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Vlikas Lietuvos pogrindyje
Juozo Audėno, Vliko vicepirmininko, kalbos, pasakytos 

Vliko seime, gruodžio 1, santrauka

Prasidėjus Scvietijos-Vokieti- 
jos ikarui, sukilo Lietuvos pogrin
dis prieš bolševikus, apvalė Kau
ną nuo raudonosios armijos įgu
lų, sudarė savo Laikinąją vyriau
sybę ir paskelbė atstatęs valsty
binę nepriklausomybę. Tauta 
džiūgavo, puošėsi vėliavomis, ti
kėjosi išsikovojusi laisvę. Tačiau 
nuo pat pirmos Vokietijos ka
riuomenės įžygiavimo j Lietuvą 
dienos vokiečiai pradėjo šeimi
ninkauti patys. Tuoj pat pasireiš
kė nacių brutalumas — Lietuvos 
gyventojų žydų naikinimas. Vo
kiečiai nepripažino nei Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės, nei jos 
valstybinės nepriklausomybės.

Tauta nerimo. Buvo pradėta 
tartis dėl bendrai organizuoto 
pasipriešinimo okupantui, bet 
susitarti nesisekė. 1942 vidury su
sidarė du organizacijų blokai: Vy 
riausias Lietuvių Komitetas, kuri 
sudarė laicistinės grupės — so
cialdemokratai, valstiečiai liau
dininkai, tautininkai, naciona
listai, laisvės kovotojai, ir Tautos 
Taryba, susidėjusi iš katalikiškų
jų grupių — krikščionių demo
kratų, Darbo federacijos Lietu
vių fornto, Vienybės sąjūdžio.

Abiejuose blokuose buvo ir 
partijos, ir naujai įsisteigusios ko
vos organizacijos, turinčios savo 
spaudą. Visas pogrindis pasireiš- 

(■Lplačiai ir efektingai. Bet trū
ko’entro, trūko vieno sprendi
me! ištakos vienai valiai reikšti, 
viefti balsu kalbėti. Ta padėtis 
tęsės, iki 1943 viduvasario. 1943 
birželi"" *M4k'ry įvykę, lemtingas 
lūžis j gerfijT' -'usę. Tautos Tary
ba susirinko r^^Jprasto posė
džio. Jame dalyvwo Tarybos na
riai ir keletas kviestų asmenų. 
Pasikeitus nucmonėmiis, vienbal
siai nutarta iš naujo sueiti į ryšį 
su Vyriausiu Lietuvių Komitetu, 
ir šiam uždaviniui atlikti išrink
ti nauji žmonės.

Pradžioje nesidavė surasti pa
grindo, kuris leistų tuojau susi
tarti. Taryba labiau rėmė asme
nų organizaciją, o Komitetas — 
organizacijų organizaciją. Paga
liau buvo susitarta taip: centri
nį pogrindžio organą sudaro po
litinės partijos, turėjusios demo
kratiniuose Lietuvos seimuose 
savo atstovus, ir kovos organiza
cijos, gerai pasireiškusios savo 
pagrindine veikla. Su šiuo nusi
statymu sutikus abiem grupių 
blokam, 1943 lapkričio 25 Kau
ne susirinko devynių organizaci
jų atstovai: Socialdemokratų, 
Krikščionių demrikratų, Lietuvių 
franto, Darbo federacijos, Lais
vės kovotojų, Vienybės sąjūdžio, 
Valstiečių liaudininkų ir Nacio
nalistų.

Siame pirmame susitikime bu
vo susipažinta, pasiinformuota 
apie esamą padėtį ir sutarta nie
kam neišduoti pavardžių, kds ką 
atstovauja, nerašyti jokių proto
kolų ir kiekvieno iposėdžio rink
tis kitoje vietoje. Nors dėl pavar
džių minėjimo nebuvo išlaikyta 
griežta paslaptis, ir atstovų (pa
vardės daug kam buvo žinomos, 
tačiau išdavimų nebuvo. Posė
dyje buvo sutartas pavadinimas 
— Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas — ir išrinktas 
prezidiumas, kurio pirmininku 
buvo Steponas Kairys.

Kituose posėdžiuose buvo ap
tarti veiklos planai, kuriuos ga
lima šiaip aprašyti: 1. reaguoti į 
kiekvieną Okupanto naują už
mačią kuo nors mūsų tautai 
kenkti; 2. ruošti atstatomos savo 
valstybės planus; 3. organizuoti 
ginkluotas pajėgas vidaus tvai

kai palaikyti ir valstybės sienoms 
ginti; 4. ieškoti ryšio su užsieniu 
ir susipažinti su kaimyninių tau
tų (pogrindžio veikla.

Čia pravartu suminėti svarbes
nes problemas, iškilusias okupa
cijos metu. Jos būtų tokios: 1. Lie
tuvos valstybės buvimo nepripa
žinimas; 2. masinis žydų ir dali
mi lenkų naikinimas; 3. nuolati
nis žmonių verbavimas į Vokie
tiją darbams; 4. jaunimo gaudy
mas karo reikalams; 5. Lietuvos 
kolonizacija; 6. aukštųjų mokyk
lų uždarymas. 7. inteligentų ga
benimas į koncentracijos stovyk
las.

Vlikui dar organizaciniai besi
tvarkant, okupacinė valdžia (pa
reikalavo iš lietuvių savivaldos 
100,000 žmonių: vyrų nuo 15 iki 
55 metų ir moterų nuo 16 iki 45 
metų amžiaus. Buvo įspėta, jei 
kas slapstysis, bus jo vieton ima
mas kitas ir net keli šeimos na
riai. Vlikas tuojau tarė griežtą — 
Ne, šito nebus! Jis savo 1944 
sausio 18 pareiškimu kvietė vi
suomenę tam reikalavimui ne
paklusti, nepasiduoti. Apytikrė
mis žiniomis, okupantui tepasi
sekė sugaudyti tik 8,000 asmenų.

Vasario 16 deklaracija
1944 vasario 16 Vlikas paskel

bė savo priimtąją deklaraciją, 
kuri ir dabar teberia didžiąja ro
dykle tiek dėl organizacijos prin
cipų, tiek ir dėl veiklos.

Sugavęs siūlo galą — tai įvy
ko 1944 balandžio mėn. — Ges
tapo suėmė penkis Vliko narius. 
Tas pačios organizacijos (paskyrė 
kitus savo atstovus, ir Vlikas tę 
sė1 savo darbą toliau.

Naujosios sudėties Vlikas 1944 
gegužės 25 išleido savo pareiški
mą, kuriame pasakoma, kad iper 
ketverius metus lietuvių tauta, 
kovodama su okupantais, užsi
grūdino ir, jei užeis kita bolševi
kų okupacija, tauta ir toliau su 
ja kovos. Taip ir buvo. Aštuone
rius metus tauta su (ginklu ran
kose kovojo, o dabar ta kova tę
siama kitomis priemonėmis, iki ji 
bus laimėta.

Ir tauta, ir Vlikas skaudžiai iš
gyveno masinį žydų naikinimą. 
Kad nors kuo jiems jų didžioje 
tragedijoje (padėjus, VHkas susiri
šo su Kauno gettu. Visuomenėje 
buvo skleidžiama mintis kaip 
galima (padėti žydams išsigelbė
ti. Vlikui pasisekė surasti galimy
bę bent dviem žymesniem getto 
(gyventojam išvykti i užsienį ir 
ten pasauliui pasakyti apie jų 
bendruomenės likimą Lietuvoje. 
Tačiau tie asmenys, nenorėdami 
palikti savo žmonių nelaimėlje, 
išvykti atsisakė

Praėjo 30 metų. Per tą laiką 
daug (padaryta ir -pavergtoje Tė
vynėje, ir užsieniuose. Kovojama 
su priešu bendrai: Vlikas, kaip 
tvirčiausias kovų talkininkas, sto
vi ir stovės savo vietoje, visuo
menės remiamas, naujomis jėgo
mis papildomas. O tai yra pati 
didžioji raikštis okupantui, ką 
liudija įniršę ir vis aštrėja ko
munistų (puolimai prieš VI i ką.

Esu optimistas. Tvirtai tikiu, 
kad ir Lietuvoje, ir laisvajame 
pasaulyje užteks tvirtų dvasinių 
jėgų ir sveiko proto mūsų kovą 
vesti iki visiškos (pergalės.

OTTAWA. — Kanadiečiai au
tomobilistai, kuriems teko ke
liauti j Floridą, skundžiasi, kad 
daugelis gazolino stočių atsisa
ko jiems parduoti gazolino.

Marienburgas, kaip jis atiodo šiandien, šioje pily je gyveno kryžuočių magistrai ii» organizavo Lietuvos 
užpuolimus. II pas. karo metu pilis buvo sudeginta, bet, kai ji atiteko lenkams, ją atstatė 
" "-jf .................

BANDO ATNAUJINTI EGIPTO
' IZRAELIO DERYBAS

- i
KAIRAS. — Jungtinių Tautų 

dalinių vadys suomių gen. Ensio 
Siilasvuo tarpininkauja tarp E- 
gipto ir Izraelio ir bando abie
jų šalių nutrūkusias derybas at
naujinti. Jis buvo nuskridęs į 
Kairą, susitiko su Egipto gyni
mo ministeriu Ahmed Ismail, 
šnekėjosi valandą, laiko, o pas
kui nuskrido i Jeruzalę ir matė
si su Izraelio oficialiais asme
nimis.

Abiejose fronto pusėse jau
čiamas didelis įtempimas ir daž
nai girdėti artilerijos šūviai. Iz
raelis sako, kad paskutinėmis 
dienomis penki jų kariai buvo 
užmušti. Abiejų kraštų kariuo
menės parengtos , ir kautynės 
gali atsinaujinti kiekvienu metu.

Amerikiečiai tebėra optimis
tai ir ruošiasi gruodžio 17 ar 18 
pradėti taikos derybas Genevo- 
je. Derybos gali įvykti ir prieš

tai nesutarus dėl kariuomenių 
atsitraukimo ar belaisvių nepa- 
leidus. Tikimasi, kad Egipto ge
nerolo Mohameji ei - Gamasy ir 
Izraelio gen. Aharon Yariv pa
sikalbėjimai po palapine ties 101 
kilometro rodykle gali atsinau
jinti.

Pykstasi Egiptas
Libija

SU

KAIRAS. — Nepatvirtinto
mis žiniomis, Libijos ambasada 
nuo praėjusio ketvirtadienio 
Kaire uždaryta. Libijos dikta
torius Kaddafi priešinosi pa
liauboms su Izraeliu, prieši
nasi ir dabar prieš mintį, kad 
reikia pradėti taikos derybas su 
Izraeliu.

Mirė Ben-Gurion

Kambodijoj
PHNOM PENH. — Vlhear

Grasinimai išžudyti 
amerikiečius

TEL AVIV. — David Ben - 
Gurion, Izraelio valstybės kūrė
jas ir pirmasis ministeris pir
mininkas, sulaukęs 87 metų, mi
rė. Buvo kilęs iš Lenkijos, Plons-

GALI PRADĖTI INDOKINIJOJ 
BOMBARDAVIMUS

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Henry Kissin- 
geris buvo susitikęs su Senato 
užsienio reikalų komiteto na
riais ir uždaram posėdy juos in
formavo apie Europos - Ameri
kos santykius. Kartu jiems mi
nėjo, kad Valstybės departa
mento teisiniai ekspertai studi
juoja, kiek naujasis įstatymas 
be Kongreso žinios varžąs pre
zidentą siųsti kariuomenę į ka
ro zoną ilgiau kaip 60 dienų, ne
leistų veikti Indokinijoj tuo at
veju, jei komunistai atnaujintų 
didelio masto ofenzyvą. Šen. 
Fulbright, to komiteto pirminin
kas, pesimistas, jis mano, kad 
suvaržyti prezidentą nuo toli
mesnio įsimaišymo į pietryčių 
Azijos karą labai sunku. Kis- 
singeris tik užtikrino, jog pa
keitimas politikos bus praneš-

Suor miestelis, 12 mylių į šiau- j t*3 komitetui, su senatoriais 
bus tariamasi.

Gynimo sekr. James Schlesin- 
geris tuo reikalu irgi išsitarė, 
kad įstatymas, suvaržąs prezi
dento galią, vis tik leistų jam 
atnaujinti bombardavimus In
dokinijoj, jei to reikėtų, jei 
Šiaurės Vietnamas pradėtų nau
ją ofensyvą.

Schlesingeris dar minėjo, kad 
taupumo sumetimais visa eilė

rės rytus nuo Phnom Penh, pa
teko j komunistų rankas. Mies
telis -kurį laiką buvo apsuptas 
ir nuolat apšaudomas. Kambodi- 
jos vyriausybė neteko netoli 500 
karių ir civilių užmuštais. Pa
bėgę gynėjai sako, kad Khmer 
Rauge, įsiveržę į miestelį, su
šaudė visus 57 ligoninėj rastus 
sužeistus kareivius.

mažiau svarbių karinių bazių 
užsieny -bus uždaryta, tik nemi
nėjo, kurios tai bus bazės, pa
brėždamas, jog ne NATO šaly
se.
Amerika sustiprins laivyną In

dijos vandenyne, kad galėtų 
garantuoti tanklaivių saugumą 
taip Amerikos žemyno ir Per
sų įlankos.

Patuštėjus kariniams sandė
liams papildyti iš Kongreso Pen
tagonas prašys tik kiek daugiau 
kaip pusę bilijono dolerių, ne 
tris, kaip buvo anksčiau skel
biama. Kariniai sandėliai pa
tuštėjo ryšium su Izraelio - ara
bų karu.

Sovietai savo tarpkantinenti- 
nes raketas aprūpins keliomis 
viena nuo kitos nepriklausomo
mis galvutėmis tik 1975 ar 1976 
metais. Amerika tokių raketų 
jau turi. Sovietai jų bandymus 
pradėjo liepos mėnesį. Raketos 
vairuojamos kompiuteriais, ir 
tokiu būdu jų tikslumas yra 
didelis.

Amerika privalo taip pat di
dinti savo esamų raketų gtalin- 
gumą, kitaip ji atsiliktų nuo 
sovietų. Ginklų lenktyniavimą 
galėtų sulaikyti tik susitarimas 
apriboti ginklų stiprumą, pana
šiai, kaip yra dalinai susitarta 
apriboti jų skaičių.

MIRĖ VACLOVAS SIDZIKAUSKAS

Vaclovas Sidzikauskas

laiką dirbo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos žinioje, bu
vo Lietuvos atstovu Berlyne, 
Londone, Hagoje, atstovavo Lie
tuvą Tautų Sąjungoje, gynė Vil
niaus bylą, dėstė diplomatinę 
istoriją Klaipėdos ir Šiaulių Pre
kybos institute. Priklausė Ūki
ninkų partijai, Lietuvos Vaka
rų Sąjungai. Vokiečiams užė
jus, dvejus metus kalėjo So’dau 
ir Auschwitzo koncentracijos 
stovyklose.

Po II pasaulinio karo V. Vo
kietijoj vadovavo Vliko politinei 
komisijai, buvo Vykdomosios

Trys savaites sniego 
pusnynuose

YOSEMITE NATIONALINIS 
PARKAS. Cal. — Minnestos 
žurnalistikos studentas David 
Heiller, 20 metų, buvo Laikomas 
žuvusiu, bet po trijų savaičių 
sniego pusnyse rastas gyvas. 
Kilusi audra kalnuose jam at
kirto kelią grįžti Jis turėjo kiek 
maisto ir išsilaikė gyvas ir svei
kas, tik temperatūra jo buvo 
kritusi 2 laipsniais žemiau nor
malios ir neteko 40 svarų svo
rio.

BUENOS AIRES. — Argenti
nos teroristai atsiuntė Fordo 
kompanijos žmonėms raštus, 
kad bus išžudyti visi firmų va
dovaujantieji asmenys ameri
kiečiai ir jų šeimos, niekas nuo 
to jų nesulaikys. Taip pat jie 
susprogdins ir Fordo įrengimus, 
nes tie fabrikai “išnaudoja ar- 
gentiniečius darbininkus“.

Argentinos vyriausybė atsilie
pė, kad jie viską darys ir pasi
stengs apsaugoti visus užsienie
čius ir jų turtą. Kaip jie tai pa
darys, nesako. Užsieniečiai iš 
Argentinos bėga. Vien Fordo 
atstovai su šeimomis, viso 90 
žmonių, praėjusią savaitę pa
sitraukė į Urugvajų, ir iš ten 
išskrido arba į Ameriką, ar Eu
ropą.

ko miesto.

WASHINGTONAS. — Per pa
skutinį mėnesį, pasibaigusį lap
kričio 1'5, kai kurių maisto pro
duktų urmo kainos krito. Atpi
go jautiena, veršiena, viščiukai, 
medvilnė ir sojos pupelės. Pa
brango tuo pačiu metu pieno 
produktai, bulvės, pomidorai, 
ryžiai. Apskritai paėmus, žemės 
ūkio produktų kainos krito jau 
trečią mėnesį iš eilės, bet bend
ra jų vidutinė kaina vistiek 38 
procentus ankštesnė, nei buvo 
pernai tuo pačiu laiku.

MASKVA. — Į Maskvą atvy
ko Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Douglas - Home. Su 
Gromyko ir kitais politikais kal
bėsis Vid. Rytų reikalu.

NEW YORK. — Gruodžio 1 
New Yoike mirė Vadovas Sidzi
kauskas, teisininkas, diploma
tas.

Buvo (gimęs 1893 balandžio 10 
Šiaudinėje, Kidulių vis., šakių 
aps. Mokėsi Veiveriuose, studi
javo Maskvoje, Berne (Šveica
rijoj) ir baigė VDU teisę. Ilgą

tarybos pirmininku. Nuo 1951 
Lietuvos Laisvės komiteto pir
mininkas ir nuolatinis Paverg
tųjų tautų seimo atstovas, ir su 
pertraukom t© seimo pirminin
kas. Su jo mirtimi netekome pa
tyrusio ir nusipeinusio, ištiki
mai dirbusio ir pasišventusio 
Lietuvai diplomato ir veikėjo.

Arabų beduinai ir Izraelio tankai Sinajuje

Nuotraukos iš 
Jupiterio

MOUNTAIN VIEW, Cal. — 
Pioneer 10 automatinis erdvė
laivis pradeda siųsti Jupiterio 
nuotraukas. Mokslininkai džiau
giasi, kad nuotraukos esančios 
geresnės ir vertingesnės, nei ti
kėjosi. Pirmosios fotografijos 
padalytos 1 milijono mylių at
stumo nuo planetos, o erdvėlai
vis šiandien priartės iki 81,000 
mylių, tai vėliau bus dar dau
giau žinių apie tą didžiausią iš 
visų (Saulės planetų.

įdomiausia ant Jupiterio yra 
“raudonoji alkis“, maždaug 30, 
000 mylių skersmens ir iki 8,000 
mylių aukščio. Mokslininkai ma
no, kad tai esančios degančios 
dujos, kylančios iš Jupiterio vi
daus. Pioneer 10 galės pranešti 
ir apie planetos chemikalus ją 
supančiose debesyse. Galimas 
dalykas, jog ten egzistuoja ir 
kokia nors gyvybė.

Rinkimai Danijoj

KOPENHAGA. — Rytoj Da
nijoj bus parlamento rinkimai. 
Dabartinė koalicija, vadovauja
ma socialdemokratų, kaip rodo 
visuomenės opinijos tyrimo duo
menys, pralaimės, valdantieji 
soicialdemokratai gali surinkti 
tik 21 procentą balsų.

CARLTON, Britanija. — Mrs. 
Shirley Tumėr, 35 metų, svei
katos sumetimais būtinai turėjo 
numesti svorio. Būdama 5 pėdų 
3 inčų aukščio svėrė 238 svarus, 
bet jokiu būdu nebuvo galima 
jos sulaikyti nuo nuolatinio val
gymo, apetitą turėjo labai di
delį. Gydytojai nutarė tada me
chaniniu būdu surakinti jos žan
dikaulius ir ją maitinti tik skys
tu maistu, iki ji • svers 124 
svarus. Per dvi savaites ją mai
tino arbata, kava ir pomidorų 
sriuba, ir jau numetė 13 sva
rų.

Rado Rockefellerio 
sūnaus kaulus

BANGKOK. — Vokiečių te
levizijos ekspedicija, grįžtanti iš 
New Guinejos, sako, jog atsi
veža kaukuolę ir kaulus Michael 
Rockefellerio, New Yorko gu
bernatoriaus Nelson Rockefelle
rio sūnaus, dingusio toj primi
tyvioj saloj 1961 metais. Mi
chael vietinių gyventojų buvo 
pagautas ir nužudytas.

WASHINGTONAS. — Sena
tas 66:8 balsais patvirtino At
stovų rūmų jau anksčiau priim
tą įstatymo projektą socialinio 
draudimo išmokėjimus pakelti 
pensininkams 11 procentų. Ma
žiausioji gaunamoji vienam as
meniui suma būtų pakelta nuo 
84.5 dolerio iki 93.80 dol., o di
džiausia nuo 274 iki 304 doL

KALENDORIUS
Gruodžio 3: šv. Pranciškus 

Ks., šv. Hilarija, Aumantas, La- 
pūnė.

Gruodžio 4: šv. Jonas D., šv. 
Barbora. Vainotas, Liugailė.

Saulė teka 6:59, leidžias 4:21.

ORAS
Dalinai saulėta ir vėjuota, bet 

nešalta, apie 50 laipsnių.

1

1



DRAUGAS, šeštadienis, 1973 m. gruodžio mėn. 1 d.

KANADOS ĮSTATYMAI PAVOJUJE
J. VAIČELICNAS

c Kiekvienas kraštas turi savo 
vyriausybę, kuri leidžia įstaty
mus. Pagal įstatymus tvarko
mas visas kraštas. Nusikaltu- 
sieji prieš įstatymus patraukia
mi teismo atsakomybėn. Teis
mai nusikaltusių bylas nagrinė
ja ir daro atitinkamus spren
dimus. Teisėjai yra teisininkai 
ir turi žinoti, ar kaltinamieji 
yra nusižengę prieš įstatymus 
ar ne. Aukštesniuose teismuose 
dalyvauja net trys teisėjai.

Kiek keisčiau vedamos bylos 
JAV ir Kanadoje. Čia teismuo
se (gal ne visuose), be teisėjo 
ar teisėjų, yra dar 12 prisieku
siųjų, kurie nusprendžia, ar kal
tinamasis yra kaltas ar ne. Jei 
kaltas, teisėjas nusikaltėliui už
deda atitinkamą baudą. Jei ne
kaltas — išteisina.

Dėl tokios tvarkos dabar 
Kanados teismuose prieinaina 
prie nesąmonių. Kada kaltina
masis yra nusikaltęs prieš įsta
tymą, 12 prisiekusiųjų nuspren
džia, kad kaltinamasis yra ne
kaltas ir jis išteisinamas. Čia 
duodamas konkretus pavyzdys.

Montreaiio gydytojas dr. H. 
Morgentaler buvo patrauktas 
teismo atsakomybėn, kad jis 
darė nelegalius abortus. Bet 
prisiekusieji — 11 vyrų ir vie
na moteris — nusprendė, kad 
dr. Morgentaler yra nekaltas. 
Dėl tokio sprendimo Morgenta
ler nudžiugo ir pasakė: “Tai 
yra moterų laimėjimas Kanado
je”.

Kanados įstatymai abortus 
draudžia. Tik dėl labai svarbios 
priežasties gydytojų konsiliu
mas gali leisti padaryti abortą. 
Kai prieš metus hipės užpuolė 
pro Vancouverį pravažiuojantį 
Kanados ministerį pirmininką 
P. Trudeau, kad vyriausybė le- 
Tį«Xz.uotų abortus? jis pasalti, 
kad įstatymo, leidžiami krašto 
gyventojų daugumai, o ne ma
žumai. Šimtinė moterų negali 
reikalauti pakeisti įstatymo, 
kuris liečia visus krašto gyven
tojus.

Ar žudynės bus tęsiamos

Dr. H. Morgentaler, kuris 
pats drebėjo dėl savo gyvybės, 
kai jis buvo Lenkijoje nacių 
bausmės stovykloje, dabar be 
jokio sudrebėjimo žudo negimu
sius kūdikius.

- Jis per 5-rius metus nužudė 
7,000- negimusių kūdikių. Ka
dangi jis yra 50 metų amžiaus, 
tai jis tikisi dar nužudyti per 
20,000 negimusių, jei aukštes
nės teismo institucijos jo žmog
žudiškų darbų nesulaikys ir jo 
paties nenubaus.

Nuostabu, kad Kanadoje ne
bevykdomi įstatymai, o vyriau
sybė į tai nekreipia dėmesio. Į 
lalėjimą turėtų patekti ne tik 
negimusių kūdikių 
bet ir visa to teismo 
išteisinusi nusikaltėlį.

Tiesa, ši byla bus 
Į aukštesnį teismą. Jei 
čiausias teismas pasisakytų už 
abortų legalizavimą, tai iškiltų 
klausimas — kam Kanadai rei
kalingi įstatymai, jei teisme 
jais nesivadovaujama. Išeitų, 
kad virš įstatymų atsistoja 12 
bedieviško nusistatymo prisie
kusiųjų. Prieš ką jie prisiekia? 
Tik ne prieš Dievą. Dievas sa
ko — nežudyk žmogaus, nesvar
bu kokio amžiaus jis bebūtų.

įvykusio teismo sprendimu 
labai patenkintos “moterų iš
laisvinimo” atstovės, kurių di
džiumą sudaro įvairios hipės, 
lengvai tampančios nėščiomis ir 
lengvai leidžiančios žudyti savo 
negimusius kūdikius. Jos pa
sveikino barzdotą gydytoją, ku
ris buvo išteisintas dėl įiekaltų 

• kūdikių žudymo.

Prieš tą teismą Morgentale- 
rio paskutinis abortas buvo pa
darytas 1973 m. rugsėjo 15 d. 
Afrikos - Siera Leone valstybės 
26 metų amžiaus pilietei, kuri 
Kanadoje baigė universitetą.

Jai abortas buvo padarytas dėl 
psichologinių, socialinių ir eko
nominių problemų.

Marksistai ir žmogžudžiai
Tokiam teismo sprendimui 

džiaugsmingai pritarė naujųjų 
demokratų atstovė parlamente 
Grace Maclnis. Tas rodo, kad 
marksistai labai linkę žudyti 
nekaltus kūdikius. Sunku įsi
vaizduoti, kas įvyktų, jei Kana
dos parlamente naujieji demo
kratai sudarytų daugumą. Kai 
amerikiečiai bombardavo Š. 
Vietnamą, kuris Indokinijoje 
pradėjo karą, Kanados naujųjų 
demokratų atstovai kartu su 
komunistais šaukė prieš ameri
kiečius dėl žudomų žmonių, o 
patys marksistai pritaria ne
kaltų kūdikių žudymui. Ta pati 
Grace Maclnis pažadėjo ekono
minę paramą nekaltų kūdikių 
žudikui Morgantaleriui (T. S. 
1973. XI. 14. 19 p.). Jam ta 
ekonominė parama nereikalin
ga. Jis per dieną padaro po 12 
abortų, paimdamas po 200 do
lerių už kiekvieną. Kaip spau
doje paminėta, jis abortą pada
ro per 5 minutes, todėl jam lie
ka laiko priiminėti ir kitokius 
pacientus.

Meilė — ne karas
metu hipės de- 
plakatais: “Įsta- 
kriminalas, o ne 

Anksčiau hipiai

žudikas, 
sudėtis,

perkelta 
ir aukš-

Dalis svečių lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume Jaunimo centre.
Nuotr. V. Noreikos

LAIŠKAI DRAUGUI viai j šią akciją įsijungtų.
LMKF Chicagos klubas krei

pėsi laišku į merą R. Daley, pra
šydamas ne tik švaraus oro ir 
vandens, bet ir švarios TV pro
gramos, švarių filmų bei spau
dos. Tai būtų pašalinimas vieno 
iš svarbiausio faktoriaus, ku
ris ugdo nusikaltimus. Netru
kus bus paskelbtas “Drauge” 
laiško tekstas merui R. Daley, 
kurį paruošė LMKF Chicagos 
klubo valdyba ir kuriuo suinte
resuoti asmenys bei organizaci
jos galės pasinaudoti.
LMKF Chicagos klubo valdyba

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West H3r<l Street 
Kampus 68-čioa ir California

Plrmad., antrad., ‘ketvirtad., nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

šeSlad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Trečiad. ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
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Šio teismo 
. monstravo su 
i tymas yra 
. Morgentaler”.

nešiodavo plakatus: “Love no 
i War”. Bet tą jų meilę reikia 
į suprasti kaip palaidą seksualiz- 
. mą. Vėliau jie pradeda “karą” 

prieš negimusius kūdikius ir 
. juos žudo. Karo lauke karys 

gali saugotis mirties, gali gin
tis nuo jį puolančio priešo. Ne
gimęs kūdikis neturi galimybės 
nei išsisaugoti ma > mirties, nei 
apsiginti. ®

Istorija išgarsins
Vienas iš Morgentalerio ad

vokatų pasakė: “12 paprastų 
kvebekiečių — prisiekusiųjų pa
darė tai, kam šio krašto įstaty
mai priešinosi”. Jis tikisi, kad, 
jei aukščiausias teismas to 
sprendimo nepakeis, sprendimas 
įeis į Kanados istoriją ir Mor
gentalerio gynėjus išgarsins. 
Kai kurie kanadiečiai aiškina, 
kad aukščiausias teismas yra 
aukštesnė institucija, negu kraš 
to piliečių išrinktas parlamen
tas. Dabar parlamentas dėl to 
įstatymo laužymo nieko nesa
ko, o naujųjų demokratų atsto
vai net džiūgauja.

Yra ir daugiau gydytojų, pa
trauktų į teismą už nelegalius 
abortus. Jei nešvarus elementas 
laimėtų prieš Kanados parla
mentą ir krašto įstatymus, tai 
rodytų vyriausybės ištižimą ir 
krašto žlugimo pradžią.

me-
Ju-

— Amerikoj praėjusiais 
tais infliacija buvo 5.7%, 
goslavijoj 19.7%, Graikijoj 
13%, Suomijoj ir Ispanijoj 
12%, Japonijoj, Italijoj 11.8%, 
Prancūzijoj ir Vokietijoj tru
putį daugiau kaip 7%.

PRADĖKIM KOVA 
PRIEŠ PORNOGRAFIJĄ

Daug kalbama ir daroma prieš 
oro ir vandens teršimą, bet žmo 
nių sąmonės ir jausmų teršimas 
vyksta netrukdomas per spau
dą, televiziją bei filmus. Nesą
žiningi biznieriai prekiauja A- 
merikos morale, kraudami iš to 
sau pinigus. O gal jie yra už- 
angažuoti tų, kurių tikslas yra, 
kad Amerika pati save palaido
tų. Pornografinė spauda, lyg e- 
pidemija, plinta po visą kraštą. 
Šis biznis yra suaugusių žmo
nių rankose, bet jis yra leng
vai prieinamas jaunimui. Por
nografinės krautuvės yra sau
gios, nes nėra įstatymų, pagal 
kuriuos jas būtų galima užda
ryti. žmonės yra priversti tole
ruoti brukamą šlamštą, kuris . 
siunčiamas į namus ar rekla
mos lapelių pavidalu paskleidžia
mas gatvėse. Nesaugu nei na- i 
muose, nei gatvėse, nei univer
sitetų pastatuose, nes moterų kas iš tikrųjų įvyko, bet kaip 
išprievartautojai neatsižvelgia jam asmeniškai atrodė, t. y. 
nei į vietą, nei į aukos amžių, perduoda savus įspūdžius, o ne 
Pernai buvo išprievartauta Chi- tikrovę. Imkim pastarųjų metų 
cagoje 18 mėnesių Flasighan dviejų neeilinių įvykių reporta- 
dukrelė ir abi su motina nužu- žus: JAV LB tarybos suvažia- 
dytos. TV kriminalinė progra-Jvimą Detroite ir Balfo nepa- 
ma, pornografiniai filmai su vi- prastą seimą Clevelande. Iš re- 
somis tcchnšikomis detalėmis y-1 portažų susidarome vaizdą, kas 
ra puiki mokykla, kaip vykdyti vyko LB tarybos suvažiavime, 
nusikaltimus. Iškrypėlių absur- nes reportaže jauti lyg pats da- 
.diakas.intymių santykių vaizda- lyvautum LB suvažiavime. Steai 
vimas filmuose ir literatūroje, tydamas reportažą lapkričio 15 
ugdo nesveiką fantaziją ir ruo- d. apie Balfo seimą, sužinai tik
sią dirvą seksualiniams nusikal- tai korespondento įspūdžius, 
timams. j bet seimo vaizdo negalima susi-

“Išlaisvintų” moterų porno- daryti. Būtų tiksliau, kad re- 
grafinių filmų herojės, panei- portažai, parašyti bendrybėmis, 
gusios krikščioniškos moralės nepagrįsti faktais • nebūtų 
pagrindus, kurie moterį apsau- spausdinami. Tada koresponden 
go, praranda laisvę ui kalėjimo 
grotų, arba nepabunda is nar
kotikų apsisvaiginimo. Moterų 
nusikaltimai yra Labai žymiai 
padidėję. Pornografija daro di
delę žalą ir žmogaus sveikatai. 
Lytinių ligų plitimas yra dide
lis.

Atrodo, kad žmonės pradeda 
atsipeikėti nuo pirmųjų smūgių 
ir garsiai pasisako prieš porno
grafiją. Einant į atvirą ir griež
tą kovą įstatymų ribose, gyven
tojų balsas bus išgirstas val
džios žmonių. Tik jį reikia kelti 
pastoviai ir vieningai. Aukščiau
sias Amerikos teismas paliko 
teisę vietiniai valdžiai apspręs
ti, kas yra pornografija ir ar 
yra kenksminga to krašto žmo
nėms. Pagal šią teisę kiekviena 
vietinė valdžia gali daryti savo 
sprendimus, šiems sprendimams 
daryti Chicagoje yra miesto ta
ryba.

Mes skaitome lietuviškoje ’r 
amerikietiškoje spaudoje, kad 
žmonės organizuojasi prieš por
nografiją. Laikas, kad ir lietu-

KOKIŲ REPORTAŽŲ REIKLI

Negalėdami visi ir visur būti 
ir stebėti lietuviškos veiklos 
apraiškas, mielai laukiame dien
raščio, iš kurio sužinome, kas 
darosi lietuviškoje veikloje. Ob
jektyvūs žurnalistai jaučia lie
tuviškos veiklos pulsą. Bet gai
la, kad objektyvių reportažų 
skaičius spaudoje mažėja. Yra 
korespondentų, kurie nerašo,

tai bent vėliau pasistengtų duo
ti tikslius reportažus ne tik apie

tai, kas kalbėjo, sveikino, bet 
ir ką konkrečiai pasakė, ko lin
kėjo, kaip buvo daromi nutari
mai, rinkimai, kokia balsų dau
guma ir t. t. K. Brž.

apskr., 
Kit ir JAV
Kanadoje 
Užsienyje 
Šaltinis

Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Njsunaudo- 
tų straipsnių nesaugo, juo* 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavu» 
prašymus.
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111.
metams V4 m. 3 mčn. 1 mėn.
$20.00 $11.00 $6.50 $3.00

18.00 10.00 5.50 2.50
20.00 11.00 6.50 3.00
21.00 12.00 7.00 3.00
11.00 6.00 —

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniai! 
8:30 — 12:00.

REGENERACIJA

New Yorko universiteto me
dicinos centre dr. R. Bekeris 
ištyrė, kad elektros srovė iš da
lies stimuliuoja žiurkių ampu
tuotų galūnių augimą, Kelioms 
dešimtims žiurkių buvo ampu
tuotos priekinės galūnės, o prie 
amputacijos vietų buvo prijung
ta silpna elektros srovė, kuri 
stimuliuodavo galūnių augimą.

Taip eksperimentuodamas dr. 
Bekeris rėmėsi savo # hipoteze, 
pagal kurią žmogus irv^lti aukš 
tesnieji gyvūnai prarl^b, suge
bėjimą atsiauginti galūnes, nes 
jų organizmai nebegali generuo 
ti tiek elektros, kad wjdarytų 
pakankamai stiprius' ‘stimulus 
naujai galūnei formuoti.

Dar neištirta, kaiį)-* celės ir 
audiniai persigrupuoja piūvio 
vietoje. Dr. B. mano, v kad elek
tros srovė priverčia celes grįžti 
į primityvią, nespecializuotą 
būklę ir vėl tapti lyg gemalo 
celėmis. Vėliau kažkokiu būdu 
šios celės vėl tampa specializuo
tos daugintis, gamina į save 
panašias raumenų, 
kaulų celes.

nervų ir

— Albanijoje visos religijos 
uždraustos. Katalikų yra 
100,000 arba 5 proc. visų gy
ventojų. Neseniai pasaulis pasi
piktino, kai kunigas buvo su
šaudytas tik už tai, kad pa
krikštijo vaiką. Apie tą kraštą 
žinių ypač mažai, jis labai atsi
skyręs nuo pasaulio.

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 3-7233

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

IR

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

DOmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50%. 
Prašykite kainaraščio.
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• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 4:30. SeStadie- 
niais — 8:30 — 12:00.

PR 8-8229

DR, ANNA BALIUKAS
2858 VVest 63rd Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS 
DR. FAKG C. LU 

Akušerija ir motery 
Ginekologine Cbirurgija

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, H., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą,
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59tli Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai., p. p. '6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. 9. o 
trečiad. uždaryta

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Summlt Street 

Route 58 — Elgln Illinois

FOX

Tei ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 Ud 7 popiet, 

antrad., penkt., 1-5 treč. ir šešt. tik 
susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmš

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad.
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.

Ir

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės Ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6440 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURBIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pių;al susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIUNAITE 2

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avenue

Tel. WA 5-2670, ueaUUIepuM skam
binti 4471-0225. Valandom pacal sUM- 
tarimą. ~{

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE -r 
MEDICAL BUILDING

7156 South WeBtern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
3 popiet- Trečiad. Ir šeštad. nuo

10 v. ryto Iki 1 v. popiet
Ofiso telef. RE 7-1108 

Rezid. telef. — 230-2018

Ofiso HE 4.1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir CampbeU Avė. kampas) 
Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 v. vak. šeštad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus.
- ---------- ... IMR

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai 

2618 W. 7'st St. — TeL 737- 5149 
Tikrina ak’s. Pritaiko akintus ir 

“co.itact lemsajlj^
Vai. pagal susitarimą, o t daryta treč.

DR. LEOKaVsEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

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

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

Datn Kuraitis, pagerbtuvių proga susilaukė daug svečių lapkr. 4 d. Ma
tyti Leonardas Šimutis, buvęs Draugo redaktorius, dr. Leonardas Ši
mutis, Chicago Teachera kolegijos muzikos profesorius, Philomena Pa
kol, Chicago skolinimo bendrovės prez. ir pats sukaktuvininkas Dan Ku-

Nuotr. G. Janutos

g ¥4%

Ali aicounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

pald ųuarterly.

JIL 

MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 
Phone 254-4470

Nuo
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

1

4 Tears Savings 
Certiflcates 

(Minimam $5.000)

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos 
8907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K 6 A
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 

▼ai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

Vai.: kasrien nuo 1—4 p. p. ir
6 iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board Eligible 

American Board of Cermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue

Tel. 763-3310 266-8668

Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasrien 10.12 ir 4-7 Trečiad. ir 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. RE 5-4410 
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 1 vai. 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. Vak. 
antr. ir penkt nuo 1-3 vai. p.

ir vakarais pagal susitarimą.' '

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 

TeL PRospect
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v, v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

W. 59th SL 
8-1223

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street .J 

pirm., antrad., ketv., ir penktad.
2-4 ir 6-3. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Vai.:

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: Plrmad. 6.8 p. p. antrad. 
2-5 p. p. penktad. Ir Šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso I’H 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 787-2141; namų 638-4850 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—5 ir 
penktad. 2—6. SešL pagal susitarimą.
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Kitėjančios šventes ii

SPAUDOS RŪPESČIAI
Nebūtų gera nutylėti faktų, «

LENKIJA KRUTA PAMAŽU
Kraštas tebelaukia geresnių laikų

SUAKMENĖJUSI giria
Per indėnų rezervatus ir gamins stebuklus

P. INDREIKA
kad, vienu ar kitu būdu trau
kiantis iš visuomeninio gyve
nimo senesnei išeivijos kartai, 
mažesnėse kolonijose, o kartais 
ir didesnėse, lietuviškos veiklos 
vadovai ne visada susilaukia jų 
vertų pakaitalų, todėl ir veiki
mas silpnėja. Vyresnės kartos 
darbuotojų natūralus supasyvė- 
jimas ar net visiškas pasitrau
kimas vis daugiau neigiamai vei 
kia lietuvišką spaudą, laikraščių 
ir knygų leidyklas.

Visi gerai žinome, kad mūsų 
spauda negauna nei valstybinių, 
nei privačių pašalpų. Verčiasi 
kukliomis pajamomis, gaunamo
mis iš prenumeratos mokesčio 
ir skelbimų. Tiesa, dar yra skai
tytojų aukų pozicija, bet ji daž
niausiai nėra didelė.

Spaudos darbą labai sunkina 
ir ne nuo leidėjų bei skaityto
jų priklausomos priežastys: 
nuolatinis popieriaus kainų kili
mas, spaustuvės darbininkų at
lyginimo augimas, aukštas ir 
progresyviškai kasmet didina
mas pašto patarnavimo mokes
tis. Blogiausia, kad, pašto mo
kesčiui kylant, laikraščio pri
statymo lygis proporcingai men
kėja. Leidėjas gali bartis, pro
testuoti (tai jis ir daro), bet 
nuo to patarnavimas negerėjo 
ir nėra duomenų, kad reikalas

Iš senų laikų įprasta Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikin
ti savo gimines, artinuosius, bi
čiulius, draugus ir pažįstamus. 
Šiam reikalui gražiai' patarnau
ja šventinės kortelės, kurių gra
žų komplektą yra ir “Draugas” 
iSleidęs. pLicš porą savaičių 
dienraščio Irenumeratoriams to
kios korteif s buvo išsiuntinėtos. 
Jau gavoiįie gražių atsiliepimų 
už jas ir padėkos laiškų.

Tačiau ne visi mūsų skaity
tojai, ypač turintieji daugiau 
artimų žmonių, turi pakanka
mai laiko juos pasveikinti šven
čių proga. Taigi nėra peiktina, 
kai toks mažai laiko turįs tau
tietis savo sveikinimus išreiš
kia rašytu žodžiu per spaudą, 
ta pačia proga paaukodamas 
kuriam nors lietuviškam reika
lui, lietuviškai ar religinei lab
daros organizacijai (jų tarpe 
yra ir mūsų spauda) tam tikrą 
sumą pinigų.

Šiame reikale ir šiais metais 
“Draugas” žada talkinti. Reik
tų tik, kad tokie sveikintojai 
ilgai nedelstų ir savo sveikinimų 
siuntimo neatidėliotų ir jau da
bar prieš artėjančias Kalėdas 
pradėtų juos siųsti, kad pasku
tinėmis dienomis, prieš pačias 
šventes, nebūtų “susigrūdimo”.

♦

Jau beveik treji metai pra
slinko nuo pašalinimo Gomul- 
kos, kuris įsakė darbininkus iš 
įmonių atleisti, suveržti diržus 
ir kuo daugiau duoklių išspaus
ti iš ūkininkų. Pašarinių javų 
įvežimas buvo sustabdytas. Ū- 
kininkai, neturėdami pašaro, ė- 
mė skersti gyvulius ir verstis 
juodąja prekyba. Tarp maisto 
pasiūlos ir paklausos atsirado 
praraja. Maisto gaminių kainos 
pakilo. Į skurdą patekę darbi
ninkai ėmė kelti riaušes.

Tokiose sąlygose Edw. Giere- 
kui buvo lengva perversmą pa
daryti, tapti padrikos darbinin
kų sąjungos vadovu, bet sun
ku atstatyti tvarką krašte. Jis 
ir tekalbėjo apie tvarką, darbo 
našumą, pragyvenimo pagerėji
mą, bet vengė žodžio “refor
mos” ir apie jas net dabar ne
užsimena. Tragiškai baigėsi len
kų 1956 m. reformos. Jos buvo 
nesėkmingos 1969 m. Čekoslo
vakijoje ir į didelį sunkmetį 
1970 m. pateko didesni užmojai 
Jugoslavijoje.

Edw. Gierekui per trimetį pa
vyko atstatyti tvarką, pašalinti 
neapgalvotos ūkio politikos pa
sėkas irJįkatinti gamybą, išlai
kyti pusiausvyrą rinkoje.A

Krašto ūkis

GEDIMINAS GALVA

ti iki 1974 m. pabaigos. Darbi
ninkai gauna didesnį darbo at
lyginimą tik už atitinkamą dar
bo našumo padidinimą.

Lenkijos metinis gamybos 
prieauglis siekia 11%, taigi be
veik tris kartus didesnis už e- 
santj JAV. Darbininkai gali nu
sipirkti vieną kitą baldą, o ūki
ninkas žemės ūkio mašinas ir 
trąšų. Daugelio prekių vis dar 
pasigendama, nors gautos užsie
nio paskolos panaudotos įveži
mui skatinti. Lenkijos užsienio 
prekybos nepriteklius kasmet 
didėja, jos įsiskolinimas auga. 
Netrukus ateis metas, kai ūkiš
koji rinka turės svaresnės įta
kos krašte už valdančią partiją, 
kuri šiuo metu taikstosi esan
čiai padėčiai ir ryškesnius spren 
dimus atidėlioja ateičiai.

Vidaus politika
Lenkijos darbininkų sąjunga 

neabejotinai turi nemažos įta
kos krašto valdyme, bet ji nė
ra lemianti, kai ūkininkai šei
mininkauja nuosavuose ūkiuo
se, darbininkų sąjungos šneka 
savo narių vardu, o katalikų 
Bažnyčia gali laisviau veikti. 
Partijos rankose yra centrinė 
valdžia, bet rinkimuose turi di-

kį, nukirpo. Minėto miesto par
tiečiai susitarė su kaimyninių 
apskričių veikėjais ir nutarė sa
vaitraščio “Polytika” vyriausio
jo redaktoriaus nerinkti į par
tijos centro komitetą. Jis rinki
muose prakišo.

Gyventojai mėgsta šaipytis iš 
partijos ir jos veikėjų. E. Gie- 
rekas naudojasi daugiau asme
niniu, o ne partinio veikėjo au
toritetu.

Mažumoms leidžiama veikti 
aiškiai nustatytuose rėmuose. 
Net nereikšminga lietuvių ma
žuma sulaukė vyriausybės var
žymų tautinės kultūros bare. 
Užsienio literatūra
Ketvirtį (šimtmečio bažnytinė 
vadovybė neleido 
skirtų pamaldų laikyti Seinų pa
rapijos bažnyčioje. Tik 1973JX. 
2 d. gautas Lomžos vyskupo 
leidimas lietuviškas Mišias lai-

pasitaisytų.
Blogas šio krašto pašto patar

navimas jau nuvarė į kapus dau
gelį laikraščių ir žurnalų. Buvo 
sustabdyta visa eilė plačiai ži
nomų periodinių leidinių, turė
jusių milijoninius tiražus. Su
stojo ir nemaža tautinių grupių 
laikraščių.

♦
Taigi yra realus pavojus, kad 

ir mūsų laikraščiai gali menkė- 
ti, o kai kuriems netolimoje atei
tyje gali tekti ir sustoti. Kad 
to neatsitiktų, kad būtų išlai

kytas aukštas mūsų išeivijos 
spaudos lygis, laikraščių dažnu
mą# ir atitinkamas puslapių 
skaičius, reikia ne tiktai leidė
jų )rl redaktorių įtempto darbo, 
bet uN mūsų organizacijų, net 
paskirų aVęenų talkos.

Padėti sav^ fciik raiščiui gali 
kiekvienas skaitytojas bet ku
riuo metu, bet ypač artėjančių 
švenčių proga.

Lietuviai turi gražų paprotį 
advento ir ypač Kalėdų, Naujų
jų Metų švenčių proga padėti 
materiališkai nepasiturintiems. 
Šiandieną nepasiturinčių, pagal
bos reikalaujančių tarpe kaip 
tiktai ir yra neturtinga mūsų 
spauda.
“Draugas” labai džiaugiasi, kai 
jo skaitytojai, gavę šventinių 
sveikinimo kortelių ar metinį

Savo meilę ir pagarbą arti
miesiems mes galime išreikšti 
įvairiais būdais. Jų tarpe ne pa
skutinėje vietoje yra ir įšventi
nės dovanos. Amerikiečiai ypač 
mėgsta kalėdines dovanas. Visą 
gruodžio mėnesį krautuvės pil
nos pirkėjų, kurie išperka net 
užsigulėjusias ir šiaip jau nela
bai kam reikalingas prekes. 
Kristaus gimimo šventės lau
kimo dienos virsta komercine 
muge, kurios triukšme dažnai 
ir pats Kristus pamirštamas.

Dovanas perka ir lietuviai. Už 
tai jų niekas nepeikia. Tačiau 
būtų labai gerai, kad mūsų do
vanos būtų lietuviškos. Jomis 
gali būti įvairūs drožiniai, au
diniai, dailės darbai, paveikslai.

Labai' paranki, perdaug ne
kainuojanti ir išliekanti dova
na yra gera lietuviška knyga. 
Prieš šventes mūsų leidyklos 
pasistengia išleisti naujų leidi
nių, kurių pasirodymas skelbia
mas spaudoje. Pastaruoju metu 
ypač daug išleidžiama lietuviš
kų plokštelių. Jų sąrąš ai taip 
pat skelbiami “Drauge”. Būtų 
labai gerai, kad dienraščio skai
tytojai ir visi lietuviai tokiais 
siūlymais pasinaudotų.

*
Savo deinraščio neturėtų pa

miršti ir lietuviškos organizaci-

Oficjaliais duomenimis krašte 
pask/ct;> žymių laimėjimų. Per 
trejus metus kainos tepakilo 
1%, darbininkų pajamos padidė
jo 20%. Darbininkų perkamoji 
galia padidėjo 30 bil. zlotų, o 
ūkininkų net 60 bil. zlotų. Pri
valomas žemės ūkio gaminių 
tiekimas panaikintas, Ūkinin
kai gauna aukštesnes kainas 
už parduodamus gaminius, nes 
valstybė jiems primoka žemės 
ūkio gamybai skatinti.

Kainos ir atlyginimai įšaldy-

Toliau korespondentas rašo:
“Vėlai nevaikščiokit, — perspė

ja.
— Ne.
Tačiau nereikia vėlumos. Sekma

dienio popietę, netoli autobusų sto
ties, talžosi trys gerokai išgėrę. 
Visi apeina. Nekalbu apie vyrus — 
mačiau svyruojančią moterį, įkai
tusius pauglius.

Valstybė stato Mažeikiams naftos 
perdirbimo įmonę, kuri maitins ir 
rengs mažeikiečius. Valstybė stato 
vaikų darželius, kurie jų tėvams at
riša rankas kūrybai ir darbui. Ta
čiau valstybė negali šluoti kiemų, 
valyt nuo palangių dulkių ir sužiū
rėti kiekvieną karts nuo karto pa
sireiškusį triukšmadarį ar girtuok
lį.” \

Gaila, kjkl “Literatūra ir Menas” 
nepridėjo lakinio, kad (valstybė į 
Mažeikius prigabeno kolonistų, ku
rie plytas naudoja ne tik statybai, 
bet ir galvoms skaldyti.

gražiai iliustruotą kalendorių, jos, kurioms “Draugas” vienu
prisimena savo dienraštį ir jam 
pasiunčia piniginę auką. Lygiai 
malonu gauti auką ,kai ji pri
rašoma prie eilinio penumeratos 
mokesčio, administracijos siun
čiamų sąskaitų ar tiesiog, be 
ypatingos progos, pasiunčiama.

Ne mecenatų tūkstantinėmis, 
bet eilinių skaitytojų dolerinė
mis, penkinėmis, dešimtinėmis 
ar panašiomis sumomis sutelkia
ma “Draugui” papildomų lėšų, 
kurios labai reikalingos dienraš
čiui leisti.

Reikia dėkoti prekybininkams, 
biznieriams iir profesionalams, 
kurie, Skelbdamiesi “Drauge” 
ar sveikindami savo klientus 
švenčių proga, padėdami sau, 
padeda ir lietuviškam dienraš
čiui.

ar kitu būdu patarnauja. Chi- 
cagos lietuvių draugijos dažnai 
atsimena savo dienraštį — pa
grindinį informacijos šaltiniį ir 
pasiunčia jam auką. Tačiau to
je pačioje Chicagoje, ypač toli
mesnėje provincijoje, yra tokių 
draugijų, kurios iš silpnai fi
nansiškai besilaikančios spaudos 
nori tiktai kurios nors naudos 
turėti, nesiteikdamos už gera 
geru atsilyginti.

Adventas — susimąstymo ir 
atgailos metas kviečia kiekvie
ną asmeniškai, o taip pat ir 
draugijas pasvarstyti, kaip mes 
atlikome savo pareigas Dievui, 
Lietuvai, išeivijai. Pridėkime 
dar ir lietuvifeai spaudai, nes 
jai šiuo metu pagalba ypatingai 
reikalinga. b. kv.

Spaudoj ir gyvenime

MAŽEIKIAI IR SAUGUMAS
Vilniaus laikraštyje “'Literatūra 

ir Menas'“ lapkričio 3 d. laidoje V. 
Zvirzdauskas išspausdino straipsnį 
“Plyta pagrindas plytai.’’ Kores
pondentas rašo:

“Nepatartų j Mažeikius atvažiuo
ti naktį, nors tai ir patogiausia. Iki 
vakaro gali išvaikščioti sostinės gal 
vea. Vakarą gali prasėdėti minkšta
me vagone. Prasidėjus nakčiai, iš
lipti Mažeikiuose ir pėdinti į užsa

kytą viešbutį. Patogu, bet nepata
riu...

Sako, anksčiau Mažeikiuose ne
simušdavo. Dabar jaunikliai plie
kiasi kaip kaimo bernai prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Maniau, pa
klausys suaugusio — išsiskirstys. 
Kvailas patiklumas neleido praeiti 
pro šalį. ‘‘Nesikišk, tėvai”. — ap
stumdė. Nuo spyrio ilgai negalėjau 
prisėsti.’’

desnės laisvės pasirinkti, kaip 
Sovietuose.

Grudziado laikraštis ėmė ko
voti prieš ilgaplaukius jaunuo
lius. Milicija, pagavusi ilgaplau-

Dabartinis Vak. Vokietijos prezi
dentas Heinemannas apsisprendė 
nebekandidatuoti ateinančiuose rin
kimuose

Kaip besiąpirtumei, gamta ta-' suvirtusių medžio kamienų kapi- 
ve pagauna ir priderina prie vi-nynas. Be geologo jų atsiradimas 
sos aplinkumos, kaip augalus,1 dykumoje jau nebeišaiškinamas. 
kurie spalvotoje dykumoje yra Sakoma, kad žemė yra išgyvenu- 
laibai skurdūs. Atrodo, kad ir in- si keturis merinAnc 
delnai, kurie buvo įsikūrę šios dy
kumos pakraštyje, buvo priversti 
pasiieškoti geresnių gyvenimo 
sąlygų. Apie tai 'byloja atkasta jų 
gyvenvietė, kurioje yra palikti jų 
vargo pėdsakai, išreikšti įvairiais 
ženklais ant suverstų uolų, iš ku
rių jie statėsi pastoges apsigyni
mui nuo dykumos gairinamo vė
jo.

Sakoma, kad menas yra sielos 
išraiška, kuris jau lydėjo žmogų 
amžių glūdumoje, per laiką ir 
erdvę. Tai matome indėnų (pali
kime. Jie buvo tikri menininkai. 
Jau vien bežiūrint į pintus krep
šius ir nulipdytus puodus toks 
jausmas kyla.Matyt indėnės moti- 
,nos savo vaikus jau nuo seno su- 

(kyti buvusioje protestantų baž- i P° išmargintuose krepšiuose, 
nytėlėje, bet visi bažnyčiai pa-' Daug gražesniuose, negu dabarti- 
tarnavimai ir toliau atliekami 'niai vežimėliai. Vyrai gal nešė 
parapijos bažnyčioje. Tuo būdu 'krepšiuose žemes užtvankų py- 
sutrukdytas lietuviškos parapi
jos įkūrimas.

Užsienio politika

Pokario Lenkija, nors ir lais
viau kvėpuojanti, tik sulaukusi 
Maskvos paramos tegalėjo iš
laikyti vakarines sritis. Jos slo
gutis ir šiuo metu jaučiamas 
Lenkijoje. Cenzoriai per padidin 
tą stiklą kelis kartus žiūri į 
kiekvieną žodį, liečiantį Sovie
tus, saugoja, kad globėjas ne
būtų įžeistas.

Lenkijos ir Federalinės Vo
kietijos santykiai nėra sklan
dus, nors jau treji metai pra
slinko nuo sutarties pasirašy
mo ir Oderio - Neisės sienos pri
pažinimo. Siena galutinai nu
statyta, nors Bundestagas pa
darė nutarimą, kad minėtoji su
tartis nėra teisinis pagrindas 
galutinai 
pravesti.

Neseniai 
Federalinės 
reikalų ministerio, pasitarimas 
Varšuvoje nebuvo sėkmingas 
dėl ketvirčio milijono vokiečių 
perkeldinimo iš Lenkijos. Ir ki
tose srityse, išskyrus ūkinę, 
nors kalbama apie glaudų ben- 
dravmią, darbas vis dar nepra
dedamas.

Turistinis judėjimas šiais me
tais jau 'kiek padidėjo ir apie 
100,000 lenkų keliavo į Federa- 
linę Vokietiją. Lenkijos pilietis, 
kas treji metai gali išvykti į už
sienį ir gauti 100 dol. kelionės 
išlaidoms.

Lietuvos ir Lenkijos pasienis 
žvaliai saugomas, bet turisti-

varžoma.

lietuviams

Vokietijos sienoms

vykęs W. Steheelio, 
Vokietijos užsienio

si keturis (periodus. Seniausias va
dinas — prieškambaris, antrasis 
— paleozoinis, trečias — meso- 
zoinis ir dabartinis —kenozoinis. 
Jie tęsėsi šimtus bilijonų metų.

Suakmenėjusios girios išvirtu- 
sieji medžiai mokslininkų yra 
priskiriami mesozoiniiam perio
dui — triasaininei erai, buvusiai 
prieš 200 milijonų metų. Tada ši 
Arizonos dalis buvo apsemta van
dens ir apaugusi didžiuliais me
džiais, kurių aukštis siekė net 50 
pėdų. Veikiant ugniakalniams ir 
(kitoms požeminėms jėgoms, pa
sikeitė žemės paviršius, medžiai 
išvirto. Juos užpylė ugniakalnių 
pelenai, turį savyje daug silici- 
jaus ir apnešė vanduo dumblu ir 
kitomis sąnašomis, juos palaido
dami ilgiems amžiams.

Pasikeitus aplinkybėms ir van
deniui nubėgus į vandenynus, gi 
silicijui išsiskyrus iš pelenų, jis 
kaip landus elementas susigėrė į 
medieną. Trūkstant deguonies, 
medžiai nesupuvo, bet suakme
nėjo. įskilus šioje vietoje žemės 
paviršiui, iškilo ir suakmenėję 
medžiai. Keistoka ta gamta. Juk 
ir šiandien Kalifornijos gyvento
jams ji pridaro pokštų — dažnai 
juos supurtindama. Indėnai aiški
na kitaip: tad jų dievaičio Sinuav 
vilyčios ir milžino Yietso, kuri 
jų protėviai užmušę, kaulai.

Beklaidžiojant po šią girią, me-

limui ar vilko sugautą grobį į 
namus. įProf. dr. Paul Martin, 
(įsižiūrėjęs į šių indėnų meninį pa
likimą, išsireiškė, kad jis neįsivaiz
duojąs pirmykščio žmogaus be 
krepšio rankoje. Ar tą tragediją 
tebetęsia mūsiškės moterys, nes 
niekur jų be krepšio rankoje ne
matysi?

Pietinės Arizonos Paipago 'gi
minės ar kilties indėnai buvo ir 
yra geriausi krepšių pynėjai. 
Krepšius jie pina iš, taip vadina- - .,
mo, juka augalo lapų, juos išnars- !<nasi ir mūsiškio gintaro atsiradi- 
tydami į ploniausią pluoštą, ir 
dar išmargindami įvairiaspalviais 
augalais. Ir kokių jie nepridaro 
— pradedant didžiuliu, o į ma
žiausią vangiai įdėtumei kukurū
zo grūdą! Daugelis ir šiandien 
jų verčiasi krepšių .pynimu. Krep
šiai jau tapo ne tik turistine at
rakcija, bet ir komerciniu objek
tu, apsaugotu įstatymais. Jų imi
tavimas griežtai draudžiamas, 
kad apsaugojus indėnišką meną.

Su spalvotąja dykuma glau
džiai jungiasi ir suakmenėjusi gi
ria (Petrified Forest). Tai ištisas

niam judėjimui užkardos žy
miai menkesnės.

Lenkija turi daugelį neišspręs 
tų klausimų. Jau šiuo metu su
sirūpinta pašalinti prekių trū
kumą, panaikinti ūkinius var
žymus, gauti paskolas Vakaruo
se, skatinti statybą, pabalinti 
ypač gyvenamų patalpų trūku
mą, išrauti biurokratizmą ir 
girtuokliavimą. Ūkinius klausi
mus besprendžiant, bus patik
rinta Edw. Giereko ir jo vado
vaujamos partijos stiprybė.

mo istorija. Visi mėgsta mūsų gin 
tarą, o turistai dar labiau grobs
to suakmenėjusio medžio gaba
lus. Sako, kad kasmet jo išne
šama net 12 tonų. Jei valdžia ne
saugotų, greit jo neliktų, nes iš jo 
yra padaranti labai gražūs šach
matai, kavos staliukai ir kiti su
venyriniai dalykėliai. _ „

Vietiniai indėnai iš suakmenė
jusių rąstų bandė statydintis net 
namukus, bet dėį-jų sunkumo ir 
kietumo, paliki ramybėje. Šian
dien suakmenėjusi 'giria yra pa
versta nacžnaliniu parku, kur 
(pakilęs iželis iš išdžiūvusių dau
bų ir upokšnių vagų neša smiltis. 
Jos tik trumpam laikui sustoja 
prie suakmenėjusių medžių ka
mienų ir keliauja per dykumą to
liau. Tuo tarpu saulė kaitina be 
atlaidumo 90 ar 100 laipsnių 
kaiščiu. Saulė, vėjas, temperatū
ra ir drėgmė kontroliuoja čia vi
są augmeniją. Nejudrūs lankyto
jai pakelia suakmenėjusio me
džio gabaliuką, pavarto ir vėl pa
deda vieton, kad kiti juo galėtų 
pasigėrėti ir pagalvoti, ką gamta

(Nukelta į 4 pust)

sugrįžimas į brooksa
ALFONSAS NAKAS
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Kai vakar pavakary atrodė, kad Regina nepasie
kiamai tolima, tai dabar, ryto valandomis, Reginą pri
važiavome baisiai greitai. Regina — Saskatchewano 
sostinė. Prieš aštuonerius metus ji, regis, dar neturė
jo šimto tūkstančių sielų, o dabar jau šimtą trisdešimt 
tūkstančių skaičiuoja. Ir vėl mus iš tolo pasitiko išpla- 
tėjęs, gerai išbalansuotas greitkeli?. Transkanadinis 
numeris pirmas greitkeliu čia pasiliko beveik iki 
Moose Jaw, arti šimto mylių. Iš tolo matėme Reginos 
dangoraižius. Prie greitkelio smelkėsi keliaaukščiai 
raudoni ir balti mūrai, kurių anuomet nė pauostyti ne
buvo. Beveik ant greitkelio lipo nauji gyvenamų na
mų kvartalai. Jaukūs, šviesūs mūriniai vienaaukščiai 
nameliai, apsodinti medeliūkščiais, žalia veja apjuosti. 
Visiškai kaip mūsų didmiesčių pakraščiuose, kaip To
ronte ir Montrealyje. Su transkanadiniu Regina bus 
apsirikusi. Transkanadinis už dešimties metų atsidurs 
miesto vidury. O juk buvo planuota pakraščiu, ryti- 
niu-pietiniu šonais jį išvesti.

Žinojome, kad regina Elzbieta Antroji kartu su 
mumis po Kanadą keliauja. Ai, kaip kartas, regina 
Elzbieta dabar buvo Reginoje, Saskatchewano sosti
nėje. Kurią tik Reginos. Moose Jaw, Winnipego ir net 
Calgario radijo stotį beatsuksi, vis apie reginą Elz
bietą tarška. Reginos dvi ar trys radijo stotys kaip 
tik transliuoja Kanados raitosios policijos šimto metų 
sukakties iškilmes. Nebe visur tie royal mounties rai
ti. Bet šįryt, Reginoje, įsivaizduoju visus juos ant ark
lių. Iš radijo šūkauja skardūs karininko komandos žo

džiai. Groja dūdų orkestrai. Kalba kažkuris Kanados 
ministeris, paskui miesto meras, paskui... regina Elz
bieta antroji. Tiesa, balsas jos tvirtas ir aiškus. Saky
tumei, net griežtas, valdoviškas, jei nejaustumei, kaip 
ji, abiem rankelėm apglėbusi popierio lapą, stengiasi 
paskelbti kiekvieną ten įrašytą žodį, kiekvieną skie
menį. Karalienė gimnazistės uniformoje. Ji skaito: 
Man didelė garbė vėl sugrįžti į gražiąją Kanadą. 
Man nepaprastai malonu dalyvauti šioje šventėje. Jūs, 
gerieji, drąsieji (ir t. t. — virtinė giriamųjų epitetų) 
raitosios policijos vyrai saugote žmonių turtą, net gy
vybę... Jūsų pareigos labai sunkios, bet užtat ir labai 
garbingos. Jūs šio šimtmečio pradžioje saugojote ma
no senelį, kai jis Kanadoje viešėjo. Jūs saugojote ma
ne (pasakė, kiek kartų), kai aš praeityje čia lanky
davausi. Jūs saugote mane ir dabar... Ir taip toliau, 
ir taip toliau. Klausyčiau muziką, bet beveik nieko ge
ro nėra. Tai vėl ir vėl prie tų iškilmių. Vėl arklių 
prunkštimas. Vėl kardų žvangėjimas. Komentatorius 
pasakoja, kiek čia minios susirinkę, kiek diduomenės 
tribūnoje, aplink karalienę. Vėliau paskelbia, kad jai, 
karalienei, raitoji policija padovanojusi du gerus žir
gus. Čia tai jau įvykis! Žirgų vardai, amžius, spal
va. Ir kiek žirgų karalienei dovanojo kituose mies
tuose per panašias iškilmes. Kiek karalienė žirgų iš 
viso turi. Kiek žirgų jai dar numatoma Kanadoje do
vanoti. Kas sakė, kad nebuvo verta 10-15 minučių 
skaityti kažkurio literatūros mokytojo-stilisto dailiai 
surašytą banalybę? Vaikučiai, pakelkite rankas, kas 
norite žirgo už gerai išmoktą pamoką?...

Taip, galėjome, jei norėjome, ir mes į šias iškil
mes. Juk Reginą apjuosėme puslankiu, kelias minu
tes vis laikydamiesi kokių penkių mylių atstumo nuo 
vidurmiesčio. Galėjome Elzbietą Antrąją matyti savo 
akimis. Galėjome, gal būt, už keliolikos ar kelių žings
nių nuo jos atsidurti. Bet mes, bėdžiai, lietuviški bū
rai iš amerikoniško didmiesčio, likome tokie begėdžiai,

kad nepanorome į reginos akis Reginoje pažiūrėti. Mes 
nesustoję nulėkėme iki Moose Jaw, ten pasukome nuo 
plento į patį miestelį (nors restoranų prie plento buvo 
keliolika) ir sugužėjome į kinų restoraną. Kodėl į ki
nų — bene aš žinau. Juk Vida nekenčia kiniško mais
to, o ir mudviem, vėlyvų pusryčių metu, dar jokie 
chow-main’ai nerūpi. Bet šiandien mums nereikia sku
bėti. Nereikės moteliu rūpintis. Važiuojame į Brooksą, 
pas draugus

Jau iš Brandono su nauja padanga išlėkus, savo 
moterims aiškinau apie prerijų grožį ir svaiginantį jų 
kvapą. Pamatysite, sakiau, tuoj, tuoj privažiuosime 
tokią vietą, kur pakelės pakvips saldžiųjų dobilėlių 
parfumais ir tuomet jau kvepės, kvepės, iki pat 
Brookso. Šimtas mylių, ir kitas šimtas, ir kitas, ir ki
tas. Pernakvojom Whitewoode, o saldžiųjų dobilų 
medum atsiduodančio kvapo kaip nėr, taip nėra. Tik 
dabar, iš Moose Jaw vėl į transkanadinį sugrįžus, ne
trukus ėmė medumi kvepėti. Va, sakau, dabar jau ši
taip bus iki Brookso, o paskui iki Calgario, gal ir iki 
Pacifiko. Patinka? Taip, joms abiems patiko. Nespėjo 
patikti, nespėjom kokias penkias mylias pralėkti, ir 
kvapo vėl nebeliko. Saldžiuosius dobilus kvėpavom dar 
kelis kartus, bet jų tebuvo vis tik kelių-keliolikos 
mylių ruoželiuose ir išnykdavo. Brookse Vladas man 
išaiškino. Sako, dobilai visada kaip dobilai. Dvejus 
metus laikosi, o trečiaisiais išnyksta. Kai tu, sako, su 
sūnumis prieš aštuonerius metus važiavai, tai valdžia 
tanskanadinio pakraščius buvo jais užsėjusi. Tikriau
sia, eksperimentavo, kuo pakraščius užželdyti. Pasi
baigė dobilėlių kadencija ir valdžia jau jų nebeišrinko... 
Dabar kitokios gėlės ar žolės ten vietą užėmė, bet jos 
jokio pažymėtino kvapo neišduoda. Tai buvo vienas iš 
didžiųjų mano nusivylimų. Anuomet medumi plaukęs 
ir vėl apie medų svajojęs, dabar savo dulcinėjom me
daus pakelėje neberadau.

daugianl
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SUAKMENĖJUSI GIRIA
(Atkelta ig 3 pusi.)

yra padariusi.
Šiandien mes gyvename besi

keikiančioje gamtos aplinkumoje 
benailkindami jos grožį, bet kur 
nukeliausime, nei patys nežino
me.

Tarp suakmenėjusiu medžių 
randama daug paliktų indėnų 
gyvenimo žymių: iečių, puodų 
šukių. Jie čia yra įgyvenę apie try
liktų šimtmetį, o jų palikuonys 
net pora medžio gabalų yra nu
siuntę į Washingtoną su įrašu: 
Didysis Tėve Washingtone, pasi
laikyk kaulus Didžiojo Milžino, 
kurį mūsų protėviai užmušė, nu
savindami jo kraštą...

Taip, čia boluoja kaulai Na- 
vaho kilties indėnų ir jų legen- 
darinio milžino, kurie šią vietą 
buvo pasirinkę saulėtoje Arizo
noje, kur amžinas vėjelis ritasi 
per suakmenėjusią girią. Lietu
viams nereikėjo siųsti gintaro į 
Madkvą, maskoliai patys atėjo jo 
paimti, nužudydami mūsų milži
ną — nepriklausomybę. Suakme
nėjusi giria lyg vaizduoja nesi
baigianti konfliktą žmogaus ar 
medžio su išorinėmis jėgomis. 
Gerai, kad gamta veikia daug lė
čiau, negu žmogus. Jeigu ji sku
bėjų, tai jos darbo vaisiai žmo
gui būtų pražūtingi.

Stebėdami dykumų gyvūniją ir 
augmeniją, traukiame toliau, ne
suprasdami, kaip jie čia gali įgy
venti; tačiau jie jaučiasi laisvi ir 
savo tėviškėje. Pakeliui kyšojo 
paleozinės uolios' ar ugniakalinių 
lavos pėdsakai, sujaukę visą apy
linkę. Suverstose uolose matyti 
skirtingi jų sluoksniai, o pačios 
uolos sustatytos lyg rugių gubos. 
Jas taip išrikiuoti reikėjo nema

žos jėgos.
Taip atsitiko ir su didžiąja Co- 

lorado upės išgrauža (Grand Ca- 
nyon). Colorado upė yra atliku
si milžiniškąi Skulptoriaus darbą 
žemės veide. Žiūri žmogus ir pats 
netiki savo akims. Žiūrėdamas į 
tą gamtos kūrinį, negali atsiste
bėti jo paslaptingumu ir didin
gumu su paslaptingomis pilimis, 
bokštais, amfiteatrais ir neužma
tomomis prarajomis. Ir taip vi
su 217 mylių ilgiu. Ar ne gamtos 
stebuklas iškelti upę į 7000 įpė- 
dų aukštį ir jos vandenis paleis
ti tūkstančius mylių į Kaliforni
jos įlanką — Paoifiko vandeny
ne? Upės sraunumas siekia net 
12 mylių per valandą. Kokia tai 
jėga joje sukaupta! Jai neatsilaikė 
ir kiečiausios uolos, į kurias ji 
įsigraužė iki mylios gilumo, ati
dengdama savo krantuose uodų 
susiklostymą, lyg atverstą knygą, 
anot mūsų pirmojo rašytojo Maž-' 
vydo — imkite ir skaitykite!

Šią didžiąją upės išgraužą 
(Grand Canyon) neužtenka 
vien tik pamatyti. Pamačius ky
la daugybė klausimų: kokio di
dumo ji yra, kaip ji atsirado ir t. 
t. Jau ne vieną šimtmetį moks
lininkai, rankiodami žinias apie 
Colorado upės išdaigas, sudarė ir 
Grand Canyon istoriją, nustaty
dami, kad žmogus juos jau žino
jo daugiau, kaip prieš keturis 
tūkstančius metų. Navaho indė
nai pasakoja, kad, užėjus didie
siems potvyniams, jų protėvius 
dievai pavertę j žuvis. Vandenis 
vėliau nuvarę į jūras, o užsislė
pusius vandenis suvarę į Colora
do upę. Todėl nestebėtina, kad 
jie ir dabar nevalgo žuvies!

Daugelis iš mūsų mena apie

aplinkumos pasikeitiųią — pra
vedant naujus kelius, apstatant 
didžiulius plotus pastatais, praka
sant kanalus ir t. t. Gi Colorado 
upė atliko milžinišką darbą. Ji 
prasideda Rocky kalnuose, pada
rydama 1450 mylių kelią. Jos ne
sulaikė jokie kalnai, nes išgraužė 
juose net 9 mylių platumo sau 
vagą. Jos vanduo su savimi ne
šasi apie pusę milijono tonų įvai
rių nuosėdų, kurias, kad galėtu
me pakrauti į penkių tonų sunk
vežimį, reikėtų jų sustatyti nema
žiau 100,000. Stos nuosėdos yra 
sudarę vandenyne didžiulę del
tą. Kas atsitiks ateityje su šia ar
domąja upės jėga, kuri gali raus
tis dar vieną mylią gilyn, nes jos 
paviršius yra tiek virš jūros lygio? 
Gal po daugelio milijonų Grand 
Canyon visai išnyks. Šiandien jis 
apima beveik visas klimato juos
tas, jeigu jam priskaityti ir San 
Franciisco kalną, ant kurio am
žinas sniegas, nes jis pakilęs iki 
12,670 pėdų aukščio.

— “Vyro tautybę visada ga
lima atspėti iš supažindinimo 
su gražia mergina. Anglas pa
krato jos ranką, prancūzas - ją 
pabučiuoja, amerikietis prašo 
pasimatymo, o rusas siunčia te
legramą į Maskvą, klausdamas 
instrukcijų”.

GKEAT NEWS FOR 
FROSTED HAIE

Now Your hatr can have lively 
body, lastlng managablllty, and 
your etyle will stay, In super shape 
from shampoo to shampoo.

Oomn ln for a great new look — 
created with our new, gentie procesą 
especially developed for froeted hair. 
A *5.00 beauty bonus will be given 
to the first 25 customers. It’s free — 
call for an appointment at 292-2250.

HELI : N E CURT1S 1M».
SAfM; *A* ta* *A* ta- ta- M

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS, tel. RE 7-5168

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTE» — MOTERYS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III., 60632, tel. YA 7-5980

MOVI N G
SERftNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
niai ir pilna apdraudė.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

GĖLĖS 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 
VratuvOnM, banketams, laidotuvtaM 

ir kitokioms progom*
1443 W. 6Srd Street, Chlca«o, m. 

rra. PK 8-0833 — PK 8-08*4

Kur Žmonės Savi
Marųuette Parke 7 kamb. 1 % 

aukšto narnaa »u garažu. 80 p. lotas. 
2 vonioa. Gazu Šildymas. 819,600.

Marųuette parke — Štai ‘ gražus 
beveik naujas namas. 2 miegami, |- 
rengtas belsmentas. Gazu Šildymas 
centr. oro vėsinimas. Karpetai. 1H 
vonios. Garažas. Turime raktų. 
$26,500.

Arti mūsų visų — Modemus 12 
metų mūras. Įrengtas belnmentas. 
Garažas. Karpetal. $21,700.

Marriuette Parke 1 % aukšto na. 
mas. Vienas modernus butas su 8 
mieg. ir kitas aukštai tinka vienai 
didelei arba dviem artimom šeimom 
gyventi. $21,500.

4 butų, gražus mAraa, arti vienuo
lyno, naujas gaso šildymas, alum, 
langai, karpetal, 8 auto mūro gara
žas. 842,000

Tvirtas apartmentlnls mūras arti 
Kedzle, pora blokų nuo parko, nau
jas gazo šildymas, Kvartai nudažytas. 
816.000 pajamų. Kaina 869,000.

Platns vertingas lotas. Marųuette 
pke. prie mokyklų. Kaina 89-900.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200

Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai
OERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PARŪKUS ENPRESS

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
2501 W. uotu SL, Chicago, Iii. 90028 
3333 S. Halsted, Chicago, 111. 80608

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
V. Valantinas

Marąuette parko rajone biznio — 
maisto krautuvė su įrengimais. Oro 
vėsinimas. 6 kamb. butas užpakaly. 
Rūsys. 2 maš. garažas. Duokite pa
siūlymą. A—213.
1VOI.SKI KEAI-TV — 586-0340

HEAT1NG OONTRAtT’OR
Įrengiu mieste Ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air oonditioning 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Westei-n Avė. 

Chicago, III. 60009 
Tel. VI 7-3447

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTABY PUB?V

ENOOME TAX SIUIPIUB
Tvarkingai patarnauja vlsMIs Real 

Katate reikalais. Be to čia veikta 
Notariatas, daromi ir llūdijimal, ver
timai, užpildomi plUetybBe pareiški
mai ir Įvairūs blankai.
4259 S. Maplevvood—-OL 1-7450

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli  

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Namų, mašinų, svelkacoe Ir gyvyMe. 

Namų pirkimas bei pardavimas. 
Batų nuomavimas.

BUD’S REALTY
BALTS BITllltAlTIS

4369 S. ArcherNAvenas 
Tel. 254-5M1

IIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHI

2 po 6 kamb. mfir. Atskiri šildy
mai kiekvienam butui. 80 p. sklypas. 
Geriausia vieta Brighton pke.

2 po 4 kamb. med. Skiepas ir pa
stoge. Atskirt šildymai. Brighton pke.

Marinis — 6 miegami. Platus skly
pas. Modernūs Įrengimai, arti mo
kyklų. Marųuette Parke.

Marinis — S po 8. Art! mokyklų 
ir bažnyčios. Marųuette Parke.

MOrtnis. Dideli Kamb. Namas kaip 
pilta 68th ir Callfornla.

Inenranee — Income Tas 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd St, 436-7878

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N&mų valdymas — Incuiue Tax — 

Notariatas — Vertimai 
APDKAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY 
J. B A C E V I ė 1 U S 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

M A I D
FULL TIME — GOOD PAY 

Living ąuarters provided
5358 N. River Rd., Rosrmoat, IIL
Call Mr. KUiot 678-6686

HELP WANTED — VYRAI

MISOE) •. A N E O U S

PARTNERS IN THE FUTURE

•—e

We have a chance to odd to this list of outstanding 
m e n and women.

EUZABETH BLACK 
woman graduoted

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
r More 4 Year Maturity 

YIELD INCREASES TO 7.90% 
on interest occumulated for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More 4 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
•n interest occumulated for I yr.

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
) Or More 90 Day Maturity 

YIELD INCREASES TO 6.002% 
on interest occumulated for 1 yr.

PASSBOOK SAVINGS
Inteteti Paid to the Dole of Withdrowol 
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on intorott accumuloted for I yr.

Tt/07 CERTIFI 
f yz/o »XX» Or 
■ ' viri n imi
YEARLY

n
YEARLY

5^4/o
* viri rv

YEARLY

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140 

*A substantial interest penalty Js reguired for early withdrawal.

ERNEST HEMINGVVAY (1898-1961) - Con- 
tidered by tome the best English writer of hir 
time — born in Ook Po A, Illinois — Acfven- 
turer, Hvnter, Nobef & Pulilzer Priie Winner.

L (1821-1910) - Firrt 
as Docfor of Medicina in<: 

the United States, 1866— initiated new subįect 
in disease prevention, hygiene — establlshed 
(trif.vvomen^ medicai collegę in the

DWIGHT DAV HOWER (1890-1969) 
34th Hesident df^r.Country — aręhiteef of 

the Uniteu States victory in Europe dūrina 
World War II — Army Chief of Staff, Pr«si» 
deni of. Columbia University, first head ' of 
NATO; ‘ —

on ifit.r.lt occumulated for 1 yr.

Motunty

on Mterest accumuiatod for I yr.

OJ CERTIFICATE ACCOUNTS' 
n'• ■4/0 I1'000 Or More 30 Month Meturi 
” ' YIELD INCREASES TO 7.0»%
YEARLY

C1A°7 CERTIFICATE ACCOUNTS' 
D 72/0 u .000 Or More 1 Year Maturity 

YIELD INCREASES TO 6.81%
YEARLY

884-1962)- 
to the United 

and Kennedy —

ANNA ELEANOR ROO 
AppointeU for. į 
Nations 
inctromentol in th« wrftlhg and the pasring of 
rt»world's conference on the Oedarati-.i of 
Humon Righh.

Yes - you and we at Standard Federal Savings have o chance to mokė history 
together, by giving our young the chance for a proper and formai education.

The partnership of your savings and our interest can assure a piace in tomorrow 
for our children by affording the proper amount of money to finance their 
education.

Abovewehove listed our PARTNERSHIPSAVINGS PLANS. Comeand talk 
to one of our financial counselors, re me m be r they have the šame problems you do, 
so they understand.

įįį FEDER/U.
MM S/tofiNGS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos 

Radijai.
Stereo ir oro vėaintuvaL
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 6»th St. — TeL 776-1486

MACHINIST
We need a man expenenced in the 
repair and survicing of Sheridan and 
Thomson dle cutters. If inexperienced 
we will train. Mušt be able to do 
some traveling. Salary plūs expenses. 
Fine opportunity for the right man.

Please call: 581-7224

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI 1 LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas A.U-' 
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do. 
ler, certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 69th St., Chicago, 111. 60629

TELEF. WA 5-2787

MAINTENANCE MEN
Sanitatlon Service routes now 

open in Chicago and surrownding 
Suburbs. Guaranteed salary $131. plūs 
Bonus, plūs auto expenses. Paid 
hospltaližation and Insurance, pen- 
sion plan, and paid siek days and 
holldays. AppŪcanta mušt have good 
work reoord & reliable car. Call 
DICK at 847-0565.

REAL ESTATE SALES
If yotu have Severai evenings open 

we’ll prepare you for the statė 
license and residential-sales training. 
Once licensed, you’U be placed in 
one of our 4 offices. Our offices arė 
open 10-10. Call
MR. HAZEN 693-4630

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl judų. Įdedu vandens šil
dytuvus. ,

A. BANYS 447-8806

VYRAI IR MOTERYS

Apsimoka skelbtis JbRAUGB 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
noe visiems prieinamoa.

COOK—KITCHEN HELP 
— wanted —

Experience necessaty, with references.
6 days a week. 1 p.m. — 9 p.m.

BAGEL RESTAURANT
4806 N. Kedzie — Tel. 463-7141

KEYPUNCH OPERATOR
M u h t be a.ble to Punch & Verlfy, 
Knowledge of Univac l’unch deidred. 
Minlmum of 1 year experience or 
speed & aecuracy eųuivalent to šame. 
Good salary, beneflta loeatioji & 
working oondltions.

CALL MR. CARNEY
463-0030 Ext. 60

FOR INTERVIEW

ARVEY CORPORATION 
3349 W. Addison

Accounts Payable
CLERK

High school graduate needed for 
Accounts Payable work. Mušt en- 
joy working with numbers. Fringe 
benefits. Will consider trainee.

CALLMRS. KLEBBA
588-3700
COOK
— Evperienced — 

prefer knowledge of German cook- 
ing. Also needed fihort order cooks.

-—o —

WAITRESS
for German American lieataurant . 
Ezperienced' preferred.

Contact Walter — 795-5570

Palatine office building needs relia
ble

FEMALE FOR JANITORIAL 
W0RK

5 hrs. per day, 5 days a week
Please call — 358-8050

~W0MEN WANTED _
FOR FACTORY W0RK.

Wiring and assembly work, 7:30 
A. M. to 4:00 P. M. Apply in per- 
8°n:
18 N. Ada St. (1326 W.) t <f0Čago

HOUSEVM^EŠ
9 a. m. to ^ :30p. m. and 

11 a. m. to 2:30 p. m.
$2.00 per hour

Call — 965-7440
CAL’S ROAST BEEF

9003 No. Milvvaukee
Niles, Illinois

HELP WANTED — VYRAI

DĖMESIO

10% — 20% — 30% pigiau mokčsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 h WEST 95O« Street 

(ihieago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

A VILIMAS 
MOVI NG

Apdraustas jierkraustymas 
įvairių atstumų 

823 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ?

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.

Kreipkitės į “Draugo” spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite 
patenkinti kiekvieną kartą.

Perskaitę “Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

Skelbkitės “Drauge”.

KUR GALIMA GAUTI BEVEltf VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ

Tik dienraščio “Draugo” knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoje gaunamos lietuviškos knygos.

“Draugo” spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietu
viškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina sa
vo knygas per dienraštį "Draugą” ir jo platintojus.

Tuojau rašykite ir prašykite “Draugo” pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, 
kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per “Draugą”.

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į “Draugą"

Machinists—Production
Manufacturer of precislon tęst 

eųuipment, located in Nilee, reųulrea 
machintet for short run production 
of teet ftxtures and jiga. Diveraified 
work in a clean modern plaut. Be
nefits Include bospitaiizatlon, proflt 
sharing and liberal vacation plan. 
This positioų is a mušt for an indi- 
vidual seeklng good pay and job sta
bu Ity.

Mušt speak some Englisb.
Call Larry Ūomeracki

647-7850
________ for appointment________

Inside sales secretary
This is an opportunity to work for 
the largest independent wholesale 
distributor in the country. Good 
starting salary, fringe benefits. 40 
hour week and pleasant working 
conditions.

For interview please call —

374-8900

GENERAL WHOLESALE 
SUPPLY COMPANY 
1505 E. 98th Place 
Chicago, Illinois

PUNCHPRESS OPERATOR
W00DCLAW INC.

10 WEST LAURA DRIVE, 
ADDISON, ILLINOIS 

TeL — 543 -5920

Perskaitę "Draugę", duokite jj kitiems.
Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dien. “Drauge”.
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LIETUVOS LAISVE GALĖJOME APGINTI
Karo aviacijos pik. Itn. I. šešplaukį amžinybėn palydėjus

Prieš 22 metus — 1951 m. 
lapkričio 3 d., kai aš su visa 
šeima iš rytų J. A. V. atsikėlė
me į Los Angeles miestą, buvo
me malonios ponios Sofijos 
šešplaukienės pakviesti pietų.

Tada pik. šešplaukis paprašė 
mane, kad aš jį laidojant prie 
jo kapo pasakyčiau tai, ką jis 
man šį vakarą pasakys. Iš pra
džių aš spyriausi — nenorėjau 
sutikti, aiškindamasis, jog mes 
nei vienas neturįs sutarties su 
mirtimi ir tikrai nežiną, kuris 
pirmiau mirsiąs.

Mirtis ir laidotuvės

Tą pažadą ištesėjau ir kai 
aviacijos pik. Itn. Ignas šeš
plaukis 1973 m. rugsėjo 15 d. 
mirė, rugsėjo 17 d. buvo laido
jamas Los Angeles katalikų 
Kalvarijos kapuose, kuriuose 
prieš 2 metus buvo palaidota jo 
gyvenimo draugė — žmona So
fija Išlinskaitė - šešplaukienė, 11952 metais padėjo man įsteig- 
pasakiau atsisveikinimo kalbą, 
kurioje pasakiau nors ir su
trumpintai tai, ką pik. šešplau
kis aną vakarą prieš 22 metus 
kalbėjo.

Paskutinėje kelionėje jį paly
dėjo 14 automobilių.

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
gen. Raštikis, ro jo karo lakū
nų ir karo aviacijos bendradar
bių vardu teko atsisveikinti. 
Ramovėnų ir šaulių vardu atsi- 
sveikfrro Stasys Paltus, kuris 
perdavė velionio vaikams Auk
sei Mikliuvienei ir sūnui Tadui 
tautinę vėliavą, kuria buvo pri
dengtas karstas.

Pik. Šešplaukis, nors jau bu
vo gerokai perkopęs per septin
tąją dešimtį, savo mintimis bu
vo visada naujas.
Pik Itn. šešplaukio biografija

Jis rjmęs 1897 m. lapkričio 
29 d. (Šiaulių apskr. Linkuvos 
valsčį .je Mikolajūnų kaime. 
Mokšsi Mintaujos (Latvijoje) 

PrPttVbos mokykloje. Vos ją 
baigęsk tučtuojau susirišo su_ ______
Linkuvos partizanais ir dalyva- j judėjome. / ’ ' 
vo kovA'Se su bolševikais. 1919 leista. Savų žemių ir 
m. VILI 20 savanoriu stojo Lie
tuvos kariuomenėn, 
cenzuotas pasiųstas Karo 
Mokyklon H-j8n laidon, kurią 
baigė per 6 mė’H^dus I-os rū
šies gabumais ir buvo Nu
teiktas leitenanto Iš
čia buvo paskirtas į 9~fą pėsti
ninkų pulką. Čia jam teko daly
vauti 1920 metais kovose su 
lenkais. Kartą lenkų jis buvo 
paimtas nelaisvėn iš kurios pa
bėgo. Per 5 metus karininko 
tarnybos Ignas tapo kapitonu,
1925 metais jis pasiprašė per
gelti jį į karo aviaciją, Aukš
tuosius karininkų kursus. Šiuos 
kursus kpt. šešplaukis baigė
1926 metais ir jam buvo suteik
tas karo lakūno — žvalgo var
das ir specialybė. 1934 metais 
komandiruotas susisiekimo mi- 
nisterijon Pašto valdybos virši
ninko žinion, organizuoti Lietu
voje orinį susisiekimą ir pa
ruošti įstatymus ir taisykles. 
1935 m. paskirtas žvalgybos 6- 
os eskadrilės vado pavaduotoju, 
gi 1936 m. vasario mėn. paskir
tas tos pat 6-os eskadrilės va
du ir tų pat metų balandžio 
mėnesį pakeltas į majoro laips
nį. Rugpiūčio .mėn. vedė Sofiją 
Išlinskaitę. Išklausė V. D. uni
versitete teisių fakulteto teisių 
skyrių. 1939 m. gruodžio mėne
sį paskirtas karo aviacijos mo
kykloje mokomos grupės vadu, 
pulko vado pavaduotojo teisė
mis 1940 m. gegužės mėnesį pa
keltas į pulk, laipsnį. Pirmosios 
rusų - komunistų okupacijos 
metu nuolatinio pastovaus dar
bo pik. šešplaukis negavo. Bė
gant rusams - komunistams iš 
Lietuvos 1941 metų pavasarį 
pik. Itn. šešplaukis įsijungė į 
partizanų gretas. Vokiečių oku
pacijos metu viešai buvo Šiau
lių apskrities viršininku, o slap
tai — pogrindyje vadovavo 
Šiaulių apygardai.

Rusams - komunistams 1944 : 
metais grįžtant į Lietuvą pik. 
Itn. šešplaukis su šeima pasi- j

A. a. pulk. L šešplaukis

traukė j Vokietiją. Pasibaigus 
karui gyveno Bad-Mergenthein, 
vėliau persikėlė j Kempteną iš 
kur emigravo į Los Angeles.

ti karių veteranų Ramovės Los 
Angeles skyrių, buvo pirmuoju 
valdybos pirmininku. Pik. Itn. 
šešplaukis rėmė kiekvieną lie
tuvišką reikalą. Kai kurį laiką 
buvo Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus valdybos pir
mininku.

Pik. Itn. Šešplaukis buvo ap
dovanotas eile medalių.

Svečiuojantis pas ponus šeš- 
plaukius tada, pulk, šešplaukis 
su gailesčiu ir tam tikru prie
kaištu kalbėjo:

— Ar kas nors galėjo tikėtis, 
kad mes, kurie stojome į Karo 
mokyklą su didžiausiu užsidegi
mu ir buvome pasiryžę ginti 
Lietuvą atėjus tokiam laikui, 
tos laisvės ir žemių negynėme. 
1938 m. lenkai įteikė ultimatu
mą, o 1939 m. vokiečiai ultima
tumu pareikalavo atiduoti jiems 
Klaipėdos kraštą. Pagaliau kai 
kilo vokiečių-lenkų karas ir bu
vo proga atsiimti visas paverg
tas iš Lenkijos Lietuvos žemes 
su sostine Vilniumi, mes nepa- 

. Auksinė proga pra- 
• sostinės 

' neatsiėmime, o ją turėjome 
Jis kaip “priimti” iš rusų su labai maža

dalimi lietuviškųjų žemių, bet 
kartu ir su “Trojos arkliu” — 
raudonosios armijos įgulomis.

Visokios galimylrės

Aš tikiu, kad Lietuva atgaus 
laisvę labai sunkia ilga ir kieta 
kova. Ji pati išsikovos, niekas 
veltui jos neduos, bet mes tos 
laisvės nesulauksime. Mūsų kū
nai sutrūnys svetimose žemėse 
visame pasaulyje.

A. J. Audronis

MŪSŲ KOLONIJOSE
Newington, Conn

Konstancijos Kirtienės šeimoje

Malonią staigmeną teko tu
rėti, kai buvau atsilankęs Kon
stancijos Kirtienės (Kirtiklie- 
nės) namuose, kada jos duktė 
Meivis ir jos vyras dr. Gedimi
nas čekas šventė jų vedybų me
tines.

Konstancija Kirtiklienė - Ab- 
raitytė yra kilusi iš Mokolų, 
nuo pat Marijampolės ir buvo 

' šių eilučių autoriaus kaimynė. 
Į šį kraštą ji yra atvykusi 1929 
m., ir čia ištekėjo už Kirtiklio. 
Laimingai gyvendami susilaukė 
dukters, pasistatydino namus, 
bet, kai dukterį užaugino ir iš
mokslino, Petras Kirtiklis - Kir
tis mirė.

Po dvylikos metų nuo tėvo 
mirties, praeitais metais, Mei- 
vis Kirtytė ištekėjo už medici
nos daktaro Gedimino - Jurgio 
Čeko, kuris medicinos mokslus 
yra studijavęs Vokietijoje (Pi- 
neberge ir Muensteryje), Švei
carijoje (Zueriche) ir grįžęs vėl 
Vokietijon Heidelbergo univer
sitete baigė medicinos mokslus 
ir įsigijo daktaro laipsnį. Da
bar dr. Gediminas J. čekas yra 
suaugusių ir vaikų psichiatrinės 
ligoninės departamento direkto
rius. Long Išlindę (Long Is- 
land, N. Y., .Medical Center li- 
stitute of 4ftedical Health). Jo 
tėvas Lietuvoje buvo mokesčių 
inspektorius.

Į šią j^mųjų metinę vedybų 
sukaktį buvo atvykęs ir Kon
stancijos Kirtienės pusbrolis 
Vytautas Abraitis, buvęs prieš 
42-jus metus šių eilučių auto
riaus mokinys Marijampolės Ry
giškių Jono gimnazijoje. V. Ab
raitis, 1934 m. baigęs Marijam
polės R. J. gimnaziją, studija
vo Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune ir 1938 m. ten bai
gė teisės mokslus. Baigęs uni
versitetą dirbo Taupomose ka
sose, buvo Valstybės teatro sek
retorius ir dar turėjo pareigų 
Visuomeninio Darbo valdyboje, 
kuri išsiuntė jį į Vokietiją, Ber
lyną, studijuoti politinių moks
lų Hochschule Politik mokyklo
je (į šią mokyklą galėjo pa
tekti tik baiigę universitetą). 
Per pusantrų metų baigęs tą 
mokyklą, V. Abraitis grįžo į 
Lietuvą ir buvo paskirtas Dar
bo biuro vedėju Vilniuje. 1940 
metais Lietuvą okupavę rusai 
V. Abraitį' iš tarnybos atleido. 
Tuo laiku JAV atsiuntė specia
lų laivą savo piliečiams grįžti į 
Ameriką ir^adangi V. Abrai
tis buvo JAV ^pilietis (ir Lietu
vos), tai jis su kitais Ameri
kos piliečiais išvyko į JAV-bes.

Putnamo seselių pokalbis apie vasaros stovyklas trisdešimties metų 
proga. Iš k. į deš.: sės. Augusta, mergaičių stovyklos organizatorė 
(1944), pirmininkavusi pasitarimams, sės. Margarita, vyriausia vienuo
lijos vadovė, sės. Jonė (iš Montrealio), meno ir rankdarbių vadovė. 
----------------------------»-------------------------------------------------------------------

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Paštininkas

A. f A. JONAS KEBLERIS
išsiskyrė iš mūsų tarpo gruodžio 4 d., 1969 m.

Ketverių metų sukakties proga už velionies sielą bus 
aukojamos šv. Mišios gruodžio 9 d., 7 vai. ryto T. Jėzuitų 
koplyčioje, antros šv. Mišios gruod. 16 d., 10:30 vai. ryto 
Šv. Antano bažnyčioje, Cicero.

Nuoširdžiai prašome visus gimines, paštininkus, 
draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Skausmo prislėgti — Žmona, duktė, 
sūnus ir jų šeimos

Dabar jis yra Jersey City, 
N. J., Spencer Pape Ine. super- 
intendantas. Jis vedęs Stasę 
Žostautaitę. Turiu pažymėti, 
kad, kai aš gyvenau su šeima 
Vokietijoje, tai Vytautas ir Sta
sė Abraičiai yra atsiuntę man 
vertingą siuntinį.

Reikia palinkėti čia paminė
tiems mieliems asmenims geros 
sveikatos, laimės ir ilgo gyve
nimo. Jonas Bernotas

Miami, Fla.
NETIKĖTA MIRTIS

Miami lietuvių kolonija, ypač 
mažoji kolonija, susispietusi 
šiauriniame Miami Beach, Bis- 
cayne Beach ir Surfside, budi 
netekusi Proto Petraičio, kuris 
lapkričio 20 d. lovoje užmigo 
ir nepabudo. Buvo 52 metų am
žiaus, kilęs iš Čekiškės.

Jaunam amžiuje dėl širdies 
pripažintas nedarbingas ir, gau
damas Socialinio draudimo pen
siją, jis prieš porą metų atsi
kėlė gyventi į Miami Beach. 
Čia Protas gražiai ir tvarkingai 
augino ir auklėjo du sūnus.

Protas Petraitis buvo gabus 
ir universalus žmogus; gerai

nusimanė apie motoms bei ma-Į 
šinas, elektros įrengimus, me
džio darbus, kanalizacijos ir 
vamzdžių taisymus, netgi apie 
Floridos krūmų, žolės bei me
delių priežiūrą, neg viskuo do
mėjosi. Ir pagelbėdavo jis no
riai visiems — kam patarimu, 
kam rankos pridėjimu. Jis bu
vo per darbštus, ypač, kad vi
sai neturėjo dirbti, nes buvo šir
dies ligonis.

Visa lietuvių kolonija ir kai- Į 
mynai amerikiečiai Protą Pet
raitį labai mylėjo už jo drau
giškumą bei paslaugą. Pašarvo
tą Riverside koplyčioje gausiai 
lankė.

Lapkričio 23 d., po iškilmin
gų šv. Mišių su pamokslu Šv. 
Juozapo bažnyčioje, šeima, gau
sus būrys draugų, pažįstamų bei 
kaimynų palydėjo į Woodlawn 
kapines, kur jau yra atsigulęs 
ne vienas Miami lietuvis.

Liko du sūnūs; Ričiukas 16 
metų, Mikutis 11 metų, 19 me
tų duktė Ramona, motina Lie
tuvoje, sesuo Petronėlė Chica- 
goje, brolis Petras Australijoje 
ir liūdinti Miami lietuvių kolo
nija. Ilsėkis ramybėje!

Paulius Leonas

— Amerikoje praėjusiais me
tais didesnių ir mažesnių nelai
mių su dviračiais buvo 372,000.

Mielam tėveliui, uošviui ir seneliui

A. t A. JUOZUI STRAVINSKUI mirus.
gilaus liūdesio valandoje sūnus KLEMENSĄ ir 
VITĄ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Elena ir Robertas Siručiai

Brangiai motinai

JUSTINAI VINTARTIENEI
mirus,

jos dukterims ALDONAI, DANUTEI, sūnui VYTAUTUI ir 
kitiems giminėms reiškiu gilią užuojautą.

Natalija Kizlauskienė

JULIA PUMPUTIS
Mirė Rockford, Illinois 1973 m. gruodžio 1 d., sulaukusi se

natvės.
Gimė Lietuvoje, Stačiūnų parap., Dargvėžių kaime. Amerikoje 

išgyveno 50 metų.
Liko duktė Virginia Jason, žentas John, anūkė Barbara Jason, 

brolis Vincas Mickeliūnas, gyv. New York, N. Y. Lietuvoje liko 
sesuo Teklė Mickeliūnas ir kiti giminės.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Auxiliary, buvo am
žina narė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijos, Altar ir Rosary 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Ridge koplyčioje, 6624 W. Archer Avenue.
Laidojama antradienį, gruodžio 4 d. 9 vai. ryto iš koplyčios 

bus nuvežta j St. Daniel the Prophet bažnyčią, iš ten po pamaldų 
— į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Dir. Povilas Ridikas, tel. YArds 7-1911.

***£

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA TAI KNYGA -
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Autorius LEONARDAS ŠIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų 

tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo 
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas 
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio 
brolio ar sesers lietuvio balsą. Užsakyk ar užsisakyk šių Švenčių 
proga.

Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba 
ALT Centro Įstaigoje, 2606 W. 68 St, Chicago, III. 60629. TeL 
778-6900. Kaina $10.00

Mielą dainavietį

IR ŠEIMĄ
ALBERTUI - MOTIEJUI Lietuvojejo tėveliui a. a.

mirus, nuoširdžiausiai užjaučia
L M. Ansamblis 
DAINAVA

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA 
Išleista

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBES
Mecenatas — Prel. Juozas Karalius

Gaunama “DRAUGO” knygyne 
Kaina $5.00

(Illinois gyventojai prašomi prldBtl $0.50 centų mokesčiams Ir per
siuntimui, kitur gyvenantieji pridėkit $0.25 centus)

Naujasis Testamentas yra praktiško formato; jrištas kietais viršeliais. 
Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida parduoda
ma prieinama kaina.

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629

MARQUETTE FUNERAL HOME
—TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovenhilI 6*2345-4
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

€845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
JUB-CONDiTIONED KOPLYČK&

BĘpffHUe 7-8800 KEprtBe T-M01

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoria.i
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS
2814 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL BEpublic 7-1218
11028 Southwest Highivay, Palos Hills, Iii. TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

HISTORY OF LITHUANIA
Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga 
“History of Lithuania” skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių 
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi 
142 psl., 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius 
yra prel. dr. J. B. KONČIUS; išleido J. A. V. Lietuvių 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 doL Gaunama "Drauge”, 
4545 W. 63 st, Chicago, 8L 60629.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, LLL. TeL OLympic 2-1003

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium
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DRAUGAS, šeštadienis, 1973 m. gruodžio mėn. 1 d.

X Maria Rudienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė, po per
kėlimo centro įstaigos sutvar
kymo dar spėja, talkinant vice- 
pirm. Aldonai Daukienei, per
žiūrėti paramos prašymus iš 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
ir organizuoti siuntinių sudary
mą ir išsiuntimą. Į Lenkijos 
valdžioje esančią teritoriją ga
lima siųsti dėvėti rūbai ir ava
lynė. Siunčiami rūbai turi būti 
geri ir švarūs. Rūbus galima į- 
teikti Balfo centro įstaigai.

X Filmo “Dvylika” antrosios 
dalies (prel. Pranciškus Juras 
ir Juzė Augustaitytė Vaičiūnie
nė) premjera bus gruodžio 9 d. 
Jaunimo centre. Bus parodyti 
ir kiti du Lietuvių foto archy
vo neseniai pagaminti filmai 
“Statyba” ir “Prof. Antanas 
Salys”.

X Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 55—rių 
metų sukakties proga vaikų 
laikraštis “Eglutė” visą lap
kričio numerį paskyrė žuvusių 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę karių prisiminimui. Nu
meryje šiltai ir teigiamai prisi
minta nepriklausomos Lietuvos 
kariai, viena redaktorių yra či- 
kagietė Janina Juknevičienė.

X Juozas Mackevičius, Balfo 
direktorius ir Marouette Parko 
skyriaus valdybos pirmininkas, 
vadovavo Balfo rūbų sandėliui 
sutvarkyti. Kabyklų paruošimo 
darbus atliko Kazys Laucius, 
talkininkavo Vytautas Kregž- 
dys, Izidorius Straukas, Kostas 
Repšys įr-kt. J. Mackevičius, 
tvilkydamas rublis ir ruošda
mas siuntinius, kiekvieną dieną 
po kelias valandas praleidžia 
Balfo centre, be to, jis posė
džiuose atstovauja vakarais dir
bančiam iždininkui Kostui Če
paičiui.

X Šv. Teresės draugijos ban
ketas įvyks gruodžio 4 d.. 6 v. 
v.,Sheraton Inn-Oak Lawn pa
talpose. Draugijos pirm, yra B. 
Rainienė.

X Šv. Kryžiaus ligoninės 
laikraštyje paminėta, kad tarp 
kitų, daktarų suvažiavime Den
veryje dalyvavo ir dr. St. Bud
rys. Iš viso suvažiavime daly
vavo 3,000 daktarų.

X Dėkodami už kalėdines 
korteles, skaitytojai prisiuntė 
aukų: po 3 dol. — Zuzana Bren
cius, K. Švelnys; po 2 dol. — 
C. Staniulis, A. Banėnas, Z. 
Brazis, J. Rucys, J. V. Lopa- 
tauskas, J. Lansbergienė V. F. 
Beliajus. Nuoširdžiai dėkojame.

X Inž. Edmundas ir Rūta 
Kulikauskai, La Paima, Calif., 
dėkodami už šventines korteles, 
prisiuntė piniginę auką. Ačiū.

X Rėdos ir inž. Juozo Ardžių 1 
šeima, gyvenanti Bloomington, | 
Illinois (125 mylios nuo Chica
gos). šeštadieniais savo vyriau
sią dukrą Rasą veža į Chicagą 
lankyti Pedagoginį Lituanisti
kos Institutą, o jaunesnes duk
ras Rėdą ir Indrę į Lemonto 
lituanistinę mokyklą. Tai pa
vyzdinga lietuviška šeima, šeš
tadieniais keliaujanti 250 my
liu, kad vaikai galėtų su kitais 
lietuviais bendrauti ir lituanis
tinį mokslą eiti.

X Jonas Balbatas, Cleveland, 
Ohio, dėkodamas už kalėdines 
korteles, prisiuntė 7 dol. auką. 
Ačiū.

X Petras Tarnauskas, Peter- 
son, N. J., atsiskaitydamas už 
Liet, knygos klubo knygas, pri
siuntė 7 dol. auką. Dėkojame.

X V. Diminskis, kaip Drau
gui praneša E. Vengianskas, 
yra paskirtas Lietuvos laisvės

1 kovų muziejaus vedėju.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjimas buvo suruoštas St. Balzeko liet, kultūros muziejuje. Čia matome 
dalį jo dalyvių. Nuotr. P. Maletos

CHICAGOS ŽINIOS

J. A. VALSTYBĖSE
— Vasyliflnų koncertas. Bosto

ne gruodžio 8 d. 7:30 vai. vakare 
jjordan Hali mažojoj salėj įvyks 
jVasyliūnų koncertas. Programo- 

a I je dalyvauja: Izidorius Vasyliūnas
— smuikas, David Mott — klar
netas ir dr, Vytenis M. Vasyliū
nas — pianas. Bus išpildomi Ka
zio Viktoro Banaičio kūriniai. Vi
si kviečiami pasiklausyti stebuk
lingosios muzikos melodijų ir 
garsų.

ITALIJOJ
— Vakarų Europos lietuvių 

sielovados centras parengė spau 
dai lietuvišką mažąjį ritualą- 
apeigyną ir lapkričio 19 dieną 
įteikė Vatikano apeigų kongre
gacijai jį patvirtinti. Gavus 
kongregacijos leidimą, mažasis 
ritualas lietuvių kalba bus ati
duotas spaudai.

DIDŽ. BRITANIJOJ

X Cicero jūrų šaulių kuopos 
rengia Lietuvos Šaulių sąjun
gos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Put- 
vinskio 100 metų gimimo sukak 
ties minėjimą gruodžio 16 d. 
Šventė prasidės 11 vai. iškil
mingomis pamaldomis Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Tuo; 
po pamaldų organizacijų vėlia
vos ir šventės dalyviai vyks į 
parapijos didžiąją salę, kur į- 
vyks minėjimas — akademija. 
Bus garbės prezidiumo kvieti
mas, paskaita, meninę progra
ma, kurią atliks Izabelės Mote- 
kaltienės mergaičių trio, užkan
džiai - kavutė.

Ramunė Valdytė modeliuoja Chica- 
goje Putnamo seselių rėmėjų suruoš 
toj madų parodoj.

Nuotr. Vyt. Račkausko bijos lygumose.

KOLUMBIJOJE
— Lietuvių Moterų Įdubas, 

vadovaujamas Nijolės Stasiu
kynienės, Bogotoje, šių metų 
lapkričio pradžioje surengė lie
tuvių kolonijos 25 metų įsikū
rimo sukakties paminėjimą. 
Vietos spauda ir radijo taip pat 
prisidėjo. Tas paminėjimas pa
sibaigė 9 d. Kumpių restorane 
“Tres Casitas”, kame be kitų 
svečių kolumbiečių dalyvavo 
Bogotos - Cund. gubernatorius 
su žmona. Šitas dabartinis gu
bernatorius kolonijos įsikūrimo 
pradžioje buvo žymus lietuvių 
rėmėjas. Iš lietuvių pusės daly
vavo tos kolonijos organizato
riai, būtent: kun. N. Saldukas 
ir p. Stasys Sirutis. Pastarųjų 
pastangomis tautiečių grupė 
rado šiame Andų kalnų plokš
tumoje įsikūrimo sąlygas. Prof. 
dr. Juozas Zatanka savo kalbo
je vaizdžiai apibūdino to pami
nėjimo reikšmę. Pagaliau tylos 
minutėje buvo prisiminta apie 
tos kolonijos narius, kurie ta
me laikotarpyje yra iškeliavę į 

j amžinybę.
— Viktorija Slotkutė baigė 

mediciną. Jos brolis Vaclovas j 
Slotkus baigė agronomijos stu- Fe lietuvių vardu: R. Kalėda, 
dijas. Abu profesionalai dirba: A. Bechmanas, E. Kalėdienė, 
savo srityje: dr. Viktorija atlie- moterų vardu — N. Kalėdaitė 
ka legališką praktiką Girar- 
dot’o miesto ligoninėje, o agrn. 
Vaclovas administruoja tėvo 
nuosavybės ūkius Rytų Kolum-

Rašytojai J. Kuzmickis ir Irena 
Joerg Naudžiūnaitė susitikę Angli
joj, kur gyvena kun. Kuzmickis. 
Irena Naudžiūnaitė, romano "Taika 
ateina į slėnį” ir kitų knygų auto
rė, gyvena Austrijoj, kur jos vyras 
yra gydytojas.

ARGENTINOJ
— Rosario Lietinių bendruo

menė suruošė ekskursiją į po
žeminį vandens tunelį. Povan
deninis tunelis eina po upe Pa- 
rana ir jungia dvi Argentinos 
provincijas — Santa Fe ir En- 
tre Rlos. Pietų metu S. Fe lie
tuvius sveikino ekskursijos va
dovas ir LB pirm. J. Papečkys, 
"Aušros Žvaigždės” pirm. K. 
Balčiūnas “Club Sočiai Litua- 
no” pirm. J. Jankūnas, sekret, 
V. Seniūnas, A. švarlys. Mote
rų vardu kalbėjo E. Repšienė, 
ekskursantų vardu S. Zaghls S.

vioji mūsų solistė A. Jocytė ža
vėjo publiką savo dainomis. Ei
lėraščius pasakė: A. Mikelaitis, 
E. Šeštakauskas, K. Jocytė.

— Dr. Gediminas ir Dalia 
Sruogaitė Bylai atvyko į Ar
gentiną lapkričio 7 d. Apsisto
jo Sheraton viešbutyje. Dr. By
la yra neurochirurgijos specia
lybės gydytojas, atvyko į Pietų 
Ameriką dalyvauti savo spe
cialybės simpoziumuose. Lap
kričio 8 d. turėjo pokalbį su 
Argentinos gydytojais apie 
skausmo pašalinimo galimybes 
nepagydomuose poniuose. Pa
našius simpoziumus, turėjo Pe
ru valstybėje, o iš čia vyks į 
Braziliją tuo pačiu reikalu.

— Julija Giedraitytė Sinkevi
čienė atvyko iš Kanados aplan
kyti savo sesutės Paulinos Men- 
čiūnienės, gyv. Monte Chingolo. 
Lapkričio 4 d. sesutės lydima 
aplankė liet, parapiją, muziejų 
bei “Laiko” redakciją. Lapkri
čio 10 d. viešnia išskrido į na
mus. Calgary, Alb., Kanada, 
kur ji su vyru Stasiu Sinkevi
čium jau 22 metai gyvena.

AUSTRALIJOJE
— Solistė Gina čapkauskienė 

ateinančių metų kovo mėnesį 
ruošiasi atvykti į Australiją. Ji 
koncertuos didesnėse lietuvių 
kolonijose. Priėmimu ir koncer
tų paruošimu rūpinasi Australi
jos lietuvių bendruomenės kraš
to taryba.

— Lietuvių dienos bus ruo
šiamos Adelaidėje 1974 metų 
pabaigoje. Bus literatūros ir 
meno vakaras, teatro spektak
lis, jaunimo koncertas, dainų 
šventė, banketas ir lįti paren
gimai.

GAUSIAI AUKOJA
Jungtinė labdaros rinkliava, 

vadinama Mercy rinkliava, susi
laukia gausių aukų. Vien Illi
nois Bei telefonų bendrovės dar
bininkai, kurių yra 28,000, pi
nigais ir pasižadėjimais Chica- 
goje suaukojo 1,341,000 dol.

PARADAS ’ VIDURMIESTY

Taupant elektrą šiemet bus 
mažiau šviesos dekoracijų Ka
lėdų proga. Kad nebūtų suma
žintas vaikų džiaugsmas, mies
to centre bus organizuojamas 
didelis kalėdinis paradas gruo
džio 8 d. 11 vai. Norima para
dą padaryti didesniu ir iškil
mingesnių, negu anksčiau bet 
kada.

JAUNIMO ORKESTRO 
KONCERTAS

Chicagos parkų distrikto jau
nimo orkestras gruodžio 8 d. 2 
vai. p. p. Mokslo ir pramonės 
muziejuje, 57 gatvė prie ežero, 
ruošia koncertą, kuris visiems 
yra nemokamai.

PARKŲ DISTRIKTO
BIUDŽETAS

Chicagos parkų distriktas 
1974 m. biudžetą numatė 
62,952,761 dol. — netoli trijų 
milijonų dol. daugiau, kaip 
1973 m. Tarnautojams padidi
namas atlyginimas 5.5%, bet 
stengtasi mokesčių už nuosavy
bes kiekį distrikto reikalams 
net sumažinti.

SUGAVO PADEGĖJĄ

Krautuvės savininkė Sonda 
Oznoff. 37 m., patraukta teis
man už padegimą savo krautu
vės, kini buvo Hancock centre. 
Gaisras buvo rugp. 12 d. Nuos
tolių apie 310,000 dol. jų tarpe 
ir jos krautuvei — 40,000 dol. 
Apdraudos bendrovė atsisakė 
jai sumokėti nuostolius.

4 METŲ BERNIUKAS 
PERŠOVĖ MOTINĄ

Charlene Raday neatsargiai 
padėjo užtaisytą pistoletą vir
tuvėje ant kėdės. Ginklą pagrie
bęs jos 4 m. berniukas pripuo
lamai peršovė jos koją ir reikė
jo ligoninėje daryti operaciją. 
Motina' turi 26 m. amžiaus. Ne
laimė įvyko, kai moteris valė 
stalčius.

Bechmanienė.

MIRĖ WIEBOLD

Chicagos Wiebo!d universali
nės krautuvės steigėjo sūnus 
Wemer, pats buvęs tos krautu
vės tarybos pirmininkas, mirė 
Palm Springs, Calif., sulaukęs 
89 m.

STUDENTŲ KALĖDINĖS 
GIESMĖS

Illinois universiteto studentų 
choras gruodžio 9 d. 3 v. p. p. 
Pompejos Dievo Motinos baž
nyčioje, 1224 W. Lexington St., 
Chicagoje, giedos religines gies
mes. Visiems įėjimas laisvas.

CHICAGOS GYDYTOJAI 
BRANGIAUSI

Dienraštis “Chicago Daily 
News” paskelbė duomenis, kad 
iš visų Illinois miestų aukščiau
sius honorarus ima Chicagos 
gydytojai, bet yra ir išimčių.

BUS DIDŽIULĖ GĖLIŲ 
PARODA

Chicagoje, McCormick paro
dų rūmuose, bus didžiulė gėlių 
paroda 1974 m. kovo 23-31 d.

NERVAI NEVIENODAI 
DIRBA

Banginis, kuriam į uodegą 
pataiko žeberklas, kaip per jų 
medžiokles yra pastebėta, tiktai 
po dviejų sekundžių pajunta, 
kad kažkas į uodegą įsmego. 
Lenktynių automobilio vairuo
tojas, prieš kurį pasirodo kliū
tis, pavažiuoja dar pusantro 
metro, kol jo smegenims yri 
pranešamas pavojus. Taip M 
ir kai kurio krintančio dailto 
greitį žmonės nevienodai tever
tina. Tai yra dėl to, kad urvai 
nevienodai tedirba. Net y 
ginis lyg moko, kad A 
žmonės jau vien dėl to gročiau _ 
reaguoja, kadangi jų nerrifĮke- 
liai yra trumpesni. Todėl/ apla
mai, visai teisingai f 
kad mažieji žmonės yra 
nl. Tačiau ir vienodo ūg 
nių reakcijos laikis yy 
ringas. Pvz.,

x Lietuvių Fondo vajaus va
karo meno programą išpildys 
Nerija Linkevičiūtė, sopranas, 
Bernardas Prapuolenis, barito
nas, ir Vytautas Nakas, bosas. 
Prie fortepiono Teksas Ričar- 
daltis. Vakaras įvyksta gruod. 
15 d., 6:30 v. v., Jaunimo cent
re. (pr.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LRKSA CHICAGOS SK.

' VEIKLA

X Pedagoginio lituanistikos 
instituto absolventų išleistuvės 
įvyks gruodžio 8 d. Jaunimo 
centro salėje. Šių išleistuvių 
metu bus pasitinkamas naujau
sias šio Instituto leidinys, prof. 
dr. Prano Skardžiaus “Lietuviš

Artėjan metų pabaigai L. R.- 
K. Susivienijimo Chicagos ap
skrities v-ba lapkr. 17 d. susi
rinko Jaunimo centre peržvelg
ti nueitą metų bėgyje kelią ir 
nusagstyti gaires ateičiai. Ste
bėdama' susiv. veiklą apskrities 
ribose, pastebėjo kuopose ap
snūdimą, kas kenkia visam 
Susivienijimo vardui. Todėl ra
do reikalą prašyti:

1. Kad gruodžio mėn. būtų

trauklumo ženklai — kalbos ger 
bimas, gilus ir pilnas fratema- 
liškumas. Tai pagrindiniai stul
pai, kurie laiko tvirtą Susivie
nijimą. Šiam reikalui, Susiv. 
turi savo laikraštį “Garsą”, ku
ris turi būti Susiv. veidrodis, 
nes yra teisė visiems pasisaky
ti Susiv. 
reikalais.
ateityje žygiuoti Susivienijimo 
steigėjų kun. Miluko ir kun. 
Burbos pramintais takais.

Koresp.

gerovės ir trūkumų 
V-ba pasiryžusi ir

— Ambasadoriaus išleistu
vės. Lapkričio 9 d. JAV amba
sadoriaus John Lodge reziden
cijoje buvo susirinkę virš 100 
žmonių — pavergtų tautų gru
pės, atsisveikinti su ambasado
rium, kuris apleidžia Argenti
ną. Lietuvių grupė buvo pati 
gausiausia. Lietuviai padovano
jo ambasadoriaus žmonai lietu
višką lėlę.

— Mbidaugo draugijos mažų
jų ansamblis “Pumpurėliai” 
spalio 27 d. gražiai paminėjo 
savo gyvavimo 2 metų sukaktį. 
Pirmoje eilėje pasirodyta su 
vaidinimu “Apsiriko”. Dalyva
vo A. Šaulys, A. Jocytė, M. 
Griškaitė ir visi ansamblio da
lyviai, kurie pabaigoje pašoko 
keletą lietuviškų šokių, grojant 
akordeonu L. Gabriūnui. 2a-

Lemonto lituanistinės mokyklos speciali klasė su mokytoja Ramune 
Kviklyte.

BALFO CENTRO VALDYBA PRANEŠA

ki tarptautinių žodžių atitik
menys”, o JAV LB švietimo 
tarybos atstovas įteiks vienam 
absolventui šių metų “Švietimo 
premiją".

X Dainaviečių Naujųjų Metų 
sutikimui stalų rezervacijas pri
ima Aleksas Smilga, Jo telefono 
Nr. YA 7-1286. Kiti dainaviečiai 
ar valdybos nariai rezervacijų 
nepriima, todėl į juos prašoma' 
nesikreipti. (pr.

X Lietuvių Fondas. Konstancija 
štuopienė, M. D., Čikaga, įteikė $100, 
padidindama savo įnašą iki $700. Kas 
lietuviškai galvoja — j LF stoja. LF 
adresas: 2422 W. Marųuette Rd„ 
Chicago, fl,. 60629, taL 925-6897. (pr.)

pravesti susirinkimai narių ir 
išrinktos darbingos kuopų val
dybos.

2. Išrenkami atstovai į 1974 
m. sausio 19 d. 5 v. po pietų, 
Jaunimo centre, įvykstantį 
apskr. kuopų atstovų susirin
kimą.

3. Kuopose išrinkti organi
zatorius, naujų narių verbavi
mui. Kelti kuopose mintį ir ieš
koti priežasčių, kliudančių į- 
rašyti naujus narius.

Lengvata naujiems nariams 
laimėti — Susiv. patrauklu
mas, kuris buvo keltas keliuo
se seimuose. Pirmieji to pa-

Į—

Iš Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo. Iš k. į d.: K. Bradūnas, kun. 
L. Andriekus, B. Nainys, S. Barzdukas, Vysk. Brizgys, Lietuvos gen. 
konsulė J. Daužvardleuė, J. Gimbutas, Nuotr, Y. Noreikos

Balfo centro valdyba veda 
kartoteką paramos reikalingų 
lietuvių, gyvenančių Lenkijoje 
ar lenkų okupuotame Suvalkų 
trikampyje ar gaunančių siun
tinius iš JAV lietuvių tiesiogi
niai ar per Balfą. Tačiau jau 
pasitaiko, kad yra nuolatinių 
prašytojų. Jie kreipiasi į organi
zacijas ir privačius asmenis, no
rėdami gauti daugiau siuntinių. 
Be to, tikri lenkai suranda, kad 
jiems laiškus kas nors lietuviš
kai parašytų ir prašo siuntinių 
iš JAV lietuvių.

Norintieji siuntinius siųsti į 
Lenkiją nepažįstamiems asme
nims gali pasitikrinti Balfo įs
taigoje, ar prašytojas negauna 
siuntinių iš kitur. Taip pat siun 
tinių siuntėjai prašomi Balfo 
centrui pranešti adresą, kam 
siuntinys pasiųstas.

Balfo centro vaidyba stengia

si, kad JAV lietuvių dovanos 
pasiektų kuo ddžiausią kituose 
kraštuose gyvenančių lietuvių 
skaičių, bet kartu stengiasi šal
pą centralizuoti bent informa
ciniu atžvilgi^ kad būtų išveng
ta duplikacijus, o kartais ir sa
vanaudiškume. Centro valdybos 
adresas: Balfas, 2606 W. 63rd 
St., Chicago, Illinois, 60629.

NORI PRALINKSMINTI 
ŠVENTĖSE

Amerikiečiai taip labai nori 
pralinksminti nelaiminguosius, 
kad švenčių proga sudarė Chi- 
cagos apylinkių slaugymo na
mų ir prieglaudų sąrašus, pažy
mėdami, kur ir kiek yra globo
jamųjų ir kokios dovanos jiems 
būtų pageidaujamos: saldainiai, 
vaisiai, spausdiniai, programos, 
giesmės ar kas kita.

koma, 
udres- 

žmo- 
skir- 
stovi 

prid žiūrono. Jis^turi nustatyti 
žvaigždės p^jimo laiką pro 
siūlą' kryžmą žiūrone vienos 
dešimt<Mil^sekundės tikslumu. 
Vienam žymiam astronomui kri
to į akis, kad tas atskirų ste
bėtojų laikas yra gana skirtin
gas, jis priėjo tikros išvados, 
kad čia ne kosmosas (pasaulis), 
bet žmogus yra kaltas. Jis sa
ko, kad dangaus laikrodžiai eina 
gerai, bet nervų “telegramos” 
kartais pasivėlina daugiau kaip 
vieną dešimtąją sekundės. Iki 
tol buvo manoma, kad nervų 
darbo greitis yra be galo dide
lis.

[o

J. Mšk.

KALĖDINE DOVANA 
KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Juozo KRALIKAUSKO

romanas

TAUTVILĄ
Tai yra knyga apie žmogų, kuris sa

vo tėvynėje yra laikomas priešu.

Aplankas Ados Korsakaitės Sutku
vienės. Kaina 4 dol.

Gaunama Drauge ir pas pla
tintojus.

DOVANOS
IS "DRAUGO"

Dovanų rinkinys “Draugo” admf 
nistracijoje kas savaitę didėja. Dabar 
galima gauti dovanų giminėms ir pa
žįstamiems šv. Kalėdų proga.

J. Budrys atvežė gražiai papuoštų 
lietuviškų lėlių, J. Vizgirda ir L. Mon
trimas atsiuntė rankdarbių, Z. Dapkie
nė paliko rinkinį keramikos darbų.

Atvykite j “Draugą”, 4545 63 Si.
Chicago, III. 60629.
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