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Vietnamas laimėjo 
mūšį su Kambodija 

Sostine krito, valdžia pabėgo 
Bangkokas. — Visa Kambodija 

praėjusį savaitgalį pateko į viet
namiečių rankas. Hanojaus radi
jas ir Maskvos Tassas šią pergalę 
atidavė prieš mėnesį įsisteigusiam 
Kambodijos Taut inio Išganymo 
Jungtiniam frontui, nors visą ka
rą vedė Vietnamo tankai, lėktu
vai ir apie 100,000 kareiviu. Iš 
Pekino pranešama, kad Kambodi
jos vyriausybė pasitraukė iš sosti 

Kambodijos vyriausybei. Siha-
noukas vyksta į New Yorką pra
šyti Jungtinių Tautų paramos. 
Ji? Pekino bankete pasakė, kad 
Jungtinės Tautos turi arba suor
ganizuoti Kambodijai apginti ka
rinę jėgą, arba turi išmesti Viet
namą iš Jungtinių Tau tų orga
nizacijos. 

Princas Sihanoukas, ilgą laiką 
gyven_ atskirtas nuo Kambodi-

nės. NYT iŠ Pekino paskelbė, kad jos valstybės reikalų kaip "priva-
iš Kambodijos sostinės evakuoti j tus pilietis". Už jo patarnavimus 
gyventojai, nedidelis skaičius ten komunistams princas gavo 8,000 
buvusių diplomatų, pabėgo į dol. pensiją per metus. Jis buvo 
šiaurės vakarus, į Taiiandiją. Iš pašalintas iš karališkų rūmų ir 
Bangkoko pranešama, kad Kini- gyveno mažoje viloje su savo 

' is 

ja turėjo Phnom Penhe apie 100 
diplomatų, kita didesnė atstovy
bė buvo Šiaurės Korėjos, kurios 
valdininkai irgi pasitraukė. 

Kinijos valdžios šaltiniai pa
skelbė, kad buvo laukiama Kam
bodijos sostinės pasidavimo viet
namiečių jėgoms, tačiau vyriau
sybės pasitraukimas iš sostinės ne
reiškia kovų pabaigos, bet tik jų 
pradžią. 

Maskvos radijas paskelbė, kad 
Phnom Penho išlaisvinimas su-

e 
v žmona Monika.' Dabar komunis
tams vėl prireikė jo patarnavi
mų. Pekine Sihanoukas gyveno 
1970 m., kai jį iš valdžios pašali
no dešinieji Kambodijos karinin
kai. T a d a jis prisijungė prie Rau
donųjų kmerų. Pradžioje, paė
mę valdžią, raudonieji jam leido 
gyventi karaliaus rūmuose, bet 
vėliau izoliavo ir pažemino. 

Nors Amerikos spauda visur 
pabrėžia, kad Kambodijoje laimė
jo "sukilėliai", Pekino radijas pa 

kels džiaugsmą ir pasitenkinimą vadino įvykius tikruoju vardu. 
milijonams pasaulio žmonių, nes 
Kambodija valdė barbarišką ge
nocidą prieš savo liaudį vykdžiu
si valdžia. Dabar gimė nepriklau
soma ir laisva Kambodija, kuri 
bus svarbus veiksnys Pietryčių 
taikai ir pastovumui, paskelbė 
Tass agentūra. 

Valstybės departamentas pa 
reiškė, jog Kambodijos konfliktas 
turi būti sprendžiamas taikiomis 
priemonėmis. 

"Sukilėlių" radijas paskelbė, 
jog "revoliucinės Kambodijos 
ginkluotos jėgos paėmė P h n o m 
Penhą sekmadienio vidurnaktį i r 
iškėlė naujas vėliavas — raudo
nas su geltonais Angor W a t pen
kių šventyklų bokštais. Kada ko
munistai užėmė Phnom Penhą 
1975 m. mieste gyveno apie 2 m i 
lijonai žmonių. Šį kartą gyvento
jų ten buvo apie 20,000. 

Šeštadienį į Pekiną atskrido bu
vęs Kambodijos karalius, princas 
Sihanoukas. Kinai j am surengė 
banketą, kuriame vicepremjeras 
Tengas pakartojo Kinijos paramą} kova" 

"Kambodijos invazija įvyko po 
sovietų lėktuvų, tankų ir patran
kų priedanga". 

Vietnamo suorganizuoti kam-
bodiečiai paskelbė sekmadienį, jog 
visi Kambodijos miestai vėl bus 
apgyvendinti žmonėmis, prasidės 
mokyklų veikimas, bus remon
tuojamos ir atstatomos šventyklos, 
žmonės galės melstis, tačiau tie, 
kurie priešinsis revoliucijai, bus 
baudžiami, išvežti į saugias sri
tis. Tas pats laukia ir "užsienie
čių", kurie rėmė seną Kambodi
jos vyriausybę. 

Vie tnamo radijas sekmadieni 
pasiskundė, kad Kinija atsiuntė į 
Vie tnamo pasienį dideles karo jė
gas. 

Valstybės departamento valdi
ninkas John C a n n o n pareiškė 
sekmadienį, kad Vietnamo įžengi
mas l Kambodija yra aiškus teri
torinio neliečiamumo pažeidi
mas. Vietnamas turėtų išvežti sa
vo jėgas iš Kambodijos, pareiškė 
Cannon , pridėjęs, "Ta i ne mūsų 

Draug 
J. Kralikauskas 
o romano laureatas 

"Draugo" romano konkurso teisėjų komisija, paskyrusi premiją rašyt 
J. Kralikauskui. Iš kairės: Pranas Razminas, sekr. Julija Gyliene, pirm. 
Aloyzas Baronas, Nijolė Jankutė-Užubalienė ir Juozas Placas. 

Naujas Krokuvos 
arkivyskupas 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis šeštadienį įšventė 
prelatą Franciszek Macharskį 
nauju Krokuvos arkivyskupu. Iš
kilmėse Šv. Petro bazilikoje po
piežius pasakė, jog tai pirmas 
kartai bažnyčios istorijoje, kada 
lenkas popiežius įveda savo įpėdi
nį Krokuvoje. 

Naujasis arkivyskupas Ma-
eharski, 51 metų amžiaus, buvo 
artimas kardinolo Wojtylos ben
dradarbis ir 8 metus buvo Kro
kuvos kunigų seminarijos rekto
rius. 

Šia proga į Romą iš Lenkijos 
atvyko virš 500 lenkų, daug jų 

Krokuvos. Sekmadienį popie
žius laikė Mišias lenkų kalba ir 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžė 
religinės laisvės būtinumą. Jis pa-
žadėjc nenuleisti rankų, kol vi
sa žmonija galės laisvai garbinti 
Dievą. Mišios ir popiežiaus kal
ba buvo transliuojama per Vatu 
kano radiją į Lenkiją. Popiežius 
pasiuntė linkėjimus lenkams ir 
Lenkijos vadams, kad jie galėtų 
geriau tarnauti lenkų tautai. 
Tautai iš visos širdies aš linkiu 
taikos, o kaip vienas jos vaikų, aš 
siekiu jai garbingos vietos pasau
lio tautų tarpe, pasakė popie
žius. 

Šeši senatoriai 
lankosi Maskvoje 

Maskva. — Šeši respublikonai 
senatoriai atvyko į Sovietų Są
jungą, kur susitiks su sovietų val
džios žmonėmis, galimas daiktas 
ir su Brežnevu. Senatoriams rūpi 
išaiškinti SALT derybų smulk
menas, kad jiems būtų lengviau 
nutarti, kaip balsuoti tos sutarties 
patvirtinimo metu. Delegacijai 
vadovauja mažumos senate va
das sen. Howard Baker. 

Britanijos premjeras Calla-
ghan, pabaigęs pasitarimus Gva-
dalupėje, pareiškė viltį, kad pre
zidentas Carteris greit pasirašys 
su Brežnevu SALT sutartį ir Ame
rikos senatas ją ratifikuos, kad 
būtų galima tęsti derybas dėl bū
simos ginklų apribojimo sutar
ties. Premjeras pabrėžė, kad po 
tokių ilgų derybų būtų neatsa
kinga sutarties neratifikuoti. 

Laukiama daug 
biznio su kinais 

Washingtonas. — Amerikos 
žemės ūkio departamentas lauk-
kia, kad šiais metais žemės ūkio 
produktų eksportai pakils 6 nuoš. 
ir pasieks 29 bil. dol. Daug lau
kiama iš prekybos su komunis
tine Kinija. 

Prezidento patarėjas prekybos 
reikalams Robert Strauss pareiš
kė televizijos programoje, kad pre
kyba su Kinija nepadidės "per 
naktį", praeis kiek laiko derybose 
ir diskusijose. Neužilgo Kinijon 
vyks iždo sekretorius Blumen-
thal ir prekybos sekretorė Juani-
ta Kreps. Pastaroji kitoje T V pro
gramoje pasakė, kad ekonominės 
krizės šiais metais nebus, nors be
darbių skaičius gali padidėti. Ji 
pareiškė, kad biznio galimybės su 
kinais yra "puikios". 

Religinis vadas neremia 
Irano vyriausybės 

Šachas žada išvažiuoti, bet to negana 

Iš komunistines Kinijos politinės ofenzyvos Vakarų Europoje. Vicepre
zidentas Fang (kairėje) lankėsi Vakarų Vokietijoje. Čia jj matome be
sikalbantį su kancleriu Helmut Schmidt. 

Ryšiai su Pekinu 
nekenks detantei 

St. Francois, Gvadalupe. — 
Ameilkos, Prancūzijos, V. Vokie 

Amerikiečiai daug 
perka skolon 

VVashingtonas. — Praėjusių 
j švenčių biznis parodė, kad ame-

tijos ir Britanijos vyriausybių gal- j rikiečiai daug prekių perka su 
vų pasitarimai baigėsi draugiš- Į kredito kortelėmis, užsitraukdami 
kais užtikrinimais Sovietų Sąjun- n a u j a s skolas. Naujoji amerikie-
gai, kad geresni Vakarų santy- c i u karta, tarp 25 ir 44 metų am-
kiai su Kinija nėra nukreipti prieš j j a u s m a ž j a u linkusi taupyti, ne 
Sovietų Sąjungą 'r netrukdys de- Į bijanti užsitraukti didesnių sko-
tantei. Sakoma, kad sovietų p r e - 4 1 ^ p r a neša statistikos biuras, 
zidentas Brežnevas parašė laiš-į Amerikiečiai stambesnių skolų 
kus visiems Vaka-ų vadams, ra- j ( u z gyvenamus namus) turi apie 
gindamas juos nebandyti santy- g00 fcfl. dol. Trumpalaikės sko-
kiais su Kinija kenkti Sovietų Są- j ̂  siekia 250 bil. dol. Vidutinis- j 
jungai. Prezidentas Carteris pa- i T,,,; onip "}% nuošimčiai amerikie-
' . f . . _. , . . . . *. i K a i a P , e z o nuoMUK-idi diuciMc Į c laidomoKratas ps visada pasisa 
sake, kad VaKarai įsipareigoję $ „ p a j a mŲ eina skolų mokėji-
prisidėti prie pasauiio taikos išlai- m u { Daug bankų prailgino duo-
kymo. damų paskolų sumokėjimo laiką. 

Ttheranas. — Sekmadienį Ira
ne vėl siautė neramumai, buvo 
"gedule diena". Naujos vyriau
sybės viltys užbaigti ekonominę 
ir politinę krizę sumažėjo, nors mi 
lijonams iraniečių nusibodo riau
šės ir ekonominiai sunkumai. Re
liginis opozicijos vadas Khomeini, 
po ilgesnio tylėjimo, atsiliepė į 
naujos vyriausybės su premjeru 
Bachūaru sudarymą. Ta vyriausy
bė yra nelegali ir ją reikia nuvers
ti, paskelbė Khomeini. Ir pirma
dienis buvo "gedulo diena". 

Irano šachas šeštadienį pasa
kė išvažiuosiąs poilsio, kai maty
siąs, kad tvarka atstatyta. Pagal 
konstituciją, pareiškė šachas, teks 
sudaryti regentų tarybą. Premje
ras Bchtiari, kalbama Irano sluok
sniuose, tik tada sutiko sudaryti 
civilinę vyriausybę, kai šachas 
pažadėjo išvažiuoti ir pažadėjo 
nepanaudoti kariuomenės jo vy
riausybei nuversti. 

Stebėtojai mato, kad naujai 
vyriausybei visiškai neįmanoma 
pasiekti tikslų, kol krašte bus ša
chas. Kita priežastis yra naujo 
premjero nekokie ryšiai su religi
niais Irano vadais. Kaip senas so-

Reporteriai ..iį šios "saulėtos 
konferencijos" praneša apie trin
tį taip V. Vokietijos kanclerio 
Sehmioto ir prezidento Carterio. 
Vokiečių spauda praneša, kad 
Schmidtui nepatiko Carterio ne
sugebėjimas sumažinti prekybos 
deficito ir energijos išteklių švais
tymo. Vokietija nebuvo iš anks
to painformuota apie JAV san
tykių su Kinija užmezgimą, ku
ris padarytas blogu laiku, dar te
bevykstant svarbioms deryboms 
dėl SALT - strateginės ginkluo
tės — apribojimo. Vokietijos vy~ 
riausybei nepatinka ir JAV politi
ka Irane, kur šachas negavęs pa
kankamos paramos. 

Chicago. — Sausio 7 d. redak
cijos patalpose posėdžiavo "Drau 
go" romano dvidešimt septintojo 
konkurso komisija, kurią sudarė 
pirmininkas Aloyzas Baronas, se
kretorė Julija Švabaitė - Gylienė 
ir nariai — Nijolė Jankutė — 
Užubalienė, Juozas Plačas ir P ra 
nas Razminas. Po ilgesnių disku
sijų buvo išrinktas Stiglos slapy
vardžiu pasirašytas romanas 

"įkaitę Vilniaus akmenys". Ati
darius voką, paaiškėjo, kad ro
m a n o autorius yra rašytojas Juo
zas Kralikauskas, gyvenąs Isling-
ton, Ont . , Kanadoje. 

Rašyt. J. Kralikauskas jau yra 
anksčiau laimėjęs "Draugo" ro
mano konkurso premijas už "Tit
nago ugnį", "Mindaugo nužudy
mą" h "Martynas Mažvydas Vil
niuje", taip pat Lietuvių rašyto-

Vartotojai beveik visuose mies
tuose gali pirkti automobilius ket
verių metų išmokėjimui. 

Kai kurie ekonomistai mano, 
kad įsiskolinimo augimas gali 
tapti pavojingu. Krizės atveju 
daug skolų liktų nesumokėtos. 
Pagaliau, pasiekę savo pajėgu
mo ribą, daug vartotojų gali su
stoti pirkę skolon. "Pirk dabar, 
mokėk vėliau", sistema turi daug 
rizikos. Anglijoje šitokia prekyba 
tun "never — never" vardą. 

Padidės ir kinų 
šnipų skaičius 

Washingtonas. — Amerikon 
jau pradėjo važiuoti komunisti
nės Kinijos studentai. Greit at
vyks diplomatai, prekybos įstaigų 
atstovai. FBI direktorius Wil!iam 
Web«ter pareiškė, kad jau daromi 
žygiai sustiprinti žvalgybą, nes 
numatoma, jog su studentais ir 
diplomatais Kinija, kaip ir visos 
komunistinės vyriausybės, žymiai 
padidins savo šnipų skaičių. 
Neabejojama, kad bus daug ban
dymu šnipinėti ir pasisavinti 
technikos ir karines paslaptis. 

tokia, kokia buvo. Iranas pasuks 
arčiau musu lmonų — arabų 
kraštų politikos, Izraelis nebegaus 
Irano naftos, I ranas pasitrauks iš 
Cento pakto, kuriame iki šiol su
darė vieną stipriausių jėgų. Pak
te priklausė: Pakistanas, Turkija, 
Britanija, Amerika ir Afganista
nas. Valdžia sumažintų ir išlai
das moderniems ginklams. Iranas 
priartėtų prie Trečiojo pasaulio 
valstybių skelbiamos "neut ra lu
m o " politikos. Amerikos įtaka Ira
ne turėtų sumažėti. 

Komentatoriai pavadino Bach-
tiaro sugrįžimą į valdžią "Mosa-
deko kerštu", nes Bachtiaras vie
nintelį kar ta buvo vyriausybėje 
1953 m., kada jauną teisininką 
Mosadekas buvo paskyręs darbo 
ministro pavaduotoju. N u o tų lai
kų jis buvo opozicijoje ir šešis-
kart buvo saugumo kalinamas. 

TRUMPAI 
I * VISUR 

jų d-jos premiją už 'Vaišvilką". 
Yra parašęs ir išleidęs nemažai 
kūrinių — novelių rinkinių ir 
romanų, ypač istorinėmis temo
mis. 

Premijuotas romanas tuoj duo
dama: rinkti. Apie premijos įtei
kimą pranešime vėliau. 

Šio premijuoto romano me
cenatai yra Marija ir Juozas Mi-
koniai iš Clevelando. 

Izraelis priims 
100 vietnamiečių 

Jeruzalė. — Izraelio vyriausybė 
nutarė įsileisti iš Pietryčių Azi
jos dar 100 vietnamiečių pabėgė
lių, kuriuos parinks Izraelio aukš
tų valdininkų delegacija. Keli 
ministeriai balsavo prieš pabėgė
lių įsileidimą: vidaus reikalų, bu
tų ir religinių reikalu ministrai, 
du iš jų priklauso religinei Izra
elio partijai. 

Izraelis dar 1977 m. priėmė 66 
vietnamiečius, kurie vėliausiomis 
žiniomis, išmoko hebrajų kalbos 
ir įsijungė į Izraelio gyvenimą. 

— Buvęs Britanijos premjeras 
Harold Wilson Kalifornijoje pa
sakė, kad Britanijos santykiai su 
Amerika būtų geresni, jei JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tautose 
Andrew Young mažiau kalbėtų 
ar gautų kitas pareigas. 

kydave prieš religinių^ vadų įta
ką valstybės tvarkyme. Tuo tarpu 
musulmonų dvasininkai kovoja 
už islamo vyriausybės sudarymą. 
Net jei vyriausybę remtų kitos 
visuomenės grupės, religiniai va
dai irgi turi stiprias jėgas, kurių 
nepatenkins vien "laikinas" ša
cho išvažiavimas. 

Neramumai vyko septyniuose 
Irano miestuose, iš jų žiauriau
sios kovos buvo Ghazvin mieste. 
Karinis šios srities gubernatorius, 
generolas Matomedi paskelbė at
sišaukimą, kuriame ragina "veik
ti vieningai ir neleisti mūsų bai
siam kaimynui perimti mūsų tė
vynę. Armija negali gyventi be 
tautos, o tauta negali egzistuoti 
be armijos", rašo generolas. Per 
praėjusią savaitę to miesto nera
mumuose žuvo 8 kareiviai. Ghaz
vin yra 16-tos Irano šarvuočių 
divizijos būstinė. Mieste buvo su
deginta virš 100 pastatų, įstaigų, 
bankų, parduotuvių. 

Jei šachas šią savaitę išvažiuo
tų ir kariuomenė neišeitų prieš 
premjero Bachtiaro vyriausybę, 
galima būtų laukti lėto sugrįži
mo į tvarką ir pastovumą, tačiau 
Irane politika jau niekad nebebus 

— Rusų disidento Andrejaus 
Sacharovo žmona gavo valdžios 
vizą važiuoti Italijon gydytis Flo
rencijos akių klinikoje 

— Nepriklausą unijoms plieno 
sunkvežimių vairuotojai apšau
dė Pennsylvanijos greitkelyje 13 
pravažiuojančių sunkvežimių. 
Streikas vyksta jau 9 savaitės. 

— Izraelio vyriausybė planuo
ja užmegzti diplomatinius ryšius 
su komunistine Kinija. 

— Iš Pakistano gautomis žinio
mis, Afganistane prasidėjo parti
zaninis karas, kuriame tūkstančiai 
rytinio Afganistano genčių vyrų, 
ginkluotų senais ginklais puola 
komunistinės valdžios karines 
įgulas. 

— V. Vokietijoje baigtas plie
no darbininkų streikas, užsitęsęs 
41 d. Darbdaviai ir unijos susi
tarė dėl algų pakėlimo ir atosto
gų prailginimo, tačiau nė viena 
pusė nepasiekė pilno laimėjimo. 

— Devyni JAV kongreso nariai 
lankosi komunistinėje Kuboje. 

— Energijos sekretorius Schle-
singer pareiškė, jog I rane, net ir 
sugrąžinus tvarką, užbaigus strei
kus, gali praeiti trys mėnesiai, kol 
nafto:: p ramonė pasieks pilną pro
dukciją. Gazolino kainos šiais me
tais gali pakilti 7 centus už ga
lioną. 

— Netikėtos šalnos Texas vals
tijoje pakenkė vaisių sodams ir 
daržovių laukams. Šalčiai Vidu
rio Vakaruose ir New Yorke pa
kels šildymo alyvos sunaudoji
mą. O r o biuras pranašauja sau
sio mėnesį šaltesni, negu norma
liai. 

—Siaurinėje Airijoje bombos 
sprogimas užmušė du slaptos ai
rių armijos vyrus, kurie tą bom
bą gamino. 

— Italijos policija išaiškino, 
kad Neapolio komunistų laikraš
čio patalpas padegė dešiniųjų 
"fašistų komanda" . 

— Amerikos erdvėlaivis Voya-
ger I šeštadienį pradėjo fotogra
fuoti Jupiterio planetą, kuri spe
cialistų pranešimu iš Pasadenos 
labo atorijos, atrodanti "kaip Ve
lykų kiaušinis". 

— JAV suteikė Portugalijos vy
riausybei 50 mi l . dol. kreditų kvie
čiams ir sojos pupelėms pirkti. 

— Los Angeles Times praves
ta anketa parodė, kad demokra
tų tarpe sen. Edward Kennedy 
yra populiaresnis už prezidentą 
Č a r t e r i 

Pakelti naftos kainaa. Iš arabų kraštų — alyvos gamintojų konferenci
jos Abu Dhabi. Priešakyje Jungtinio Arabų emirato atstovas Mane Said 
Otajba šoka, sveikindamas atvykstančius atstovus. 

K A L E N D O R I U S 

Sausio 9 d.: Julijonas, Marijo
na, Algis, Gabija. 

Sausio 10 d.: Vilhelmas, Juta, 
Gražulis, Ragailė. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37. 

ORAS 

Saulėta, temperatūfa dieną 18 
laipsnių, naktį 10 laipsnių. 
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DRAUGAS, antradienis. 19T9 m. sausio mėn. 9 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
ir tinkamai juos tvarkyti Taip į 
pat mes suprasime, kad turi apį 
linka nustoti toliau gaminus! 

VESIEOT1 EB SVEKTi PAJĖGUMO UGDYMAS 
JONAS ADOMAVKTUS, M. D. 

KELIAS I SVEIKATA. 1601 West Garfiead Brvd-, Caieago, DL 60636 

KŪNO IR ASMENYBĖS GERINIMAS 

Ne žodžiais, 
gerinkime asmenybe 

nusikaltėlius. Kitaip mes nepa-1 
jėgsime kovoti su narkoma
nais, alkoholikais, ištvirkėliais' 
ir žmogžudžiais. 

Šiandien nėra taikos žemė* j 
je, nes taika tik asmenybe tvar: 
kingiems — tik geravaliams j 
tegalima. O mes per mažai t u ' 
rime geravalių. Tad ir rmĮHmo i 

bet darba;s ^ U P * 2 1 2 * y™ naudingas kū- geTėti n u o 8 a v ę ^ - j ^ ^ ^ ^ 
M ir asmenybės gerovei. Tada atslūgti dabartinio įvairiopo 
žmogus atsipalaiduoja kūniš- blogio banga. 

Mediciniškas raginimaa kai ir jausminiai-emociniai. 
Darbai kūno sveikatai 

v , , ., ., . . Susikaupirno nauda 
> e t a o a uu*as sveixata rupir . . . . . . . i Pradžioje s u metų mes ryžki; Kutkienė (dešinėje) ir Antanina Jankauskienė lietuvio sodybos pai-

tu, kai u esti prarasta, kai jau susikaupime užmirštami gy- ^^ pagerinti savo kūno svei- į monyje. Nuotr. M. Naįk> 
giltinė ima belstis į duris. Ap- venamieji vargai. Vidinis susi- k a t ą atlikdami mums priva-' 
aauga nuo ligų yra daug vertin- telkimas suteikia minėtai susi- \orrsas darbus. Gana mums sa-
gesnė už patį gydymą. Bet ap- kaupusiam naują pažiūrą j v e menkuti per visus metus, o 
sisaugoti nuo ligų gali tik atgi- gyvenimą ir veiksmingiau tai- ^ gaje mett} ^^^ širdies 

! Liet. Operos pirmo spektaklio Traviata sottstė Jadvyga Vencevtfaitė -

t 

U B U I DRAUGUI 
NEPALIKIME SENELIŲ 

VIENi; — PAGELBĖKIME 
FR TOLIAU 

kerius metus dirbti Vista and Pro 
jest Senior Ethnic Pund organi
zacijoje. Ta organizacija, valdžios 
remiama, padeda seniems šio 
krašto gyventojams, kurie dėl se
natvės ar ligų negali pilnai tvar
kyti sa-vo gyvenimo. Tokiems jau 
reikalinga visokeriopa pagalba. 

pagelbėti 
ingus 

mes savo asmenybe žmogus — kiną kovoje su gyvenimo sunku ^teką ar paralyžių, skubėti Ii- i 
pasikeitęs į teisingai besielgiar. mais. Faktas, kad nereikalingi g o n m ė n . Šitaip "elgtis mes turi-
tįjį. O kaip reikia elgtis mums, narkotikai, svaigalai rūkalai j^g j a u dabar: turime nustoti 
kad dvasia — asmenybe mes at ar smurtas tiems žmonėms, ku girtavę, rūkę persivalgę sal-
gimtume j tikrus žmones? Pi*"- rie susikaupia, meldžiasi, medi- džiais ir riebia's valgiais. Tos Prieš penkenus metus Chica-
rruausia reikia sužinoti, kas tuoja. Čia skirkime veidmainius rnūsų kavutės turi virsti vaisių ?°i e tr>'s lietuviai savanoriais ir 
yra tikras — asmenybe žmonis- maldimnkus — jiems apsimes- įj. jų gulčių pasivaisinimu. Turi °* atlyginimo buvo sutikę pen-'Kartais reikalinga tik pag 
kas asmuo — tada mes galės: tas pamaldumas nieko netaiki- me neužsisėdėti oamėgti dar- I P ^ ' P 0 " 1 5 užpildyti reikal 
me sužinoti, kiek mums dar toli na—jie tik minkštagalvius ap- bą. E)arbas man ir* tamstai VTa ^ ^ skausmus ir silpnumą, blankus, o kartais į namus atneš
imo tokio gėrio. Štai desimte- gaudinėja patys dvasiniai ir didžiausios sveikatos* šaltinis. T a d a g y d y m a s randa labai pa t: maisto ir kitų reikalingų pro-
riopos žymės tikro — asmeny- kūniškai labai skursdami. Minė, sustokime niekus pasakoje, ne k e l t ^ kraujospūdį, kuris jau ii-į auktų, bei reikmenų ir t t . 
be subrendusio žmogaus. tas susikaupimas įprasmina ^ žmogus nubaustas d a r b u . ' ^ l a i k * ^ ^ negydytas. Taip Tie trys, Aldona Rimienė, Sta-

1 T i w » a feitain Mirart u«™* žmogaus gyvenimą ir sumažina' c ies nė vienas daugiau šiais sys Gečas ir Vytautas Raekaus-
m*-» v»T A - ^ ^ turimą vienišumą bei nuo Bk- T i k m i n ė t i nesubrendėliai i m e t a i s ir visais kitais ateinan-įkas parodė didelį pasišventimą 
nype ™"«ndęs J* 0^ 1 2 8 ; . P * ^ ^ ^ ^ ų atitolimą Maldoje l a r b c v e n « i a i r ** ^ didžiau-! a a i s nesielkime. ! seniems Ii MllllMI Jie per pen-
S 2 ; P į L I r L a ^ o f t bei meditac i joj susikaupusie s i a i s b ė d ž i a i s gyvenime tampa.; N e t 35 milijonai amerikiečių, kenus metus su didele meile, stro-
neaklandumus be pnevartos ir ^ ^ ^ o n f i s „ ^ r f - t e visi pradėkime kuo nors , vaikščioja su pakeltu kraujo-į pumų ^ kantrybe pasižadėjimus 

n o n / ) m t m <»it«iiir»-»f,i THrč'Ke-irfi /įr»r» ! - •»»• Ti——i C '„n 
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Pašto išlaidas mafinam, pakvitavimai u2 gautas prenume
ratas oesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada yra utsimok*K«. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 mftn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje USA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9 J O O 

• Administracija dirba kas 4 t> Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. sėsta v vo nuožiūra. N'esunaudotų straips-
dieniais nuo 839 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik ii 

• Redakcija dirba kasdien • anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais ' skelbimų turinj neatsako SkeU 
830 — 12:00. V bimų kainos prisiunčiamos gavus 

f praiyma. 

peštynių. 
2. Asmenybe subrendimas 

yra kantrybė — tai savu noru 
a 
mų 

. . . t- 011. „ naudingu užsiimti. Tvėrėjo duo į spūdžiu Pusė j ų visai nežino, j vyk d ė- Nežiūrint kad darbas 
rimai — su jais buvoti iauxu 6 , , . OJH^"^"- - ^ J** . Uunkus ir be atlveirumo — reiš-

1 , . . . . . . . , r „ t a s mums dovanas stenkimės. j^ad toki pakeltą spaudimą jie:Surixus u oe a^ygin-mu i " 
nes toiue jie jaučiasi kaip n a - : 1 ^ . ^ a _ ^ s S__J Į ^ ^ t * / a A 2 J įakeltas ^ kia> 3 ie a ^ 0 ! 0 ^ laisvalaiki. 

l t a m o l Stasys Gečas nuo to darbo at-
,Ht sisakė jau vasaros pabaigoje, nes 

S s S v ^ d a ^ r t L u t ' ^ ™ ^ ^ to že'raes ir "tarpusa- \ "rtimui sunaudoti - • jam jvai- j * * ^ pradžioje pake 
a t ^ ^ u n u f u ^ L ^ t a " v>'je būdami. riopai paUrnauti ^airiopu sa- k r a u j o e p ū d i s nieko junt, 
- ^ - . - - - vo S Ugebėjimu. Dabar negalima bloso žmopui nesuteikia — 

Č10 geno. Sakysim atidus m o Susikaupimas _ meditacija gauti žmogaus prie susirgusio į neiuntamai jis žmogui pakasy-1 l s s l K e l e » H o t S P n n ^ » ^ ^ Y,7" 
kymasis niekur nelaistant no- _ m a l d a reikalauja iš žmogaus, lietuvio senelio. Taip mes dar - ina į rengia Dar 25 milijonai i t a u t a s Račkauskas pasiskelbė, 
riat tapti gydytoju. Dabar pa- k a d jis su savimi apseitų š v e l - b o vengiame, kad net save žu-1 amerikiečių turi ant ribos p a - i k a d Jau ***** n u o lapkričio 
vargsi, bet už tai vehau visoke- rūai ir meiliai. Išsiblaškymą me dome užsisėdėjimu menknie-1 *--«•- i _ , . , _ - . ^ T-_ *,^,- «v. l 1 d. Aldona Rimiene, taipgi jau 
nopai gėrėsies. dituojas žmogus paverčia susi- kiais užsiėmimu 

3. Asmenybe subrendimas tai kaupimu Besimeldžias — susi-
ištvermė bei sugebėjimas iš- 5 ^ ^ žmogus reikalauja i š , P a s i t i k r i r i i ^ nuodugniai s a , kandidatai gavimui . , 
dirbti planus ir sudaryti apysto aaves viso ko geriausio. Tik v o "veikatą bent kartą a e t M - 1 ^ * * * * ^ T ^ i ^ ^ a r a . ! neatsirado, kam galėtų tas parei-
— nežiūrint apturimo iš iš- ^ reikalavimas atliekamas' » • ™ P ^ i r *** ***** &' I H?£^£ nenS^kS^! g a S ? e r f u o t i - J i d a r ^ P° k e U a S 

dytoją apsilankykime bent kar lygaus, inkstų nepakankamu-. v a l a n < J a s kiekvieną trečiadienį 

• «- -, . _ • »• T I _ a •_* I,M. ! i VU i u u u i i a i u i i ' i t i i W ) .u. r ' i ; i ;« 
Keltą kraujosūdj. Jie tun tik- .. , . '. . £° ' . Z7 i. š . Tr- • t, v;^ _> norėtų pai.seti, bet jai labai gai n n t i s reguliariai. Visi tokie su 1, JT. f r „ ,. . u i , , . z. • r j i i . i _ • la palikti seneiius vienus, be glo-
pakeltu kraujo^udžni fc-^jĮ^ N e s ^ š i o l g lietuvių dar 

Tikrai reikia susirūpinti sene
liais lietuviais. Nors čia buvo ra
šoma Chicagos senelių lietuvių 
rūpesčiai, bet manau tokių rū
pesčiu turi ir kituose miestuose o 
ir kitose valstybėse gyveną sene
liai. Ar šitą klausimą nevertėtų 
pasvarstyti Lietuvių Bendruome
nei? 

Andrius Laukaitis 

— Amerikoje manoma, kad 
1978 m. žus keliuose 51*606 
žmonių, tai 1*500 daugiau neg* 
praėjusiais metais, 1974 m* 
arabų boikoto meto, iuvo ke
liuose 46,402 asmenys. 1977 
m. žuvo jau 49,500. 

— Pinigas nugali ir heroję. 

vas. 
orės didelio priešg^numo ir var gu gailesčiu, meile ir gera nuo-
ginančių sunkumu. taika. Medituojąs žmogus savo tą per metus. Nors ir gerai mo ir kojų nepanešimo. i l ietuvio sodyboje, o penktadie-t 

Pakeltas kraujospūdis g a l i | n i a i s S t a n d a r d Federal banke 
būti sumažintas — sunormuo- (4192 S. Archer Ave.) patam**-} n p DCTCA T B R A? IS 

į tas vaistais, svorio numetimu,!^ ^ 1 ^ ^ Q j v atsiranda dar1 wnt r t , " t • ' » n " * » - * 

4. Tikras žmogus nesislran- nesklandumus "laiko dalimi sa- J a u s t u m e i & t iknnkis sveikatą 
džia ir nesuklumpa sutikės ne- v e S i k a r t u besistengdamas su*** g ? ^ * J ^ g a l l ^ a . ta|lM v a j & W B , _ _ , 
malonumus, menkinimus^ nepa- g e b ė t į išaugti iš tokių nesklan s u s e k t l P * * 1 ^ ^ l l g ą ' . . i ? e " I druskos nevartoiimu ir nusira: j • - j . 
togumus ir nesėkmes. 1 ^ „ i juntamai žmogaus amžių trum druskos laejartojunu ir nusira g a n a d a u g ) u J l e d a r t U R %eT(> 

5. Asmenybe subrendimas ^ jpina iki jis staiga sukniumba. Į J ^ \ ^ P " ™ J S S S S k a i i f P a l a u k t i e i I ėJ e 

yra kuklumas _ tai pajėgu- 1 0 - Asmenybe subrendęs žmo!§tai vienas gerai besijaučiąs, | žmoti kad t u n pakeltą krau-
mas taip aukštai dvasioje pa- ^ PaJėgia saugotis dvasinių' puikiai atrodąs ir sunkiai dir- j Jospudj. Po to reifaabuti rmne 
kilti, kad pajėgtum prisipažin- * * ^ ^ netvarkingumų, bas lietuvis patikrina k r a u j o i t a * • f f j b e . ^ t v a r k i u s i a m 

raklydęs. Tikram žmogui nė- T o k s p r a n t a , kad apsauga J riebalus - ir pasirodo, kad J o ! ~ * * * • » ^ ^ 2 E 2 t 
reikalo džiaugtis pasakant: n u o h]o&° ^ ^ ^ vertesnė; kraujas, kaip taukai — balzga i Patarimą pildyti kaip reikiant ra 

Pradėkime dirbti kitiems 
Keiskimės šiais metais į be-

ti suklydęs. Tikram žmogui nė 
. nuo Diogio yra daug vertesne; kraujas, kaip taukai — balzga . 

Ar aš tau taip nesakiau" tada, ^ ^ratyrnąsi nuo jo. Tikras Inai drumstas. Cholesterolis ir ° n e ^^P U Ž 8 u a a n a i 

kai jis būna teisingas. žmogus blogi šalina nuo savęs į triglyceridai pas jį labai dide-l 
6. Asmenybe subrendimas Pradėdamas ir nepalieka tojbame kiekyje. Tokia negerovė: 

yra pajėgumas apsispręsti ir darbo kitam. j šuoliais artina žmogui kapų, a i š v p g a n č i u g & širdies žmonea 
laikytis nusistatymo. Tik nesu- Dabar, žinodami dešimterio | d u ? b e ; ° t a s n e S e r o v e s galima ( art imui Užnurškime skriaudas 
brendėlis v s ą savo gyvenimą p u s savitumus tikro žmogaus, j p a š a l i n t i " ^ ^ sutvarkymu ir U , gautus nemalonumus. F*adė-
praleidžia domėdamasis visokio suprasime, kaip mes patys esa-! v a i s tais , žinoma.^ jei ^ žmogus Į \ame naują — sveiką dvasia ir 
mis g^imybėmis, bet nieko ne-įme nutolę nuo asmenybe susi-!^115 Pakankamai žmoniškas sauj^omj gyvenimą. Tai bus Dan 

tvarkiusiojo. Žinodami s a v o Į " . ^ Jis Pajėgs pildyti gydy g ^ ^ įgjjjei geriausia dovana, 

Būtų didelė skriauda seniems 
lietuviams, jei neatsiras pagelbė
toj ų. Be abejo dabar seneliai 
džiaugiasi, kad reikalus žiną lie
tuviai jiems asmeniškai, be tar
pininkų lietuvių kalboje viską iš
aiškina ir pataria, o reikalui e-
sant ii reikalingus blankus anglų 
kalba teisingai užpildo. 

D R. K. S. BALU KAS 
Akušerija ir moten? ligos 
Ginekologine Chirurgija, 

6449 So. Pakaki Bd. (Crawfordl 
Sfedkal Boilding) Tel LTJ 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius paga'. susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoette Medical Center 
9132 So. Kedzie Arenue. 

Vai : pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal snsitarlma, 
Ofiso telef. WA 5-M70. 

Rezid. tel. WAlbroo>k 5-3048. 

}TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

Va!.: pirm., antr., ketv. ir peokt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sėst. 

tik susitarus. 

TeL ofiso b buto: OLympie 2-41» 

DR. P. KISIEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tk Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL BEiknoe 5-18U 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoja* 

S92S West 56tfa Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA Ht CHIRURGE: --•-> 
K f l M R H I B VAIKU LIGOS.- . 

SPT«IAX,I9T€ 

•• 

nuveikdamas. 
7. Tikras žmogus yra patiki trūkumus, šiuose metuose ryž- jtojo nurodymus visu šimtu nuo 

; šimSių. 
o mums patiems didžiausia pa-

Miiiiiiiiimimnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

RADIO PROGRAMA 
• 

mas. Toks būdamas pajėgia iš-;kimės dirbti daug energingiau :,1,,,^,,*• į la ima 
tesėti duotą žodį ir sunkiose ap savo asmenybei sužmoginti. žmonės apsileidžia ir su krau j i gvADA. Sveikti mes priva-
linkybėse nesuklumpa. Priešin- Nepasitikėkime laime ar kuo jo pakelto spaudimo tvarkymu, j l o m e k ū n u ^ asmenybe. Tada 
gal elgiasi nesubrendėlis. Jis' nors kitu — imkime patys sa- Kartą gavai pakeltą kraujospū i pradėsime tinkamai lavinti pro 
viaada nenustygsta — visur vo gyvenimą į savo rankas, (dj, didelė tikimybė- kad turėsi j ̂  ^p trejopai tvirtėdami, 
blaškosi, esti sumišęs ir nesu-; E>aug kas mūsų gyvenime pri- tinkamai gydytis visą savo gy- Į m e s tapsime neįkandamais rie-
sitvarkes. Nesubrendėlio gy-! klauso nuo mūsų pačių ryžto venimą. Gal su mažomis per-: ^ t a i g visokiems mūsų išnau-
venimas yra rezginys neišpildy į ir darbo. Kuo daugiau ir stip- traukomis, gal mažinant vais- \ (jotojams. šitokio gėrio visiems 
tų pai-adų, buvusių draugų, ne-|riau mes dirbsime, tuo laimin- tų kiekj, bet gydytojo priežiū- j saviškiams linki š is skyrius į 02127. Telefonas 268-0489. Teo pat 
baisrtij darbų ir gerų, bet nieką-1 gesni būsime. roję turi būti kiekvienas turįs i§įaig j r visais kitais metais, 
da neeišpiidomų norų. Dabar visi dejuoja dėl nusi- pakeltą kraujospūdį per visą j P A S I S K A I T Y T L The Ann 

8. Tikras žmogus gyvena t a f k a I t ^ gausumo mūsų aplin- savo gyvenimą. O mes kaip e l - ' - ^ E ^ ^ ^ ^ A t o ^ 
koje su nepakeičiamu likimu k o 3 J o nesumažina bausmės ir giamės — kur tau: mes pasigy1 m 

Toks būdamas, jis stengiasi pa- kalėjimai. Reikia man ir tams- dome porą mėnesių ir jau už-
keisti tik būtinai keistinus da- u i ̂  ^Je^ienam kitam tvar- mirštame tikrą reikalą. Mes tik 
lykus. Tikras žmogus turi gana J ^ *» savomis asmenybėmis, kreipiamės pas gydytoją po 

Seniauala Uetuvtą Radio ptOfTMna 
Naujoj Anglijoj U Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietą — perduo
dama YfHauiių, pasaulinių žinia san
trauką Ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdntes pasaka. Sią programą 
veda Steponas b* Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMBTRISTAS 

2709 We«t 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-»: antrad. ir penkt 
10-4; fteštad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 7S5-I4T7; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGC 

Specialybe — Ncrnj ir 
Emodnej Hgos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaatd Road 

MEDICAL BUILDTKO 
» • W. glst Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rrto 
ik: 1 vai . TMjpiet 

Ofs. t e l 737-1168, rez. W į į į 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 64691 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Va!.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

išminties atskirti nepakeičia- T a d a m e s Pajėgs™ anksti pa- metų • kitų, kai mūsų galva 
mus dalykus nuo būtinai pa- i ̂ n t i nežmoniško elgesio vaikus j ima suktis, kai mps jaučiame 
keistinų. Sakysime, nepakeisim -
šiandieninio šalčio, bet būtinai; 
turime mesti tabako rūkymą, i 

9 Asnvnybe subrendęs žmo-j 
gus tobulina savo išmintį, kadį 
pajėgtų atsispirti visokiems is- | 
naudotojams — tiek jausminė
se — dvasine** srityse, tiek 
medžiaginiuose reikaluose. Tik 
ras žmogus nesileidžia pirklio 
įperšamas niekam vertą prekę 
už vertingą Tikras - :-JS ne-
klauno pirkliško asmens, vilio
jančio iš žmogaus \ r - *;'• 
danguje pnžadamas ir užtikri
namas gerybes - grožybes. Tik 
nm žmogus supranta, kad kiek-
vip?nA savita malda — «nedita-
cija bei kielndenaa savitas su

gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų koy-
M 
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<? 

Lietuvio sodyboje, Chicagoje, pamaldoms vadovauja Vilitis Kavolis 8 U L 
imona E3xe. Nuotr. M. N a g l o ^ j . 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JOSI] KNYGYRAMS 

V. Peteraifio 
Uttmrilkai - angtlikit i*i*m 

K BtiATy ko 

AfifHIkal - llitavlikat 2t4|MS 
šie du aodynai yra naujai perspausdinti didaaaimia rai

dėmis, didelio formato ( 6 x 9 coUų), 560 ir 960 puslapiu, kv 
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popiariaua, M 
stipriais kietais viratliaia. 

THkrai grali dovana jaunom lietuvilkoms ar maisytosas 
šeimos. Rlekviaoas lietuviikas knygynas turėtų didMnotts 
itais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $16.00 (paltas kr 
persiuntimas $1.26 ui tomą ir pridedami mokesčiai IUiaois 
valstybės pirkėjams). 

O R A U G O K i Y f i Y N A S 
4146 W. SSrd Strt«t 

€UMt> III. M62t 

DR. A. B, GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5863 
Specialybė Akių figos 

8607 Weftt 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
J O K 6 A 

V A I K Ų L I G O S 
2666 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir p»nkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai. 
vak. Seftt&d. nuo 1 tkl 4 vai. 

Telef. - 282.4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHTJirRGMA 
Ofisai: 

III XO. WABASH AVE. 
4200 >0. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRARK PLECKAS 
(Kalba lietuviška!) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
-rontset leases" 

2616 W. 71st S t — TeL 7874148 
Vai. pagal susitarimą.. Uidaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. SSrd Street 

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

Ofiso tel. 776-2860, reskL 448-6646 

• 

Ofs. PO 7-6000 Bes. GA 8-72781 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8644 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1008 N. Westcru Ave^ Chleago 
Tei. 48M441 

to. K. A. IUCAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St, Palos He^hts 
TeL 301-0780 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Orlso telef. RE ft-4410 

ReUdenciJos tetef. GR S-OSlt 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso teL H E 4-2I2S. Varnu GT M I M 

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

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-S ir 6-7 — ii anksto ausitantt. 

. 

įstaigos ir boto tel. 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49ta Oonrt, Cicero, IT1. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

liskynis tn*. ir eettod 

Ofs. teL 566-8166; narna 881-6778 
DR. PETRAS 2U0RA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd StfMt 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGR, 
Į oas Jis plačiausiai skaitomas Ms» 

tuvin dienraštis, gi skalbimą kai
nos yra 

• 

• 
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s KURIŲ NEĮMANOMA SUDERINTI 
Qar visai neseniai net krikščio- žmogaus atžvilgiu — jeigu 

nių*^vadai kai kuriuose kraštuo- marksizmui nėra Dievo, tai žmo-
se Kalbėjo apie galimumą siibitar- gus tėra tik priemonė, jeigu 
ti su Markso sekėjais — komu- krikščioniui Dievas yra ir veikia 
nisMis fa* socialistais. Jie net mė- žmoguje, tai žmogus turi nepa-
ginpi praktiškai vesti pokalbius neigiamos teisės į laisvę, į geres-
ar Jungtis i bendrą kovą prieš iš- nį gyvenimą, į politinių sistemų 
naudojimą ir už darbininkų "iš- ar socialinės tvarkos pasirinkimą. 
laisvinimą". Buvo kuriamos net Krikščioniui kiekvienas žmogus 
filosofinės ir teologinės teorijos, yra vienas iš protingų kūri-
vadinamos "išlaisvinimo" moks- niųy iš kurių susideda tautos, 
lu /^uo mėginta pagrįsti pokal- bendruomenės, net primityvio: 
bių : prasmę ir panaikinti iki šiol gentys, mažai dar tesinaudojan-
neužkasamą griovį tarp marksiz- čios civilizacijos priemonėmis. 
mo ir krikščionybės. Nors tas Socialinių negerovių taisymas, 
judėjimas subliūško, bet tai dar skurdo mažinimas, kova prieš 
neraSkia, kad nėra žmonių, vis neturtą, badą ir vargą nėra tik 
mėginančių rasti bendrą kelią su mokslo reikalas, tik politinių sis-
marksistine teorija ar net prak- temų sprendimas, juo labiau ne 
tika, pasisavinant bent jos būdus teroristinių priemonių naudoji-
kovai prieš diktatūrines, demo- mas. Gelbėti žmogų iš vargo ir 
krajpnes ir liberalines politines ir neturto — tai jį vertinti ir su-
sociarrhes sistemas. daryti jam tokias sąlygas, kuriose 

Pereitais metais savo garsiojoje jis pats ir jo šeima galėtų 
kalboje (birželio 30 d.) A. Sol- žmoniškai pragyventi. Marksiz-
ženicynas pasakė, kaip į mark- mas neturi "humanizmo mono-
siznja, žiūri net marksizmo - le- polio", o kaip tik humanizmą 
ninjzmo mokyklose besimoką naikina, jo vardu naudodamas 
sttųjjštfai ar aukštesniųjų mo- prievartą, bausmes ir žmogaus 
kyldtf" moksleiviai komunistinėje visišką pavergimą diktatūrai ir 
Rusijoje. "Marksizmas yra kritęs valdančio tirono galiai, 
taip žemai, kalbėjo šis rašytojas, * 
kad jis yra tapęs anekdotu, pap- Vakarų socializmas, pasisavi-
rastai sakant, paniekos objektu, nęs kai kurias marksizmo idėjas, 
Joks rimtas žmogus mūsų šalyje, daugely kraštų yra atsisakęs pa-
net universiteto ar aukštesnio- ties marksizmo, pripažindamas 
šios* mokyklos mokinys negali a- demokratines laisves, kaip sąži-
pie marksizmą kalbėti nesišypso- nės, informacijos, laisvo apsi-
damas ar nesijuokdamas iš jo", sprendimo, tėvų teisių auklėti 
Dėlto, anot šios srities specialis- savo vaikus. Tačiau to nėra atsiža-

PASAULINIAI (VYKIAI LIETUVOJE 
Lenkijos karinis atstovas apie politinius įvykius Kaune 

K. BARONAS Šiemet sukaks 40 metų nuo 
antro pasaulinio karo pradžios. [ 
Mūsų nepriklausomoje valstybė
je ir jos laikinoje sostinėje, 

kėjų 

Kaune, taip pat buvo mezgami Į ir Lenkijos spauda apie vyriau-
taikos ir karo planai. Apie tai įsybės pasikeitimą? Lietuvos 

siųsdama pik. L. M. instrukci
jas, liečiančias Lenkijos karo 
atstovo uždavinius Lietuvoje. Į 

O ką rašė tuometinė Lietuvos j santykių su Lenkija klausimą 
lietuviai normaliai žiūrį per 
prizmę lenkų santykių su Vo-

savo prisiminirjųjose plačiai ra-! laikraščiai aiškiai pažymėjo, j kietija ir Sovietų Sąjunga. Lie
so Lenkijos karo atstovas Kau
ne pik. Leonas Mitkievič, pra
dėdamas aprašinėt šių lemtingų 
dienų įvykius dienoraščio for
ma 1938 m. gruodžio mėnesiu. 

Ir taip, gruodžio mėn. 7 d. 
pik. L. M. atžymi Lietuvos vy
riausybės pasikeitimą, nors min. 
pirm. ir toliau yra likęs kun. VI. 
Mironas. 

Lenkai apie vyriausybės 
pasikeitimą 

kad naujas rrinisterių kabine
tas nedarysiąs jokių pakeitimų 
ir laikysis tos pačios užsienio 
ir vidaus politinės linijos. 

Lenkijos spauda 1938 m. 

ūkiškai, tai lenkai jų neišstum
tų; vokiečiai spaustų Lenkiją 
žymiai didesne teritorija. Len
kų karo atstovo Kaune nuomo
ne, Lenkijos — Vokietijos san
tykiai kryžiuojasi labai rimtai 
Lietuvoje. si 

Latvių nuomonė 

1938 m. gruodžio mėn. 11 d. 
Lenkijos karo atstovas Kaune 
pik. L. M. savo dienoraštyje 
rašo apie susitikimą su Latvi
jos karo atstovu pik. V. Deg-
lavs. Jis pareiškęs lenkui rei
kalą karinio bendradarbiavimo 
Pabaltijo valstybių su Lenkija, 

tuvos vyriausybė dabartiniu 
metu (suprask 1938 m. gruo
džio mėn. — K. B.) stengiasi 
užsienio politikoje išlaikyti neu
tralumo kursą, vengdama er-

gruodžio mėn. Lietuvos vyriau- j z™11 kaimynus, tačiau kartu, 
sybės pasikeitimą priėmė kaip | mėgindama gerinti santykius su 
politinės krypties pasikeitimą i Lenkija. Siekimai aiškūs, tačiau 
Lenkijos atžvilgiu ir suartėjimo I t a s d a r neįrodo, kad Lietuva 
norą <™ Lprkiia Pik T̂  M nusprendė savo likimą sujung- . . . . . . 
norą su į^emaja. riK. u M. * , , . 1 £T*, L Mitkievič Lietuvos kanuo-
galvoja, kad tai labai rizikinga tx ** Lenkijos likimu, ko aiškiai P O V Q 1 + V ^ , 9 . W «HT>HMI 
Svada, tačiau gal būt ir teisE- pageidauja Varšuva. Tokius, « • * P ^ J S į i ' o L 

Z kadangi lietuviai šimtme- U j i m u s J " " _ * * * * & £ £ > L ^ ^ t e ^ S " ^ 
Diplomatiniai sluoksniai vy-Uiais mokėję laviruoti. Jau ir ' Lietuvos spaudos puslapiuose, iJV- D-> " " u J J 

riausybės pasikeitimui skiria di- į gediminaičiai garsėję savo di- j pasiųsdamas juos į Varšuvą. 

BIOLOGINIS LAIKRODIS 
JAV Mokslo pažangos aso

ciacijos susirinkime mokslinin
kas dr. A. Vinfris pranešė apie 
nuostabias galimybes, kurias 
atveria organizmų biologinio 
laikrodžio pažinimas. Svarbiau
sia šio pranešimo mintis buvo, 
kad tam tikro stiprumo stimu
las, suteiktas organizmui tiks
liai tam tikru laiku, gali sustab
dyti arba pavaryti biologini jo 
laikrodį. 

Pavyzdžiui, žemės ūkyje gali
ma kontroliuoti vabzdžių gau
sumą, sugadinus jų biologini 

delį dėmesį, politinę reikšmę — j plomatiniais gabumais, 
jžiūrėdami Lietuvos politikos; _ . 
posūkį, matydami jau A. Vol-j I * t a v i * i m ^ apie 
demaro vyriausybę ir jo pėdo-; " 
mis slenkančias vokiškas lete-j Lietuvos visuomenė yra paši
nas. Be abejo, gandai palieka j dalinusi į dvi stovyklas Lenki 
gandais. Tačiau tikrovėje Lie-

Iš kur tokia pesimistiška len
ko išvada? 

Neutralus Lietuvos laikymasis 

Jo nuomone, Lietuvos gink
luotosios pajėgos dar negavu-

jos atžvilgiu. Tačiau pik. L. M. j šios Lietuvos vyriausybės di-
tuvoje jaučiama baimė ir pani- j Kaune tuo metu galvojo, kad I rektyvų suartėjimui su Lenkijos 
ka prieš Vokietiją. daugumos balsas yra priešin- j kariuomene. Tas gali įvykti tik 

Tą pačią dieną Lenkijos karo I gas Lenkijai. Pilnai supranta- i pasikeitus Lietuvos politikai 
atstovas Kaune kalbėjosi su pik. į ma, rašo Lenkijos karo atsto- i Lenkijos atžvilgiu. Lietuva ne-
K. Dulksniu. Jis paneigė gan--vas, kadangi Voldemaras Lietu-j norinti pykinti nei vokiečių, nei 
dus, kad naujoje vyriausybėje: voje turįs daug gerbėjų, lygiai | rusų. Verti dėmesio yra "V61-

gręsiančio Europai karo su Vo- laikrodį rudenį. Tada jie nepa-
kietija. Latvis turėjo paruošęs | siruošia žiemojimui ir žūva nuo 
ir bendradarbiavimo planą: Lie-1 P i r m uJU šalčių. Biologinis laik-
tuvos, Latvijos ir Estijos k a r i - 1 r o d i s gaminamas vakare, degi
nės pajėgos, skaičiuojančios 1 5 J n a i l t i a u k e šviesas, t. y. dirb-
—20 pėstininkų divizijų (pik. į t ina i prailginant dieną, — vabz-

' džiai mano, jog dar vasara, ir 
nusistato pagal ją savo laikro
džius. Tačiau šie bandymai dar 
turi būti tikslinami ir tobulina
mi, kad nesuirtų kitų rūšių gy
venimo tikslas. 

esama "politinio prieskonio", 
ypatingai paneigdamas bet ko-

kaip ir esamos Vokietijos šali- kischer Beobachter" korespon-
ninkų. Egzistuojanti taip patjdento Lietuvoje sakiniai: "visa 

kias vokiškas įtakas ar Vokie- i gausi grupė Sovietų S-gos ger-; to, vedusio kelerius metus pokal- dėjęs marksizmo vienas atsisako-1f,_. _„„,«..,., vnr, ««>»., ^ .„* ,Z- • •% 
,. ' , . . . T-r, c , ii . . . . . tijos spaudimą. Kas liečia prof. !beių, ieškant ten r bį su marksistais, J.V. Schall, jimas — komunizmas, nepaisant, 
net Pietų Amerikos "liberacio- kokiu pavidalu jis reiškiasi — ru-
nistai ("išlaisvinimo" šalinin- sišku, kinietišku, kambodišku, 
kai)f»l*irie nori atskirti marksis- vietnamietišku, Afrikos kai ku
tų mokslą nuo tikėjimo, nesura- rių naujų valstybių ar Lotynų 
do pagrindo, ant kurio vieni ir Amerikos vadinamu socializmu, 
kiti galėta kartu atsistoti ir kai- j ^ ^ b a j ^ ^ l i b e r a l u 
betis pagalbos žmogui reikalais. a r ^ ^ ų n a i v ū s į^edžiojimai 

Marksizmo mokslas', kuriuo fc n e t p r a k t i § k . b a n d y m a i j a u 

pobU* g y v e n i m e j ^ r a joks ^ g ^ ^ milijonai vergų 
moks fs. Cia 4esmaudojama 1 ^ ^ ^ * , , a r hausmės 5 ^ . 
mokslina* metodais. Cia tik l o s e > d a u g y b ė n a u j ų s k u r d ž i ų n e . 
bandoma guosti žmones geresne ^ „ „ 5 ^ galimumų dėl savo 
ateitimi, kunos marksizmas ka- g e r e s n i o g y ^ ^ n e t k o v o t i < N ė 
da nors pasieksiąs. O dabar jam bename tų kraštų žmogaus tei-
laisve, teisingumas, žmogaus ver- ^ a p i e ^ ^ toi d a ž n a i k a l b a 
tinimas tėra tik revoliuciios pne- § i o ^ s p a u d a > n e p a i s o m o S j 
mo"®i °. " 1 s i e k i m a s ' k . a d ^ nors universitetų uždari kultūr-
gus tikrai butų laisvas ir geriau k o m u n i s t a i {r ^ ^ ^ l a i k r a 5 . 
gyventų. ^ - j ų reporteriai labiau kalba apie 

r * w , « r«at,tc ^ . c ««va1w 21110?3"5 teises> k u r 5 ^ truputis Kelerius metus vedęs pokalbi _ n o n j t a i t w _ rie. 
su marksistais, *į*V** Queen- v Q }į i& m i l i j o n u s 
tin Lauer pareiškia, kad fa yra . fc Į , Į Į tf, 
tais susitikimais ir pokalbiais tiek T a { fc § i o ^ ^ 
patenkmtiis, j o g suzmojo vieną ] i o l i t f k m k a l b a 
būtiną žinoti dalyką, b&tent, L a u e f | f į^^ k a i Ą m ^ 
kad tarp marksistų ir krikščionių W | Į f d U v i s d a r n o r f s u d e r i n . 
dialogo negali būti. Tai esą tik t i s a i n b S v į e k o n o t n i n i u i r ^ ^ 
lygiagrečiai sakomi monologai, n i u ^ ^ s u teologiniu po-
tik vienos krypties gatve, kurioje k a l b i U j n o r s č i a n e t t a r p v a l 
susitikusios dvi priešingybes te- b i ų j o k i o R a i b i o negali būti. 
gali tik prasilenkti, bet negali T ė r a i r č i a A v i e n o s k r y p t i e s 
viena "prie kitos sustoti J o pa- g a t v ė i r t i k d u ^ ^ 1 ^ ^ k u r i u 
gnndme priežastis — Dievas ir a n t r c j i p u s ė n e s i k i a u s o . T ų d v i e . 
žmogus^Cia skirtingos pažiūros j q priešingybių neįmanoma su-
net į žmogų, kaip artimą arba ^|er in t j> n e s ^ ^ pagrindo poka!-
kaip priemonę, kaip meiles ir tei- b i u i ^ a r n e t | p r a d e t i . T ą ^ 
singumo arba kaip partijos ir sis- d ė t į g n a u do ja komunizmas, kiek 
temos objektą. sambūvis ir politinės nuolaidor 

Marksistai mokslo vardu nori jam naudingos. Jie į vakarus gali 
gydyti socialines neteisybes, vi- infiltruoti ne tik šnipus, bet ir 
sas kaltes suversdami tik kapita- idėjas, kuriomis kurstomos įvai-
lizmui. Krikščionys i žmogų žiū- rios suirutės ir riaušės. 
ri kaip i savo artimą ir jaučia Apie tai gal nereikėtų kalbėti 
sąžinės priekaištus, — jeigu jie lietuvių išeivijai, jeigu ir jos tar-
yra tikrai krikščionys, — nešis- pe neatsirastų marksizmo palai-
tengdami tam artimui varge ar kytojų. Vieni gal palaiko jį tik 
ligoje pagelbėti. Marksizmui, ku- teoriškai, bet-kiti palaiko ir prak-
rio aiškiausia forma yra komu- tiška — pasisavina komunisti-
nizmas, žmogus yra bandymų nius veiklos metodus, žmonių nie-
daiktas, kaip gamtos jėgos, kaip kinhnus, iškrypusios sąžinės tai-
fizinės apraiškos, kaip akmuo ar kymą nesugadintai patriotinei vi-
žemė. Krikščionys, priešingai, suomenei. O reiktų žinoti, kad 
negali daryti bandymų ant žmo- marksistinis komunizmas yra lais-
nių, nes juos laiko savo dalimi, vės ir žmoniškumo priešingybė, 
tokiai*, pat Dievo kūriniais, kaip kurios neįmanoma suderinti su 
ir jie patys, jų tėvai ar senoliai, humanitarine krikščionybe. 

Cia išsiskiria jų pažiūros P. S. 

ramsčio. Ta-
Lietuva turi įsijungti į ūkinę 
sąjungą su Reichu". Lenkas 

A Voldemarą, pik. Dulksnys I čiau objektyviai sprendžiant, j galvoja, kad tai dar tolimi pla-
pareiškęs, kad jis priklausąs jau i Lenkijos entuziastų skaičius, o ; nai, tačiau jeigu jie bus įgyven-
istorijaį pajuokdamas Volde-iypač tvirtesnės sandaros suldinti, Lenkijos pozicijos Lietu-
marą, tačiau kartu patvirtinda-j Lenkija yra pats mažiausias.; voje bus lygios nuliui. Jeigu 
mas, kad jis turįs daug pase-; Tai teisingai įvertino Varšuva, į Vokietija įsibrautų j Lietuvą 

darytų šiaurinį sparną lenkų 
frontui. Pabaltijo kariuomenė 
likviduotų Vokietijos karines 
jėgas Rytprūsiuose. Tačiau len
kai turėtų išlaikyti bendrą 
fronto liniją: Vyslos upė, Byd-
gošc, Kalis, Vėlun, Silezija. 

Atrodo, kad latvis perverti
no lenkų jėgas, galvodamas, 
kad Lenkija pajėgtų sumobili
zuoti 60 pėstininkų divizijų ir 
kavalerijos brigadų (1938 m. 
Lenkijos karinės jėgos skaitė 
30 pėstininkų div. ir 11 kavale
rijos brigadų). 

Latvis tvirtino lenkui, kad 
Pabaltijo santarvė ir jos kon-

Norint kontroliuoti vislumą, 
reikia pakeisti ovuliacijos rit
mus ir iki maksimumo padidin
ti arba iki minimumo sumažin
ti pastojimo galimybes. Mokant 
reguliuoti ovuliacijos laiką, nėš
tumo galima išvengti, išgėrus 
kritinę dieną vieną vienintelę 
tabletę — sako dr. A. V. 

Jis pažymi, kad šios žinios 
galinčios praversti netgi šir
dies ligų gydymui. Olandų 
mokslininkas M. Alesis ir kai 
kurie kiti mokslininkai teigia, 
kad tam tikrus širdies veiklos 

Lenkijos karo atstovo Kaune prisiminimuose minimi kitų valstybių kariniai atstovai Lietuvos kariuomenes 
1938 m. Tautos šventės parado metu. prie garbės tribūnos. Iš kairės: pulk. K. Dulksnys, Estijos pik. Saar-
3en, gen. Koestring ir mjr. Guenter (abu Vokietija), D. Britanijos pik. Vale, Japonijos, Latvijos pik. V. 
Deglavs, mjr. Longrant, pik. L- Mitkievicz ir Sovietų Sąjungos mjr. M. Korotkich. 

ferencijos Rygoje, Taline ir į sutr-ikimus sukelia ateitiktinis 
Kaune neduoda jokių pozityvių; ypatingų širdies raumenų ban-
pasekmių teigdamas, kad toks į gų susidarymas. Ritmiškų pro-
stovis yra labai pavojingas. Ka-! c e s ų modeliavimas ir žalingųjų 
rinio bendradarbiavimo klausi-; trukdymas (tokią metodiką jau 
mas ir iniciatyva turi eiti iš Len-j kuria d r Vinfris ir kiti) gali 
kijos karinio štabo pusės. Bej i a D a j palengvinti kai kurių Šir

dies ligų gydymą. to, latvis sustojo ties Sov. Są
jungos frontu, kuris eitų Esti
jos, Latvijos, Lenkijos ir Rumu
nijos siena. 

Latvijos planas, kaip sako 
lenkas pik., nebuvo naujas. Tai 
Lenkijos užsienių reikalų min. 
J. Becko "trečios Europos" pla
nas, pasiekęs ir Latvijos gene
ralinį štabą. Įdomiausia, jog 
latvis žinojęs, kad Pabaltijo ir 
Lenkijos karinei santarvei nesi
priešina nei gen. St. Raštikis, 
nei gen. Černius. Tai jis pareiš
kęs Lenkijos pulkininkui Kaune. 

Lenkijos karo atstovas tuoj 
pat savo pasikalbėjimą pasiun
tęs Varšuvai, pridėdamas ir sa
vo pastabas — komentarus, ku
riuose pažymėjo, kad Pabaltijo 
valstybės, o ypatingai Lietuva 
nesidės į jokias priešvokiškas 
sąjungas, negaudama anksčiau 
Prancūzijos, Anglijos ir gal 
Sov. Sąjungos "palaiminimo". 

Latvis ir lenkas taip pat pa
lietė Lietuvos vidaus reikalus, 

Galima tikėtis, pasak dr. Vin-
frio, kad vieną gražią dieną iš
gėręs tabletę, keleivis nebėjus 
nepatogumų, skrisdamas per 
daugelį laiko juostų. 

Galiausiai tuo būdu galima 
bus išmokti reguliuoti celių 
(ląstelių) dalijimosi ritmą ir 
sustabdyti vėžinių celių daugi
nimąsi, jm. ' •* 

— Amerikoje kai kurie filmų 
aktoriai gauna po milijoną, bet 
iš 35,000 filmų aktorių, net 
27,500 per metus neuždirba 
net Ugi 2,000 dol. 

• 
tačiau pik. Deglavs tvirtinęs, 
kad nei užsienio nei vidaus po
litikoje nauja Lietuvos vyriau
sybė jokių pakeitimų nedary
sianti. Taip pat, pik. Deglavs 
tvirtinęs, kad gen, St. Raštikis 
savo rankose išlaikys įtaką į vi
są kariuomenę. 

< 

LANGAS I SAULĖLEIDĮ 
• Romanas 

P. MELNIKAS 

ttMINTTES KRISLAI 

Pasak L. Tolstojaus, nors 
degtitoė balta, bet raudonina no-
sį ir juodina reputaciją. 

Žmogus išsivaduos iš blogio, 
kurį neša girtavimas, ne tada, 
kai jam bus atimtos galimybės 
gerti, o tada, kai jis 

nors ant stalo stovėtų vynas, 
jis jaustų jo kvapą ir tereikėtų 
tik ištiesti ranką. 

Girtavimas žemina žmogų, 
atima iš jo protą ir galų gale 
paverčia į g y v . . . Ne degtinė 
nusikaltimas, geriantysis kartas. 
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Mašinoj muzika buvo linksma. Nekokios žinios iš 

Vietnamo jį nuteikdavo liūdnai. Kontrastui jis jautė 
kaltę. Kaltė lindo po oda ir jis savo moterims nejautė 
jokios romantikos. Kas dabar yra meilė? Ir kas yra nu
sikaltimas? 

Nusikaltimą jis juto grįždamas į namus pas tik
riausiai piktą Viktoriją. Jis jai sugadino gyvenimo 
lygsvarą, o Dorai laiką, nežadėdamas jai jokios atei
ties. Jis buvo nuolaidus ir bailus ne tik darbe, bet toks 
buvo ir tom moterim, gal visiems. Kažkas jo charakte
ryje yra taisytina. Bet gal jau po laiko... 

Viktorija namuose jį pasitiko su sučiaupta burna 
ir suakmenėjusia išraiška veide. Nuo to, ką ji jam jau
tė, persimetė į jos judesius. Juose — didžiulis nuovar
gis, tarsi po sunkaus darbo. Dar kažkas buvo įrėžta 
joje. Kaltinimas jam? Ji norėjo jam priminti skriaudą? 
Gal. O gal pasakyti: aš neturiu jėgų taip su tavim 
gyventi, išeik iš namų kuo greičiau, nes tokio žmogaus 
nenoriu matyti. Kvailai dedies nekaltu, ir man tiesiog 
pikta matyti tave ir tavo nesubrendimą. 

— Kalbėjau su Novaku, — Andrius mėgino val
gydamas. 

Ji tylėjo. 
— Atrodo, kad Novakas slepia kažką nuo manęs. 
Andrius jai pasakojo pokalbį su Novaku ir ji, ka

dangi tai kiek lietė ir ją, susidomėjusi klausėsi. Ir ji, 
tur būt, jautė, kad kažkas gali abiem atsitikti. Jei jis 
bus be darbo, nebus gera nei jai 

Viktorija žiūrėjo į Andrių, kaip nuodėmklausis, 
ir klausėsi ką jis turėjo jai pasakyti. Ji beveik skrodė 
jį akimis ir jis jai atrodė silpnas. Tai pasiteisinimai, ji 
galvojo. Išsisukinėjimai, gal net melagystės. Kaip ji 
tokiu žmogum galėjo tikėti ? Kalba apie Novaką tiesiog 
juokinga. Kodėl pirko jai tokius brangius namus? Ko 
nesispyrė nei kiek? Nežinojo kokia padėtis darbe? Kaip 
dabar po tiek laiko jis gali šnekėti, kad darbo nebus? 
Kad kažkas pasikeitė ir darbą praras? 

Nėra ko ginčytis dėl to. kas nėra tikra, ji galvo
jo. Jo elgesys jai buvo suktas, nepateisinamas. Net val
gymo būdas atrodė nevalyvas. Kam reikia ruošti tuos 
pietus, net nesuprato. Ar nėra restoranų? Čia ne jo vie
ta dabar. Tai reiks kada jam pasakyti... 

Ir Maurai... Reiks Maurai pasakyti, kad ji tai pri
mintų. Jei aš to negaliu, duktė gražiau išaiškins, nors 
to nevertas. Tegu tik atvažiuoja iš universiteto, jai vis
ką išklosiu, viską jai išpasakosiu. Ji jo nekęs tada. 
kaip aš. Vaikai gerbia tik padorius tėvus! 

O šie namai jau mano! — tegu tai įsidėmi, ji gal
vojo. Negi reiks prievartos šauktis? Mauros? Ar kreip
tis į Welsh? Ko jis čia dar ateina? Ar šito nežino? No
rėjo pašokti nuo kėdės ir visa tai išrėkti... 

Jos šaltas veidas jam nepadėjo. Jo pasakojime at
sirado pauzės ir visai nutrūko. 

— Klausyk, — ji jam staiga pasakė. 
— Aha. 
— Kada iš čia išeisi? 
Jis sustingo, nes klausimui neturėjo dar atsaky

mo. I r kaip ji drįso? Norėjo trenkti kumščiu į stalą. 
Norėjo ją aprėkti! Kieno čia namai ? Pirštai susirietė 
spausdami kėdės atramą, tarsi tai būtų jos rankos, 
kurias jis laužė norėdamas ją nuginkluoti. Ji turi gin
tis, bet ne pulti! 

jis pamelavo. — Aš ieškau advokato, 
— Ieškai? Kam? 
— Ieškosiu ir atrasiu. Ką galvoji? 
— Kam tau to reikia? 
Ji nusijuokė, tarsi supratusi jo melą. J i s jautėsi, 

kaip vaikas prieš motiną, kuri dabar įkrės į kailį ir po 
to ramins... 

— Vistiek nieko nepeši, — ji pridėjo 
— Kaip tai? 

. 

-

— Viskas bus mano rankose. Viskas, ką turi. — 
Ji triumfavo ir buvo rami. 

— Ar pasiutai? Kas tau? 
m m mm m , , . 

—Jei spirsies bus blogiau... 
Kas bus blogiau? Ji gąsdino, atrodė jam. Ji tik no

rėjo jį turėti savo rankose ir kankinti. 
— Jei spirsies, pažadu dabar, kaip gyvą matai. As 

Maurai įsakysiu, kad į tave net nepažvelgtų. Ji bėgs 
tave pamačiusi gatvėje. Ir kaip tu tuomet jausies? 
Žinai, kad moteris tai gali. Gali... 

Tada norėjo smogti. Dievaži, kaip to norėjo visa 
savo esybe! Ji sužvėrėjo! Ji nori suriest jį į ragą. 
Sutrėkšt kulnim, kaip vabalą... Tokie šliaužia vonioj 
— nustumi ranka, patrauki kranelį —lipa siena — pa
brauki sauja — jie dingsta kilimo raukšlėmis... Biau-
ru... 

— Tu man neįsakysi, ką turiu daryti, — pasakė 

— Gal tu man? 
Ji drįso. Ji buvo drąsi, bet tik žodžiais. Raukšle

lės prie lūpų ją darė seną ir nepatrauklią. Ar ji to ne
žinojo ? Tegu pažiūri į veidrodį. Ko ji iš jo nori ? 

— Bergždžia šneka su tavim. Bergždžia. Tu atsi-
muši kada į kietesnę sieną. Kietesnę, kaip mane. 

— Kas tai bus? 
(Boa daugiau) 
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T A R P V E I M I S BENDRADARBIAVIMAS IR 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAI 

ANTANAS BUTKUS 

Pr . metų lapkričio 30 d. "Drau
ge" tilpo Detroito skautų ir skau
čių tuntininkų bei Akademinio 
skautų sąjūdžio pirmininko atsi
šaukimas "Vienybės keliu". Ja
me skaučių ir skautų vardu ap
gailestaujama, kad Detroite keti
nama surengti antras viešas Va
sario 16 d. minėjimas. 

Iš tikrųjų Nepriklausomybės ak
to paskelbimas ir jo prisiminimas 
tėvynės laisvės dienose ir jos nete 
kus išeivijoje mus stiprina ir jun
gia vienam tikslui — lietuviškų 
įsipareigojimų vykdymui. Stip
riau ir prasmingiau būtų buvę, 
jeigu į šiuos paminėjimus būtų 
susirinkę Detroite, Chicagoje, Cle-
velande ir kitur visi tų kolonijų 
lietuviai. Deja, taip nebuvo ir 
sunku tikėti, kad visi be išimties 
vienon vieton susirinktume Vasa
rio 16-tąją paminėti. 

Jau daugelį metų Lietuvių 
Bendruomenė rengia atskirus mi
nėjimus jaunimui. Juose specia
liose programose jaunimas geriau 
įsijaučia ir supranta Nepriklau
somybės paskelbimo akto svarbą 
bei susipažįsta su Lietuvos padė
timi ir jos reikalais. 

Suaugusiems Vasario 16-tosios 
minėjimai pasidarė trafaretiniai: lietuviams yra 

Malonu pastebėti, kad LBnė 
šioje srityje užėmė visiškai kito
kią poziciją. Ji jau keleri metai vis 
aktyviau įsijungė į visuomeninį 
— politinį darbą. Jos numatyti 
bei atliekami darbai yra viešai 
išdiskutuojami LB tarybos sesijo
se. Krašto valdybos rūpesčiu kas
met išleidžiami anglų kalba ver
tingi informacijos leidiniai apie 
padėtį Lietuvoje. LBnės Visuome
ninių reikalų komisija kasmet 
paruošia ir išplatina keletą radi-} 
jo programų, pritaikytų a m e r i 
kiečių radijui Vasario 16-tos pro
ga. Šios programos kasmet vis gau
siau yra panaudojamos įvairiuo
se Amerikos miestuose. Bendruo
menės darbuotojų dėka kasmet 
pasirodo daugiau žinių bei straip
snių apie Lietuvą JAV spaudoje. 
JAV LBnės krašto valdyba pati 
ar per savo įgaliotinius sugeba 
užmegzti glaudžius santykius su 
JAV užsienio reikalų ministerija 
bei prezidentūra. Tų santykių 
dėka praėjusį rudenį ir LBnės ini
ciatyva JAV prezidento žmona ir 
aukšti prezidentūros pareigūnai 
priėmė labai didelę lietuvių de
legacija Baltuosiuose rūmuose. 
Toks prezidentūros prielankumas 

labai išskirtinis 

C L A S S I FI E D G U I D E 
N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkt senos medkthu baldus 
gamintu* priei 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriontal" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

B E A L E S T A T E 

0 GERIAUSIA C1A 
D Ė M E S I O "Tii* 

miitimiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiKiiiiiiHiiiiHUi 

Komp. A 
riui A. Kairiui 

Jurgutis įteikia "Emilijos Piaterytes" klavyrą libreto auto-
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

kelintos eilės amerikiečiai politi 
kieriai aiškina mums mūsų tau
tos istoriją bei moko tėvynės 
meilės (mūsų pačių greitomis 
parašytais tekstais). O mūsų vei
kėjai pagrindinių kalbėtojų rolė
se ne retai suvedmėja-sąskaitas su 
kitaip galvojančiais tautiečiais ar 
organizacijų vadovais. Smulkių 
politikierių, ypač rinkiminiais me
tais, priguža dešimtimis. Visi jie 
išskirtinai pristatomi, tą patį aiš
kinam anglų ir lietuvių kalbo-lf1^ -" ' . _ . , ., , . 
«*;- n^A (L „ ^ „ ^ „ 3 . « « « , i v a < i o v a i » n e s Lietuvos reikalais 
mis. Tad ir prie geriausių norų , . _ . v , 

Z ._ • besirūpinančių ir jai tinkamai at 

dalykas. Įdomu, kad apdairi LB 
nės krašto valdyba ton delegaci-' 
jon pakvietė ALTos ir VLIKo at
stovus. 

Žodžiu, LBnės įtaka visuome
nėje — politinėje veikloje aky-1 
vaizdžiai auga ir turimi duome-į 
nys rodo, kad ji ateityje dar la
biau stiprės. Tuo turėtų džiaug
tis visi patriotiškai nusiteikę lie
tuviai, o dar labiau į veiksnius 
pretenduojančių organizacijų 

ai, nes 

parengimus, koncertus, politinius 
simpoziumus, studijų dienas, fon
dų vajus ir kt. Visa tai teikia 
progą kiekvienam laisvą pasirin
kimą remti lietuvišką veiklą". 
Toliau t ame pareiškime kviečia
ma visus ir toliau paremti ALTos 
veiklą. 

Pareiškime nė žodžio apie 
VLIKą. Atrodo, kad ir šiemet 
ALTa iš Vasario 16-tos dienos 
minėjimų surinktų aukų VLIKo 
veiklos nerems. Netiesiogiai tame 
pareiškime "įsakinėjama" LB-
nei: jūs renkite koncertus, Lietu
vių dienas, da inų ir šokių šven
tes, o visuomeninį — politinį dar
bą dirbti jums nevalia. T a i p pat 
ir aukotojui nedviprasmiškai pa
sakyta: remkite tik ALTos veik
lą, o ki tų veiksnių — ne! T a i 
kur čia demokratinis apsisprendi
mas, k u r laisvas pasirinkimas? 

Vasario 16-toji vienintelė vals
tybinė šventė ir jos paminėjimas 

M I 8 C E L L A N E O U S 

Labai Svarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

svarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 

Į naujų namų apylinkėje. $53,900.00. 
Modernus 2-jų aukštų muro namą*. 

IIMIIIIIIIimmilItmililIlIlIlIlIiniIlHIIIIH! į Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly-
f vairių prekių pasirinkimas nebran- i gos nupirkti Marąuette Parke, 

giai iš musę sandėlio. 2-jų aukštų muro namas ir 2 au-
COSMOS PARCELS EXPRESS j to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

. 

_ o — 
Mm, 

b 

VĖŽLIŲ ŽIEMOJIMAS 

d a r ; 

riklauso lygiai visiems lietuviams. 
Viena organizacija ar kelių jų 
junginys negaii primesti savo va
lios visiems lietuviams. Jeigu ne
norima sutart inai dirbti ir sutar-
tmai iš vieno fondo visų veiks
nių poli t inius — visuomeninius 
darbus finansuoti, tai jokiu bū-

i du negal ima kitiems veiksniams 

J ū r o s vėžlių gyvenimas 
labai mažai iš t ir tas. Mat, 
bėti juos atviroje jūroje gan j 
sunku. Tačiau, gerai žinoma, j 
kad j ie puikūs keliauninkai i r 
migruodami nuplaukia vande- / 
nynu tūkstančius kilometrų. \ 
Neseniai ty rė jus nustebino su - j 
ras tos žaliųjų vėžlių (Cheloniaj 
mydus) žiemojimo vietos Kali
fornijos įlankoje. Paaiškėjo, i 
kad šie vėžliai žiemai nuplau
kia į ši l tesnius vandenis, ir ten 
savotiškai įminga. Kai kur" 
vėžliai tūno dumble, iš kur . 
kyšo t ik lopinėlis jų šarvo. į 
pietus nuo Tiburano salos vėž
liai žiemoja 15—16 metrų gy
lyje t a r p smulkių akmenų, k u r 
smėlio dugnas, ta ip pa t lindi 
olose. Povandeninis žiemojimas 
t r u n k a nuo gruodžio iki balan
džio ir net gegužės mėnesio. 
Visą šį laiką aptingę vėžliai 
tūno prie jū ros dugno ir t ik la
bai retai saulėtomis, ramiomis 
dienomis išnyra į paviršių. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
2501 W. 69 S t , Oūcago, IUL 60629 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

iiiiiiiifiiitiiiiiiitiiiiimiutifiiitttiiiititiiii 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pin
čiai naudoja. Bet tinka c visų Us> 
mu. atstovams turėti gražias v a 
tines karteles. 

ste- j imiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiHnimiiiiiii! 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

lllHIIHHUtlMHHIIHllUIHHItiy»niiHmH 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiu 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai 
Galite pirkti u i $41,800.00. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis fieal Estate i 
2625 West 7fst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Kreipkitės i "Draugo' 
Graciją visais panašiais 
Busta patenkinu mūsų 
mu. 

admlaia 
reikalais. 

p a u n a n -
. - . . 

-

mis. į a u ir DIMC Kcnaiuiu uu.u i . _ . 
v 6 , , . . . besirūpinančių ir jai tinkamai at- \, ,$j, . , . , l C + : +„ r^i;*;,,;^ J „ , W , A;^I> 

oficiali minėjimų dalis užsitęsia s.avJ\»n&u mums niekados ne- d z d r < i U S t l
P

t o P ° l l t m ^ darbo dirb-
- JZ. J u L . TMm "ms-K* 0 ™ )a,nC1U f " ? * , ^ o L į l i ar j a m finansus telkti.Juoba ne-

dvi ar tris valandas. Tokie "ma 
ratoniški" minėjimai mažai teat
neša naudos, o padaro gana daug 

žalos,atbaidydami lankytojus, ypa
tingai jaunesniąsias kaitas. 

Vasario 16-tosios minėjimus 
JAV-se daugiausia rengia ALTos 
skyriai arba ALTos tam tikslui su
daryti komitetai. Šių minėjimu 
proga yra renkamos aukos "lais
vinimo reikalams" ir jos suplau 
kia i ALTos iždą. Iš jo pagal sa
vo nuožiūrą ALTos valdyba dali 
tų aukų skirdavo VLIKo veiklai 
paremti. Pastaraisiais metais AL
Ta VLIKo darbų finansavimą 
nutraukė. 

Prieš dešimtmetį ALTa, LBnė 
ir VLIKas buvo susitarę sudaryti 

bus perdaug. Juoba, kad R. Česo 
nio, A. Gečio, A. Gurecko, Auš
ros Zerr ir kitų gabių bendruo-
menininkų dėka, LBnės visuo
meniniai darbai visiškai nesiker
ta su ALTos ar VLIKo darbais. 
Jie tik kruvinom ašarom verkian 
čias spragas užpildo. Ateityje LB 

galima tų darbų rėmėjui įsaki
nėti, k a m duoti , kam ne . 

Pc šio ALTos pareiškimo da
bar, atrodo, bus visiems tikrai 
aišku, kas skelbia netiesą. O at
gyvenusių tradicijų garbintojams 
vertėtų rimtai pagalvoti ir prisi-

I minti , kad gyvenimas nestovi vie-

1972-1973 metais žiemojan
čius vėžlius aptiko Meksikos! 
žvejai ir ėmė intensyviai juos! 
gaudyt i na rų įrankiais. Kilo 
r imtas pavojus vėžlių populiaci
jai. Tarp kitko, tai labai uni
kali populiacija, nes čia moks
lininkai t u r i progos studijuoti 
povandeninio žiemojimo mecha
nizmo ir apskritai jū ros vėžlių 
biologiją. Mšk. 

Radijo Valanda jau J 8 : 5 tar
nauja New Jersajr, N«w Tor. r Coa-
necticut lietuviams ! 
Kas šeitadienį nuo * ik' ' vai. po
piet iŠ WEVD Stoties w Torke 
1230 kil., AM ir nuo U 8 vai. 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas „. Stoka* 
1467 Focoe Brive 

Mountainside, N. J. 070SS 
Tel. 232-5565 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti* Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų ka^ba 
U Seton Hali Universiteto radijo »to-
tiea (N'ew Jersey WSOL" 89.5 m«c 
FM) Pirmad. 7 :30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stnkaa) 

iiiiinnuimHHnminnmimiiiiimiimiiii 
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rušio grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

;illllllllHlllllllillllllUIUUllllilllllUUII!llll 

94-ta ir St. Lotus. Giminingom arba 
didelei Seimai 4 miegamų, 1% aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai, šoninis j važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

48-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
2... aukšto po 3 miegamus medinis 
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 
pasiūlymas. 

66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
vestavimas. 8 butų mūr. namas. 
$17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6 
k?Jtus metinių pajamų. 

Midway apyL Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
$85,000.00. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

FBOOOB - OPTOBTUNimS 
• • I I — — M į — — i II II i • mmm—M——«•>'-• 

C ASH L\ ON T H E 
LNSULATION BOOM!!! 

Become an independent foam 
insulation Dealer. We t ra in you 
on all aspects of the foam insu
lation business. Inv. Sec. For 
more info call Mr. Aker . a t 
(714) 535-1601 (24 hoors) or 
write TB1GON INDUSTRIES, 
1440 So. State GoOege Blvd. 
Saite 6L, Anaheim, Califonda 
92808. 

— 

HELP WANTED — MOTERYS 

D A T A P R O C E S S I N G 
K E Y P U N C H 

Minimum 3 years ezperience. FuH 
time, days. Part time days/night*. 

7200 North — 2800 Weat 
TEL. 97S-5MT * 

I3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIII1IIIHIHHI 
n ė t u n žymiai daugiau progos h Į t o j e i r j i s t u š t u m o s " ypatingai! L . J . Č I A P A S 

finansų komitetą, kuris t -

galimybiu visuomeninę veiklą iš
plėsti. Ji per PLB gali pasiekti vi
sus pasaulyje pasiskirsčiusius lie
tuvius. Tą darbą jau sumaniai 
vykdo inž. V. Kamanto vadovau
jama naujoji PLB valdyba. Antra, 
į PLB darbuotojų eiles aktyviai 
jungiasi pajėgūs jaunesniųjų 
kartų atstovai, kurių nei ALTa 

I nei VLIKas dėl skirtingos struk-

nemėgsta. T ie , kurie nesugeba ar 
nenori su gyvenimu žengti, pa
keičiami kitais, labiau sugeban-

j čiais, kūrybingesniais. 

INC0ME TAX SERVICE 
Inside Midland S. & L. 

4040 So. Archer — Tel. 376-1522 
iiimiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiimiiiiiiiiuiimiiii 

u 
Jungtinį finansų komitetą, Kuris, j t r i r o s n e g a l i prisijaukinti. 
Vasario minėjimų proga rinktų} g c a b e j 0 L B n e s visuomeninė 

i veikla dar labiau klestėtų, jei 
tam tikslui būtų skiriama dau
giau lėšų. Šiuo metu didžiausią 
energijos dalį bendruomeninin-
kai turi sunaudoti lėšų sutelki-

auka:- bendrai ir iš jų finansuo-1 
tų visų trijų veiksnių šios rū
šies \eiklą. Deja, vėliau ALTos 
vadovybė to susitarimo nėbesUai 
kė, tad ir geras sumanymas iširo. 
Tačiau VLIKas ir LBnė pasiliko 
prie nuomonės, kad Vasario 16-
tosios proga aukotojas pats pasi
lieka sau teisę aukas paskirti vie
nam ar kitam veiksniui pagal sa
vo nuožiūrą: ALTai, LBnei, VLI-
Kui ar visiems po aukos dalį. AL-
lyg ir ignoruodama a r nenorėda
ma suprasti, kad demokratiniam 
gyvenime laisvo apsisprendimo 
teisė savaime priklauso kiekvie
nam aukotojui. Čia susitarimai 
ar nutarimai bei ilgametės tradi
cijos nedaug reiškia. Dar daugiau, 
mėginant aukotojo valią susiau
rinti ar ją pažeisti, galima to au
kotojo ir visai netekti. 

Esant svarbiam reikalui lietu
vių visuomenė pinigi nesigaili. 
Konkretiems, naudingiems ir įvyk
domiems projektams aukotojų 
nestinga. Deja, kai kurie iš veiks
nių nenori ar nesugeba savo nu
matytų darbų viešumai tinka
mai pr is ta tyt i . O is ilgamečių 
Vasario 16-tos proga suaukotų 
aukų sumos ir iš už juos atliktų 
darbų visiškai nematyti, kur tie 
pinigą1! išleisti, ypač šiandien, 
kai jau ALTa neberemia VLIKo 
veiklos. Aukotojas yra sąmonin
gas lietuvis ir jo nevilioja aklas 
"veiklos linijai" pritarimas. 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

mui. Nenuostabu tad, kad LBnės 
vadovybė su pagrindu reikalauja, 
jog Vasario 16-tosios proga lais
vinimo reikalams aukojančiam 
lietuviui būtų sudaryta tinkama 
proga savo auką skirti tam veiks
niui, kuris jo nuomone šią auką 
tinkamiausiai sunaudos. Žinoma, 
ir LB sutinka, kad aukotojas gali 
aukoti ir visiems trims veiksniams. 
Tačiau Vasario 16-tosios aukųlj 
lapelyje turėtų būti aiškiai pa
rašyta, kiek aukojama ALTai, 
kiek VLIKui ir kiek LBnei. Šio 
principo laikantis ir aukotojo va
lią bei laisvą apsisprendimą pri
pažįstant ir jį tinkamiausiu būdu 
vykdant, savaime atsiras gera 
valia ir susitarimas. 

Geros valios ir ryžtingo noro 
susitarti, deja, nematyti. Priešin
gai, atrodo, ruošiamasi giliau ap
sikasti savuose apkasuose. Tą aki
vaizdžiai rodo "Dirvos" sausio 
4 d. numeryje aprašytas Cleve-
lando ALTos skyriaus susirinki
mas dė! būsimo Vasario 16tosios 
minėjimo Clevelande. Jame sa
koma: "Yra kai kur skelbiama ne
tiesa, kad aukotojai neturi laisvo 
pasirinkimo. Kūos organizacijos 
ruošia šalpos vajus, Lietuvių die
nas, dainų ir šokių šventes bei 

VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas 
Kovo 19 — $725.00 
balan<iiio 11 ir 25 — $795.00 
gegužes 2 ir 9 — $829.00 
gegužes 16 — $839.00 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
birželio 7 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir autotno-
bilio pas mos. 

FRANK Z A P O L I S 
3208 H We*t 95UJ Street 

Chlcago, niinols 
Telef. GA i-8654 

(iiiiiiiiHimimuiiumiimmmiimimit;! 
PACKAGE KTFRKSS AGE>CY 

MABIJA NOREIKIENC 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos Kero* rūilea 

prekės. Maištas ii Europos sandeliu. 
2608 W. 69 St.. Chlcago, m. 00629. 

TEIi. — WA 5-2787 
luiiimtiiiiiminnffiiiimiiiiiiHimiitiiiHi 

birželio 7 — $859.00 
liepos 12 ir rugpjūčio 2 — $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00 
spalio 10 — $829.00 

Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas. Briuselis -

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — 

$1399.00 

$1189.00 
liepos 12 

rugpiūčio 2 

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399 00 

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00 

rugpjūčio 8 — Leningradas 2. Viinius 5, Riga 2 Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00 

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis i5 VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

Trans- Atlantic Travel Service, Inc. 
393 West Broadway, P. O. Bor 116 

South Boston, M a 02127, Tel. (617) 268-8T764 
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eile ekskursijų 
į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis. 
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS. 

I'ricea are baaed on doubl* oeeupancy a.nd are subject to 
chanas and/or Qovernm«»nt approv&l. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. botas 
Marąuette Parke. Suaugusiems. 
Galima užimti vasario 1 d. Tel. 
476-7540. 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiii 
SIUNTINIAI Į UETUYį 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve, 
Chicago, m. 60632, telef. SK7-5989 
mnimininiHniimiiiuimimimiHiiimii 
imumiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimimiiiiii 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PUBIilC 

r\COME TAX SERVICE 
<2St SO. MAptovood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUETTBB8 PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
j lllllllll||ll|l|llll!}llllllllll!IIUJUIUIIIIIIIIII 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , telef. 776-1486 
miiimmiiiiiiimiiiiimiiiiiiMiimiiiiiiH 

VYRAI IB M0TEBY8 

R E S T A Ū R A N I H E L P 
Waitresses and bar maids .neeūec 
for iate satning. 
DEVON-i iSuSE 
Corner of Devon & EUmkurst Rds. 

Eik Grove Village, niinois 
Gali 595-9417 or 593-8274 

HELP WANTED — VYRAI 

Į S I G Y K I T E D 4 B A I * 

tiMiiiiiitmititiimiiiitiitiftiiiiimimiiiii 

ANATOLIJAUS KAIRIO 

LAISVES SONATA 
Simo Kudirkos šuolis poetinėje 

vizijoje. Iliustravo dail. D. Kizlaus-
kienė. Didelis formatas, kieti vir
šeliai, kaina su persiuntimu $6.73. 
Poema skinama mūsų jaunimui. 
Puiki dovana kiekviena proga! 

Užsakymus siųsti "Draugo" ad
resu. 111. gyventojai prideda 5% 
mokesčių. 
tiiiiiiiiiitniiiiiiiiiumiiitmmiiiiiimiiiiii 

iiiiiiHimimiiiiiiimiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiin 
M O V I N G 

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiinuiuiiiui 

NOW HIRIN6 
Part time raute chedeers to instruct 

newspaper carriers. 
2-30 ?M — 6:30 ?M Monday — 

Friday Mušt have car. 

CALL NOW 

American Youth Dttrv 
Senlet 

LOMBARD, HA. 

4 
-

F A C T O B Y H E L P 
We are m need of plastic injection 
molding machine operatore on all 
3 shifts. Please Apply In Person. 
BLUE ISLAND PLASTICS, INCv 
1141 W. Veraumt, Oa lme t PaUf 
Appiicants Mušt Be Able To Speak 
And Understand English. 
Reikalingas 

NCR MACHINE OPERATOR 
South Water Market apylinkėje. 

Dirbti pilną laiką nuo 7 iki 2:30 vaJL 
Kreiptis į Craig 

TeL 82MM7 

Apsunoka akalbtU Hm, DRAUOB, 
nes Jts plsiMinsiU skattoaas Us> 
tuvių disarsJtk, gi skelbimų kai
tos yim 

AJLUMTNUM SIDING CREW 

Need exp«r. Aluminum svUng cf v*? ' 
Goofi pay. work 12 mo'i a T«sr. --
M.\iat have own Eųulpmeat. Socna 
En«rlish requlred. call ln BagUsV 

Mr. Berk — 871-1707 
- • • • • 

iiiiiiimifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiMiiiif 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
UV apraioma dr. i . Vaišnoros, MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 
Ksygo vra tik teologinė, ji dėl jdo 

oaių vietovių aprašymo Ir dėl Jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa-
nskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vle 
jovėmls. Knyga didelio termato, 440 
psl — kaina $3.00 Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
IIIHItHItHIUlUIIHIIIUIIUIIUIIUIIIHHIUII nVtHIHIIIIIIIHIHIII 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 
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Į KEYPUNCH OPERATOR 
= TOP STAKTTNG SALARY 

5 Excellent opportunity for Keypunch Operator skilled on 9610 kėy-
punch machines. Speed and aceuracy important We offer a highry 
eompetitive salary along with an outstanding oenefit package. 
all in modern pleaeant offices. 

C0NTACT TOM ENRIGHT 
į 6 4 7 - 7 8 0 0 

for immedlate 

DLM, INCORPORATED 
7440 N. NATCHEZ — N H J 8 , ILUNOIS 

An Baual Opportunity Emplor*r M'F C-*J 

/ 



SUTELKTOMIS PASTANGOMIS 
Komunistai reikalauja vergų darbo 

Komunistiniame pasaulyje me 
lsgmga propaganda yra kasdie
ninis reiškinys. Kartais i tą pro
pagandą spaudoje įsijungia ir 
aukštesnio rango komunistai, ku
rie iš komunizmo valgo duoną 
ir sako, kad jų krašto duona yra 
skaniausia, nes ją išaugino kol-
chozmmkai. Bet kolchozininkai 
tos duonos išaugina mažai, nes 
jos dar daug reikia įsivežti ir iš 
užsienio. 

Sovietų S-gos komunistai šven 
čia 60 metų sukaktį nuo komu
nizmo įvedimo Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose. Ta proga 
liaudis turi daugiau dirbti be at
lyginimo — soclenktynės. Kultū
ringame pasaulyje darbininkai 
uŽ antvalandžius gauna didesnį 
atlyginimą — pusantro karto ar 
net dvigubai. Bet komunistiniu 
kraštų valdovai to nemato ir sa
vo krašto darbininkams tų page
rinimų neįveda, nes komunistai 
nori savo liaudį laikyti skurde ir 
priespaudoje. Nenuostabu, kad 
Sovietų liaudies priešas yra ko
munistų partija. 

Komunistai save vadina pažan 
giais, bet gyvenimo praktikoje jie 
yra atsilikę. Jei Brežnevas dėvi 
užsieninės medžiagos maršalo u-
niformą ir prabangiai gyvenaj 
buvusiuose carų rūmuose, tai dar 
nėra pažanga. Ir Indijoje pra
bangiai gyveno macharadžos, o 
didžiuma gyventojų — baisiame 
skurde. Niekas Indijos nelaiko pa
žangiu kraštu. Žinoma, Indija 
yra daug pažangesnis kraštas už 
Sovietų S-gą dvasine prasme, nes 
Indijoje nėra komunistinės vergi-
jos. 

Klasinis antagonizmas 

A. Barkauskas, vienas iš pa
vergtos Lietuvos aukštųjų komu

nistų, savo straipsnyje "Sutelkto
mis pastangomis" rašo: "Social-
lizmui svetimas klasinis antago
nizmas ir komunistiniai visuome 
niniai santykiai formuojasi rem
damiesi demokratiniais, naujais 
metodais ir naujomis aplinkybė
mis, įgaunančiomis vis didesnę 
reikšmę..." (M.G.1977. Nr. 4 2 
p.). Barkauskas maišo komuniz
mą su socializmų. Laisvojo pašau 
Ko socialistai nėra komunistai ir 
jie savęs su komunistais maišyti 
nenori. A. Barkauskas sako, kad 
Sovietuose svetimas klasinis an
tagonizmas, bet ten labai pabrė
žiamos klasės: komunistai ir liau 
dis arba 5 ir 95 proc. krašto gy
ventojų. Komunistai gyvena pra
bangoje, o liaudis — skurde. Ko
munistai užima aukštus postus, 
gauna gerus atlyginimus, turi 
specialias krautuves, kuriose pi
giai nusiperka prekių bei maisto 
produktų. I tas krautuves negali 
užeiti liaudis arba 95 proc kraš
to gyventoju. Tas ir parodo, kad 
Sovietuose klasinis antagoniz
mas yra labai didelis. To nėra 
kultūringame pasaulyje, kurį ko
munistai kartais vadina kapitalis 
tiniu. Bet kai Sovietai nori iš JAV 
ko nors pigiai nusipirkti, jie JAV 
vadine ne kapitalistiniu, o eko
nomiškai išsivysčiusiu kraštu. 

Socialistinė demokratija 

Barkauskas sako, kad komunis
tiniai visuomeniniai santykiai 
formuojasi remdamiesi demokra
tiniais dėsniais. Taigi Sovietuose 
demokratija dar tik formuojasi. 
Kada ji susiformuos, kai Sovietai 
demokratijos reiškėjus sukiša į 
kalėjimus, lagerius, psichiatrines 
ligonines ar ištremia į laisvąjį 
pasaulį, Sovietuose demokratijos 
nebuvo 60 metų, nėra jos dabar 

C. Mošinskienė, atšventusi 102-tuosius amžiaus metus, su M. Strasdkne 
(dešinėje). Antroj eilėj Z. Strazdas ir Lukas ii Toronto. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
S t Petersburg, Ha . 

VAIŠES DR. KAZIO IR 
DALIOS BOBELIŲ NAMUOSE 

Dr. Kazys Bobelis su šeima 
galutinai jau persikėlė iš Chica-
gos į St. Petersburgą, Florido
je. Jis neseniai atidarė savo ka
binetą ir jau priiminėja ligo
nius. St. Petersburgo lietuviai 
labai džiaugiasi turėdami čia to
ki patyrusį ir praktikuojantį gy
dytoją. (St Petersburge gyve
na ir daugiau lietuvių daktarų, 
bet jie jau pensininkai ir gydy
tojo praktika neužsiima). 

Gruodžio 27 dieną Kazys ir 
Dana Bobeliai suruošė savo erd
viuose ir skoningai įrengtuose 
namuose šaunų priėmimą - įkur
tuves. Bobelių rezidencija yra 
prie vandens vienoje iš gražiau
sių St Petersburg vietovių, ap-
supta jūros įlanka ir kanalais. 
Nors Prartuvių dieną visoje Flo
ridoje lietus pilte pylė, bet į Bo-
balių subuvimą susirinko dau
giau kaip 60 kviestų svečių. 
Tarp senimo buvo matyti ir gra
sus būrys jaunosios kartos. Iš 
toliau atvykusiųjų vaišėse daly
vavo inž. Jurgis Bobelis (Kazio 
brobs) su keliais savo šeimos 

nariais iš Holden. Mass., dr. L. 
ir L Kriaučeliūnai su dukra iš 
Chicagos, Maurukai ir Razgai-
čiai iš Clevelando ir k t Buvo at
vykusių ir daugiau iš tolimesnių 
vietovių, net iš snieguotos Ka
nados. Svečių tarpe buvo trys 
lietuviai kunigai, gyveną S t 
Petersburge: preL J. Balkunas, 
kun. J. Gasiūnas ir kun, F. Da-
gutis, be to, daugelis vietinių 
lietuvių veikėjų bei Bobelių as
meniškų draugų. 

Svečiai gardžiavosi Dalios Bo-
belienės skaniais patiekalais ir 
gaivinosi "tauriais gėrimais". 
Per šį priėmimą buvo pasakyta 
daug gražių kalbų ir palinkėta 
Bobelių šeimai sėkmingų, svei
kų ir ilgų gyvenimo metų Kal
boms pasibaigus, svečiai sugie
dojo šeimininkams tradicinį "Il
giausių metų". PreL Balkunas 
savo turiningoje kalboje kvietė 
dr. Bobelį ir naujoje didelėje lie
tuviškoje kolonijoje neapleisti 
jam įprastos lietuviškos veiklos. 
Dr. Bobelis, atsakydamas į kal
bėtojų sveikinimus ir linkėji
mus, dėkojo visiems savo ir Da
bos vardu už atsilankymą Jis 
pažadėjo aktyviai ir toliau pri
sidėti prie lietuviškos dirvos 

ir nebus, kol tą kraštą valdys ko
munistai. 

Toliau jis rašo: "Pažangi so
cialistinė demokratija sudaro są
lygas pereiti į patį aukščiausią 
istorinį visuomenės tipą, įtraukti 
į valstybės reikalų tvarkymą pla
čiausias liaudies mases, sudaryti 
tobulesnes visuomenės organiza
cijas, politines formas ir institu
tus. Jos reikšmė ir pranašumai 
visu ryškumu atsiskleidžia, išsi
vysto socializmo sąlygose, kada 
proletariato diktatūra perauga į 
visaliaudinę valstybę. Teorija ir 
daugiametė tarybinio gyvenimo 
prktika įrodė, kad demokratija 
neįmanoma be socializmo..." 

Sakoma, kad komunistinė de
mokratija sudaro sąlygas pereit* į 
patį aukščiausią istorinį visuo
menės tipą, įtraukti į valstybės 
reikalų tvarkymą plačiausias liau
dies mases. Tas ir rodo, kad So
vietuose nėra jokios demokratijos, 
nes ir per 60 metų ten niekas ne
pasikeitė: viską valdo Maskvos po
litinis biuras su partijos sekreto
rium priešakyje. Taip buvo Stali
no laikais, taip buvo Chruščiovo 
laikais, taip yra ir Brežnevo lai
kais. Taigi komunistinė demo
kratija liaudžiai nieko nepadeda 
ir liaudis neturi jokių teisių į kraš 
to valdymą, nes ji neturi teisės į 
valdžios aparatą parinkti savo 
kandidatų. Tai viską vykdo tiktai 
komunistai. Žongliariavimas tik 
žodžiais yra komunistų specialy
bė, ir niekas už tai jų negali nu
bausti, nes jų rankose valdžia, 
spauda ir k t 

Pagaliau A Barkauskas pasako, 
kad komunistinė demokratija ru 
pinasi valdžios organų vaidmens 
didinimu. Ar valdžios organai ką 
geresnio padarys, jei pačioje val
džioje visą laiką sėdi tik komu
nistai, kurie vykdo partijos sekre
toriaus įsakymus. O toliau jis en
tuziastiškai sako: "Darbininkai, 
kolūkiečiai, visų liaudies šakų 
darbuotojai karštai atsiliepė į ko
munistų partijos kvietimą dirbti 
našiau, dirbti efektyviau.". Bet 
nepasako, ar komunistų partija 
atsiliepė į liaudies šauksmą: duo
kite duonos, duokite žmoniškes
nį gyvenimą, nepersekiokite 
mūsų tikėjimo, nelaikykite mūšy 
už geležinės uždangos, už prie
vartos stovyklų tvoros. Partija 
nepasakė, kad nuo dabar kiek
vienas darbininkas per dieną už
dirbs ne mažiau kaip 25 rublius. 
Kokia nauda sunkiai dirbti ir nie
ko už tai negauti. Taip baisiai iš
naudoja liaudį komunistiniai ka
pitalistai. Liaudis tai mato ir tyriai 
eina savo keliu, nes vergui svar
bu išsaugoti savo sveikatą, savo 
gyvybe, 

Ir komunistai neiis'yta 
komunizmo 

Barkauskas pastebi: "Ne pa
slaptis, kad daugelis moka pasi
naudoti savo teisėmis, tačiau ne 
kiekvienas sugeba atlikti stro
piai ir nepriekaištingai pareigas. 
Tai yra ne vien dėl to, kad kai 
kurie žmonės sąmoningai ven
gia pareigų, o dažniausiai dėl to, 
kad dar nepakankamai giliai su
vokiama vieta naujoje visuome
nėje... Salia puikių socialistinio 
darbo pirmūnų veiklos ir socialis
tinės gyvensenos pavyzdžių dar 
matome, kai pavieniai piliečiai 
netinkamai elgiasi buityje, pažei
džia darbo drausmę, visuomeni
nę tvarką. Pasitaiko, kad net ten
ka bausti vieną kitą pareigūną 
už valstybinių užduočių nevyk
dymą, valstybės apgaudinėjimą, 
gamybinių rodyklių prirašinėji
mą, priekaištauti už žemą garny 
bos kultūrą ir blogą prekių koky
bę. Pasitaiko ir kitokių nukrypi
mų nuo socialistinės gyvensenos 
ir dorovės normų". 

Cia Barkauskas pastebi, kad 
žmonės nemėgsta komunistinės 

santvarkos. Juk aukštesniuose 
postuose pareigūnai yra komu
nistai. Jei jau komunistai neturi 
dorinių normų, tai ko norėti iš 
vergų. Vienas net komunistas yra 
pasakęs, kad Sovietuose žmonės 
nebeturi vidinio balso, kurį žmo
nės turėdavo anksčiau (sąžinės). 
Žmonės, kurie atsisako Dievo, at
sisako ir sąžinės. Be Dievo są
žiningų žmonių išauginti beveik' 
neįmanoma. O išauginti visus 
žmones bedieviais yra komunistų 
svajonė. Todėl ir Barkausko 
šauksmas — sutelktomis pastan
gomis uoliai dirbkime komparti
jai — šios sukakties proga nu
eis balsu, šaukiančiu tyruose. 
Kam kolchozininkas eis dirbti 
partijai veltui? Geriau jis padir
bės savo darželyje, kur jis turės 
ekonominės naudos. 

Apie lenktynes rašo ir kitas 
Lietuvos komunistas, slavas Ju
rijus Rusenka, Lietuvos ministe-
rių tarybos pirmininko pavaduo
tojas. Jis savo straipsnyje "Socia
listinis lenktyniavimas — koky
bė ir efektyvumas" (M.G. 1977. 

JUOKAS 
ŽMOGAUS O&GANIZMį 

Mokslininkai tirdami, kaip 
juokas veikia žmogaus organiz
mą, pastebėjo akivaizdų jo po
veikį ne tik plaučiams, bet ir 
kitiems organams, nustatė, kad 
juokas patenkina fiziologines ir 
psichologines žmogaus reik-
praeities tragedijas, o viltis nu
mes. Tai ką gi gero daro žmo-

Nr. 6, 2 p.) sako: "Nepakanka 
vien mokslinių ir techninių prie
monių. Svarbi ir efektyvi prie
monė yra socialistinis lenktynia
vimas." Ir šis slavas, užėmęs 
aukštas pareigas pavergtoje Lie
tuvoje, duoda nurodymus lietu
viams, kaip jie net iki sveikatos 
nustojimo turi dirbti partijai ir 
okupantui. Tik lietuviškas san
tūrumas sulaiko darbininkus 
nuo skubėjimo dirbti partijai, ku
ri juos taip žiauriai išnaudo-. 
ja. Nenuostabu, kad Vakarų pa-j 
šaulio spaudoje Sovietų Sąjunga 
vadinama vergų kraštu. 

JJ. 
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nėms juokas? visi rasdavo iš ko pasijuokti". 
L Treniruoja plaučius. 2. Iš- Kitas gydytojas savo pastebėji-

valo kvėpavimo sistemą. 3. mais sako, kad juokas labai rei-
Tarai vožtuvas išleidžia susi- kalingas ligoninės palatose, kur 
kaupusias emocijas. 4. Suteikia pakliūva atsitiktinai nepažįsta-
progą išnaudoti energijos per- mi žmonės su savo ligos blogų 
teklių. 5. Naikina nuobodulį, nuojautų ir vienišumo psicholo-
6. Palengvina bendravimą. 7. gine našta. Juokas praskaidri-
Padeda nugalėti drovumą, įtam- na atmosferą, suartina žmones 
pą, susirūpinimą, 8. Padeda — tai socialinė juoko funkcija, 
žmonijai pakelti dabartį taip, — o kiekvienam atskirai pade-
kaip laikas padeda užmiršti da nugalėti ligą. 
šviečia ateitį. Juokas taip pat gali būti žmo-

Psichologas H. Riberis gydy- gaus psichinio sveikumo nožy-
tojų seminare yra pasakęs: mis, juk lengvai skiriame dirb-
" Juokas ir humoro jausmas yra tinį, įtemptą bepročio juoką, 
dvigubai svarbūs nenormalio- nuo natūralaus atviro, sveiko 
se, nehumoristinėse situaci- juoko. 
jose. Pavyzdžiui, karo metu ka- Psichologas dr. J. L. yra po
rininkai žinojo, kad jie dar gali tikinęs, kad "sugebėjimas juok-
kontroliuoti padėties situaciją, tis yra žmogaus prisitaikymo 
jeigu nepaisant purvo, nuovar- prie aplinkos rodiklis", 
gio, mirties ir pavojaus, karei- J. Mile. 

purenimo, kiek tai leis jam jo 
darbas ir išgalės. 

Subuvimo nuotaika buvo pa
kili ir smagi Skambėjo juokas 
ir traškioms kalboms nebuvo 
galo Prisiartino vėlyvas vaka
ras. Nors ir labai nenoriai, 
svečiai ėmė skirstytis, likdami 
šeimininkams dėkingi už taip 
gražias vaišes. 

Aldona S. Mfchefevtčieaė 

M. A. 

OLGA KREG2DIENĖ 
VARIAKOJYTS 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 7 d., 1979,1:15 vaL ryto, sulaukus 74 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Aulių kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Priklausė Biržų klubui ir Evangelikų Reformatų bažnyčiai 
Kūnas bus pašarvotas antrad., 2 vai popiet Petkaus Mar-

ąuetta koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Gedulingos apeigos bus koplyčioje antrad., 7 vaL vak. 
Laidotuves įvyks treč., sausio 10 d. iš koplyčios 11 vai. ry

to bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Giminės ir draugai. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2346. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So . California Avenue 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

• ; -

STEPONAS GERVE 
Gyveno Chicago, Illinois. Marąuette Parko apyl. 
Mirė sausio 7 d.. 1979, 2:20 vai ryto, sulaukės 66 

m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Kūnas bus pašarvotas antrad., 2 va i popiet Pet

kaus Manjuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks ketv., sausio 11 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Giminės ir draugai. 
Laid. direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

ĮjniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuntiiHiiinranHMMnuiiiiiuiiuiiiig 

įsigykite šią populiarią plokštelę 
RADVILA PERKŪNAS - LA GJOOONDA 

TURANDOT - AIDA - LA J O V Ė - ANDREi 
CARMEN - MANON - LESCATJT - P AGLIAOd 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 

T08GA f 

Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tsi viens populisrisusiu, pjtt*f*>fw^ Ksins sv psfsiunti-
mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4646 W. ttril S t , 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-^672 
2424 W. 69th STREET 1 e!. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RU0MIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

HMHi* 

Perskaitę "Draug*", duokite kitiems pasiskaityt 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5©th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympk 2-1003 
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X Jonas Rugys, Toronto, Ka
nada, aukojo 8 doL Ačiū. 

X Filomena ir Norbertas Ta-
ruliai, Chicago, UI, palinkėjo 
"Draugui" laimingų Naujų me
tų ir atsiuntė auką. Ačiū. 

X Zenonas Gobis, Kirtland, 
Ohio, pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo didesnę auką. Jis skel
biamas Garbės prenumerato-

X Akt. Jonas Kelečius 
sio 13 d. viešės Bostone, 

sau-
kur 

atliks programą Lietuvių Pilie- i n u m - u ž paramą dėkojame, 
čių dr-jos salėje. x A u k u P<> 5 dol. atsiuntė 

x Vykstančių į IV-jį jauni- j Veronika Gumauskienė,^ Domą 
mo kongresą Europoj narių re zas Tilvykas, Algirdas Šimuko-

nis, Stefanija Gasparaitienė, 
Danutė Cunningham, Rimantas 
Gražulis, A. M. Geminis, Ka-

gistracija pratęsiama ligi va
sario 16 d. Norį registracijos 
blankų prašomi kreiptis į būsti
nę telef. (312) 778-2200 ir 778- zimieras Griškus, dr. A. Baltich-
2201 arba 5620 S. Claremont, Gravrogkas, Juozas Rudzinskas. 
Chicago, UI. 60636. 

x Dr. Vaclovas ir Vida Tu 
masoninv Chicago, UI., maloniu j Lapinskas, D. J. Vizgirdienė, 
laiškeliu padėkojo už korteles ir I Liudvikas Kšečkauskas. Visiems 
šia proga parėmė savo dienraš-

! Justina Petkevičienė, S. Ada-
monis, Ged. Lapenas, Juozas 
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Trys pirmininkai. Iš kairės: Pas. Liet. Jaunimo kongreso rengimo komi
teto pirmininkas Andrius Šmitas iš Vokietijos, Pas. Liet. Jaunimo są
jungos pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė iš Kanados ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos pirmininkas inž. Vytautas Kamantas. 

SUSITIKIMAS SU JAUNIMO 
KONGRESO VADOVAIS 

Sausio 6-7 dienomis Chicago- j metu, kaip ir Jaunimo kongreso 
je su jaunimo atstovais ir su Pa- Į studijų dienos, vyks Europos lie-
saulio Lietuviu Bendruomenės {tuvių studijų dienos Belgijoje. I 

maloniai dėkojame. \ valdyba posėdžiavo Pas. Liet. j jas galima registruotis Jaunimo 
tį 20 dolerių auka. Dėkojame. x Dėkodami už šventines j Jaunimo sąjungos pirmininkė Ga- j kongreso komitete, nes vyresnie-

X Dr. Petras Gruodis, Chica-i korteles, P° ^ dolerius aukojo:' biją Juozapavičiūtė, atvykusi 
go, HL, atsiuntė Garbės prenu- j Feliksas Lapinskas, Justinas I Kanados, ir Jaunimo 
meratoriaus mokesti ir tuo su-' Šiugžda, L. Jaselskis, Stasys; rengimo komiteto pirmininkas 
stiprino savo dienraštį. Labai i Daržinskis. Walter ir Helen \ Andrius Smitas atvykęs iš Vokie-

Pahnke. Visiems maloniai dė-'. tijos. Lydimi PLB valdybos pir-
kojame. I mininko Vytauto Kamanto, sau-

X Aukų atsiuntė: po 3 dol. j sio 6 d. jie aplankė "Draugo" re 

JL A. VALSTYBĖSE 
Į 

— Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Bačkis per Amerikos Balsą 
Naujųjų Metų proga tarė žodį 
pavergtai Lietuvai. Priminęs 
pereitų metų žymesnius įvykius, 
Lietuvos atstovas tarp kitko pa
reiškė: "Baigdami 1978 metus 
prisimename, kad lietuvių išeivi
ja su pasididžiavimu gali tvir
tinti, jog ji gerai gynė Lietuvos 
laisvės bylą, pagrindines tautie
čių teises tėvynėje, lietuvybės ir 
tautinių tradicijų išlaikymą. JuoS 
apvainikavo, šalia kitų gražių 
siekimų, Pasaulio Lietuvių die-

JVOS pasiuntinybės vardu linkiu 
i nenugalimos stiprybės ir toli 
siekiančios vilties. 

— B. Paulionio, Cleveland, 
Ohio, žmona iš okupuotos Lie
tuvos dar neatvyko, kaip per 
klaidą buvo "Drauge" paskelb
ta, neįsiskaiČius j "Plain Dea-
ler" reportažą. P. Paulionis jau 
34 metai bando žmoną atsi
kviesti, bet vis be jokių pa
sekmių. 

— "Washington Post" laik
raštis įsidėjo skelbimą, rekla
muojantį liaudies šokių grupę, 
atvykstančią iš Sov. Rusijos. 
Grupių tarpe dalyvausiąs ir 

nomis Toronte bei anglų kalba j lietuvių ansamblis "Lietuva", o 

seselę Teresę paskaitai. Pas
kaita buvo labai kruopščiai pa
ruošta ir visiems paliko malo
nų įspūdį. Po programos prie 
Valdybos paruoštų vaišių visi 
pabendravo su dailininkais, 
tuo pačiu įsigydami nemažai jų 
darbų. Visus žavėjo gintariniai 
papuošalai, kurių netenka ma
tyti net paties gintaro tėvynė
je — Lietuvoje. Iš keramikos 
daugiausia akį patraukė stali
nės lempos, vazos, bei arbati
niai servizėliai. švenčių proga 
KLK Moterų dr-jos Montrealio 
skyrius paskyrė aukas mūsų 
spaudai — "Moters" žurnalui 
50 dol. ir Kanados savaitraš-

kuriame, kaip žinoma, buvo nu
kankinta tūkstančiai lietuvių. 

— Knyga "Lietuvių misijos: 
dešimtmetis Arizonoje" išspaus-: 
dinta pranciškonų spaustuvėje 

tuvai" bei "Tėviškės Žiburiams" 
— po 25 dol. (N. Bag.). 

URUGVAJUJ 
— Vytautas Dorelis, nenuils-

acm. 
x Jonas Stonkus, prieš iš 

vykdamas iš Chicagos atsiuntei x A U K B »W"nn*: P° 
"Draugo" spaudai palaikyti 20l ~ s t - Keblinskas, Fili Kapočius,j dakciją ir plačiai painformavo a-
dol. auką šiuo metu jis yra ap- i 0 n a Kulikauskienė. Marija Ge- i pfe pasirengimus Liet. Jaunimui 
sigyvenęs pas dukterį San Fran-1 gevičienė, Alfonsas Paskųs, Va-1 kongresui, apie artimuosius pla-
cisco, Calif. Už auką nuoširdus i c y s Rutkauskas; * i dol. - Sta- Į nus ir aktualiuosius reikalus, su-
a č . - jsė Sakavičienė; 1 dol. — Alf. i sausius su pasirengimu šiam di-

x Jonas Stočkus, Chicago, 
tų liepos mėnesi vyks Anglijoje 
ir Vokietijoje. 

Andrius Smitas painformavo, 

UI., stambesne auka įsijungė į 
"Draugo" Garbės prenumera
torių eiles. Maloniai dėkojame. 

x Jonas Talandis, Olympia 
Fields, parėmė savo dienraštį 
10 dolerių auka. Ačiū. 

x Leokadija Sutkus - Aqui-
no, Chicago, HL, atsiuntė malo-1 
nų laišką, padėkojo už korteles, į 
paprašė išsiųsti naująjį "Drau-, 
go" kalendorių ir atsiuntė 32 
dolerių auką. šiuo būdu ji la- | 
bai gražiai ir dosniai parėmė:, 
dienraščio leidimo darbus. "My-' 
liu "Draugą" ir mielai skaitau" 
— rašo ji. Maloniai aukotojai 
esame labai dėkingi. 

meninių parengimų. 
J klausimą, kaip eina komite— 

to darbai Vokietijoje, Andrius 
Šmitas atsakė, kad tai nėra leng-. 
vas darbas. Komitete dirba tik 
dvidešimt žmonių ir tie patys pa
siskirstę po atskirus miestus, nei 

Kuzmickas. Visiems dėkojame. I džiuliam įvykiui — ketvirtajam 
: Jaunimo kongresui, kuris šių me- i ar studijų suvažiuok kartu. Dėlto 

išleista šešių tomų Encyclopedia | t a į p p a t šokėjų grupė iš Sibiro, į čiams — "Nepriklausomai Lie-
Lituanica. Praeityje sunkiau
siais savo istorijos laikotarpiais 
lietuvių tauta visuomet drąsiai 
ir ryžtingai laikėsi su nepalau-

ykusi iš šiems ir negalintiems dalyvauti ^Hiriancnina T»- s^^rNono iio+™ L, , , „ , . . T , į ,• I i i~„; 
-; i . . "&,.- ,. J., . priklausoma, i r šiandieną lietu-. Brooklvne. Knygos medžiagą tarnas Urugvajaus het. kolom-
kongreso'įaunimo studnu dienose tikrai „.•_, M l f .1 i ( 1 4_ __i,_i- ™„„ ^,,« . , , . "1 ,,. ,. v, ' • •, ^ * • j - , «_» 

. , , , .. « , . . V1ai pakelia ir pakels visus sun-! surinko kun. Antanas Vahuška, • jos darbuotojas, del sveikatos bus jclomu dalvvauti bendrinėse i_„__,,_ , , „ J „„„;„!,.<-,. u~ ^„i Z . « , ., ^ ,. , . J J- t-̂ .- J--lietuviu dienose kuriose jau 26 pasiektų, ko jie, viršelį piešė dail. Jonas Pihpaus- i negalėdamas dirbti, pradėjo 
-ta karta bu< rimtu paskaitų ir t r o k š t a ' T a rP*autinėje arenoje! kas. Knyga turi 100 psl., labai I rinkti savo archyve esamą me-

dabar vyksta svarbūs įvykiai, i gausiai iliustruota. j džiagą ruošdamas Urugvajaus 
Kiek ir kaip jie atsilieps į tau-! — Kazys Norkeliūnas, Dept. į Liet. kultūros draugijos 50-čio 
tų likimą, žmogaus teises — a t - L f Modern Languages, Marist; sukakčiai (1979 m.) paminėti 
eityje paaiškės. Mums svarbu j College. Pougbkeepsie, N. Y., j parodą, kurioje atsispindės Uru-
turėti galvoje, kad įvykiai kei- j dUOs lietuvių kultūros kursą j gvajaus Uetuvių tautinė veikla, 
čiasi, bet didelės idėjos kartais < anglų kalba vasario 10 — balan- į — Mirė. Anupras Sinkevi-
tik pamažu, palengva įgyvendi- j džio 7 d. Jo rašinys apie Lie- j čius, Vladas Savickas, Kazimie-

visuomet gal lengvai dėl darbų n a m o 3 - Žengdami į Naujuosius j tuvą buvo išspausdintas Paugh- į ras Klimas, Bronius Druktenis, 
1979 Metus, sutikime juos su J keepsie Journal ir susilaukė gra- į Teofilė Kukanskienė, Marcelė 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
ŽUVO KELY 

D. D. Comey, Citizens 
better Environment organizaci
jos vadovas, 44 m., žuvo auto
mobilio nelaimėj Madison, Wis. 
Buvo baigęs Princetono univer-

vadovavo protestams 
| prieš atominių jėgainių steigi
mą vidurvakariuose. 

kad jau tiek Anglijoje, tiek Vo
kietijoje yra užsakytos kongresui 
reikalingos patalpos, salės susi
rinkimams, numatyti planai sve-

for | čių ekskursijoms, ypač Anglijoje. 
Laukiama tik užsiregistravimo 
norinčių dalyvauti, nes reikia iš 

komitete yra ne tik jaunimo ats-! 
tovų, bet ir vyresniųjų, kurie nuo-! -\,t 
širdžiai dirba, kad kongresas pa-! 
sisektu ir būtų reprezentacinis, i 
Dar sunkiau dirbti Anglijoje, kuri 
pasiskirstymas didesnis. Bet jie į 
dirba labai daug ir gerai. O susi-į 
domėjimas šiuo Jaunimo kongre- į 
su tiek Vokietijoje, tiek Anglijo
je, tiek ir kituose kraštuose yra 

viltimi geresnės ateities. Lietu- žių atsiliepimų. Profesoriaus i Paškevičienė, Ona Karpuškienė, 

anksto žinoti nakvynėms vietas į labai didelis. Visi nori pagel-' 
ir Anglijoje uždėti užstatus už | bėti ir gelbsti kiek kas gali dar-
nuomojamas patalpas. Vokietijo-1 bais ir pinigais. 

X Emilija ir Marius Kielai, 
Chicago, UI., atnaujino prenu 
meratą, užsakė "Draugą" vie-i 
nam asmeniui ir dar pridėjo 25 į 
dolerių auką. Jiedu skelbiami! 
dienraščio Garbės prenumerato 

GYVENTOJU PAJAMOS 
Pagal dirbančiųjų pajamų vi-j 

jdurkį Illinois valstija JAV-sei 
užima šeštą vietą 
toj — Nevada, paskutinėj — 
Maine. Aukštos pajamos yra 
Aliaskoj, bet šis apskaičiavi-

nais. Už didelę paramą m a l o - i ^ į ^ 3 3 ' , ^ 1 ^ V 0 J * 
niai dėkojame. 

X N. Leskauskas, Stone Park, 
m., atsiuntė Garbės prenumera-

pragyvenimo išlaidas. 

KOMPUTERIS DINGUSIEMS 

je tik pasirašytos sutartys, o įmo-į 
keti bus galima ir vėliau. 

Jaunimo kongreso studijų die
nų, kurios bus Annaberge prie 
Koelno, patalpos yra 180-čiai 
asmenų. Tarp jų bus 120 atstovų, 

Pirmoj vie-! dalyvaus (gal bus nutarta ir su 
j balsavimo teise) įvairių kraštų 
j jaunimo sąjungų pirmininkai, ki-
! tos vietos — spaudos atstovams ir 
• svečiams. Kongreso iškilmėse da-
j lyvauti bus kviečiami ambasa-
; doriai ir artimesnieji konsulai tų 
i kraštų, iš kurių bus jaunimo ats-

Chicagos poticija įsiveda kom- i tovų. Tikimasi, kad jų susidarys 
tos mokestį. Mielam 
esame dėkingi. 

rėmėjui ; puterių registraciją dingusių 
| asmenų. Tai padės išaiškinti 

taip pat nemažas skaičius. 
Gabija Juozapavičiūtė pranešė, 

pagrobimus ir nužudymus. Šių k a d i5 1 2 kraštų jau šeši yra išsirin-

Pas. Liet. Jaunimo kongresą 
rengia Pasaulio Liet. Jaunimo są
junga kartu su PLB valdyba, pa
aiškino G. Juozapavičiūtė. Visą 
technišką sunkųjį darbą atlieka 
Vokietijoje sudarytas komitetas, 
kuris tikrai daug dirba ir kongre
sui gerai ruošiasi. Finansinė naš
ta gula ant PLJS ir PLB valdy
bų, kurios yra sudariusios finan
sų telkimo komitetą su įvairiais 
padaliniais — komisijomis. Fi
nansų vajaus komitetui vadovau
ja PLB vicepirm. dr. A. Paulius, 
padedamas M. Šilkaičio Š. Valiu
lio, D. Gotceitienės ir daugelio 
kitų. Aukos pamažu plaukia, bet 
tikimasi, kad jų greitai atsiras ir 

X Dr. Aksutė Kudukytė -ipriemonių imtis paskatino b y l a j k e jaunimo atstovus kongresui iri daugiau, n e s Jaunimo kongresų 
Koebrich, gyv. Vokietijoje, Ka- į j 0 h n Gacy, kuris prisipažino Ju o s užregistravę. Kanada atsto- į pasisekimu, jų vaisiais ir vadovų 
ledų švenčių metu su šeima nužudęs daugiau kaip 30 jau- v u s y r a trinkusi, bet dar nėra į ateities lietuviškai veiklai paruo-
lankėsi Chicagoje ir ta proga 
Ateitininkų centro statybai pa
aukojo 100 dol. (pr.). 

X Pianisto Manigirdo Mote-
kalcio fortepijono kūrinių kon
certą* įvyks sausio 14 d., sek
madienį, 3 vai. popiet, Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. Visa pro
grama nauja. Visuomenė ma
loniai kviečiama gausiai daly
vauti, (pr.). 

X ' 'Kernavės" jubil. 
įvyksta sausio 13 d. Jaunimo 
centre. 7 vai. vak. punktualiai 
programa, vakarienė, Neo-Ld-
tuanų orkestras. Rezervaci
joms skambinti vakarais telef. 
496-8295 arba 245-4077. (pr.). 

X Dr. R. Povilaičio pacientę 
dėmesiui! Naujas kabineto ad
resas: 5780 Archer Ave., Chi
cago, m. 60638, tel. 767-7575. 

(ak.). 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė-
iMamiais jmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Pederal Savings, 2212 
We«t Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. <»k.) 

X Albinas Krarkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman Jkj 
Renshaw, Inc^ patarnauja ak- ' 
djų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi

me skambinkit* 977-7916. 

nuolių. 
AREŠTAVO GAUJA 

Du suaugę ir 7 jaunuoliai 

adresas: Kazimieras Norkeliū
nas, Dept. of Modern Langua
ges ,Marist College, Pougbkeep
sie, N. Y. 12601. 

— Zigmas Bucevičius ir Ona 
Galinaitytė priėmė mokterystės 
sakramentą šv. Alfonso bažny
čioj gruodžio 24 d. Baltimorėje. 
Kun. A. Dranginis palaimino jų 
ryšį. Giminės bei draugai su
sirinko į Lietuvių svetainę, kur 
pasveikino jaunuosius. 

— Klaipėdos krašto atvadavi
mo minėjimas rengiamas sausio 
13 d. Kultūros židinio mažojo
je salėje. Paskaitą skaitys klai 

Adelė Raugalienė, Stasys Paga-
rauskas, Marcelė Greškaitė. 

ŠVEDIJOJ 
— Pabaltijo institutas (Bal

tiška Institute) Stockholme or
ganizuoja savo penktąją moks
linę konferenciją, kuri įvyks bir
želio 14—17 dienomis. Lietu
vius šiame institute atstovauja 
Juozas Lingis. 

BRAZILIJOJE 
— Seneliams namelis, jau pa

statytas. Jis labai gražaus lie
tuviško stiliaus. Visam būriui 

paskelbusi. Taip pat yra išrinkti j Šimu niekas neabejoja. 
atstovai ir JAV-bėse, bet laukia-j PLJS valdyba veikia per įvai-
ma galutinių duomenų, balsų j rių kraštų jaunimo sąjungas, bet 

sekmadienį areštuoti Chicagos paskelbimo. Tikimasi, kad tuoj 
pietinėj daly. Pas juos rasta bus užregistruoti ir kitų šešių 
15 šautuvų, revolverių, kardas, | kraštų, tarp jų daugiausia turin

čių JAV ir Kanados, atstovai Jau
nimo kongreso rengimo komite
te. 

Be to, jau turėtų registruotis ir 
norintieji kongrese dalyvauti jau
nieji ir vyresnieji lietuvių visuo
menės atstovai įmokėdami penk
tadalį kainos, nes iki vasario 16 d. 
reikia galutinai susitarti dėl patai 
pų ir įmokėti užstatus. Kanadoje 
svečiai registruojasi Liet. Jauni-

skaičiavimų ir išrinktų atstovų Į žino, kad didžioji kongreso finan- mas ateities lietuviškiems dar-

filmų prožektorius, pavogtas iš 
Chicagos švietimo įstaigos. 

MIRĖ NUO GARŲ 
Garaže, sujungtame su na-

. „ i mais, buvo paliktas automobilis balius _ , _ 
i su užvestu motoru. Garai pra-
jsisunkė į butą ir nutroško C. 
iHorton, 78 m. ir jo žmona. 76 
į m., gyvenę 1006 Jasper, Mc 
Henry priemiesty. 

MIRTYS GAISRUOSE 
Sekmadienį trijuose gaisruose 

pietinėj Chicagos daly žuvo ke
turi žmonės. 

sinę naštą neš Kanados ir Ame
rikos lietuviai. Daugeliui kraštų, 
kaip Argentinos, Urugvajaus ats
tovams reikės apmokėti progra
mas stovykloje ir bent pusę ke
lionės, Brazilijos — pusę kelio
nės. Kolumbijos ir Venecuelos — 
tik programą. Kanados ir Ameri
kos atstovai gaus 100 dol. nuo
laida kelionei. Reikės apmokėti 
ir meninių vienetų keliones. Tai
gi šiuo Tietu apskaičiuojama, 
kad reikės ?r>ie 36 tūkstančių dol. 
tik šioms klaidoms. Ruošiamas 

mo sąjungoj, o Amerikoje • j kongreso vadovas. Ji paruošti y-
kongreso būstinėje Chicagoje, j ra apsiėmę Emilija ir Romas Sa-
Jaunimo centre. Į kadolskiai, bet jo išleidimas taip 

Kaip praneša kongreso rengi- j pat pareikalaus lėšų. Ryšių cent-
mo pirm. A. Smitas, tuo pačiu] ras yra paruošęs kongreso studi-

Vasario 16 gimnazijos mergaičių 
bendrabučio vedėja Marytė Damb-
riūnaitė-Šmitienė laukia savo mer
ginų sugrįžtant 

jų anketą kurią šį mėnesį gaus 
visi atstovai. Norima, kad visi 
duomenys būtų žinomi iki kong
reso. Tai ir yra dabartiniai mūsų 
rūpesčiai, baigė pirmininkė. 

PLB pirm. Vyt Kamantas dar 
pridėjo, kad Jaunimo kongresas 
nėra eilinis įvykis, o pasiruoši 

pėdietis dr. Jonas Stiklorius iš tautiečių atvažiavus iš San Pau-
Philadelphijos. Minėjimą ren-j lo» namelio pašventinimas įvy-
gia šauliai, ramovėnai, birutie- j k o spalio 27 dieną. Kai kurie, 
tės, savanoriai - kūrėjai, Mažo-! nusipirkę sau sklypus po 
šios Lietuvos Rezistencijos są
jūdis ir M. Lietuvos Bičiulių 
draugija 

— Mokytoju studijų savaitė 
šiemet bus liepos 7—14 dieno
mis pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine. Tuo 
norima sukviesti daugiau mo
kytojų iš šio rajono, nes šiaip 
jiem Dainavą pasiekti būdavo 
tolokai. 

1000 kv. metrų, taip pat pradės 
statyti vasarnamius. 

KiimmiiiimimniimmiimfinfHitimiB 
Paiki dovana — bet kurk 

proga! 

Popular Iithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA TR PAGRASINTA 
LAIDA 

bams. Kartu yra ruošimas vadų, 
kurie turės perimti darbus, kai 
vyresnieji jau nepajėgs jų dirbti. 
Todėl jau dabar reikia kongresu 
domėtis, jį remti, jam aukoti, 
darbais prie jo pasisekimo prisi
dėti, nes tai lietuviško gyvenimo 
tęsinys, kuris yra būtinas tauti
nei dvasiai išlaikyti. 

Reikia paminėti, kad Andrius 
Šmites, Vokietijoje, visą laisvą lai
ką skiria Jaunimo kongresui ruoš
ti. Jis ir jo žmona Marytė (buv. 
Dambriūnaitė) daug jėgų atiduo I Grudžio 3 d 
da ne tik darbui, bet ir infbrma- atnašavo šv. 
cijai paruošti. 

Gabija Juozapavičiūtė jau ke
lerius metus labai sėkmingai pir
mininkauja Pas. Liet. Jaunimo są 
jungai, kelis kartus yra aplan-

KAHAD0JE Suredagavo 
— KLK Moterų draugijos Juompina DMrfvardlen* 

Montrealio skyrius prasmingai ^ n , <Heoom Draugo spaustu* 
atžymėjo savo įsikūrimo su- į lileido septintą laidą Uos poplla-
kaktį. Gruodžio 2 ir 3 dieno- Į ri°» •irimo knygos. J. Dauivardie-
mis veikė dviejų dailininkų, t 
yra Birutės Dilkutės - Batraks 
iš Toronto keramikos ir Nor
berto Lingertaičio iš Bostono 
gintaro papuošalų paroda. Pa
rodas atidarė valdybos pirmi
ninkė Danutė Staskevičienė, ku
ri pasidžiaugė gausiu publikos 
dalyvavimu ir tuo pačiu parė
mimu draugijos pastangų kelti 
ir remti mūsų jaunimą, puose
lėjantį lietuvių liaudies meną. 

kun. J . Kubilius 
Mišias AV baž

nyčioje, o po jų salėje progra
mos metu pasakė trumpą kalbą, 
pakviesdamas neseniai atkeltą 
dirbti iš Putnamo j Montrealį 

aė vėl patikslino h- pagrailno iią 
laida naujais paruosimai*. 

Tai geriausia dovana naujom 
tmonom ar marčiom. Daugeli* ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu h* 
virimo. 61 knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose tr organiza
cijos*. 

Knyga yra labai grasiai IrUta Ir 
su spalvotomis Uiustracl tomis La
bai patogi vartojimui 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, niinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
minouj gyventojai pridėkite 20 

centų mokesčiams. 
MiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiimintiiniiHiiniuMi 

a->T'nn 

bus net tiems kurie yra dirbę 
panašius darbus, ruošdami anks-

j tyvesnius kongresus. Visu nuošir 
dūmu jiems padeda PT.B pirm. 

j V. Kamantas, vicepirm. V. Klei-
į za, jau aplankęs Europą, fi-
Į nansų komisijos pirm. dr. A. Pau

lius ir kt. Toks sutartinis darbas 
tikrai žada gerus rezultatus. Rei
kia tik dar didesnio visuomenės 
dėmesio, reikia ir aukų, ypač kad 
iki kongreso jau teliko tik šeše
tas mėnesiu. — P?. 

JONAS NARBUTAS 

| PTRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina 
5 su persiuntimu $9.50. -
| ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-lfHO I 
3 metų laikotarpi daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- 1 
3 džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. 5 
§ Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, s 
£ gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. 5 
s 5 
= Užsakymu* siusti: = 
f "Draugas", 4646 W. «Srd St., Chicago, m. 60629. | 
= Illinojaus gyventojai prideda esttra 46 e t taksų. 1 
" " ' """""""""mraiMiimiiiiii.H'iuiimiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiJ 
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