
OR. JONAS BALYS CORESP 
1105 CHISUELL LN. 
S1LVER SPRIN5, MD 20901 /r^^-./V 

NB 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE: LUdlow 5-9500 

TT-IE L-ITHIUAJMIAJM WORLO-WiOE DAiLY 
VOL.LIV Price 10 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, VASARIS - PEBRUARY 10, 1 970 Nr. 34 

Vakarams draugiški arabai 
Tunizija, Algerija ir Marokas, labiausiai į vakarus išsiki
šusios valstybes, kad ir giminingos kitiems arabų kraš
tams, šiandieną ieško didesnio kontakto su vakarais nei 
anksčiau. 

Sekant Vid. Rytų įvykius ir a-
rabų -Izraelio konfliktą, atrodo, 
lyg visas arabų pasaulis būtų su 
Sovietų Sąjunga ir prieš Ameri
ką. Iš tikrųjų taip nėra. Trys la
biausiai į vakarus išsikišusios 
Šiaurinėje Afrikoj valstybės - Al-
gerija, Tunizija ir Marokas yra 
provakarietiškos ir Amerikos var 
das ten yra didelis. Apie tai refe
ruoja U.S. News and World Re-
port (vasario 9 d . ) . 

Kitose arabų sostinėse laiko
ma, kad Amerika yra tiktai Izra
elio rėmėja, o jų vienintelė ir 
geriausia gynėja Sovietų Rusija. 
Tačiau ten, buvusiose neseniai 
trijose prancūzų kolonijose, Izra
elio grėsmė neegzistuoja ir jie sa
vo kitų kraujo brolių perdaug ne 

rime priklausyti Rusijai, kaip, tą 
jau padarė Egiptas", pareiškė 
vienas jų diplomatas. 

Mažiausia ir neturtingiausia 

Tunizija tų trijų mažiausia ir 
neturtingiausia. Pusė valstybės — 
smėlio dykuma. Gal todėl jai bu
vo dar didesnis pavojus tapti "so
cialistine". Buvo organizuojami 
irgi valstybiniai kooperatyviniai 
ūkiai, bet Tunizijos prezidentas 
Bourguiba tą, kuris organizavo 
tokius "kolchozus", Ahmed Ben 
Salah, vadinamą kooperatyvų 
maršalą, pašalino ir grįžo prie 
privačių ūkių. Aukštesnis eks
perimentas nepasisekė. Dėl mėgi
nimo sukolektyvinti žemės ūkį 
buvo kilęs didelis nepasitenkini-

Chicagos mero 
proklamacija 

Pavasarėjančios upes sudaro daug pavojaus ir nepatogumų pakraščių gyventojams. Ohio upe ties Fre-
mrtni- miPictii mont miestu. 

užjaučia. Jiems labiau rūpi j ų j mas ir grėsė pačiam Bourgmbai, 
naujų valstybių vidaus reikalai, ! k a d - S a l l b u t l n u v e r s t a s - ū k i n e 

pirmoj eilėj ūkiniai, bet ne kaž
koks šventasis karas su Izraeliu. 

Prancūzų įtaka stipri 

Kaip atsimenam, neseniai, šią 
žiemą, Rabate, Maroke, buvusi 
14 arabų šalių konferencija bai
gėsi fiasco, negalėjo susitarti dėl 
priemonių, kaip kovoti su Izrae
liu. Dar labiau reikėjo pinigų, ir 
tos trys vakarinės valstybės atsi
sakė padėti. Jose labiausiai sti
pri prancūzų įtaka. Prancūzų kal-

produkcija buvo smarkiai kritusi. 
Apie tą eksperimentą buvo kal
bama: ūkinis socializmas yra ta
da, kai valdžia iš tavęs atims 
laikrodį ir vėliau tau pasakys, ku
ri dabar valanda, tada, kada tau 
nereikia to žinoti. 

Gal dėl to nepasisekusio su-
sovietinimo šiandien Tunizija la
biau nei pirmiau nusisukusi į va
karus. Pagalbos, kurios ji reika
linga, tikisi tik iš ten, pirmoj ei
lėj iš Amerikos. Jos prekybinis 

ba yra antroji kalba, o 32,000 i balansas kasmet duoda 120 mili 
prancūzų mokytojų ir technikųi jonų nuostolių ir skirtumas pa-
tebedirba ir dar ilgai pasiliks.! dengiamas iš užsienio pagalbos 
Prancūzų žadėta ekonominė pa- ] fondų. Amerika iki šiol yra da-
galba nebuvo tik popieriuje, ir vusi 580 milijonų. Ateities viltis 
vien tik Algerija gavo jau virš ,— naftos šaltiniai ir pradedan-

Pakeliui į 
Jungtinę Europą 

PARYŽIUS. — Bendrosios I Jungtinės Europos idėja nėra 
r inkos valstybės vakar patei-! naujas dalykas. Prie jos einama 
kė savo parlamentams ratifi- ' pamalu. Britams įsijungus į 
kuoti sutartį , kad būtų kuria- i Bendrąją Europos rinką, reika-
m a J. Europa. Tai būtų istorinis j las būtų pastūmėtas arčiau. Ta-
atsit ikimas. Bendroji r inka Va-1 da būtų galima kalbėti i r apie 
ka rų Europos k raš tams davė Europos parlamentą. J o galia 
d a u g naudos. Į šią sąjungą nori būtų pradžioje nedidelė ir ribo-
įeiti ir Britanija. Dėl jos įstoji- tusi t ik ekonominiuose klausi
mo vis dar abejoja prancūzai, muose. 
tačiau diena iš dienos jų prie
šinimasis t irpsta, ir su britais 
t uo reikalu birželio mėnesį pra
sidės derybos. 

VVHEREAS, 717 years ago 
the Kingdom of Lithuania was 
founded and fifty two years 
ago the independence of Lithu
ania was restored; and 

VVHEREAS, Lithuania, once 
a leading power in eastern Eu-
rope has been a victim of con-
ąuering forces th rough the 
years ; and 

VVHEREAS, Lithuania, after 
a struggle of 120 years for in
dependence, regained indepen
dence in 1918 and as an inde-
pendent nation made great eco-
nomic and sočiai progress ; and 

VVHEREAS, in World War n , 
Lithuania became a victim of 
Communist and Nazi invasion, 
bearing since then t h e terrors 
and sorrow of subjugation and 
the loss of human life and li-
ber ty ; and 

VVHEREAS, in Chicago, thou 
sands of citizens of Lithuanian 
descent have by all possible 
means demonstrated their con-
cern for the plight of the en-
slaved people of Lithuania and 
will continue to do so ntil Li
thuania is once more a free and 

100 milijonų dolerių. 

Algerija yra didžiausia ir eko
nomiškai bei žemės turtais sti
priausia. Savo laiku ji buvo nu
traukusi diplomatinius ryšius su 
Amerika ir atrodė, jog puls į 
glėbį rusams. Šiandien keliautojai 
po šį kraštą mato, kad ten 
pilna amerikiečių inžinierių, ku
rie padeda ieškoti naftos, tiesia 

tis vystytis turizmas. 

Draugiškiausia Amerikai 

Marokas yra labiausiai pro va
karietiškas ir amerikietiškas 
Krašto valdovas yra karalius Ha-
san II, o 

Gynimo sekretorius 
j Vietnamą 

priešai kraštutinės kairės. Anks
čiau Marokas turėjo nesusiprati
mų ir vaidų su savo kaimynu 

1
 1v. r. .. Algerija dėl sienų, bet dabar vis-

vamzdzius, stato reimenjas, o su , .J . . . . 0 f l 
-,. _. ' - T j • i i kas įslvginta ir pasirašė 20 me-El Paso natūralių dujų kampa- , , % _ r . ,-.. .v rr, . , .. . v . ! tų draugiškumo sutarti, 
mja is Texas Algenja pasirašė 

VVASHINGTONAS. — Vakar 
į Vietnamą išvyko Gynimo sek
retorius Laird. Jo misija bus 
patikrinti , kaip Vietnamas ruo-

r a i l " s n d " . Į š i a s i iš Amerikos perimti visą 
karaliai tradiciniai Į ^ y e d i m ą J i g p ^ y g i n 8 f ^ k 

Vietnamas pažengė savo pasi
ruošime nuo praėjusių metų, 
kada tas pa t s Laird ten lan
kėsi. 

Vietname nieko naujo 
'SAIGONAS. — Pasibaigus 

Tet paliauboms, Vietnamo fron 
te kovos vėl atsinaujino. Iš tik
rųjų paliaubų kaip ir nebuvo, 
nes komunistai jau pirmomis 
valandomis j as ėmė laužyti. 

Amerikos lėktuvai smarkiai 
bombardavo komunistų įsitvir
tinimus vos 29 mylias nuo Sai-
gono. Savaitgaly kovose netoli 
Kambodijos sienos buvo nušau- ; —*««—«* — »~ 
ti 102 Šiaurės vietnamiečiai. Sai | independent country: 
gono mieste priešo padėtos bom j NOW, • T H E R E F O R E , I, Ri
bos sugriovė spaudos centrą. c h a r d J. I>aley, Mayor of the 

1 City of Chicago, do hereby call 
j upon the people of Chicago t o 
j never lessen the fight for the 

Richard J. Daley 

who have become greatly res-
pected citizens of our commu-
nity to, on February 16, LTIHU-
ANTAN I N D E P E N D E N C E 
DAY, address our representa-
tives in Congress urging t h a t 
action be taken to continue fo-
cusing attention on the plight 
of these defenseless slaves of 

, Communism. 

Dated this twenty - eighth 
day of January, A D. , 1970. 

Richard J. Datey, 
Mayor 

CHICAGO. — MAYOR RI
CHARD J. DALEY, minint Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį, leido prie miesto sales iš-

I freedom of tha t nation whi^h į keiti mūsų trispalvę vėliavą. Ve-
has given to our city thousands 
of their sons and daughters 

liava bus iškelta vasario 16 d. 
iš rvto. 

25 metams kontraktą 1 bilijono 
vertės. Kompanija žada natūra
lias dujas iš Algerijos pristatyti 
net į Jungtinių Valstybių ryti
nius pakraščius. 

Atsisakė kolektyvinių ūkių 

Pulkininkas Boumedienne, Al
gerijos valstybės vadas, savo kraš 
tą nori supramonininti. Ketve
rių metų plane numatė investuo
ti 5.6 bilijonus dolerių. Didelį 
dėmesį paskyrė ir žemės ūkiui 
bei švietimui. Valstybės ūkinę 
produkciją nori kasmet kelti po 
8.2 proc. Kas gali geriau padėti, 
jei ne Amerika, todėl dabar jau 
nekalba apie Amerikos apsupimą 
ir išnaudojimą, kaip buvo anks
čiau. 

Įdomu pastebėti, kad Algerijoj 
anksčiau buvo nužiūrėta į rusų 
praktiką ir pradėta kurti kolek
tyviniai ūkiai bei fabrikų admi
nistravimas buvo pavestas dar
bininkų kolektyvams, bet iš to 
nieko neišėjo. Nuo to sumany
mo tyliai atsisakoma ir vėl grįž
tama prie vakarietiško tvarkymo
si. 

Kai Algerija prieš septynerius 
metus gavo nepriklausomybę, vi
sas ginklų pristatymas buvo so
vietų rankose. Jų karininkai tre
niravo algeriečius. Karinei pagal
bai sovietai sukišo arti pusės 
bilijono dolerių. Pernai tačiau 
Algerija pradėjo ginklų dairytis 
pas prancūzus ir užsisakė 28 
sprausminius mokomuosius lėktų 
vus. kurie lengvai gali būti pa 

Prieš trejetą metų Marokas bu-
Su sekretorium kar tu išvyko 

ir jungtinio štabo pirmininkas 
vo ūkiniuose sunkumuose. Grėsė! gen. VVheeler. Kelionėje išbus 
infliacija, bet valdžia susigriebė,' 10 dienų 

Clevelancio .miestui nesiseka su policijcs viršininkais. Laike 26 mėne
sių .miesto meras Stokes skiria jau penktą viršininką William P. Ellen-
burg. 

ARABŲ VADŲ KONFERENCIJA 
KAIRAS. — Penkių arabų puolimo metu buvo numušti du 

kraštų vadovai, kurie tiesiogi- sovietų gamybos Migai, o jų 
niai įsivėlę j kovas su Izraeliu. : lėktuvai grižo visi. Egipto radi-
turėjo konferenciją ir tarėsi,! jas sakė atvirkščiai, kad buvo 
ka'~ oporionaįa oi-r/io.'rnnti Varo: numušti dn Tzraelin lėktuvai. 
vedimo strategiją ir iš kur pa- \ bet bombomis buvo sužeisti 27 
imti lėšų ginklams pirkti . Buvo: asmenys 
susirinkę Egipto, Sirijos, Jorda 

Lotynų Amerika 
susikalba 

CARACAS. — 23 šalių ta rp-
amerikinė konferencija vyksta 
sklandžiai. Sensacijų laukti ne
galima, bet ramus išsiaiškini
mas padės suderinti kai kuriuos 
ankstesnius nesklandumus. Jun 
gtinėms Valstybėms dažnai pri
kišdavo, kad į Lotynų Ameriką 
žiūrima kaip į antraeilius drau
gus. Ta nuomonė ima blukti, 
imama tikėti, kad Nixono poli
t ika y ra nuoširdi ir Amerika 
nori j iems padėti ekonominėj 
srity. 

Siūlo reguliuoti 
gydytojų atlyginimą 
VVASHINGTONAS. — Sena

to finansinis komitetas pasiūlė, 
kad būtų nustatytas maksimu
mas gydytojams, s u m a virš ku
rios jie neturėtų teisės imti už 
savo darbą. Tas pagelbėtų Me-
dicare programai, kuri kraštui 
duoda nuostolius, ir tie nuosto
liai diena iš dienos auga. 

HCNG KONG. — Raudono
sios Kinijos premjeras Ču En -

| lai atsisakė, kai jam partijos 
pirmininkas Mao Tze - tungas 

Konferencija nu ta rė įsteigti j *?*•}* *•****?"** F * 

Tunizijos miestų gatves tipingas vaizdas. 

atsisakė kai kurių nebūtinų pra- tyti trys nauji viešbučiai, ir sta-
monės plėtimo projektų, o dėme- tomą dar 10. 
sį sukoncentravo į žemės ūkį ir Į T i e m s i r kitiems projektams 
turizmą. Marokas nėra tur t ingas: a t ė ]-Q didelė Amerikos pagalba. 
žemės turtais, tai jos ateitis t i k ; I k i § i o l Marokas gavo už 586 

no, Irako ir Sudano vadai. Kon-
j ferenciia baigėsi vakar . Išleis-
Į t am komunikate nieko naujo: 

išvaduoti Izraelio pagrobtas že
mes ir grūmojimai Amerikai. 

Izraelis vadus pagąsdino 

Tuo laiku, kai vadai konfera-
vo. Izraelio lėktuvai skraidė ap
linkui ir mėtė bombas vos 13 
mylių nuo tos vietos, kur vyko 
konferencija, taip. kad jie ga-

nuolatinę komisiją, kuri t i r tų 
Lotynų Amerikos ekonominius 
•fcmn1na i r na te i k tu savo reko-— - — — — ^ * . r - = - - -į • 

mendacijas atitinkamiems kraš
tams. 

čia. 1968 m. valstybės pajamos m i l į j o n u s dolerių visokių gė ry - | l e J° š l r d e t l sprogimus. 
pakilo 12 proc., metais anksčiau j m ų / P u s ė jų buvo maistas, 
tik 8 proc. 1969 m., atrodo, bu 
vo dar geresni. 

Izraelio šaltiniai teigia, kad 

SAIGONAS. — Prezidento 
Nixono prašymu. Amerikos am
basadorius Bunker savo poste 
pasiliks neribotą laiką. Anksčiau 
buvo žinių, kad balandžio mė
nesį jis ketino atsistatydinti . 
Neribotam laikui, reiškia, kaip 
kai kas mano. kad dar vieniems 
metams. 

Įgijo pasitikėjimą 

Amerikos privačių firmų inves
tavimas Maroke kol kas nedide
lis. Priskaičiuojama tik už 6 mi-

T-t] . . . , . . . . , i lijonus dolerių. 
Ukmiai planai ir nmtas ju vyk-

dymas įgijo pasitikėjimą ir už i Ypatingą dėmesį Marokui paro-
valstybės ribų, užtai Pasaulinis ; d ė i r valstybes sekretorius Rogers, Į žutė. 
bankas davė 46 milijonų p a s k o - i s a v o kelionę po Afriką pradeda-! Vasario 11 d.: Pelenų diena, 
lą naujos užtvankos statybai. Ki-'' m a s n u o Rabato, 
tiems reikalams tas pats bankas 1 Šių trijų kraštų problemos yra 
jau davė 75.6 milijonus. I didelės, bet jų vadovai, kai kur 

™ . , . , ,. nusideginę pirštus su nepavvku-
Tunzmas auga dideliu tempu, i . . , . i - j .' 

• K i šiais eksperimentais, būdami pa-
968 m. kraštą aplankė 598.000! Tinkamai apdairūs, įsitikino, kad 

KALENDORIUS 

Vasario 10 d.: šv. Silvanas. 
šv. Scholastika. Skaistutis, Gra-

šv. Saturninas. Fidelmija. Algir
das, Mante. 

Saulė teka 6:44, leidžias 5:17. 

ORAS 

versti^ bombonešiais.* "Mes neno ! turistai. Pernai buvo baigti sta- tikroji viltis vakarų pasauly. G. 
Kiek š^1?^.;. dalinai saulėta, 

temperatūra apie 30 laipsnių. 

jam buvo surengtos labai iš
kilmingos vaišės, pagal visus 
rytietiškus papročius, o paskui 
^ netikėtai vizitavo Maroko už
sienio reikalų ministeris Boute-
leb. Su ministeriu jiedu disku
tavo Maroko ūkinius reikalus 
ir santykius su artimaisiais kai
mynais — Algerija ir Tunizija. 
bet nelietė Vid. Rytų krizės. 

Vakar Rogers susitiko su Ma-
~nvn karalium Hussem EC, po to 
išvyko j Tunizija. 

zidento pareigas. Sakoma, kad 
tas pasiūlymas buvo jo sveika
tos reikalais. Mat, prezidento 
pareigos yra lengvesnės. Cu ne
siėmė, bijodamas, kad t a d a Mao 
paskirs premjeru kitą, sau pa
lankesni asmenį, ir jam. prezi
dentui, bus neįmanoma prieš 
juos atsilaikyti. 

Bylos už vandens 
teršima 

VVASHINGTONAS. — Fede
ralinė vyriausybė iškėlė bylą 
vienuolikai Chicagos ir apylin
kių stambių firmų, kad jos. ne-

Bunkerio pasilikimas tam pos į žiūrint raginimų, tebeteršia Mi
te reiškia, kad Nixono politika chigano ežerą ir Caiumet upę. 

| Vietnamo atžvilgiu nesikeičia. WASHLNGTONAS. - Vakar 
buvo oficialiai pranešta, kad 
vasario 11 d. Maskvoj bus pra
dėtos derybos su Sovietų Są-

, - : » . - _. , , . • iunga atominės jėgos taikos rei-
nakeiciamas šiam gal sunkiau- . , , .. . . . 
\ . , , . i Kalams naudojimo reikalu, 
šiam poste ir t u n labai gerų ^ 
ryšių su visais Vietnamo sluoks • Po ilgesnių negalavimų 
r.iais. neišskyrus nė paties pre- New Yorko biržos akcijos ima 
zidento Thieu. Kitas, jaunesnis i atsigauti. Vakar akcijų bendra 
ambasadorius vargiai galėtų kaina pakilo 6 procentais. 
jam prilygti. J am dabar 75 me-

Rogers šiandien 
Tunizijoj 

RABAT. Marokas. — Valsty
bės sekretoriaus R.ogers keiio-
nė po Afrikos kraštus pasauly 
kelia susidomėjimo. Pirmasis jo 
sustojimas neabejotinai labai 
palankiam Amerikai Maroke 
praėjo ypatingai sėkmingai. 
Sekmadienis, pirmoji viešėjimo 
diena, buvo skirta daugiau su
sipažinti su kraštu ir žmonėmis , 
Nesitikėjo nei pats Rogers, kad j J a ™ buvo prikišama, kad jis 

per minkštas"- Thieu atžvilgiu 
ir niekam nemoka pasakyti ne. 
Jo gynėjai tvirtina, kad jis ne 

tai 
• Vakar naktį sprogo kelios 

bombos General Electric įstai-
Bunkerio žmona Carol yra ' gose New Yorke ir Washmgto-

' Amerikos ambasadorė Nepaly. į ne. 
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KELIAS | SVEIKATĄ 
PU-NOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI M SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Sveikatos reikalu rastus - Mausimai siusti adresu: 

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfleid Btvck Caicago, DL 60636 

j TEISINGA PATARIMĄ 

ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS MSI . 

I ėjo ir kaip gerai galima su bron
chus išplečiančiais vaistais Tam
stai pagelbėti. 

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak
tare, siunčiu dolerių, norėdamas 
įsigyti knygelę, kaip pačiam gy
dytis savo nervus, ir receptą dėl 
šiame skyriuje minėtų vaistų 
nuo emfizemos. Prirašykite, 
kaip juos vartoti. 

Meseniai dariau tyrimą ligo
ninėj -pasakė, kad lengvo pobū
džio emfizema. Gavau iš dakta
ro baitų tablečių. Ėmiau tris 
kart per 'dieną. Nieko nepadėjo. 
Kreipiausi į kitą daktarą. Sis, pa
tikrinęs sakė, kad yra šiek tiek 
emfizemos. Lengvesniam atkosė-
jimui davė tamsiai rudų table
čių. Taip pat nieko geresnio ne
pajutau. Kreipiausi į trečią dak
tarą. Prirašė receptą ir gavau 
melsvų tablečių. Tas pat: kaip 
buvo noras atsikosėti, taip ir yra, 
ypatingai kuomet Šaltesnis oras, 
ar daugiau tenka susinervinti. 
Tai norėčiau Jūsų neseniai apra
šytą būdą "Drauge" išbandyti, 
gal pagelbėtų. Tą kriunėjimą 
turiu iš pat jaunų dienų, bet pas
kutiniu laiku jis žymiai padidėjo. 
Anksčiau rūkiau, bet neperdau-
giausia. Dabar nerūkau. Dovano
kit, kad per laišką kreipiuosi, nes 
man darbo sąlygos trukdo asme
niškai apsilankyti. Esu 55 metų 
amžiaus. Tariu ačiū. 

ATSAKYMAS. Psichiatrės gyd. 
Justinos Žirgulienės Alvudo lei
dinį Nr. I-trečios laidos papildy
tą, brošiūrą ir šio skyriaus redak
toriaus rašinį apie žmogaus pil
ną sveikatą Tamstai pasiunčiau. 
Tik recepto Chicagoj gyvenda
mas tai nelauk. Jau į niekus vers
ti mediciną negalima. Plaučių 
išsiplėtimas emfizema) yra la
bai sunki ilga, gaunama daugiau
sia dėl cigarečių rūkymo (taba
ko). Prieinama iki tokie stovio, 
kad nepadeda jokie bronchus iš
plečiamieji vaistai.Žmogus ima 
dusti net ramiausiai sėdėdamas. 
Toks esti nei gyvas, nei miręs. O 
mes vis po senovei rūkymu ve
dam pagundon jaunimą. Mes ne-
kovojam su tikra giltine mūsų 
TV paveiksluose, mūsų kamba
ryje esamo radijo garsuose, mū
sų parengimuose ir visur kitur. 
Mes tokiu elgesiu prilygstam mi
nėtiems negimusiųjų žmonių nai
kintojams. Dar daugiau- mes tik
rai žudome pačiam jėgų pajėgu
me savuosius savu rūkymu -nes
veiku pavyzdžiu. Dabar Tamsta 
nušalęs kojas nori jas atgaivinti. 
Gerai darai-visada reikia steng
tis ką nors geresnio atsiekti. Ki
tas klausimas, kaip mes gėrio 
siekiame. Tamsta nuo emfize
mos dar nė nepradėjai gydytis, 
nors žalių, mėlynų... tablečių 
ėmei. Tai pajuoka, o ne emfize
mos gydymas. Yra mat, žmogaus 
žudytojų visokiuose pavidaluose. 
Užmiršk iki šiol eitą savo svei-
katon kelią -jis vedė tik nesvei-
katon. Emfizemos niekas dar ne-
pasigydė tablete. Niekas save 
gerbiąs jos ir negydo taip. Tik 
pelnagaudžiai nenusimanančių
jų tarpe taip žuvauja. Ir jiems 
seksas taip žvejoti tol, kol žmonės 
visai tikrai pradės sava sveikata 
rūpintis. 

Emfizemos gydymas yra sudė
tingas, ilgas-visą gyvenimą trun-
kąs ir labai daug pastangų iŠ 
žmogaus pareikalaująs. Tamstos 
prašymas tokį darbą atlikti per 
laikraštį yra apgailėtinas. Jis ne
gali būti išpildytas, nenorint 
Tamstai ligą užtęst, ją pasun
kinti. Gerai, kad metei rūkęs. Ne
gerai, kad paviršutiniškai mėgi
nai gydytis. Susirask tokį gydyto
ją, kuris Tamstai skirs laiko pil
nam ištyrimui. Pasiryžk tada 
100 proc. išpildyti jo patarimus. 
Reikės pirmiausia padaryti Pul-
raojtaiy..FuacliOJi..Tfis*: sožmoti,-
kaip toli plaoČių išsiplėtimas nu 

Kartais priseis Tamstai nau
doti kvėpavimus su teigiamu spau 
ebmu. Priseina tokiems rytais ž e 
myn viršutinę kūno dalį nulei
dus keliolika minučių padrenuot 
bronchus. Jodo lašus tam tikram 
mišinyje priseina visą amžių var
toti. Šalčio, dulkių, sunkaus kėli
mo, pūtimo, kalbėjimo reikia vi
sada vengti. Kalbėkis jau šian
dien su vienu mūsų operos solis
tu bei dainininku ar jų mokyto
ju: jie išmokys tamstą, kaip efek
tyviau pilvu alsuoti, tada pajėgsi 
gausesni kiekį oro į plaučius į-
traukti. Geriausiai plaučių tyri
mą atlieka Chicagoje, Northvves-
tern University, 303 East Chica-
go Ave. Tai Cardio- pulmonary 
Laboratory, room 3-015, Ward 
BWg. (Dr. David Cugell), Tel. 
649-8163. Angliškai toks tyri
mas vadinasi VENT1LATION 
TĘST. 

Tiriama pagal susitarimą. Te
gul Tamstos gydytojas užsako 
Tamstai tyrimo laiką. Minutės 
tikslumu būk nurodytoj vietoj. 
Gydytojas po keletos dienų gaus 

1 žino nieEo apie tuos vaistus. K —— 

Apsnigtas hetuviŠKas kryžius Al 
vudo būstinės kkme. Tai mokyt. 
Ant. Paskočimo menas, gražiai atsto
vaująs kultūringąją giliadvasę lietu
viu tauta. Nuotr. Vacį . Noreikos 

karnas Tamstos plaučių išsiplėti
mo gydymas. Jokių tablečių da
bar neimk- jų ir ateityje prie šios 
ligos retai kada reikia vartoti. Į dažnai beverčius vaistus už pasą 
Naudojami purkščiamieji vais- į kiškas sumas, ypač peršant skel
tai, lašai, žvakutės... Sėkmės. Ži-, bimais. Vieną tokių užmaskuotų 

anksto dėkoju. 
Atsakymas. Viena iš geriausių 

mūsų apylinkėj vaistinių yra 
Rochkes Medical Arts - jos vaisti
ninkai gavo keletos lietuvių pra
šymus parūpinti tų vaistų. Jokie 
vaistų sandėliai nežino apie tokį į 
vaistą. Jo Chicagoje nėra. 

Šia proga reikia iškelti labai 
svarbų reikalą mums visiems. Ar
tritas yra tik kitos kalbos žodžiu 
pavadintas sąnario skausmas -ne
galavimas. O jų yra visokių rū
šių. Ir gydymas jų skirtingas. 
Liaukimės todėl žmogaus ligą 
vadinti "artritis". Reikia dar bū
tinai būdvardį prie to žodžio pri
dėti: gonoroinis artritas, podagri
nis artritas, septinis artritas, os-
teoporozinis artritas.... Visi jie 
yra iš skirtingų priežasčių, todėl 
ir skirtingai gydytini. O jei nesi
stengiama pirmiausia surasti ar
trito priežasties, tai ir nesulau
kiama pasėkų iš tokio gydymo. 
Nenustačius artrito rūšies pradė
ti tos ligos gydymą yra šarlata-
navimas. 

Baisiai žmonės esti mulkina
mi įvairių verteivų, peršant jiems 

DR. ANNA BALIUNAS 
ARTŲ, A U S Ų . N O S I E S IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKIMI ^ 

2858 W e s t 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Treciad. 
uidarytu.. Ljgoniai priimami 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rez. u-l. f. VTAIbrook 5-5076 

nau, kad Tamstai nepatiksiu at
sakydamas, bet su tiesa draugys
tė yra tikroji draugystė. 

NESIDUOKIME MULKINAMI 

Klausimas. Prašau Gerb. Dak
tare prisiųsti receptą "'Drauge" 
paskelbtam vaistui nuo a r t r i to : 
Cumulun . Mano vyras serga ar-

atsakymą apie Tamstos stovį. Tik j tr i tu ir jam iki šiol jokie vaistai 
taip besielgiant bus pradėtas t in- ' nepadėjo. Mano vaistininkas ne-

skelbimų "prieš artritiškus nega
lavimus'' ir Tamsta pasiskaitei. 
Jų neverta spausdinti ir skaityti. 
Tai baisus lengvatikių išnaudo
jimas, dar daugiau -ateityje ne
imkit į rankas tokio spausdinio, 
kur įvairiai žmonės mulki
nami. 

Tamstos klausimas privertė 
perskaityti Tamstos minimą raši-

t Nukelta i 5 p sU 

Rezid. Telef. 239-4683 
uKi K. Gi BALUKAS 

IKtTSKRlJA LR MOTERC LIGOS 
GTNEKOLOGTN*: CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Road (Crasvford 
Medieal BuildiDg) Tei . L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti s 7 4-5012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-cios ir California 

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

Treciad ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstą tr š l a p u m o T a k o 

Chirurgija 
TeL 695-6533 — Elg in 
4 2 5 N o . L i b e r t y S tree t 

Route 2 5 , E l g i n , Dlinois 

reL ofiso H E 4-5849, rez. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakare 7-8, 
antr., penkt 1-5, trec. ir gest. tik 
susitarus. 

Ofiso teL H E 4-5788 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v.. Šeštadieniais 10—1 p.p 
Ltgonlat priimami pairai susitarimą 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

i 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:36, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

i 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r t o * 

DR. EDMUND E. MARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
tr 7—9; antrad. ir penk-ketv. 1 

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8980 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 
SPECLALYBC — NERVU EB 

EMOCLNfS LIGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Pasukti klaidingą numerį yra taip lengva kaip 1-2-4. 

Rez. TeL GI 8-0873 

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

Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Redzie Ave., W A 3-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. P R 8-8801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4 — 8 p. p. žačtad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st S t — TeL 737-3149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius te 
"contact lenses". 

VaL pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

-.... 

Vienas piršto nukrypimas ir vietoj 
Henriko Gary mieste, kalbatės su 
Antanu Tucson mieste. 

Mes nenorime, kad jūs moketumet 
už Long Distance pasikalbėjimą, įvykusį 
per klaidą. Tad, jei klaidingas numeris 
sujungia jus su svetimu vardu tolima 
vietove, štai ką reikia daryti. 

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

DR. JANINA JAKsEVIciUS 
J O E i A 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
ki 8 vai. Treciad. ir šeštad. uždaryta 

DR. A. PUSTELMKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso P R 6-7800: Samu 925-7687 

5139 South Damen A v e n o e 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

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

9760 Sonth Kedzie Avenoe 
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. i i 
penktad. 8 v r. iki 9 T V. TreČ. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 691h Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

Mišo ir boto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
/ai . kasdien 10-12 Ir 4-7. Treciad. 
r šeštad. tik susitarus. 

.w.<*smik -*• 

Pirmiausia, sumurmėkite kokį 
tinkamą atsiprašymą, ir pakabinkite ragelį. (Prisiminkite ką JŪSŲ motina 
sakydavo apie kalbejimasi su nepažįstamaisiais). 

Tada kreipkitės į Long Distance Operator ir pasakykit jai, kad gavot 
klaidingą numerį. Ji sutvarkys, kad jums 
nereikės mokėti už tą paskambinimą. 
Ji taip pat padės jums gauti tikslų 
numerį. 

Jei skambindami "station-to-station" 
gausite klaidingą numerį, Long Distance 
Operator padės jums gauti tikslu 
numerį. 

Kaip Traveter's Aid — keleiviams, 
taip čia suteikiama pagalba žmonėms, 
keliaujantiems telefonu. 

Illinois BeH 

Mes teikiame daug daugiau nei vien tik pasikalbėjimą. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ K KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2523 
Telef. veikla 24 vai. 

TeL — BTUBUOB 8-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3923 W. 39 Street 

VaL: pirmad.. antrad.. ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12 -2 vaL p. p., 
treciad. uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Likstę, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2434*'W. 71st Street 

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

Ofiso teL 776-2880; Rezid. 448-5543 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 
KŪDIKIU IK VATKTJ LIGTJ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDTNO 

71S6 South Western Avenoe 
Pirmad.. antrad.. ketvirt Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki l vaL p. p. ir aso 
6—8 vaL vakare. Treciad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. Šeštad. 
11 vaL ryto iki 3 vaL p.p. 

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

TeL ofiso Ir buto OLympic 9-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 

4938 W. 15tfa Street, Cicero 
Kasdien 1—S vai Ir «—8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
A K I Ų LIGOS LR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 

13542 So. Cicero, Oak Forest, BL 
Kabineto teL 687-2020 

Narag teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 

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

Ofiso teL REUanoe 5-4416 
Rez. GRovelhilI 8-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vaL 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 275P W. 71st Street 

TELEFONAS 925-82*6 
Valandos: 2—8 V. v., penktad. 10 12 
v. r.. 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 • . va
karo. Sekmad*- Ir treciad. uždaryta 

Rezid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SENEKA PRAKTIKA IR SiOTEHv 
LIGOS 

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th S t 
TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., trec. Ir 
penkt nuo 2 lkl 4 vaL Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kito 
laiku pagal susitarimą. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 

Telef. HEmlock 6-3343 
(Ofiso tr realdeneUos) 

Valandos pagal susitarimą 

Oflao teL P R 8-7771. Re*. PR 6-47*1 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Valandos: pirmad., ketv. 6—1 vaL. 

antrad. tr penkt 1—4 vaL 
Valandos pagal sualtartms 

SKELBECT&S "DRATJOE". 

Ot. TeL H E 4-2123, Namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2434 West 71st Street 

Priiminėja Heonius tik sositaros 
Vai. 2—4 j . p, ir 6—8 vaL vak. 

Treciad. if Šeštad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGft 
6648 South Albany Avenoe 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
rak., penkt Ir SeStad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą 
TeL ofiso PR ft-6446, rez. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 UU 4 v. p. ir 7 Lki 8 v. v. 

Treč. ir SeStad. pagal susitarimą 

Oftao teL 767-2141 Narna 6*6 16B* 

DR, PETRAS ZLI0SA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sonth Pulaski Road 
Vai.: pirmad.. antrad., penktauL 1-4 
tr 6-8 v. v., katvtrt. g.8 V. vakaro. 
SeStadlenlala 11-1 vai. popiet 



Darbo vergai ir 

ŠAUKSMAS Į HUMANISTUS 
Tautinis vengrų išlaisvinimo 

komitetas paskelbė atsišauki
mą j pasauk, atkreipdamas dė
mesį į likimą Vengrijos poli
tinių kalinių, išvežtų į Sovietų 
Sąjungos koncentracijos sto
vyklas. 

Šiame atsišaukime sakoma, 
kad raudonoji armija, 1956 m. 
užplūdusi Vengriją, išvežė į 
Rusiją daug vengrų, kurie da
lyvavo sukilime. Išvežta ne
mažai jaunų vengrų moterų, 
kurios sukilimo metais turėjo 
tarp 14 ir 18 metų amžiaus. 

VėHau buvo patirta, kad tie 
Vengrijos tremtiniai buvo lai
komi palei Baikalo ežerą ir 
centrinėje Azijoje, uždaryti 
net į 20 koncentracijos sto
vyklų, nusitęsiančių iki pat to
limųjų Rytų. Pravesti tyrimai 
parodė, kad jų padėtis katas
trofiška, mirtingumas labai di
rgelis. 

Vengrį išlaisvinimo komite
tas skelbia, kad tų nelaimingų
jų Vengrijos tremtinių ir da
bar tebėra koncentracijos sto
vyklose ties Suomijos pasie
niu, Kirgizijos stebėse, Tifli-
so apylinkėse, Potmoje, ties 
Podolsku, palei Tobolsko - Sver 
dlovslo geležinkelio liniją, Kam 
čatkoje, Komsomolske ir kitur. 

Ne vien vengrų yra gausiai 
Sovietų Sąjungos darbo vergų 
stovyklose. Daug ten tebėra 
lietuvių, latvių, estų ir kitų pa
vergtų tautų žmonių. Su Ven
grija Sovietų Sąjungos san
tykiai susinormavo, tačiau Ven 
grijos gyventojų, ištremtų iš 
tėvynės, atgal negrąžinama. 

Sovietų Sąjunga savo pašli
jusi ūkį nori paremti neap
mokamu vergų darbu ir ten 
darbo vergų stovyklos uoliai 
tebėra palaikomos net ir po 
Stalino mirties. Panašiai visur 
yra komunistiniuose kraštuo
se. Dėl to ir Vietnamas nenori 
paskelbti pavardžių j nelaisvę 
paimtų amerikiečių. Komunis
tai tremtinius ir kalinius iš
naudoja ir nenori imtis atsa
komybes — kai nepaskelbtos 
pavardės, jeigu kuris ir žus 
vergiškose sąlygose, nebus pla 
čiai žinoma. 

Apskritai komunistai pasi
žymi dideliu brutalumu. "ABN 
Corespondence" savo paskuti
niame numeryje (nr. 6) pa
skelbė labai reikšmingą žinu
tę: Sovietų Sąjungos pašto 
tarnautojai gavo naujas in
strukcijas, liečiančias tuos, ku-

jungoje yra visko užtektinai"; 
ką jis mano su gautaisiais da
lykais daryti. Pagaliau net 
skatinama ' gavėjui paduoti 
mintį, kad jis atsisakytų siun
tinį priimti. Laiškų cenzūra 
irgi yra suintensyvinta. 

* 
Visokių panašių staigmenų 

iš komunistų galima tikėtis. 
Neseniai spaudoje pasirodė bu
vusio Kinijos misijonieriaus 
Dries vari CoiHie knyga: "I 
Wî s Brainwashed in Pėking" 
(gaunama Missionhurst, Box 
BB, Ariington, Va. 22207). La
bai būtų patartina ją visiems 
paskaityti, ypač j jaunimo ran 
kas įduoti, čia su dideliu ra
šytojo talentu nupasakojama 
••Hsa žiauri tikrovė, kokia pra
gariška prievarta yra varto
jama prieš žmogų patekusį į 
komunistų arešto vietą. Tą 
vargšą misionierių laikė gele
žinėmis grandimis surakinto
mis rankomis ir su geležiniais 
pančiais ant kojų, kankindami 
tris savaites be miego, kitus 
kalinius versdami daužyti jvm 
per veidą, mušti, apspiaudyti 
vis verčiant prisipažinti buvus 
šnipu, kuo jis niekada nėra bu
vęs. Po kelerių metų jam pa
vyko pasiekti užsienį ir pra
nešti pasauliui apie barbarus 
mūsų laikais. 

* 
Naujų knygų lentynose tik 

ką atsirado ruso darbininko 
slapta iš Sovietų Sąjungos ran
kraštyje išgabenta ir užsieny 
išspausdinta knyga "My Testi-
mony". Knygos autorius Ana-
toly Marchenko liudija apie 
jo žinomas 90 koncentracijos 
stovyklų Sovietų Sąjungoje. 
Ten tiek daug ir tiek sunkiai 
kankinami žmonės, kad Mar
chenko rizikavo savo paties 
laisve, gal net gyvybe ir iš
siuntė plačian pasaulin apra
šymą apie jo paties pergyven
tas darbo vergų kančias, tikė
damasis, kad tai prisidės prie 
greitesnio tų nelaimingųjų iš
laisvinimo. 

Savo knygos įžangoje jis sa
ko: "Aš norėčiau, kad šis ma
no liudijimas apie politiniams 
kaliniams Sovietų Sąjungoje 
esančius kalėjimus ir koncent
racijos stovyklas atkreiptų dė
mesį kituose kraštuose esan
čių tų humanistų ir progresy
viųjų, kurie kelia balsą už po
litinius kalinius Graikijoje, 
Portugalijoje, Ispanijoje ir 
Pietų Afrikoje. Tegu jie savo 
kovoje prieš nehumaniškumą 

New Yorko dienraščiai 
Tik trys dienraščiai ir tik vienas "The New York Times" tebepirmauja 

nio. Tarnautojams įsakoma 
gaunantj siuntinį apklausti, 
kas siuntinį jam siunčia; ko
dėl siunčia, kada "Sovietų Są-

Židinys, bet ne dienraštinės 
spaudos 

Jeigu New Yorkas, šis pasau
lio didmiestis laikytinas krašto 
kultūriniu židiniu, tai vis dė'.to 
būtų sunku tarti , kad jis pir-
maut~\ savo dienraščių skaičiu
mi ar lygiu. Abiem požiūriais 
New Yorką pralenkia kiti JAV 
miestai ir ne vienas didmiestis 
vak. Europoje, net ir vak. Ber
lynas, kur pasirodo bene šeši 
dienraščiai. 

Tiesa, buvo metas, kai Ne\v 
Yorke buvo leidžiami bent sep
tyni ar daugiau dienraščių, bet 
tai seni laikai. Dabar beliko vos 
trys, pasakytume, centriniai, di
dieji dienraščiai ir keli vietinės 
reikšmes. Žinoma, tai 8 mil. mie 
stui aiškiai per maža. 

"New York Times'' 
tebepirmauja 

Didžiųjų, rimtųjų dienraščių 
srity šiuo metu liko vienintelis 
"The New York Times", savo 
tiražu gerokai pasistūmėjęs pir
myn (kasdieninė laida siekia 
daugiau 700 tūkst. egzempL, o 
prieš dešimtmetį tiražas tesie 
kė 300 tūkst.) . Dienraštis suge
bėjo iš^ikyti savo seną atspal
vį, konservatyvumą, santūrumą 
sensacijas skelbiant ir... BgaVa-
kį polinkį kelti Izraelio bei jo 
atstovų reikalu? 

Jis neturi va'žovo ir ypač 
prieš keletą metų sustabdžius 
neabeiotinai g°rai redaguotą 
bei žymiai gyvesnį už NYT, 
dienrašti ~The N. Y. Herald 
Tribūne". Tai buvo nuostolis 
kr?što žurnaustiVvi ir daugeliui 
?ki,.itytojų. 

Na, dabar "NYT" teikia sa
votišką "toną" ir kiekvienas, 
save gerbiąs, gyventojas, priva
lo dienraštį įsigyti iš pat ryto 
ar 11 vai. naktį, kai jau atspaus 
dinta pirmoji, kitos dienos, lai
da. 

"Daugiausia pasaulio žinių, bet... 
Palyginus su kitais dviem, ma 

žo formato, dienraščiais, aišku, 
"NYT" pateikia daugiausia pa
saulio žinių ir jo koresponden
tų tinklas šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos — tirščiausias. 

Negalima neigti, tik šiame 
dienraštyje galima rasti dau
giausia žinių, reportažų tiek iš 
Sovietiios gyvenimo, tiek apie 
gyvenimo apraiškas, kultūrinius 
ar politinius, ūkinius įvykius so
vietinio Rytų bloko kraštuose. 
Kitur jų žymiai mažiau. 

Šis dienraštis jau nuo seniai 
virtęs savotišku "oficiozu", nes 

VYT. ALSEIKA, 
mūsų spec. kor<*sp. Xew Yorke 

stebėtojas, pirmoje eilėje nau
dosis šiuo, ne kitu, dienraščiu. 

Taip, bet... objektyvumas nu
kenčia, kai stebi, jog ypatngai 
daug vietos skiriama Izraeliui, 
žymiai mažiau, ir su neigiamu 
atspalviu — pvz. arabų kraš
tams. Tai savotiškas dienraščio 
kryptis ir tenka su ja apsipran
ti. 

Lietuva, Baltijos kraštai — 
jų kaip ir nėra... 

Buvo metas, kai "NYT" dien
raštis, vasario 16 dienos proga, 
apie Lietuvą paske'bdavo net 
vedamąjį. Bet tai buvo prieš 
dešimtmetį ir tuo metu, kai gy
veno vienas redaktorių. Toli-
sehus. Jam 1967 m. sausio m: 
mirus, Pabaltiio klausimai iš 
dienraščio skilčių beveik dingo. 

Tiesa, apie Lietuvos kunigų 
raštą Kosyginui sausio 23 d. 
laidoje buvo pasirodžiusi neil
ga žinia, bet iš kitos laidos (jų 
iš viso dvi) jau buvo išimta 
Tai neįdomu... Tuo tarpu apie 

Sovietams perdaug draugiškas 
senatorius 

"NYT" meno apraiškų verti
nimai — platūs ir kai kuriais 
atvejais ir objektyvūs. Tiesa, 
dramų vertinimuose prasikiša 
tam tikros rasės žmonių — ak
torių ar režisierių — itin tei
giamas kėlimas. Bet... žinotina, 
kad paties New Yorko atspalvis 
— savotiškas ir bent 2 milijorai 
jo gyventojų — žydai, taigi, 
bent ketvirtadalis. 

Lietuviai, ne vienu atveju, 
buvo patenkinti, nes palyginti, 
teigiamai buvo vertinami jų me
nininkų koncertai Tai pvz. lies
tų čiurMonio ansamblio pasiro
dymą PLB seimo metu. L. Šuky 
tės„ A. Keoalaitės ir kt. koncer
tus. Vėl stebino tai, kad mirus 
komp. V. Bacevičiui, turėjusiam 
ryšių su miesto muzikais, dien
raštis neįdėjo jokio ilgesnio ne
krologo ir tik kelias eilutes mi
rusiųjų sąraše. 

Kiti dienraščiai — beveik 
"geltoni" 

i Įprastas vaizdas požemini u o-
i se traukiniuose: jei važiuoji ry

tais, tai iš 10 keleivių 2 skaitys 
"NYTimes", gi bent šeši — 

I "Daily News", dar du skaitys 

PAULIUS ŽIČKUS 

Senatorius J. VVilliam Ful-
bright yra vienas iš žinomiau
sių senatorių, JAV senato už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas. Tai labai svarbus pos
tas. Jis mėgsta rodytis televizi
joj ir yra neblogas aktorius, to
dėl dažnai yra matomas televizi-

giu. Per 25 metus jis smerkęs 
visus, kurie" kalba prieš komu
nizmą, nes jie esą super-patrio-
tai ir ekstremistai. Gi ameri
kiečių dauguma mananti, kad 
baigę Amerikos universitetus, 
West Point ar Annapolis akade
miją, kurie kovojo Korėjoj ar 

jos ekranuose, apie jį ir jo dar- j Pietų Vietname, daug geriau 
bus rašoma spaudoj. Senatorius į pažįsta komunizmą negu tas, 
taip pat gerai pažįstamas iš sa- j kuris praleido kelis metus Ox-
vo kalbų, kuriose jis smerkia į forde. 2inoma, senatorius Ful-

žydų persekiojimus Sovietų Są- „. 
jungoje dienraštis labai dažnai "pocketbook" arba nieko Tai 
skelbia net didžiulius straips
nius, pasikalbėjimus, deda pro
testų nuotraukas ir pan. 

Abejotina, ar ir šiais metais, 
vasario 16 proga, dienraštis 
bent sakiniu prisimins, kad yra 
tokia Lietuva ir kokia jos pa
dėtis. 

rie gauna siuntinius iŠ užsie- paklausia savo sovietinių ko
legų: *0 ką jūs padarėte savo 
krašte, kad būtų sustabdytas, 
sakysim, jų 'reformavimas' 
juos marinant badu' ?" -I. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVIU SANTYKIAI SU LENKAIS 

Liublino unijos 400 m. sukakties 
proga mūsų kruopštus istorikas 
Z. Ivinskis "Aidų" 10 nr. baigia 
savo studiją apie lietuvių -len
kų santykius amžių bėgyje. Straip 
snį skaitant tenka stebėtis, kaip 
rūpestingai prof. Ivinskis surinkęs 
medžiagą, kaip visapusiškai mo
ka į problemas pažvelgti. Čia jis 
aprašo ne tik Liublino uniją, bet 
aptaria susikryžiavimus dėl Šv. 
Kazimiero tautybės, informuo
ja apie lenkų bei lietuvių įtakas 
Vatikane ir t t . 

Prof. Ivinskis yra ne tik istori
kas, bet ir valstybininkas: jis ne
sustoja vien tik prie istorinių 
problemų svarstymo, o tiesia gai
res ateičiai, pažymėdamas, kad, 
akivaizdoje prarastos laisvės ir 
okupacijos, reikia konsoliduoti jė
gas pavergtiesiems: "Šiandien y-
ra atėjęs laikas, uždarius praei
ties sąskaitas, kaip jas, pvz, savo 
santykiuose su vokiečiais yra už
darę prancūzai, pradėti pozity
viai kelti ir nagrinėti mūsų (su 
lenkais) tarpusavio santykius... 

skelbia, ir ištisai, įvairių politi
kų f prezidento, svetimų kraštų 
vadų) ar popiežiaus kalbų, pa
reiškimų, be to, ir sutarčių teks
tus. 

Todėl šio dienraščio, tartume, 
kruopščia, rūpestinga, žinių, ka" 
bų perdavimo technika galima 
pasitikėti. Dėl to kiekvienas rim 
tesnis Nevv Yorko ar kitų mies
tų skaitytojas, pasaulio įvykių '• cną. 

Prez. Nixono žmona New Yorke 
demonstruoja naują skautišką unifor-

liudija, kad "Daily News" la 
biau mėgiamas. Ir iš tikrųjų, tas 
"paveiksluotas dienraštis" turi 
patį didžiausią tiražą visame 
krašte — daugiau 2 mil. kas
dien. 

Jei važiuoji vakaro valančio
mis, gali būti tikras — iš 10 ke
leivių 8 vartys trečiąjį dienraš
tį, "The New York Post" ir, 
svarbiausia, kad jis be varžovo, 
nes vienintelis — popietinis ar 
vakarinis. Jis turi tris laidas 
ir pirmoji pasirodo jau 2 vai. 
popiet. 

Koks šių lygis? Jiem toli ligi 
"NYT' ir jų pagrindinis bruo
žas — sensacijų vaikymasis, 
riebių antraščių pomėgis, gyve
nimo brutalių apraiškų kėli
mas ir... kuo mažiau nolitikos. 
Tuo būdu, abu dienraščiai kaip 
tik patenkina eilinio amerikie
čio galvoseną bei gyvenimo ?ti-
lių. Jis domisi snortu jam rūpi 
kruvini įvykiai, iam įdomios ak
tores, ypač kiek apnuogintos, 
jam svarbu patirti apie išeikvo
jimus ar apie gyventojų kovą 
rjrieš pakeltas traukinių bilietų 
kainas... 

Abu — "tabloid" pavidalo 
Šie dienraščiai — patogūs, 

nes mažo formato, tad paran
kūs skaityti traukiniuose ar au
tobusuose, o juk juose miesto 
•rvventonii tenka kasdien pra
misti ligi dviejų ar trijų valan
dų. 

Metus žvilgį į visus tris dien
raščius, galima tokia išvada: jei 
skaitai "NYT", nėra jokio rei
kalo vartyti ir kitus du. Nebent 
rūpėtų nuotraukos ar paslėptas 
noras greičiau ir aiškioje vieto
je patirti apie žmogžudystes ir 
pan. Popietinis "Post" turi ir 
pirmenybę. nes gali pirmasis pa-

Amerikos prezidentą, vyriausy
bę, kariuomenę ir kitus pareigu 
nus už kietą jų laikymąsi prieš 
komunizmą. Senatorius Ful-
bright taip pat aktyviai gina 
Šiaurės Vietnamą. Vietkongą, o 
smerkia Pietų Vietnamą ir jo 
antikomunistinius gynėjus. Kai 
kurie televizijos ir spaudos ko
mentatoriai vadina jį "this 
great man", arba "the greatest 
statesman of our time". 

Laikraštis "Twin CircV gruo 
džio 7 d. numery atspausdino 
lyg ir senatoriaus Fulbright bio
grafiją. Senatorius Fu.nbright 
prieš aštuonerius metus para
šęs memorandumą, kad būtų 
uždrausta Amerikos kariuome
nės ir laivyno karininkams da
ryti viešus pareiškimus ar kal
bėti prieš komunizmą, nors pats 
visur kalba apie spaudos ir žo
džio laisvę. Memorandume jis 
sako, kad karininkai nėra pa
jėgūs objektyviai kalbėti apie 
komunizmą ir jo pavojų. Tas 
senatoriaus pareiškimas rodąs 
jo intenciją komunizmo atžvil-

tu buvusius. 
Šiaip abu, tiesa, pateikia agen 

tūrinių žinių apie pašau1!, bet 
žymiai mažiau už "NYT'. Bet 
gi, jei kas atidžiau skaito vau. 
kolumnistų straipsnius, jų ras 
ir tuose "mažuose" dienraščiuo
se, nors dažnu atveju jų psl. 
skaičius siekia 120 ar daugiau. 

Įspūdis panašus kaip ir kituo
se JAV dienraščiuose; nori pa
skaityti įdomesne žinią iš pa
saulio, pasinerk į džiungles 
(skelbimų...) ir gal, ilgokai ieš
kojęs, ką nors rasi. Dar pridur-
tina, kad "NYT' būdingas bruo 
žas — aiški opoziciia nrez. Nix-
onui ir yrač viceprezidentui S. 
Asr'evv. Kaip ilgai vyks abipu
sis "žvairavimas" — sunku pa-
sakvti. 

Užmiesčiai turi savo spaudą 

New Yorkas su plačiom apy
linkėm turi ir daugiau dienraš
čių. Čia tenka paminėti "Long 
Island Press" dienrašti — jis, 
savo lygiu, toli praneša ir 'Dai
ly News" ir "Post". Kitas, taip 
pat Long Island leidžiamas. — 
"Nevvsday". Ir abu pigūs, nes 
tekaštuoja po 5 et. už egz. Be
je, ir "Daily News" kaina vis ta 
pati — 8 et. 

Įdomi stebėtojui ir mažumų 
(vokiečių lenkų, žydų graikų 
ir kt.) spauda, bet tai jau kita 

j skelbti apie įvykius, dienos me-! tema. 

bright su tuo pasakymu nesu
tiksiąs. 

Būdamas senato užsienio rei
kalų komisijos pirmininku, jis 
visada spaudęs vyriausybę vi
siškai nusileisti prieš rusus (fuU 
- scale appeasement of the ILS. 
S.R.), pasisakęs už pripažinimą 
raud. Kinijos ir pasitraukimą 
iš Vietnamo. Prieš du metu "Iz-
vestija" rašiusi, kad rusai iš-
leisią sen. Fu'bright knygą ru
sų kalba, reiškia, ta knyga būtų 
naudojama komunizmo propa
gandai už geležinės uždangos. 

Fu1 bright visą laiką esąs 
minkštas komunizmo atžvilgiu. 
1942 m. jis balsavęs prieš Com-
mittee on Un-American Acti-
vities. Jis tvirtinęs, kad nereikia 
ieškoti ir tirti valdinėse įstai
gose ar ten nėra komunistinės 
veiklos ir komunizmui dirbančių 
asmenų, nes tai esąs blogas žen 
klas Amerikos draugystei su 
Maskva. Kai kurie kongresma-
n ai galvoję, kad jo rezohucija 
kongrese galinti privesti prie 
Amerikos suverenumo panaiki
nimo. Jis joje rašęs: "The pro-
fessional patriots beat their 
breasts and wave the flag and 
shout sovereignty, hoping the-
reby to frighten us likę sheep". 
Gi 1944 kalbėdamas senate 
smarkiai užsipuolęs tuos, kurie 
gina Amerikos nepriklausomy
bę. Esą būtų daug geriau, kad 
tokie žmonės galėtų paaukoti 
nepriklausomybę, negu 'ją gul
ti, nes tas įrodytų, kad mes esa
me geri Sovietų draugai. Jis bu
vęs didžiausias Stalino gynėjas. 
Apie Stalino režimą jis rašęs: 
"The Russian experiment in 
socialism is scarcely more radi-
cal for fodern times than was 
American Declaration of Inde-
penden?e in the days of George 
UI". F u bright pakartotinai sa
kęs, kad komunizmas: "Was 
not so bad". Taip pat eilę kartų 
jis puolęs Amerikos konstituci
ją. Esą ji buvusi parašyta aš
tuoniolikto šimtmečio ūkininkų 
bendruomenei. Mes esą turim iš
mesti tuos senus tradicinius ti
kėjimus. Fulbright dažnai puo
ląs Amerikos užsienio politiką 
ir siūląs bendradarbiavimą su 
Kremlium. 

Šie metai yra rinkiminiai. Fui 
bright terminas baigiasi, bet j s 
vėl kandidatuoja j senatą. Jei
gu šios "Twin Circle" surinktos 
žinios būtų pakankamai išpla
tintos jo Arkansas valstybėje, 
vargiai jis besugrįžtų į senatą. 

ti dialogo klausimą, nevengti su 
lenkais kontaktų, dar nė iŠ tolo 
reiškia vėl bristi į senų laikų jau 
kažkada nutekėjusį 'unijinį' van
denį, nereiškia priimti lenkų 
emigrantinės spaudos skubių su
gestijų. Nereikia pamesti vilties, 
kad vis didės blaivių lenkų būre
lis, kurie mokės į lietuvių lenkų 
buvusį konfliktą pažiūrėti ir iš 
pačios Lietuvos". 

Autorius primena pavyzdį švie
saus Lietuvos lenko Roemerio, 
kuris pasisakė už lietuvių-lenkų 
sugyvenimą ir bendradarbiavi
mą. Dabar porf. Ivinskis pažymi: 
"Kai vyks Europoje konsolidaci
ja, laikau tai svarbiu dalyku lie
tuvių tautos ateičiai". 

Šis "Aidų" numeris yra turtin
gas ir kitais gerais straipsniais, 
visų pirma df. J. Girniaus apie 
mišrias šeimas, Ciplijauskaitės 
apie naujus kelius romane, Viz
girdos apie Galdiką, Jasmanto 
(Maceinos) eilėraščiais ir gausia 
kita medžiaga, bet tai bus kita 

Mano raginimas turėti drąsos kel-1 proga paminėta. J. Daugi, 

PUERTO RICO SALA 
A. GRINIUS 

Ekonominiai ir socialiniai reikalai 

Puerto Rico sala pati, be JAV paramos, išsiversti 
dar negali. Ji importuoja 60 proc. jai reikalingu maisto 
produktų. Inportuoja ryžius, mėsą, taukus, pieno milte
lius ir kitus maisto produktus. Didžiausis ir, gal būt, 
pagrindinis josios pajamų šaltinis, yra cukrinės nendrės 
ir iš jų pagamintas cukrus. 

Prie cukraus apdirbimo kiekvienais metais dirba a-
pie 65,000 darbininkų ir pagamina apie 1,000,000 tonų 
cukraus. Bet visa aėda, kad šis darbas yra sezoninis ir 
tęsiasi neilgiau kaip 5 mėnesius. Po to gyvenk kaip sau 
nori. Tačiau dabar ir ten įvestos bedarbių pašalpos. Vis 
dėlto jos labai mažos — 3-27 doleriai savaitėje ir trum
pą laiką temokama. 

— Ar tu žinai, kas yra Puerto Ricoje "Sočiai Se-
eurity", studentų dekanas kartą vieno turisto paklau
sė. Nusišypsojo ir čia pat pats atsakė: 

— Vieno kambario bakūžėje gali gyventi vyras su 
žmona ir 8 vaikais. Miršta jo kaimynas, lieka jo 3 vai
kai našlaičiai. Jis juos pasiima pas save ir apgyvendi 

cial Security". 
Po cukraus antroje vietoje eina romo apdirbimo pra

monė, labai išsiplėtusi po II pasaulinio karo. 
Ši pramonė 1945-1948 m. dirbo dieną ir naktį 7 die

nas savaitėje. Pagaminto romo daugiausia nuperka A-
merika, net 75 proc 

Puerto Rico turi ir laikrodžių fabriką. Gamina 
"Timex" laikrodžius. 

Sala exportuoja cukrų, romą, tabaką, kavą, anana-

ta kaip grybai po lietaus. Kiek sunkesnė problema y-
ra išsivaduoti iš lūšnų. Tiesa, yra suorganizuotas sava
norių korpusas, kuris stato mažus moderniškus namu
kus; daromi žygiai kaip galima greičiau gyventojus iš 
lūšnų išvaduoti. Valdžia tokių namukų statybą finan
suoja. Ji duoda prižiūrėtoją, planus, cementą ir sunkve
žimius. Namukas 18 ant 18 pėdų, su dviem miegamai
siais, gyvenamuoju kambariu, valgomuoju kambariu ir 
vienu ketvirtadaliu akro žemės valdžiai kainuoja 350 

sus, bananus, apelsinus, riešutus ir kitus ten augančius i dolerių. Gyventojams ji duoda 10 metų išmokėjimui, 
vaisius. j mokant 2.71 dol. per mėnesį. 

Į Puerto Rico fabrikus daug yra investuota užsie- \ Steigiant naujus fabrikus gyventojai bėga į miestus, 
nio kapitalo. Ir tie fabrikai, dažniausia, yra užsienio] kur negaudami butų apsigyventi, susilipdo šiokią tokią 
fabrikų skyriai. Ten turi savo skyrius Amerikos, Kanados bakūžę priemiestyje ir apsigyvena. Taip tų bakužių pro-
ir Pietų Amerikos fabrikai, taip pat Sears, Kresges, blema dar neišsprendžiama. 
\Voohvorth ir kitos Amerikos bendrovės. Užsieninės fir
mos yra investavusios daugiau kaip 0,5 milijono do
lerių. 

Užsienio firmoms steigti fabrikus ar savo skyrius 
Puerto Rico saloje sąlygos labai geros: fabrikai nemo
ka federalinio mokesčių ir be to, iš naujai steigiamų 
fabrikų arba įmonių ir vietos valdžia iki 10 metų jokių 
mokesčių neima. 

Sala keičia savo veidą 

Puerto Rico savo veidą keičia ne generacijomis, 
bet valandomis. Skurdžiame ir neturtingame krašte 
gražūs moderniški viešbučiai, didelės krautuvės (sup-

na drauge su savo 8 vaikais. Toks Puerto Ricos "So-lpermarketai); gražūs, ir modemiški fabrikai krašte dygs 

Puerto Rico turi savo vėliavą. Vėliavą sudaro rau
dona, balta ir mėlyna spalvos su balta žvaigžde mė
lyname dugne; turi savo antspaudą — viduryje ant kny
gos guli avinėlis ir vėliavėlė. Viršuje akis ir savotiška 
karūna. Žemiau avinėlio parašas "Joannes Est Nomen-
ejus' ir viršuje avinėlio šonuose viename F ir kita
me I raidė (Ferdinandas ir Izabelė); aplink apskritime į-
vairūs herbai. Krašto himnas vadinamas "La Borin-
quena". 

Tačiau senos Ispanijos tradicijos palengva užleidžia 
vietą amerikiečių tradicijomis. Puerto Rico, galima saky
ti, dabar yra tarp Ispanijos praeities ir Amerikos ateities, 
kryžkelėje tarp anglo saksų ir ispanų kultūros. 

(Pabaiga) 

file:///Voohvorth
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DRAUGAS, antradlaiue. 1870 m. v a s a m r a ė a . lfl a. 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Wilkes-Barre, Pa . Brockton, Mass. 

R AI>M O PK C d K AM A 
TAUTO*? S V E M f i S 

MlNftilMl l 
Bendras komitetas, sudary

tas iš organizacijų atstovų, ren
gia Lku ivos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakt ies minėjimą 
sekmadienį, vasario 15 d., iš 
WILK radijo stoties (980 ki l) , 
Witkes - Barre, Pa. 

Programa prasidės 1 vai. p.p. 
ir tęsis ištisą valandą. 

Kalbės Scrantų universiteto 
profesorius istorikas dr. Anta
nas Kučas. "'Garso" redaktorius 
Matas Zujus ir nuoširdus lietu
vių bičiulis, Įžymus kalbėtojas, 
King's kolegijos prof. W. Fran
cis Swingler. Gubernatoriaus 
Shafer išleistą proklamaciją 
skai tys Leonardas Pallis: rezo-

Vasario 16-sios paminėjimas 
Brocktone įvyks vasario 15 d. 
10 vai. ryto šv. Mišios už Lietu
vą Šv. Kazimiero parap. baž
nyčioje. Pamokslą sakys kun. 
Mykolas Vembrė. 

3 vai. p. p. iškilmingas minė
j imas šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Kalbėtoju pakviestas I-
politas Moncevičius. Meninę da
lį išpildys parap. choras, Litu
anistinė mokykla. Kun. V. Val-
kavičius dainuos solo. 

Kviečiame visus Brocktono 
lietuvius gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime. 

Brocktono Lietuviu 
ta ryba 

D £ M £ S 1 O 

R A D I O PROGRAMA 

fereneijoje. bei pašv*htim» nau ' 
ją Indijos katalikų ligoninę Ke-
raloje, Teherane, Persijoje, ar
kiv. Britu aplankė Vatikano 
nuncijų arkiv. Limongi bei įvai
rių apeigų Persijos katalikų 
ganytojus. Iš čia arkiv. Brini 
lankėsi I rako sostinėje Bagda
de ir Libano sostinėje Beirute. 

Daugiau saugumo su 

DIRBTINIAIS DANTIMIS 
valgant, kalbant 

Negyvenki re baimėje. kad jūsų 
dirbtini dantvs gaii pradėti slysti ar WLYN. 1360 bangos, veikia sek-
kristi ma/iat-.sia. iinl«unu metu . Oi- m a d ^ n i a ^ n u o 1 : 0 u įfcį 1;30 vai 
dt-sniat!, saugumui ir patogumui už- ^ ^ 
barstykite žinomu FASTĘETH i»*n- \ po pieių. perduodama: vėliausių 
ture Adhesive i'ovvdei-unitoiiu. KAS- pasauliniu žinių santrauka ir ko 
TKETH dirbtinius dantis laiko tvir- T* 3 _ , . . - -
ttaa ilgiau. Gairių lengviau valgyt, mentarai, muzika dainos ir Mag-
FASTKiOTH milteliu.; \r:i šarminiai 
—neriigs po plokšteliu. Jokio l impan
čio. ruminT nii n lešiinio skonio. Ge
rai pr i ta ikint i dirbtini dantys būtini 
sveikatos gerovei Reguliariai lanky
kitės pas dantistą.FASTEKTH sal ima 
gauti visose vaistu parduotuvėse. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
C O N T B A C T O B S 

?&t^.i 

V A C Y S 
R E A L E S T Ą T E 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudi.iami vertimai. Tvar-

- o - kotni pilietybes dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 

Seniausia Lietuviu Kadio P ro p&taimayimatiM 
gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties ŠIMKŪS REAL ESTATE 

NOTARY PUBLIC 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

• i i - - — • - • - • mm m • 

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI 

KRIZAS F L E P E R I S 

fV— 

C0NSTRŪCTI0N C0. 

Kai jumoru išsakomi vargai , 

REZIDENCINIAI, f 
I KOMERCINIAI, 
j MEDICINOS Ht :į 
KITOKĮ PASTATAljf 

J M67 Wwt 6Mh Steeet 
J TWL HE 4 - ? 4 » 

mmmlmwmmimmimmw^^mwmmf 

ARKIVYSKUPAS INDIJOJ 

Rytų. Kongregacijos sekre-
Ihiciją, kuri bus pasiusta aukš- j torius arkiv. Brini, sausio mė-
tiems pareigūnams, skaitys dr. 
Albertas J. Valibus. 

Meninę programą sudarys } !>*&&& katalikų bendradarbia. 
lietuvių patriotinės dainos ir 
muzika. 

Programą ves taikos teisėjas 
P ranas J. Katilius iš Scrantų. ; 

nesj aplankė Artimųjų ir Toli
mųjų Rytų katalikų Bažnyčias, 

vimą su Rytų apeigų katali
kais. Arkivyskupas Brini, lan
kydamasis Indijoje, buvo pri-

jitiliimifHimiuiitiitntmiiiiiiiiitiiiitiit 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekam*; įvairius pataisymus, i 

Petrauskas Builders & Co. 
TeL — 585-5285 

•IIIIHIIIIIHIIIItilIlIlUllllllllllllllllllllllllli 

dutės pasaka. Programą veda -
Steponas J. MBnkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltk Florists — 
gelių bei dovanų krautuvS. 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b į ™ 1 ^ ^ ^ m 0OO 

4259 B. Mapiewood Av.. CL 4-7450 skr iaudos ir neteisybės, gyveni
m o niūri realybė prablaivėja ir 

Parduodamas 6 butų mūrinis. Ge
ros pajamos. Duokite pasiūlymą. 

1843 W . 54th St. 
Skambinkite 532-5241 

y r a lengviau ją pakelt i . 
B t o s gyvenimo taisyklės ki

lo ir šie 77 anekdotai , kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė- METALO IR 

KOSTAS BUTKUS 
TeL PR 8-2781 

oSf̂ - TT* L m T ^ V ^ Į U ir kurie apima rusų okupaei- STIKLO 
dienraštis "Drangas" 

APDBAUDŲ AGENTCBA 

MISCELLANEOUS 

Maisto Krautuve - Brightan Parke. , , . . ^ 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais UUOta iKaS. 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
an t ras tuščias. 42 ir Rockwell. 

_ ! $13,500. 
Insurance — Income T a i 

iiotary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

i: 
r 

i j o s laikų Lietuvoje įvykius ir X v o r 0 g # s t o _ 

geliai. Durys iĘt*xm 
— K ą galima nupirkt i už se- J ^ g a i ftyn. »! įggį! 

os ir Turėklai « ^ ^ 

Namu, Gyvybes. 

^ČSn^ 2737 W. 43rd St., CL 4-2390 
Patogios išsimo-
kt-jimo salysros. 

ną rubl į? 
— Nieko. 
— O ką už nau ją? 
— Dešimt k a r t ų daugiau. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI l LIETUVA 

Geru prekių didel. pasir inkimas. Au-
. tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do-

i m t a s B o m b ė j a u s a r k i v y s k u p o 1 ler eertifikatai. maistas, akordeonai . 
kardinolo Gracias ir dalyvavo -2<W8 w - 69Ux St- cnicago. m. 6O629 

Minėjimo rengimo komitetą | j^dijos katalikų vysskupų kon- TELKF. \VA 

sudaro pirm. Vytautas Paulaus 
kas, sekr. P . J. Katilius: nariai: į 
M. Zujus, dr . A. J . Valibus, dr. ; 
A Kučas. dr . Bronius Kasias, 
Adolfas Norvaiša, L.. Pallis, Ma
t a s Prūsokas ir Juozas Saka
lauskas. Sausio 30 rengėjų de
legacija buvo nuvykusi į Har-
risburg, buvo priimta guberna
toriaus Raymond P. Shafer. ku
ris čia pat pasirašė proklama
ciją paskelbiant Vasario 16 Lie
tuvos Nepriklausomybės Diena 
Pennsyivanijos valstybėje. 

WyojHing Klonio ir aplinki
nių rajonų lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama vasario 15 
dieną pasiklausyti patriotinės 
programos. M, Z. 

r"*i:SWH1ifln! 

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIU NAMŲ BALDAI 

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

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western TeL GR &4421 

Namii Apšildymas 
Idedo visaj rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
nv.difiers. ISvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu del du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

B A N G A 
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymast 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakara i s skambinti WA 5-3607 
P. Badenas S šinmlis 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
CX>SMOS E X P R E S S 

2501 W. «» St. Tel. W A 5-2737 
3333 S. Halsted Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
P r i i m a m užsakymus automobiliams 

I — Moskvitch ir Zaporozec. 
K. Žukauskas 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. KttLrie Ave., PR 8-22S8 

lilllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllilllll 
A. ABALL ROOFING C0. 

Įsteigta prieš 4& metus 
Dengiame visų rūšių stogus. Tai

some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žėme iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pi lnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku. 
\ !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

D A 2 Y M A S 
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUb. 
VALAU KlUMUS IR BALDUS, 

4. RUDIS — Įsi . * L 4-105D 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Botų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTCBA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

8455 S. Kedzis Ave. — PR 8-22SS 

DRAUGUŽI, NESVAJOK! 
Prie Ford City 5% kamb., & me

tų modernus mūras, apie 40 p§dų 
sklypas, l į į auto garažas. $22,900.00. 

Liuksus 4 butų mūras a r t i Maria 
High. Naujas gazu šild., alumin. lan
gai, mūro garažas, platus sklypas. 
J45.000. 

10 kamb. mūr.. 2 •.onios, 2 vir
tuves, 2 au to mūr. gai ažas, naujas 
gazu Šildymas, puošnus, priedai, gra
žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Arti visko $28,900.00. 

Pulkus i-in aukštu mūras — 6 Ir 
B kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900. 

Vertingas mūras. Naujas stogas, 
elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue-
tte pke. $26,950. 

Pigus lotas dviem bu tam statyti. 
Marąuette pke. 

VALDIS REAL ESTATE 
2458 W. 6Sth St RE 7-7200 

. Tokia ir panaš ia j umoru y ra 
perp in tas visas leidinėlis, kurio 
kaina t i k 1.00 doL 

Gaunamas D R A U G E . Pr ie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

I G 

50/ /O 

H R A T E S 

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN 

PER ANNUM 
ON REGULAR 

SAVLNGS 
Dividends paid auar ter ly 

Savings insuretS up to S20,OOd. 

BR1GHT0N SAVINGS AND LOAN ASSOClATiON 
4071 Archer Avenae, Ghicago, Olinois 60632 

1 1 i • - -: m "j ra maa •-- vmmmmm 
F R A N K ' S T V and R A D I O , I N C . 

S240 SO. HALSTED STKEE1 Tetel. — CA 6-726J 
DLDEHJS PASmiNKLMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS LR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

• M a H H a a H n B H o a H H H B a H H n s n i i i M n n M ^ ^ ^ 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsteninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrė mecaanlkai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

Tel. GR 5-S134 arba GR &-3S53 
Savlntokag JūOgaa <*°*> * , l r 8 i 1*1 

Marųnette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900. 

Brignton Pke du " " " i ^ , 6 bų-tal. 
; geros pajamos, 18,900.-

Marquette Pke. Mūr. S butai ir p a -

V A L 0 M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšia grindis 

J . BUBNYS — Tel B E 7-5168 

Namu tel. — P R 6-1063 

VARGAS SU APŠILDYMU? 
K r e i p k i t ė s į 

A. JAMES HEATING C0. 
4552 S. Kedzie ^47-4314 

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

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, LLLLNOTS 

mmmmmmmmjmunm 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus ki tus 
da rbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI R E 7-9615 

H E L P WANTED MOTERYS 

Kas tik turi gerą skonį, 
* 7 : _ T . . . u , „ , _ T : n w A M : i 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N i T U H E C E N T E R, I N C . 

J. LIEPOMS 

ftmpette PkM 621 f So. Western PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk. 

Heating Contractor 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus vteu rūšių namo apšildymo 
Dečius ir air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stosrų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTSG A SHEE7T MT"TA1 

Telefonas VI 7-4447 
4444 S. Western, CbJcajco 9. m . 

SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 
ir kitos kraštas. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60632. TeL VA 7-5980 

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

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir ta isymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuve Maranette Pa rke ^_, -,_, , , ^ • **, . « ^ _ ^ ro «=c taipa bizalul arba rastinei Pigos. 

2346 W. 69th S t — Tel. 776-1486 $«.oeo. 
Manmette Pke. Mūr. 5 kamb. btm-

galov;. Naujas iildytnas. Gkiražas. 
S17.9I9. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St — BE 7-85L5 

15 batą, 2-jų aukštų mūr. p r i e 
67 ir California. $20.000 metinių 
pajamų. $127,000. Įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 1%. 

1*4 aukšto. 5 metų mūr. 2 Svarūs 
butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
ir Austin. Virimo — kepimo p e 
čiai, ąžuolo medis, dvigubas m ū r . 
garažas. $51,000 a r b a pasiūlymas. 

8 kamb., 20 metų didelS švar i 
mūr. rezidenciia prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500. 

5 kamb . 15 metų. " ranch" s t i 
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000. 

5% kamb . 15 metų mūr. " r a n c b " 
ant 50 p. sklypo. Pr ie 79 ir Rock-
well. 2 vonioa centr. vėsinimas, 
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas p i r 
kinys. 

11 bntų, 10 metu, 2-jų aukš tų 
mūr. namas prie 71 Ir California. 
$152,000. 

LEONAS REAL ESTATE 
LNCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 

Perskaitę "Draugą", duo- 2785 w. 7ist s t — T«L 925-6015 

kitę jį kitiems pasiskaityti. p i a t įnk i t e " D r a u g ę " . 

R E A L E S T A T E 

ae:c«:c»roc«^«D<o»:iiOK:cC'»c:<c:«:*::c»::cc»::»: 
MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS 

TITAS NARBUTAS 

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti. 

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos Šven
tovės. 

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas. 
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50. 

T a pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
Illinois State gyventojai prie <"»«""» 

turi pridėti 5% mokesčių. 

G L E R K - T Y P I S T 
2 diver. positions open — each re-
ąuiring tntell.. maturi ty. accur. & 
dependability. Good potential. 

P H O N E — 236-8306 

IimiMHIilHimiiUIIIUIIItlIlIlIllIMIlIlIlIlf 
Apsimoka skelbtis D R A U G E , 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbtinų kai
nos visiems prieinamoa 

•lilIlIlIlIlIlIlIlIlUllllllllinilHIIIIIIMIIIIIUI 

SKOKIE APYLINKĖJE — reikalinga 
šeimininkė, kol motina susveiks grįžus 
iš ligonines. Yra 6 vaikai (2 prieš mo
kyklinio amž.). Virimas ir lengva na
mų ruoša. Atskiras kamb., geras atly
ginimas, laisvalaikis. Reika'inga kal
bėt nors kiek angliškai. Kreiptis j Dr. 
McDermott, namų tel. OR 5-4385 arba 
po 2 v. p. p. ofiso tel OR 5-4471. 

Dependable WOMAN Wanted. 
5 day week. go, gen'l housework. 
Steady, 4 children, 3 school a g e : 
14-10-7-4, top salary for r ight per-
son. Mušt speak some English. 
Excellent transp., Pa rk Ridge, 111. 

Tel. 692-2B54 after 6 P.M. 

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti ligonį 
Br ighton Parko apylinkėj. Skam
bint nuo 10 vai. ry to iki 3 vai. 
popiet — LA 3-8392. 

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge", 

D e M £ s i o : 
IIIHIIIIIiaimilllllllll!llllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllMHininiHlfn!inil!ilHI!!H!iUl! 

ftapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 
Knygos: 

BEPRIKLAUSOMĄ METUVĄ. STATANT .. 
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

S3.0€ 

?7.9€ 

r,i|iH!!i!tii!>i<4!l!Mliillllll!llll!IIIUHIIIiMilUllUllHI>WlUllUiliilimilillIlllllllUllV*H 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
atsiminimų knyga , apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
k lausomybės paskelbimo jubiliejų. 

B. PIESARSKO — B. SVECEVIČIAUS 
Naujas Lietuvių—Angių kalbų žodynas $5.00 

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose) 
Šiuose dviejuose veikaluose ras i t e išsamų ir gyvą bundan

čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių Uudininkas. 

Knygos g a u n a m o s DRAUGE. Ulinois gyventojai prie knygo» 
kainos tur i pridėti 5 proc, mokesčiams. 
•nmiinmmniiiHniHiiiiHiniiiiimiiiiiiiMiHiiniiniitmiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiit 

L I E T U V O S K A N K I N I Ų 
K O P L Y Č I A 

Š V . P E T R O BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje, 
į a u b a i g i a m a į r u o š t i . 

Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tau
tos kankinių atminimą dera būti šio paminklo kū
rėjų tarpe. 

Š I Ų M E T Ų LIEPOS 7-tę D I E N Ą 
K O P L Y Č I A B U S D E D I K U O T A . 

Savo auką atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją, 
RAŠYKITE: 

UTHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND 

2701 W, 68th St., Ghicago, Ulinois 60629 

BĮ _ SALES • HORTSAGES* HAMAGEMENT 

LE0S SINCLAIR SERVICE 
LFX»'AS F K A N C K r S 

Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos, 
Tuae-up ir Motoro Remontas 

5759 So Western Avenue 
Kampas 58th St ree t 

Tel. — PRospect 8-9538 

'^^mmmtmBammammmmmšmmmm^^m ' ^M^m?\"&>m 

M O V I N G 
8"CRfcNAS perkraosto baldos ir 
ki tos daiktas. I r iš toU nuėsto lei
dimai ir pilna apdraoda, 
2047 W. 67th Piace — WA 5-8068 

Member ot M.L.S. 

ALEX Š A T A S — R E A L T O R 
Maia office 5727 W. Cerraak Rd., Cie»ro, Illin<»9. TeL OL 6-2233 
Tnrkne šimtas nanra Benryne, Gceroj, Rlverside, La Orange Parfc 

Ir kitnose vakarinioose prkaniesčioose. Prašocoe užšokti į musę įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 
iJHiHHMiliiiiisiiiiniiHiHiiiHiiiiimiinisnHnilHiiimmiliiimmiliiiiimimmilHiiiii 

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

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

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

G A R Ę A G E D R U M S 
WTTH COVERS AND HANDLES 

39 and 50 gal Free delhrer; 
5622 So. Racine, 434-1113 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 W, 63rd STREET TEL 471 -0321 

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

MANO ATSIMINIMAI; dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 

ŽVILGSNIS l PRAEITI K- Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 

3.50 

2.00 

2.50 

3.00 

5.00 
,iWMMISMHMWIBItBHifflM li.~. 

Perskaitę Dranga, duokite kitiems pasiskaityti 



UŽGAVĖNIŲ ŠIUPK 
Pagirtiną tradiciją susirinkti prad 

Užgavėnių šiupinio vakarui iš net 
Tėvynės atgabeno mažlietuviad. muk 
Ir šiais metais pereitą šeštadie- prits 
ai jie gražiai užpildė didžiąją putk 
Dariaus - Girėno legiono posto jų ii 
didžiąją salę. jo 3 

M 
Vakarą pradėjo Mažosios liet. 

rlr-joe pirm. dr. Jurgis Anysas, 
i>akviesdanias susirinkusius siu- ^^ 
• " " . .. w ... . . ,. . vien 
ponio valgyti. Mažlietuvių snipi-
nvs visada būna skanus, nes 

v. ^ . , ^ • • n a i kasmet si skanų u- labai mais- . 
. . . sirru 

tiaigą vaigymą paruošia 30 ga
minimo darbe labai patyrusi . ^ 
šemiininkė AneJė Albrechtienė, . ' 
jau 42 metus jį gaminanti. Ne- • 
lengvas darbas paruošti šhrpir4: 

tokiai žmonių daugybei. Jau iš 
pat ryto jai talkino A. Anysie-
aė, J. Juzaitis, J. Klimkaitisr, J. 
Padagas, U. Padagienė, U. Jan
kutė. 

Reikia pagirti rnažlietuvius 
už praktiškumą: jie nelaiko sve 
čių prie apkrautų stalų be rei
kalo kalbomis penėdami. Pir
miausia susirinkusieji kirto ska
nų šiupinį; kalbų visiškai nebu
vo: čia pat meninė programos 
dalis, kurios metu Jurgio Lamp-
eačio paruoštas mažlietuvių 
merginų bei moterų nonetas 
( A Buntinaitė, L. Buntinienė, 
Vikt. Grigalaitytė, Z. Juškėnie-
nė, R. Naujokienė, I. Peteraitie-
nė, K. Srugytė, Ed. Žemaitaity-
tė, Ir. Žemaitaitytė), akompa
nuojant B. Prapuoleniui, patei
kė dainų pynę, labai gražiai, 
jautriai ir darniai sudainuoda-
mos keturias daineles: Į dainą 
įausiu, Lieptą, Jauną lietuvaitę 
ir Nemunėlį. 

Antroje meninės programos 
dalyje dalyvius džiugino čia at
siradusi Irenos Smieliauskienės' rin 
vadovaujama iškili Tautinių šo- tik 
kių grupė "Grandis". Gausus — 
jaunų ir vikrių šokėjų būrys sefc 
(20 asmenų) pašoko Jonkelį, ir 
pasiutpolkę, kadrilių; o kai , 1 

S V E I K 
(Atkelta iš 2 pusi.) 
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nį. Tai mediciniškas teršalas. Štai 
kokia nesąmonė ten paskelbta:... 
"Šis vaistas, vartojant 4 tablečių 
dienai, suteikia galimybę sergan
tiems, kurie iki šiol sunaudoda
vo daug aspirino, kuris esąs or
ganizmui kenksmingas..." Kokią 
galimybę tas vaistas suteikia ar
tritu sergantiems nepasakyta be 
prasmės. O tamsta įtikėjai, nes 
skęstantis ir už šiaudo griebiasi. 
Tokią žmonių savybę žino , žmo
nių niekintojai -jie ją pasinau
doja - ir taip drumstame vande
nyje gausiai prisižvejoja. Jie pa
siūlo visokiausias priemones 
priaŠ nepagydomas ligas vien biz 
nio sumetimais, jie ima niekinti 
kitus vaistus. Tikrumoje tik vie
nas aspirinas -be jokių priemaišų 
yra veikliausias ir pigiausias tam 
tikrose sąnarių negerovėse. Con-
sumer reports praneša atliktus 
tyrimus -jie įrodo, kad neverta 
pintu nuaciiju o u i i c n u , *-~_~ 
drin, Empirin, Alka-Sekzer, Ty-
lenol, Temora, Apamide, Lyte-
ca, APC, nes dešimt kartų pi
gesnis Bayer aspirin ar St. Jo-
seph; jis yra vertesnis, pigesnis, 
veiklesnis, mažiau nuodingas, 
mažiau skrandį erzinąs ir ne lė
čiau patenkąs ir ne silpniau 
skausmą raminąs. Kur reikia a s"jį a 
piriną vartoti, tik jį gryną var-
tokim. Tik kai kuriems jis skran
dį jaudina, nors milijonai žmo
nių jį naudoja tonais. Geriausia 
jis imti po valgio 

Ne mūsų jėgoje visus tokiuos ir 
panašius žmonių išnaudotojus 
sutvarkyti. Mes tik turime savo 
kiemą išsišluati: 1. klausyti ir 
pildyti savo gydytojo nurodymus. 
2. priprašyti redaktorius ir vi
sus kitus žmones netalpinti spau
doj ir nepalaikyti kalboj užma
čių išnaudotojų, kurie pelnosi iš 
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[ 
patekusių nelaimėn. Neverta gal 
vos Tamstai sukri apie anoj ži
nutėj minimą vaistą nuo artrito, 
gaunamą be recepto. Tai dar 
vienas niekas prie minėtos eilės 
aspirino nevykusių pakaitalų. 

Žmogui gali daug kas sukelti 
negerovių. Net ir vandenyje esą 

l 

dO \ AKAKA5 
»jo retai matytą aštuonytį, 
r seniausio amžiaus šiupi-
i sujudo, visomis išgalėmis 
rdami šokėjam*. Tai buvo 
ts šokiai ir dar geresnis 
pildymas! Akordeonu gro-
-aimundas šilkaitis. 
ninės danes pabaigoje maž
os teisininkas dr. Mikas 
*s paskaitė porą eilėraščių, 
. Putino, antrąjį savo pa-
parašytą "Oi, oi tae maiū-

kur jautriais žodžiais pri-
na. paliktą Mažąją Lietuvą 
>s malūnais, bijūnais, ikopo-
elniais ir žvejų mergaitė-

Svečia 

pusm 
rašo 

ikaro pabaigoje svečius j 
mino malonus Niek Wėiss į tos 

j orkestras. Jauniesiems ir j m ^ s 

smio amžiaus šokėjams jė-
lestigo, nes buvo tik ką pri-
gę skanaus šiupinio, apie \ l a m J c 

visiems gerai atmintinas 1 S a m z 

ūrMemicr ^klebonas daugiau i ^T a 

prieš 200 metų rašė: " M e s ! p r o m 

vninkai barščius ir šiupinį į 6 ^ 
LU su lašiniais gardžiai iš 
is girdami valgom.". 

(bk). 

MELROSE PABKO 
KOLONIJOJ 

Lietu 
r a i 2 
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minu 
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Nauja Klubo valdyba j2™^ 
elrose Parko Lietuvių Ame- j &ip ra 

s piliečių klubas suorgani-1 E^'k 
a s ir veikia nuo senesnių bejnd 
ų. Jo tikslas padėti mies- dalin 
• ribose gyvenantiems lietu-; ^ėjas 
os ar lietuvių kdknės gyven-1 Ims 

ms, ginti jų teises miesto i n e s 

Ižioje, teisės šviesoje su- j gura 
tkyti nesusipratimus ar pa- Į i r n a 

ikančius painesnius reika- r e l 'c 2 

1970 m. klufco valdyba iš-jauke 
rta ši: Victor Lyons (Liu-jšalp< 
s ) — pirm., Peter Tautkus '• Pam-
vicepirm,, Otto Mejeris — Įan*s^ 
rt., Jonas Utaras—fin. sekr. j J3-* ^ 
ruožas Urbelis — ižd. įpara 
ietor Lyons — senosios ikar- i ^ ^ 

niu 
didii 
mos. 
Lieti 
para 
rems 

A T A 
įeralai gali kartais žmogui pa-
kti, jei jis bus jiems jautrus, 
būna ir su aspirinu: tik retai v a d c 

iems žmonėms jis sukelia žaiz- j naru skrandyje, ar kitas alergines į d e g n 

ccijas. cių, 
tai ant čia rašančio stalo gu-! 
eptynių svarų, 1355 puslapių! 
ausia, naujausia pasaulyje 
ga apie artritą (Arthritis and 
ied Conditions, Joseph Lee 
llander). Jos kaina 32 dole-
. Joje telpa visa šiandieninė 
jieiniška patirtis apie artritą. 
: nėra vietos mulkintojams 

aspirino vietoj siūlytoiams 
>kių pelnagaudžių išdirbinių, 
ūtant ir Tamstos minimą vais 
Visas ligas tvarkykitės savo 
y.^jo priežiūroje. Jis vienas 
su kito pagalba nustatys artri-
rūšį ir paskirs atsakančius 
stus bei gydymą. 

baigiamasis žodelis mūsų spau-
. Apie sveikatos reikalus tal-
kime žinias tik atsakingų me-
inos atstovų- paduotas ir at-
:ų tyrimų šaltinius paduoki-
. Kitaip žinias medicinos rei-
ais laikykime pasakėlėm- jo-
5 nesivadovaukime. Net ir taip 
ielgiant bus daug netikslumų, 
; gydytojai irgi yra su žmoniš-
s silpnumais asmenys: jie irgi 
-tais dėl įvairių sumetimų skel-

rūkymo "gėrį", svaiginimosi 
audą", abortų "reikalą"... At-
rrimui mediciniškų grūdų nuo 
ų reikia gero sieto: asmenybės 
šviesos. Visi stenkimės tokiuos 
tus įsigyti, tik tada mes gali-
• tikėtis bent kokio mūsų svei-
tos reikalų pasitaisymo. 
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A. f A. FLORIJON 
m i r ų 

žmoną ANELĘ, dukras ir sūnų 
jaučiame ir kartu liūdime. 

Evangelma 
Henrikas ir 

i solistės Aid. otempužienės Koncerte v a s a n 

ietuvių išeivių vaikas, gi-
New Yorke prieš daugiau 
itj metų, puikiai kalba ir 
lietuviškai, priklauso ko-

»j veikiančioms lietuvių or
acijoms, kurių daugumoje 
/adovybėse. Yra be kom-
isjnis kovotojas už savo 
gimtojo krašto laisvę ir 

vos nepriklausomybę. Ge-
anomas ir įtakingas mies-
olitikiezrių tarpe. Du ter-
s — aštuonerius metus — 

Melrose Parko miesto 
>os nariu, dabar yra mies-
rybos iždininku. Mielai pa-
lietuviams sutvarkyti įvai-
reikalus ar kilusius nesu-
timus miesto valdžioje, 
a. International Harvester 
rovės Melrose Parko pa-
yje, yra vieno skyriaus ve-
s — "bosas". Jo pastango-
klubo vadovybė atjaunėjo, 
klubo valdybą sudaro dau-
>je jaunimas. Klubas re-
Lietuvos laisvinimo kovos 

ilus, darbus stambesnėmis 
«mis. Savo dalį atiduoda ir 
>s reikalams — Balfui. Ne
irsta ir Melrose Parko litu-
inės mokyklos. 1%9 m. 
klubas paskyrė vienkartinę 
mą — 50 dol. Klufcas yra 
rvių fondo nariu su pradi-
įnašu 200 dol., kuris bus 
įamas iki pimos 1000 su-

Krubas parėmė 1 9 ^ m. 
iviai Televizijoje 200 dol. 
ma. tiek ją, tiek mokyklą 
t ir ateityje. Jis pats ir jo 
vaujamo klubo valdybos 
ii visados įsijungia j di
lų kolonijoj rengiamų šven-
kaip Vasario 16-tosios ar 

birželio tr 
mitetus. B 

į kolonijos 

Krivul 

amžia! 

Krisiu 
May i 
ford. 
gimini 

E 
West 
iš koĮ 

tarnus 

A I A 
jonas Kazlauskas . 
jyveno 2453 West 45th ,P1., 
ieago, IUinois. 
MlrC vasario T d.. 197" m., 

vai. r j to . sulaukęs senat-

Siaiė Lietuvoj. Kilo i.« šiau-
apsk rities. Pa\ie-kių kaimo. 

nerikoje išgyveno 60 metu. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 
riua Edward. ma.rti Ruth. 
ūkai Arine. Paul, Therese ir 
hn. pussesere Ona Trenaus-
s ir Seimą ir AaitR kitu gi
ni!} bei pažįstamų. 
Priklausė prie šv. Kazimiero 
sėliu Rėmėjų ir S.L.A. 238 
;opos. 
v^ytog pašarvotas — P Rie-
ino koplyčioj. 434S So. Cali-
rnia Ave. Laidotuves įvyks 
•čiad.. vasario 11 d. iš kopi. 
30 vai. ryto bus atlydėta į 
c. M. Marijos Nekalto Pra-
1. pao"- bažnyčia, kurioje įvyks 
dulingos pamaldos už veiro-
s sielą. Po pamaldų bus 
įlydėta i š£v. Kazimiero ka-
nes. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 
minės, draugus ir pažįstamus 
Llyvauti šiose laidotuvėse. 

NuMūdv: Sūnų*, martj ir 
»ūkai. 
T.aid. direkt. P. Bieliūnas — 

»1. T̂ A 3-8S72. 

G Ė L Ė S 
DTgms, banketam." laldotni-fima 

ir kitokiom.- Droeoms 
G T t A U S R Ų 

Bevtrly Hilte Gėftrryria 
W K3rd Street. Chlcago. Diinoto 

W. PR %-OttS — PK 8-08S4 

UI SOLIUNUI 

s ir ju šeimas giliai už-

ir Stasys Kungiai 
Ilona Laučiai 

tarpo 
kome 

mc. L 

l 
bažn> 
vai. r 

John. 
sesuo 

10% — S 
už a p d r a 
bilio pas 
F B A 

Te i . < 

823 
Tele: 

J*į%-

je Jaunimo cen 

>mimų minėjimų ko-
lubas tiko vienintelė 
irganizacija, kuri su

ruošia apyli 
na gegužinę 
tais gegužii 

is nariui ir valdybos ilgameč: 
A. -|- A. 

)ZUI BERNOTUI štai 
io žmoną KAZIMII 
i lNIĄir MARIJĄ su š< 
rtus giliai užjaučia 

Kri/ules valdyba i 

A. -\- A. 
C H A R L E S YURI 

Gyveno 7227 So. Caufornia A1 

rė vasario 7 d.., 1970 m.. 10 vai. va 
s. Gimt- Latvijoje. 

siliko dideliame nuliūdime žmona MŽ 
ias, mergautine pavarde Sinkevičii 
Dutherlfind, jos vyras Harold su šen 
rolis Vladas Gužauskas su šeima, gy 
3, draugai ir pažįstami. 

inas pašarvotas P e t k a u s Marąuett* 
r i š t Street. Laidotuvės įvyks trečiac 
yčios 10 vai. ry to bus nulydėtas į Lie 

joširdžiai kviečiame v isus : gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

uliūdę: žmona, podukros, brolis i r v 

lidotuvių. direkt. P e t k u s ir Sūnus, ' 

'RĖJŲ METŲ MIRTIES SD 

A. A. 

kNTHONY 
RAUDIS 

u suėjo treji metai, kai negailestinga rn 
nylima '-VTą, tėvą, seneli, sūnų. broli ii 
vasario :1-tą dieną. 1967 ni. 

ors laikas bėga. bet mes savo brangioje 
ii gailia:,ngas Dievas suteikia jam amžii 

z jo sie'ą šv. Mišios bus atnašaujamos 
:ioje vasario 11 dieną. 7 valandą ryto ii 
to: ir v sario 11 dieną Pranciškonų vk 

isus pra-ome prisiminti a. a. Anthony F 

uliūdę — Žmona Stella, dukterys Mari 
ir Lcona Revers. žentas Larry, anūkai 
Mar\ Druktenis ir jos vyras Stanley. 

•% — -•?*•% pliriau mok&dt 
dą. nuo ugnies Ir automo-

i K Z A P O L I S 
i% We>t 9Stb Street 
Chlcas' niinois 
A 4-8«51 tr GR S-4S3* 

VILIMAS 
O V 1 N G 
justas rf-rkraustymas 
Įvairiu atstumu — 
WEST H4th PLACE 
, — FKontier 6-1882 

I L 

c ~ii 
J 3424 
C 2314 

j 4S4S 

J 3307 

D R A U G A S , an t 

čio mėneaį, May 
i parke prie Q K 
Klubo vadovybė 
rybos nario Sam 
goms 1970 m. 

iNuotr. .A. Gulbinsko 

DR. 
žmonę 

\ 

B] 
čiame ir Ii 

^Ht- . '.- H H B 

įkės lietuviams vie-^ 
metuose. Šiais me-1 
ė įvyksta rugpiū-! 

ii darbuotojui 

|iai mirus, 
RĄ, dukras 
ima liūdesio 

• nariai 

ECH 
enue. 

:.. sulaukęs 75 m. 

*y, po pirmo vyro 
M, dvi podukrc«: 
a. ir Mary Craw-

Kanadoje. ir kiti 

• vestuves: ! 
• portretūra 
• meno dari 

422 MEN 

koplyčioje, 2533 
enį, vasario 11 d. 

Tautines kapines. 

draugus ir pažįs

ti kiti giminės. 

ei. 476-2345. 

MARQU 

2533 Ws 
1410 S, 

CAKTIS 

A v.. *.^ :: 

rtis atskyrė iš mūsų 
švogerį. kurio nete-

niekados nepamirš; 
į ramybę. 

i, Š. P<-tro ir Povilo 
vasario 12 dieną. 7 
molyne. 

audis savo maldose 

Lc 
OOVYDJ 

T r y s 
4330 %i 

nna Maekay. žentas 
tėvas Joha Raudis. 4605-0-

AIDOTUVIl, 
Lietimų Laidotuvių E 

"EP. C LACK IR SCNO.4 

fLACKAWIt^' 
W. 69th St ree t Tei. BEpublie 7-12 
W. 23ni Place Td. Vlrginia 7-66 

PETRAS BIELIŪNAS 
S. CaJifornia Ave. TeL LAfaverte 3-3.5T 

NTANAS M. PHILLIPS 
So. U tuaa ica Ave. Tei. TArds 7-34 

radiems, 1970 m. vasario mėn. 10 d. 5 

wood gegužinių Melrose Parke bus paskelbta 
Piaines upės. rietuvių diena. Pit)klamaciją. re-

s ir miesto ta- imamas miesto tarybos, pasira-
. Bružas pastan- šys mieMo burmistras Jacofc 

vasario 16 d La Spisa. (kt.) 

A. f A. 
H N C U I K O Ž I C A I mirus, 
[RUTC is sūnus nuoširdžiai užjau-
;artu liūdime. 

Antanėliu šeima 

/̂ AZH us 
.palvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestu*) 

>ų nuotraukos ir khi foto patarnavimai 

TeL — HY 7 - 4677 
AHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237 

IfiZEŪft&EYANS 
FUNERAL H O M E 

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Pmiūog Facilitimm 

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpubHc 7-8600 

ETKUS 
/AS IR ŠONUS 
IETTE FUttERAL HOME 

@ 

TBYS MODEENISKC^ KOPLYČIOS 

sf 7! st Si, Teief, SRovehill 6-2345-6 
50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-89 
AIKBTJt AUTOMOBILIAMS STATYTI 

PIRKITE CABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAiNT C A S I M I R 
M O N U M E N T C O . 

West l l l t h Street 3911 
Didžiausias Paminklu Plano 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Teief. — CEdarerest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinio 

n n E i II i c 
l i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
iŠ P. GAIDAS — GERALDAS F. DAiMID 

M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
suth Caiifcrnia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
7 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 1741-2 

I DIREKTORIAI 
tirektorių Asociacijos Nariai 

y 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. Halsted fetree* T A YArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave, Te4. YA 7-1138-11^ 

VASAITIS - BUTKUS 
01 Į 1446 S, aOth Ave,, Cicero, IIL Tei. OL 2-100S 

• : 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. vasario mėn. 10 d. 

x •'Diena prfe ežero" Aloyzo 

PROF. EDVIN a DRAINE 
KALBĖS APIE LIETUVA 
Univeraty of Illinois profe-

ge ' . Knygą išleido Terra. Įriš
tas j kietus viršelius, kaina 

x i u n u Zigmas Umbražū- i 3 dol. 
Draugo šių metų preani-

Barono eiliuota pasakėlė, su s o r i u s E™™ H. Draine pada-
spaivuotomūs Nijolės Palubius-, r>'s Pranešimą aipie Lietuvą So-
kienės iliustracijomis jau išė-Įvietų valdžioje, Lietuvių Pre-
jo iš spaudos. Puošnus leidinys' k v b ° s R u m u susirinkime, kuris 

j vaikams jau gaunamas "Dr2.u- /įvyks trečiadienį, vasario 11 d. 8 
vai. v. Dariaus ir Girėno svetai
nėje, 4416 So. Western Ave. 

Mr. Draine yra gimęs Chica-
Nuoširdžios aukos yra I g^je MM m. Jis yra baigęs 

juoto romano mecenatas,"lanko I geri darbai. Skaitytojai tai ži- Ghicago Jeaca-ers Coliege ir U. 
si Naujoj Zelandijoj, iš kur at-! no ir remia savo spaudą. Au- j C.L.A. Filosofijos daktaro laips-
siuntė Draugo redakcijai ir vi- |kojo: po 3 dol. — A. Mačiulis, nį įsigijo CMcagos universitete 
šiems skaitytojams sveikinimus, j A. Skučas, R. Sims, K. Jurgu-
Jis yra sužavėtas Naujosios Ze- I tis; po 2 dol. — Anma Grybas, 
landijos klimatu ir gamtos vaiz- j V. Urbonas, V. Lelis, J. Dau-
dais. Šiuo metu jis jau yra pa-l mantas, G. Alekna, A. K., po transporto klausimais ypač 
siekęs Australiją, kur gyvena 11 dol. St. Kiela, S t Usinas, J. \ vandens transportu. Jis yra pa-

Povilaitis. Tariame nuoširdų ske^ęs visą eilę studijų apie 

Karo metu tarnavo laivyne įsi
gydamas komandoriaus laipsnį. 

Prof. Draine specializuojasi 

jo du broliai. 
X Kun. A. Naudžiūnas, MIC, 

sekmadienį pravedė priešgavėni-
nias rekolekcijas Šv. Juozapo 
parapijos šv. Vardo draugijos 
nariams So. Chicagoje 

ačiū. jChicagos uostą ir importo n" 
x Dr. Antanas Butkus, PLB; eksporto transporto tarifus vi

daus vandenų uostuose. 
Antra jo, kaip geografo, stu-

vykdomasis vieepirm., ir JAV 
LB centro valdybos nariai Po
vilas Žurnbakis ir Audronė Ku- dijų sritis yra Sovietų .Sąjunga 

Siono liet. evangelikų liu-lbiliutė sausio 24 d. Chicagoje j'ir centro Europa. Jis yra atlikęs 
teronų parūpi jos bažnyčioje į tarėsd H-trojo Pasaulio Lietu-i studijų kelionę po Sovietų 

vių jaunimo kongreso ir kitais j Sąjungą, ypač jos vakaruose po 
jaunimo reikalais. 

(klebonas prof. J. Pauperas) 
Vasario šešioliktoji bus minima 
ateinantį sekmadienį pamaldo
mis 10:30 vai. ryto. Po pamal
dų minėjimo programa bus tę-
siaima parapijos salėje. Meninę 
programos dalį išpildys para
pijos vaikučiai. Bendrus pietus 
susirinkusiems paruoš "Rūtos" 
draugi ja. 

x JAV LBnės Kultūros Fon 
do valdyba praneša, kad "Gim
toji Kalba" sustojo ir daugiau 
nebeišeis. Priežastis — nesuras
tas redaktorius. Suinteresuotie
ji "GK" komplektų sudarymu 
(paskutinis Nr. 1-2 (39-40) 
1968 m.) . arba turį paklausimų, 
prašomi kreiptis adresu: J- Šla
jus, 4004 So. Taiman Ave., 
Chicago, m., 60632. 

X Chicagos Liet. tarybos 
organizuojamos pamaldos mi
nint Lietuvos nepriklausomybės 

karo pajungtas sritis. Jis lan 
kėši taip pat Prahoje, Čekoslo
vakijoje, kur geografų suva
žiavime skaitė paskaitą. Pasta
ruoju metu jis yra paskelbęs 

IŠ ARTI IR TOLI 

J VALSTYBĖSE 
— Inž. Kęstutis K. Miklas, 

Batuno vykdomasis pirminin
kas, bus pagrindinis kalbėtojas 
lietuvių kalba per nepriklauso
mybės atstatymo sukakties mi
nėjimą vasario 15 dieną Det
roite, Mercy kolegijos salėje. 
Vasario 14 Lietuvių namuose 
jam rengiamas pagerbimas ir 
susitikimas su Detroito lietuvių 
organizacijų atstovais. Vasario 
16-os minėjimą Detroite rengia 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centras, vdoavaujant Kaziui 
Veikučiui. 

— Batunas yra paruošęs vi
sų didesniųjų Amerikos laikraš
čių, kurie turi daugiau negu 
50,000 skaitytojų, adresų sąra
šus. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, suinteresuoti tais są
rašais dėl panaudojimo jų Va
sario 16-tos proga, gali užsisa-

K A D J A U N I E J I L I E T U V I Š K A I K A L B Ė T Ų , b ^ •* vaizdinių priemonių įve- fcytį ^ U n i t e d Baltic Appeal, 
J * dimą, už geresnių vadovėlių ir 2789 Schurz Avenue, Bronx, 

Yra mūsų tarpe žmonių, ku- vaikų gimtoji kalba ima nykti, metodinės literatūros mokyto- [ Į J ; Y . 10465, telef. (212) 828-
rie sunkiame jaunųjų lietuvių' gramatika siaurėti, žodynas jams paruošimą, už atnaujini- 2237. Užsakant tuos sąrašus, 
auklėjimo ir mokymo darbe ne- j menkėti Drauge mažėjanti ir j mą pedagogirių skyrių mūsų prašoma prisiųsti auką tų sara-

Gary, Ind. lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai kun. I. Urbonas, V. Lapenas. Stasys Rudys, Baipšienė ir 
K. Peckaitienė prie Kalėdų eglutės. 

nuleidžia rankų. Prie jų pirmo- tautinė samanė. Yra pavojus, periodinėje spaudoje. 
je eilėje reikia priskirti gerus į kad mūsų vaikai ir ypač atei

nančios kartos išeis iš savosios 

šų parnešimo bei persiuntimo 

lietuvius tėvus, mokytojus, or-
studijų tema: "The Baltic Sta-1 ganizarijų vadovus. Malonu, 
tes in the Soviet's Fiftieth I kad Chicagos lietuvių mokyto-
Year". jų sąjunga šiomis proUeonamds 

Mums lietuviams yra malo- • vis daugiau domisi ir ieško nau-

į naujojo krašto visuomenę.. 
Jau dabar daug i a m lietuvių i e š k o n a u ^ l"*uvu>*> mokymo 

_ ., . . , . . ,. , j - išlaidoms mokėti. Reikia pasidžiaugti, kad mu-1
 m"aMM ™» . ^ b , _ Jonas Kvietys Daytone, 

sų pedagogai nestovi vietoje ir. .v . * J ^ „ 
Ghio, išrinktas sv. Petro drau-

nu, kad Lietuvos klausimu do
misi amerikietis moksuninkas. 

A. B. 

MERAS FLORIDOJE 
Meras Richard Daley išskri

do trumpoms atostogoms į Isla 
Morada, Floridoje, kur su meš
kere išbandys savo laimę. 

jų kelių, šie Mausimai buvo 
diskutuojami ir paskutiniame 
narių susirinkime n . 8 Jaunimo 
centre. 

kalba ima darytis tiktai "vir
tuvine". Tačiau prelegentas ra
gino mokytojus nenuleisti ran
kų ir ieškoti naujų kelių lietu
vių kalbai mūsų jaunųjų tarpe 
išlaikyti. Čia labai daug galėtų 

kelių. 

X Lemonto Maironio lituaras 
x A. a. Marijona Kardaas- tinė mokykla Lietuvos nepri-

kienė, kaip praneša telegrama, j klausomybės atstatymo šventę 
mirė vasario 8 d... suteikusi*— Vasario 16 — minės šešta-

dama prieš rusišką okupaciją į 
protestuojantį lietuvį mokyto
ją. Žuvusiems ir mirusiems Lie
tuvos mokytojams atminti už
degtas trikojis su geltonos, ža-

52 "metų" sukaktT bus Šv Kry -1 9 1 metų amžiaus, ok. Lietuvoje. I dienį, vasario 21 d. Visą minė-1 U o s i r „ayfcpų. spalvos žvakė-
žiaus parapijos bažnyčioje, va-i Gyvena pas savo sūnų Kat:iių jimo programą atliks patys j m i s 
sario 15 d. 10 vai. Mišias a t a a - \ * ^ Griškabūdžio par. šakių aukštesniosios mokyklos ir v y sūsi^^xwli p i r m i n i l l . 
šaus w s k . V. Brizgys, pamoks- į *pekr. Amerikoje gyvena volio- resmuju skynų moKomai. H J ^ ~ į ! T J į 
lą sakys kun. AnSnas Miciū-' nės du sūnūs - kun. Jonas jimo pradžia 11 vaL * £ & » ^ S ^ Z ^ ^ S -
nas, MIC, tėvų marijonų Chica- Kardauskas. MIC. ir kun. Anta- čiami v * tėvai ir Lemonto apy -

nas Kardas, dvi dukterys — lim.dų lietuviai gausiai atsilan-gos namų viršininkas. Mišių 
metu giedos Dainavos ansamb
lis ir solistė Alvyra Giedraitie
nė. Diriguoja muz. Petras Ar-
monas, vargonuoja Mary Mon-
deikaitė - Kutz. 

x Kainoms kylant mūsų 
spaudos darbo sąlygos sunkė- \ 
ja. Už ta t džiugu, kad skaity-
tojai jas savo gausiomis auko- •, 
mos lengvina. Po o dol. auko-
* > : j 

J. Janušaitis, Brooklyn, N. Y.' 
R, VisOcantas, W. Lafayette, 

Ind. 
E. Kazdenė, Woodhaven, N. Y.! 
V. Norvilas, Detroit, Mich. 
P. Vaitiekūnas, Erizafoeth, 

N. j . 
A. Adomaitis, Manchester, 

Conn. 
V. Valys, Cleveland, Ohio. 
G. Biskis, Clarendont Hills, 

Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
x Lietuvių Fondas praneša, 

kad New Yorko Metropolitan 
sol. Lilijai Šukytei susirgus flu, 
koncertas, turėjęs įvykti Chica-
ogje Orchestra HaH š. m ko
vo 1 d., nukeliamas į balandžio 
5 d. Visi nupirkti bilietai galio
ja koncerto naujai datai. 

(pr.) 
X LJtuanus žurnalui atsiun

tė auką muzikas Bromus ir 
Emilija Jonušai iš Omaha, Ne-
braska, gėlių vietoje, mirusios 
motinos, ponios Veronikos Jo
nušienės prisirninimui. (pr.) 

x Senatorius Ralf T. Snrith 
padarys svarbų pranešimą Ma
rijos a u k š t mokyklos auditori
joje, Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime, kuris įvyks 
vasario 15 d., 2 vai. p.p. 

(pr.) 
x Mečys Šimkus, tiksliai ir 

tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE ESTCOME TAX blan
kus. 1259 S. Maplewood Ave^ 
OL 4-7450 aofoa YA 7-2*^ > 

U * ) 

Marija ir Pranė Kamantauskie- kyti. Minėjimas įvyks mokyk-
nė, Lietuvoje liko trys duktė- los salėje, 400 McCarthy Road, 
rys ir vienas sūnus. įLemont, UI. 

_ . . , . . . . „, padėti lietuviška seimą, jeigu susirinkimą, aorta VasarioT7 ., .... ,. . „ 7 7 ^ ^ ., . . , , tėvai su savo vaikais Uk hetu-16 mmejunui, atidarė pirm. M.: ... . , „ ., . . . _ M . . . . , . vis-iai kalbėtų, padėtų paruoš-
Petersoniene, pnmmdama t o s ; t . fc k o n t r o l i u o t g . kalbos 
dienos reikšmę, lietuvio moky- k a B Praverstų n tėvus 
tojo inasą laisves kovaa, į s k e l - . . . . . . . z . . . 
,J j ^ ~ .-, ^, , . i reikiamu keliu apšviesti, ko

kiais metodais ir priemonėmis 
jie turėtų savo vaikus mokyti. 
Reiktų mūsų jaunuosius dau
giau įtraukti į jaunimo or-jų 
veidą, suorganizuoti laisvalai
kio praleidimą gamtoje, lietu
vių tarpe. Reikią reformuoti ir 
lit. mokyklų programas, nau
doti naujus mokymo metodus, 
jų tarpe gražiosios Lietuvos 
vaizdų rodymą fijnais, skaidrė
mis, sustiprinti lietuviškų dai
nų, muzikos, tautinių šokių mo
kymą, įvesti tautodailės dalyką 
ir fct. Paskaitininkas pasisakė 
ne už mokslo metų skaičiaus 
trumpinimą ir tuo pačiu pamo
kų skaičiaus mažinimą, bet at
virkščiai, už jų prauginimą. 

Diskusijose dalyvavo J- Kau
nas, A. Gulbinskas, A. Sirutis. 
G. Plačas, M. Petersonienė, D. 
Velička, Narutienė, P. Maldei-
kis ir eilė kitų pedagogų. Pasi

mokyt. Pr. Torūta, sekretoria
vo mokyt. J. Kaunas. 

Paskaitą "Kad jaunoji kar
ta kalbėtų lietuviškai" skaitė 
mokyt. J. Kreivėnas. Prelegen
tas išgėlė faktus, kad su nau
ja aplinka šiame krašte ateivių 

(bk) ^ J O S pirmininku. Šv. Petro 
' draugija rūpinasi lietuvių šv. 

Kryžiaus parapijos steigimu 
1914 metais, o draugija įkurta 
1902 metais. 

— Jono Jaškausko, Dayton, 
Ohio, knyga "Lemtingos die
nos" baigiama parengti "Darbi
ninko" spaustuvėje. Tai įdomi 
apysaka, iš Lietuvos praeities 
gyvenimo. 

0KUPU0T0J LIETUVOJE 
— Ant Dringio ežero, Igna

linos apylinkėse, buvo suruoš
tos žiemos sporto poledinės žūk
lės varžybos. I vietą laimėjo 
A. Kurpė, ištrauikęs 188 žuve
les, 3,9 kg svorio, II v. kaunie
tis B. Baranauskas — 172, IH 
v. — iš Tauragės atvykęs ru
sas Dimitrejevas — 160 žuve
lių. 

— Čekų st iklo dirbinių p a 
jau rašome lietuviškai! Am. Liet y o ^ suruoš ta Vi lniuje . T a 

Montessori d-jos V a k ų namelių ma- ^ ^ a 5 ^ ^ ^ g Cekoslovaki-
žieii mokinukai ra?o naudodami k . l - ! . , , . v , j . * « _ 
noįama abėcėlę. Karėje vedėja D. Jos atvykusio čekų trio koncer-
Petrutytė. Nootr. V. Germano tas . 

Prel. Juozas Karalius atšventė savo 50 metų kunigystės jubiliejų. Apie 
jubiliatą platesnis str^'psnis buvo "Drauge" sausio 15 d. laidoje. Čia ju
biliatą matome su svečiais, dalyvavusiais kunigystės jubiliejaus minėji
me Shenandoah. Pa. Iš k. i d : prel. J. Balkūnas. jubiliatas prel. J. Kara
lius, dr. Marija Romeika ir dr. Antanas Kučas. Scranton universiteto pro
fesorius Jubiliejų plačiai aprašė ir šią nuotrauką įsidėjo "Evening Herald 
laikraštis sausio 19 d. laidoje 

žiaus susilaiko nuo mėsos per 
pelenę, didįjį penktadienį ir Vi
sus kitus gavėnios penutadie-
nius. Siūloma tikintiesiems už
sidėti atgailas ar apsimarinimus 
pagal šių laikų galimybes, gy
venamą vietovę ir asmeniškas 
aplinkybes. Apsianarinimai ture-1 sakyta už mūsų parapijų ir lie
tų būti ne vien išvidiniai ir as- tuvių dvasininkų įtraukimą į 
menmiai, bet kartu išoriniai ir hetuvių kalbos išlaikymo dar-
socialiniai. 

p R i a d T Y M U S N E M O K f l M R I 

'0CMKES MEDIC&L . r g a V i * REMBLAKE - R0CHKES 
&BTS ^ V Ą AP0THECARY 

3213 W. 63rd Street MVĘ 2421 W, 63rd Street 
Tel. WA 5-4787 m> Tel. HE 4-1500 

1MABFT1MS MAISTAS IB GAMINTAI 

MP* cmt«lAfmiQn«tn» jfl«q gydytojo! 

CHICAGOS ŽINIOS 
GAIDYS VERTAS $10,000 

Policija šiaurinėje miesto 
dalyje areštavo tris vyrus ir 
konfiskavo 34 gaidžius peštu-

SOVTETŲ "FOTO 70" 
PARODA 

Komunistų Rusijos fotografi
jos paroda • 'U3SR Foto 70" 

kus. Gaidžių peštynės -vykdavo j vasario 17 d. atsidarys Washing 
slapta Hammond-Gary rajone.; tone. Vėliau paroda aplankys 
Tokios peštynės įstatymo drau- į Cnicagą ir kitus Amerikos did-
džiamos. Vienas iš konfiskuotų! miesčius. Parodoje išstatyta 
gaidžių pramintas Diablo (vel
nias), įvertinamas $10,000. Ki
ti gaidžiai verti po $300. 

SEMINARIJOS P A L A D A Y M A S 

Visose Chicagos parapijose 
kitą sekmadienį, vas. 15 d.. 
antra kolekta bus seminarijos 
palaikymui. 

IŠTRAUKĖ Iš UPKS 

Ugniagesių laivas Medill iš-

4C0 fotografų 1,200 paveikslų 
nušviečiančių gyvenimą 15-koje 
sovietij komunistų okupuotų 
kraštų. Ši paroda, pirmoji sa
vo žanro Amerikoje, ruošiama 
pagal prieš 12 metų pasirašytą 
kultūrinių mainų sutartį. 

STREIKAS MELROSE 
PARKE 

Daugiau 2,000 automobilių 
montuotojų unijos (UAW) na
rių išėjo į streiką prieš Inter
national Harvester kompaniją 
Melrose Parke. Streiko priežas
tis ne, kaip dažnai būna, algų 
pakėlimas, bet nustatymas ga
mybos standarto, saugumo ir 
oro teršimo klausimais. Į strei-
C<ą gali įsivelti ir tos pačios 
kompanijos darbininkai Chica
gos fabrike,2600 W. 31 s t 

NEGALI PAKEISTI 
PARTIJOS 

Balsuotojai šių metų kovo 
17 d. rinkimuose negalės pakeis
ti savo partinės priklausomy
bės. Pagal įstatymą bent 23 
mėnesių laikotarpis turi pra
bėgti, kad tai būtų galima, o 
paskutinieji pirminiai rinkimai 
įvyko prieš ne pilnus du metus. 

BKETHOVENO MIŠIOS 

Chicago Savings i 1 N E W 
_ j i m ! _ * * _ _ RATES 

GAVĖNIOS POTV.ARKIAJ 

Gavėnia prasideda vasario 
11 d. su pelene. Tą dieną ir di
dįjį penktadienį, visi nuo 21 

INSURED 

0, 0 PER ANNUM 

0F $5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES 

2 Year Matnritv 

5%% 
Sąskaitos apdraustos iki $20,000-

PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 

One Year Matnritv I 
/Ąv/fi PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 Momth Maturity 

5W% PER ANNUM 

ON 90 I>AY NOTICE 

G 0 L D E A G L E 
PASSBOOK ACrOtVTS 

$100.00 Miniiniim 

PER ANNUM 5% 
0N ALL PASSBOOK 

ACC0UNTS 

traukė Mary Muller, 432 Wel-įm. amžiaus iki pradedant 60-
r'n^to swe.. Ii Cr>icq°,ns vpės'puis, ?mčiai v t̂efo tik vi<*ną 
prie Michigan ave. tilto. 

Chicagos simfonijos orkestras 
vasario 12, 13 ir 14 groja Beet 
hoveno Missa įSolomnis. Mišias 
giedos simfonijos choras, vad. 
Margaret Hillis. Solistai: Tere-
sa Žylis. Anna Reynolds, Ro-
bert Tear ir Efflo Flagello. Di-
rig?ioia C. M. Oinrini. Teresa 

įkarta. Visi eulauię 14 m. am- įZyiis yra gimusi Vilniuje. 

DIVTDENDS O0MPOVNDED DAn.Y. PAID QUARTERLY. 

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

6245 SO. WESTERN AVR TEL. GR 6 - 7575 
B O L B s Mon 12 P M to 8 P M Tm» 9 to 4, Thura. A Frt. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30 


