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JAV-se rūpestis augančiu bedarbių 
skaičiumi 

Kokios rūšies darbo žmones tai daugiau paliečia 
ir kokios viltys ateičiai 

Daugiau negrų bedarbių 
Nedarbas sunkiau slegia juo

dukus. Jeigu baltųjų bedarbių 
skaičius vasario mėnesį, palygi
nus su sausio mėn., iš 3.6 proc. 
paaugo iki 3.8 proc. tai tarp dolerio perkamam galia ir del ko f , . "_t -x i , / ^.o. _ .° w ^ l m i ._ .v juodųjų tas procentas paaugo iš 
6.3 proc. iki 7 proc. Kalbant 

JAV yra aukščiausios medžiaginės 
gerovės kraštas visame pasauly
je, tačiau ir jis nėra laisvas nuo 
ūkinių problemų. Nixono vyriau
sybei didelis rūpestis — sustab
dymas infliacijos, kuri mažina 

nukenčia visi — ir iš algų, ir iš 
santaupų gyvenantieji. 

Infliacijai pažaboti pagrindinė 
priemonė — sumažinti pinigų 
kiekį apyvartoje. Dėl to visų pir
ma pati vyriausybė ėmė siaurinti 
savo išlaidas, sustabdyti kai ku
riuos nebūtinus darbus. Mažė
jant gyver.to'4 pajamoms ir pra
monė ėmė tai pajusti. Neišper-
kami gaminiai vertė siaurinti 
gamybą ar bent gi jos nebeplės-
ti tokiu pat tempu Įmonės ėmė 
siaurinti naujų darbininkų priė
mimą ir net atleidinėti kai ku
riuos jau turimus. 

Liūdni statistikos duomenys 
Ir čia susidarė net ir pačiai 

JAV vyriausybei naujas rūpestis. 
Vyriausybė pramatė, kad padi
dės darbo neturinčių žmonių 
skaičius, bet nesitikėjo, kad jis 
paaugs tokiu tempu. Ėmė iškilti 
liūdni statistikos duomenys: šių 
metų sausio mėnesį bedarbių 
skaičius JAV-se padidėjo 326,-
000, o jau vasario mėnesį — net 
255,000. Kaip skelbia U.S. News 
and World Report savo kovo 
mėn. 23 d. numeryje, šiuo me
tu JAV-se jau atsirado arti 3,-
800,000 asmenų, kurie ieško dar
bo ir negali surasti. Žinoma, žie
mos metu visada bedarbių skai
čius padidėja, bet ir imant dė
mesin sezoninius svyravimus, 
tarp dirbti galinčių ir dirbti no 

skaičiais — jeigu pernai vasario 
mėn. baltųjų bedarbių buvo 2.-
400,000, tai šiemet vasario mė
nesį jų jau buvo 3.100.000, gi 
juodųjų tarpe bedarbių skaičius 
tame laikotarpy paaugo iš 544,-
000 iki 668,000. Ypač stambiu 
procentu didėja nedarbas tarp 
darbininkų, kurie neturi aukštes 
nių kvalifikacijų o tik yra pa
prasta darbo jėga... 
Nepramatoma greito pagerėjimo 

Labiausiai gi nedarbas palie
čia jaunimą, nepilnamečius — 
keliolikos metų jaunuolius. Jų 
tarpe daugiau be specialaus pasi
ruošimo, o be to — jie, kaip vė
liau įstoję į darbą, greičiau atlei
džiami. Jų tarpe šiemet bedar
bių buvo per 13 procentų. 

Blogiausia, kad ekonomistai 
nepramato greito bedarbių skai
čiaus sumažėjimo, o sako, kad 
reikia tikėtis didėjimo. Vyriau-

Amerikiečių bazė Sam Thong, Laose. Bazė jau užimta Š. Vietnamo komunistų. 

Vokietijų vadai nerado kalbos 
Berlynas. — Rytų Vokietijos; reikalu buvo toks didelis, kad 

premjeras Willi Stoph nusivylęs Stoph apie tai atsisakė kalbėtis, 
pirmuoju susitikimu su Willy;Kai tai užsminė Brandtas, jis at-
Brandtu Šeštadienį jis pareiškė, į sakęs, kad "Berlynas yra nepri-
kad jiedu negalėjo rasti sprendi
mo pagrindiniais klausimais. Tie 
pagrindiniai klausimai yra: Va
karų Berlynas, Berlyno siena ir V. 
Vokietijos nenoras pripažinti Ry
tų Vokietijos integraline, nepri
klausoma valstybe. 

Jokio susitarimo nebuvo 

"Iliuzija tikėti, kaip užsienio 
spauda jau kai kur paskelbė, kad 

. pirmam pasikalbėjime padaryta 
sybe tikėjosi, kad bedarbių ska i - , d i d e l ė f -£J- T a r p vakar iexįų 
čius vidutiniškai imant bent ne- | i r m ū s ų s u p r a t i m o a p i e taiką ir 
prašoks 4.3 proc. Tačiau unijų | koegzistenciją yra didelis skirtu-i 
pareigūnai skelbia, kad bedarbių m a s > K a i p v Vokietijos Bundes-' 
procentas gali paaugti net iki 6 
procentų. 

klausomas politinis vienetas vi- ' 
dury Demokratinės vokiečių res- I 
publikos ir todėl negali būti dis
kusijų objektu su Vakarų Vokie
tijos respublika". 

Pasidarė mada 
reikalauti pakėlimo 

algų 
Osaka. — Tik savaitė tepraėjo 

nuo pasaulinės parodos atidary
mo, bet parodos vertėjos pareika
lavo algų pakėlimo 1.11 dolerių, 
norėdamos viso 8.33 dol. Sako, 
darbo yra daugiau nei jos pradžioj 
manė. 

THAILAHDO KARIUOMENE LAOSE 
Viantiane. — Komunistų dali

niai tik už 90 mylių nuo sostinės, 
prie Long Čeng. To miesto ginti 
jau atskubėjo ir Thailando dali
niai. Pranešama, kad du batalio
nai, apie 1000 vyrų atvyko Ame
rikos transportiniais lėktuvais. Be 
jų, dar ir anksčiau buvo žinoma, 

Rusai primine sena 
istoriją 

Maskva. — Patys rusai primi
nė istoriją, kuri yra 14 mėnesių 
senumo. 1969 m. sausio 22 d. 
Maskvoje, kai jų kosmonautai va
žiavo iškilmingoje procesijoje, bu
vo paleisti šūviai. Šūviai atrodė, 
lyg būtų taikyti į juos, tačiau iš 
tikro ne į juos, bet į paskui juos 
važiavusius sovietų vadus. Buvo 
nušautas tik šoferis. Dabar Izves-
tija paskelbė, kad daktarai rado, 
jog žudikas yra nesveiko protą Tą 
patvirtino ir sovietų teismas. 

kad Laoso armijoje yra Thailaji-
do patarėjų ir trenerių. 

Laosas tikisi atsigriebti 
Lon Čeng ginti susirūpino La

osas ne juokais. Laoso moralę pa
kėlė įvykiai Kambodijoje. Dabar 
jie šviesiau žiūri į ateitį ir nepri
klausomybę ginti žada visomis iš
galėmis. Thailandas gerai žino, 
kad po Laoso bus jų eilė, tai su
prantama, kodėl siunčia kariuo
menę Laosui ginti. 

Pranešama taip pat, kad į 
Vientiane atvyko Pathet Lao emi
sarai derybų vesti. Aerodrome iŠ 
Laoso vyriausybės niekas jų nesu
tiko, bet komunistinių kraštų am
basadų atstovai susirinka 

tago vakarykščiai debatai parodė, 
jie vis neatsisako keršto politikos, 
nors tie jų norai ir užmaskuoti 

, kuo kitu," savo pranešime R. Vo-
Nixono vyriausybei tai sudaro ne j^etijos parlamentui tvirtina 
mažą rūpestį. Iš vienos pusės ne-

Energingos kovos prieš nedarbą! 

nori sumažinti kovos pnes m-
rinčių asmenų JAV-se jau yra fliaciją, iš kitos — negalima 

lengvai žiūrėti į augantį bedar
bių skaičių. Dėl to vyriausybė 
jau imasi kai kurių priemonių, 

4.2 procento bedarbių. 

Bedarbiai vvrai ir motervs 

Pagal Darbo departamento 
skelbiamus duomenis, vasario 
mėnesį buvo apie milijonas dar
bo neturinčių vedusių vyrų, gi 
pernai metų vasario mėnesį to
kių bedarbių buvo tik 731,000. 

pvz. ima sudarinėti lengvatas 
namų statybai. 

Tiesa, Amerikos bedarbis gau 
na pašalpą ir daugumoj gyvena 
geriau negu Sovietų dirbanty
sis, tačiau visų aprūpinimas dar-

Tarp suaugusių vyrų, bedarbių j į " yra labai svarbus reikalas ir 
skaičius šiuo metu didžiausias 

Stoph. 

Atsisakė kalbėtis dėl Berlyno 
Nuomonių skirtumas Berlyno 

Ispanija ir vokiečių 
tankai 

Bonna. — V. Vokietija patvir
tino žinias, kad Ispanija prašo 
parduoti 200 tankų, 39 tonų kiek 

Panamos Miestas. — Laikinasis 
prezidentas Lakas uždraudė į Pa
namą atvykti netvarkingiems, ne
švariai apsirengusiems, plaukais 
apžėlusiems hipiams. 

* Numatoma smarkiai suma
žinti tarnautojų skaičių Amerikos 
informacijų centruose užsieny. 
Skundžiamasi, kad jie permažai 
padaro ir nelabai reikalingi. 

Gen. Lon Nol, Kambodijos minis-
teris pirmininkas, aiškus antiko-
munistas. 

PAŠTO STREIKAS PLEČIASI 
Washingtonas. — Pirmą kartą madienį gris į darbą, tačiau tuo 

Amerikos istorijoje taip plačiai iš- j ne labai tikima. Chicagoje tačiau 
i siplėtė pašto tarnautojų streikas, yra, kurie pralenda pikietuotojų 

Streikuoja norėdami atlyginimo I eiles ir ateina dirbti. Šeštadienio 
pakėlimo. Dabar laiškanešiai 
gauna nuo 6,176 iki 8,442 dol., rei 
kalaujama nuo 8,500 iki 11,700 
dol. 

vakarą į centrinį paštą, iš 2,378 
toj pamainoj turėjusių būti, atėjo 
411. Rytinėj pamainoj irgi buvo 
apie 600. 

Federalinis teisėjas Wi l l iki 
pirmadienio atsisakė pasirašyti 
sprendimą, kad tas strekas nele-

Kanados raketa 
nuo žemės. 

skirta aukštai ore, leidžiama 

kaip buvo bet kada po 1965 m. 
spalio mėnesio. Jeigu suaugusių 
moterų tarpe 1969 m. vasario 
mėn. darbo neturinčių buvo mi
lijonas, tai šiemet bedarbių mo
terų skaičius pakilo iki 1,200,000. 

Daugiausia atleidžiama raštinės 
darbininkų 

Dabartiniu laikotarpiu ir be
darbių genezė kitokia. Jeigu se
niau bedarbių daugiausia atsiras
davo iš to, kad priaugdavo nau
jų darbo ieškotojų, tai dabar be
darbių skaičius didėja dar ir dėl 
to, kad gausėja atleidimai jau 
dirbančių. Ekonomistai apskai
čiuoja, kad net tris penktadalius 
naujų bedarbių sudaro atleistie
ji iš darbų. 

čia vyriausybė turi daryti visas j viena. Britai jau spėjo pareikšti, 
pastangas šią problemą išspręs-; kad jie protestuos, jei vokiečiai 
ti. Galų gale žmogaus aprūpini-Į n o rės tankus parduoti. Britai su is 
mas darbu ir duona yra svarbes-(panais turi nesuvestų sąskaitų dėl 
nis negu šimtaprocentinis dole
rio vertės išlaikymas. J. Pr. 

Gibraltaro ir bijo, kad tankus pa
naudos Gibraltarui užimti. 

DUBČEKĄ META IŠ PARTIJOS 
Viena. — Čekoslovakijos ko

munistų partijos laikraštis Rude 
Pravo rašo, kad Aleksandras Dub-
čekas suspenduotas iš partijos iki 
bus ištirta jo veikla prieš rusų in
vaziją. Buvęs parlamento pirmi
ninkas Smrkovsky ir dar kiti iš 
partijos bus išmesti, rašo laikraš-

Čekų - rūsy draugystes 
sutartis Nedarbas ypač palietė rašti

nės darbininkus fabrikuose ir sta 
tyhoje. Tokių darbo neturinčių 
raštinės, ofisų darbininkų ("mė 
lynkalnierių") dabar susidarė 
net 1.800.000, taigi net apie pu
sę milijono daugiau negu per- . 

. . v . i ., , r - itts numatoma pasirašyti gegužes 
nai metais šiuo laiku. Vasario . . „ ,.^ . . . , .L . • %. 

Praha. — Čekoslovakijos žinių 
agentūra Ceteka praneša, kad ne
užilgo bus pasirašytas draugystės, 
bendradarbiavimo ir tarpusavės 
pagalbos paktas su Rusija. Sutar

tis. "Jeigu mes norime, kad parti
jos neištiktų katastrofiška situaci
ja, kokioj ji buvo 1968 m., turime 
apsivalyti nuo revizionistų ir de
šinio sparno oportunistų", užbai
gia Rude Pravo. 

Izraeliui lėktuvu 
neduos 

VVashingtonas. — Šeštadienį 
ekstra sušaukto! spaudos konfe
rencijoj Nixonas pareiškė, kad 
laikinai neparduos Izraeliui lėk
tuvų. Pakeistų savo nuomonę tik 
tada, kai būtų pavojus Izraelio 
saugumui, kai nebūtų išlaikytas 
jėgų balansas. Sovietų siunčiamos 
Egiptui raketos yra grynai gyni
mosi pobūdžio ir padėties nekei
čia. Tačiau ano neramaus sekto
riaus tolimesne eigą jis rūpestin
gai stebės, ir jei kas pradės siųsti 
daugiau ginklu arabams, savo 
sprendimą gali pakeisti. 

Nixonas pakartojo, kad Ameri-

Wasbingtonas. — National Ge-
I ographic society skelbia, kad šikš-
I nospamis per vieną naktį papras
tai sugauna 2000 uodų. 

* Kongresas susirūpinęs ir im
sis griežtesnių priemonių prieš vi
sokius nelegalius "piligrimus" į 
uždrautas šalis, kaip "cukraus nu
ėmimas" Kuboje. 

Nixonas buvo susitikęs su laiš
kanešių unijų vadais ir pažadėjo, 
kad dėl atlyginimo galima bus su
sitarti, bet pirma tarnautojai turi I galus ir todėl liepia grįžti į darbą, 
grįžti į darbą. Kol strekuos, nebus \ Jis sakė, kad iki pirmadienio duo-
tariamasi. Unijų vadai tam irgi | dama proga susitarti savo tarpe. 
pritaria, bet laiškanešiai nubalsa
vo streikuoti ir savo unijų vadų 
nepaklausė. 

Paštą pristatys kariuomenė 
Jeigu pašto tamautojat negrįš 

pirmadienį į darbą, Nixonas pa
žadėjo sumobilizuoti Nacionalinę 
gvardiją ir jie pristatys kai kurią 
būtiną siuntą, tokią kaip pensi
ninkams čekius. 

Chicagos pašto viršininkas 
McGee gan optimistas: paštinin
kai parodė savo stiprumą ir pir-

Bijo, kad neatsitiktų panašiai, 
kaip buvo Nevv Yorke, kur teismo 
įsakymo paštininkai nepaklausė. 
Chicagos paštas kasdien išsiunčia 
18 milijonų laiškų ir kitų siuntu. 

Kol Chicagos paštas streikuos ir 
Draugas negalės pasiekti mūsų 
skaitytojų. 

Nyksta Amerikos 
gyvūnija 

Miami. — Apskaičiuojama, kad I k o ; ' į į7it lkaT7iekia, "kad"F Vid-
" m. Amenkoje medžiotojai Į R y t u s n e b Q t u s i u n č i a m i g i n k i a i i r 

mėnesį. Politniai stebėtojai ban-menesi nemažai buvo atleista ra , . Z., .. . _••. .• ' • . ao įspėti sutarties tekstą, oet jis 
laikomas paslapty. Įdomiausia štinių darbininkų iš automobi-, 

nušovė 60 milijonų paukščių ir 
laukinių žvėrių, bet dėl stokos 
maisto arba, kad maistas jau už
nuodytas, paukščių ir žvėrių kur 
kas daugiau žuvo. Jeigu nebus 
griebtasi kokių radikalių priemo
nių, paskutinieji gyviai šiame 
kontinente išnyks po kelių gene
racijų. Kasmet viena gyvuliu rū
šis baigia nykti visai. Laukiama, lių pramones, kadangi teko su-,,, . . . v. . f.. tas, kad viena tokia draugiškumo kad įau suskaitytos dienos ere siaurinti mašinų gamvbą. Šiuo ' ^. . v . , r t < „ . ,. . ., ' . L ,. . T. v mašinų 

laikotarpiu ilgiau užsitęsia laikas 
kol bedarbis susiranda naują 
darbą. Jeigu 1969 m. vasario mė
nesį buvo 115,000 raštinės dar
bininkų, kurie bedarbiais buvo 
išbuvę ilgiau kaip 27 savaites, 
tai šiuo metu tokių jau atsira
do per 162,000. 

sutartis pasirašyta 1943 m., vė- j liams, Amerikos simboliui. Jie už-
liau pratęsta ir turi galioti iki1 krėsti DDT nuodais ir negali veis-
1983 m., tai kodėl anai sutarčiai 
nepasibaigus, reikia naujos? 

Su sutarties sudarymu sutapo 

tis. Sekantis po erelio bus Floridos 
aligatorius. 

* Amerika treniruoja ir arabus, 
ir Gromyko vizitas Čekoslovaki- Apie 400 įvairių specialistų iš 
jon. Prahoje jis viešėjo šešias die-' neutralių arabų kraštų mokomi smulkesnių vagysčių per metus 
nas ir vakar sugrįžo Maskvon. | operuoti naujausiais ginklais. i nuostoliai tik i i,550 dolerių, 

neprovokuotų didesnio ginkluoto 
susirėmimo. Apie prancūzų par
duodamus lėktuvus Libijai Nixo-
nas užsiminė, kad turės praeiti 
daug laiko, iki tie lėktuvai bus pa-
gamint ir pristatyti. 

Pavyzdingiausias 
miestas 

Sunprairie, Wisc. — Šis 10,000 
gyventojų miestas gali būti lai
komas pavyzdingiausiu visame 
krašte, nes 1969 metais neturėjo 
nei vienos žmogžudystės, apiplė
šimo, prievarta imo. Tik 5 auto
mobiliai buvo pavogti, o kitų 

TOKIO. — Japonijos katalikų 
Nagoya universitetas išleido di
delį veikalą apie Vatikano II Su
sirinkimą japonų kalba. Enciklo
pedinio pobūdžio veikalas sep
tynių tomų ir turi apie 5,000 
puslapių. Trijų metų laikotarpyje 
veikalą parengė 21 japonų ben
dradarbis, kurių tarpe yra sep
tyni vyskupai, 11 misionierių ir 
kiti pasauliečiai specialistai. 

ZARAGOZA. Ispanija. — 200 
studentų, protestuodami, kad 
Ispanijos vyriausybė atnaujino 
sutarti su Amerika dėl aviaci
jos bazių, sudegino porą Ame
rikos vėliavų. Į bazę netoli to 
miesto šiomis dienomis keliasi 
Amerikos lėktuvai, kurie iki šiol 
stovėjo Libijoj. 

.\\w i o r i u J<^«OwiiS M C J U C 

KALENDORIUS 

Kovo 23 d.: Šv. Fidelijus, sv. 
Akvilė, Galgintas, Vismante. 

Kovo 24 d.: šv. Gabrielius ar-
changelas, šv. lldelida, Dauman
tas, Niką. 

Saulė teka 5:50, leidžias 6:06. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse: debe
suota, galimas lietus ar sniegas, 
temperatūra apie 40 laipsnių. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. kovo mėn. 23 d. 

IR VĖL STOVYKLAUTOJAI 
KVIEČIAMI Į PUTNAMĄ 

Kadangi Putnamo mergaičių 
stovykla iškeliama į Vermont 
kalnus, ne vienas klausia: kas 
bos vasarą Putliame? Negi ben
drabučio Raudondvario patal
pos bus tuščios? 

Ne. Tuščios nebus. Jos peror
ganizuojamos ir krečiami nau
ji stovyklautojai. Kas bus tie 
nauji stovyklautojai?... 

Vienuolijos klestėjimas pri
klauso nuo to. kiek ji seka stei
gėjo mintį ir dvasią. Tai y r a 
tiesiausias ir saugiausias kelias 
atskiriems nariams ir bendruo
menei. Tuo keliu mes bandėme 
eiti ir toliau jo negalime atsi
sakyti. Laimingos esam, nes 
steigėjas buvo nepaprastai lank 
sčios ir toli numatančios dva
sios žmogus. Jis savo asmeninį 
gyvenimą snkmiino, pašventino. 
tarsi Kristuje, ir šituo sudievin
to žviigšuiu siekė apglobti visus 
fenoaes, visus jų reikalus, įeiti 
ir suprasti visas dienos proble
mas. Jo žodžiais tariant, mes 
a e tik pačios norime būti prie 

geriausio sprendimo esamoj si
tuacijoj. 

Tokia savaitė būtų liepos 5 -
12 dienomis. Mums įdomu pa
čių šeimų pasisakymai, a r šis 
mūsų planavimas prasmingas 
ir naudingas a r ne? Ar būtų 
norinčių tokioje savaitėje da
lyvauti? Smulkesnės informaci
jos ir pasisakymų reikalu kreip
tis šiuo adresu: Sister M. Pal
mira, Immaculate Conception 
Convent. Putnam, Conn. 06260 
telef. (203) 928-5828. 

i . * ' 
M 

atėjės prie žmonių vidury bažny
čios? Ar nebūtų pagaliau galima 
ir altorių prie žmonių priartinti? 
Žinoma, kad būtų neįprasta ma
tyti altorių, stovintį kuone bažny
čios gale, ne savo vietoj. Betgi es
mėje altoriaus vieta yra ten, kur 
žmonės, ne ten, kur statytojai 
prikalė. (Jei per vienas Mišias baž 
nyčia apytuštė, o per kitas visi 
suolai prisigrūdę, tada gal galima 
gauti leidimą vienom Mišiom 
naudoti kilnojamą altorėlį?). 

Kaip ten bebūtų, sako, kad, 
jei kalnas neina prie Mahome
to, tai mahometas eina prie 
kalno. 

Elona Vaišnienė 

Chicagos parkų distriktas kovo mėnesio žvėreliu parinko poliarinę lapę. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
ATVIRI ŽODŽIAI 

Jei mes kartais atveriam skau
džią tiesą apie gyvenimą komu
nistų okupuotuose kraštuose, a-
pi Stalino laikais vykusias žu
dynes ir žmonių trėmimą j Si
biro vergų stovyklas, apie da
bar tebevykstančius te ismus ir 

je" , komunistinę santvarką ir > sumaišius lietuvius su k i tų tau-
okupantus puolančioje spaudo- tybių kariais, jie per kar inės 
je, bet okupuotoje Lietuvoje lei- ' t a rnybos laiką bandomi kiek 
dždamo "Mokslas ir gyvenimas" j galima daugiau surusir.ti 

skiriamas kalėjimo bausmes, is 
visko prisirengusios, bet ir ki- i aJiapm geležinės uždangos pa
tiems rūpinamės padėti "pasi-, sLgiTStSi oficialių okupanto val-
rengti", sudaryti sąlygas t a m ! ̂ ^ a t s t o V ų b a I s a i ? k a d m e s 

pasirengimui. 
Bd šiol mes maža teturėjome 

galimumų padėti šeimoms. Pir
moji kliūtis ir svarbiausia, kad 
neturėjome patalpų. Bendrabu
čiui atsilaisvinus, mūsų dėme
sys tenka šeimoms. Raudondva
ris vasaros metu, kai baigiasi 
bendrabutis, bus pakeistas šei
mą židiniu. Tai nereiškia, kad 
jaunimas neras čia pastogės, 
jaunimo kursai, studijų rateliai 
ir kt. sutilps. 

Jdormi, ar mūsų šeimos turė
jo progos "prie visko prisireng-

šmeižiam "laimingą Tarybų Lie 
tuvą" ir pan. 

Štai. skaitau straipsnį apie 
komunistų okupuotą Tibetą ir, 
cituodamas jo dalį, kv'ečiu skai
tytojus atspėti, kur sis straips
nis išspausdintas? 

" . .Dabar vienuolynai uždary-

žurnalo 1969 m. nr. 1. 

Mums malonu, kad prieš ko
munistinius okupantus ir jų da
romas skr iaudas okupuotiesiem 
viešai pasisakom ne tik mes, 
laisvieji, be t mums į pagalbą 
kartais ateina ir pa tys komu
nistai. Tik kuo skiriasi Tibe
to likimas nuo Lietuvos? A r 
okup. Lietuvoje 1944 - 53 m. ne
vyko ta pat i tragedija, kuri da
ba r vyksta Tibete? 

KODĖL LIETUVOS JAUNUO
LIAI SIUNČIAMI J PLAČIĄJA 

Kodėl prieš ta i balso nepake
lia Lietuvos komunistų par t i jos 
nariai, kurie atvirai smerk ia ki
nų komunistus, fiziškai i r dvasiš 
kai Taikinančius paverg to Ti
beto gyventojus? VL Rmjs 

— Praėjusia is metais ameri
kiečiai j užsienį pasiuntė dau
giau 500 mil. laiškų. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ». 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiai, 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbroob 5-5O70 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

Mūsų lietuviškos parapijos ka
daise buvo gausios ir pasistatė 
dideles bažnyčias. Dabar daug 

! kur per lietuviškas Mišias žmo-

kelbti liaudies priešais ir impe
rializmo agentais. Su jais fiziš
kai susidorojama. "Kultūrinė 
revoliucija"' neaplenkė net žem-

ti"? Ar prieš 15 - 20 metų buvoj dirbių ir piemenų. Nuolat vyks-
aSku, kad iškils tokios speeia- j t a susirinkimai ir mitingai, ku-
lios problemos ir sunkumai te- riuose ginkluoti kinų raudon-

SOVIETŲ SĄJUNGA? 
, , . - . j,„ I nės telpa užpakaliniam bažnyčios Mes žinome, kad ckup. Lietu- v , F , T

r . , . , „ J ̂ . . , . ' . . . trečdaly. Nuo vidurio bažnyčios i paversti kareivmemis a r gin- V O s jaunuoliai karines pnevo- ^ į m į m _ 
klų sandeliais. Menuoliai pas- 1 § s negali a t l iks Lietuvos tep-\ m{ teMį$ ^ ^ ^ 

torijoje, bet yra siunčiami Į to- ^ ^ ž m o n ė s n e j u d a fc ^ 
limuosius Sovietų Sąjungos uz- j G a , ^ . ^ ^ g a J ė t ų fc b a { g 

kampius. Tas reikalas matomai , ̂  ^ š i a i s l a i k a i s ^ ^ ^ 

RezkL Telef. 238-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
A K C & E R I J A m M O T F R T : LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6 4 4 9 So . Pa lask i Road <Crawford 
Medical Bui ld ing) Tel. L ū 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
}«1 neatsiliepia, skambinti 274-801? 

vams, kokius dabar jiems ten
ka pajusti ir išgyventi? 

Šeima yra t as kertinis ak
muo, an t korio statoma visa to 

gvardiečiai verčia "broliškos 
tautos a ts tovus" choru skaity
ti genialias Mao Tse - tungo min 
tis apie nepaprastą didžiosios 

y r a labai opus Lietuvoje, nes 
praėjusi rudeni tarybinio "Švy 
tūrio ' ' bendradarbis J . Mingai 

viena išeitis — suartinti žmo
nes ir kunigą per Mišias. 

Sakykla pritvi "tinta prie že-
la kreipėsi j Lietuvos karinį ko - , m ė S j b e t k u n i g a i ! a i s v . a i j ^ jei 
misarą gen. mjr. P. Petronį t a r p ! 2 m o n ė s nesiartina, gal kunigas 

k i t o istorija. Yra tas lizdas, iš į k in*J tautos istorine misiją. Ta-
kario išskrenda ereliai ir vana-1 6i&u tibetiečiai nenori domėtis 
gai, genijai ir dvasios skurdžiai, j "didžiojo vado'' idėjcmis ir jo 
Tai i visą šitą reikia rimtai žvel j pamokymais, kaip tur i gyventi 
gti ir jų reikalais susirūpinti i k i t o s tautos. Tibeto gyventojai 
ne mažiau kaip jaunimu. | n o r i ramiai gyventi ir patys 

Kiek atrastume tėvų, kur ie ! tvarkytis. Ir kova verda. Per 
nenori, kad jų vaikai būtų geri pastaruosius 15 metų r.užudy-
ir naudingi ne tik jiems, bet i r! t a aipe 50 tūkstančių tibetiečių 
visuomenei? Kiek yra tėvų, ku 

kitų ir tokiu klausimu: "Šaukia
muosius ir jų tėvus visada jau
dina klausimas, kur teks atlik
t i karinę tarnybą. Tarybų Są
junga plati, tad a r negalima 
išvardinti rajonus, kur siunčia
mi mūsų respublikos jaunuo
liai?" 

Į tai Lietuvos karinis komi
saras t a ip atsako: "Skirstant 
šaukiamuosius, nesilaikoma ko
kio nors teritorinio principo. 

ne neserga rūpesčiu, nemiga, 
kaip savo vaikus pravesti pro 
visus pavojus ir matyti užko
pusius ant laimingų bėgių? Kar 
tais atrodo, kad vaikas turėtų 
eiti šita kryptimi, bet jis neina. 
Jei pastūmėsi, palus. Problemų 
begalės, kurios be pagalbos ir 
patarimo sunku išspręsti. 

Mūsų steigėjas sakė "Eiti 
ten, kur daugiausia kančios ir 
vargo. Nebijoti sunkumų, pa
dėti kenčiantiems". Jis tiesiog 
stumte stūmė savo vienuolijos 
nares eiti, padėti, tarnauti. Nuo 
lat kalba apie tarnaujančią mei
lę ir rodo kaip pavyzdi pati Kris 
tų. Yra didelė dalis tiesos, kad 
dauguma tėvų yra lyg kanki
niai, kurie kenčia ne praliedami 
kraują, bet pamažu, marinami 
skaudžios širdgėlos ir kieto rū
pesčio. Tad ar nuostabu, jei mū
sų vienuolijos žvilgsnis seka jų 
bėdas ir nori talkinti tose sun-
teose valandose. 

Seimą, ta gyvybinė ląstelė, 
iš kurios išauga nariai tautai , 
visuomenei, Bažnyčiai, yra ver
ta didelio dėmesio ir stabtelėji
mo tieg ja, Įsiklausymo, kas jai 
sunkiausia šiandieniniam pašau 
ly, kokios kliūtys supainioja 
jbs planus išvesti j gyvenimą 
didvyrius, genijus, Šventuosius. 
kilnius darbuotojus, gėrio sėk
los sėjėjus. 

Į čia iškeltas problemas vie
nas žmogus negali apsakyti. Pla 
miojam sudaryti šeimoms sąly
gas atvykti pas mus, organizuo
jam šeimų savaitę. Manome pa
kviesti teologą, psichologą, filo
sofą, kad šeimos tėvai su šitais 
žmonėm turėtų progos spręsti 

daug išvežta į ki tus Kinijos ra- Bet kur. bet kokiame dalinyje 
jonus. Tibetą užplūdo kinų "spe j tarnauja įvairių tautų vaikinai. 

galėtų evangeliją skaityti ir pa
mokslą sakytį ne iš sakyklos, o 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas <T3-£ioe ir Califomia 

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

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

RezkL tel. WAlbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
I n k s t o ir Š lapumo Taku 

Chirurgija 
Tel . 695-0533 — Elgta 
4 2 5 N o . Liberty Street 

R o o t e 25, Elsrin, Dlinois 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perime 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

7709 West 51st Street 
TEL. GR 8-2400 

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

Ota, 785-4477. Re*. P R 8-6064 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGS 
SPECIALTBfi — STERVU IR 

EMOCTNfiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BCTTLDING 

644S So. Palaski Road 
Valandos pasai susitarimą 

Tei. Ofiso H £ 4.684*. rez. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 

B e t TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINA? 
Akušerija tr motėm Ilgos 

Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ae 
atsiliepia, skambteli: afl 3-0001. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA& 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir CampbeU Ave. kampas) 
Pirm. tr penkt 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 • . r. 

Ir 4 — 8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu-redd. — PRospeot 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O K i A 

V A I K U L I G O t 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad.. antrad.. kevirt Ir penki 
nuo 12 iki S vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Vai.: pirm., ketv 
aa.tr.. penkt i - ( . 
•UMltArns 

1-4. 
trec\ 

vakare T-l. 
Ir iest tik 

Ofs.PB6-6022 Bez. P B 8-6960 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
į Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 

fteet. nuo 9 lkl 12 vaL: arba susita
rus. 

cialistai" ir kareiviai. Plačiu 
mastu vykdomas kalinimas. Mū-

Tai daroma sąmoningai: ugdo
ma internacionalinė draugystė, 

sų dienos — tamsiausias ir šiaip Į neleidžiama vystytis nacionalis-
j au liūdnas Tibeto istorijos pus-1 tiniams šo\inizmo jausmams" . 
lapis, o gal ir jos epilogas..." Lietuvos karinis komisaras 

Taip, šis straipsnis, kurio la-! čia pasako tikrą tiesą: Lietuvos 
bai maža dalis čia tepacituota,'' jaunime nacionalistiniai jaus-
atspausdintas ne "buržuazinė- • mai tebėra gyvi ir stiprus, o 

Ofs. PO 7-6006 Rec. GA 3-7278 
DR. A. JEKKINS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
3844 West 6Srd Street 

VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. ir • 
iki 8 vai. Trečiad. ir seStad. uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148 
Tikrina akte. Pritaiko akintas ir 

"oontact lenses". 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tred. 

• L A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
reL Ofiso P R 6-7800: Nam« S25-7C91 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

TeleJL — 423-2660 

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

8760 South Kedzie Avenue 
Vai., plrmad. antrad., ketvlrtad. tr 
oenktad. 8 v r. iki 9 v v. Tred. Ji 
Sestad. 8 v. r. iki 8 v. popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai sosttams — 

(By appolntment) 

DR. LEONAS SEIBOTIS 
Inkstu, Pūslės ir Prostat© 

Chirurgija T 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso teL 776-2880; Rezid. 448-5MF 

<? 

į VELYKŲ LAUKSITE RAMOS 

Ya?>*»7 ?v» n ^ i " T<*? ••>ftvi"n<* 1 1 ^ *fi » . .WIH- ; Trr) ki lusi 
aa^'o probl^mss. joakoti paties j iš Meksikos 

jei laiku kreipsitės Į BRIGHT0N BAKERY 
ir jie parūpins Jūsų V e l y k ų s t a l u i v i sokius s k a n u m y n u s : tortus, 
babkas. baumkucheną , šoko lad in ius kiškius , kiaušinius ir kito
kius skanumynus 

P. Mackevičius s a v o gamin ia i s 
pasižymėjo j a u Lie tuvoje , o d a 
bar savo pa tyr imą perdavė s ū 
nui Antanui Mackevičiui , k u r i s 
aprūpina puikiais kep in ia i s n e t i k 
lietuvius, bet ir ki tataučius C h i -
cagojc ir apyl inkėse 

Nors Br ighton B a k e r y a r t ė j a n 
čioms V e l y k o m s y r a gerai pas i 
ruošė su naujaus ia is ir n e p a p r a s t o skon io kepiniais, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiav imo, kad nere ikėtų prieš pat šventes 
dirbti per nakt is , tai s a v o u ž s a k y m u s paduokite tuojau pat, o 
tada ir A Mackevič ius ir še imininkes — bus patenkintos . 

Užsakymus ga l i te paduot i a s m e n i š k a i a t s i lankę , la išku ar telefonu 
Vlrginia 7-1250. 

B R I G H T O N B A K E R Y 
2457 W. 46th Place Chicago 32, Illinois 
Brighton Bakerv kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse. 

"* — ,.f 

Ofiso tr bato teL OLymp*c 2-1S81 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Palaski Bd. 

VIDAUS LIGŲ EB KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pasai susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai. 

TeL — I B M — B 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Ltotarria gydytojas) 
3925 W. M Street 

VaL: plrmad.. antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak, SeStad. 1 2 - 2 vaL p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGBl 
KCDIKTUIR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĄ 
MEDICAL BUILDINO 

T1M South Western A r a m e 
Ptrmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vaL lkl l vaL p. p. Ir nuo 
8—8 vai vakare. Trečiad. 
11 vaL ryto lkl 1 vaL p.p., 
11 vaL ryto lkl l vaL p.p. 

Ofiso te ta i KE 7-11«8 
Bes. teL SSS-3P1S 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS LR CHOtURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl 
Kabineto teL 687-2090 

Namq teL 830-1071 
Vizitai pagal susitartai* 

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

Ofiso teL REttaaoe 5-4410 
Reas. GRoTelhill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 13 vai 
tkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirnrvrta 
Ofisas 2750 W. 71at S t n e t 

TELEFONAS 92S-83M 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13 
L . r - i-JL T- S*3*- SeBtad- !-« •• •»> 
karo. Sekmad. ir tredlad. atdaryta 

BeaM. teL WA » - M » » ^ ^ 
DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA TB MOTERŲ 

LIGOS 
Ofisas tr res. 2652 W. SSth 8*. 

TeL PRospeot 8-1398 
Oftoo vai.: Plrm^ antr, tre& »r 

penkt nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 U I 
v. v. SeStad. 2—4 vaL popiet tr kttn 
laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso tr boto OLiymptc 3-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—• vaL Ir «—8 vaL vak. 

ISBILJIIUS trečiadienius 
ftastadlenlala 12 tkl 4 popiet 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. • s M M 6-8545 

(Ofiso Ir reaUenclJos) 
Valandos pagal susitarimą 

Of. Tai. n 4-J12S. I H B B , o i ft-«lts 
DR. V. T U M J 5 « I I S 

C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

PriiminSJa ligonius tfk a n s t t s n i 
Vai. 2—4 j . p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir SeStad. uždaryta 
TeL PRospeot 6-0400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

G Y D Y T O J A LR CHLRURGft 
6648 South Albany A v e n u e 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
-, p e n k t ir SeStad. 2—4 popiet 
ir kitu laiku pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-7778. P R 0*4788 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 68rd Street 
Priima tik nusitarus 

Va.la.dw pirmad., ketv. 5—8 vaL 
antrad. 2—4 vai. 

TeL ofiso PR 6-6440, rez. H E 4-S150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir SeStad. pagal susitarimą 

Ofiso teL 767-3141 Namu 881) tflflt 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 South PulaskJ Road 
VaL.- plrmad, antrad.. penktad. 1-4 
tr *-« v. v . ketvlrt o a r, 

* dftstadlanlaJa U - l TSV 

http://aa.tr
http://Va.la.dw
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MeiEcinos pagalSa 

CHAOTIŠKOJE BŪKLĖJE 
"Turtingiausia pasau ly je t a u 

t a turi būt i ir sve ik iaus ia !" 
tokį šūkį 1966 m. paskelbė 
tuometinis JAV prezidentas 
Lyndon B. Johnson . Deja, šū
kio mintys nebuvo įvykdytos, 
k raš to medicina nebuvo su
tvarky ta ir daba r t i n i s prezi
dentas R. Nixonas tu rė jo ne
seniai pripažinti, k a d " k a s lie
čia medicinos paga lbos reika
lus, mūsų k ra š t a s y r a ka tas t 
rofos išvakarėse." 

JAV i r net pasau l inė spau
d a gyvai svars to tu r t ing iaus io 
žemės kraš to medicinos rei
kalus, dažnai juos vad ina " tau
tine gėda' ' ir pa te ik ia šiuo rei
kalu įdomių duomenų. 

Net Amerikos pr ieša i nesle
pia, kad šiame k r a š t e medici
nos mokslas ir y p a č jo techno
logija y r a pažengė p i rmyn 
kaip niekur k i t u r pasaulyje . 
Nurodomos gars ios ios Mayo 
klinikos, moderniškiausias pa
saulio medicinos cen t r a s . Kai 
kurie laikraščiai j a s vadina 
"Medicinos Mekka" . Amer ikos 
mediciniška a p a r a t ū r a — ge
riausia pasaulyje, specialistai 
daro sudėt ingiausias operaci
jas , išrandami moderniausi 
vaistai, tačiau v i s a ta i plates
nėms gyventojų m a s ė m s nėra 
prieinama. Amer ikos pilietis 
už mediciniškus p a t a r n a v i m u s 
daugiausiai moka, be t mažiau
siai gauna. "The N e w Repub-
lic" pažymi, kad pac i en t a s gali 
ligoninių bei gydyto jų laukia
muose kambar iuose daug ką 
apie Amerikos medicinos 
triumfą paskai tyt i , t ač iau j is , 
ištikus reikalui, ve l tu i ieškos 
greito, veiklaus i r p igaus jo 
skausmo suraminimo. 

Statist ikos d u o m e n y s rodo, 
kad 1969 m. amerikiečia i me
dicinai bei gydymui išleido 63 
bilijonus dolerių, t . y. 6.7 proc. 
savo b ru t to pa jamų. Taigi gy
dymas j iems b rang ia i kainavo, 
tačiau j ie nebuvo p a k a n k a m a i 
aptarnaut i . "Der Spiegei" nu
rodo, kad vokiečiai t iems pa
t iems reikalams išleidžia t ik 
5 procentus, t a č i a u visais a t -
ja is jie gauna puikiausią me
dicinišką aptarnavimą. 

JAV-fošse y ra apie 7,200 li
goninių, dirba š i m t a i tūks tan 
čių gydytojų i r gailest ingųjų 
seserų, veikia ap ie 1,200 medi
cinos draudimo bendrovių. 

^ Kraš te išbujojusi medicinos 
reikmenų bei v a i s t ų pramonė. 
Nemažas skaičius ligoninių la
bai puošniai į ruoš tos . Sakysi
me, Hospital c e n t e r ligoninėje 
Washingtone ga l i gau t i puoš
niausius poilsio kambar ius , 
valgyti iš kristalinių, porceleni 
nių indų su auksinia is peiliais 
šakutėmis, tač iau už praleis
tą parą tur i mokė t i p o 150 do
lerių. 

Gydymo išlaidos auga labai 
greitai ir mokest is u ž j a s nuo
lat ta ip pat d idėja . N u o 1964 
metų ligi dabar j o s padvigu
bėjo ir mil i jonams vidurinio
sios klasės amerikiečių nebe
pakeliamos, žmonės nuo ligoni
nių šalinasi. Medicinos eksper
t a s Coles sako, k a d sergantiej i 
žmonės, ligoninėse iš arč iau 
praktiškai p a t y r ę savo gydy
mo išlaidų dydį, vien tik dėlto 
d a r labiau suserga . "Business 
Week'' pastebi, k a d daugelis 
ligonių nori gre ič iau mirt i , ne
gu gydytis. Žurna las "T ime" 
pastebi, kad k e t v i r t i s visų 
amerikiečių g a u n a labai blogą 
medicinišką pa t a rnav imą a rba 
jo visiškai negauna . Ypat ingai 
dėlto kenčia netur t ingie j i , ku
rių t a rpe kursuo ja net priežo-

Spaudoj ir gyvenime 

dis: "Tu turi anksčiau mir t i , 
nes esi neturtingas." Žinoma, 
tas labai prisideda prie socia
linių bei rasinių kovų paaš t rė 
jimo. 

* 
Beveik visame plačiame 

kraš te reiškiasi didžiulis gydy
tojų trūkumas. Pietinėse vals
tijose yra vietų, kur vienas 
gydytojas aptarnauja 18,500 
gyventojų. Mississippi upės 
deltoje kūdikių mirtingumas 
1960—1964 m. siekė 25 pro
centus. Pačioje Chicagoje y r a 
rajonų, kur 100,000 gyventojų 
tenka tik 62 gydytojai, kai 
turtingesniųjų rajonuose t a m 
pačiam skaičiui išpuola j a u 126 
gydytojai. 

Daugelis aplinkybių sunkina 
medicinos reikalų sutvarkymą, 
tačiau svarbiausias jų — ne
buvimas šiuo reikalu t inkamo 
plano. Kai kas dabartinę J A V 
medicinos tvarką vadina net 
"džiunglių sistema". 

Trys ketvirtadaliai visų J A V 
gyventojų yra savo lėšomis ap
sidraudė privatinėse draudimo 
bendrovėse, iš jų 80 milijonų 
apsidraudė nekomercinėse Mė
lynojo Kryžiaus ir Mėlynojo 
skydo bendrovėse. Tačiau 1968 
m. 24 mil. amerikiečių ne turė
jo jokių apdraudų. 

Tiesa, šiuo reikalu kai kas 
buvo bandyta daryti. 1965. 
VU. 30 prez. L. Johnsonas pa
skelbė vadinamąją Medicare 
sistemą — "Palaimą senesnio-
jo amžiaus amerikiečiams". Ji 
turėjo būti teikiama iš sociali
nio draudimo kasos bilijoninių 
pajamų. Tačiau ji yra tik dali
nė, nepilna sirgimo laiko a tve
ju, paini, sudėtinga ir neefek
tyvi. Iš jos pasipelnė t ik kai 
kurie nesąžiningi gydytojai. 
1968 metais 794 medicinos ir 
595 dantų gydytojai kiekvie
nas vien tik iš Medicare gavo 
daugiau kaip po 50,000 dole
rių. 

* 

Amerikos spaudos dalis dėl 
blogai sutvarkyto mediciniško 
patarnavimo pirmiausia linku
si kaltinti pačią Amerikos gy
dytojų sąjungą (AMA), kur i 
esanti stambiausia kliūtis, pri-
vedusi Amerikos mediciną prie 
chaotiškos būklės. Labiausia 
mediciną žudo neribota la isvė: 
visos ligoninės yra autonomiš
kos, veikia savarankiškai, jų 
kontrolė beveik negalima. Ma
noma, kad ligi 1972 m. u ž vie
tą ligoninėje ligonis parai tu
rės mokėti jau 100 dolerių, t. 
y. beveik tiek, kiek vidutinis 
pensininkas gauna per visą 
mėnesi. Prie to tenka pridėt i 
da r kitas gydymo išlaidas. Se
natorius H. A. Williams viena 
prosą pareiškė, kad senesio 
amžiaus amerikiečiai pas ta to 
mi prie sienos. 

Tai žino ne tik piliečiai, bet 
ir vyriausybė. Prezidentas R. 
Nixonas yra rimtai susirūpi
nęs padėti pagerinti. Sveika
tos ministeriui Robert F inch 
pavesta sukurti naują Ameri 
kos medicinos ir gydymo pla
ną, ieškoti naujų formų. Ta
čiau nesusidaro įspūdis, kad 
bus prieita prie beveik visam 
pasaulyje veikiančio (pv. Vo
kietijoje jau nuo 1883 metų ) 
visuotinio draudimo ir nemo
kamo gydymo : amerikietis 
t a m labai nelankstus. P lanas , 
rodos, ribojasi tik profilakti
nio gydymo (mediciniško švie
timo) išplėtimu, didesnio gy
dytojų skaičiaus paruošimu. 
Tačiau ir tai, turint galvoje 

PRIEŠIŠKOS JĖGOS LENKIJOJE 
Gomulkos pastangas bendrauti su vokiečiais smerkia jo priešai 

GEDIMINAS GALVA Wladyslaw Gomulka, lenkų 
darbininkų sąjungos pirminin
kas, pergyveno daugelį sukrė
timų. Jis nuti ldė svarbiausius 
priešus ne jėga, bet politiniu žai 
dimu. Nepapras ta i a tv i ra kalba 
jis nuramino riaušes kėlusį jau
nimą. Atvirai jis šnekėjo ir 
1969 m. gegužės mėnesį, kai siū
lė lenkams paduoti ranką vo
kiečiams. Ne t iems vokiečiams, 
kurie jau pr ieš dvidešimtmetį 
pripažino vakar ines Lenkijos 
sienas, bet gyvenant iems Fede-
ralinėje Vokietijoje. J i s anuo
met t a r ė : " Je i jūs stebėsite, pa
tirsite, kad vaikai paduoda ran-
ką vieni kitiems, nors jų tėvai k a r t o s C * " * * 
padarė nusikaltimus". 

W. Gomulka, beveik sulaukės 
70 metų, pernai sumanė užkas
ti kovos ginklus, palikti t a ikaus 
komunisto pėdsakus. Jį ver tė 
ieškoti taikos su Federalinė Vo
kietija ne poutiniai siekimai, 
bet atsilikęs Lenkijos ūkis. 

Lenkijos silpnybės 

KAIP ffiVO J. MASARYKAS 
Čekoslovakų politikas buvo komunistu pasmaugtas 

Jie numano, kad vokiečiai am
žini jojikai į rytus, ja i s liks ir 
ateityje, nors šiuo metu neturi 
ne tik arklio, bet ir balno žygiui 
įgyvendinti. 

Lenkų slogutis artimas vaka
riečių politikų nerimui, kad len
kai ir vokiečiai nesukurtų nau
jo Locarno. susitardami dėl ry
tų sienų, bet laukdami progos 
susitarimui sulaužyti. 

Lenkų nerimas 

Šio pokario lenkai dar nėra 

kime visuomet kyšo nepakan
ta Sovietams". 

Užsienio reikalų ministeris y-
ra t ik pareigūnas, kuris vykdo 
ne tiek savos, kiek Maskvoje 
sėdinčios vyriausybės nurody
mus. Ir šių pasitarimų metu 
jis sulaukė savo viršininko A. 
Gromyko Varšuvoje. 

Derybų vadovas 

Lenkijos vyriausias derybinin 
kas su Federalinė Vokietija Jo-
zef Winiewicz. gimęs 1905 me
tais, penkeriais metais vyres
nis už savo viršininką užsienio 

JONAS JONCNAS 

pamiršę vokiečių vyresniosiosI „ ^ m i n i s t e r į i a u g ę g P o z n a . 

Lenkija pasiūlė t ik taiką. Ji 
laukia Federalinės Vokietijos ū-
kinės pa ramos : paskolų, tech
ninės paramos, didesnės apim
ties prekybinio bendravimo ir 
vakarinių sienų pripažinimo. 

Didžiausias lenkų politinis slo 
gutis laikomas praslinkusiu. 
Šiuo metu niekas, net vokiečiai, 
nenori kelti bylos dėl lenkų va
karinių sienų. Ketvirt is lenkų 
tautos jau ramia i šeimininkau
ja buvusiose vokiečių žemėse, 
nors slegia atei t ies negandas. 

šiame (2) numeryje yra išsami 
dr. Jono Žmuidzino, Lietuvos 
gen. konsulo Toronte, kalba, ku-

nusikaltimų. 
besidangstydami įvairiais 

rūbais, bando pulti Gomuiką, 
kuriam iki šio meto pavyko ap
valdyti lenkų tautinį įsisiūbavi
mą. Jis nutildė jaunimą, nuvai
nikavo tautinio sąjūdžio vado
vą Moczarą, bet sutiko paau
koti Lenkijos žydus. Ne tauti
nio nusiteikimo rėksniai, bet 
Gomulka. nors jo žmona žydė, 
išstūmė tūkstančius žvdų, ku
rie anksčiau buvo sovietinės po
litikos talkininkai, ramiai, sklan 
džiai ir išvalęs jų kišenes ligi 
paskutinio zloto. 

Pasi tarimai su vokiečiais vėl 

nėję ir lankęs vokišką mokyk
lą. 

Anksčiau jis buvo "Dziennik 
Poznanski" vyriausias redakto
rius, dešinės krypties atstovas. 
Karo metu jis buvo lenkų laiki
nosios vyriausybės patarėjas 
Londone. Jau 1945 m. jis įrodi
nėjo, kad pokario metais ilgam 
tarpsniui bus apspręsta Lenki
jos politinė raida. Jis savo drau 
gus įtikinėjo, kad nėra pras
mės nuošaliai tūnoti ir bergž
džiai laukti pasikeitimo, o rei
kia įsijungti į Lenkijos gyve
nimą. Jis taip ir padarė. 

I lgus metus jis buvo savotiš-
išjudino Gomulkos priešus. Rog I koje tremtyje Lenkijos am-
- Syitekas, lenkų bendravimo su ; basadorium Washingtone, kol 
vakariečiais priešas, ūkininkam j pasikeitė sąlygos ir jis vėl ga-
skir to laikraščio redaktorius, j Įėjo grįžti | Lenkiją užsienio 
stvėrėsi plunksnos "Izvestijoj" i rer'kalų ministerio pavaduotojo 
Įrodinėti, kad Varšuvos bendra- \ pareigoms. Jis seniai svaiojo 
vimas su vokiečiais esąs nukreip j apie praleistą istorinę progą pa
t a s prieš "Sovietus, j gerinti lenkų - v .kiečių santv-

Andrzej Brycht pašaipiuose j kius. šiuo metu jis bando savo 
"Pranešimuose iš Muencheno" j svajonę įgyvendinti 
rašo : "Jei vyriausybės nesugeba I 
suvesti sąskaitų, aš jas suvesiu 

rioje šis įžvalgus valstybininkas | su ^vokiečiais 
primena, kad "jėga ir smurtu į-j 
vykdytas Lietuvos įjungimas į 
Sovietų Sąjungą, jau trisdešimti 
metai nepripažįstamas pasaulio 
šalių, įskaitant JAV, Kanadą, 
Japoniją, Angliją, Vokietiją, P ran
cūziją, Ispaniją. Ką tai reiškia? 
Tai rodo, kad niekas pasaulyje 
neginčija Lietuvai teisės į ne 
priklausomybę, išskyrus imperia
listinę Maskvą. Ir tai reiškia, jog 
vien ne lietuvis, bet ir laisvasis pa 
saulis tiki teisės pergale prieš 
smurtą bei pritaria JAV vyriau
sybės patvariam nusistatymui, 
jog Lietuva tur i būti vėl laisva 
ir, taigi, josios suvereniteto at
statymo byla yra gyva". 

Šiame pa t numeryje yra 
plačiai paveikslais ir aprašymu pa 
vaizduota Altos genocido paro
da, Alvudo veikla, aptariama per
nykščių metų proza, duodama 
A. Radžiaus poezijos posmų, gi 
anglų kalbos skyriuje tęsiama A 
Kairio "Curriculum Vitae" verti
mas, Lietuvos pašto ženklų is
torija ir dedamas intervievv su 
Miltonu Starkum, į angšlų kalbą 
baigusiu versti L. Dovydėno 
"Brolius Domeikas". J. Daugį. 

Boleslav Piaseckis. tariamai 

Kovo dešimtoji 1948 metais 
buvo didelio sukrėtimo diena 
čekoslovakų valstybėje. Tą die
ną ankstyvą rytą Černino rū
mų kieme Prahoje r a s t a s pro 
langą "iššokęs" ir dėl kritimo 
iš aukšto an t granitinių plytų 
grindinio "nusižudęs" užsienio 
reikalų ministeris Jonas Masa-
rykas . Jis buvo Čekoslovakijos 
kūrėjo Tomo Masaryko sūnus. 
Paveldėjęs iš savo tėvo čekų 
tau tos laisvės simboliškumą, Jo
nas Masarykas 1945 m. grižo iš 
Londono Prahon. Čia, pri taręs 

Benešo oportunistiškai politikai 
ieškoti bendradarbiavimo su ko
munistais, tapo kabineto »*ariu. 

Prokomunistiniame Kabinete 
jis buvo vienas iš tų, kuriais 
t au ta pasitikėjo. Tuo atveju jis 
buvo tam t ikras žaibolaidis, ku
rie tais laikais buvo reikalingi 
įtvirtinti komunistinius režimus. 
Imant visai vienodą metodą, 
mes randame, kad okupuo
jant Lietuvą tokiais "žaibolai

džiais" buvo Lietuvoje V. Krė
ve, a r "Liaudies seimo" atsto
vai, atidavę be kovos savo var
dus valkioti kompartinės maši
nos propagandoje. 

mo" liudininkių prabyio apie į-
vykį. Ir tada dešimts tokių buvo 
nuteisti mirti, vienas mirė ka
lėjime, vienas nusižudė. Vėliau, 
prie neaiškių aplinkybių dar ke
li liudininkai žuvo. 

Ta užslopinta tyla tęsėsi ligi 
Dubčeko režimas atleido varž
tus ir 1968 m. sausio mėn. nau
jos investigacijos ėmė kelti se
ną "nusižudymo"' istoriją. Išli
kę liudininkai prašneko, tragiš
kos mirties aplinkybės ėmė kilti 
iš seno kapo misterijos. 

Kaip tik tuo metu amerikinė 
rašytoja Claire Sterling Praho
je surinko visus įmanomus gau
ti duomenis ir savo knygoje The 
Masaryk Case (Harper & Row) 
nušvietė tą defenestracijos (šo
kio iš lango) tragediją. 

Čekai ėmė sukti dokumentinį 
filmą, spaudoje ėmė mirgėti ty
rimo išdavos. Čekai su širdgėla 
sekė, kaip prieš dvi dekadas 
buvo nušalintas iš gyvųjų tarpo 
jų laisvės ir nepriklausomybės 
simbo'is, Tomo Masaryko sū
nus, kuris buvo laikinai pasi
davęs iliuzijai kooperuoti su 
kompartijos kabineto. 

Rusų invazija nustelbė tiesą 
Lietuvių EJnciklopecaja savo j 

XVII tome kategoriškai tvirti- Bet... naujoji rusų invazija 
na, kad Jonas Masarykas nusi- j nutraukė visa tai. I r vėl viskas 
žudęs. Tekios pačios nuomonės \ grįžo į seną padėtį, kada pavo-
buvo ir komunistinio režimo ko- i Jinga ta tema kalbėti ir turėti 
munikatas, paskelbtas po J. Ma savo nuomonę. Senoji, valdinė 
saryko mirties. Jie užtikrino, 
kad "staigaus psichinio pakri-

ŠV. TĖVO UŽUOJAUTA 

Popiežius Paulius VI-sis, pa-
katalikiško sąjūdžio Pax vado- i t v r e s apie prancūzų povandeni-
vas, glaudus bendradarbis su j nio laivo Eurydice, ka r tu su 
Maskva, gal ir ios vyria itaigo- j 57 įguios nariais, žuvimą, per 
t a s nuola Sovietus dėl bendra- j kardinolą Villot pasiuntė užuo- j doti sunkiau. 
darbiavimo su vokiečiais. Net | j au tą žuvusiųjų artimiesiems ir j gaudymas tų, kas apie tą Įvykį 

kimo priepuolyje' užsienio rei
kalų ministeris nusižudė, iššok
damas pro langą. J. Masarykas 
buvo skubiai paalidotas. Ksr tu 
su kūnu, buvo palaidoti ir bet 
kokie tyrimai, pasiteiravimai, 
a r net ir gandai apie jo mirti. 

Tačiau lengviau yra palaidoti 
kūną, o aidų apie įvykį palai-

Tada prasidėjo 

Krokuvoje išeinantis laikraštis 
"Žycie Literackie" ispeia len
kus nedraugauti su Federalinė 
Vokietija. 

Vilniaus auklėtinis 
Adam Rapacki pakeitė Stefan 

Jedrychovskis, Vilniaus univer
siteto auklėtinis, studijų metu 
studentų vadintas Robespierru. 
Pirmaisiais sovietinės okupaci
jos metais jis bandė politini 
vaidmenį atlikti plačiau negu 
Vilniuje. Karo metu jis dirbo 
radijo siųstuve Maskvoje lenkų 
kalba. 

Lenkijoje jis daugiausia dir
bo ūkio srityje, kol buvo pa
skir tas užsienio reikalų naroete-
riu. Jis dar studijų laikais buvo 
siauro nacionalizmo ir antise
mitizmo priešas. Lenkams na
cionalistams, kurie puo^ė Go-

pasimeidė už mirusiųjų sielas. ' -calba. Pasirodė, kad "nusižudy-

mulką, j is a tk i r to : "Kiekviena- Xew Yorko pašto tarnautojai piketuoja prieš pašto pastatus. Streikas 
, me lenkų nacionalistų pasireiš-, piečiasi ir į kitus -miestus. 

versija, kad Jonas Masarykas 
nusižudęs psichinio suirimo prie 
puolio metu, sugrįžo ir nustelbė 
tiesą. 

Tą tiesą, tačiau, mes sužino
me iš minimos knygos. Ji at
remta faktais, logika. Knyga 
atkūrė mums atgailaujančio vy
ro portretą. Nusivylęs bendra
darbiavimu, Jonas Masarykas 
ėmė planuoti bėgimą į Vakarus. 
Tikra analogija su mūsų E. Gal
vanausko pabėgimu iš Paleckio 
kabineto i Vakarus. Tačiau vi
sa tai buvo susekta. Jonas Ma
sarykas turėjo būti pašalintas. 
Jo vardas, tėvo agrbės aureolė, 
ir Benešo prestižas reikalavo, 
kad jis turi likti savo poste. 
Per paskutinįjį pasikalbėjimą su 
Benešu, Jonas Masarykas ta
rėsi viešai nutraukti bendradar
biavimą su komunistine daugu
ma kabinete. J is planavo bėgi
mą. 

Jo aktyvumas pasiekė tai, 
kad jis net grasino savižudybe, 
.jeigu bendradarbiavimas nebus 
jo pageidaujamos formos. 

Po jo "nusižudymo" jo bute 
buvo priešinimosi chaosas, išmė 
tyti baldai, pagalvės, kurios bu
vo panaudotos jo uždusinimui, 

Į jo kūne buvo ryškios pasmaugi-
| mo žymės. Laikęs savo misija 

paskelbti pasauliui tiesą apie 
smurtą. Jonas Masarykas ne
galėjo beprasmiai nusižudyti. 

Viena pasaulyje 
D A N U T Ė BINDOKTENE 

ROMANAS • 

29 
— Mirtis į akis pažvelgė, — sušnabždėjo. — Taip 

visuomet sakydavo močiutė s ta ig iam šiurpuliui sukrė-
tus. Gerai, k a d darbo valandos baigiasi Taip pavargau, 
galiu iš batų išvirsti, — ji a ts iduso ir, papuošusi lū
pas šviežia šypsena, nulingavo pasveikinti naujų sve
čių. 

Taip išvargusi Vita da r niekuomet nebuvo. Užsi
spyrusi judėjo at l ikinėdama įprastus patarnavimus 
ir stengėsi nuovargio neparodyti . Lyg tyčia, kairiajai 

haotišką gydymo būklę, būtų k o j ą v ė l p r a d ė j o v ė l „ ^ į a Ta r tum tas karš tų ; g a t f m ^ i a u s i a s l a i k a s " Lyg naktinėms peteliškėms, 
geriau Kaip menas. D. KV. . adatų saują jon būtų susmeigęs. Kojos skaudėjimas 

— Fui! Kokios mintys šį vakarą! — ji ėmė vir - , ta ika buvo tokia nepastovi. Kai pagaliau artyn prislin-
pėti. —Kvailas t a s Tonius, atsivilko ir suerzino... I ko taksis, Vi ta dėkingai sudribo užpakalinėje sėdynė-

Tikriausiai ir mama apie ją galvoja. Žvakelę užde-' je. 
j ga prie Nekaltai Pradėtosios ir liečia pirštais nesibai-j Tačiau neilgai buvo lemta snausti. Šoferis mėgo 
, giančio rožančiaus karoliukus, tardama maldos žo-; plepėti, kaip ir visi New Yorko taksių vairuotojai. 

džius. Ji pamiršo Motinos dieną ir gimtadienio proga! — Kaip biznis klube? — pradėjo pokalbį įprastu 
motulės nepasveikino. Pinigų juk pakanka, t ik noro; klausimu. 
dovanoms pirkti trūksta. Tiesa, mama laiškų neberašo, j — Ačiū, geras, — atsakė Vita, t rokšdama ramy-
bet Vita jaučia kiekvieną jos atodūsį. Todėl ta ip ne- 'bės . 
ramu. — Pažįstu labai daug Katyčių, — dėstė šoferis. — 

— Žibink, mamule, žvakeles. Melskis už mane! Dažnai atvežu į klubą,parvežu po darbo. Tu nsmaty-
— lyg skaudžiausią raudą pakartojo Vita. Ak, ji ne- ta . Ar naujokė? 
buvo nei nedėkinga, nei žiauri, tik tokia paklydusi. Nevisai. 

— Gerai, kad nereikia šiandien namo eiti, — Pat inka? 
džiaugėsi Vita, užbaigusi darbą ir persirengdama savo Ačiū! 
drabužiais. Tikriausiai per daug išgertų viena, o pas-j _ Ačiū taip a r ačiū ne? — nusijuokė šoferis. — 
kui verktų, iki pasigailėjęs nuovargis užspaustų akis. i Nenori su manimi kalbėti ar ką? 
Išgerti ir dabar galės, nes viena draugė šventė gim-1 _ Prisišnekėjau visą naktį. Tingiu. 
tądien?. Nors verkti vienai nereikės, esant linksmam! _ Klausyk, mergaite. Kaip tau patiktų savo pini-
svečių būry. Nesvarbu, kad trečia valanda ryto. Dabar; g į n c kokia šimtine praturt int i? Žinoma, jeigu šį vaka-

YRA KO PAŽIŪRĖT IR PASISKAITYT 
Dėka poeto Bern Brazdžionio Dienų" žurnalą, kur yra ko pa-

pastangų redakciniame darbe ir siskaityti ir pažiūrėt 
dėka A n t Skiriaus uolaus pasi- Žurnalas, besidomėdamas kul-
šventimo kaip leidėjo, turime tūros klausimais, yra jautrus ir 
patrauklų iliustruotą "Lietuvių visuomeniniam reikalui. Naujau-

ją lydėjo nuo pat mažens, tač iau priprasti prie tokių 
dalykų buvo nelengva. Skausmas dažniausiai užklup
davo naktį. Tada ji tyliai unkšdavo ir dejuodavo iš- dairė. švietė lempos ir reklamos švelnia margavo pro 
plėšta iš nerūpest ingų vaikystės sapnų. Verkdavo ty- i lengvą rūkeiį. Buvo keistai tylu, tuščia. Kažkur nutrink 

j Reikia būtinai merginą pasveikinti, o, be to, ry to j dir
bti nereikia, bus laiko išsimiegoti. 

Vita išniro iš klubo pro užpakalines duris ir apsi-

rą kitur neužimta? — jis atsigrįžo ir pamerkė akimi. 
Vita neatsakė. 
— Nevaizduok nesuprantančios. Aš dažnai paimu 

Katytes po darbo. Viršvalandžiai visoms praverčia... 
— Ne, dėkui! — trumpai pareiškė mergaitė. 
— Apsigalvok. Tu graži mergina, dar ir bonų 

lutėliai nenorėdama prižadinti namiškių. Bet mama vi-1 sėjo sunkūs žingsniai, nuūžė nematomas lėktuvas. j | ^ ^ u m ! — v > T a s nusikvatojo patenkintas savo są-
suomet išgirsdavo ir a tskubėdavo. Meilus jos šypsnis ir susigūžė. Mieste ji nebijojo net naktį. Užpuldinėjimai m o J u m - ? 
žodžiai perpus sumažindavo skausmą, nė vaistų ne-1 ir apinlėšimai jos negalėjo paliesti. Tai atsitikdavo tik' " " n k t e l e J ° ^ l t a 

-ojb-A-irt | , ... — - j . , ., . . . . _ - — Nėra rcikaio užsieau reikėjo. I kitiems, nepažįstamoms pavardėms laikraščių pusla-1 
Dabar V i t a galėtų ir gars iai naktį klykti, a ima-, piuose. Miestą ji mylėjo. Jis nebūtų drįsęs jos mi

nuoti, šaukti . Mama neišgirs. Niekas neišgirs. į skriausti. Tačiau ši vakarą viskas atrodė kitaip. I r nuo-

o doleriui į veidą nespiausi. 

( £ u i daugiau) 

gauti. Aš irgi turiu gyventi, 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. kovo mėn. 23-d. 

ŠALPOS REIKALINGŲ SKAIČIUS 
NEMAŽĖJA 

įspūdžiai iš eilinio BALFo vadovybes posėdžio New Yor-
ke 

VYT. ALSEIKA 

"Draugo" spec. korespondentas New Yorke 

Bendrojo Amerikos lietuvių kas. Vienas kaunietis kreipiasi į 
šalpos fondo, suglaustai žinomo BALF, prašydamas jį sušelpti ir 
BALF vardu, rūpestis — parem- prie savo laiško prijungė patiki-
ti pagalbos reikalingus tautiečius mą gydytojo pažymėjimą apie sun 
veikla nėra apmirusi ir ji siekia kią sveikatos būklę. Laiško auto-
ne tik JAV lietuvių telkinius, bet rius turįs suparaližuotas kojas ir 
ir tolimus kampus Sibire, Lietu- Į buvęs sužeistas. Jis prašo šiltų 
voje, Suvalkų trikampyje ir kitur, j kailinių bei kitų rūbų ir dar au-
Toks susidarė įspūdis, apsilankius tomobilio: Lietuviui, pašalpos 
BALFo vyr. valdybos eiliniam į Lietuvoje, matyt, negaunančiam, 
posėdyje, 105 Grand St., Brook- l nutarta pasiųsti rūbų siuntinį, 

M1SCELLANKOUS 

lyne. 

Martinkus: mes negalime 
pavargti... 

BALFo pirmininkas kun. V. 
Martinkus savo pranešime valdy-

tačiau atsisakyta tenkinti prašy
mą pasiųsti automobilį. 

BALFo posėdyje peržvelgus ke
lis prašymus, nutarta dar vienu 
siuntiniu sušelpti Lietuvoje gy-l 
venantį beveik invalidą, pensijos 
negaunantį, nusipelniusį nepr. 

SV. TĖVAS PRIĖMĖ 
JAUNIMO ATSTOVUS 

Popiežius Paulius, specialioje 
audiencijoje priėmė 300 jauni
mo atstovų iš 25 Italijos mies
tų, susirinkusių Romoje j visuo
tiną naujo "Sąjūdžio už trečiąjį 
pasauli" kongresą, tikslu aptar 
t i katalikų jaunimo teikiamą 
pagalbą ūkiniai ir kultūriniai 
besivystantiems kraš tams bei 
išrinkti naują sąjūdžio vadovy
bę. Paulius VI r^laimino šią 
jaunimo veiklą, vykdant encik
likos "Populorum Progressio" i ac*-
nuostatus i r pareiškė: "Kol y r a RICHMOND AUTO SERVICE 
tiek jaunimo, kuris moka pasi- j 2934 West 63rd Street 
- «--^- u , <raTYWpi vra ženik- užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
au^Oti Jatų gerovei, yra M » Pa , ty re mechanikai. Elektroninis mo
las, kad nežiūrint visų dabar- toro patikrinimas, 
t ies šešėlių, temdančių pasaulio 
veidą, Kris taus idealai ir amži
nosios ver tybės tebėra gyvos 
jaunimo širdyse". 

. ' ' 

C L A S S I F I E D G U I D E 

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

bos nariams, klausantis ir porai I L i e t u v o s politiką. Jis neturi jo-
spaudos atstovų, kėlė mintį: m e s ; k i ų p a j a m U j § i u o m e t u parali-
neturime pavargti šalpos darbe, j ž u o t a s į r j a u p a t y r ę s du kraujo 
reikia judinti ypatingai BALFo i-1 i š s i l i e j i m u s s m e g enyse . 
galiotinius kai kuriose JA\ vie-1 B A L F o į s t a i g a s k u b a remti ir 
tose, ypač ten, kur įgaliotinių • d a u g i a u iįetUv-ių tėvynėje. Pvz. 
veikla kiek apmirusi. Nuo šių me; v f c M l i e t u v ė > š i u o m e t u g ^ . 
tų pirmojo posėdžio ligi v a s a r i o ! n a m i Vak_ Vokietijoje, kreipėsi, 
mėn. antrosios puses, taigi per p r a š v d a m a paramos tėvui, 9 me-
maždaug penkias savaites BALF- t u s į§buvusiarn Vorkutos stovyk-
ui, įvairiuose lietuvių telkiniuo- ^ J a m p a s i ų s t a 1 0 0 d o L T a i p 
seJAV-se buvo prisiųsta per 9,000 p a r a m a p a s i ų s t a invalidei 
doi. aukų — čia minėtinos Cni-
cagos lietuviu aukos (per 5,000 
doL, Los Angeles lietuvių — 2, 
400 dol., Clevelando — 900 dol. 
ir L t ) . 

Pirmininkas kun. Martinkus 
iškėlė reikalą kam nors nuvykti 
į lietuvių apgyventą Suvalkų 

TeL GR 6-3134 arba GB 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 

D £ M £ S I O 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūsio grindis 

J . BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

HELP WANTED — MOTERYS 

E x p e r i e n c e d 
BLLLER - TYPIST 

For e pleasant company. Exeei-
ieat condinona and co. benefits. 

Apply Mr. Beck 

AMERICAN PETRO CHEMICAL 
2689 W. Grand — TeL 276-2222 

-^S**?. V*S*sC -4£&T 

T E L E V I 21 JO S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro .ėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. MIGLINAS 
Krautuve Marquette Parkt 

2846 W. 69th S t — Tel. 776-1486 
Namu tel. — PB 6-1063 

GARBAGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
5822 S. Racine. 434-1113 

Heating Contractor 
įrengiu naujos ir perstatau se
nus visu rusiu namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditioninsr — 
naujus Ir senus namus. Stog-u 
rinas (giitters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
fTKATPiG * SHHCT METAI 
4444 S. \Vescera. Cbicazo • . m. 

Telefoną* V I 7-3447 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitas kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 

R E A L E S T A T E 

Mūr. l į £ aukšto — 5 kamb. (3 
mieg.) ir 6 kamb. (3 mieg.) su pui-

Chicago, m . 60632. TeL YA 7-5980 k i a l Rengtu skiepu. Prie pat Mari
jos mokyklos. 

Mūr. bungakm — 7 kamb. Moder 
nus Ir erdvus. 64 Ir Fairfield A ve. 

Bevelk naujas 4 moderniu butu 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krautuve' - Brlghton Parke. 
Insurance — Incotne Tas 

N'otary Publle 
Lietuvoje, tegaunanciai pensijos 
vos 9 rublius per mėn. 

Lester Maddox, 26 m., Georgia gu 
Dar nutarta pinigais paremti gernatoriaus sūnus, pagautas va-

1967 m. Prancūzijoje mirusio po-, giant iš gazolino stoties padangas 
litiko E. Galvanausko našlę, į i r Pleištas už 1,000 dol. užstatą. 

Tėvas sakosi, kad laimingiausi tė
vai, kurie gali išauginti gerus vai
kus. 

vargą pakliuvusią kelių narių 
šeimą Kanadoje, Jėzuitą, globo
jantį vargšus Montevideo, Uru-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
OOSMOS E.YPRESS 

2501 W. 69 St. TeL WA 5-27S7 
3333 S. Halstcd Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 
— Moskvitch ir Zaporozec. 

E. faikansk«w 

trikampi, šiuo metu Lenldjos g v a j ^ A r g e n t i n o s B u e n 0 s Ai-
ribose, ir ten smulkiai susipažin
ti su lietuvių, ypatingai materia
linio pobūdžio veikla. BALFo sky
riai raginami jau dabar pradėti 
ruoštis BALFo metiniam seimui. 
šiais metais jis įvyks Bostono 
mieste rudenį. 

Televizijos, radijo programoje 
apie šalpa 

BALFo reikalų vedėjas kun. 
Pr. Geisčiūnas priminė apie 
lietuvių pasirodymą vasario 15 
d. Baltimorės televizijos 11 kana
le. Kun. K. Pugevičiaus ir Geis— 
čiūno iniciatyva programoje vy
kusiai dalyvavo lietuvių tautinių 
šokių grupė, teko kalbėti ir BALF 
reik. vedėjui Pr. Geisčiūnui. Jis 
dar kalbėjo ir vienoje radijo pro
gramoje Long Island, prie New 
Yorko, vasario 16-sios proga pa
rūpintoje K. Miklo dėka, pava
duojant negalėjusį atvykti gen. 
konsulą A. Simutį. Buvo iškelti 
lietuvių šalpos reikalai. BALFo 
vadovybė, įvertindama didžiulius 
nuopelnus šalpos bare, pasveiki
no k u n B. Sugintą jo 75 m. su
kakties proga. 

res mieste žuvusios veikėjos Va
nagaitės motiną ir kt., pagalbos 
tikrai reikalingus tautiečius pa
sauly. 

Šalpos reikalus plečiant, BAL-
Fas siekia išjudinti ir kitų kraš
tų tautiečius. Čia krypsta akys į 
Kanadą, P. Amerikos kraštus, 
Australiją. Šiuo metu organizuo
jamas vajus Kanadoje ir ten pa
siųsta per 2,000 laiškų. Rinklia
va surengta Venecueloje. Apie 
vajaus padarinius bus galima 
pranešti vėliau. 

Jubiliejinis leidinys apie 25 
metų veiklą 

Dr. D. Jasaitis, jubiliejinio 
BALFo leidinio redaktorius, pra
nešė, kad BALFo 25 metų veik
lai atžymėti (1944-1969) knyga 
su dvylikos autorių straipsniais 
turėtų pasirodyti maždaug po 5-
6 savaičių. Leidinyje bus ir apie 
130 nuotraukų, nors jų buvo pri
siųsta žymiai daugiau. Leidinys 
buvo nutartas išleisti BALFo sei
mo. Dedamos pastangos, kad iš
laidos jubiliejiniam leidiniui bū
tų įmanomai mažesnės. 

Tokie BALFo rūpesčiai. Jų yra 
daug, nes lietuvių, pašalpos rei
kalingų skaičius, kaip patirtis 
rodo, nemažėja. Pagalbos, para-

M I S C E L L A N E O U S 

A. ABAU. R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame t a u jus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiko. 
' • ^ 4 « t « - - ' ' 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 

lauko. Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda 

J. Bodis — TeL CL 4-1050 
i'"'"'" ' ':»'B;ĮW3HumwiHHjimuitai 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SrCNTINTAI l LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Kama, Gyvybes, 
sveikatos, biznio 
automobiliu. 

Patogios išsimo-
kejlmo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie A ve., PR 8-2235 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Letavi-ų Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic ^or i s t s — 
gelių bei dovanų krautuve, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis Draugas. 

HELP WANTED - VYRAI 

MECHANIC 
Gas and electric welding experien-
ce preferred, but not necessary. 
Paid hospitalization, holidays and 
vacation. Proflt sharing retire-
ment plan. 40 hr. week, steady 
work. 

ARMSTRONG CHEMC0N Ine. 
R0 2-7000, Ext. 274 

RONALD KOLODZ 

GLEANINGMAN 
FOR VARIOUS DUTTES 

Full Time — Days. 
Apply in person. 

ROOT PHOTOGRAPHEBS 
1131 W. Sberidan, Chicago, m . 

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

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

R E A L E S T A T E 

Marquette pke. 8 kamb. bungalow 
tinka didelei Seimai. J14,00». 

Prie 6S ir RockvreU 5 kamb. bun-
galow. Garažas. $15,500. 

Brighton pke. 2 namai — 6 bu
tai. Geros pajamos. $13,900. 

Mur. namas — 5 kamb. butas !r 
tavernos biznis. Labai pelningas 
$33,000. 

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

Kauno gyventojas kreipiasi į 
BALFą 

BALFo centras beveik kasdien 
gauna prašymus sušelpti pini
gais ar rūbais. Tik nuo paskuti-; mos, šaukiasi ne tik šio, bet ir 
nio posėdžio sausio mėn. vidury kitų kontinentų tautiečiai. Todėl 
kuru Geisčiūno stalčiuje atsirado, į šalpos darbą turėtų jungtis kuo 
apie 25 prašymai, lietuvių prisių- daugiau lietuvių, materialiai ge
stų ne tik iš JAV, bet ir iš rai įsikūrusių šiame krašte, be to, 
Europos, net ir iš okupuotos Lie-1 neblogai susitvarkiusių ir kituose 
fcavos. kraštuose, kaip Kanadoje, Pietų 

Vienas toks prašymas -savotiš- Amerikoje, ar Australijoje. 

15 boto, 2-Jų ankStu mur. prie 
67 Ir CaUfornia. $20,000 metiniu 
pajamų. $127,000. įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 7%. 

1% ankšto, 5 metu mur. 2 Svarus 
butai — 5 H ir 4% kamb. Prie «3 
Ir Austau. Virimo — kepimo pė
dai, ąžuolo medis, dvigubas mūr. 
garažas. $51,000 arba pasitUymas. 

6 kamb., 20 metu dldelS Svari 
mur. rezidencija prie 71 Ir CaUfor
nia. 2 auto. garsia*. Galima tuoj 
užimti $27,600. 

5 kamb. 15 metu. "ranch" sti
liaus mur. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000. 

_. . „ . 5% kamb. 15 metu mfir. **ranch" 
2608 W. 69th St. Chicago. III. 60S2S ant 50 p. sklypo. Prie 79 Ir Rock-

well. 2 vonios, oentr. vėsinimas, 
įruoštas rūsys. GaraSaa. Rimtas otr-
kinvs. 

11 butu, 10 meto, 2-fc ankstu 
mflr. namas prie 71 tr CaUfornia. 
$152,00*. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st 8 t — Tel. 9254015 

TFLEF. V7A 5-2787 

DAŽYMAS 
Iš vidaus ir iš lauko 

Teisingos kainos. Svarus darbas. 
TEL. 499-1994 

G e L e s 
Vestuvėms, banketams, laidottrvSm* 

tr kitokioms progoms 
O U 2 A U S K Ų 

Beverry Hills Gelinyčia 
2443 W. A8rd Srrpet. CbJoaito. riUBats 

Tel. P R 8-0S33 — PR 8-0834 

Skelbkites "Drauge". 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St# CL 4-2390 

STEBĖKITE 
Modernus, 14 metu. 5 kamb. (3 

mieg.) mūr. namas, be to 3 kamb. 
jrengta pajamoms su atskira virtu
ve ir vonia. Garažas. Arti tarp nau
ju gražių namų. Marąuette pke. Naš
le nori $27,000. 

Prie Ford Ctty 5% kamb., 8 me
tu modernus mūras, apie 40 pėdu 
sklypas, 1% auto garažas. $22,900.00. 

Liuksus 4 butu mūras arti Maria 
High. Naujas gazu šild.. alumln. lan
gai, mūro garažas, platus sklypas. 
$45.000. 

9 kamb. švarus mūras. Bevelk 
naujas garažas. Naujas gazu šildy
mas. Prie Califomijos, Marąuette 
Pke. $20,409. 

2 aukštu mūras. 1 didelis butas, 
laisva, graži biznio patalpa, prie jos 
3 kamb. butas, 2 auto garažas. Apie 
40 p. sklypas. Marąuette pke. $20,000. 

Pigus lotas dviem butam statyti 
Marąuette pke. 

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS : 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Mapiewood Av., CL 4-7450 

EXPER'D JOURNEYMEN MACHINISTS 
BORING M U L MACHINE OPERS. 

MILL1NG MACHINE OPERS. 
Bench Machinists - Also Tool 8C Die Makers 

MASTER MACHINE AND TOOL COMPANY 

9900 Franklin Avenue Franklin Paric, Illinois 

i ve a n w o r i n e x a s 

MACHINISTS 
MACHINI OPERATORS 

AT ONCE 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

R E A L E S T A T E 

Permanent jobs on non-government work. Top pay, hoe-
pitallzation, medicaU life iasoranca, «m««ttl vacations, rettr©-
ment and other benefits. 

PERMANENT EMPLOTMENT 

Estabushed company now in its SOtii year. 

Call, write or contact Richard Vollraw 
PHONE (713) 835-3731 

D R E S S E R I D E C O 
P- O. Box 3350 Beamnont Texas 77704 

D3ECO RIG AND EQUTPMENT OPERATIONS 
An S<jual Opportrinlty Ernpl-oyer 

D Ė M E S I O I 

SALES • M0RT6A8ES • HANA8ENENT 

Manber oi ML.8. 

ALEX ŠATAS —REALT0R 
Mate offlee 5727 W. Cermak RA* Cicere, Illinois. TeL OL 6-2233 
Turime šimtus namu Bervryne, Cteeroj, Rlverside, La Gransje Park 

ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mušu įstai-
ea ir išsirinkti iš katalogo. 

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perką pas Lieponį! 

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

i. UEPONIS 
Marquette Pk., 6211 So, VYestem PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieriiais nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai vtk. 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO. HALSTED STREET Tetef. — OA 5-7252 
DIDELIS PASnUNKTMAS rVATRIAUSrŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

I I I H U I I I I H I I I H — i r m i l M I I I " ' " " " " f — • Į T U I T T ' f c / M '. ^ I M s r̂  

I rya bfoliai ^ede 
— M I I u launoje įo<a Leoasad b zna&ie. 

"uotrauko^e matyti trečiosios Faherty iauac ; .: fegya •-mtL-X)£ tH 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 w S3fd STREET TEL. 47 i 4332 i 

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JI B M M I B O 

pastų a r telefonu LU 5-9500. 

Knygos suskirstytos pagal savo tur ini } 10 skyrių b* 
sugrupuotos alfabeto eile 

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuviu autorių 
anglu kalba knygų i r ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gaut i DRAUGE. 
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A. A. MAGDALENĄ GINTNERIENŲ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

Kovo 11 dienos ankstyvą ryt
metį ant mylimo vyro Antano 
rankų amžiams užgeso Magda
lenos Vasiukevaėttitės - Gintne-
rienės gyvybė. Dar tik prieš 
trejetą valandų abu drauge su
grįžo iš popietinės pamainos 
darbų ir prigludo ramiam nak
ties poilsiui. Netrukus Magdu-
tė ima skųstis skausmais krū
tinėje. Šaukiasi gydytojo pagal
bos, skubiai ruošiamasi ligoni
nėn. 

Gyvenimo takais 
Magdalena Vasiukevičiūtė -

Gintnerienė — Suvalkijos duk
ra, gimusi Sintautuose, stambių 
ūkininkų šeimoje. Ji buvo iš ke
turių brolių ir dviejų seserų vy
riausioji. Mokosi Kudirkos Nau
miestyje, šakių gimnazijoje ir 
1925 metais baigė mokytojų se
minariją Marijampolėje. Ji mė
go jaunimą ir jausdama, kad 
jaunai Lietuvai reikalingi moks
lo žmonės, pasirinko mokytojos 
profesiją. Neprikl. Lietuvoje pa
siaukojo besimokančiam jauni-
mui, mokytojaudama Lekėčiuo
se, šakių apskr., Vaskonių pr. 
mok. Radviliškio valsč., Daugų, 
Alytaus apskr., ir Žiežmariuose, 
Trakų apskr., iš kur drauge su 
tūkstančiais kitų lietuvių, ar
tėjant bolševikams j Lietuvą, 
pasitraukė į vakarus. 
Vaižgantas palaimino vedybas 

Magdutė dar mergaitė Ku
dirkos . Naumiestyje mokėsi 
drauge su Antanu Gintneriu. 
Jie beveik iš tėviškių kaimynai, 
nes Antanas iš Meištų kaimo, 
prie pat Kud. Naumiesčio. Nuo
širdi pažintis juos lydėjo aštuo
nerius metus. 

Kai tik abu atsistojo ant ko
jų. 1928 m. spalio 30 d. Kaune 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje 
kan. Tumas Vaižgantas palaimi
no jų moterystę. Antanas ir 
Magdutė Gintneriai 42 metus 
su viršum dalinosi džiaugsmu 
ir vargu ir drauge nuėjo gražų 
vedybinio gyvenimo kelią, šiais 
metais juodu prisimindavo, ka
da prieš 50 metų pirmą kartą 
juodu susitiko ir susipažino Ku
dirkos Naumiesčio gimnazijoje. 

BMJTO amarą nubiOskė juos l 
Hanau lietuvių stovyklą. Po ke
leto nevilties metų į ramesnio 
gyvenimo krantą — Ameriką 
atvyko 1949 m. Magdutė tuojau 
pradėjo dirbti Bell & Hafter Co. 
ir čia išdirbo dvidešimtmetį be 
pertraukos. Antanas savo su
manumu vienas iš pirmųjų gra
žiai kūrėsi Chicagoje. 

Geroji širdis 
Gražiai įsikūrusi Gintneriu 

šeima nesiekė asmeninės nau
dos. Antanas plačiai išsiskleidė 
lietuviškoje veikloje, o Magdu
tė visa širdimi prisirišo prie 
namų. Ji dirbo iki paskutinės 
mirties dienos ne tam, kad bū
tų troškusi žemiškų turtų, bet 
kad pagal jos būdą darbas jai 
buvo kasdieninė malda ir Dievo 
palaima. Ji uždirbtu centu dali
josi su savo giminėmis, arti
maisiais ir mokslo draugais. 

Paskutinės svajonės 
Paskutiniuoju metu jautė ne

galavimus, šį pavasarį žadėjo 
išeiti į pensiją. Užsirašė keliau
ti | Kankinių koplyčios Romo
je, pašventinimą ir ta pačia pro
ga tikėjosi aplankyti Liurdą su 
tvirtu tikėjimu, kad jos malda 
į Švč. Mariją jai sugrąžins pra
dėjusią irti sveikatą. Ji buvo gi
liai religinga, jos lūpose dažnai 
buvo maldos žodis. Žadėjo dar 
pakeliauti ir po Ameriką. Ji bu
vo užsitikrinusi ramų gyveni
mą. 

Paskutinis sudiev 
Petkaus koplyčioje gėlių ap

supta ji ilsėjosi prieš paskuti-! 
nę kelionę. Atsisveikinti atvyko Į 
get. kons. dr. Petras Daužvar- j 
dis su žmona. vysk. V. Brizgys. Į 
kun. prof. F. Dambrauskas, i 
sintautiečių pulkai, organizacijų į 
atstovai ir daug a, a. Magda» 
Ienos bičiulių. 

Kopryftioje nuoširdžia malda J 

atsisveikino kun. J. Juozevičius i 
ir kun. J. Kuzinskas. Velionę' 
atsisveikino organizacijų atsto- ] 
vai. 

Atsisveikinimo akademijai va! 
dovavo ir žodį tarė Mokytojų 
sąjungos vardu mok. J. Tamu
lis, Baifo cv direktorių ir dar
buotojų vardu A. Dzirvonas, 
Šaulių cv — kun. B. Sugintas, 
LB Chicagos apygardos — J. 
Jasaitis, Lietuvių paštininkų są
jungos — J. Tiiūnas. SLA 21 
kuopos ir Šakių klubo — A. 
Didžbalis, Liet. Žurnalistų s-gos 
Chicagos skyr. vald. — mok. 
M. Peteraitienė, bendradarbių 
— V. Morkūnas ir sintautiečių 
— P. Palubinskas. Kalbėjusieji 
iškėlė velionės, kaip taurios lie
tuvės moters nuopelnus savo 
kraštui ir jos jautrią širdį ar
timui. Ypatingai jautriu žodžiu 
a. a. Magdalenos gyvenimo ke
lius išsakė P. Palubinskas ir k t 

Kovo 14 d. didelė minia žmo
nių palydėjo velionę į švč. M. 
Gimimo Bet. parapijos bažny
čią Marcniette Parke, kur šv. 
Mišias atnašavo kan. V. Zfika-
rauskas. pasakydamas pamoks
lą ir pažymėdamas, kad a. a 
Magdalenai už ios darbus tė
vynei ir artimui Aukščiausias 
amžinajame gyvenime mroins 
nevystančios garbės vainiką. 
Šoniniuose altoriuose šv Mišias 
atnašavo kun. J. Borevičius. SJ, 
ir kun. Vvt. Basanavičius, j 
MIC. Pamaldų pradžioje ir fiį| 
metu nuotaikinsrai skambėk P. Į 
Matfuko smuiku Ave Mariia ir 

taras P. Nemeikša, akių ligų 
gydytojas ir Aklųjų instituto 
direktorius Kaune. 

Marytė jį labai mylėjo ir jo 
mirtį skaudžiai pergyveno. O 
kai ji neteko ir savo artimųjų 
draugų, abiejų Žmuidzinavičių 
atrodo, dvasiniai palūžo. Jos 
sveikata ėmė silpti. Gavusi leu
kemiją, tirpo kaip deganti žva
ke. Tesūtei ramiai mylimoji Ma
rytė tėvynėje, kurią mylėjo ir 
kuriai daug nusipefaiė. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. kovo mfen. 23 d. 

NEUŽMIRŠTA 
NETURTINGŲJŲ 

Vatikano valstybės sekreto-
įrius kardinolas Villot Jungtinių 
Tautų žemės ūkio ir mitybos 

. _ _ m m m g j _ » _ _ _ - M — ^ m t m m m m m — — — — _ — . į FAO organizacijos konf erenci-

MARIJOS NEMEIKŠAITES NETEKUS Į"Į Z"t'<m^T'm^' 

Lietuvių fondo suvažiavime CMcagoj spaudos žmonės 
kun. J. Prauskis, p. Juodvalkis, P. Dirkis. Nuotr. 

Iš k. į d.: 
V. Noreikos 

J . NARŪNE 
A. a. Marija Nemeikšaitė po kė, jai pastoviai globojant. Dr-

sunkios ligos mirė Kaune per-1 ja išleido vaikams žurnalą "Vy-
eitų metų sausio 23 d., sulau-1 turys", kuriame bendradarbia- fe^^ntas y ^ t n u r o d ė , kad 

se kraštuose. Pabrėžęs FAO or
ganizacijos per 25 metus pasiek
tus laimėjimus ūkiniai besivys
iančių kraštų pažangos kėlime, 

kusi 83 metų amžiaus. Ne tik ' vo Vytė Nemunėlis, D. Cibas, 
kauniečiai, bet ir daugelis kitų į Butkienė, Tamulaitis, Step. Zo-
lietuvių, tiek Lietuvoje, tiek iš
eivijoje pažinojo geraširdę Ma
rytę Nemeikšaitę, visą savo gy
venimą pašventusią labdarai ir 
vaikų auklėjimui. Nepriklauso
moje Lietuvoje ji pasižymėjo 
plataus masto pedagogine veik
la. 

M. Nemeikšaitė gimė 1886 m. 
rugsėjo 1 d. Jaunutė liko našlai
tė. Užaugo tarp Žemaitijos kal
nelių, tarp ošiančių pušų, dide
liame dvare, Emilijos ir Vlado 
Putvinskių garbingoje šeimoje. 
Jų humaniškumo, teisingumo 
ir geradarystės idealais persiė
mė jaunoji Marytė ir prisirišo 

barškąs, A. Giedrius, šių eilu
čių autorė ir kiti. 

vis dar daugelis milijonų žmo
nių kenčia alkį ir trūksta rei
kalingiausių prag>Tveaumo prie
monių. Katalikų Bažnyčia viso-

1944 m., sovietų rusams arte- i mis išgalėmis siekia įgyvendinti 
jant, Marytė atsisakė trauktis j socialinės popiežiaus enciklikos 
j Vakarus, sakydama: "Kaip j "Populorum progressio" dėsnius 
galėčiau palikti mylimus vaikus , arisų tautų gerovei kelti ir akty-
ir darbą darželiuose?" Ji neap-iviai prisideda prie visų tarptau-
leido savo pareigų ir liko ištiki-1 tinių organizacijų socialinės 
ma savo tėvynei. Nebėgo nė dak i veiklos. 

SVARSTĄ PASAULIO TAIKOS 
KLAUSIMUS 

Tarptautinė popiežiškoji stu
dijų komisija "Justitia et Pax" 
(Teisingumas ir Taika) Romo-

prie "Putvinskių Šeimos,' tartum | & svarstė pasaulio taiką liečian-
suaugusi su jais į vieną kamie- Į č i u s klausimus. Posėdžiuose da-
n ą lyvavo dvidešimties Europos, 

M. Nemeikšaitė turėjo vie-1 Azijos, Afrikos ir Abiejų Ame-
nintelį brolį Juozą Nemeikša.' rikų kraštų atstovai, bei kata 

sol. Brazio giesmės. A, a. Mag
dalena mėgo poeziją, pati rašė 
eilėraščius ir juos deklamuoda
vo artimųjų tarpe, mėgo smui
ką ir religines giesmes. Jos va
lia šiandien išpildyta. 

Į šv. Kazimiero lietuvių ka
pines palydėjo minios žmonių. 
Laidotuvių eisenoje dalyvavo 
daugiau kaip 100 automobilių. 
Kapinių koplyčioje apeigas at
liko kan. V. Zakarauskas, žodį 
tarė kun. J. Juozevičius. 

Prie duobės žodį tarė kun. 
Sugintas Benediktas. Kan. V. 
Zakarauskui atkalbėjus Viešpa
ties Angelas, sugiedota Mari
jos giesmė. 

Paskutinį patarnavimą velio
nei suteikė nešdami karstą, vi
si sintautiečiai: J. Vasiukevi-
čius, K Skaisgirys, P. Nenius, 
J. Tamulis, V. Šuopys ir P. Pa-
habaiskas. Po laidotuvių apie 
250 asmenų drauge su velionės 
giminėmis Gold Coast Inn salėje 
buvo susirinkę užkandžių. 

Prie kapo giliame skausme 
parimo mylimas vyras Antanas, 
sesuo Aldona, broliai — Vytau
tas, Algirdas ir Juozas ir brolis 
Jonas Lietuvoje, jų šeimos ir 
daug artimų velionės prietelhj. 

•Jurgis JaniLŠaitis 

Jie abu aukštuosius mokslus 
ėjo Maskvoje. Juozas studijavo 
mediciną, o Marytė lankė Aukš
tuosius pedagoginius kursus. 
Vėliau ii baisrė Berlyne Froebe-
lio pedagoginius kursus, kurie 
ją T>aruošė plačiai pedagoginei 
veiklai savam krašte. 

Kaune Marytė Nemeikšaitė 
atidarė širmąjį FVoebelio siste
mos vaikų darželį. Po to ji įstei
gė kelis darželius varguomenės 
gyvenamose vietose, vyriausy
bei pritariant ir finansuojant. 
Vėliau atsirado visas darželių 
tinklas, ne tik Kaune, bet ir ki
tuose miestuose, neišskiriant nė 
Kaipėdos krašto. 

Prieš organizuodama nauius 
darželius, pedagogė M. Nemeik
šaitė turėdavo paruošti tinka
mą personalą. Dėi to skubiai 
įsteigė vaikų darželių vedėjom? 
kursus Kaune. Attikusi didel; 

paruošos darbą (mokymo prie
monės, žaislai, vaikams pritai
kyti baldai, tinkamos patalpos 
ir kt.) Marytė sparčiai ėmėsi 
atidarinėti vaikų darželius ir 
vasaros aikšteles visuose Lietu
vos miestuose. Trumpu laiku 
sugebėjo paruošti didelį skaičių 
auklėtojų — specialisčių. 

Velionė gerai mokėjo vokie-' 
čių kalbą .Atsimenu, kartą da
lyvavo tarptautiniame pedago
gų kongrese Vakarų Europoje. 

Be to, Marytė buvo Motinoms 
ir vaikams globoti organizacijų 
sąjungos veikli narė, organiza
vo ir redagavo "Motinos ir vai
ko" žurnalą, redakcinei komisi
jai talkinant. Ji Įsteigė peda
goginę "Lietuvos vaiko" drau
giją, kuri per visą Nepriklauso
mybės laikotarpį sėkmingai vei-

infe con t know 
wherewe'regoing 

if we dorft know 
whereweare. 

CENSUS 

CENSUS uM Ei APRiL 1 

Mkų Bažnyčios delegatai. Ats
kiros studijų sekcijos nagrinėjo 
taikos ugdymo, žmogaus teisių 
gynimo, rasizmo, iškreipto na
cionalizmo, mažumų persekioji
mo ir kitas temas. Baigiamaja
me posėdyje buvo priimtos re
zoliucijos, kuriose reikalauja
ma tarptautinėje plotmėje į-
steigti Aukščiausią pasaulinį Ko
mitetą žmogaus teisėms ginti ir 
Tarptautin; tribunolą, galintį 
pasmerkti tuos kraštus, kuriuo
se pagrindinės žmogaus teisės 
yra pažeidžiamos. Kitose rezo
liucijose griežtai pasmerkiamas "Drauge" jau galima gauti nau-
genocidas — atskirų tautų nai- j jaj išleistą informacini leidinį 
kinimas, politinių ir karo be-1 
laisvių kankinimas bei tautinių 
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mažumų ir kitokios rasės ar ti
kėjimo asmenų persekiojimas 
bei nelygus traktavimas įstaty
minėje, materialinėje ir kultūri
nėje plotmėje. 

— Amerikoj ligi 1975 m. 
reiks 200,000 naujų mokytojų, 
129,000 šoferių, 14,700 elek
tros inžinierių, 175,000 sekre-
torių,na ir 600 šaltkalvių. 

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

D R A U G A S 
CHICAGO. ILLINOIS 60629 

A. -j- A. CHARLES J. PANSIRNA 
(FOTOGRAFAS) 

Mirė 1970 m. kovo mėn. 21 d., 12:30 vai. ryto. 
Gimę Lietuvoje. Raseinių apskr, Betygalos parapijoje. 

Amerikoje iigyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdę žmona Sophia pagal tėvus Lapinsky, duk

tė Ona Neverko, anūkas David Neverko, švogerkos Bernice 
Sauleiko, Pearl Bolt, švogeris Jonas, Monika Sonor. š v o g e m 
Juozapas, Margaret Alongi. švogeris Sam, Eva Butkus, švo
geris Antanas, švogeris Jurgis Lapinską su žmona Agnės ir 
švogeris Edward Lapinskas ir jų šeimos, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M Phillips koplyčioje. 3307 S. 
Lituanica Ave. Antradienį, kovo 21 dieną 8:30 vai. ryto bua 
lydimas iš koplyčios į Dievo Apveizdos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Fa pamal
dų bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Visi a. a. Charles J. Pansima giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, anūkas, švogerkos, švoge 
riai ir visi kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401. 

P E T K U S 
- T Ė V A S IR Š O N U S — 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 Ist St. Teief. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnha!l 3-2108-09 

AffiSTS AUTOMOBILIAMS STATYTI • 

4543 West GSrd Street 

mw~r~" - - T J 1 

KAIP SUDAROM! 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. teis. Pranas Su-
ias. 

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

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

Knygos kaina 3 00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO f 
MR . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West l l l t h Street 

Didžjaoeias Paminklo Plang 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — GEdarcrest 3-6335 
Vienas Klokaa nno kaplnhj 

< 

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

DOVYDAS P, GAIDAS — GERALDAS F, DAIMID 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Califernia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

Pasinaudokite Draugo „Gassified" skyriumi 

• 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMIHKLel 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, 111. 60629 

ČESLOVAS VrTKATJSKAS 
District Manager 

TeL: 585-0242: 585-0243 

F R A N K Z A P 0 L I S 
10% — 20<%—30% pifftaa mokčsit 
už a.pdr*ud* nuo agni** Ir automo
bilio pas 

320A\į Wast 981h Street 
Čtrtcago, HliDOi.-

Td. GA 4-SM4 te 6 R 6-4339 
• M M K "•; IPMcMPrai 

A. V IL IMAS 
M O V I N O 
Apdrausta* periiranstymas • 

— Įvairią itstarao — 
823 WEST 84tii PLACE 

Telef- — FBontier 6-18S2 

Romia te ^m, "Braug* 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimų Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C LACK IR SCNOS 
n 

3424 W. mh Street 
2814 W. 28rd Plaee 

TeL REpabBc 7-1213 
TeL Vlrgl^a 7-6672 

PETRAS BIEUONAS 
4348 S. CaHfora^ Ave, TeL LAiayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 So. Utnan^a ATO. Te!. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
iS54 S HaLHed Street TeL YArds 7-19LI 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Utnanica Ave. TeL YA 7-1188-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
!446 S. 50tB Av*»,, CVero. (II T*i OL C-100S 



DRAUGAtS, piraaadJeuia, 1970 m. kovo niėn, 23 d. 

x Sol. Janina šaraienė atliks 
programą, dantų gydytojų ruo
šiamam kartūnų baliuj. Solistei 
akompanuos pianistas Alvydas 
Vasaitis. 

X Gausios aukos stiprina 
spaudą. "Draugą" aukomis po 
5 dol. parėmė: 

St. Pabrinkis, Cleveland, 
Al Varnas, Ghdcago, 
kun. J. V. Kluonius, Skidway 

Lake, Mioh., 
Janina Milaknis, Arlington. 

Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
X Eugenijus Sinkevičius, 

Warcester, Mass., prisiuntė 
"Draugui" 7 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

* Filisterių Skautų sąjungos 
Chicagos skyriaus ruošiamos 
rekolekcijos Įvyks kovo 26, 27 
ir 28 d., 8 vai. vakaro, Jauni
mo centre. Rekolekcijas praves 
kun. J. Kubilius. Visi F93 na
riai ir jų artimieji kviečiami 
dalyvauti. 

x A. a Juozas Adominas po 
trumpos ligos mirė kovo 21d. Šv. 
Šeimos viloje, kur jis ilgus metus 
ėjo ūkvedžio ir kitas pareigas. 
Velionis paliko žmoną Elzbietą ir 
sūnų kun. Stanislovą Adominą, 
Šv. Šeimos vilos direktorių ir vy
riausią kapelioną. Bus pašarvotas 
viloje pirmadienį, kovo 23 d., apie 
6 vai. vak. Laidotuvės bus iš Sv. 
Šeimos vilos koplyčios ateinantį 
trečiadienį, kove 25 d., 10 vai. 
ryte. 

X Inž. Vytautas KamantaS, 
Birutė Navickienė, dr. Antanas 
Razma ir Vitalis Umbrasas iš
rinkti atstovauti JAV LB Le-
monto apylinkei Chicagos apy
gardos suvažiavime. 

x Julija Cijūnėlienė yra 
pakviesta Dzūkų dr-jos koncer
te pravesti orogramą. 

X Povilas Dirkis balandžio 4 
d. Alvudo metiniame susirinki
me 7 v. v. skaitys paskaitą: 
"Psichologinių ligų priežastys". 

x Leonardo Valiuko vado
vaujama JAV LB informacijos 
komisija, puikiai atlikusi savo 
uždavinį Vasario 16 minėjimo 
proga, dar plačiau j amerikiečių 
visuomenę išeiti ruošiasi birže
linių Įvykių minėjimų proga ir 
kaip galima plačiau pristatyti 
mūsų tautos genocidą. 

x JAV LB Centro valdyba 
prašo apygardų ir apylinkių 
valdybas skubiai pranešti nau
jai išrinktų valdybų adresus, 
kad, Įvykus pasikeitimams, ne-
eusitrukdytų informacijos per
siuntimas. 

Stud. Marius Kasniūnas, 

Chicagos visuomeruninka: pas Rockforcio 3alfo darbuotojus Foto archyvo 
iėšų telkimo komiteto nariai ir Chicagos apskr. Balfo pirm. V. Šimkus 
(I-mas iš deš.) Rockforde Balfo susirinkime rodė filmą apie Jaunimo cent
rą ir ga,vo filmavimo aparatui nemažai aukų. Iš k.: kun A. Kezys, S.J.. 
Įižd.). J. Janušaitis į spaudos reik.). Pocienė. J. Evans (pirm. į. Sėdi iš k.: 
St. Semėnienė (vicepirm. i ir Pocius (Balfo pirm. Rockforde 1969 m.). 
Trūksta E. Vilutienės, kuri fotografavo. 

AKTYVIŲJŲ LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄSKRYDIS 

JAV lietuvių studentų sąjun- poziumui ruošti. Komiteto pir-
ga, įkurta 1948 m. ir apjungusi mininkė, jo nariai ir LB dar-
(beveik visą mūsų studentiją, buotojai pateiUė pianešimus, ia-

į pastaruoju metu išgyvena orga- formacijas raštu ir žodžiu, i š ' ghingtone bus 
nizacinę krizę. Keli paskutiniai kurių susidarė ruošiamo sąskry 

'suvažiavimai nebuvo gausūs džio vaizdas. 
j sLaaičiumi ir nedaičingi, o pas- Suvažiavimas įvyks š. m. ge-
Į kutinis, įvykęs pereitų metų ru- gūžės 2—3 dienomis Illinois 
; denį, visiškai nepasisekė. Tam universiteto patalpose. Studen-
i tikrą, kad ir ne taip skaudžią tai kviečiami bendram ir lais-
tkrizę, pergyvena ir liet. studen- Vam dialogui. Dalyvaus apie 50 

j tų organizacijos. _ 6 0 studentų, kurie kviečiami 
Tai matydama JAV LB centro n e kaip ideologinių organizacijų 

valdyba, norėdama mūsų studen- atstovai, bet asmenišku pagrin-
tijos organizacinę veiklą pagy- du. Nustatyta ir amžiaus riba: 
vinti, susirišo su eile mūsų stu- 17 27 metai. 
dentų, kuriems teberūpi lietu-j Sąskrydžio eigoje jaunimas 

: viski reikalai. Buvo sudarytas akademinėje atmosferoje galės 
j komitetas liet. studijuojančio '•• laisvai išsikalbėti, išnagrinėti į-

Vil.ja Kerelytė. Chicagos Aukšt. Į jaunimo simpoziumui ruošti. Į vairias studentijai aktualias 
lit. mokyklos 7 fcL mokinė, mokslei-1 jį pakviesti mūsų studentijai ir 1 problemas ir paruošti planą, 

; L ^ r o Toj5 V. N S Š \ i * f ! "Trr3?.**?*stu-•• i-* M J * « * —***»— 
įdentai, aktyviai dirbą liet. stu-. m ą ^ būsimą studentų veiklą. 

X Įvairaus dydžio deimantai, | dentų organizacijose. Komitetą ! p a t į programa bus vyadoma 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— Kun. dr. Titas Narbutas, 
Sv. Kryžiaus lietuvių parapijos j 
klebonas Daytone, Obio, ne tiki 
gyvai rūpinasi savo parapijos 
pastoracija, bet taip pat randa 
laiko rašto plunksnai. Jau pa
ruošė leidinį apie a. a. kun. A. 
Sušinską ir naują laidą "FJen-
chus", kuriame pateikiama ži
nių apie lietuvius kunigus įvai
riuose pasaulio kampuose. 

— L. D. K. "Birutės' d-ja, 
Los Angeles skyrius, savo meti
niame susirinkime išsirinko nau
ją valdybą: A. Dudienė—pirm., 
S. Šakienė vicepirm., T. Mic
kevičienė sekr., Pažiūrienė— 
ižd., Raibienė — narė, K. Dovi-
daitienė — narė, T. Sereikienė 
— kandidatė. Revizijos komisi
ja: J. Radvenienė, M. Vaičienė, 
O. Balčiūnienė. Naujoji valdyba 
pradėjo intensyviai ruoštis ar
tėjančiam tradiciniam pavasario 
baliui, kuris įvyks gegužes 16 
d. šv. Kazimiero parapijos salė
je. 

— Lietuvos pasiuntinybė Wa-
lankoma gegu-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
AB MONTESSORI 

MOKYKLOJE VAIKAS GALI 
DAEYTI KA J IS NORI? 

Kovo 12 d. Vaikų nameliuo
se įvykusiame tėvų ir draugi-. 

susirinkime, vedėja D. Pet- ! Jis P a d ė t a s korporacijos prezi 

mokslą pasakė ir vėliavą pašven 
tino kun. Juozas Vaišnys, SJ. 

Po pamaldų jaunimo centro 
apatinėje salėje vyko kuklus 
korporacijos atkūrimo aktas. 

jos 
rutytė apibudino "laisvės" su
pratimą Montessorinėj aplinkoj 

diumo nariams — J- Savickui, 
J. Vaičiūnui ir H. Žemeliui — 
įnešus į salę iš krikšto tėvų St. 

Daugelis yra susidarę klaidingą, 
lais- I *r St. Vanagūnų perimtą korpo-savoką apie "Montessonnę 

vę". Grynai dėl neužtenkamo 
įsigilinimo ir tik labai paviršu
tiniško M. Montessori principų 
pažinimo, jie skelbia jog mon-
tessorinis auklėjimas leidžia 
vaikui daryti ką tik jis nori ir 
patenkina visas j ° užgaidas. 

racijos vėliavą. 
Prezidiumui skirtasis stalas 

prasmingai buvo papuoštas kor
poracijos tikslus vaizduojančio
mis emblemomis: Lietuvos ir 
korporacijos vėliavomis, korpo
racijos herbu, lietuvių tauto-

P. Petrutytė pabrėžė, jog M. I dailės kryžiumi, Baltijos juros 
Montessori niekuomet ne tik 
nepriėmė šių idėjų, bet jas 
smerkė kaip žalojančias vaiko 

žės 2 d. 

brangenybėmis — gintaro išdir
biniais. 

"Romuvos" atkūrimo aikto 
programą pravedė daugelio šios 
šventės reikalų tvarkytojas, pre 
zidiumo narys J. Vaičiūnas, tech 
niniuose reikaluose talkinamas 
prezidiumo nario J. Savicko. — 
Sugiedojus Lietuvos ir Latvi
jos himnus, prezidiumo narys 
H. Žemelis pateikė trumpą "Ro 
muvos" korporacijos istorinę 
apžvalgą ir perskaitė gautus 
sveikinimus raštu. 

Programos vadovo J. Vaičiū
no pakviestas, pirmasis žodžiu 
romuviečius sveikino artimus 
jiems tikslus turinčias latvių 
stud. korporacijos "Beveronia" 
atstovas inž. Maisters. Po jo 
seikė Vytauto Didžiojo univer
s i te te Kaune veikusiųjų "Rcraiu-

Dr. Feliksas Zubinas, dir-
įaunatviška energija ir užsispy- a u k s ° apyrankės, sagės ir kito- \ sudaro: pirmininkė Audronė I ;-endro forumo, simpoziumo irj bąs Quincy, BL, Veteranų li-
rimu daug prisidėjęs iš Chica- Į kios puošmenos, auksiniai ir I Kubiliutė, vicepirm. Povilas į atskirų darbo būrelių principu, goninėje, buvo gražiai aprašy-
gos miesto vadovybės lietuvišką ! paprasti laikrodžiai dideliame I žumbakis, nariai _ Vitalija Rui i Kultūrinės temos — liet. kul-1 tas "The Herald Whig Quincy" 
oavadinima Lithuanian Plaza | pasirinkime A. Tvero krautu- : bytė, Algis Augaitis, Laima Nai . tūrinis gyvenimas, galimybės į į laikraštyje, kartu įdėta ir dak-

vėje, 2646 W. 69 S t jnytė (visi čikagiškiai) ir Algis i jį įsijungti, patriotizmas kaipitaro nuotrauka. Plačiame 
pavadinimą 
Marųuette parko lietuvių gyve-
naim&a kolonijai. Už ką ir L. 
Jūrų <kautijos buvo apdovano
tas ordinu. Mariui ordiną pri
segė L. Jūrų skautijos vyriau
sia skautininke Z. Juškevičienė, 
Ghicagcs jūrų skaučių-tų tuntų 
sueigoje. Įvykusioje kovo 14 d. 

X Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su menine 
programa įvyksta š. m. balan
džio rnėn. 19 d., 3 vai. vakaro 
Cnicagoje. Personality Lodge 
banketų salėje, 4740 S. Cicero 
Avenue. 

Chicagos ir apylinkių lietuviai 
Ir organizacijos kviečiami va
karienės proga Įstoti į Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nemariai. Jiems 1 
įėjimo auka S10.00. Vakarienei j 
užsiregistruoti reikia ne vėliau | 
kaip iki š. m. balandžio mėn. i 
15 d. Registracijos bei informa
cijos reikalu kreiptis Į LF būs
tinę, 6643 S. Maplewood Ave., 
Chicago, 111. 60629, tel. 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus ko
mitetus bei įgaliotinius. (pr.) 

X Stasė ir Juozas Bacevičiai, 
Bell Rea! Estate savininkai, 
6455 South Kedzie Ave., Chica
go, šiame sezone aukoja Chica
gos Lietuvių Operai 100 dol. 
"Likimo galios" išlaidoms ma
žinti, (pr.) 

X L. J. S. "Puota jūros dug
ne" Įvyks bal. mėn. 4 d.. Wes-
tern Ballroom. 8:30 v. v. Staliu
kai tik su rezervacijomis telef. 
LA 3-5499. 3iiietus prašome 
atsiimti Playhouse, sekm nuo 
12 v. iki 2:00 v. r. L. J. & 

X Leokadijos Braždienės de-J 
likatesu krautuvė, 2617 W. 71st 
St. tel. PR 8-2030, be kasdie-

dvasią, vesdamos jį į palaidu-j 
mą ir sauvaliavimą. Montesso
rinėj aplinkoj vaikas elgiasi pa- j 
gal gyvenimiškus tiesos nuosta
tus. J is gerbia žmones ir daik
tus ir toji "laisvė" ribojasi psi
chologinėj, o ne intelektualinėj 
prasmėj. Laisvė yra supranta
ma, kaip ne leidimas daryti ką j 
j5s nori, o duota teisė jam pa
čiam apsispręsti ir pasirinkti 
kokį pratimą jis norėtų daryti 
pirma. Pabaigęs su vienu pra
timu, vaikas jį tada gražina į 
atitinkamą vietą ir tada jis tu
ri "laisvę" pasirinkti sekantį. 
"Trumpai tariant montessori
nėj aplinkoj, vaikas daro ne ką 
jis nori, bet tai, ką jis daro jam 
patinka." Jis yra laimingas ir 
patenkintas tvarkingai atlikęs Į vai" draugingų korporacijų at-
pratimą ir pats nori žengti pir- i stovų šilti ir prasmingi sveiki-
myn ir išmokti daugiau. , nimaii: "Grandies" — Alf. Par-

Būtų gerai, kad ir lietuvių gauskas, "Fraternitas Baltien-
visuomenė daugiau įsigilintų ir j sis" — Vyt. Končius, "Frater-
domėtųsi Montessori auklėjimo \ nitas Lituanica" Dr. Vyt. 
metodu, kuris galį duoti daug į Tauras, "Samogitia" — Ig. Se-
gero mūsų mažiesiems. A. S. I rapinas, "Filiae Samogitiae" — 

E . Dovilienė, "Sudavia" — Alg. 
Regis ir "Varpo" filisterio var
du — Ant. Kučys. Po kor-

„««,» , - i poracijų atstovų, Jaunimo cen-
1970 m kovo 7-01 Lietuvos [ ^ fc ^ j ė z u i t ų v a ^ u ^ 

'ROMUVOS" KORPORACIJA 
VEL GYVA 

Kaip geram pirkėjui dera 
Jisai eina tik pas Tverą. 

__ . . . , . - . , , . , akademinės veiklos istorijoje | g i r d sveikinimo žodį tarė kun 
rmė vertybe. Mokslo te- ; straipsnyje pažymima, kad dax ^ m ė t i n a diena. Prieš , Q I W , , 1 ^ , g j . 
— Lituanistika, lituarnsti-; taras yra baigęs Vyt. Dioziojo , vvtjuitn Didžic " ' 

Antanavičius (bostoniškis). .kultūrinė 
Buvo sutarta, kad komitetas m 0 s 

(sk.; paruoš simpoziumo programą. ^ auklėjimas, dėstymo priemo- į universitetą Kaune, yra buvęs ^ ^ ^ e a k a d e m i n i ų korporaci 
studentu :5o-! n u s a ^ s t y s darbų eigą bei gaires, nės ir galimybės, studentų Įta- i ligoninės direktorium Zarasuo-

«iai įvyks kovo 29 d. Ruošia 
Chicagos studentų ateitininkų 

* ei> tvuuai 
se ir vėliau darbavęsis pabėgė
lių stovykloje, kol emigravęs į 

o LB centro valdyba suteiks f i- i k a šeštadieninėse lit. mokyklo-
nansinę bei techninę paramą Lg, ^ kursų galimybės, moks-
suvažiavimo dalyviams. ; i o filosofijos klausimai. Visuo. j Venecuelą iš kur į JAV atvykęs 

Kovo 19 d. vakare LB centro meninės temos: Organizacijų {1959 m. Pažymėta, kad Zubino 

buvo įsirikia-jų tarpą iiaune 
vusi šauni "Romuvos" korpora-

Jos tikslai — tvirtos as-
araugove 

x Mečys Šimkus, tiksliai irf 
tvarkingai užpildo FEDERAL' vald. pirm. inž. Br. Nainys savo ' veikla, priemonės sumoderninti 
ir STATE INCOME TAX blan- i namuose sušaukė LB centro vai struktūrai, tarporganizaciniai 
kus. 4259 S. Maplewood Ave. 
CL 4-7450 arba YA 7-2046. 

(sk.) 

dybos narius ir spaudos atsto
vus, kuriems ir pristatė komi- j iom- (!-&< Aitu, 
tetą jaunimo sąskrydžiui — sim' s u amerikiečių 

CHICAGOS ŽINIOS 
RETAI GIRDIMA OPERA siųsti į New Yorko apylinkes. 

Paskuttinėmis žiniomis ir Chi-
Radijo stotis WGN kovo 28 i c a g°s P^to išnešiotojai jsijun-

d 1 vai. po piet tiesiog * l * 1 streiką. Tas sutrugdys 1: 
Metropolitan scenos transkuoja; ^^raugo 
Ričardo Strausso retai girdimą 
operą Ariadne auf Naxos. 

JAPONŲ DRABUŽIAI 

išsiuntimą. 
PARDUODA AUKŠT. 

MOKYKLA 

ryšiai su vyresniųjų organizaci-
Vliku ir k t ) , 
erganizacijom, 

liet. studentų pasaulėžiūros klau 
simai, aplinkos įtaka — nau
joji moralė, narkotikai, apatija, 
studentų santykiai su vyresniai
siais. Kodėl lietuviai profesiona
lai pasitraukia iš lietuviškos 
veiklos ? 

Bendro pobūdžio temos: Stu
dentų įtaka Jaunimo kongresui, 
lietuvis studentas ir raštija — 
liet. studento reiif.dmasis lietu
vių ir amerikiečių spaudoje. 

Pirmąją suvažiavimo dieną 

cija. 
menybės, uetuviškųjų genčių 
solidarumo ugdymas vienybės 
idėjai vykdyti, tų genčių kultū
rai bei istorijai tirti — jos ed-
lėsna buvo subūrę didelį skai
čių ideanstiniai nusiteSl-cusios 
betuviškosios studentijos. 

Deja, piktųjų kaimynų oku-

žmona Lietuvoje buvo dantų 
gydytoja, dabar dirbanti ligoni
nės laboratorijoj, gi jų sūnus 
Jonas yra baigęs inžineriją 

— Rasos Gustaitytės, žuvusio 
nuo komunistų gen. Gustaičio 
dukros, ir Jūratės Kazickaitės .. . . . . 
straipsniai pasirodo Washingto- f ^ f 8 . * * pirmojo našios ve^c-

, ., vv" ,,„r . . ~. los desamtmeeio viską išardė. 
no lancrašciuose. \vashington z 
Post" kovo 12 d. išspausdino 
J. Kazickaitės straipsnį apie JAV auftštų pareigūnų sunūs, 
kurių siekimai nesiderina su jų 
tėvų veikla. 

Providence vienuolijos vienuo-, . . . . 
lės tando parduoti Marywood ^ u z d a r i studentų posėdžiai, 

n ^^« ^, • J , . , , , , T-. +„ T-̂  vyresniesiems, nekviestiems stu-
Maždaus 3,500 Chicagos dra- aukst. mokyklą, Evanstone. UB \J . * 
.yia^Ai^g J , ^ ^ - m m~ . ^ Į J dentams ir netgi spaudos atsto-

buzdu siuvėjų susirinko miesto 1 . r 

** • » " * 1 1 _ ^ . _ ._ J~S-U-+~ a ^ r 0 ; vams nedalyvaujant. 
centre Civic Center plazoje, kur pastatus ir pusdešimto 
demonstravo prieš iš Japonijos i sklypą prašo arti dviejų mili-
importuotus drabužius ir audek
lą. Chicagos darbininkai už va
landos darbą gauna $3.25. Ja
ponijoje už valandą gauna 37 
centus, gi Pietų Korėjoje 7 cen
tus. Pigūs importai gali nukon
kuruoti vietinę rinką 

UŽMIRŠO APTE STREIKĄ 

Daugiau 250 laiškanešių 
Brooklyne, New Yorke, pasira
šė laišką, kuriuo prašė, kad ir 
Chicagos pašto tarnautojai pri
sidėtų prie jų iškelto streiko. 
Tik po pasirašymo jiems prasi
vėrė akys, jog nėra būdo kaip 

jonų dolerių 

skrustai. Jie mano, kad lietu
viams studentams lietuviški rei
kalai yra svarbūs. Reikia tik 
duoti galimybę iš įvairių JAV 
vietovių ir universitetų suvažia
vusiems studentams laisvai išsi-

Antrąją kalbėti. Tikimasi, kad patys jau 
dieną posėdžių eigą galės sekti i nieji studentai suras būdų ir 

naujų iketių savo veiklai pagy
vinti, (bk.) 

ir keletas šimtų svečių. 
Sąskrydžio ruošėjai nėra pe-

Po oficialiosios dalies sekė 
jaukios ir labai nuoširdžios šven 
tės seimininkų suruoštos vaišės, 
Jų metu buvo atnaujintos senos 
pažintys, sustiprinti bičiulystės 
ryšiai ateičiai. 

Išeinant iš šio jaukaus ir 'tik 
rai kultūringo pobūvio liko gi
liai širdin įstrigusi mintis, kad 
taurios idėjos, įgytos jaunystė
je, lydi žmogų visą gyvenimą. 
Nors daugelio galvas jau puo
šia sidabras, bet dvasia lakusi 
giedri ir jauna. 

Ig. Serapinas 

mnių skanių ir sveikų produk- Į laišką išsiųsti į Chicagą. Paš
tų, š. m. Velykoms paruošia! to tarnautojų streikas liečia ir 
margučius, raguolį, paschą, bab-1 kaikuriuos miestus kitose vals-
kas ir įvairių skonių tortus i m i jose įskaitant ir Benvyną ir 
specialiai: beržo šakas ir ežiu-. Ehnhurstą. Dienraščio "Drau-
kus. Paskubėkite su Chicagoj atkurtoji korporacija 

užsaky- go" skaitytojai kai kur negaus „ ^ ^ j Grigalauskas. St. Vanapanas, L. Garlauskas, Maisters — latvių "Beveroma" atstovas narys, 
mais, kad galėtume išpildyti. , laikraščio. Chicagos pašto įsa- j žemelis 
Tel PR S-2030. (sk.). ikymu, draudžiama " 

prez. narys, J. Savbk**s — prez. narys, £ 
Draugą" 1 A. Jakševičiaus. 

RoT.>uva" su Beveronia" atstovu. Iš k. į d.: J. Vaičiūnas 
re 

Oo^peraiūs, P. Martmėnas, L 

Bet nė siaubingas karas, nė 
skurdus stovyklinis gyvenimas, 
nė emigracijos su neįprastomis 
svetimuose kontinentuose įsikū
rimo sąlygomis prieš 40 metų 
"Romuvos" korporacijos steigė
jų tada į jaunas lietuviškosios 
studentijos širdis įžiebtų idėjų 
išdildyta nepajėgė. 

Tolimojoje Australijoje atsi
dūrę kelį jos našiai, 1966 m. pa
tys pirmieji ėmėsi iniciatyvos 
atgaivinti širdyse išnešiotą *'Ro 
muvos" korporacijos idėjinę ki
birkštį. 

Po ilgesnių pastangų ir inten
syvaus nedidelio būrelio romu
viečių darbo, 1970 m. kovo 7 d. 
vakare, prisimenant keturiasde
šimtąsias korporacijos įsteigimo 
metines, kukliai, be didesnės rek 
lamos, ir Chicagos padangėje 
sužėrėjo "Romuvos" korporaci
jos ištikimųjų narių iš Lietuvos 
atnešta ir širdyse išsaugota mie
la ir jauki jos liepsnelė. 

Reikšmingoji korporacijos 
atgaivinimo ceremonija pradėta 
ūkanoto vaf.caro prieblandoje. 
Šviežiomis spalvomis pasipuošę, 
romuviečiai su negausiu svečių Į 
būreliu iš jaunimo centro vyko 

'• j tėvų jėzuitų koplyčią šiai šven 
tei skirtųjų pamaldų ir naujo
sios korporacijos vėliavos pa
šventinti. 

va5l H. Mirusiųjų ^ gyvųjų Korpora- je . 
Trūksta ^'J03 na-rių intencija šv. Mišias Į no arkivyskupas 

Rober t Wilbur, lėktuvo pilotas, 
no r s ir keleivio peršau tas pajėga 
nusileisti Bostone su lėktuvu, ku
r iuo skrido 75 asmenys. 

Nuotr. M. Nagio 

STUDENTAI LAKŪNAI 

Civilinės aeronautikos biuras 
uždraudė lakūnams studentams 
skristi O'Hare aerodromo apy
linkės oro keliais. 

VIETNAMO VYSKUPIJOSE 

Keturiolikos Pietų Vietnamo 
vyskupijų Katalikų akcijos kon
gresas, šiomis dienomis įvykęs 
Saigone, svarstė temą: "Vietna
mo katalikų Bažnyčia visuotinės 
Bažnyčios problemų akivaizdo-

Kongresui vadovavo Saigo-
Nguyen Van 

Į atnašavo, šventei pritaikytą pa- j Binh. 
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