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Maskva fo nevadina keleivių 
grobimu 

Maskva. — Kermit Holt, Chic-
go Tribūne kelionių skyriaus re-

lefono būdelėj, niekas tau nepa
skolins, net ir IntourisL Yra paga-

daktorius, įspėja tuos, kurie iš ar-; liau Pan Am skelbimas anglų 
kalba propagandiniam leidi
ny Moscow Nevvs, bet ir ten nė
ra telefono numerio. Telefono 
numeris arba telefonų knyga so
vietuose yra "karinė paslaptis". 

Pagaliau, jei pakankamai pra
matąs kelevis Pan Am telefoną 
buvo gavęs dar prieš išskrisda
mas į Maskvą, paskambino ir pa
sitikrina, ar tikrai nėra vietos, iš
girsta visada, jog ne tik yra vie
tos, bet net aytuštis lėktuvas 
grįžta. Paprastai iš New Yorko 
išskrendama vidutiniškai tik su 
13 — 17 keleivių, o grįžtama su 
dar mažiau. Pan Am tada grįž
tančiam keleviui nusiunčia savo 
tarnautoją, jį paima, nuveža į a-
eordromą pasodina į lėktuvą ir 
prižiūri, kad Intouristo tarnauto
jai vėl nesugalvotų kaip nors jį 
"pagrobti". 

Kermit Holt toliau duoda tele
fono numerį, kurį reikia turėti 
prieš skrendant į Maskvą: 223— 
5183 ir 225—6406. 

timesnių santykių su sovietais no
ri padaryti didesnį "biznį" ir pri
mena kai kuriuos Pan American 
oro linijos patyrimus. 

Kelevis, kuris nori iš Amerikos 
nuskristi į Maskvą ir paskui vėl 
grįžti savo krašto lėktuvais, pap
rastai prieš grįždamas turi pain
formuoti vietinę oro susisiekimo 
agentūrą ir užtikrinti rezevaciją. 
Taip daroma visam pasauly, vei
kia jau tarptautiniais virtę nuos
tatai, keleivis to paties tikisi ir 
Maskvoje. Tik čia labai dažnai 
nustemba, kai nuvykęs į Intou-
rist, vienintelę kelionių agentū
rą, sužino, kad norimą die
ną Pan American lėktuve jau vi
sos vietos "užimtos". "Užimtos" 
dažnai ir kitą dieną. "Galimas 
dalykas, kad po kelių dienų Pan 
Am ir turės laisvų vietų, bet mes 
pasiruošę patarnauti ir siūlome 
pasinaudoti mūsų Aeroflot lėktu
vu, kuris kaip tik tą dieną skren
da, kada jums reikia, ir ten dar 
yra laisvų vietų." Keleivis, kuris 
nori greičiau iš Maskvos ištrūkti, 
o kiekvienas turistas to nori, ap
sidžiaugia tokiu pasiūlymu ir 
mielai keičia lėktuvą. Tokiu bū
du Intourist laimi keleivį, arba 
kaip Kermit Holt sako, piratiškai 
pagrobia keleivį iš Pan Am. 
Taip daroma visą laiką, o pasau
liui sovietai skelbia, kad keleiviai 
mieliau naudojasi sovietiniais lėk
tuvais nei amerikietiškais, ir pir
maisiais New York — Maskva su
sisiekimo metais, kurie prasidėjo 
1968 liepos mėnesį, jie pervežė 
10,000 keleivių, kai amerikiečiai 
tik 6,000. 

Dažnas gali paklausti, kodėl . . . . . . . . , , .. . . . . % . . .. Šiokio tokio sutanmo Bažnyčia keleivis nesikreipia rezervacijų . . l , . , , . ,Jncc . . ir vyriausybe buvo radusi 1966 

Hyden, Ky. 
išnešamas. 

kasyklų sprogime žuvo 38 angliakasiai. Vieno lavonas 

Connecticut gubernatorius 
užtikrina lietuvius 

Reikalauja 
socialinio 

teisingumo 
Varšuva. — Naujųjų Metų laiš

kas Lenkijos tikintiesiems rodo, 
kad ketverių metų Bažnyčios ir 
valstybės taika gali baigtis. Kardi
nolas YVyszvnskis, kiti vyskupai 
pareikalavo, kad komunistinė vy
riausybė duotų visą eilę garanti
jų: socialinio teisingumo, religinės 
laisvės, ir kt. 

reikalu į Pan American įstaigą 
Maskvoje? Jei yra susisiekimas, 
tai turi būti ir tos linijos agentū
ra. Taip, yra, bet tą įstaigą at
rasti, nežinant jos adreso ir tele-

metais, kai Lenkija šventė 1000 
metų nuo krikščionybės ir valsty
bės pradžios. 

WASHINGTONAS. — Naujai 
fono dar iš anksto, prieš išskren- į paskirtas Iždo sekretorius John 
dant, yra problema. Rusai Pan j Connally šią savaitę pradeda 
Am agentūrai neleido įsikurti pir
mame aukšte, prie gatvės. Įsikū
rė Metropolio viešbučio antrame 
aukšte. Neleido jai net iškabin
ti iškabos prie įėjimo, ir Pan Am 
galima pastebėti tik iš mažo įki-
juoto globuso įstaigos lange, ant
ram aukšte. 

Keleivis pagaliau tikisi, kaip 
irgi visur pasauly daroma, tele
fono knygoj susirasti Pan Am ir 
patelefonuoti apie skridimą, bet 
ir vėl nauja problema: nėra tele
fono knygos! Jos nerasi jokioj te-

"treniravimąsi" naujam darbui, 
susipažįsta su įstaigos bendra
darbiais ir visomis finansinėmis 
problemomis. Pareigas permis 
kitą mėnesį. 

MIUNCHENAS. — 1972 m 
pasaulinė sporto olimpiada į-
vyks V. Vokietijoje, Miunche
ne. Nuo balandžio 1 d. bilietai 
jau bus pradėti pardavinėti. Iš 
viso tikimasi parduoti 4.4 mu. 
bilietų. 1.2 mil. bilietų paskirta 
svečiams iš užsienio, ir juos ga
lima bus pirkti visame pasauly. 

HARTFORD. — Connecticut 
valst. gubernat. John Dempsey, 
atsakydamas j Viliaus Bražėno 
atsiųstą Lietuvių Bendruome
nės vardu rašą, pareiškė, kad 
jis, drauge su prezidentu Nixo-
nu, yra nusivylęs tuo, kaip buvo 
pasielgta su bandžiusiu politi
nės prieglaudos teisę gauti lie
tuviu. Connecticut policijos de
partamento istorija nežino at
sitikimo, kad kas nors iš to de-
parcmento narių būtų kada at-

Etijopijoje nėra 
ramybes 

BEIRUTASi — Etiopija jau 
neturi ramybės. Vidaus neramu
mai kaskart didėja. Susiorgani
zavęs Eritrėjos išlaisvinimo 
frontas penkiose arabų sostinė
se įsteigė savo informacijos biu
rus ir veda propagandą prieš 
Selassie. 

Hajj, oficialus Eritrėjos iš
laisvinimo fronto atstovas, pa
reiškė, kad jie veikia visokiais 
būdais, neišskyrus nei teroro. 
Jų frontas pradėjo politinius a-
tentatus, valdžios žmonių gro
bimus, sprogdinimus visuose E-
tijopijos miestuose. Salessie dėl 
to yra paskelbęs pavojaus pa
dėtį ir kariuomenei suteikęs y-
patingas teises. Neseniai vy
riausybės kariuomenė apsupusi 
Keren apylinkę ir nušovusi 500 

I Eritrėjos kovotojų. 

sakęs prieglaudos teisę, dėl to 
nei paskutiniuoju metu nebuvo 
duota kokių ypatingu, instruk
cijų. 

Toliau gubernatorius rašo: 
"Galite būti tikras, kad jeigu 
iškils reikalas, joks Connecti
cut policijos departamento na
rys niekada žmogaus neišduos 
užsienio vals'.ybės pareigūnam." 
Tuo reikalu bus susisiekta su 
Baltaisiais rūmais ar Valstybės 
departamentu. 

Gubernatorius laiške pažymi, 
jog siunčia nuorašus potvarkio 
valstijos policijos komisionie-
riui Mulcahy, prašant, kad apie 
tai būtų painformuoti policijos 
vadai. 

Siūlo pašalinti 
Volpe 

BOSTONAS. _ Massachu-
setts gubematūros tarybos na
rys advokatas Edward M. O' 
Brien pasiuntė telegramas pre
zidentui ir savo valstijos sena
toriams Ed. Kennedy ir Rrooke, 
prašydamas, kad būtų atstaty
tas iš pareigų transportacijos 
sekretorius Volpe, kai jis Simo 
Kudirkos reikalą nori "nuglos
tyti", paleisdamas į atsargą kal
čiausius asmenis ir neleidęs, kad 
jiedu būtų patraukti j karini 
teismą. Teismo metu būtų pa
aiškėję daug dalykų, slepiamų 
nuo viešumos, ir Amerika bū
tų sužinojusi tikrą tiesą. 

WORLD YEAR 
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JETS ON JORDAN SANO 

Rusijos "social-
imperializmas" 
Hong Kong, — Po ilgesnės ty

los ir vengimo ką nors blogesnio 
pasakyti apie Rusiją, komunisti
nės Kinijos Naujųjų Metų oficia
liam pranešime vėl užpulta So
vietų Sąjunga. Komunistinė Kini
ja save laiko vieninteliu kraštu, 
kuris siekia "tikros revoliucijos" 
ir kovoja su Amerikos "kapitalis
tiniu imperializmu" ir sovietų 
"social-imperializmu". Abi šalys, 
kiniečių žodžiais, išnaudoja savo 
"liaudį" ir kitas, mažesnes vals
tijas. 

Kinija, kalbėdama apie savo 
laimėjimus, sako, kad praėjusieji 
metai leido išpildyti trečiąjį penk 

McCormack bijojo prezidento naštos 
WASHINGTONAS. — John 

McCormack, išėjęs j pensiją kon 
gresmanas, 9 metus buvęs At
stovų rūmų pirmininku, sako, 
kad jis 14 mėnesių kasdien mel
dėsi, prašydamas Dievą, kad 
prez. Johnsonas gyventų ir bū
tų pajėgus eiti savo pareigas 

Čian Kai-sekas 
atsistatydins? 
HONG KONG. — Žinios, atei

nančios iš Tautinės Kinijos, tvir 
mėtį, o šiais, 1971 metais bus pa- tina, kad čang Kai-šekas grei-
skelbtas ketvirtas penkmetis. Kas tu laiku gali pasitraukti iš pre-
planuojama padaryti šitame penk- zidento pareigų, jas perleisda-
mety, neskelbiama. 

Spėliojimai apie 
vysk. Marcinkų 
Vatikanas. — Vakar dienos Chi-

cago Daily News korespondentas 
George Weller rašo, kad kai vys
kupas Paulius Marcinkus buvo 
paskirtas Vatikano finansų mi-
nisteriu, toms pareigoms, kurias 
prieš tai turėjo kardinolas di Jo
rio, tai visai galimas dalykas, jog 
netrukus ir Marcinkus iš Cicero, 
lietuvis, gali būti kardinolu. 

se ki^pšinio, tinklinio, golfo ir 
R e v o l i u c i o n i e r i u s p r i e š kitokiose varžybose dalyvavo 

<iooi™««i. didesniųjų u^a*^^ 

mas viceprezidentui Yen čia-
kan. Tas įgalintų Tautinei Ki
nijai išsilaikyti J. Tautose ir 
tuo atveju, jei komunistinė Ki
nija ir būtų priimta. Yen čia-
kan yra daugiau kompromisų 
žmogus, ir jam dviejų Kinijų 
idėja yra priimtina, čian Kai-
šekas, be to, yra senas ir prezi
dento našta persunki. 

MELBOURNE. — Gruodžio 
2 7 - 3 1 dienomis Melbourno mie 
ste Australijoje buvo XXI-ji 
Australijos lietuvių sporto šven
tė, šventė pradėta pamaldomis 
šv. Patriko katedroje. Sportinė-

revoliuciję 

frtobteud 1970 « t ų įvykiai ptMuly 

Prieš Kalėdas Bolivija palei
do iš kalėjimo marksistą filo
sofą, kuris skelbia revoliuciją 
ne tik kapitalistiniam, bet ir 
marksistiniam pasauliui. Tai y-
ra 30 metų amžiaus prancūzas 
Regis Debray. Jis, baigęs filo
sofijos studijas Prancūzijoje 
pas Paul Sartre ir kitus, vietoj 
atsidėjęs ramiam mąstymo dar
bui, ėmėsi ir praktiškai vykdy
ti tai* fcą*skelbė. Dėl to jis nu
vyko pas Fidel Castro ir Hava
nos universitete profesoriavo. 
Vėliau atvyko pas besislapstan
tį Bolivijoje Guevarą ir, kai šis 
buvo nušautas, jaunas filosofas 
buvo suimtas ir nuteistas 30 
metų kalėjimo. 

Užtariant pop. Pauliui VI, de 
GauEe ir visai eilei Prancūzijos 
rašytojų jis buvo paleistas iš 
kalėjimo ir nuvyko į Čilę pas 
kairųjį prezidentą Allendę. 

Jo mokslą galima pavadinti 
romantine revoliucija, kurią jis 
skelbia visiems. Savo brošiūro
je "Revoliucija revoliucijoje", 
jis pasisako prieš galiojantį 
komunistinį mokslą tiek Rusi
joje, tiek Kinijoje. Jų komuniz
mas netinka Pietų Amerikoje. 
Debray nepripažįsta tezės, kad 
"darbininkas yra geras savo 
prigimtimi". Dėl to jam nepri
imtinas nei komunizmo, nei u-
nijų socializmas, kurie visi gina 
esamą būklę. 

Regis Debray yra natūralus 
jaunųjų revoliucionierių vadas, 
tačiau paskutiniuoju laiku jo 
prestižas čia krito, nes jis bu
vo įtartas, tiesioginiai ar ne, 
prisidėjęs prie Guevara išdavi
mo. Tačiau Prancūzijoje mano
ma, kad jo filosofinė įtaka 
naujai kartai gali turėti dideles 
reikšmės. 

Regis Debray gimęs turtin
goje katalikų šeimoje Pary
žiuje. Po motina yra Paryžiaus 
miesto tarybos narė. Jo išlais
vinimo prašymą prieš metus 
nasirašė rašytojai Francois 
Mauriac ir Andrė Malrata, nors 
jis pastarasis visiškai nesutinka 
SU Debray pažiūromis. 

dešimties didesniųjų lietuvių 
centrų sporto komandos su ke
liais šimtais jatmų sportininkų, rinkimus pralaimės. 

Po Kennedy nužudymo nebuvo 
viceprezidento, tai Johnsono 
mirties atveju jam, McCormack, 
tektų prezidento pareigos. "O 
ką aš žinau, ką turi žinoti ir ži
no prezidentas? Ir jeigu staiga 
tektų perimti tas pareigas, ar 
aš galėčiau iš karto teisingai 
pasielgti?" 

McCormack vienas tų nedau
gelio, kuris pritarė Nixono su
manymui kariuomenę siunčiant 
į Kambodiją nesitarti su atitin
kamom kongresinėm komisijom. 
Kartais reikia veikti labai slap
tai ir greitai, tai negalima pa
tikėti reikalo net kitiems val
džios žmonėms. Jis lygiai taip 
pat pritarė ir Johnsono žygiui, 
kai 1965 m. reikėjo pasiųsti ma
rinus į Domininkonų respubli
ką ir apsaugoti Amerikos pilie
čius, prasidėjus riviliniam ka
rui. "Jeigu tik būtų buvę žino
ma, kad atskrenda kariuomenė 
apsaugoti amerikiečius, tai A-
merikos piliečius vietiniai būtų 
išskerdę". 

Įdomu tai, kad McCormack 
gina Agnew ir pritaria jo spau
dos ir televizijos kritikai. Tik 
sako, kad priešrinkiminėse kal
bose Agnevv persistengė, norė-
iamas Amerikai įrodyti, kad vi
si blogumai yra demokratų pa
likimas Nixonui. 

Nixoną jis vertina, bet sako, 
ed nieko labai naujo ir gero 
o administracija nepadarys, tai 
972 m. Nixonas neatsilaikys 
)rieš demokratų kandidatus ir 

Atstovų rūmų pirmininkas (sp2aker) John McCoToack baigė savo 
ilgų metų tarnybą Amerikai ir sausio 3 d. išėjo j pensiją. Cia jis 
matomas su buv. prezidentu Johnsonu. 

Dezertyrų 
nedaug 

_ Saigonas. — Gruodžio mėnesį 
atostogų gavo ir sugrįžo į Ameri
ką iš Vietnamo 4,500 karių. 9% 
laiku negrįžo. Tačiau tik 2 pro
centai jų laikomi, kad dezertyra-
vo.Kiti negalėjo laiku grįžti dėl 
visai pateisinamų priežasčių: ne
laimių šeimose, lėktuvų nebuvi
mo, sniego audrų, jų pačių susir
gimų. 

Vilniuje paskelbta: "Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo įsaku Al
fonsas Randakevičius paskirtas 
Lietuvos TSR teisingumo minist
ru". (E.) 

Vatikanas pripažins 
Lenkijos sienas 

Vatikanas. — Po to, kai V. Vo
kietija ir Lenkija pasirašė sutartį, 
kur aptariamos ir valstybių sie
nos, Vatikanas ruošiasi tas sienas 
pripažinti ir atitinkamai sutvar
kyti Lenkijos vyskupijų ribas. Ta
da ir pavadinimą vyskupijos 
"Breslau" pakeis i teakiškąj; 
"NVrock^v". 

Lietuviškos 
knygos parodoj 

MUENCHENAS. — Tarptau
tinė jaunimo biblioteka kartu 
su Bavarijos valstybine biblio
teka Muenchene gruodžio mė
nesi surengė tarptautinę vaikų 
ir jaunimo knygų parodą. Pa
rodoje dalyvavo 30 kraštų jau
nimo spauda. Parodoje išstatyta 
tik 3,000 vaikų ir jaunimo kny
gų, atrinktų iš 10,000 įvairių 
1970 metų leidinių 50-čia kal
bų. Pirmą kartą parodoje daly
vavo ir Sovietų Sąjunga bei so
vietų valdomi kraštai, jų tarpe 
parodoje buvo išstatyta ir ne
maža vaikų ir jaunimo knygų, 
išleistų Lietuvoje netuvių kalba. 

• , - • • . . . . . , 

KALENDORIUS 

Sausio 5: šv. Telesforas, šv. 
Apolinara, Vytautas, Gedutė. 

Sausio 6: šv. Teofilis, Viltrū-
da, Arūnas, Ginda. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:33. 

ORAS 
Dalinai saulėta, bet žymiai 

šalčiau, naktį temperatūra ne
to* «ulie> dieną apie 15 laipsnių. 
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GINKIME8 NUO SKLEROZĖS 
(Tąsa) 

Visi žmonės tur i gerai įsisą
moninti tiesą, kad dėl pakeltc 
kraujospaudžio sukelti arterijų 
sienelių sustorėjimai — pasilie
ka ilgesniam laikui, net i r suma
žinus iki normos kraujospaudį. 

6. D a r galutinai nesužinota, 
kaip stipriai sumažina susirgi
mus skleroze ir mirtis nuo jos 
žmoniškai prakt ikuojama mankš 
ta- darbas . Širdies kraujagyslių 
skleroze negaluojantieji t u n ži
noti, kad jų fizinis veiklumas tu
r i būti atydžiai suplanuotas ir 
gydytojo prižiūrimas. 

Kova su skleroze žiūrint iš kito 
t a ško 

Dr. George Mann, biochemijos 
profesorius Vanderbilt universi
tete, m a t o iš k i to taško kovą su 

gyt kiaušinių trynių — ir būti
nai tokiam pacientui reikia pa
dėti — patart i numesti svorį. 

Visi visais būdais kovokime su 
skleroze 

Dar ir kitaip išsireiškiančių y-
ra gydytojų prieš dabar medici
nos priimtą kovą su didžiausia 
žmogaus giltine skleroze. Bet jie 
visi nepasiūlo veiklesnės priemo
nės. Jie nesiremia dabartinės me
dicinos atsiekimais per paskuti
nius du dešimtmečius. Žinoma, 
čia tuoj savo trigrašį prikiša ne 
žmonių sveikatos gerbėjai, bet sa
vos kišenės mylėtojai. Tokie 
pvz. Wisconsin valstybėje, trau
kia teisman Amerikos gydytojų 
draugiją, kam ji sumažinusi tos 
valstybės pajamas iš sviesto, pa
tardama žmonėms mažiau rieba-
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TALENTAI 
s f 

Vakarų Europos žiniomis, 
Čekoslovakiją apleido daug pro
fesionalų. Dauguma geresnių 
profesionalų, kaip gydytojų, in
žinierių ir pan. profesijų, pabė
go į užsienius. Be to, per valy
mus daug tokių talentų nustojo 
malonės ir, kaip nepatikimi, bu
vo atleisti iš darbų. Dabar jie 
turi dirbti kaip vergai papras
tus miesto darbus. Net Prahos 
požeminių traukinių stotyje ga
lima sutikti šlaviką, buvusį in
žinierių, kl. 
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TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI. 

skleroze. J i s abejoja kovos su j lų valdyt 
skleroze naudingumu mažinant Nė viename dalyke nuomonės 
ctietoje r iebalus ir angHavan-! žmonių, no*? ir mokyčiausių, ne
džius (milt inius - krakmolinius j sutapo visu 100 proc. Norėdami t > . - . „ ^ ,_ . a _ ; .,e r a y e i _ 
valgius) . P a g a l jį, perdaug esan-; nuo sklerozės mažiau kentėti, u . v. ,. ' . , , . . . 
t i i šgars in ta i r peraukšta i iškel- naudokimės savo patikimo patą-į . *. v. ^ ™ . 
t a minėta be riebalų ir be anglia- rėjo nurodymais, ir nesiduokime į ^ 1 , ^ „ T ? j - 1

S ^ , S Y^^f1 

RANKA KANKA PRAUSIA 

KLAUSIMAS. Didžiai Gerbia
mas Daktare! Čia rašo tūlas A. 
Grabauskas, kuris prašo atsiųs
ti zinc sulfate, nes taip dar ne
sinori skirtis su šiuo pasauliu, 
nors jau ir laikas būtų. Angli
jos gydytojas buvo davęs nuo 
arteriosklerozės vaistų ir šiek 

galbos ranka bus ne tuščiai iš
tiesta. Reiškiu vilties, kad Tams 
t a man suteiksite tą prašomą 
pagalbą, už kurią iš anksto dė
koju ir, suprantama, bus pilnai 
atlyginta. 

ATSAKYMAS. Ačiū už žmo
niško lietuvio pavyzdį — visi 

OR, ANNA BALIONAS 
AKTU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PKITArKO AKTNIFS 

2858 West 63rd Street 
VaL: Kasdien 10—12 vaL Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
iidaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofįso telefonas: PR 8-4229. 
Re*, telef. WAR>rook 5-507« 

Telef. 239-46*8 

DR. K. 6 . BALOKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERL LIGOS 

GINEKOLOGLVft CHIRURGIJA 

Subscription Rates: $19.00 — Chicago and Cook Coimty, Illinois; 
dsewhere in U.S.A. $17.00. Canada $19.00. Foreign 
Countries — $20.00. 

P r e n u m e r a t a 
Cook apskr., Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

metams */> m - 3 mėn. I mėn 
$19.00 $10.00 $6.00 $2.50 

17.00 9.00 5.00 2.00 
19.00 10.00 6.00 2.50 
20.00 11.00 6.50 2.50 
10.00 5.50 — — 

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau-
ctotu straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

m..j.mm \mm \i*t »ii'W 

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie 
m'ais — 8:30 — 12:00. ' 

vandžių die ta kovoje su skleroze. 
J i s nematęs pagerėj imo sklerozę 
gydant d ie ta . Girdi, mes d a r ne
žinome k rau jo suriebėjimo prie
žasties — žinome, kad kaž kas 
maiste kenk ia žmogui, be t mes 
nežinome k a s . Arteriosklerot i-
niai paki t imai a t s i randa pas žmo 
gų j a m e s a n t j a u n a m : 1 8 - 3 0 
metų amžiuje. Už ta i gydymą 
reikia pradėt i anksti , jei norint 
susilaukti sėkmės kovoje su skle
roze. J i s vadina mitu - legenda 
tvirtinimą, k a d riebalinių rūgš
čių medžiagos apykai ta į takoja 
sklerozę. Paga l jį, per 20 metų 
medicina š iam k raš t e išleido ke
letą š imtų milijonų dolerių tyr i 
mams, o vis t iek dar negauta ne
abejotinų davinių, kurie patvir
tintų liesaus maisto naudą ko
voje su skleroze. 

Dr. Man pr imena prieš 20 me
tų (1950) dr . George Goffman 
atl iktus kovoje su skleroze dar
bus. J i s juos skai to pasinaudoti-
nais. Minėtas Gofman susekė, 
kad sklerozės prasideda jaunam 

iš tiesaus kelio išvedami. Į kalinga. Todėl labai maloniai 
Svada. -Skleroze yra didelis p r a s a u T a m s t o s į g i r t ų vaistų 

žmogaus priešas. Su juo reikia Pampinti man nors i r nedidelę 
pradėti kovą dar žmogui negi
mus. Vaikas neauga sveikai, jei 
jis esti blogų įtakų: tiek medžią-

dozę. Vaistus prašyčiau kad 
vaistininkas pasiųstų oro paštu, 
o gal yra galima ir apdėtu mo-

ginių, tiek emocinių, tiek proti- kesčių — aš čia išpirkčiau 
nių įtakoj'amas. Todėl šiandien Dar noriu pasiguosti vienu 

mes privalome sekti Tamstos M49 S. Pnlaskf Boad (Orawford 
pėdomis. Dėkokit savo tėve- Hedical Building) Tel. LD 5-6446 
liam<* Irarl "hnnniSlm ncm^nim P r i "na ligonius pagal susitarimą 
nams, Kaa zmonismi asmeniu ,el ^ ^ ^ 1 * skambinti 374-8012 
Tamstą jie išauklėjo. I r džiaukis 
dabar tokiuo esąs — net pensi
ninkas būdamas artimui padėti 
nesiliauji. Mylėdamas artimą i r 
dėl jo gero darbuodamasis, ne
žiūrint kiek amžiaus turėsi, vi
sada nebūsi senas. Tvarkykis 
savas negales, tardamasis s u 
savu gydytoju. Pasakyk jam, 
kad nepakeli jo duotų vaistų — 
jis prirašys kitų. Vaistai — t ik 
daKs kovos su skleroze. Apie ją 
jau čia daug kalbėta. Išpildyta 
bus, ko prašėte. Nereikia man 
atlyginimo. Gerų — ilgų metų! 

DR. VL BLAŽYS 
^LAUČIŲ m VIDAUS LIGOf 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-čioe ir Callfornia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakare 
Šeštadieniais Z—I vai. 

rVečlad. ir kitu laiku pagal sutart' 
Ofiso teief. 476-4042 

Redd. tai. WAIbroofc &-3P4* 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkste ir Šlapumo Takę 

Chirurgija 
TeL 695-0538 — Klgin 
425 No. Liberty Street 

25. Eljjin Himnu 

turime dirbti visi reikšmingiau-1 negalavimu, būtent, džiuvimu, 
sius darbus: turime užtikrinti pa-j Prasidėjus sklerozei, prasidėjo 
gimdytajam geriausias jo kūnui, i r džiuvimas, kurį pamačiau, 
protui ir jausmams vystytis saly-Į pradėjus raukšlėtis rankos odai. 
gas. Tai jau bus tvirti pagrindai T a i a t r o d o ^ n u o tos s k l e r Q _ 
patiesti žmogaus kovoje su skle- z ė s ^ ^ ^ teko ^ r d ė t i k a d 

.' _ , , . , _ . vienas pažįstamas ir mirė nuo 
Antras mūsų darbas tun būti _ ,„._ . _ . . . . . 

. , . sudžiūvimo. Tai negirdėta mir-

Fe*. OflSO H S 4-5840. rez. 388-223* 

DR. PETER T BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 West 71st Street 
VaL: ptrm. ketv. 1 Iki 7 popiet: 
antr., peakt 1-6, trec. ir šest. tik 
susi tarną, 

©r. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

0R. EDMUND L CIARA 
O P T O M B T R I S T A S 

2109 West S lot Street 
TEL. GR 6-240© 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1— t ir 1—9: antrad. ic penk
tad 10-4: sežtad. l>-2 ral. 

Of*. 735-4477. Rez. P R 8-0OO0 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR GHIRURGfi 
SPECIAI,YB« — KKKVV IR 

EMOCI>£S LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BU1LDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIU EISIMAS 
Akušerija ir moterį? ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave. , W A 5-2610 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

^lllilllUIIII!lilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllli;:!l||||IUIIIIIIIIIIIIIIIII>-

| ŠV. BONAVENTŪRO 
| PARUOŠIAMOJI MOKYKLA 
1 (Nuo 9—12 klasių) 

>fiso H E 4-1818. Rez. F R •-•801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 W e s t l į s t S t r e e t 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

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

M FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 

2618 W. I l s t St - T A I 731-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiulut- u 

"oontact Ien"-i" 
/ai. pagal susitarimą. Uždaryta trec 

Į "• r - T -

DR. A. P0STEUU" S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

5 1 5 9 South Damen A» ' »• 
TeL Ofiso PR 6-7800; Xamų.026-70»T 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

sasitvarkymas su netvarkin 
gaiš mūsų valgio - vaišinimo pa
pročiais. Šiandien namuose įren
kime vietoj barų muzikos-knygų 
kambarius. Tegul vaikai šalia 
sau naudingų knygų gauna dar 
ir naudinga garsinį maistą. Ne
pamirškim dailininkų paveiks
lais nuo mažumės penėti savo 
vaikus — jie tikrai bus sveikes
ni 
dabar taip stipriai fauną žmogų 

amžiuje — tokie mirš ta apie 40 \ i s a v u s nagus suėmusiai. Kas kaip 
savo amžiaus metų sulaukę. Ta-1 dabar apie liesą maistą ir pilną 
da dr. Gofman nustatė savo t y - ! n u o sklerozės gydymąsi bekalbė-

ties priežastis, bet gal t a s žmo
gus nesuprato jame esančios 
sklerozės. Kaip Tamsta manai? 

Noriu dar pasiteisinti dėl sa
vo tokio* įžūlaus prašymo. Tai 
darau jausdamas, kad esu ver-1 
t a s kitų patarnavimo, nes pats j 
esu daug kitiems pagelbėjęs. \ 
Gelbėjau Vokietijoje ne t dvi ne-

BENDRABUČICl 
VADOVAUJA TĖVAI PRANCIŠKONAI 

Pilnai Pripažinta Mokykla 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O K 8 A 

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

r»irmad., antrad., ketvtrt. ir penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo 5 Iki t 
.ai. vafc. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirniad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. Y. T r e i Ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet. 

atsparesni tikrai pražūčiai, pažįstamas šeimas, vėliau labai j E 

Sturtevant, Wisconsin 53177 | 
(68 mylios nuo Chicagos) = 

Dear Father: I 1 

I Please sead aie further Information on St . Bonaventūre i = 
Preparatory SchooJ , = 

= Ofe. PO 7 ^ 0 0 0 Bez. OA S-727* 

DR A. JENKIRS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGA> 

8844 West 6Srd Street 

I 

n 

rimų t re jopas išvadas: 1. Krau
jo riebalai nustoja savo prama-
tomos ver tės po 50 metų žmo
gaus amžiaus. 2. Nelauktina pa
gerėjimo sklerozės vystymesi su
mažinant riebalus po 50 metų 
žmogaus amžiaus. 3. Pagerėjimo 
arteriosklerozės vystymesi tvar
kant dietą — mažinant riebalus 
— galima laukti tik jaunam am
žiuje ėmus tvarkyt is su perdi-
deliu r iebaus maisto vartojimu. 
T a s pa t s dr. Man po visų čia mi
nėtų kri t iškų pasisakymų prieš 
dietinį sklerozės gydymą, tvir
tina, kad dieta yra naudinga ko
vos priemonė su skleroze — tik 
su sąlyga, kad t a dieta būtų su
r iš ta su cholesterolio sumažini
mu. J is pa ta r ia visiems gydyto
jams t i r t i paciento kraujo riebu
mą tik papras tam riebalui — 
cholesteroliui, nevartoti sudėtin
gų ty r imo būdų kitokio pobūdžio 
kraujo suriebėjimui susekti. Jei 
randi, paciento kraujo serumas 
(kraujas , nusėdus kraujo kūne
liams* y r a drumstas , liepk pa
cientui neger t svaigalų ir neval-

tų — visi pneina vieną tiesą: 
tik šiandieninis mokslas — atlik
ti tyrimai buvo, yra ir paliks 
kiekvienam, dar galvos neprara
dusiam, mūsiškiui keliu į sveikes-
nius ateinančius metus. 

Jausmais pasilpes mūsiškis 
tuoj ima abejoti mediciniška da
bartine tiesa pagrįstu patarimu, 
nes jam gydytojų pasitikėjimą su
griovė anas ten laikraštyje pa
skelbtas liesaus maisto niekini-j 
mas. O kokiuos užkulisius 'tas, 
priešingas dabartinės medicinos j 
tvirtinimamas rašinys turi— 
jausmais pasupusysis nepajėgia 
aprėpti. Jis geria iš pirmos pasi- j 
taikiusios avies pėdos, nusigręžęs 
nuo čia pat esančio tyros srovės 
šakinio. Savos galvos nepameti-
mo ir dabartinio medicinos moks
lo žiniomis apsiginklavimo, bet 
tais ginklais nuo savų visokių gil
tinių apsigynimo kiekvienam 
skaitytojui velija šis skyrius 
naujųjų metų proga. 

Pasiskaitvti. Medical Tribūne, 
VoT. II, Mo. 62 December 21, 
1970. 

daug esu gelbėjęs Lietuvoje gi- j 
minaičių. Dabar, būdamas pen-! 
sininku, siunčiu pagalbą į Su- j 
valkų trikampį. Taipgi dar tu- j 
riu vilties, kad man pasiseks ! 

kiek pagyventi i r kad toliau dar 
galėsiu būti kai kam naudingu. 
Taigi Tamstos ištiesta man pa-

j Name . . 

i Address 

j City . . . 

Parlsh . 

Age 

P h o n e 

State Zip . 

ž t School Grade . S 
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NEW 
RATES "SAKTYI 

0UR SAVIH6S 

iNSURED 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. v. utmn 
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ m KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Telet. veikia 24 vai. 

Tel. — REliance 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Stree t 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2145 W e s t 69th S tree t 
TeL 7S7-2290: ofiso ir rezidencijom 

Priima ligonius tiktai susitarus — 
(By appointment) 

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

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VV. 6Jrd S t 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel . 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Adresas : 4255 W. 63rd S t r e e t 
Ofiso teL REliance 5-44 to 

Rez. Glloveiiull 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. * ak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad H—12 
ryto, 2 iki S vai. vak. Šeštad. i iki 
4 vak vak. Tred. ir Sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099. 

apdraustos 0 d $20,000, 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

R0CHKES MEDICAL g f } 
ARTS — 

3213 W. 63rd Streel 
Tel. Wfl 5-4787 

REMBUKE • ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 VV, 63rd Street 
Tel. HE 4-1500 

D I A B E T I N I S MAISTAS IR GAMINIAI 

M e s pateiefQmioa§Ba» jnm %ydyišįBi 

<*#****'*-***' 

PER ANNUM 6% 
0F $5000.00 OR MORE 

0N CERTIFICATES 
t Ycar Matority 

'/Ąyn PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 

One Year Matnrtty 

m PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
0F S f 000.00 0R MORE 

6 Month Mmtouitj 

mk PER ANNUM 

ON 90 DAT BOTIOE 

PASSB00K ACC0VNTS 

m Q PER ANNUM 

0N ALL PASSB00K 
ACC0UNTS 

DrvTDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID yjABTEKLY. 

Chicago Savings & Loan Assn. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKrę IR VAIKŲ 1AGJJ 

SPECIAUSTft 
3TEDICAI. BLTLDINO 

7156 Soutb Western Avenue 
Ptrmad., antrad., kevirt. ir penkt 
ano 11 vai. iki 1 vaL p. p. ir nue 
<—8 vaL vakare. Trečlad, nuo 
11 vaL ryto iki 1 vai. p. p„ ftožtad. 

11 vaL ryto Iki S vai. p. p. 
Oftao teteC RE 7-1168 

Itez. teL 239-8919 

TeL ofiso ir bato OLymptc 3-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4MB W. 1Mb Street, Cicero 

— S T«L Ir 6— i vaL vak. 
Kakyrua trečiadieniu* 

Seitadteniata 12 Iki 4 popiet 

DR. MARIJA LINAS 
AKUSERUA IR MOTERŲ UGO& 

2817 We#t 71st Street 

•OFLN PAKEL,, Sr-, Chairman of th*» Bnard MBS. P B L . P A K E L . 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575 
H O U R 3 : Mon. 1 2 P M to 8 P M. Tuea 9 t o 1 Thura. a a d Friday 9 to 8. S a t » to 12:30 
-

•ĮWp • • II , l| . į . • . u i . 

M M 
(Oftao ir raatdoaetjos) 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Kgoa 
Ofisas ta- ręst. 2652 W. 59th St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., tre«. ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo S iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123, \ a n r a OI 8-6195 

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

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

TeL PRospect 8-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA m CfflRURG8 
6648 South Aibany Avenue 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
rak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Oftao teL P B a-7778, Baa, P B e-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

Priima tik susitarus 
v^i4«^^. pirBM^i., ketr. 6—* vaL. 

*nttad, į—4 TaL- _ 

TeL oftao PR 6-«446, rez. H E 4-S1M 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Stree4 
VaL:* t iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 T. v. 
Tręg. b- fieštad. pa*ral susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6444 Sooth Pulaski Road 
Oftao teL 787-2 i 41 Namu AS«-4S50 
vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 

v. v. ketvirt 6-8 v. v&bato. 

uw m. apstota ^__ 
ir 6-8 
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Biudžetas ir kiti 

. 

RELIGINIAI REIKALAI 
Išeivijoje lietuvių kolonijos, duodant parapijoms paskaitas. 

Ketuviškos mokyklos daugumo- * 
je grupuojasi apie lietuvių pa- Vykdant diecezijos kunigų pa
rapijas, taigi bažnytiniai reika- ruošimą ir kitus religinius už-
lai dėl šių ir apskritai dėl mūsų davinius, Chicagos arkidiecezija 
pasaulėžiūros mums rūpi šioje yra sudariusi septynis fondus: 
srityje paskutiniu metu ima at- Seminarijų (10 mil. dol.), Pa-
sirasti /daugiau naujumų. Vie- rapi joms paramos (5 mil. dol.), 
nas iš jų —vyskupijų biudžetų Kunigų pensijų (5 mil. dol.), 
skelbimas. Vatikano n susirin- Sielovados (1 mil. dol.), Stipen-
kimas skatino plėsti bažnytinių dijų studijoms ( lmil dol), Mi-
įstaigų ryšj su pasauliečiais, dar sijų apaštalavimo (2 mil dol.), 
labiau stiprinti demokratinę Religinio švietimo (2 mil. dol.). 
dvasią. Viena iš tų pastangų y- Visų tų fondų kapitalas 26,000, 
ra vyskupijos davimas finansi- 000, bet ta suma dar nėra pa
neš atskaitomybės visiems tos kankama visoms minėtų užmojų 
diecezijos nariams. išlaidoms, šiuo metu Chicagos 

Chicagos arkivyskupija viena arkidiecezijoje yra 135 pensi-
pirmesniųjų tai padarė. Gruo- ninkai kunigai. Pasiekęs 70 m. 
džio 31 d buvo paskelbta Chi- kunigas jau turi išeit į pensiją, 
cagos arkivyskupijos metinė a- užleisdamas vietą jaunesniems, 
pyskaita, apimanti apyskaiti- bet pagal sveikatos stovi išlei-
nius metus, kurie baigėsi birže- džiąma į pensiją ir pasiekusius 
Ko 30 d. Kadangi arkivyskupi- 65 m. amžiaus. 
jos darbas yra surištas su dau- chicagos arkidiecezija turi 6, 
gelio mokyklų veikimu, tai su- ^ pasauliečius tarnaut, (mo-
prantama, kad ir apyskaitas pa- kytojus. pastatų prižiūrėtojus, 
togiau daryti pagal mokslo me- sekretores ir kt.). šių pasaulie-
tus. Biudžetas apima 85.5 mil. fių pensijoms ir sveikatos rei-
doienų. Nors tai suma nemaža, k a l a m s apyskaitiniais metas iš-
bet iš kitos pusės — nieko nuo- I e į s t a 2.606,000 Centrinėje ar-
stabaus, nes Chicagos archidie- ^vyskupijos administracinėj į-
cezija turi 2,500,000 tikinčiųjų staigoj dirba 56 pasauliečiai 
su 456 parapijomis, taigi beveik tarnautojai ir 24 kunigai. Šios 
tiek, kiek katalikų visoje Lietu- įstaigos išlaikymui buvo reika-
v°3 e- linga $1,441,000. Įstaiga apima 

arkivyskupo raštinę, moterystės 
Chicagos arkidiecezija net 7 tribunolus, kontrolieriaus rašti-

miiijonus dolerių išleido švieti- nę> gtatybos komisiją, komu-
mo ir labdaros reikalams, ne- ^ ^ J O S g k y r i ų r ^ i ų ^ ^ ^ 

TAUTINĖS MAŽUMOS SOVIETU SĄJUNGOJE 
Įvairių tautų nacionaliniai sąjūdžiai plečiasi 

skaitant pačių labdaros įstaigų 
biudžeto. Didžioji tos sumos da
lis teko keturioms diecezijos iš-
laikomom kunigų seminarijom: 
Mundelein (kur einama teologi-

mene, ekumenizmo ir kitus pa
dalinius. 

Neskaitant parapijų, arkidie
cezija turi 922 akrus žemės, kuri 

ja), Niles (kolegijos lygio su j v e r t i n a m a 6.5 mil. dolerių Tai 
filosofinėmis studijomis), šiau- ž e m ė | g y t a a t e i t i e s haŽDyįiUt 
rės ir pietų Quigley — aukštes- m o k y k l ų statybai Cook ir Lake 
niosios mokyklos lygio. Visose a p s k r i t y s e . Neturima jokios že-
šiose keturiose seminarijose stu m ė s v i e n m v e s t a v i r n o tikslais 
diiuoja 1,500 jaunuolių, ir tai įsigytos, jei kartais testamentu 
didžiausias seminaristų skai- paliekama kcks sklypas ar kita 
Sus iš visų vyskupijų ir arki- nuosavybė, ji greit parduodama 
vyskupijų JAV-se, o gal ir vi- i r gautos lėšos sunaudojamos 
šame pasaulyje. Gaila tik, kad reiįįįniams reikalams, 
lietuvių jose neperdaugiausia. m 
Jeigu mes, lietuviai, neduosime 
pašaukimų j kunigus, susidarys 
pavojus, kad į lietuviškas para
pijas ims skirti kitataučius... 
Chicagos arkidiecezijos katali
kai seminarijų reikalams per . , 
metus suaukojo 3,274,000. Stam 3 £ * f * * g ? t S V a r b U ' ? * 

Iš viso susidaro įspūdis, kad 
arkivyskupija finansus stengia
si tvarkyti apgalvotai, planin
gai, taupiai, stengiantis aprū
pinti visas reikalingiausias sri-

Kai praeitais metais visoje 
Sovietų Sąjungoje vykusio gy
ventojų surašymo metu 500,000 
surašinėtojų, apklausinėjo apie 
240 mil. gyventojų, jų surink
tieji duomenys, 1000,000 kont
rolierių patikrinti, sukėlė didelį 
Maskvos nerimą. Pirmą kartą 
nuo Sovietijos įsigalėjimo dau
giatautėje valstybėje rusai at
sidūrė mažumoje. 

Politinė to fakto reikšmė Ru
sijos valdovams kelia didelį rū
pestį. Mat, esama aiškių ženk
lų, kad tautinė nerusiškų tau
tybių sąmone pastaraisiais me
tais pradėjo stiprėti kartu su 
jų skaičiaus didėjimu. Per pas
kutiniuosius kelis metus Kry
mo totoriai ir ukrainiečiai atvi
rai protestavo dėl jų tautinių 
teisių paneigimo. Apskaičiuoja
ma, kad pusę politinių kalinių, 
laikomų Sovietijos priverčiamo 
darbo stovyklose, sudaro vadi
namieji "buržuaziniai naciona
listai", atseit, ne rusų tautybės 
žmonės. Tuo gi tarpu daugelis 
sovietinio gyvenimo stebėtojų 
laiko, kad tautinių konfliktų 
aštrėjimas ilgainiui pataps skau 
džiausią Rusijos problema, "Ga
lima tvirtinti, rašo Kolumbijos 
univ. prof. Z. Rrzezinskis, kad 
per sekančius kelius dešimtme
čius tautybių problema Rusi
joje pataps politiniu atžvilgiu 
svarbesnė už JAV rasinę pro
blemą". 

130 tautu a- rasių 

Šis Brzezinskio pramatymas 
atsirado ne dėl Rusijos valdo
vų — praeities ar dabarties — 
kaltės. Komunistai paveldėjo iš 
carinės Rusijos apsunkinantį 
kratinį, sudarytą iš 130 įvairių 
rasių ir tautinių grupių, su dau
gybe kalbų, kultūrų ir ūkinio 
išsivystymo laipsnių. Taip pat 
tikras dalykas, kad per pasta
ruosius 52 metus Rusijos val
dovai tesugebėjo blogą būklę 
padaryti dar blogesne, bevyk-
dydami painią tautybių politi
ką, kuri vingiavo nuo Lenino, 
palyginti, pakantrios laikysenos 
atskirų tautinių mažumų atžvil
giu, ligi Stalino foeatodairinio 
rusinimo. Netgi ir šiandieną 

P. GAUČYS milžiniškas investacijas iš Ki-
nijos pagrobtose žemėse, norė
dami parodyti, kokią pažangą 

peri ją, iš vienuolikos narių te- j daro tie kraštai rusų komunis-
ra tik du ar trys ne rusai. Pen- j t ų globoje. Ir iš tikrųjų, esą, 
kiolikoje vadinamų sąjunginių ! dabar savo pramonės gamyba 
broliškų respublikų tikri valdy 
tojai yra vyriausio brolio (ru
sų) atstovai. 

Teorijoje Sovietų Sąjunga bu
vo sumanyta pagrįsti daugiatau 
tiškumo principu. Rusų propa
ganda tolydžio vaizduoja spal
vingą reginį migdolinio pavida
lo akimis totorius, geltonplau
kius estus, alyvuogių spalvos 
armėnus ir raudonveidžius ru
sus ranka rankon bežengian
čius į komunizmo amžių. Prak
tikoje įvairios tautinės mažu
mos eina skirtingais keliais. 
1969 m. pirmoje pusėje tik sep
tynios iš penkiolikos respublikų 
tepasiekė kiek žymesnio ūkinio 
paūgėjimo. Ir tik keturios iš jų 
užregistravo didesnes kaip visos 
Sąjungos (1070 rublių) kiekvie
no gyventojų metines pajamas. 
Tuo gi tarpu dažnai esti tiesio
ginis ryšys tarp ūkinio reiški
mosi ir tautinių mažumų skriau 
dų. Viena iš priežasčių, kad fi-
biro pramonė pr. metais teįvyk-
dė tik 65 9r jai nustatytų nor
mų, buvo vietos darbininkų pa
gieža prieš iš kitur atsiųstus 
įmonių vedėjus ir technikus. 

Panieka, nerusams 

Savo ruožtu, rusai neslepia 
savo paniekos svetimų tautybių 
žmonėm. Pavyzdžiui, ukrainie
čius jie pravardžiuoja "cho-
chol" (kuoduotas). armėnus — 
"čemozady" (juodas užpaka-
lys) ir Centrinės Azijos žmo
nes — "joldašy" (geltonas). 
Jie turi paniekinamą pravar
džiavimą kiekvienai tautybei. 
Taip pat rusai yra įsitikinę, kad 
tautinės mažumos arba gyvena 
geriau, ar dirba mažiau už juos. 
Gruzijos kolchozininkai širsta, 
kad jų pomidorai ir persikai 
išvežami į Rusijos miestus, nes 
ten už juos brangiau mokama. 
Centrinės Azijos gyventojai lai
komi privilegijuotais, nes ten 
vykdomi nauji dideli pramoni
niai investavimai. Ukrainiečiai 

Kazachstanas atsistojo trečioje 
vietoje tarp visų sovietinių res
publikų, o Uzbekistanas kasmet 
pagamina vieną milijoną tonų 
plieno. 

Prieš 50 metų Centr. Azijos 
klajokliai, musulmonų tikėjimo 
gyventojai, dabar beveik visi 
raštingi, o jų jaunimas dažnai 
geriau įsisavinęs rusų kaip sa
vo pačių kultūrą. Bet senoji 
karta esanti pasipiktinusi seno
vės papročių užmiršimu ir at
vykėlių rusų paniekinančia lai
kysena vietos gyventojų atžvil
giu. 

Ukraina ir Pabalti jis 

Jeigu rusai keliauja į Centr. 
Aziją pamatyti "Rytų dvelki
mą", tai jie veržiasi į Baltijos 
respublikas pakvėpuoti Vaka
rų oru. Buvusios nepriklauso
mos nuo 1918-40 m-, Baltijos 
respublikos vis dar tebėra ma
žiausia surusintos visoje Sovie-
tijoje. Estijos sostinėje Talli-
ne, suomių antenos atveria TV 
langelį į Vakarus, tuo tarpu 
kai Latvijos sostinėje Rygoje 
meno galerijos rodo paveikslus, 
toli išeinančius už socialistinio 

(Nukelta į 5 pusi.) 

KIEK VOKIEČIŲ DAR TEBEGYVENA 
LENKIJOJE 

Klausimas, kuriuo vis dar vokiečiai nesutaria su lenkais 
V. ALSEIKA, spec korespondentas .New Vorke 

kieti ją. Sunku patikrinti, ar len
kų ar vokiečių duomenys tiks
lūs, nes Lenkijoje neturima sta
tistikos, kurioje gyventojai bū
tų skirstomi pagal jų kilmę. 

Vokiečių lenkų derybose 
vienu pačių sunkiausių klausi
mų buvo vokiečių noras leisti 
Lenkijoje gyvenantiems vokie
čiams persikelti į Fed. Vokieti
ją. Lenkai su jų užsienio rei
kalų niinisteriu Stefan Jędry-
chowskiu oficialiai buvo net 
skelbę: pas mus vokiečių persi
kėlimo klausimas visiškai neeg
zistuoja. Tuo tarpu tikrovė e-
santi kitokia. 

Lenkas prof. P. Zaremba, bu
vęs pirmasis vokiečių uosto 
'Stettin (lenkų dabar vadinamas 
Szczecin) burmistras, teigė, kad 
1941 m. mieste vokiečių gyven
tojų buvę 60,000, vėliau gi tas 
skaičius nukritęs iki 8000. Jie 
daugiausia dirbo uoste, bet vė
liau ir tie išsikėlę. Tiesa, ligi 
1955 m. mieste veikusi viena 
vokiečių mokykla, tačiau dėl per 
mažo mokinių skaičiaus ją tekę 
uždaryti. 

Vokiečiai pažymi — tai netiesa 
Tačiau vokiečių šaltiniais 

fplg. "Die Welt" lapkr. 21), 
pagyrus duomenų iš vieno vo
kiečio, gyvenančio Szczecine, 
šiuo metu Lenkijos uostamies
tyje tebegyvena tarp 10,000 ir 
15 000 vokiečių. Jie savo tarpe 
kalba vokiečių kalba ir jų dau
gelis norėtų išsikelti į Fed. Vo-

bi suma, bet išdalinus, susida 
rytų, kad vienas atkivyskupijos 

iš tų nuosavybių, kurios įgytos 
atskirų tautybių lėšomis, pvz. 

katalikas aukojo šiam reikalui įįį?** Pajamų reikiama dalis 
1.35 dol. metuose. 

Žalia seminarijų, arkivyskupi
ja šelpė neturtingas parapijas 

būtų nukreipta atitinkamos tau
tybės religinių įstaigų ir sielo
vados užmojų rėmimui. Būtų 
taip pat labai pageidautina, kad 
į kunigų pensijų fondą būtų į-

Kremlius beveik neleidžia ne- kaltinami pasigrobimu per di 

(1,270,000), katalikų aukštes- j u n g t i k uetuviai ateiviai ku-
nes mokyklas (1,115,000 dol), ^gai , i ^ c a a parapijose dar-
mokytojus ruošian&us vienuoly buGjasi po 20, net 30 metų. 
nus (612,000 dol.); dar 1,256, š i a p r o g a galima prisiminti 
000 dol. paskirstė finansuoti ^ yjeną dalyką ryšium su ar-
veikimą Illinois katalikų kon- kidiecezijos veikla: Chicagoje ir 
ferencijos, Panamos misijų (ku- Mtar --au p r a d e dami ruošti pa
lias skirta globoti mūsų diece- sauliečiai diakonai Jie išeis ati-
zijai), mokyklų tarybai ir vai- tinkamą apmokymo kursą ir 
kų užkandžiams, JAV katalikų p a s i r iau bus artimi kunigų tal-
konferencijai, Katalikų univer- .kinįnkai bažnytiniame darbe. 
sitetui, negrų ir indėnų misijom, J i e t u r ė s ry§j n e tik su parapi-
Katalikų moterų tarybai, popie- JOS klebonais įj. kunigais, bet 
žiui, Sveikatingumo programai, taip pat tiesioginį ryšį su arki-
katalikų akcijai. Lotynų Ame- diecezija, kas juos darys įta-
rkois komitetui, konferencijai kingesniais Taigi, būtų gerai, 
religijos ir rasiniams klausi- kad kaip Chicagos, taip ir Iri
mams ir kitam socialiniam vei- tose vyskupijose rastųsi dau-
kimui. gįau lietuvių diakonų, kurie ga-

Didžiąją arkivyskupijos pa- lės ir lietuviškoje dvasioje duoti 
jamų dalį, net 70rf, sudarė ti- religinius patarnavimus para
kančiųjų aukos. Likusioji suma piečiams ir lietuviškus religi-
susidarė iš palikimų ar tiesio- nius reikalus užtarti pačiame 
ginių aukų diecezijai, iš pajamų arkivyskupijos centre. S. Pr. 

rusams tiesioginio politinio reiš
kimosi. Sovietijos politburie, 
kuris faktinai valdo Rusijos im-

išsižadė.įimas". 
Knyga padalinta į trumpus sky

relius, Evangelijų idealų Šviesoje 
vertinami dienos įvykiai ir reika
lavimai, ypač atk'e'piant dėmes' 
į socialinę krikščionybės pusę. Gal 
pačiame veikale ir nėra ypatingų 
rtaigmenų, bet jis gali būti nau 
dingas daugeliui J. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

dėlės politines įtakos Maskvoje. 
Norėdamas patirti kaip tautinės 
mažumos, savo ruožtu, žiūri į 
rusus, "Newsweek" žurnalo ko
respondentas Maskvoje neseniai 
apkeliavo Sovietinę Rusiją ir 
štai ką jis patyrė: 

Rusijos budė'imas Kinijos 
pasienyje 

Ryšium su jsišakojusiu kon
fliktu su Kinija, rusai vykdo Amerikietis karys žengia purvu prie Mai Loe bazės Pietų Vietname. 

Lenkai pabrėžia: nėra vokiečių 
mažumos 

Lenkai teigia, kad jų valsty
bėje iš viso nėra vokiečių ma
žumos. Jų aiškinimas toks: 

1945 ir kitais keleriais me
tais visi vokiečiai, gyvenę Len
kijoje ir lenkams priskirtose 
srityse, buvo iškraustyti. Ta
čiau tų gyventojų lenkų kilmės 
dalis panoro pasilikti ir sutiko 
priimti Lenkijos pilietybę. Len
kai tuos vokiečius kruopščiai 
ištyrę (jie turėjo mokėti lenkų 
kalbą, įrodyti savo veiklą vo
kiečių metais ir pan.). Vėliau 
jiems teko padaryti vad. loja
lumo Lenkijos valstybei pareiš
kimą. Tuo būdu, teigia lenkai, 
vienam milijonui vokiečiių pa
vyko tapti Lenkijos piliečiais. 
Tad, esą, "jie jau nebėra vokie
čiai". O jei jie, bent dalis jų 
nori persikelti į Vak. Vokietiją, 
tai, matyt, anot lenkų, "juos 
vilioja geresnis ekonominis gy
venimas Vakaruose". Tokia y-
ra oficiali lenkų įstaigų pažiū
ra. * 

Tuo tarpu vokiečiai kelia dar 
klausimą, kad Lenkijoje turėję 
pasilikti bent iki 50,000 vokie
čių, lenkų laikomų specialistais 
įvairiose srityse. Jie Lenkijoje 
liko ne savo noru ir jų išsikė-
limas į Vak. Vokietiją lenkų 
vertinamas visai kitokioje švie
soje. 

Vokiečiai dar priduria, kad 
Raud. Kryžiaus bylose guli 270, 
000 prašymų Lenkijos vokiečių, 
kurie nori išvykti ir pasiekti 
Vakaruose gyvenančias savo 
šeimas. Lenkai atsako, kad tai 
mūsų vidaus reikalas ir prašo
me nesikišti... O vienas lenkas 
žurnalistas vokiečiams, derybas 
vedusiems Varšuvoje, tiesiog 
pareiškęs: "Mes neleisime, kad 
iš vieno istorinio tarpsnio ar 
epizodo jūs skaldytumėt jau 
rimtą klausimą". 

i 

Jie tenori vykti į Vakaras 
Vokiečių tarpe Lenkijoje ne

bėra organizacinių saitų. Vie
nintelė išimtis, tai evangelikų 
ar katalikų parapijos. Jei kas 
juos, šiaip nusivylusius, paklau
sia apie jų pažiūrą dėl abiejų 
Vokietijų apjungimo, jie piktai 
atsako: 'Tai mums nerūpi. Ma
ne ir kitus kamuoja tik vienas 
klausimas — išvykti į Vakarų 
Vokietiją". 

RA UD0NŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 

v GILESNĖ KASDIENYBES PRASMĖ 
! Siekiantieji gilesnio gyvenimo 

įprasminimo, ypač įsijautimo į 
Evangelijos mintį, girdimą sek
madieniais ir šventadieniais, su \ de-niam žmogui 
nauda galės pasiskaityti A. James 
Quinn ir James A. G-iffin naują 
knygą "Thougthts for Sowing" 
(išleido Alba House, Staten Is 
latad. N. Y. 1970 m., 108 psl.. 
$2.50). 

Tai visų pirma medžiaga pa
mokslams, bet taip pat naudingas 
paąįakaitymas . :ikjnt iesjeaas. giedu 

47 

Stovyklose buvo daug blogiau Tik Stalinui mirus, 
kalinių padėtis pamažu gerėjo. Ambulatorijoje sanitarai 
pildavo miltelius ligoniui stačiai į burną, ar įlašindavo 
vaistus; ant žaizdų dėjo gipsą, kuris greitai nutrupėda-
vo... Ligonis turėjo veržtis prie gydytojo, o tas stengėsi 
kuo greičiausiai juo atsikratyti, nes dažnu atveju pats 
buvo kalinys invalidas. Už darbą gaudavo kiek geresnį 
maistą ir rūbus, bet negaudavo nei kokio atlyginimo. 

Tokiose sąlygose daug ligonių slėpė savo negalias 
iki paskutinei dienai. Ir kun. Cikoto, kurs drąsiai ir stip
riai gynė kitus, čia nepaisė savo ligos. Labiausiai suėdė 
jį kalėjimas ir tardymas. Po tardymo išlaikė mus šešis 
mėnesius, visai mumis nesirūpindami fr blogai maitin
dami. Tėvas Andriejus, kurs buvo augalotesnis už mus, 
sunkesnis ir pajėgesnis, gaudavo tą patį badmirio mais
to kiekį, ką ir mes, todėl nustojo svorio žymiai daugiau 
negu mes. 

1950 m. pradėjo jis gauti siuntinėlius iš krašto, bet 
toji pagalba pasiekė jį per vėlai, gerieji žmonės iškovo
jo jam tik dvejis gyvenimo metus. 

sako - N a z a r e cėra r = **z , I 9 5 0 m" P^žioje Taisėte padalino mus ir išsiuntė 
pasmerkimas, nei netu-to kano- l skirtingas stovyklas. Po ketunu mėnesių pavyko man 
agąvHaa&~ K&saasto pamoka yra [sutikti kun. Cikoto Centralinėje ligoninėje. Bet piano 

autoriai išleidžia jau antrą tos rū 
sies knygą. Jie čia stengiasi netik 
atskleisti evangelijos prasmę mo-

bet taip pat at
kreipti dėmesį į dabarties sociali
nes problemas, jas siedami su 
krikščionybės reikalavimais. 

Autoriai pažangus, bet išvengia 
kraštutinumų ir perdėjimų. Pvz. 
rašydami apie Nazareto pamoką. 

džiaugsmas pavirto dideliu rūpesčiu, kai pamačiau vien 
to žmogaus šešėlį, jis jau buvo pilnas invalidas ir kandi
datas kitam pasauliui. Negalėjau su juo ilgai kalbėtis, 
nes prieš operaciją buvau atskirtas nuo kitų, o kun, 
Cikoto po keturių dienų išsiuntė į stovyklą. Nesuprantu, 
kaip galėjo gydytojai taip nukankintą žmogų išsiųsti iš 
ligoninės, nei kodėl tėvas Andriejus nesigynė? 

Tokioje padėty kun. Cikoto turėjo pakelti dar nau
jus bandymus ir sunkias pagundas. Maskva nutarė pa
naudoti jį, stumiant veikti religinėje politikoje, — pa
siūlė jam vyskupo sostą Minske Jis turėjo būti pirmasis 
gudų metropolitas, aišku, komunistų valdžiai prižiū
rint Komunistų vyriausybė skaitė jį kažkokiu "Vatika
no Generolu". O tai buvo, kad jis buvo 1933-1939 m. 
Marijonų Vienuolijos vyriausias vadovas — generolas. 
Iš Maskvos atsiuntė pulkininką su pasiūlymu vykti į 
Minksą, bet kun. Andriejus apie tai nenorėjo nei kal
bėti, nei girdėti. Manydami, kad pasiuntinys buvo per 
mažas pareigūnas, komunistai atsiuntė generolą. I jo 
pasiūlymą kun. Andriejus atsakęs: 

— Leiskite man jau ramiai numirti. 
Iš dviejų žinių šaltinių patyriau apie paskutines 

kun. Cikoto dienas ir jo mirtį. Nepavykus sugundyti jo 
vyskupyste, paskyrė jam darbą virš pajėgų ir tiksliai jo 
nebegydė iki galui, nors jau nebegalėjo pastovėti. Ga
lop barako kaimynai sukėlė riksmą ir su skundu kreipėsi 
į vyriausybę: 

Kodėl negydote ligonio? Cikotai pūna žaizdos 
nuo pasenusių šunvočių ir skaudulių, negalime to pa
kelti. 

Kiti pridėjo: 
Cikoto yra svarbus asmuo. Turėsite daug aiškin

tis, kai numirs negydomas. 
Tk tada pasiuntė jį į ligoninę. Bet sutinimas nuo ko

jų kilo aukštyn, ir kun, Andriejus mirė 1952 m. vasario 
II d. ligoninėje nr. 3b' prie linijos Taišet-Brack-Zajarsk. 

Mirties diena ir vieta ilgą laiką nebuvo tikra. Ga
lop sužinojome ir kaip patikimą priėmėme mūsų bend
radarbio iš Harbino kun. Povilo Chaley žinią. 

Štai, ką rašo kun. Chaley: 
— Esu minėjęs Jums, kad susitikau su N. prieš pat 

jo išvykimą kitur. Jis man pasakojo, kad pirmiau būda
mas bedievystės skleidėjas, provokatorius, o paskui pats 
papuolė. Stovykloje pažino kun. Andriejų, kuris jį atver
tė ir pats jį pakrikštijo. Rodė man kryželį, kurį po krikš
to padovanojo jam tėvas Andriejus. Buvo nuostabu, bet 
man prabilus maskvinės komisijos metu, 0,33 viršinin
kas, kerštaudamas man, išsiuntė mane į 0,37, kur vi
si invalidai laukė išlaisvinimo. Tada pasakiau: "ir tai 
gerai. Neužilgo grįšime namo, reikia tad kiek pavalka-
tauti ir pamatyt žmonių". Ir tikrai, kai tik atyvkau į 
0,37, pataikiau staiga į lazdakojį" ištįsėlį: jis nešėsi im
briką iš valgomojo Man jis padarė nihilisto įspūdį, kaip 
pas Dostojevskį, išlindęs iš pasakos lapų. Tuoj kreipiau
si į jį. O jis man pasakė, kad tą patį vakarą pats iš
vyksta, kad mums užleistų vietą, ir kad vladyka And
riejus buvo jam pavedęs mane susiieškoti ir pranešti 
apie iį, nes "Prancūzas turi galimybių sugrįžti namo". 
Galėjau sužinoti vien vladykos Andriejaus mirties smulk
menas ir tai, kad MGB (NKVD) ilgai jį kankino, kad 
jiems atskleistų savo paslaptis. Jie galvojo, kad jis karys. 
Kadangi Tėvas Andriejus nenorėjo jiems atsakinėti į 
klausimus, nes kaip "generolas" nenorėjęs kalbėtis su 
paprastu karininku. Tada atsiuntė tikrą, o gal "padirb
tą" sovietinės armijos generolą. Pasiūlė vladykai laisvę 
su sąlyga, kad pasidarytų Gudijoje Unitų Bažnyčios 
vadovas ir ją prijungtų prie Maskvos patriarchato. No
rėjo tuo būdu suklaidinti krikščionis. Vladyka Andrie
jus atsakė jiems, kad jo veikla jau pasibaigė, ir trokštąs 
tik vieno: katorgoje ramiai numirti už savo nuodėmes 
ir Katalikų Bažnyčios gerovę". 

(Bus daufiau.) 



DRAUGAS, antradienis, 1971 m. sausio mėn. 5 d. 

iiemos kelias 
atsargiais. 

pavojingas. Saugaus vairavimo tarnyba kviečia būti 

Balfo konstitucija jokiai grupei, 
organizacijai jokių privilegijų 
nesuteikia, grupės tiktai pasiū
lo dalį kandidatų, kuriuos sei
mas gali rinkti arba nerinkti. 
Balfo veiklos pradžioje, neturint 
tuomet aktyvių Balfo skyrių, 4 
grupės parinkdavo kandidatus, 
kur iuos seimas nevisuomet 
100% išrinkdavo. Nuo 1958 me
tų Balfo skyriai pradėjo didesnę 
dalį kandidatų patys pasiūlyti, 
šiuo metu yra manančių, kad 
a te i ty je grupės bus paprašytos 
ivetoj trijų parinkti po vieną 
kandidatą, nes dabar t i - iu metu 
Balfo skyriai y ra pilnai pajėgūs 
pa tys parinkti reikiamus kan
didatus . 

Taipgi netikslus yra teigimas, 
kad nominacijų komisija paren
ka kandidatus . Nominacijų ko
misija, teisingiau pasakius rin
kimų komisija, sudaro t iktai są
rašą siūlomų kandidatų ir per
duoda seimui balsuoti. Jei komi
sijai pavyks ta iš anksto su sky-
rr iais susi tart i pagal jiems nu
s t a ty t ą direktorių skaičių ir su
dary t i sąrašą negu reikia, tada 
seimas, kaip paprastai, ploji

mais tvirtina siūlomus kandida
tus. K. Brž. 

— Skirk pakankamai laiko 
darbui, nes darbas — tai pasise
kimo kaina. 

POPULIARIAUSI SKELBIMAI 
DRAUGE 

Kokie yra populiariausi skelbi
mai "Drauge", 

Tie skelbimai, kurie užima tik 
kelias eilutes, yra plačiai skaito
mi. Kartais jie daugiau patraukia 
skaitytoją, negu didesnieji skel
bimai. 

Tie skelbimai yra "Aplink mus' 
skyriuje paskutiniam dienraščio 
"Draugo" puslapy. Vienas, kitas 

I toks skelbimas gali daug padėt. 
į Jūsų draugijos parengimui. Dau
gelis naudojasi tokiais skelbimais, 

| nes jie yra plačiai skaitomi kiek
vieną dieną. Pabandykite skelbti 
ateinantį Jūsų draugijos parengi 
mą tokiu būdu "Aplink mus" sky
riuje. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 

KAIP RENKAMI BAUFO 
DIREKTORIAI 

-
Teigimas, kad organizacijos -

Įjrupės skiria Balfo direktorius, 
yra netikslus. Balfo konstituci

joje aiškiai y ra pasakyta, k a d 
seimas renka direktorių t a rybą 
(Sec. 6. The National Conven-
tion shall eleet a Board of Di-
rektors) . Kadangi Balfas y r a 
šalpos organizacija J A V vyriau
sybės prižiūrima, t ad privalome 
ir tiksliai laikytis konstitucijos. 

Liaukimės kalbėję ir r ašę , 
kad grupės skiria direktorius. 

A. -f- A. VLADUI STRAZDUI 
staiga mirus Canadoje, jo seseriai 

ELENAI PALILIŪNIENEI 
ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautę. 

Albina ir Pranas Kašubai 

OUR įmeRKT Runs IIIGH 

Goid Eagte notice passbook accourrts and other certificate 
accounts ars available to eam 5V4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accourrts. 
Our savings counselors wil! be glad to explaln the varioua 
savings plans and interest payment procedūras to you 
fai more detaM. 

Take advantage of these hJgh rates, the 
by Federai Regulations. You will be the r 
Savings insured to $20,000.00 
Interest paid quarterty. 
Assets over $1*8,000,000.00 

Reserves over $12,900,000.00 i-

« t * 

TANDARD 
EDERAL 

SAVINGS ANO LOAN ASSOCiATION OF CHiCAGO 
4192 ARCHER AVWUE AT SACTAMENTO • CHICAGO, ILLfMOtS 60632 • 847-1140 

OFFICE HOURS: 
Monday &Thursday,9 am. to 8 p.m. • Tucsday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m. 
Satyrday, 9 a.m. te 12 Noon • VVedneKiay, no bu$in«sc t«nsact«d. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K E A L E S T Ą T E 

«5 ir Oalirornia — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-
roa pajamos. $52,000. 

Mfir. biznio namas. Kepykla su 
rtsais įrengimais ir 2 butai. Tik 
f22,000. 

«2 to Rocfcwell — Mūro 2 butai. 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
*»1.500. 

Prie Maria BL & MOr. 2 butai po 
«H kamb. 12 metų. J32.50C 

VAINA REALTY 
Tel RE 7-9515 

ŽMONIS PERKA NAMUS 
Lengvu $14,000 pajamų iš apart-

mentinio mūro, kuris ir 15 metų ne 
turi. Pastatytas turtingam rajono. 
Kaina gTeitam pirkėjui $77,000. 

Kuklus namelis — 2 butukai pa 
čiam Marquette pke. Kaina $17,000 
gal ir mažiau. 

2 Keri mūr. namai Brighton pke. 
Juoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
pirksit už $52,500. 

5 butų šviesos mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik d51 ligos 
atiduoda už $48.000. 

Platus lotas Marquette pko centri-
nSj gatvgj. Kaina — susitarsim. 

Puikus didelis 3 po S kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. gara
žas. $29,500. 

2-ju botų. 14 metų modera. mūr 
S-jų auto. mQr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

S kamb mūr. gražus kaip nau as. 
Geros pajamos. Arti mūsų $19.600. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw A v.. BE 7-7200 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktinė 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

losuranoe — Income Tas 
Notary PubU<» 

. Š I M A I T I S REALTM 
??37W 43rdSĖ,CL4-2390 

R E A L E S T A T E 

LANSING AKEA 
OLDEB HOME 

2-Bedroom frame on 100x400 ft. 
lot. Remodeled bath, extra storage 
area on back of house, semi-finished 
upstairs. $177 taxes. Call for more 
information. $19,500. 

JKRRY PALS REAL ESTATE 
18107 Torrence Tel. 895-1040 

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

Apdraudę Agentūra 
Namu, Gyvybės, Sveikatos, 

Biznio, Automobilių. 
Patogios išsimokėjimo sąlygos 

J. BACEVIČIUS 
8455 So. Kedzie Ave., PB 8-2233 

M O VI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldas ii 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda, 
2047 W. 67th Place — WA 5-8068 

1H aukšto. 15 metų mūr. 2 bu 
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą.. 

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$186,500. Savininkas duos 7% pasko
la. 

5 kamb. mūr. bungakm prie 71 
ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
fNCOME TAX — NOTAR1A 

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

PAEDAVTMAS — VALDYMAS 
NAMU PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

3 E L L REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

S455 So. Kedzie Ave,, PB 8-223-

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
a tarnavimas visais Real Estais 

•reikalais. Be to, veikia Notariatas 
aromi ir liudijimų vertimai. Tvar-
omi Income Tax ir atliekami kiti 

r a tarnavimai 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

BESI S Maplpwoo<i Av„ CI. 4-7 4.V 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chkago, DX 60632. Tel YA 7-5880 

C A B S F O R S A L E 

SELL YOUR CAR 
BY PHONE 

RNY YEAR 0R M0DEL 
7 DAYS WEEK 9—9 

CALTFOBNIA BUYERS 

TOP CASH PAID 
456-7215 452-9146 

HELP WANTED — VYRAI 

Experienced Choice 

B E E F B0 N ER 
For New USDA Plant in 

Oak Lawn, Illinois 
STEADY WORK —GOOD PAY 

Call: 582-2364 or 585-2193 

STATIONARY 
ENGINEER 

West suburbau highschool seeks 
engineer, experienced with boi-
lers, air conditioning and controls. 
Salary S9J00 per year. 

CALL MR. ELI0T 
383-0703 

A. ABAU R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai 
-tome arba dedame naujus kaminus 
rinas. nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė Viaap 
darbas srfrantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika 

?!!P.11iIffi^;i!J1!HlillKie!Ml^f;S:H:;;roB!iB"lffl!! 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus u 
auko. Vaiau kilimus ir baldus 

Pilna apdranda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

HELP WANTED — MOTERYS 

SKAAR 
NURSING SERVICE 

Ali branches of Nursing, Visiting 
Nurses, RN's LPN's by educatlon, 
Industrial Kuršes, Private duty in 
home, hospital and Nursing homes. 

PHONE — 239-3777 

C O N T R A C T O E S 

— I I I I H I I I I I | | | | II 1'iiiim 

COSMOS PABCELS EXPRE»S 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

i.icensed by VNESHPOSYLTORG 
2501 W. 69tb St., Chicasc. m . 60629 
S33S S. Halsted. Chicago. III. «0«ns 

TeL WA 5-2737: 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, moto 

klai. šaldytuvai, maistas, dolerin$a> 
rERTTFIKATAI ir AUTOMOBILIAI. 

K. <nkan.«kai 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — } 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATIVG & SHEET MET4L 
4444 S. Western, Chicago 9, IU. 

Telefonas VI 7-3447 

D Ė M E S I O 

HimmiiiiiRiiiiiimiiiiiiiiiiiiumiiHiiiii 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! UFTUV4 
Oerų prekių did*>!i> pasirinkimas. Au 
tomobillai. šaldytuvai televizijos, do-
ler. cer*'fikatat maistas, akordeonai 
2«0*> \v fUKli St.. Chicago. IU. 6062S 

TT-J.KT. W A 5-27S7 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllt 
HlllllllllllllIflIlIlilIlHIIIIIIIIUIIIIIIimilll 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rnšhj grindis. 

i. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
immiiimiiiriumiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiit 

iHiiiiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

stereo, oro vesintnvaL 
Krautuve Marqnette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W 69th St: — tel. 776-1486 
Narna tel. — PB 6-1063 

IIIUIIIIIIIIIIIIIllllllllllilIlIlIlIlIlIlHIIIIHIi 

A. V I L I M A S 
IV! O V I N G 

Apdraustas perkranstvmts 
— Įvairia atstumo. ^ 

828 WEST S4th PLACE 
Telef. — FBonfJer 6-1882 

RICHMOND ATJTO SERVICE 
2934 West 6Srd Street 

'žsieniniu ir vietinių j»uto taisymą." 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo-
toro patikrinimas. Vilkikas. Kreintis: 

Tel. Gtt P.-S134 arba OR S-3353 
Savininkas Juozas (Joe) .Inraitis 
;i'lW;i;:iiW(;:!w;ig!ii!mi!ii|įiiWffirs:iiJi::ii:iBiĮĮ'!iiiiwiiiiij.!pr 

NamŲ Apšildymas 
įdedu visu rūšių pečius, van

dens šildytuvus ir power bu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu d51 du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Remkite tuoe biznierius, ku-

nc skelbiasi "Drauge" 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENĮ 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agencr, 2925 W. 63 PK 8-0032 

Nelaukit užsiragistruokit ciabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d§l pa
tarnavimo, nemokamai. 

D Ė M E S I O ! 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, ii stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas 4. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į BaJtic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas k 
dienraštis Drangas. 

Skelbkites "Drauge". 

D e M £ S I O ! 
-— 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Liepom! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMĄ! 
LIEPONIS 

F U R H IT U RE C E N T E R, I N C . 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniai! uždaryta. 

• 



J A U N I M O CENTRAS Į 
5620 So. Claremont Ave. | 

1971 m. sausio men. 16-tą dieną, s 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro ir E 

— 
sausio 17-tą dieną, sekmadieni, = 

3-cią vaL po pieta. E 
B I L I E T A I : | 

Marginiuose, 2511 West 69th Street § 
ir vaidinimu dienomis prie įėjimo. E 

L I E T U V I U BENDRUOMENES J A U N I M O T E A T R A S 
Stato K A Z I O B I N K I O 5v.pjEsc 

ATŽALYNĄ 
Dekoratorius — daiL J. KTBURAS Befisuoja — JUOZAS VALENTINAS Apšvietėjas — VYTACTAS $YGAS I 

V A I B I N A : 
Titas Antanaitis, Julius Balutis, Begina Balutyte, Elena Blandytė, 
Eugenijus Būtėnas, Gintautas Būtėnas, Emilija Gepnerienė, Povilas 
Gudonis, Dalia Galesaite, Lydija Jadviršytė, Juozas Kapačinskas, 
Aušra Laurušonytė, Edvardas Momkus, Mykolas Maksvy t i , Rimas 
Miečius, Vytas Marčlukaitis, Linas R. Martis, Vladas Navickas, 
Daivė Narutytė, Linas Peškys, Algis Paužuoii-, Edvardas Radvila, 
Irena Radienė, Teodora Serapiniene, Nijolė Sparkytė, Romas Sta-
kauskas, Rimvydas Vasiukevičiuš, AJg. Vaitkevičius Juozas Valen
tinas, PauL Vitkus, Žhihj Podytė, Ona Petravičienė-Pankienė ir kt. 

JAUNIMO TEATRĄ administruoja LB KULTŪROS FONDAS 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVIU STUDENTU 

KRAUJAS, PRALIETAS 1961 m. 
Mes manėm, kad paskutinių 

Lietuvos laisvės kovotojų kraujas 
Lietuvoje buvo pralietas apie 19-
56 m., neskaitant bolševikų vė
liau suruoštų teismų, kurių metų 
eilė buvusių laisvės kovotojų nu
teisti mirties bausmėmis. Per vi
są Ameriką ir Kanadą protestuo
dami dėl jūrininko Simo Kudir
kos tragiško išdavimo Sovietams, 
ne vienu atveju jo auką stengė
mės surišti su visų kovojusių už 
Lietuvos laisvę aukomis. 

Kalėdų švenčių proga perskai
čius vieną iš maloniausių dova
nų — buv. Sibire tremtinės mo
kytojos Stefanijos Rūkienės atsi
minimų II t Arną, pavadintą "Grį
žimas į laisvę", paaiškėjo naujų 
įvykių, kad 1961 m, vasarą Kau
ne buvo pralietas paskutinio de
šimtmečio kovotojų už Lietuvos 
laisvę — kelių lietuvių studentų 
kraujas. Apie tai leiskime kalbėti 
pačiar autorei: 

"Dainų slėnyje matėsi daug uni 
formuotos ir civiliškai persirengu
sios milicijos bei saugumiečių. 
Minioje būriais slankiojo draugo
vininkai. Tai jauni, partijos iš
auklėti milicijos padėjėjai. Visi 
nardė margaspalvėje kauniečių 

minioje ir klausėsi šnektų bei kai
myniškų pasikalbėjimų. Jie nu
girdo, kad vienas studentas nei
giamai išsitarė apie sovietinį "he
rojų" Suslova. (Tą dieną Suslo-
vas, prieš kiek laiko sulikvidavęs 
Lietuvos laisvės kovotojus, turėjo 
būti Kaune ir komunistai tikėjo
si, kad jis aplankys ir dainų šven
tę — V.R.). 

"Tuojau pristatė milicija to stu
dento suimti. Draugai užstojo. Ki
lo muštynės. Milicija iškvietė dau 
giau pagalbininkų ir pradėjo stu
dentus mušti. Arti stovėjo bufe
tas su gėrimais. Studentai ne
mokamai apsiginklavo bonkomis 
ir milicijai nenusileido. Pagal
bon atvažiavo mašina, pilna mi
licininkų. Studentai mašiną ap
vertė ir uždegė. Buvo keletas mi
licininkų ir studentų užmuštų ir 
daug sužeistų- Visus nukentėju
sius nuvežė į Raudonojo Kry
žiaus ligoninę. Baikštesnė publi
ka iškūrė į namus, o smalsuoliai 
būriavosi ir stebčjc įvykius. 

"Spauda ir radijas nieko ne
pranešė apie įvykusias riaušes. 
Nė žodeliu neužsiminė apie žu
vusius ir sužeistuosius. 

"Žmonės nematė Suslovo ir ne
žinojo valandos, kada jis prava
žiavo. Ėjo gandas, kad kilus riau-

Judrios "Gabijos" tunto Detroite skautės. Tuntininkė ps. Vilija Bau-
kytė skaito praneSknus. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

TAUTINĖS MAŽUMOS SOVIETUOSE 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

realizmo ribų. "Okiškai, Baltijos 
respublikos taip pat yra labiau 
pažengusios ir issispecial i zavu-
sios aukštos kokybės elektroni
nių ir kitokių precizinių įran
kių gamyboje, kaip pvz. auto
mobiliai, radijai, TV aparatai 
ir skalbimo mašinos. Bet, nors 
rusų statistikos skelbia, esą, 
pramonės gamyba Baltijos val
stybėse 20 kartų padidėjusi nuo 
"socialistinės 1940 m, revoliuci
j o s " laa^i, jos paV*ios esančios 
fsitikruusios kad būdamos lais
vos, jos būtų padariusios dar 
didesnę pažangą. "Mes galine 
būti ir socialistai, — korespon
dentui pareiškė vienas jaunuolis 
TaHine, — bet jeigu mes ne
būtume Rusijos dalimi, mes bū
tume tokie pat turtingi kaip ir 
švedai". 

Nepaisant Baltijos respubli
kų prisirišimo prie Vakarų, ra
šo Newsweek korespondentas, 
jeigu jvyktų susikirtimas tarp 
rusų ir bekylančio tautinių ma
žumų judėjimo, jis greičiausai 
įvyks Ukrainoje. I š dalies taip 
būtų dėl tikrai didelio jos ploto 
i r gyventojų skaičiaus. Su 47 
milijonais gyventojų ir teritori
ja , siekiančia 232,000 kv. mylių, 
Ukraina laikoma penkta didžiau 
sia Europos valstybe. Ukrainie
čių karštas nacionalizmas stip
riai įsišakojęs į jų kultūrinius 
i r ūkinius laimėjimus. Kijevas 
buvo vidurinių armžių Rusijos 
kultūros centras, o ukrainiečiai 
taip pat yra paveldėtojai labai 
rafinuotos literatūrinės kultū
ros, išsivysčiusios XIX š. Ūkiš
ku požiūriu, Ukraina yra sava
rankiška. Būdama viena svar
biausių Europos grūdų aruodu, 
j i turtinga geležies rūda, ang
limi, nafta, manganu ir tita-
nijum. 

Rusinimo politika 
Nors ant popieriaus v ^ m 

penkiolikai sovietinių respubli
k ų suteikta teisė paasitraukti 
iš Sąjungos, Ukraina, be abejo, 
y r a pajėgiausia atsistoti ant sa
vų kojų kaip neprikluasoma val
stybė. Gal kaip tik todėl ukrai
niečiai tokie griežti •nacionalis
tai, o rusai tokie greiti užgniauž
t i tą jų veiklą. Tš esmės, ukrai
niečiai nacionalistai proteguo
ja w*efc ef*(4aš»Į masainee snūm-

jos suklastojimą ir draudimą 
mokytis ukrainiečių kalbos mies 
tų mokyklose, o taip pat ir prieš 
Maskvos užmačias Ukrainoje 
sutelkti sunkiąją pramonę, pa
neigiant labiau pelningą lengvą
ją. 

Tautinės mažumos nori turėti 
daugiau autonomijos tvarkant 
savo reikalus, tačiau su tuo jų 
noru rusai nenori skaitytis. 
Šiais laikais, kada visam pasau
ly tautos siekia pilnos nepri
klausomybės, rusų vadai visom 
priemonėm stengiasi surusinti 
savo tautines mažumas. Be abe
jo, jie puikiai supranta, kad 
leisdami jom laisvai reikštis, 
jie rizikuoja sugriauti diktatū
rinę santvarką, kuria jie remia
si. Tačiau atsisakydami išklau-
sy.i vis labiau nerimstančių tu-
tinių mažumų reikalavimų, jie 
taip pat rizikuoja susilaukti ga
limi. poJitmio sprogimo. 

šėms Kaune jis nesustojo. 
"Liūdna, kad žuvo keli lietu

viai studentai. Tačiau jiems am
žina garbė, kad jaunas savo gal
vas padėjo už pavergtą tėvynę ir 
savo draugą. Jie prisidėjo savo 
auka prie tų tūkstančių, kurie žu
vo Lietuvos miškuose. Lietuvos 
žemelė dar vis laistoma tėvynės 
sūnų krauju ir motinų ašaromis." 
(403 - 404 ps!.). • J 

Reikia tikėti, kad gyvoji liudi
ninkė, tuo laiku gyvenusi jau Lie
tuvoje, faktų nebus iškreipusi, o 
mums ir visai Lietuvai 1961 m. 
Kaune žuvę lietuviai studentai 
yra vienodai brangūs ir prisimin-' 
tini, kaip Simas Kudirka ir 30,000 j 
1944—54 m. žuvusių partizanų. 

IŠ MIRTIES GRĮ2Ę GYVENTI ! 
Naujoji S. Rūkienės knyga! 

"Grįžimas į laisvę" yra pilna šiur
pių išgyvenimų ir įdomių, mums' 
visai nežinomų faktų, kurie išdės
tyti per 500 su viršum puslapių 
tomą. Išmetus kai kurią nereika
lingą butaforiją ir bekraštį auto
rės jausmų išsiliejimą, apie lais
vės kovotojus, knygoje yra šimtai 
faktų, kurie jaudina ne tik mus, 
bet, tiki me, sukrės ir ateinančias 
kartas. Štai pvz. epizodas, kaip 

1$% — 20% — 30% plgtea mokėsit 
u2 apdraudą. nuo ugnies ir automo-
oilio pas 

C R A N X Z A P O U * 
3208 H West 95th Street 

OiJcajco, lUlnois 
Tel. GA 4-8654 b- GR 0-4339 

du jauni kunigai, nuteisti mirti, 
sugrįžo vėl gyventi: 

"Dar man jaunai esant, nuo 
Ginevės pakrančių du jaunuo
liai išėjo Kristaus vynuogyno 
daigstyti. Jie taikiai nešė savo 
žmonėms Evangelijos skelbiamą 
meilę, net ir priešui liepė neker
šyti 

"Atsidanginę svetimieji atnešė 
kerštą ir pagiežą į mūsų taikią ša
lį ir brolį su broliu supiųdė. Jau
nųjų levitų kraujo broliai išėjo 

nelygion kovon su mūsų tėvynės 
priešais ir kruvinuose mūšiuose 
užgeso jų gyvybės žiburėliai. Tei
singai ir šventai jų kovai nebu
vo abejingi ir broliai. Padėjo 
jiems: slėpė ieškančius prieglau
dos, gydė ir slaugė sužeistuosius, 
guodė skausmuose skęstančius, ė-
jo girion mirštantiems užspausti 
akių ir palydėti amžinybėn. 

"Saugumas išaiškino jų para
mą savo žūstantiems broliams. 
Teismas nuteisė mirti (kaip da
bar žydus. Leningrade — V.R.), 
kuri buvo pakeista dvidešimt pen
keriais metais kalėjimo ir iš Bu-
tirkų požemių jie neturėjo išeiti. 
Bet Dangui padedant išliko gyvi 
ir grįžo į savo kraštą. Iš kelių šim
tų aukų grįžo tik du Trakų pa
miškės vaikai. Visi kaimynai 
džiaugėsi, kad grįžo. Tik lietuviš
kieji išgamos, pridengdami savo 
kruvinus darbus, radijo bango
mis skundėsi: 

—Grįžo ir vėl sakramentus da
lija..." (psl. 354-^55) 

Karčios ašaros nurieda skaityto 
jo skruostais, skaitant tokius epi
zodus. 

VLRmj. 

<*tuvfm*. han ketams- laki..t mS,,. 
Ir k i t ok iom. progom.* 
G U 2 A U S K Ų 

Beverly m\a Oėlinyfia 
•43 W. 83rd Street. Chfcago. mino*. 
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 

A. "f A. 
SIMON ŠILEIKIS 

Gyveno Iola, Wisc., daug metų gyveno Cicero UI. 
Mir§ sausio 1 d.. 1971. 10:25 vai. vak., sulaukęs 78 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevgžio apskr. Raguvos parapijos. 
Amerikoje išgyveno 80 m. 
Pasiliko didelfame nuliūdime žmona Antanina Račius, sūnus 

Frank, marti Anna, duktė Frances Mkutis, žentas Edward, du anū
kai — Edward Mikutis, ji žmona Judy, ir EHeen Wagner, jos Vy-

i^ r a S V 1 7 , 6 p r o a n u k a i ' sesuo Mary VVenclcus su šeima, švogeris An-
Itnony Rice, jo žmona Frances, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklaurė Lietuvių Kareivių draugijai. 
Kūnas pašarvotas pirmad. 7 v. v. Petkaus koplyčioje, 1410 S 

50th Ave., Cicero. 111. 
Laidotuves įvyks trečiad., sausio 6 d. iš koplyčios 9:00 va! ryto 

bus atlydėtas j Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuošidržiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona. sOįras, duktė, marti, žentas, anūkai 

Laidotuvių direktorius D. Petkus. Tel. 863-2108 

H I R A T 
Q « » r t » r l y 

9B.M9 mfnlnmm 
TEAR CKKT1HCATE 

f 1.000 
1 YTZAR 

to $80,000 

5 3/4 % 
$1,000 mmimom ^ ^ *t.000 Minimom 

ISVERTMENT BOVTs PLAS ^ ^ 
OaHugi lamrea 

Hlehcrt 

BRIGHT0N SAV1NGS & L0AN ASSOCIATION 
4071 Archer Aveoae Qtkss*e. nflaoto 90632 

• ' ' i - Ti r n . r i i i 

TE 

• ^ r 

ELINOR ANNA KARPUS 
Californijoje įnirus, jos vyrui PJOZAPUI, dukrai 
MITAI, žentui WILLIAM BELCHER ir anūkei sū
nums JUOZUI ir JURGIUI, motinai URŠULEI RASTE-
MDfEI, seseriai D0NNA ALDONAI ŽILIENEI su 
?sima, broliui DANIELIUI ir BARBORAI RASTE-
NIAMS su šeima ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

MARIJA PAUKŠTIENE, BENETA CICfiNTENfi 
ANASTAZIJA SNAESKIEN£ ; ONA PATRAZAS 
JADVYGA KUZMICKAS, JULIJA PUKEIIENfi 
MARIJA PETKŪNIENfi, FEGGY ZAKARAIT£ 
ONA PAUKŠTA, UR^ULfi GARALAVTčIENfi 
IRENE KIRSGALVES 

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

KAZYS MALINAUSKAS 
Jau suėjo trys metai, kai negailestingoji mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo my'imą vyrą, tėvą ir senei], kurio ne
tekome 1968 m. sausio 4 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a. a. Kaz] Malinauską savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona, 2 sūnūs, anūlzai ir -proanukai. 

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

pi 

ADOMAS ZABUKAS 
Sausio 7 dieną sueina trys metai, kai negai

lestinga mirtis atskyrė iŠ mūsų tarpo mylimą vy
rą, tėvą ir senelį. Už jo sielą šv. Mišbs bus atna
šaujamos sausio 7 dieną, 8:30 vai. ryto Šv. Kry
žiaus bažnyčioje. 

Prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir pasimelsti kartu su 
mumis už a. a. Adomo sielą 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę. 

Nuliūdę: žmona, sflnūs, duktS, žentas Ir arnika 

SVEIKINA LENKŲ kų išsilaisvinimo iš komunizmo 
SUKILĖLIUS kovas ir linki, kad visi paverg-

New Yorke veikianti antiko-jti kraštai. Įskaitant ir Pabaltijo 
munistinių žurnalistų sąjunga kraštų gyventojus, sukiltų ir 
(OIPAC) paskelbė savo nuta-1 nusikratytų tarptautinio komu-
rimą, kad užjaučia ir remia len- nistinio imeperializmo jungo. 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

PETER TROOST 
M O N U M E N T 

COMPANY 
6440 S. Pulaski Road. 

Chicago. 111. 60629 
ČESLOVAS VTTKAUSKA> 

District Manager 

TeLr rtt.%0242- 585-024.S 

'i 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a : d o t u v i y D i r e k t o r i a i 
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 Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 i i LA 3-9852 

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

MftZEIPEVANS 
FUNERAL HOME 

T H R E E 
AJR-CONDITIONED CHAPELS 

Partinę Faciltttaa 

6845 SOUTH WESTERN AVE. HEy ^ U ~^60C 
M * i l i » » 

• 

i 

• 

E T 
MARQLETTE FUNERAL HOME 

— T I V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lst St. TeJef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnha!i 3-2 i 08-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lletnvhj LaldotnviŲ Direktorių A-voci&cijos N«rfau 

LACKAVYICZ IR SŪHOS 
2424 W. e&tfe STREET TeL REpnblic 7-1218 
2S14 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALEFORNIA AVE. Tel. LAfay«tte 3-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. L T T L A N I C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET T*»L YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3318 S. UTUAN1CA AVE. TeL YArds 7-1138-1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO. ILL. Tel. OLyropic 2-1003 

LE0NARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
649 East 18tnd Strest* Soutk Hoiland 

10S21 South Micrisan Avenue, Chic&go 
TEI CO 4-2328 
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SHIOAGOJ IR APYLINKĖSE 

KALĖDŲ STEBUKLAI 
BRIDGEPORTE 

Šv. Jurgio Lituanistinės Mo-1 
kyklos Eglutė 

VI. Ramojus, dalyvavęs Šv. I 
X Kuo. J . Kubilius, SJ, Šv. jurgo bažnyčioje per Sutvirti-1 

Petro 'važnyčioję (Madison gat- n i m o Sakramento iškilmes, jas! 
vė) trečiadienį, 12 vai. 30 min.) gražiai aprašė, tik apgailestavo, 
vadovaus maldoms už Simą Ku- kad lietuviui ten liūdna, nes nie-
dirką. Miesto centre dirbą lietu- kas beveik nekalba lietuviškai, 
viai prašomi maldose dalyvau
ti. Tą pačią dieną S. Kudirkos 

ypač iš 
1970 m. 

(Draugas, 
14 d. nr. 

vaikučių., 
gruodžio 

intencija Šv. Petro bažnyčioje j 292). Jei būtų atsilankęs į Šv. 
bus atnašaujamos šv. Mišios. Jurgio lituanistinės mokyklos 

X JAV ir Kanados Lietuvių Kalėdų eglutę, įvykusią 1970 
4-sios Dainų šventės vykdomo-; m. gruodžio 20 d., būtų tikrai 
jo komiteto būstinės adresas:' nudžiugęs, nes tada visi moki-
6643 S. Maplevvood Ave., Chica- i niai vaidino, deklamavo ir dai
go, UI. 60629, tel. 312, 436-5665' navo tik lietuviškai ir puikiai 

I šoko tautinius šokius. 
Linas Kelečius visus šventiš

kai nuteikia padeklamuodamas 

x Balfo apskrities susirinki
mas įvyks sausio 10 d. 12 vai 
d. Laisvosios Lietuvos red. pa
talpose. 

X Dail. Anastazija ir 

Buvusio Balfo vajaus globėjai ii vykdytojai. I š k. į d.: Vai. šLnkus, 
adv. F. Zogas, F. Sereičikas ir J. Evans. Nuotr. V. Noreikos 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE | geriausioje Ugoninėje, St. 

— Dr. Alfredas ir Giedrė 
Sauliai, gyv. Shoreham, N. Y., 
džiaugiasi susilaukę dukrelės 
Astos. Sesyte labai džiaugiasi 
jos du broliukai ir seneliai Ba
jorūnai, gyv. Southfield, Mich., 
bei Teofilė ir Justinas Šauliai, 

"Panemunių baladę". Uždanga 
pakyla ir scenoje pasirodo N. 

d a i L I Jankutės "Stebuklų naktis", 
Antanas Tamošaičiai padarė eil- Į akt. Stasės Kelečienės sureži-
lei žmonių malonią staigmeną į s u o t a . Ji buvo pastačiusi tikrą j gyv. Phoenix, Arizonoje. 
vieton kalėdinių kortelių atsiųs- pasakų pilį, į kurią žiūrint nei — Dr. Vytautas Vardys, Ok-
dami savo meniškus litografi- tjk vaikučių, bet ir suaugusių Į lahomos universiteto profeso-

širdys smarkiau plakė. Stebuk- j rius, atvyks į politinių studijų 
lų Naktį vaizdavo Vida Minio- j savaitgalį, kurį organizuoja Los 
taitė — Aldutę, Marius Kele- j Angeles frontininkai balandžio 
čius — katiną, Nastutė Bilitavi-1 24-25 d. Prof. V. Vardys kvie-
čiūtė — vandenį, Vida Šmaižy- i čiamas skaityti paskaitos. Viena 
tė — duoną ir Saulutė Geštau- studijų sesija pramatoma kartu 

jos kūrinius. 
X Dr. Kastyčio Jučo laiškas 

buvo išspausdintas "Chicago 
Tribūne" š. m. 1 d. Laiške iš
ryškinama, kad JAV spauda 
rašo, jog tik žydų Rusijoje ne
išleidžia emigruoti. Bet tikru
moje neleidžia visoms paverg
toms tautoms, ką rodo £r Simo 
Kudirkos tragiškos pastangos 
pabėgti. 2ydų priespauda teat-
kreipia dėmesį JAV ir viso pa
saulio žmonių dėmesį, kokie yra 
suvaržymai visų tautų pilie
čiams Sovietuose. 

x S. Balzekas, Lietuvių kul
tūros muziejaus savininkas, Illi
nois, istorijos draugijos apdo
vanotas atžymėjimu už istori 
nes medžiagos telkimą. 

x L. Vyčių Choro metinia 
šokiai — vakarienė įvyks sau 
sio 23 d., B. Pakšto salėje. Sta
liukus rezervuoti tel. FR 6-6489. 

(pr.) 
X Lietuviškasis 

kviečiamas atvykti į ČALM Tė
vų komiteto rengiamus šokius broliukai 
sausio 9 či 9 vai. vak. Jaunimo 
centro apatinėje salėje. Gros 
Variation orkestras. Įėjimas 1 
dol. Prašome apsirengti tvarkin
gais rūbais. (pr.) 

X Venecuelos Lietuvių Drau
gija 1971 m. sausio 9 d., šeš-
tad., 7:30 vai. vak., Dariaus-Gi
rėno salėje, 4416 So. Western 
Ave. rengia metinį Snaigių 
banketą. Bus trumpa ir įdomi 

taitė — kanarėlę. Visi šie Ste
buklų nakties herojai buvo ati
tinkamais rūbais apvilkti ir sim 
boliškai pavaizdavo Kalėdų nak
ties stebuklus žemėje ir buvo 
gausiais publikos plojimais pa
lydėti. 

Į Stebuklų nakties nuotaiką 

su latviais ir estais. 
— Leonardas Valiukas, Rezo

liucijoms Remti komiteto pirmi
ninkas, pakviestas į Californijos 
gubernatoriaus Ronald Reagen 
ir vicegubernatoriaus Ed Rei-
necke inauguracijos iškilmes, 
kurios įvyks Californijos sosti-

<*ražiai į-ijungė Jono Spačkaus-: nėje Sacramento mieste sausio 
ko vadovaujamos kanklininkės: \ 4 dieną. 
Marytė, Teresė, Nastutė ir Ve
rutė Bilitavičiūtės, Regina, Ai-
ia ir Vida Miniotaitės ir Vida 
Itravinskaitė. Kanklės seniau-
ias lietuviškosios muzikos ins-
rumentas, gražiai derinosi su 
Calėdų papročiais. Ypač gerai 

buvo atlikta "Tylioji naktis" ir 
Sveikas Jėzau gimusis, šie kan
klių garsai perkėlė visus į Lie-

^U ! ! i I^ a S t u v ° i e švenčiamų Kalėdų nuosta 
bų <?roži. Jj dar padidino "Du 

"Stoviu aš parimus" 
ir "Supinsiu dainužę", kurios 
Lietuvos mokyklose buvo labai 
mėgiamos ir mokinių skambina
mos ar dainuojamos. 

Kanklių muzikos užburtoje 
nuotaikoje scenoje pasirodė mo
kinių ansamblis, vadovaujamas 
Vytauto Bilitavičiaus ir dekla
macijos, vadovaujamos moky
tojos Šulaitienės. Ansamblis pa-

_; dainavo "Gul šiandieną", "Ka-programa. Šokiams gros nepa 
vargstąs Venecuelos Lietuvių! l ėd^ n a k t i " ' "Sidabro varpe-
orkestras. Šalta - šilta v a k a - l i a i " ' " G r a ž i ž a l i a " fc "Šventoji 
rienė. Veiks turtingas bufetas.! Naktis". Giesmė ir daina turi 
įėjimo auka 5 dol. Stalus gali- ] -
ma užsisakyti pas bilietų pla
tintojus arba telefonais — die-! jausmus bei idealus, 

Louis, Mo. Kai mokėsi pradžios 
mokykloje ir gimnaz. mokyto
jų buvo perkeliamas į aukštes
nę klasę, kadangi mokytojai pa
stebėjo jo nepaprastus gabu
mus. Jo tėvelis baigęs Indianos 
Techn. Colleg. 

— Singapūro Respublikos 
prezidentui Inche Yusof Ishek 
mirus, Lietuvos atstovas, J. 
Kajeckas, 1970 m. lapkričio 24 
d. pareiškė užuojautą Singapū
ro ambasadoriui ir pasirašė am
basados užuojautų knygoje. 

— Lietuvos atstovas J. Ka
jeckas apie Simą Kudirką pa
tyrė 1970 m. lapkričio 24 d. va
kare. Sužinojęs apie tą skaudų 
įvykį, J. Kajeckas tuojau pa
prašė pasimatymo valstybės 
dep-te. Tuo reikalu jis lankėsi 
v. dep-te lapkričio 25 d. pas 
Doyle V. Martin, Baltijos sky
riaus vedėją ir 1970 m. lapkri
čio 30 d. pas Robert McKisson, 
Rytų Europos kraštų direkto
riaus pavaduotoją. Ryšium su 
Simo Kudirkos įvykiu valstybės 
dep-to pareigūnai pareiškė Lie
tuvos atstovui apgailestavimą. 
Jie pranešė, kad tas reikalas 
būsiąs pilnai ištirtas ir kad Lie
tuvos atstovas bus painformuo
tas apie investigacijos rezulta
tus. Be to, jie pridūrė, kad vi
sos pastangos ateityje būsią de 
damos, kad panašūs incidentai 
būtų išvengti. 

— J. Kajeckas, Lietuvos at
stovas, tarė žodį į Lietuvą, per 
Amerikos Balsą Naujųjų 1971 
Metų proga. Savo žodyje pareiš
kė: "Su 1970 metais palydi
me ketvirtį šimtmečio po antro 

Vikaru pasaulyje gimęs ir ten 
mokslus einąs jaunimas, gražiai 
įsijungia į lietuvių veiklą viso
se srityse. Lietuviai gyveną už 

j Tėvynės ribų parodo, kad jie 
gyvena tautinio solidarumo bei 
lietuvybės išlaikymo dvasia. Jie 
stiprūs tautiniu ir valstybiniu 
požiūriu. Jie siekia Lietuvai tik 
rosios laisvės ir nepriklausomy
bės. Jie dėkingi Amerikos ir ki
toms Vakarų valstybėms už Lie 
tuvos okupacijos nepripažinimą. 
Lietuvių laisvės ir nepriklauso
mybės siekimas spontaniškai 
pasireiškė prieš keletą dienų lai
dojant Chicagoje prel. Mykolą 
Krupavičių. Tas didelių nuopel
nų Lietuvai vyras mirė gruo
džio 4 d. Laidotuvėse visi lietu
viai, be pažiūrų skirtumų, ati
davė pagarbą Didžiajam Lietu
viui. Jis suvaidino didelį vaid
menį Lietuvos nepriklausomy
bės ir jos sutemų laikotarpiu 
Ta pagarba atitiko velionies tes 
tamente pareikštas mintis. Jam 
pabrėžiama: "Kailbėtojai tepri
mena lietuviškai išeivijai tuo?* 
idealus, kuriems aš visą gyve
nimą tarnavau ir skelbiau kiek
viena proga: laisva ir nepriklau 
soma Lietuva, nenuilstama ir ne 
nutraukiama kova dėl jos išlais
vinimo." Baigdamas giliai nuo
širdžiai sveikinu mielus tautie
čius tėvynėje su naujaisiais 
1971 Metais. Linkiu, kad jie 
būtų jums lengvesni ir sėkmin-
gesni. Visi lietuviai už tėvynės 
ribų ryžtingai kruta dėl Lietu
vos ir jos tautiečių šviesesnės 
ateities". 

JAUNIMAS, KURIS AUGA 
BE LENCIŪGĖLIŲ 

Chicagcs Aukšt. lit. mokyklos vakaro proga 
J. Masilionis, Chicagos Aukšt. Į ga iškyla lietuvių ar Lietuvos 

lit. mokyklos direktorius, prašė i reikalas, tas angliškai kalbantis 
parašyti straipsnelį sausio 9 d. j ir vyresniųjų keikiamas jauni-
įvykstančio tos mokyklos tradi
cinio vakaro proga. Sutikau, bet 
kartu paminėjau, kad užmiršau, 
kaip propagandinius straipsnius 
straipsnius rašyti, o antra, to-jvių įtakos ir gero vardo dėka 
kiems tradiciniams vakarams'vieno j pirmaujančioj Chicagos 

mas pasirodo tokiais dideliais 
lietuviais, net kraštutiniais na
cionalistais, kad tiesiog reikia 
stebėtis. Yra žinoma, kad lietu-

propagandos nebe labai berei
kia, nes žmonės juos lanko. 

Po paskutinių įvykių, kai iškilo 
Bražinskų žygis ir S. Kudirkos 
tragedija į pasaulinę plotmę, 
mes labiau nei kada pajutom, 
kokią reikšmę tremtyje ir išeivi
joje yra atlikusios lietuviškos 
nokyklos, jaunimo crgor.isaci-
jos, akademiniai sambūriai ir t. 
t. Mes matėm, kad pačiuose 
svarbiausiuose žygiuose akade-
mnis jaunimas, baigęs lituanis-
.ines mokyklas ar dalyvavęs lie-

katalikų gimnazijoje yra susida
ręs net "juodųjų lietuvių drau
gų" klubas, kitoje katalikiškoje 
gimnazijoje lietuviai mokslei
viai ant švarkų demonstratyviai 
nešioja lietuviškas vytis ir t. t. 
Tai vis žinia, kaip demonstraty
viai mūsų jaunimas didžiuojasi 
esą lietuviais, o jų puiki, jau jų 
gimtoji anglų kalba mūsų tau
tos kančias ir laisvės viltį nu
neša ir į tuos amerikiečių sluoks 
nius, kurių ne kartą vyresnieji 
nesugeba ar negali pasiekti. O 
mūsų lituanistinių mokyklų da-

aviškųjų jaunimo organizacijų m o k t o j i a b a i teisingai su
sikloję, buvo pats aktyviausias. į p r a n t a j ų n o r u g fc d a b a r t i n i u 3 

Tei seniau, tremties stovyklose, uždavinius. Puikiai pasielgė ir 

BRAZILIJOJ 

tuometinis jaunimas okupacinės ; c h . A u k | t m m o k y k l o s 
/aidžios atstovus stengdavosi 
paveikti lenciūgėliais ar daino-
nis, tai šių dienų jaunimas, apsi
šarvavęs akademiniais laipsniais 
r puikia anglų kalba, lietuvių 
^eikalui ginti sugebėjo prieiti 
orie įtakingiausių dienraščių re-

vadovybė ir Tėvų komitetas, 
specialiais autobusais nuvežę vi
sus mokinius į demonstracijas 
Chicagos vidurmiestyje po S. 
Kudirkos išdavimo. Kurie bu
vom demonstracijoj, matėm, ko
kiais reikšmingais ir daug sa-

iaktonų, prie TV ir radijo re- ^ . ^ l a k 3 t a i g b u v o i š a r . 
oortenų, prie senatorių ir kitų. I £ m o k y k l ų m o k i . 
Tie pirmieji įsejo j plataus dėme- ^ižiniškoje eisenoje 
-,10 susilaukusias demonstracijas 
Clevelande ir Bostone, o vėliau ir 
bituose miestuose, jų komunika
cija su spauda, TV ir radiju bu
vo puikiausia, o mes savo istori-
ion įrašėm svarbų f3ktą: per 30 
metų okupuotos Lietuvos ir lie
tuvių kova už laisvę niekad di
džiojoje spaudoje ir kitose mo-

pražygiavę studentai šaukė pra
eiviams ir stebėtojams: "We 
want Simas! We want Simas!" 
Tai buvo gyvųjų lietuvių balsas, 
kuri didele dalimi perdavė jauni
mo lūpos. Ar tai nekelia mums 
džiaugsmo ? 

Tokių nuotaikų vedini atei-
dernios komunikacijos priemo- j nanti šeštadienį rinksimės į tra-
nėse nebuvo susilaukusi tokio; dicinj Chicagos Aukšt. lit. mo-
dėmesio, kaip po Simo Kudirkos [ kyklos vakarą ir savo dalyvavi-
tragedijos. Ir kas svarbiausia, 
kad visa tai pirmieji iškėlė jau
nimo atstovai. 

Lituanistinės mokyklos akcen-

mu jaunimo širdyse dar labiau 
pakurstysime tą lietuvišką dva
sią, kurios gražius atspindžius 
tik neseniai matėm, kai buvo pa-

tuoja Lietuvos meilę ir pareigą . liestas mūsų nukraujavusios 
:šlikti lietuviais. Tiesa, jaunoji 1 t a u t o s i r b r o l i ų lietuvių, iš ne
barta tradiciniai tarp savęs kal-

4 j ha angliškai, ir tas labai baksno-
' ja vyresniųjų širdis. Bet kai 
angliškose mokyklose kokia pro-1 

, laisvės bėgančių, gyvybinis rei-

VI. Rmjs 

— Gydytojas kun. F. Bendo-
raitis, besidarbuojąs misijose 
Amazonės džiunglėse, rašo: 
"Per šiuos paskutinius mėne
sius padaugėjo tuberkulozė. 10 pasaulinio karo. Naująjj de- _. . _ . i. y , _. , -n.- •' Tunu daug rūpesčių vaistų su-simtmeti sutinkame su viltimi, _, , , , 4 , .,. _J.. 1 rasti, trūksta streptomycmo. šviesesnes ateities pavergtiems . . , , ,. . , , , . . „ . T Manau, kad ši tuberkulozes ban ga- tautiečiams. Vakaruose gyveną g ^ ^ M e s H 

vo gydytojo diplomą. Speciali- ; lietuviai sutinka Į f g į f U » M i , Į „ . f i j . . . - malariją. 
zuojasi vaikų ligų specialybėje, Metus didžio vieningumo ženkle. , G ^ s J į nymas . . . Pasimelskit 

— Jonas Gumbelevičius 

kia šventumo ir patriotizmo 
kuriems 

tokios jautrios jaunųjų ir suau
gusiųjų širdys. V. Bilitavičius 
gerai mokėjo iš savo ansamblio 
išgauti šiuos jausmus ir akorde
onu jiems pritarti. 

Ansamblio sukeltą nuotaiką 
išryškino tinkamai parengtos 
deklamacijos. "Prisimink" dek
lamavo Linas Viščius, "Kalė
dos" — Virginija 2eimytė, "Bal 
toji Karalaitė" — Vytautas Šo

nas C A 5-4995; po 5 vai. v. 
776-3727 ir 458-8345. (pr.) 

x Antanas Jucėnas, Middle-
town, Conn., nuoširdus mūsų 
dienraščio bičiulis, atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 18 
dol. auką spaudai paremti. Ge
raširdžiam rėmėjui nuoširdžiai 
dėkojame. 

X "AUŠROS VARTŲ" tun
tas" ruošia pasilmksminimą sau-, 
sio 16 d., 7 vai. v. Sv. Antano d a i t i s i r "Gyvenimo giesme -
parapijos salėje. Cicero. Prog- G- Bičiūnaitė. Gerai deklamuo-
ramoje: J. Puodžiūno baleto b v r a sunkiau negu dainuoti ar 
studijos pasirodymas, "Antrojo j skambinti, šį deklamavimą pa-
kaimo" akt. R. Stakauskas, do- ruo^ mokyt. Šulaitienė, kuri 
vanų paskirstymas, karšti ir j moko ir lietuvių kalbą, tuo bu
kaiti užkandžiai, šokiai. Visus 
feviečiame .atvykti, pasilinksmin
ti ir paremti mūsų skautaujan-
tį jaunimą. Staliukus užsakyti 
telefonais: Cicero — OL 2-7413, 
Brighton Parke — FR 6-7488 
ir Marąuette Pk. — HE 4-8428. 

(pr.) 

. . X Reikalinga banko tarnau
toja — tefler. Patyrusi arba 
išmokysime. Dirbti pilną laiką 
Mutual Federal Savings & Loan 
Aseoc, 2212 W. Cermak Road, 
CbJcago, teL 847-7947 (sk.) 

du savo darbu padėdama pa
grindus visai mokinių meninei 
veiklai. 

Minėjimą užskleidė tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Ri
tos Bilitavičiūtės. Šokiai buvo 
tinkamai parinkti ir šokėjos 
juos gražiai atliko. Pirma, kaip 
įprasta, pasirodė jaunesnės mo
kinės, po jų vyresniosios ir jų 
tarpe buvo visai gerų šokėjų 
Šokėjos turėjo savo "stilių", bet 
niekur nenutolo nuo tautinių 
šokių pagrindinių principų. Šo
kiams grojo V. Bilitavičius 
akordeonu ir savo preciziškumu 
padėjo šokėjoms išlaikyti jude
sio ritmą. Pašokta buvo Subatė
lė, Kubilas, Žiogelis, Dzūkų pol
ka. Kepurinė ir Malūnas, ku
riems publika gausiai plojo, gė
rėdamosi ir reikšdama padėką 
vadovei Ritai Biiitavičiūtei ir 

Dernonstraci -,as Marąuette Parke prisiminus. Marytį L Prapuolenis, 
sen. F. Savickas, arch. A Kerelis, BUnstrubas, St. Balzekas, dr. J. Je-
rome Nuotr. p. Maietos 

grakščioms šokėjoms. 
Tarp deklamacijų ir ansamb

lio dainų labai tiko vaizdelis — 
Kalėdų šventės ir papročiai, ku
rį gražiai perskaitė Bernadeta 
Geštautaitė, visus supažindin
dama ypač su Kūčių vakaro ir 
Kalėdų nakties mūsų tautiniais 
papročiais ir šventėms pasiruo
šimu. 

Kalėdų eglutė buvo šiltas ir 
nuoširdus parengimas, į kurį 
daug dar 00 įdėjo akt. Stasė Ke-
lečienė, mokyt. Šulaitienė, Rita 
Bilitavičiūtė, Vytautas Bilitavi
čius ir tėvį komitetas. Parengi
me daug kas paimta iš vaikų 
gyvenimo ir mokslo dienų, vai
kų tyras džiaugsmas matant 
Kalėdų eglutę, senelį dalijant 
dovanas. Buvo ir rimtesnių to
nų suaugusiems, nes subrendęs 
žmogus negali taip nerūpestin
gai, viltingai lengvai ir šviesiai 
žvelgti j pasaulį, kaip tai gali 
vaikai ar mokinys. Jam Kalė
dos rišasi su jaunystės prisimi
nimais ir gyvenimu svetimoje 
žemėje, kur jo nedžiugina gau
namos dovanos, nes jam trūksta 
didžiosios Kalėdų dovanos — 
savo tėvynės. Tačiau šis minė
jimas savo paprastu lietuvišku — Amerikoje 65% šeimų tu 
nuoširdumu palietė žiūrovų sie- ri namus, 30c/r du automobilius, 
los gelmėse jautriąsias stygas j 40% turi spalvuotą televiziją, 
ir sukėlė jose Kalėdų nuotaikos Į n% ^ ų plovimo mašiną, o 
grožio žavesį. A- BU-140% automatinių džiovintuvų. 

ir už mane, kad netrukčiau jė
gų. Devyneri metai ir 10 mėne
sių kaip esu be atostogų. Ret
karčiais jaučiuos pavargęs.Tris 
kartus turėjau jau malariją ir 
vieną kartą psitacose (pagagaio 
virus), bet, ačiū Dievui, esu 
sveikas, nors ir esu kontakte su 
visomis ligomis. Šiais metais 
švenčiau 10 metų kunigystes. 
Laikas taip greitai prabėga, ne
jučiomis senstu..." 

Kun. Bendoraičio adresas: 
Centro Medico Sočiai de Prela-
zia de Guajara - Mirim, Rua 15 
De Novembro, Cx Postai 21, 
Guajara-Mirim, Rondonia, Bra-
zil, S. A. 

Jam paramą galima siųsti ir 
per kun. J. Prunskį, "Draugo" 
adresu. 

ITALIJOJE 
— Vysk. Antano Deksnio pa

mokslą Lietuvos Žmonėms Kū
čių vakarą perdavė Vatikano 
radijas. Vidurnakčio Mišias 
vysk. Deksnys atnašavo Šv. Ka
zimiero kolegijoje. 

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos 1970-71 m. m. tėvų komitetas. Sėdi iš k. į 
d.: M. Momkienė, Ž. Žiupsnienė, A. Kerelis — pirmininkas, M. Markulienė, 
J. Bružienė; stovi: J. Bieliūnas. B. Rusteikienė. Z. Kašinskienė ir P . Jurkš-
tas. Šio komiteto rūpesčiu sausio 9 d. Jaunimo centre ruošiamas mokyklos 
tradicinis vakaras. Nuotr. V. Noreikos 

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE 
Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. DRAU
GAS metams kainuos: 

Chicagoj ir Cook County, Illinois $19.00 
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užsienyje $20.00 

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje. 

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų. 

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau. 

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštj re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 
, • » . , - — — - — • • - -
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