k i t \ Būrelio 
nario mėnesins įnašas — 1 
doleris. Būreliui šiuo metu va-
devsuja L. Dambr'ūnas ir J. 

i Vaičiulaitienė. 
t 

I 
— Lietuvos naujųjų laikų 

istorija — 1900 - 1940 metai 
jau baigiama sukurti. Savo da
lis parašė: dr. Juozas Jakš tas 
— Nepriklausomos Lietuvos 's-
torija nuo 1920 ikį 1940 metų, 
dr. Juozas Pajaujis — a) Lie-

architektas. 

VOKIETIJOJ 

Taig- iškilo projektas Skaud-j asmenų biografijų. Pvz., Metro-
vilės apylinkėse įrengti didės- j pcli tan operos solisčių P . Stos-
nę vandens saugyklą, šiam rei- J ka , Anna Kaskas, Lietuvos epe 
kalui užtvenkiant pro Svaudvi - ' ros solisto Al. Kutkaus , gar-

Adventiniai apmąstymai '1? t e k a n č i * - A n č i o s W Kehų s^us bas-bariteno Arnoldo Vo-
Vasario 16 gimnazijoj Gruodžio ^ k t a ^ P l o t e būsiančios įri.aš-! k etaic.o ir kt . Retas atsitiki-
13 d. buvo L i r i n k e evar.geh ai t c * " ^ a u d v i l ė s marios". . m a s . Kad lietuviai butų km> 
mokiniai apmastymams. Vado- ; - >> h ™ P r ^ ! J a ™ 1 9 6 8 . a a m i * t r a u M l T * J ? 7 ^ S 

vavo iš Bad Godesbergo atvy- m - '&*** geriausią veikalą į pasaulinio masto enc^dopedi-
kęs evangelikų moksleivių /cape- apie Indiją paskJrta keliems ra- ; ją ir oūtų gaila praleisti tokią 

Prof. Žilevciaus adre-
kęs evangelijų 
fenas kun. Juozas U-dze ir : šytejams. jų tarpe ir letuviui progą. 

. Vaciui B a n a n a i už eilėraščių s a s : 2345 W. 06 St. Chicago, 

x Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 

Atsisveikinant su syp.-Ciia: tėv. Ki-
jauskas ĮCnicaga), mz. A. Sabalis 
(New YorKas;. 

Nuotr. R. Pranaičio 

Evangelikų Jauni:r.o ratelio va
dovas beį tikybes dėstytojas ; cM$ a P i e I n d i J^-
mokyt. Fr . Skėrys. Į apmąstymo Į 
valandėlę buvo pakviesti gimna
zijos katalikų kapelionas kun. 
Stasys Šileika, įemiukų ben-
drabuč'o vedėjas kun. H. Šulcas, 
skautų atstovai šiuseiis Manfre
das 8 ki., Zutautaitė Kristina 6 

EI. 60636. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Lietuvos nepriklausomybės 

AUTOBUSAS APVIRTO SANDĖLIS SUDEGĖ 

Gaisras sunaikino Lav n me-
•kl. "Ateitininkų" atstovai Pala- j talų kompanijos 250x100 pėdų 
vinskas Ričardas 8 kl. (tes orga- \ sandėlį 3428 S. Kedzie. Sužeis- ĮTT ^ ^ į ' ^ ^ ė j i m o iš-
nizaciTOs mmain nkas) ir Dauk- • tas ugniagesys Onaries V a r t a - . . . ._. m ^ o * - k - ^.^-•+va_ 

Autobusas, vežąs 50 New 
Trier aukšt. mokyklos moks-

ir gal mokate už $10,000 vertės j t e b u s minima vasar io 
namą už 3 metų draudimo po-1 sekmadienį, Central 'Tech. 

veck'as: dol. R. Tamulio-
nis: po 2 dol. — J. Duoba. J. 
Pienas , kun. S. Jonelis. Em. 
Kolba, Aleksandras Šlenys, Jo
haną Valaitis, Angelą Katele, 
Ona Norkus: po 1 dol. — Vyt. 
Čižauskas. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. 

X Jvyksimos š. m. bal. mėn. 
5 d. Čikagoje Lietuviu Fondo 
tradicinės vakarienės proga sa
vo įnašus LF paddino: dr. 
Juozas ir Barbora Piikaičiai iš 
S1.4C0 iki $1,550; Beverly Sho-
res Lietuvių Klubas U $310 iki 
$410; Jurgis ir Emilija Gen
čiai š $200 iki $300; Union 
Pier Lietuvių Vasarviečių D-ja 
iš $100 iki $200 ir JAV LB 
Centro Valdyba padidino a. a. 
Juozo Račiūno įnašą iš $45 iki 
$145. L F adresas: 6643 S. Map-
lewood Ave., Chicago. 111. 60629 
tel. 778-2858 (pr.) 

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 4259 S. Maplewood Ave., 
CL 4-7450 arba YA 7-2046. 

(sk.) 

) ir L>auK- ; tas ugniagesys 
nys iš 5 kl. Ratelio vadovas mo- ; lis. Pastatui nuostolių padary-
ikyt. Fr. Skėrys atidarė Advento j t a apie $100,000. Kompanijos 

a ts ta tymo 52-ji sukakt is Torom j šventę. Kun. Šileika, gimnazi- | pareigūnai saf.to nuostolių būsią 
15 d.; jog katalikų moksleivių kapelio-

namą už 6 metų draudimo po- Į =*™*"a<u*xų, v^m-ra-r įecn . salė- į n a s > pasidžiaugė, kad pirmą k a r 
iisą 83 dol., pas Frank Zapolj !- ie- Meninei p rogramai a p y l n - t ą savo gyvenime tenka j a m 
jūs mokėtumėt 72 dol., š u t a u - , k ė s valdyba pakvietė visus pa- dalyvauti evangelikų Adventų 
pydami 12 dol. Pašaukite tel. grindinius Toronto meno vie- ! šventėje, pasidėtojo už pakvie-
GA 4-8654 ( s k . ) i n e t u s : "Varpą", "Birbynę", timą ir palinkėjo v'siems 

Prisikėlimo par . jungtinį chorą, džiaugsmingų švenčių 
Mrs. A. Vlnick iš E. Chi- t a u t i n ų š o k i ų g r u p ę "Gin ta ra s" x 

keletą m'lijonų, nes sandėlyje 
buvo brangiųjų metalų. 

ŽYDŲ BONAI 
Pernai Chicagoje parduota 

U.2 mil. dolerių vertės Izrae
lio valstybinių bonų. Apie tai 
pranešė čia besilankąs Izraelio 

pir. 

- . . -,. - Naujas bendrabučio vedėjas! c- < -> 
cago, Ind., pareme dienrašti 5 į . '^afaijorf' skaučių t un to k a n - ;

k u n į Šulcas tarė irgi paaė f ų i a n S l i ^ : r - : s ^ e r l s P i e n a s ^a-
d o l a rka . D ė ^ e jkoninkea. Diriguos ne t 5 diri- k M Ž 0 < į K e t v i r t o s ^ m D . -

x Dr V. Čekas is Woodna g e n t a i Q ̂ ^ m e t u scenoje ( k i n i a i H e n g a i t ė Ingryda i r 
veno aukojo Draugui o d o l . b u s a p i e ^ peogr9mcs a t l i . ^ ^ ^ ^ ^ į l ė r a š . 

^ ;kėjų. Meninės p rogramos koor į č i ų . Mokytojas Fr. Skėrys t a rė 
X Lietuvių paštininkų sąjun- j d n a t o r i u m i pakvies tas sol. V. 

gos nariai ir kiti tailkinirJ.cai! Verikaitis 
kviečiami rinkt: savo atsimini-, _ S o L V L Verikai t is . pa-
mų medžiagą apie pašto, tele-! kviestas Hamiltono ateitininkų, 
grafo, telefono ir radijo sritį bei i s u t i k o v a d o v a u t i j aunimo oho-
matytus ir pergyventus savo as- ; ruį g a u 9 - 0 n d_ į v y ; ^ pirmo-
meninius įspūdžius gyvenant tė- • jį re!>cticija. Ats i lankė per 40 
vynėje ir tremtyje, įsikūrimą' muzikalių, balsingų mergaičių, 
tremtyje r pergyvenimus Drez-: Vėliau tikimasi p r i j u n g t i r ber 
deno bombardavime 1945 m . j n i u k u s . Repeticijoms V. Veri-
vasario 13-14 d. Medžiagą siųs- i kaitis važines į Hamil toną sek
ti : A. Gintneris, 3221 W. 61 st.. madienias po pietų. 
Ohicaeo. 111. 60629. 

x K>.m.. Z. Smilga iš Middle-
tcwn, Conn. aukojo "Draugui" 

Ačiū. 5 dol 

ITALIJOJE 

užbaigos žodį. Su giesme i r 

CHICAGOS PAŠTAS 
Chicagos paš te dirba 25,220 

patarnautojų. Pernai algoms 
jiems išmokėta 8188,473.363. 

malda buvo užbaigti adventiniai Paštas 1969 m. turėjo $289, 
apmąstymai. j 097,404 pajamų. 

— Šiomis dienomis Romoje 
įvyko vyriausiojo L etuvos lie-

J. Davnorov iš VVoodside, tuvių Kankinių k o p l y č i a įren-
jN. Y. parėmė mūsų dienraštį g į m o g v p e t r o baz'.likos groto 
j 5 dol. auka. Esame dėkingi. ge komiteto posėdis, ū m i a m e 

P. Kovelis iš Hamiltono, buvo aptart i baigiamiej Kan-
Ont. prisiuntė 5 dol. auką. Dė- Į kinių koplyčios įrengimo klau-

I kojame. simai ir koplyčios pašventinimo 
X T!*~n"rtt? P^»rko p i rap . 

mokyklos Motinų klubas ruošia 
vakarą vasario 14 d. 

iškilm u programa. Kaip žino-: 
ma, Lietuvos Kankinių keply- j S c e n a „ A LandsbcTgio d r a m o s P c n K . st . : ? a , - u r į a u s aikštėje" pastatymo 
čia Šv. Petro b a z i l i k o s g r o t o j e Į Chicagoje Jaunimo centre Nuotr A. Gulbinsko 

vykios, virto Tri-State greitke
lyje arti Libertyville. T r y s mer 
gaitės ir vairuotojas susižeidė. 

SENUKĖ GAVO LAIPSNĮ 

Lena Sherman, 80 metų, šio
mis dienom's gavo B. A. laipsnį 
iš Roosevelt universiteto. Sako 
si, kad gavus diplomą, bus ien 
gviau susirasti darbą. 

SKRAJOJANTIS OLANDAS 

Radijo stotis WGN sausio 
31 d. 1 vai. po piet gyvai iš 
Metropolitan scenos transliuos 
VVagnerio operą Skrajojant 's 
olandas. «* 

PAŠALINO BACONA 

Demokratų kontroliuojama 
Chicagos sanitarinio d 's tr ikto 
ta ryba 6 balsais, prieš 2 ir vie
n a s susilaikė, pašalino super
intendentą Vinton Bacon, ku
rio metinė alga buvo $40,500. 
Distri'ktui ieškomas nauj>as ve
dėjas. 

UŽMOKĖK RESTORANUI IR 
PATS BtJK VIRĖJU 

Gtables restoranas S t . Char
les priemiestyje sulaukia daug 
kl'entų, kurie patenkinti savi
ninkų vedama linija. Klientai, 
pasirinkę iš meniu norimus val
gius ir už juos užmdkėję, patys 
tur i juos išvirti a r iškepti. Pa
t y s ir pasitarnauja. Restoranas 
neatsako už blogai paruoštą 
maistą. 
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