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Rumunija
ir
Jugoslavija

prieš
Maskvos

vyravimą

LAISVĖJIMO NUOTAIKOS 
NEPAŽABOTOS

Iš Vienos, Austrijoje, gautais 
JAV žurnalistų pranešimais, nors 
po Čekoslovakijos invazijos pras
linko šeši mėnesiai, tačiau rytų 
bei vidurio Europoje vis tebėra 
braškanti sovietų galia ir oku
pantams’ nepavyko pažaboti nuo 
1968 m. pradžios Prahoje įsivyra
vusias laisvėjimo ir “nacionali
nio komunizmo” nuotaikas.

Paaiškėjo, kad Rumunija su 
Jugoslavija siekia atmesti Mask
vos iškeltą “riboto suverenumo” 
sampratą, kuria pasinaudojant 
pateisinamas kišimasis į “sovieti
nės bendrijos” vidaus reikalus. 
Čekoslovakijoje tebėra pastebi-

Popiežius Paulius VI priėmė NATO gynybos tarybos suvažiavimo na
rius su jų šeimomis

Berlyno krizė nuolaidu kryptimi?

Nixonas: lauktina pasitarimų su Maskva
Prez. R. Nixonas vakar ir šiandien lankosi Londone — Pasitarimai Europoje naujos 
krizės Vakaruose ir naujų puolimų Vietname ženkle — R. Nixonas Briusely pažy
mėjo, laukiąs svarbių pasitarimų su Maskva — NATO ir europine Okio bendrija lau
kia JAV prezidento paramos.

R. Vokietija linkusi nuolaidai 
Velykų metu

BONNA. — Jei Prancūzijos 
- D. Britanijos santykių krizė 
pastaruoju metu aštrėja, tai, 
priešingai, vadinamoji “Berly
no krizė” teikia kiek prošvais
čių. Šiuo požiūriu, abi pusės, 
Fed. Vokietija ir R. Vokietija 
(jos užnugary Maskva) pasi
rengusios eiti nuolaidų krypti
mi.

R. Vokietija vasario 23 d.

J. Tito, Jugoslavijos prezidentas, 
šalia Rumunijos N. Ceausescu aš
trina ofenzyvą prieš Maskvą

mas pasipriešinimas okupacijai 
ir liberalinio režimo artėjimas 
prie Rumunijos n Jugoslavijos. 
Vengrija atsiriboja nuo “kietosios

krypties” okupantų
Iš rytų bloko kraštų, dalyvau

jančių Čekoslovakijos okupacijo
je, Vengrija traukiasi į “švelnių
jų” pusę ir vis labiau atsiriboja 
nuo “kietosios grupės” bloko 
kraštų, kaip Lenkijos, R. Vokieti
jos ir Bulgarijos.

Didelių pastangų nepaisant, 
Maskvai nuo praėj. rudens nėra 
pavykę “sukonsoliduoti” rytinės 
Europos erdvės nei politiniu, nei 
kariniu ar ūkiniu atžvilgiais. 
Vieningumu nepasižymi ir Co- 
mecon, rytų bloko ūkio organi
zacija. Nuolat atidėliojamos Co- 
mecon ir Varšuvos sutarties kraš
tų “viršūnių” konferencijos.

Arabas, laisvės kovotojas 
tinas Izraelio priešas

mir-

Svarbi Ceausescu ir Tito ofenzy
va prieš Maskvą

Vienas svarbiausių pastarojo 
meto įvykių šioje Europos erdvė
je, tai Jugoslavijos prezidento J 
Tito ir Rumunijos — N. Ceause
scu pagyvėjusi kova prieš Mask
vos pažiūras. Tiesa, Jugoslavija 
su Rumunija pačioje pradžioje y- 
ra smerkusios okupaciją. Tačiau 
abu kraštai pastaruoju metu jau 
nebesitenkina smerkę okupaciją, 
bet yra perėję į veiksmingą o- 
fenzyvą. Ji reiškiasi ne tik diplo
matijoje, bet ir spaudoje bei radi
jų pranešimuose.

Puolama minėta “riboto su
verenumo” samprata ir pabrėžia
ma, kad ji pavojinga socializmui. 
“Hegemonijos” sąvoka (ji nu
kreipta prieš Maskvą) vis dažnes
nė ir rumunų ir jugoslavų spau
doje.

Sovietų dalinių nėra nei Ru
munijoje, nei Jugoslavijoje.

Veiksmai suderinti

Rumunijos ir Jugoslavijos žy
giai prieš maskvinę hegemoniją 
aiškiai suderinti — jie prasidėję 
vasario m. pradžioje, Rumunijos 
ir Jugoslavijos prezidentams susi
tikus pasienio vietovėje Timiso- 
ara.

Vėliau sekė aštrios Ceause
scu kalbos Rumunijoje ir mėne
sio vidury Bolonijoje, Italijoje į

pasiūlė tokį sprendimą: jei bū
tų atšaukti kovo 5 d. V. Berly
ne numatyti Fed. Vokietijos pre 
zidento rinkimai, tai R. Vokie
tija leistų vakarų berlyniečiams, 
pirmą kartą po 3 metų, aplan
kyti savo artimuosius Rytų Ber
lyne. Pasiūlymas sovietų am
basadoriui tarpininkaujant, sek 
madienį perduotas kancleriui K. 
G. Kiesingeriui.

Kiesingeris du kartus tarėsi Su 
Carapkinu

STUTTGART. — Kancleris 
K. G. Kiesinger savaitgalyje 
dvi dienas priėmė sovietų am
basadorių Carapkiną. Pirmuoju 
atveju, šeštadienį, jis įteikė no
tą, kuria atmetamas sovietų pro 
testas rinkimų klausimu. Ta
čiau užvakar, vasario 23 d., 
Stuttgarte, tas pats Carapkinas 
kancleriui perdavė R. Vokieti
jos pasiūlymą, tiksliau, W. Ul- 
brichto laišką Bonnos užsienio 
reikalų vadovui W. Brandtui. 
Rašte pasiūlytas minėtas spren 
dimas: atšaukite rinkimus, mes 
leisime susitikti giminėms bei 
artimiesiems.

Fed. Vokietija siekia 

pastovesnio sprendimo

Kancleris Kiesingeris, pasi
kalbėjęs telefonu su New Yor- 
ke viešėjusiu W. Branditu, pa
reiškė naują Bonnos pažiūrą: 
Fed. Vokietijos vyriausybė su-

Vakar lankėsi Londone, 
ryt jau Bonnoje

LONDONAS. — Prezidentas 
R. Nixonas, užvakar atvykęs į 
Briuseli, ten nakvojęs ir vakar 
turėjęs pasitarimus NATO vyr. 
būstinėje, vakar apie 6 vai. va
karo Europos laiku (apie 12 
vai. dieną JAV rytų laiku) at
skrido į Londoną. Jį pasitiko 
min. pirmininkas H. Wilson, vy
riausybės nariai, diplomatai. 
Nors kelionė į miestą buvo nu
matyta helikopteriu, tačiau dėl 
blogų oro sąlygų teko keliauti 
automobiliu.

Šalia pasitarimų su Wilsonu, 
užsienio reikalų ministeriu M. 
Stewartu, visos valandos pokal
bio su įvairių profesijų britų 
piliečiais, prezidentą priėmė ka
ralienė Elzbieta H. Tai įvyko 
šiandien.

Ryt, trečiadienį, Europos lai
ku 9 vai. ryto Nixonas su pa
lydovais skrenda į Vokietijos 
KOelno aerodromą, kur jį su
tinka kancleris K. G. Kiesinger. 
Iš ten jis vyksta į Bonną.

Iškėlė pasikalbėjimų su Maskva 

reikalą

BRIUSELIS. — Būdamas NA 
TO būstinėje, prez. Nixonas są
jungininkams nurodė, kad rei
kiamu metu jis numatąs “su So
vietų Sąjunga aptarti visą eilę 
klausimų”, pažadėjęs prieš pa
sitarimus ir jų metu tartis su 
Vakarų sąjungininkais. Jis dar 
pridūrė, kad pasitarimai su Mas 
kva turį būti reikiamai paruoš
ti. Esą, jis pasiryžęs laikytis 
naujos krypties — nepranešti 
sąjungininkams apie padarytus 
sprendimus, bet šiuos vykdyti 
tik pasitarus.
Demonstrantai nebuvo gausūs

R. Nixonas Briuselyje tarėsi 
su karalium Baudouinu (jis kė
lė paramos neišsivysčiusiems 
kraštams klausimus), su min. 
pirmininku G. Eyskens, užsienio 
reikalų ministeriu Pierre Har- 
mel. Pasikalbėjimų svoris lietė 
Atlanto Sąjungą, jos stiprini
mą, karinius klausimus, buvo 
■paliesti ir rytų - vakarų santy
kiai. i į '

' -st i* Jsag 
r
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H. Wilson,
britų min. pirmininkas

tesnis sprendimas. Bonna lauk
tų, kad ryšiai tarp Vak. ir Ry
tų Berlyno vyktų ne tik Vely
kų metu, bet metus ar ilgiau ir, 
Ikad nelemtoji “gėdos siena” 
būtų atverta plačiau.

V. Berlyno burmistras Klaus 
ISčhuetz vakar pareiškė esąs pa 
sirengęs tais klausimais tartis 
su R. Vokietijos vyriausybe. 
Tuo būdu, krizė, kėlusi grėsmę, 
įžengė į naujų pasitarimų, gal 
ir nuolaidų, tarpsnį. Aišku, kad 
nuolaidoms pasiekti daug lemia 
ir grynai žmogiškieji sumefti-

Prezidento viešnagę bandė 
trukdyti aerodrome, net ant sto 
gų užlipę jauni demonstrantai, 
bet jie nebuvo gausūs. Daugiau 
buvo girdėti draugiškų šūkių, 
ypač, .kad JAV prezidento vieš
nagė Belgijoje buvo įvykis kraš 
tui, pirmasis tokio masto po 50 
metų, 1919 m. čia atsilankius 
buv. prezidentui W. Wilsonui. 
Tai pabrėžė, sklandžiai anglų 
kalba sveikinęs svečią, karalius 
Baudouin. Buvo jaučiamas ma
žo krašto prestižo patenkini
mas.

tiktų nusileisti, tačiau, tik tuo i mai, mažiau — politinių princi- 
atveju, jei būtų pasiektas pla- l pų pradas.

Nauji jos bruožai išryškės ne
trukus, kovo 11 d., Belgrade susi
rinkus Jugoslavijos kom. partijos 
suvažiavimui.

Maskva reiškia vis didesnį 
rūpestį

Klausiama, kodėl rumunai su 
jugoslavais kaip tik šiuo metu 
reiškia pasipriešinimą Maskvos

vykęs italų kom. partijos 12-sis, pažiūroms? Svarbiausia dėl Cekos
suvažiavimas, kurio metu abiejų 
kraštų delagatai — rumunas P. 
Nizil ir jugoslavas E. Kardelj — 
turėjo progos pasisakyti dėl Če
koslovakijos ir prieš sovietų “ri
boto suverenumo” sampratą. 

Pasitarimai su italais ir čekais

Italijoje viešėdami rumunų ir 
jugoslavų delegatai privačiai ta
rėsi su komunistų vadais ir su če- 
kų-slovakų delegatu, pažangio
sios krypties, Erbanu. Tie pasi
kalbėjimai reiškia, kad trims mė
nesiams prieš kom. partijų suva
žiavimą Maskvoje, Europoje jau 
organizuojama nemenka ideolo
ginio pabūdžio sąjunga.

lovakijoje pastebimos rezistenci
jos, kuri rylų bei vidurio Europo
je kelia naujas viltis ir sudaro 
naują klimatą. Kita nuomonė: 
puolimas—geriausia gynybos prie 
monė prieš Maskvos kietąją kryp
tį.

Kai kas mano, kad maršalas 
Tito ir prez. Ceausescu jaučia be
sikeičiančią istorijos tėkmę ir ma
no, jog jų veiksmai gali turėti į- 
takos ir Kremliaus vidaus politi
kai.

Tad Maskva naująja padėtimi 
nėra patenkinta ir reiškia didė
jantį susirūpinimą.

Rumunijos ryšiai su Izraeliu
Sovietų ambasadoriai Rumuni

joje, Bukarešte ir Jugoslavijoje, 
Belgrade šiomis dienomis lankė
si pas abiejų kraštų politinius va 
dus. Prieš kelias dienas Rumuni
joje lankėsi maršalas I. Jakubov- 
ski ir užsienio reik. ministerio 
pirmasis pavaduotojas, V. Kuz- 
necovas. Jų tikslas — paveikti y- 
pač rumunus, jiems priešinantis 
Maskvos vadovavimui.

Rumunija čia išsiskyrė dar 
Izraelio - arabų karo metu jai at
sisakius su Izraeliu nutraukti di
plomatinius santykius. Praėj. sa
vaitę Rumunija išsiuntė į Tel 
Avivą kultūros delegaciją, gi Bu
karešte atidaryta Izraelio moder
niosios tapybos paroda.

Trintis, nepasitenkinimas Mas
kvos politika, ūkio bei ideologi
niu spaudimu pastebimas ir kitų 
rytų bloko narių tarpe. Todėl ne
nuostabu, kad vienas rytų komu
nistų pareigūnas, į Vieną atvykęs, 
trumpai pareiškė: “Rusai turi 
sunkumų? Taip, dabar tik jų pra
džia...” V. A.

D. Eisenhowerio opera
cija - sėkminga

Gyvybei šiuo metu pavojus 

negresia

WASHINGTON. _ Buv. pre
zidentui D. Eisenhoweriui užva
kar padaryta sunki vidurių o- 
peracija. Ji buvo pavojinga, at
sižvelgiant į generolo amžių — 
78 m. ir į buvusius net septy
nis širdies priepuolius. Tačiau 
po operacijos, trukusios daugiau 
2 valandų, gydytojai (operaci
ją vykdė septyni specialistai) 
paskelbė, kad operacija visiškai 
pavykusi ir generolo sveikatai, 
bent šiuo metu, joks pavojus 
negresia.

Aktyviai seka kitus įvykius
Dar lėktuvui virš Atlanto 

skrendant, Nixonas buvo infor
muojamas apie komunistų puo
limus Vietname, apie b. prezi
dento Eisenhowerio ligą ir ki
tus klausimus. Vietnamo miestų 
apšaudymai laikytini kliuviniu 
kelionei, nes jie liudijo: dėme
sio centras negali pasitenkinti 
tik Europa, bet jis kreiptinas 
ir j Pietryčių Aziją. Vietnamas 
bus sumažinęs ir europinės spau 
dos dėmesį Nixono kelione. Pats 
prezidentas spaudai teužsiminė, 
kad, jei būtų reikalo, JAV-bės 
galinčios griebtis atkirčio Viet
name. Tačiau tai priklausys nuo 
kovų ar puolimų tolimesnės ei
gos.

Prezidentas susidūrė 

su suskilusia Vak. Europa

BRIUSELIS. — Tik atsiradęs 
Europos kontinente, prez. Nixo- 
nas susidūrė su suskilusios V. 
Europos bruožais. Dėl to, ne tik 
NATO, bet ir europinės Ūkio 
bendrijos nariai laukė, kad pre
zidentas pareikš savo paramą 
ligšiolinei karinei, politinei bei 
ūkinei struktūrai Europoje.

JAV spaudos atstovų Euro
poje nuomone, pora įvykių žy
miai pakeitė europinį vaizdą. 
Pirmasis jų, tai plačiai išgar
simas prez. de Gaidle 
mas britų ambasadoriui Pary
žiuje, Chr. Soames, siekti pla
tesnės ūkinės bendrijos Euro
poje, kuri, iš esmės, turėtų pa
keisti ūkio bendriją ir, svarbiau 
šia, išstumtų JAV įtaką.

Kitas nelauktas įvykis, tai 
britų gynybos ministerio, Denis 
Healey pasiūlymas: JAV priva
lo patikinti jų įsipareigojimą gin 
ti Europą atominiais ginklais.

Tai klausimai, kuriuos R. Ni- 
xonas vengia ir vengs viešai 
kelti, bet, neabejotina, aptarė 
Briuselyje ir vakar bei šiandien 
Londone.

KALENDORIUS

Vasario 25 d.: šv. Gerlandas, 
šv. Valburga, Margiris, Rasa.

Vasario 26 d.: šv. Aleksand
ras, šv. Izabelė, Jogintas, Jorū- 
nė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, temp. sieks apie 40 
ir daugiau 1. F., ryt — be paki
timų.

Saulė teka 6:32, leidžias 5:36.

Dr. H. Kissinger, 
drauge su Nixonu tariasi Europoje

Vietname
Spėja būsiant priešo ofenzyvai

SAIGONAS. — g. Vietnamo 
ir Vietkongo daliniai bei parti
zanai vakar puolė antrą dieną 
iš eilės, šį kartą raketomis ir 
minosvaidžiais apšaudė daugiau 
kaip 50 miestų bei sąjungininkų 
karinių bazių. JAV karinių 
sluoksnių žiniomis, tie puolimai 
galį reikšti pavasario ofenzyvos 
pradžią ir jų tikslas: siekti nuo
laidų Paryžiaus taikos pasitari
muose.

Priešas patyręs didelių 

nuostolių

P. Vietnamo prezid. Thieu pa
reiškė, kad priešo puolimai esą 
. Sy-nuo ggg.
tadienio vakaro patyręs didelių 
nuostolių, nes netekęs apie 1.000 
vyrų žuvusiais. JAV karių žu
vę apie 100, apie tiek pat ir 
P. Vietnamo vyrų.

Siūlys atnaujinti 
Š. Vietnamo bombardavimus
P. Vietnamo viceprezidentas 

Ky vyksta į Paryžių ir tikisi 
pasimatyti su JAV prezidentu 
R. Nixonu. Jis pažymėjo, siūly
siąs atnaujinti g. Vietnamo ori
nius puolimus, net ir Hanojaus 
neišskyrus. Jei būtų reikalinga, 
tai vykdytų ir P. Vietnamo a- 
viacija.

Pastarieji priešo puolimai ne
padarę žymių nuostolių. JAV 
aviacija neteko dviejų helikop
terių. Svarbiausios kautynės 
vyko į šiaurę ir į šiaurės vaka
rus nuo Saigono.

JAV numato protestuoti

WASHINGTON. — Ryšium 
su komunistų puolimais Viet
name, ypač visos eilės miestų 
apšaudymais, JAV vyriausybė, 
greičiausia, Paryžiaus pasitari
mų posėdy, numato protestuoti.

m :
Sldney Poltier

Dean Martin

Paul Nevvnian Julie Andrevvs John Wayne Clint Eastwood

Steve Jack JLenunon I.ee Marvin -w -r. mil, •
10 Hollywoodo aktorių, “Motion Picture Herald” žiniomis 1968 metais daugiausia patraukusių JAV fil
mų žiūrovų dėmesį. John Wayne 10-ties sąraše atsidūręs jau 19 metų, pirmasis — negras Poitier, gi Liz 
Taylor dešimtoje vietoje...
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu rastus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfleld Btvd., Chicago, UI. 60636

MARIHUANOS DRAUGAS — SAVOS 
ASMENYBES PRIEŠAS

— “Užeina toks noras svaigin
tis, rodos paskutini dolerį nuo 
Šeimos paimtum, kad tik save 
' '-nu patenkinimui...”

Didžiausia žmogaus vertybė 
yri jo pilna sveikata: kūno, pro
to ir asmenybės (jausmų, emoci
jų) tvarka. Ganėtinai sveikas 
žmogus rūpinasi visais trimis sa
vos sveikatos ramsčiais. Papaiku- 
sį mūsiškį lengvai pažinsi iš da
lino sava sveikata rūpinimosi. 
Štai vienas mūsų labai rūpinas 
savais rūbais, savo veido nute- 
pimu, visai nekreipdamas į ken
kimų sau neapsivelkant per šal
čius, kūno alinimu neatsakan
čiu maistu bei nesveiku gyveni-
mu: tokį greit visokios negalės1 ro penktosios premperos “Du bro-
pagauna, toks savo veido odos 
menksytę laikinai paslepia da
žuose. Tai kūniškoji mūsų svei
katos dalis.

Protą lavinti tik visiškas ne- 
dakepėlis apsileidžia. Blogiausia 
mums nutinka su asmenybės 
tvarkymu. Šis tai mūsų visų di
džiausias vargas: daugiausia mes 
visai apsileidžiame šioje srityje. 
Net dvasiškiai, gydytojai, moky
tojai, tėvai — tie žmonijos svar
biausi ramsčiai dvasinėj srityje- 
ir tie nevisada tinkamai pajėgia 
savą asmenybę teigiamai veik
ti savą jaunąją kartą. Mes vis 
po senovei mėginame žmogui 
padėti plepėjimu, o ne tinkamu

mosi. Ir tai blogybei ne galas. 
Vieną svaiginantį vaistą varto
jantis turi reikalų su tokių vais
tų pardavėjais ir tų vaistų varto
tojais. Taip ir plečiasi mūsiškių 
asmenybių naikinimas visu spar
tumu. Nesvarbu, kokiais keliais 
ateina blogis į mūsų tarpą, visi 
dar šiandien turime išeiti prieš 

darbu. Taip ir susidaro būriai be- jį, kitaip jis dar šioj generacijoj
sisvaiginančių jaunuolių - jie gy 
vena nusižiūrėję į savo vyres
niuosius. Su šiuo - pavasariu at- 
gimkime tiesai ir žmoniškam gy
venimui vyresnieji -be žodžių 
ims mūsų pavyzdžiu sekti jaunes
nieji. Tada ims tvarkytis mūsiš
kių įvairiopas svaiginimasis, į- 
skaitant ir kanapės vartojimą ap- 
sisvaiginimui. Nuostabūs buvo
me mes lietuviai Lietuvoje kana
pių pas kiekvieną ūkininką bu
vo daržai, o nė vienas žmogus 
kanapėmis nesilinksmino, nes 
savoje asmenybėje buvo nepalū
žęs Tik kartais žąsiukus, mus
mirėmis apsinuodijusius, į kana
pes įmesdavo atsigaivinti: kana
pių nuodai veikė priešinga kryp
timi musmirių nuodams.

Įpratimas lieka įpratimu 

kanapėmis besisvaiginant

Kanapėse esanti marihuana 
nesukelia fizinio prie jos prisiri
šimo, kaip tai padaro heroinas, 
morfinas ir kiti narkotikai. Kū
nas nesidaro priklausomas nuo 
tolimesnio nuolatinio marihu
anos vartojimo— nesukelia pri
klausomumo (dependence, da
bar nevartojamas medicinoje žo
dis adiktas -addiction). Kol kas 
manoma, kad kanapes vartoda
mi apsisvaiginimui žmonės neį
gauna pakantos šiems nuodams- 
neprisieina jiems didinti marihu
anos dozės, kad susilauktų tą pa
tį poveikį. Nutraukus kanapėmis 
svaiginimąsi nesusergama jokia 
kūno negale. Bet už tai su kana
pėmis yra kitas didelis blogis, psi
chologinis prie jų pripratimas: 
imama kanapėmis reguliariai 
svaigintis. Žinoma, dar daugiau 
reikia moksliškų žinių apie mari
huanos padaromą žalą kūnui, 
asmenybei ir socialiniam gyve
nimui.

Nuo marihuanos per draugus 
kopiama prie narkotikų

Prieš dvejus metus atlikus tyri
mus su narkotikų vartotojais, su
sekta, jog 80 proc. jų anksčiau 
buvo vartoję marihuaną. Dides
nį skaičių marihuanos vartotojų 
ištyrus, pasirodė, kad tik keletas 
jų griebėsi morfino, heroino ir 
kity narkotikų vartojimo. Neras-

Dail. Juozas Kiburas pertraukos 
! metu beruošiant Alvudo Vaikų teat

liukai’’ dekoracijas.
ATSAKYMAS. Šis skyrius yra 

labai gerai nusiteikęs galėdamas 
Nuotr. inž. Ks. Kauno, savo skaitytojams jau keleri me

tai pateikti naujausius, dar Chi
cagoje gydytojų nevartotus, vais
tus prieš arteriosklerozę, nešan
čius geriausius padarinius. Skai

ta tiesiogines sąsajos tarp mari
huanos ir narkotikų vartojimo.
Tik čia visi tyrinėtojai pastebi, j t“ H^ėl “blauzdose skau-
jog vieno svaigimmuisi vartoja-! gmii negalėdavo iš automobilio 
mo vaisto naudojimas veda prie ramiai . saVQ namusįeiti> dabar 
kito — daug stipresnio svaigini- valkSčioja šešiolika blokų dai-

mus mirtinai sužalos:

-Be asmenybės sužmoginimo 
bausmės nieko gero neatsieks
Pagal veikiančius šiame kraš

te federalinius įstatymus, yra di
delis nusikaltimas (felony) ma
rihuaną laikyti, kitam jos duoti 
ar pardavinėti. Daugelyje šio 
krašto valstijų marihuana lai
koma narkotiku. Tuo ją laiko ir 
federalinė valdžia. Pirmą kartą 
šiam įstatymui nusikaltus, fede» 
raliniai įstatymai numato sekan
čias bausmes: nuo 2 iki 10 metų 
kalėjimo, ir dar galima bauda iki 
$20.000. Kalėjimas ilgėja Su pa
kartotinu nusikaltimu: antrą kar
tą nusikaltus — nuo 5 iki 20 me
tų, trečią kartą ir už tolimesnius 
nusikaltimus: 10-40 metų. Pir
mą kartą sugautas pardavinė
jant marihuaną gauna kalėjimo 
5-20 m. ir baudos iki $20.000, 
antrą kartą bei daugiau nusikal
tęs: 10-40 metų kalėjimo. Jei vy
resnis negu 18 metų amžiaus 
žmogus parduoda marihuaną 
jaunesniam negu 18 metų asme
niui, jam gresia bausmė nuo 10 
iki 40 metų kalėjimo ir arba bau
da iki $20.000, nepaleidžiant to
kio už jokį užstatą. Bandymo lai
kas (probation) tokiems taip pat 
negalioja. Taip pat tokie neat
leidžiami nuo bausmės.

IŠVADA: Nesakykite tėvai vai
kams, kad marihuana veda prie 
įpratimo kaip tai daro morfinas 
su kitais narkotikais. Vaikai tai 
žino ir jie neteisingai kalbančius 
tėvus palaikys nenusimanėliais. 
Pabrėžkime vaikams psichologi
nį priklausomumą prie svaigalų 
juos reguliariai vartojant. Antrą 
dalyką irgi teisingai tėvai turi 
vaikams iškelti: tai narkotikų 
vengimas. Tokia kompanija su 
narkotikais veda vaiką prie nar
komanijos, nors pati marihuana 
neturi tiesioginio ryšio su narko
tikais. Galutinos pasėkos yra tos 
pačios — todėl marihuana į ran
kas neimtina. Šitokio gėrio pa
sieks vaikai tada, kai suaugusie
ji neims cigaretės į ranką. Pradė
kime nors baigdami savo amžių 
būti tikrais tėvais, gydytojais, 
mokytojais bei dvasiškiais. Ne 
liežuviu, bet pavyzdžiu rodykime 
savo vaikams kelią be narkotikų. 
Sava asmenybe stenkimės tapti

tikrais žmonėmis. Prašykime spe
cialistų pagalbos tuo reikalu. 
Tvarkykimės su savimi — turi
me dabar pradėti apseit be ta
bako. Tada lengviau mūsų jau
nimui bus apsieiti be marihua
nos. Tai gyvenimo faktai. Jų ne
gali paneigti nė vienas bent kiek 
sava galva gyvenantysis.

PASISKAITYTI: Public He
alth Service Publication No. 
1829.

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

CINKO SULFATAS PRIEŠ 
ARTERIOSKLEROZĘ:
m

Klausimas: Prašau, p. gydyto
jau, paaiškinti, kaip mums gintis 
nuo arterio sklerozės, kuri taip 
daug žmonių peranksti numari
na. Sako, nuo tos ligos nėra vais
tų. Tamsta skelbėt šiame sky
riuje apie vaistus prieš šią ligą, 
tik nebepamenu kokiuos. Iš ank
sto dėkoju.

nuodami — taip jiems palengvė 
jo arteriosklerozė kojose nuo cin
ko sulfato kapsulių (Zinc Sulfa
te Capsules, 220 mg. kiekviena, 
po tris per dieną, pavalgius).

Buvo lietuvių gydytojų globoj 
esančių vaistinių, kurios to vais
to negamindavo, dėl jų nežinoji
mo, kad cinką galima imti į vi
dų —• iki šiol jis buvo naudoja
mas išoriniai žaizdas gydančiose 
mostyse. Dabar, kada Peoria, III. 
esanti vaistų firma (Schlicksup 
drug Co., Ine. Peoria. III., 
61602, 420 S. W. Washington 
Str.) pradėjo tą cinką gaminti 
raudonose kapsulėse tokioj pat 
dozėj,’ tai nei tos vaistinės, 
kur pirma negamino tų vai
stų, pas čia rašantį teiravosi mi
nėtos firmos adreso. Dabar mi
nėtos cinko kapsulės jau gauna
mos visose vaistinėse, o kuri dar 
neturi — parodykite čia paduo
tą adresą.

Visi lietuviai, 50 metų sulau
kusieji ir bet kokius arterios 
klerozės ženklus turintieji galvoj, 
širdy, kojose, inkstuose..., turėtų 
su savo gydytojo pagalba vartoti 
prie seniai vartojamų vaistų dar 
jr šias cinko kapsules. Jas minėto
ji firma-pavadino ORAZINC. 
Tokiuo vardu (raudonos kapsu
lės) prilygsta iki šiol šio skyriaus 
patarimu vartotoms ir vaistinė
se gamintoms baltos spalvos 
kapsulėm. Gerėja žmonės po šir-

Dr. C. Wafton Lillėhei. New Yorko 
daktaras, yra gavęs iš vieno auko
tojo širdį, inkstus ir kitus orga
nus. kurie buvo persodinti šešiems 
pacientams. Jis teigia, kad orga
nų perkėlimas bus greitu laiku 
įmanomas visame krašte.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. G3rd Street 
Tel, WA 5-4787

DIABETINIS MAISTAS EB GAMINIAI

Tik taip įtemptai praktituodamas 
Alvudo Vaikų teatro režisierius ir 
iirektorius akt. Aitas Brinką įga- 
ina visokio pajėgumo vaikus su- 
/aidinti savus vaidmenis 3 v. “Du 
oroliukai’’. Nuotr. inž. K. Kauno 
Technikas Stanley Lebar demons
truoja specialias televizijos kame
ras, kuriomis Apollo 9 astronautai 
?alės persiųsti vaizdus į žemę. 
Aparatai galės perduoti vaizdus ir 
tamsoje.

dies atakų šias kapsules naudo
dami. Jas vartokime visą amžių. 
Sekantį kartą pranešime apie 
cinko naudą žmogaus kūnui.

Antras vaistas •— dar nepaga
mintas prieš sklerozę — yra gy
vulių kremzlėse. Jų dabar jau 
daug naudokime — apsisaugosi
me nuo perankstyvos sklerozės. 
Vaistas bus pagamintas už kele- 
rių metų — panašiai, kaip buvo 
su cinku. Mes, lietuviai, naudoki
mės to vaisto nauda dar prieš 
jam vaistų rinkoj pasirodant. 
Tai CHONDROITIN SULFU- 
zlių. Visų gyvių kremzlėse yra 
tas vaistas žaliavos pavidalo. Čia 
tinka kiaulės ausų kremzlės ir vi
sos kitos kremzlės, sakysim šal
tienos (neriebios) pavidale. Čia 
paduodame lietuvės Elenos Mar- 
kienės iš Melrose Parko receptą: 
ji savo mylimą vyrą nuo 
sklerozės saugo šitokia rolia- 
da: suvyniotas kiaulės ausis iš
verda prieskumiuose, atšaldo ir 
po dalelę tokios roliados skaldo 
savo vyro sumuštiniams. Paduo
kit kitos šeimininkės savą krem
zlių naudojimo būdą. Prisiųs- 
kit foto — įdėsim. Cinko sulfa
tas mažina ir cholesterolį krau- 
juje. Taigi, nieko nelaukdami 
pradėkime, savų gydytojų talki 
narni, sėkmingiausiai dabar ati
tolinti nuo savęs arteriosklerozę.

Trečias būdas šalinti nuo sa
vęs perankstyvą arteriosklerotinę 
giltinę — tai naudojimas rūgu
sio pieno pasukų. Jsiveisusios tin
kamos bakterijos mūsų žarnyne 
sumažins riebalų įsigėrimą į mū
sų kraują. O mažiau turėdami 
riebalų kraujuje, rečiau gausime 
širdies atakas bei kitas ąrterios- 
klerozės pasėkas.

Ketvirta — gydydamasis tu
rimų negerumų: nutukimo, cu
kraligės, pakelto kraujospūdžio, 
perdidelio jautrumo — įsitempi
mo, metimas rūkymo ir įprati
mas į sveiką darbą, gyvenimą ir 
poilsį. Pabėgę nuo Sibiro, neužsi
darykime čia savame dolerinia
me bei apkalbų Sibire. Tai dar 
blogesnis Sibiro pakaitalas tas 
mūsų įvairiopas asmenybėmis su
menkėjimas.

Penkta — gydykis pas savo gy
dytoją nuo sklerozės dar ir visais 
senesniais būdais: čia vietoje bus 
vartojimas česnako, jodo gami
nių, išplečiančių kraujagysles 
vaistų (Cardilate, Cerebro -Ni- 
cin, Pavabid ir kit.) Patartina se
nesniems nuo kraujo krešėjimui 
palinkimo vaistai -Hep Nine-B 
ir kit. vaistai. Kraujo cholestero
lį mažinančius vaistus vartokime 
tik visus minėtus naudingus 
gydymosi būdus išpildę. Tik re
tais atvejais prisieis imti Atromid 
S ir kitas panašias tabletes krau
juje čholeaterolio sumažinimui. 
Riebalus tvarkyti reikia pirmiau
sia tvarkant savą asmenybę -

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

atsisakant įvairiopo persivalgy
mo, persigėrimo ir persikalbėji- 
mo-persitempimo.

Vidurio kelias geriausia kiek
vieno mūsų sveikatai išeitis.

KOLUMBIJOS LĖKTUVAS 
NUGABENTAS Į KUBĄ

l Ne tik Amerikos, bet ir kitų 
ikraštų lėktuvai kartais nukrei
piami į Kubą. Neseniai SAM 
kompanijos lėktuvas, su 43 ke
leiviais skridęs iš Baranųuillos

i į Kartageną, taip pat buvo pa
juktas Kubos link, kai vienas 
iš keleivių, įėjęs į įkalbiną, pri
vertė pilotą į Kubą skristi. Lėk
tuvas pasuko Kubos kryptimi ir 
nusileido Santjago aerodrome. 
Tai septintas Kolumbijos lėktu
vas, laike paskutinių 11 mėne
sių nugabentas į Kubą. Iki šiol 
buvo grobiami tik Aviancos 
kompanijos lėktuvai. Lėktuvą 
pagrobė buv. policijos tarnauto
jas, dirbąs Baranųuillos aero
dromo apsaugoje. Lėktuvu skri 
do ir vienas lietuvio muzikos mo 
kytojo Jono Kaseliūno mokinys. 
Pažymėtina, kad šis lėktuvas 
buvo plačiai žinomas: juo yra 
skridęs Kolumbijos prezidentas.

k. kl.

REMIA BIAFROS AUKAS

Argentinos katalikių moterų 
organizacija, praklausanti pasau
lio moterų organizacijų centrui, 
paskelbė visuotinę maisto, vais
tų ir lėšų rinkliavą Biafros vai
kams ir kitoms Ikaro aukoms 
padėti. Virš 100.000 pezų jau 
įteikta tarptautinei artimo glo
bos Caritas Intemationalis or
ganizacijai.

T E L E V I Z ĮJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
lai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
(iiiiiiMiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

A. ŠBŠU ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visu rflčlij storus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra "tuck- 

Vtpolnting”. Pilnai apsidraudė, 
darbas garantuotas
IA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Ofisas 3148 West 03rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezld.: 3241 West ««th Plaoe
Tel.: REpubUc 7-7868

0R. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8: tve- 
čiadieųlals uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 West «3rd Street
Kampas 63-čios Ir Californla 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbr<x>k 5-3048
Rezld. Telef. 230-4688

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimu: 
jei matai liepia, skambinti HU 8-8223

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

3858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DR. C. K. BOBELIS
Inksto Ir šlapumo tekų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

* Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:0(0, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00. 5
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Tel. ofiso HE 4-5849, res. 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treė. Ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadte- 

nala 1—9 v., šeštadieniais 10-1 n n. 
Ligonis’ p<-itmatn< pagal .usltarluią
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Mst Street 
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad Ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Oda 785-4477. Rez. PR 8-6000.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINM LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6440 So. PulOAkl Rood
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
> Akušerija ir moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA 1AKŠEVIŠIUS
JOKIA

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt Ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71»t Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta-

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

8844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir bato tel. OLymplo 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 40th Court, Cicero
Vai. kaadlen 10-12 ir 4-T. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

TeL REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.už^ąrytĄ.
TeL ofiso Ir buto OLgmnAo 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KftoCKIU m VAIKU LIGŲ

MEDICAL ŠIAUDINO 
.7156 South Weetern Avenue

Pirmad., antrad., kotvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vaj. Iki 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakarą Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki t vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 280-2019

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. PR 8-7778. Rea PR 6-4789

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 68rd Street

Valandos: ^plrm., ketv., 6-^.g vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

1• Redakcija dirba kasdien § 
8:30 — 4:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Res. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė kampos) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
ReJHs'* • •

ASSOCIATE OPTOMETR18T8 
Lietuviškai kalba

PR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akla. Pritaiko akinius I.
•’contact lenses”.

Valandos pagal susitarime
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tet Ofiso PR 6-78OO; Namu 925-T60T
I ' 5150 So. Danien Aveniu.

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais užduryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS «’ 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treė. b 
Seštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC, ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso ir rezidencijos]
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet
ketvirtad. nuo 0—8 vakaro 

Ofiso telef. 770-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRtlROUA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, H

Kabineto tel. 687-2020 
Namo tęL 830-1071

Vizitai pagal susitarimą

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 83rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRoveblU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki S y. v«.lr 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir ehlrunrila
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: to— 8 v. v., penktad 10—1: 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryte 

Rezld. teL tt’A 5-3009

DR. VTT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTLKA IR MOTEI

Ofisas Ir rez. 2652 W, 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet ir ki 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128, Namu GI 8-61

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Pribnlnėja ligonius tik nusltarui 
VaL: 2—4 p. p. tr «—8 ▼. vok.

-------Trečted. ir Seštad. uždaryte
Tel. PRospect 6-0466

DR. ONA VAŠKEVIŠIUS
< V A AK

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenne

Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 i 
vak.. penkt ir šeštad. 2—4 poi

Ir kitu laiku pagal gusltariwi<

Tel. ofiso PR 6-6446, no. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8X07 West 71st Street 
Vai.: 8 iki 4 v. p. p. ir 7 Utį 8 v v 

Treč. Seštad, pagal susitarimą

Ofiso tet 767-2141. Namu 686-4856

DR. PETRAS ZUOBt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pnlasld Rood
VaL: pirmad., antrad., penktad



Pavergtųjų alsavimas ir

DARBAS
Lietuva neteko tūkstančių 

tautinių ir religinių simbolių. 
Sugriauta nemaža ir senų, dar 
D, Lietuvos kunigaikštystės 
laikų pastatų. Kita dalis jų iš
niekinta, paverčiant juos kar- 
vidėmis, kiaulidėmis, sandė
liais ar kitais “ūkiniais pasta
tais”. Tiesą, žinome, kad kai 
kas buvo ir restauruota. Ta
čiau tai pavyko padaryti tik 
“per rusų rankų tarpus”. Jei
gu ir pavyko iš dalies restau
ruoti Trakų salos pilį, tai tos 
pačios pilies tolimesni darbai, 
lygiai kaip Trakų psiasalio, 
Kauno, Biržų ir kitų panašių 
paminklų atstątyipo darbai su
stabdyti, restauruotojai Mask
vos vadovų buvo skaudžiai iš
barti, apkaltinant juos “feoda
linių paminklų atstatymu”. 
Dar skaudesnio likimo susilau
kė ir tebelaukia daugybė baž
nyčių; jos atimtos iš tikinčių 
bendruomenės, apleistos, netai 
somos, kiaurais langais ir sie
nomis ar stogu, baigia nykti 
ir reiks jas nugriauti “kaip 
pavojingas” praeiviams. Vis 
tai “lietuvių nacionalinės ap
raiškos”.

*

Už šias ir kitas lietuvių “na
cionalines apraiškas”, tiksliau 
už labai silpną rusų batu prie 
žemės prispausto lietuvio al
savimą, Maskvos “Pravdoie” 
lietuvius skaudžiai išbarė, tiks
liau rusams įskundė Maskvos 
samdinys Genrikas Zimanas, 
mums žinomas kaip lazdi jiškis 
žydelis, niekad nenriklausęs 
prie tų Lietuvos piliečiu — 
mūsų krašte gyvenusių žydų. 
kuriems krašto, juos maitinu
sio, reikalai buvo iu pačių rei
kalai. Minėtas Zimanas, dar 
nepriklausomybės metais mū
sų universitete išsimokęs tei
sininku. diibo prieš Lietuva ir 
kurį laiką buvo kalintas. Už
ėmus Lietuvą rusams, kaip iš
tikimas samdinys drauge su 
okupantais griovė mūsų kraš
to laisve ir tvarką, skundė mū
sų tautiečius rusams. 1941 m. 
birželio 22 d., prasidėjus ka
rui. drauge su savo darbda
viais susmek) pabėgti į Mask
vą, bet 1943 m., drauge su ru
sais teroristais, buvo nuleis
tas i mūsų žemę kaip vienas 
iš “LKP CK operatyvinės gru
pės” vadovų, duodamas nuro
dymus ir kitiems teroristų bū
riams. Jo ir jo bendrininkų 
“rūpesčiu” daugelis ramių Lie
tuvos žmonių karo metu ne
teko gyvybių.

Ne ant kieno kito, o tik ant 
G. Zimano kaip “grupės va
do” ir jo bendradarbių sąžinės 
guli ir 119 Pirčiupio kaimo gy
vybių, kurias 1944.VI.2 sunai
kino vokiečių naciai drauge su 
visais kaimo trobesiais po to, 
kai Zimanas su savo vyrais 
Rūdninkų girios pakraštyje, 
netoli šio kaimo nužudė kelis 
vokiečių kareivius ir tuo išpro- 
vakavo jų labai žiaurius ir mū
sų tautai be galo skaudžius jų 
veiksmus.

Pokario metais G. Zimanas 
liko Maskvai dar labiau pati
kimas ir, kaip didelis antilie
tuvis, buvo rusų patikėtas bol
ševikų oficiozo, taigi didžiau
sio dvasinio nuodytojo, vyr. 
redaktoriaus pareigoms. Daug 
lietuvių kraujo ir mūsų tau
tos kankinių ašarų guli ant G. 
Zimano sąžinės, jeigu ją sąži
ne dar galima vadinti. Bet to 
jam dar maža — jis nuolat ieš
ko būdų, kaip nelaimingos tau 
tos padėtį pabloginti. Taigi ne- 
pripuolamai “oficiozo” redak
torius savo mintis apie taria
mai “kylantį lietuvių naciona
lizmą” išdėstė ne savo laikraš
tyje, o Maskvos “Pravdoje”, 
tuo norėdamas sunaikinti ir 
taip jau Maskvai pakankamai 
atsidavusius lietuvius kęrpu- 
nistus. Ątrodo, kad mauras 
savo darbą žino. m. p.

MAURO
Apie rusiškąjį kolonializmą 

arba ncokolonializmą mes esa
me ne kąrtą rašę, bet rašome 
ir rašysime, nes ši sistema ne
siruošia pasitaisyti ir pranyk
ti, kai po II pasaulinio karo 
pranyko kapitalistinių kraštų 
kolonializmas. J:s išnyko kaip 
kitos atgyvenusios sistemos, 
sakysime, feodalizmas.

Laikyti tautas pavergtas, 
primesti joms svetimą kultū
rą. išrauti tautinius papročius 
reikalui naudoiant privatinės 
nuosavybės atėmimą, nužmo
ginimą ir deportacijas bei žu
dymus — vyriausi sovietiško
jo kolonializmo pažymiai. Prie 
jų dar tenka pridėti šiaip jau 
kdonialinėje sistemoje neprak 
tikuojamą ar retai praktikuo
jamą krašto kolonizavimą sve
timais gyventojais.

*

Prie kolonializmo priemonių 
reikia priskirti ir rusų Lietu
voje vykdomą mūsų kultūros 
paminklų žalojimą, sąmoningai 
iuos griaunant ar leidžiant 
jiems patiems sunykti nere
montuojant.

Kaip žinome, mūsų žemėie 
yra tūkstančiai įvairių arche
ologinių ar etnografinių pa
minklų, kuriuos mūsų tautos 
žmonės amžių bėgyje sukūrė. 
Mūsų tautiečiai, dažnai patys 
menkose lūšnose gyvendami, 
mėgo grožį ir šimtmečių bė
gyje įruošė dailius miestų ar 
dvaru rūmus, pastatė stilingas 
bažnyčias, išpuošė pakeles ir 
savo sodybas stilingais kry
žiais — rūpintojėliais, įvairiais 
šventaisiais. Daugelis vienkie
mių ir kaimų sodybų buvo re
to grožio tiek savo statybos 
ypatumais, tiek išpuošimais, iš
planavimu.

Visi šie amžių bėgyje su
kurti paminklai yra ne oku
pantų rusų, bet mūsų pačių 
žmonių nuosavybė, tiek praei
tyje gyvenančių, tiek dabar 
esančių ar tų, kurie ateityje 
gyvens. Į jų nuosavybę turi
me teisės ir mes, lietuviai iš
eiviai.

Tačiau šie paminklai okupan 
tams akis bado: jie parodo, 
kad mūsų krašto kultūra yra 
nepalyginamai aukštesnė kaip 
okupantų. Rusai gi labai no
rėtų atsukti praeities ratą, su
naikinti mūsų paminklus; pali
kę ar atkūrę savuosius pamink 
lūs Rusiioje, jie galėtų įtiki
miau kalbėti apie “didžiojo 
brolio didesnį kultūringumą”.

Dabartinėje Rusijoje yra at
gimęs bekraštis nacionalizmas. 
Sovietų vadovai negaili lėšų 
senosios Rusijos paminklams 
atstatyti ir jiems išlaikyti. At
statomos cerkvės, carų ręziden 
cijos, dvarų rūmai, senosios 
miesto dalys, pilys, tvoros. V- 
ra vietovių (Kastroma ir kt.), 
kur ištisai atstatyti stačiati
kių vienuolynai. Daug lėšų ski
riama ne tik rusiško imperia
lizmo simbolio — Kremliaus 
atstatymui ir išlaikymui, bet 
ir panašios rūšies pastatams 
visoje Rusijoje. Tuo reikalu 
išleidžiama daugybė knygų, ke
liančių “seną rusišką kultūrą”, 
bandant pastatyti ją aukščiau 
už Vakarų kraštų kultūrą.

*

Tuo tarpu iš Lietuvos ateiną 
neraminančios žinios, kad o- 
kupantai pokario metais yra 
daugybę mūsų kultūros pa
minklų nugriovę, kitus sužalo
ję ar leidę jiems netaisomiems 
sunykti. Ypač nukentėję pa
kelių kryžiai: rusai ar jų pa
kalikai juos išvertę, šaunamai
siais ginklais sunaikinę. Su
naikinta ir daugelis kapinių 
kryžių ar net ištisų kapinių. 
Nugriauti visi miestelių aikš
tėse pastatyti nepriklausomy
bės paminklai, žymiųjų žmonių 
biustai.

NIXONO KELIONE Į EUROPĄ
Besikeičianti politikos kryptis kelia viltis pavergtuosiuose

Kai 1962 m., kandidatuoda
mas į .Califomijos gubernato
rius, Nbconas pralaimėjo prieš 
Pat Brojvn, laiipėtojas “perga
lės” žodyje pareiškę: “Ąčiū Die
vui, Amerika išgelbėtą, nes Nbc
onas nebus Amerikos preziden
tu”. Mat, anųp metu Nbcono 

I draugai ir priešai buvo įsitiki- 
I nę, kad Califomijos gubematū- 

ra — tai tik pakopa, siekiant
aukščiausio valdžios posto, 

i Nixonui 1968 m. laimėjus pre
zidentinius rinkimus, buv. gu- 

, bematoriui Brown (kuris 1966
. ■ i ■ j. • ; ■. • A i .-<»•->• . - . ■
I m. prala;mėjo prieš Ronald Rea- 

gen) vienoje televizijos progra
moje žurnalistai priminė jo pa
sakytus žodžius ir paprašė ko
mentaro. Nbcono politinis prie
šas Pat Brown atsakė taip: “Iš

(tikro aš tada taip pasakiau. Da
bar Nbconas privertė mane tuos 

, žodžius suvalgyti. Ir aš manau, 
kad Nbconas bus geras preziden 
tas. Jis patyręs ir subrendęs po
litikas ir labai darbštus vyras.

1 Dėmesys užsienio politikai
Vasario 23 d. šis “subrendęs 

r ir patyręs” politikas, krašto gal 
vos pareigose praleidęs vos mė- 

i nesį laiko, išvyko pirmon pre- 
’ zidentinio autoriteto lydimon 
į kelionėn į Europą. Įdoįmu, o 
i mums ir aktualu, jo kelionę pa- 
' komentuoti, b* ne tiek smalsu- 
i mui patenkinti, kiek bandyti pa- 
J jausti naujojo Amerikos prezi

dento politikos linkinę.
Netenka abejoti, kad šia kebo 

ne prez. Nixonąs akcentuoja sa. 
vo dėmesį užsienio politikai. A- 
merikoje prezidentas yra tiesio
ginis užsienio politikos vairuo
tojas. Jo teisės ir su tomis tei
sėmis surišta atsakomybė yra 
labai didėlė. Savo kelione jis 
pabrėžia aktyvios užsienio poli
tikos linkmę.

Prieš Nbconą daug keliavo 
Eisenhoweris ir Kennedy. Pir
mojo kelionės buyo triųmfąliš- 
kos, nes po II pasaulinio karo 
nuotaikos pasaulyje buvo visai 
kitos kaip dabar, o Eisenhowe- 
ris buvo karą laimėjusios pu
sės herojus. Bet į suplanuotą 
kelionę Japonijon jis nebesilei- 
do, kai ten susiformavo tuo me
tu labai stipraus socialistinio 
jaunimo pasipriešinimas.

Neilgai trukus po inaugura
cijos prez. Kennedy irgi pasu
ko Europon. Vakarų Berlyne 
jis iššaukė minių entuziazmą 
savo garsiuoju “Ich bin ein Ber- 
liner” išsireiškimu, Prancūzijo
je ir Italijoje entuziazmą kėlė 
prezidento žmona Jaoąueline. 
Tačiau perskubus ir neparuoš
tas Vienoje susitikimas su Chru 
ščiovu diplomatiškai buvo labai 
nesėkmingas.

Prezidentas Nbconas savo ke
lionę yra pavadinęs “darbo ke
lione”. Pompastiški paradai ir

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

24 *
— Ir kodėl gi jie bus pasiųsti į tas stovyklas?
— Aš nežinau. Aš girdėjau kitų gandų, kad pabė

gėliai iš Sovietų Rusijos bus gabenami atgal Yra toks 
susitarimas tarp Sovietų Rusijos ir kitų sąjungininkų.

Situacija neatrodė šviesiai. Nieko nesakydamas mo
tinai ir seseriai, Vytautas tuoj pat nuskubėjo pas Boles
lavą. Jaunasis lenkas gulėjo lovoję.

— Boleslavai, turiu didelį galvosūkį, — tuoj pat 
pradėjo Vytautas. — Šiandien pas mus atįėjęs vienas 
vyras surašė visos mūsų šeimos narius. Jis pasakojo, kad 
visi pabėgėliai turės eiti į specialias stovyklas./

— Aš žinau, aš žinau, Vytautai, — nekantriai per
traukė Boleslavas, — mane užrašė taip pat. Vakar jau
nas vyrukas buvo čia su specialiu sąrašu

— Ką tai galėtų reikšti?
— Nėra jokios priežasties klausinėti. Man viskas 

aišku. As esu tikras, kad naujas velnias vėl dvokia. Ki
tais žodžiais tariant, bolševikai sugalvojo specialų pla
ną. Ir klausyk kodėl. Priežastis yęa ta, kad visi pabėgė
liai iš tų kraštų, kuriuos turi pąvergę raudonieji, yra pik
čiausia propaganda prieš Sovietų Rusiją. Tai yrą tiesa 
ir logiška, mano drauge, kadangi mes cletaliai žinome 
apie raudonųjų įvykdytas skerdynes. Neužmiršk, kad

J. VIEKŠNYS

vieši pasirodymai kelionės pla
nuose numatyta mažinti iki mi
nimumo. Prezidento žmona lie
ka Washingtone. Visi vizitai da
romi išimtinai Amerikos drau
gams.

Dėmesys Europai

Jau rinkiminėje kampanijoje 
Nbconas skelbė, kad Europai 
skirsiąs daugiau dėmesio, nes 
per praėjusius kelerius metus, 
vykstant karui Vietname, Ame
rikos medžiaginiai ištekliai ir 
politinis interesas daugiau bu
vo nukreiptas į Aziją. Tuo tar
pu ekonomiškai sutvirtėjusi Va
karų Europa politiškai ėmė 
skeldėti. Nbconas vyksta Euro
pos konsoliduoti. Žinoma, jis per 
daug gerai pažįsta pasaulį ir 
jo problemas, kad lengvabūdiš
kai žiūrėtų į tos kelionės rezul
tatus. Bet vis tiek vakarų Euro
pą ir jos problemos laukia A- 
merikos iniciatyvos. Nauja A- 
merikos valdžia tą iniciatyvą 
gali pasiūlyti, ir Nbconas ją siū
lo. O laikas šiuo metu yra pa
lankesnis negu, sakysime, prieš 
rpetus Palankesnes sąlygas su
kūrė Sovietų Sąjunga, okupuo
jamą Čekoslovakiją ir vykdy- 
<įama naują spaudimą į Vakarų 
Vokietiją. Nbconas vizituos ir 
pągrindinį šio spaudimo tikslą 
•— Vakarų Berlyną.

Jei ir atsargiai vertinsime ga
limus šios kelionės rezultatus, 
tačiau pradžiai jau bus daug at
siekta, jei savo pirmąja kelio
ne Amerikos prezidentas vaka
rų Europos sąjungininkuose pa
žadins bendrą interesų dvasią, 
kuri vėliau galės privesti prie 
Įnaujos laisvojo pasaulio konso
lidacijos.

Kokios mūsų viltys?

Pėr trumpai Nbconas prezi
dentavo. kad jau būtų tiksliau 
galima pramatyti jo vėsimą po
litiką Rusijos ir rusų pavergtų 
tautų atžvilgiu. Tačiau vis tik 
galimą spėti, kad jis artės prie 
valstybės sekretoriaus Eisenho-

Prez. Nixonas kalbasi su ambasadorium Harrimanu Baltuose rūmuo
se, ories išvykdamas į Europą.

werio kabinete John Foster Dul
les užsienio politikos. Gerų vil
čių duoda Europos politikos 
eksperto dr. Henry Kissingerio 
politinės idėjos. Jis, prieš už-

' imdamas prezidento vyriausio 
politinio patarėjo vietą, viena
me straipsnyje dėstė, kad Ame
rika turi atsisakyti dalintis pa
saulį įtakos sferomis su Rusi
ja. “Dviejų ašigalių” pasalas, 
anot jo, būtų sustingęs, praras
tų perspektyvos niuansus ir ga
lėjų įteisinti Sovietų hegemo
niją rytų Europoje. Daugelis 
politikos komentatorių sutaria, 
kad Johnsonas tylų susipratimą 
su Sovietais įtakos sferomis 
(bent Europoje) praktikavo.

Dabartinio prezidento akty
vumas ir iniciatyva užsienio po
litikoje ir prof. Kissingerio idė
jos (kurios Nbconą, atrodo, ga
lės stipriai įtaigoti) yra naujos 
viltingos prošvaistės, kurias 
mes atidžiai turėtume stebėti.

Apie Nbcono galimą užsienio 
politiką sausio 25 kalbėjo Los 
Angeles miesto burmistras Sa
muel Yorty Rezoliucijoms Rem
ti komiteto jam suorganizuota
me pagerbime. Jis teigė, kad vė
liau vyksią Nbcono pasitarimai 
su Sovietais neves į nuolaidas, 
nes jis pergerai pažįstąs komu
nistinę Rusiją. Yorty mano, kad 
Amerikos politika Rusijos at- 
žv:lviu ilgainiui stipriai keisis.

Nėra abejonės, kad Yorty 
su Nixono idėjomis yra susipa
žinęs iš intymių pasikalbėjimų, 
nes tuodu vyrai, nors ir priklau
so skirtingoms partijoms, tačiau 
jau iš seno yra politiški sąjun
gininkai.

Reikia vieningų žygių

Prof. St. Žymantas, politinių 
studijų savaitgalyje lietuviškom 
problemom nagrinėti Los An
geles mieste skaitęs paskaitą, 
teisingai pastebėjo, kad nauja 
krašto vadovybė sudaro progą 
iš naujo Washingtonui pristaty
ti Baltijos valstybių problemą. 
Tas pristatymas turėtų būti pa
darytas tokioje formoje, kad 
naujajai vyriausybei nesusida
rytų didesnių kliūčių integruo-

Pačioje karo pabaigoje Sovie
tai pasinaudojo proga, kai pa
lūžęs JAV prezidentas Franklin 
Delano Rooseveltas neturėjo ryš 
kių gairių pasaulyje tvarkai at
statyti, įsitvirtinti rytų ir cent
rinėje Europoje. Gražių šūkių 
sąskambyje buvo leista rusams 
pavergti eilę tautų. Maskvai pa
vyko pradžioje įtikinti Wash- 
ingtono vairuotojus atidėti tai
kos pasitarimus. Kai JAV ri
kiuotojai išsiblaivė, dalinai at
sikratė politinio romantizmo pa
dalintam pasauliui valdyti, kai 
Sovietai technišku politinių kilau 
simų, pvz. Austrijos apjungimo, 
vakarinio Berlyno mažmožių 
svarstymu sugebėjo atidėlioti 
visuotinį taikos pasitarimą. Ka
ras pasibaigė, bet taika liko ne
įgyvendinta. Sovietai tuo metu 
bandė įsistiprinti srityse, gau
tose iš JAV malonės. Nesutari
mai iššaukė trintį, vadinamą 
šaltuoju karu, kuris nekliudė 
padalintą pasaulį valdyti.

Sovietuose keitėsi vairuotojai, 
pamėgdžioję Mykolo II ar Alek
sandro ni priespaudą, tačiau be 
atvangos tęsė carinę imperialis
tinę politiką. Ne JAV išorės 
spaudimas, bet nepasitenkini
mas komunistinėse respublikose 
ne kartą vertė Sovietus panau
doti jėgą ir pakęsti pasiprieši
nimą, kol bus patogi proga jam 
palaužti.
Nepagrįstos vakariečių viltys

Per ketvirtį šimtmečio nuo 
praėjusio karo daug kas paki
to. Tarp vakariečių ir komunis
tinių kraštų iškilo tarpusąvė 
trintis. Didžiausios komunisti-

mes esame tikri komunizmo žiaurumo liudininkai. Tai
gi jie norės visomis priemonėmis užčiaupti mūsų bur
nas.

— Tu galvoji, kad yra galimumų, jog sąjunginin
kai mus atiduos raudoniesiems? Tai yra privers grįžti 
jėga?

— Aš nežinau, Vytautai, bet labai galimas daik
tas. — Boleslavas atsisėdo lovoje. — Amerikiečiai, gal 
būt, ir negabens mūsų, bet jau tie britai tai gali viską 
padaryti. Tu žinai, aš sėdžiu prie radijo nuo ryto ligi va
karo. Aš klausau vokiečių, ispanų ir prancūzų stočių. 
Tu gali įsivaizduoti, kaip britai meilikaujasi raudonie
siems. Man susidarė įspūdis, kad Britanija sėdi po Mask
vos uodega su aklu lojalumu. Yra ir antra priežastis: 
Rusija ir Anglija geidžia ir griebiasi visų galimumų 
galutinai sunaikinti Vokietijos pajėgumą ligi paskutino 
taško. Ta pati situacija ir pas prancūzus. Aš girdėjau, 
Kad prancūzų ir anglų okupacinės valdžios žmonės jau 
raudoniesiems išdavė tam tikrą skaičių pabėgėlių. Kai 
kurie išduodamieji nusižudė. O, Vytautai...

— Bet mes esame amerikiečių zonoje.
— Nepasitikėk per daug ir amerikiečiais. Aš tau 

jau sakiau daug kartų, kad klausiausi praėjusią žįemą 
užsienio radijo. Buvo informacijų iš įvairių šaltinių, kad 
Šio karo metu Amerika vedė labai draugišką rusams po
litiką. Aš bijau ir nepasitikiu amerikiečiais. Neužmiršk, 
kaip Donaldas buvo paveiktas Sovietų Rusijos propa
gandos. Tu atsimeni, kaip jis, mus susitikęs pirmą kar
tą, pasveikino su “Valio Stalinas, draugai’’, Atsimeni? 
ir kaip buvo sunku jo nuomonę pakeisti, kad Stalinas 
yra bjauresnis negu Hitleris ir kad bėgliai nėra komu
nistai.

— Taip, aš atsimenu, kad jis buvo labai užsispyręs.

PRAEITIES KLAIDOS KERŠIJA
Metas Washingtonui įsidėmėti Sovietų užsienio 

politikos pamokas 

GEDIMINAS GALVA

ti ją į savo užsienio reikalų po-

Kažkaip norisi tikėti, kad lais 
vės kovai vadovaujančios viršū
nės vieną kartą nuo vieningų 
deklaracijų pereis į vieningą ak
ciją. Mūsų bylos pristatymui 
paruošti turėtų būti sutelkta vi
sa mūsų išmintis ir patirtis ir 
išnaudoti visi galimi ryšiai. Pa
galiau ar ne laikas “vieningos 
akcijos” sampratą praplėsti: 
atsisakius rivalizacijos tarp 
veiksnių savo tarpe, išvystyti 
stiprų bendradarbiavimą su lat
viais ir estais. Suderintomis pa
stangomis ir vieningais žygais 
akcentuoti kovą už Baltijos val
stybių ląisvę. Tokiai akcijai ba
zę yrą paruošęs Rezoliucijoms 
Ręmti Komitetas. Reikia ne
nuvertinti fakto, kad JAV-bių 
prezidentas, viceprezidentas, vai 
stybės ir gynybos sekretoriai 
ir daugelis kitų dabartinės ad
ministracijos pareigūnų yra Re
zoliucijoms Remti Komiteto gar 
bės nariai.

nės stovyklos — Sovietai ir Ki
nija — tapo aršiais priešais. Šia 
me tarpsnyje JAV įstrigo antra 
eilės svarbos klausimuose, bet 
nesusigaudė esminiuose. Oderio 
- Neissės siena nepripažįstama, 
tačiau vis dar lūkuriuojama pro 
gos tartis esminiais Sovietų pa
jungtų tautų klausimais, kurie 
atidėlioti iki šio meto.

Dean Ruskas, valstybės sek
retorius, prieš pat pasitrauki
mą pareiškė, kad JAV ir Sovie
tai nėra pasidalinę įtakos sriti
mis. Deja, tai padaryta praė
jusio karo pabaigoje. Jei nebū
tų buvę tylaus susitarimo, var
gu JAV politikos rikiuotojas 
Ruskas būtų galėjęs sėdėti su
dėjęs rankas, iš anksto žinoda
mas apie Sovietų pasiruošimą 
užpulti Čekoslovakiją ir stiprin
ti Federalinės Vokietijos apsupi
mą.

Politinis beprincipišlcumas

Pati didžiausia bėda — ne pa
sidalinimas įtakos sritimis, bet 
Washingtono įsitikinimas, kad 
Sovietai nepažeis tylaus susita
rimo. Vadinama Triesto linija, 
einanti Federalinės Vokietijos 
rytinėmis sienomis, įstringą Bal 
kanuose, kuriuose verda ryškus 
nesutarimas su Sovietais. Kas 
nutiks, jei ir ten bus panaudo
ta Sovietų karinė jėga nedrau
gingiems kraštams užimti ir su
darys tiesioginę grėsmę JAV 
santarvininkams ?

Pagaliau apgaulinga ir trečio
ji prielaida, kad JAV gali ūki
niais ir kultūriniais ryšiais nu
lemti politinę raidą satelitinėse 
respublikose.

Pabaltijo kraštai, nepaisant 
jų pajungimo ir nepripažinimo, 
bent šiuo metu išbraukti iš poli 
tinio žodyno. Pabaltijys, Gudi
ja, Ukraina ir kiti ne rusų kraš
tai net neiššaukė atviro pasi
keitimo nuomonėmis. Gudijai ir 
Ukrainai pripažintas atstovavi
mas Jungtinėse Tautose, nors 
vadinami tautiniai atstovai tar
nauja tik Maskvos politikai. 
Šiame pokaryje ne tautų apsi
sprendimas, bet jėga apsprendė 
daugelio tautų nelemtį. Jėgos 
pirmavimo blogis yra giliai įsi
šaknijęs. Vargu jėgos politikos 
sandėriams bus dabar pakerta
mos šaknys Washingtone.

Sovietų jėgos politika

Stalinui pavyko Europoje su
stiprinti Sovietų įtaką, kuri ir 
šiandieną tebejaučia karo pa- 
baigoję jai padarytas žaizdas. 
Pirmame dešimtmetyje po karo 
ambasadorius George F. Ken- 
nanas sąmoningai, o gal paru
dęs būti pranašu, ramino ame-

(Nukelta J 5 psl.)

Bet juk dabar karas baigėsi. Aš galvoju, kad Amerika pa
keis savo politiką.

— Nę, Vytautai, aš labai abejoju. Primiausia, tu 
turi žinoti, kad komunistai buvo per pastaruosius kele
tą metų labai aktyvūs Amerikoje. Aš esu absoliučiai 
tikras, kad Amerikos vyriausybė ir kariniai sluoksniai 
yra pilni raudonųjų. Aš netikiu, kad įaudoni nuodai 
taip greit būtų išmesti įš amerikiečių galvų ir širdžių.

— Žiūrėk, Boleslavai, — pertraukė Vytautas, — aš 
padariau vieną klaidą, kad aš leidau iš mūsų rankų iš
sprūsti Donaldui. Tu atsimeni tą dieną, kai jis atvy
ko su savo draugais ir panele von Gropp. Aš norėjau 
tada su juo pasikalbėti, bet, kaip žinai, ten nebebuvo 
progos. Ten buvo perdidelė grupė žmonių. Mes buvo
me susijaudinę, ir aš nebegalėjau pakalbėti apie savo a- 
teitį. Tu žinai, mes jam labai daug padėjome, ir aš 
manau, kaęl deportacijos atveju jis galėtų mus užtarti 
pa§ amerikiečių vadovybę.

Boleslavas šypsojosi:
— Vytautai, mano drauge, — jis kalbėjo, — tu per 

daug pasitiki žmonėmis. Aš niekada juo nepasitikėjau. 
Tik keletą žmonių žemėje yra teisingų. Aš manau — tai 
mūsų motipos. Tavo motina ir mano motina. Tu gali 
jomis pasitikėti. Bet pepasitikęk kitais žmonėmis, ir aš 
tuo pačiu metu tau patariu užmiršti Donaldą. Jis išvažią 
vo, dingo ir niekada nesugrįš. Taip jau yra, Vytautai.

— Tu esi apie jj blogos nuomonės.
— Taip, aš esu. Ka' Donaldas apsilankė pas mane 

su panele von Gropp ir savo draugais, atsimeni, tą pir
mą dieną, kai amerikiečiai užėmė miestą, jis padarė 
man labai nekokį įspūdį. Aš negąliu pamiršti jo laikymo
si su panele von Gropp.

(Bua daugiau) .



i DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mėn. 25 d.

ZARASŲ KRAŠTO ŠVIETĖJAS
Dominiko Bukanto 50 m. mirties sukaktį minint 

PETRAS MATEKCNAS

MOŠŲ KOLONIJOSE

Š. m. sausio 19 d. suėjo 50 
metų, kai negailestinga mirtis 
išplėšė iš gyvųjų tarpo kilnią 
asmenybę — dr. D. Bukantą, 
kuris caro laikais gyveno ne 
sau, bet savo tautai ir jos žmo
nėms. šia proga, suėjus jau 50 
metų nuo jo mirties, norėtųsi, 
nors ir trumpai, paminėti tą as
menybę ir jo nuveiktus darbus 
Zarasų krašte.

Mokslo kelias

Dr. D. Bukantas gimė 1873 
m. rugpiūčio 11 d. Kegrių vkm., 
Viekšnių valsč., Mažeikių aps. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Ją 
baigė 1803 m. ir tuojau įstojo 
į Petrapilio universiteto gam
tos - matematikos fakultetą. Jį 
baigė 1887 m. Įgytu mokslu ne
pasitenkino ir, norėdamas įgy
ti praktiškesnį mokslą, kuriuo 
galėtų verstis Lietuvoje, tuojau 
įstojo į Charkovo universitetą, 
pasirinkdamas mediciną. 1900 
m., baigęs medicinos fakultetą, 
grįžo į Lietuvą. Gydytojo prak
tika pradėjo verstis — pasirink 
damas Šiaurės Lietuvą — Duse
tų miestelį, o po dvejų metų I- 
lukštoje. 1904 m. rugsėjo 7 d., 
prasidėjus rusų ir japonų ka
rui, buvo mobilizuotas ir dirbo 
kaip gydytojas Sibire. 1905 m. 
grįžo į Lietuvą ir sekančiais 
metais apsigyveno Zarasų m., 
vertėsi gydytojo praktika ir ė- 
jo ligoninės vedėjo pareigas. 
1915 m., vykstant I-jam pasau
liniam karui, vėl buvo mobilizuo 
tas ir ėjo vyresniojo gydytojo 
pareigas latvių daliniuose. 1918 
m. sugrįžo į Zarasus ir įsijun
gė, kaip ir pirma, į tautinį ir 
kultūrinį darbą. Bet neilgai jam 
teko dirbti šiame gamtos at
žvilgiu gražiame krašte, kurį 
jis pamilo iš gilios širdies, nes, 
begydydamas kitus nuo dėmė
tosios šiltinės, kuri nepapras
tai siautė Zarasų krašte, užsi
krėtė ir. neturėdamas tinkamos 
mediciniškos priežiūros, 1919 
m. sausio 19 d., sekmadienį, 12 
vai., eidamas 46 metus, mirė.

Sunkiai reikėjo dirbti

Dr. D. Bukantas, kai 1906 m. 
apsigyveno Zarasuose, iš vietos 
gyventojų, išskyrus tik lietu
vius, palankumo nesulaukė. Ta
riami lenkai jo neapkentė kaip 
susipratusio lietuvio, o žydai 
kaip gydytojo. Bet jis vėliau 
jų tarpe įgavo didelį pasitikėji
mą. Jį net išrinko į valstybės 
dūmos guberninius rinkikus nuo 
Zarasų apskrities, o visos poli
tinės srovės numatė net kandi
datu į valstybės dūmos atsto
vus. Bet jis nuo tos kandida
tūros atsisakė Martyno Yčo 
naudai. 1912 m. “Lietuvos Ži
nios”, pasiaiškindamos, dėl ku
rių priežasčių jis atsisakė, ra
šė, kad “verčiau darbuotis tė
vynėje, negu būti stovyla aukš
toje vietoje”.

Gydytojo darbas ypač Zara
sų apskr., kai jis tik atvažiavo, 
nebuvo lengvas, nes apskritis 
buvo labai didelė, o gydytojų tik 
keli. Su gydytojais dr. D. Bu
kantas, kaip ir su vietos gy
ventojais, sugyveno draugiškai, 
visuomet ir visur juos iškelda
mas, gerbdamas. Pvz. 1913 m. 
jis buvo pakviestas pas ligonį 
į Dusetų miestelį. Nenorėdamas 
įžeisti gyd. Br. Gedminaitės - 
Stauskienės, prieš eidamas ap
žiūrėti ligonį, užėjo pas ją ir 
atsiklausė, ar jis galįs aplan
kyti ir apžiūrėti jos rajone e- 
santį ligonį} (Bronė Gedminaitė 
-Stauskienė mirė 1915 m. Du
setose apsikrėtusi disenterija). 
Iš to pavyzdžio matome, kad 
jis turėjo gilų etikos supratimą, 
kuris buvo pagrindinė sąlyga 
jo profesiniame ir visuomeninia
me darbe.

Visiems padėti

Dr. D. Bukantas, kai pastebė

jo, kad Zarasų apskrity daug 
žmonių serga trachoma, tuojau 
pradėjo gilintis akių ligų srity
je. Kai tik į Zarasų apskritį 
atvyko akių ligų globos Mari
jos Feodorovnos komiteto skra
jojantis būrelis, kuriam vado
vavo privatdocentas Rimavi- 
čius, jis tuojau prie jų prisidė
jo ir apie du mėnesius kartu 
su jais važinėo iš kaimo į kai
mą, gydydamas žmones. Ta “ke 
lionė” jam buvo labai naudinga, 
nes įsigijo daug žinių akių ligų 
srityje, pasidarydamas geru a- 
kių gydymo specialistu.

1918 m. Zarasuose, esant dar 
vokiečių okupacijai, jokios li
goninės nebuvo. Žmonės išvar
ginti karo ir bado, siaučiant dė- 
mėtajad šiltinei ir kitoms li
goms, sirgo ir mirė šimtais. Kai 
kuriuose kaimuose išmirė net 
ištisos šeimos. Kad lengviau bū
tų kovoti su dėmėtosios šilti
nės epidemija, dr. D. Bukantas, 
išsirūpinęs iš vokiečių keletą pa 
klodžių, vąistų, tvarstomosios 
medžiagos, privačiuose namuo
se įsteigė nedidelę ligoninę. Li
gonius priiminėjo ne tik ligo
ninėje ir savo namuose, bet dar 
ir važiuodamas pas ligonius į 
namus, o jei kas neturėdavo 
aridio, tai ir pėsčias pas juos 
nueidamas.
Organizatorius ir mokslininkas

Dr. D. Bukantas rūpinosi vie
tos gyventojų ne tik sveikatos 
reikaalis, bet taip pat pasireiškė 
moksliniame darbe .spaudoje ir 
visuomeniniame bei ekonominia 
me gyvenime.

Kai tik dr. D. Bukantas ap
sigyveno Zarasuose, tuojau su
sidraugavo su kaimo gyvento
jais, juos aplankydavo, stebė
davo jų gyvenimą ir atžymėda
vo jų būdingąsias savybes, kaip 
akių spalvą, jų ūgį ir kaukolės 
struktūrą, o ligonių net išma
tuodavo galvų kaulus. Jis tokių 
galvos matavimų yra padaręs 
per . 1000. Pasinaudodamas ta 
medžiaga, jis parašė net atski
rą studiją apie Zarasų apylin
kės lietuvių antropologiją (mok 
slas apie žmonių grupes, jų pap
ročius ir jų kūrybą). Ta studi
ja buvo išspausdinta 1919 m. 
“Lietuvos Tautos” žurnalo pir 
moję knygoje, o apie kaukolės 
struktūrą “Medicinoje”. Zarasų 
krašto gyventojai, kaip jis tvir
tina, esą daugiausiai šviesiaplau 
kiai ir mėlynakiai.

Taip pat jis parašė knygą a- 
pie alkoholio žalingumą ir blai
vybę. Bet ta knyga liko rank
raštyje ir per I-jį pasaulinį ka
rą žuvo. Įvairiais klausimais jo 
straipsnių buvo “Lietuvos Ūki
ninke”, “Vilniaus Žiniose”, “Vil
tyje”, “Rygos Balse” ir kituose 
tuo metu einančiuose laikraš
čiuose ar žurnaluose. Nemažai 
užrašė liaudies padavimų, pasa-

Californijos universiteto observatorija Hamiltono kalnuose padarė šią pirmąją nuotrauką pulsuojančių 
žvaigždžių, kurias pirmą kartą pastebėjo britų astro nomai 1967 m. žvaigždės yra 50 kartų šviesesnės už 
saulę. Jos yra iš tokios glaudžios masės, kad šaukštas tos masės svertų milijonus tonų. Jos yra už 6,500 
šviesos metų.

Kaip plaštakės skleidžiasi parašiutai Pietų Vietname, kai amerikiečių lėktuvai išmeta pastiprinimus ame
rikiečių atsparos postuose.

kų, dainų ir kitokios folklorinės tą kiekvienais metais jai turi iš- 
medžiagos bei surinko Viekšnių į mokėti po 200 rublių, o visą ki- 
tarmės pavyzdžių, kurie buvo ' tą turtą, kaip biblioteką ir me- 
1904 m. įdėti į E. Volterio Lie- | diciniškus įrankius, tautines 
tuviškos chrestomatijos antrąjį juostas, rankraščius ir kitas 
sąsiuvinį. Išaiškino prasmes K. meno vertybes paskyrė Lietuvių 
Būgai daug retų ir negirdėtų žo- Mokslo ir Lietuvių Dailės drau
džiu, kuriuos K. Būga rado be 
studijuodamas Simano Daukan
to raštus. Rinko tautines juos
tas ir kitas meno vertybes. Tyri- I gydytoju), 
nėjo Rytų Lietuvos vietovar
džius, gyventojų lietuviškumą 
ir raštingumą. Pagal jo pateik
tus davinius Dusetų apylinkėje 
1903 m. buvo 11,9% nemokan
čių rašyti ir skaityti.

Visuomeninė dr. D. Bukanto 
veikla pasireiškė tiek įvairiose 
vietinėse, tiek ir centrinėse or
ganizacijose. Jis visur buvo ak
tyvus jų narys ar rėmėjas. Da
lyvaudavo lietuviškų pobūvių 
rengime, Lietuvių Mokslo dr-jos 
ir gydytojų suvažiavimuose, ku
rie įvykdavo Vilniuje, ir 1917 m.
Petrapilio Lietuvių seime, žo
džiu, kur jis tik galėjo, visur 
pats asmeniškai dalyvaudavo ir 
kitus įtraukdavo.

Rūpestis jaunimu

Dr. D. Bukantas ypatingai 
kreipė didelį dėmesį į jaunimą, 
kurį skatino mokytis ir akty
viai dalyvauti lietuviškame gy-
venime. Daugelį studentų, kurie | tu pirmiej, tai minčiai pritarė.
studijavo mediciną, rėmė ir glo
bojo. Jis įsteigė net savo žmo
nos V. Jasinškaitės-Bukantienės 
vardu tris stipendijas (V. Ja- 
sinskaitė yra Prano Mašioto 
žmonos sesuo. Dr. D. Bukantas 
ją vedė būdamas Ilukštoje). Pa 
gal testamentą stipendijas pa
skirstė taip: a) stipendija lie
tuviui dailininkui, “kuris imtų
si tyrinėti lietuvių tautos dai
lę”; b) antra stipendija tam,
“kuris imtųsi studijuoti peda
gogikos ir visuomenės doros 
mokslus...” ir c) trečia — moks 
leiviui, “turinčiam pašaukimą 
mokytis ir veikti lietuvių tautos 
labui”.

Pirmajai ir antrajai stipen
dijai paskyrė po 3000 rublių.
Visi stipendininkai, kaip nuro
dyta testamente, per trejus me- SERfiNAS perkrausto baldus ir 
tus turėjo viešai pasirodyti, o kitus daiktus. Ir 1S toli miesto lel 
kas tų sąlygų neišpildys, tam dhnal Ir pilna apdrauda.

( tuojau bus atimta teisė ja nau- 
I dotis. Taip pat jis neužmiršęs 
I 'ir savo motinos. Pagal testamen

gijoms (testamentą jis surašė 
1914 m. sausio 22 d. Dorpato 
mieste, esant jam latvių pulko

Lietuviškos pamaldos Zarasuose

Dr. D. Bukantas buvo pir
masis, kuris ėmėsi iniciatyvos 
lietuviškų pamaldų įvedimu į 
Zarasų parapijos bažnyčią. Iš 
nutautusių vietos gyventojų ir 
klebono kun. Žilinsko, nors jis 
ir buvęs tikras lietuvis, kilęs 
nuo Jūžintų, susilaukė daug ne
malonumų. Klebonas Žilinskas 
prieš jį rašė laikrašty “Kurjer 
Litowski” ir net apskundė gu
bernatoriui. Bet jis dėl savo po
puliarumo nenukentėjo.

Nemažiau jam rūpėjo ir že
mės reformos klausimas, eko
nominis lietuvių gyvenimas. A- 
pie dvarus jis buvo nuomonės, 
kad visi dvarai ir polivarkai tu
ri būti išdalinti lietuviams, ku
rie tą žemę dlTba. Ir kai pasi
rodė J. Vėgelfo straipsnis “Lais 
varne Žodyjė” apie žemės refor
mą, jis kartu šu Tumu-Vaižgam

Taip pat jis buvo vienas iš stei
gėjų Zarasų Vartotojų koopera
tyvo “Patrimpas”, kuris veikė 
ligi H-jo pasaulinio karo, rėmė 
lietuvius prekjtbinbikus bei pra
monininkus ir skolindavo jiems 
net pinigų. Jis net pats savo pi
nigais pastatė prie Zarasų eže
ro garinį malūną su lentpiuve, 
kuriai vadovavo Mažeika.

Dr. D. Bukanto nuveikti dar
bai tautinėje ir kultūrinėje sri
tyje zarasiškių bus ilgai neuž
miršti ,nes šiam kraštui jis pa
aukojo, anot šio krašto sūnaus 
Teodoro -Slapšio, “savo trum
pą, bet našų gyvenimą”. Zara-

‘2047 W. 671 h Place WA 5-8069

aiškiai, įvertindami jį kaip didį 
šio krašto lietuvį veikėją, Za
rasų miesto gatvę, kurioje jis 
ilgus metus gyveno ir mirė, pa
vadino jo vardu, o viešoje aikš- 
rasų apskr. ligoninė, kai buvo 
pastatyti nauji rūmai, buvo pa
vadinti jo vardu, o Viešoje aikš
tėje pagal dail. Skulptoriaus 
Grybo projektą jam buvo sta
tomas paminklas, bet II-sis pa
saulinis karas neleido jo užbaig
ti.

ORGANIZUOJA TALKĄ
Austrijos naujoji statybinin

kų vienuolija šiemet organizuo
ja savanorišką jaunimo ir stu
dentų talkininkavimą dvylikoje 
Europos ir dešimtyje užjūrio 
kraštų socialinių ir bažnytinių 
statybų darbuose. Tikimasi, kad
šiuose projektų vykdymuose 1 padaryta jam galvos operaci- 
dalyvaus virs 85,000 jaunimo. ja> auglys> Ugonis po
Statybininkų talkininkai dirba 
be atlyginimo, gaudami tik mais 
tą ir butą. Pagrindiniai darbai 
šiemet bus vedami Jugoslavijo
je, siekiant atstatyti virš 20 ka- . y OL LA Ak' 71-11 B Kl. . M*- III II.
ro metu sugriautų (bažnyčių bei nėra Uetuviškų pamaldų,
< e onijų. | nes vikaras kun Borek p0 vįe.

Kurkite geresnę ateitį

JOHN PAKEL, Prestdent

0 Certifikatų sąskaitos

Certifikatai Išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas

Ant visų 
sąskaitų

knygelių

Įsijunkite Į CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo pianą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei 9avo ateičiai. 

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTEL.fi:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. (4 YRS. 16 YRS. | 8 YRS. 10 YRS. | 12 YRS. | 14 YRS. | 16 YR. | 18 YRS. 1 20 YRS.
$10.00 $252.13| $524.08! $833.30| $1,167.46 $1,534.511 $1,937.701 $2.380.57 !$2,867.04'$3.401.40!$3.988.36
20.00 504.26! 1.058.1611,666.59 2,334.91 3,069.02 3,875.39 4,761.14 1 5,734.081 6,802.80 7,976.72
30.00 756.39 1,587.25(2,499.89 3.502.37 4,603.53 5,813.09 7,141.71 | 8,601.12 10,204.20! 11,965.08
40.00 1,008.53 2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78 9,522.28 111,468.16 (13.605.60^15,953.43
50.00 1,260.66 !2,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48( 11,902.85 114,335.21117,007.00 19,941.79
60.00 T.512.7913,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17(14,283.42 117.202.25 5(0,408.40 (23.930.15
70.00 1,764.92(3,703.5815,833.07 8,172.19 10,741.57113.563.87116.663.99 120,069.29123,809.80 27.918.51
80.00
90.00

2,017.0514,232.66(6,666.37 9,339.65 12,276.08115,501.56119,044.56 i22.936.33 (27,211.19131,906.87
2,269.18( 4,761.7417,499.66 10,507.10113,810.59117.439.26(21,425.13 125,803 37(30,612.59135.895.23

100.00 2,521.32|5,290.82(8,332.96 11,674.56) 15,345.09119,376.95(23,805.70 (28,670.41134,013.99139,883.59
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INVESTMENT

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
Colleg“ Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Ch ristinas Club 
Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 • ?

Pirmad.
Antrad
Trečiad.

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M -4:00 P.M. 
.. . Uždaryta visa d

Sault Ste. Marie, Ont.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

į LIETUVIŲ BENDRUOMENES
šiais metais nepnklausomy-

bės sukaktį paminėjome vasa
rio 15 d. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis. Atnašavo šv. Mi
šias ir progai pritaikytą pamok- į kviečiamas metinis LB Worces- 
slą pasakė kun. Aug. Sabas, terio apylinkės narių susirinki- 

---- rūbais rmaS) Iriame valdyba pateiksPatraukliai tautiškais 
apsirengusios Rūta Motiejūnai
tė ir Suzana Vanagaitė paly
dėjo Algį Vanagą nešantį vėlia
vą į bažnyčią. Visi darniai su
giedojo “Pulkim ant kelių” ir 
užbaigė pamaldas skambant 
Marijos giesmei.

Po pamaldų ukrainiečių salė
je vyko minėjimas. Vinco Skar- 
žinsko gražiai paruošta paskai
ta sudarė svarbiausią minėjimo 
dalį. Sugiedojus Tautos himną 
sekė užkandžiai ir šokiai. 

TRUMPAI

— Stasė Staškimaitė Dauge- j kad toje bendrovėje 14 metų iš- 
lienė, po poros mėnesių atosto- dirbęs Petras Molis paskirtas
ir aplankius įvairias Kanados 
vietoves, grįžo į Lietuvą.

— Jonas ir Juozas Sendžikai 
išvyko į Europą.

— Vladė Trakinskienė guli 
ligoninėje po didelio kojos lū
žio. Kor.

Worcester, Mass.
SUNKIAI SERGA 

KUN. TAMULEVIČIUS

Sunkiai susirgęs Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. My
kolas Tamulevičius buvo pagul
dytas į Šv. Vincento ligoninę ir

truputį gerėja, po devynių die
nų po operacijos iš operacinio 
skyriaus perkeltas į kambarį.

Lietuviai parapiečiai susirū
pinę, kad jau kelintas sekma-

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS 1
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills witb our spec’l
money order checks. No

URS; 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad, ..

nerių metų darbo lietuviškoje 
parapijoje dar nepajėgia lietu
viškai laikyti pamaldų.

METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 2 d. (sekmadienį) 3 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje

savo veiklos metinę apyskaitą 
ir bus renkama nauja valdyba.

Susirinkimui pasižadėjo kun. 
Jonas Jutkevičius papasakoti 
įdomesnių dalykų iš savo kelio
nės po Australiją. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti į susirin
kimą.

PETRAS MOLIS PASKIRTAS 
ĮMONES VICEDIREKTORIUM

Framinghamo Power Engi- 
neering bendrovės prezidentas 
vasario 13 d. pranešė spaudai,

bendrovės administracijos vice
direktoriumi. Jis yra studijavęs 
Freiburgo univ. Vokietijoje, ir 
Amerikoje Riehmondo, darko 
universitetuose ir Bostono ko
legijoje. Turi įgijęs pramonės 
administracijos magistro laips
nį.

Petras Molis uoliai dirba su 
Worcesterio lietuviais skautais, 
yra Nevėžio tunto tuntininkas 
ir Worcesterio Lietuvių Orga
nizacijų taryboje. Jam linkima 
sėkmės naujose pareigose ir tuo 
pačiu uolumu dirbti lietuvių vi
suomenėje.

MIRĖ VYČIŲ VEIKĖJAS 

ED. DANIELS

Vasario 3 d. darbo metu mirė 
42 metų amžiaus uolus vyčių 
26 kp. veikėjas ir susipratęs lie
tuvis, praeitą vasarą tik ką ve
dęs, Eduardas Daniels (Danile
vičius). Pr.

PATARNAVIMAS:
service charge to members 

• * Sėli & redeem U.S. Bonds
★ Two large free park’g loto 

I ★ Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks

i * Safe Ileposit Boxes

LENTEL.fi


LIETUVIAI CALIFORNIJOJE ATŠVĘSTA 50 M SUKAKTIS

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS
Vasario 16 d. i Šv. Kazimiero 

parapiją susirinko daugiau lie
tuvių negu kiekvieną sekmadie
nį. Skautai ir ateitininkai uni
formuoti rinkosi ,su vėliavomis. 
Dauguma buvo pasipuošę tauti
niais drabužiais. Mišios prasidė
jo 10:30. Iškilmingas Mišias lai
kė ir jaudinantį pamokslą pasa
kė prel. J. Kučingis, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas.

Po pamaldų visi važiavo į Sta- 
tlef Hilton viešbutį Los Ange
les miesto centre, kui buvo ruo
šiamas iškilmingas Vasario 16- 
sios minėjimas ir pietūs su sve
čiais.

Salė buvo pilna žmonių. A. 
Skirius atidarė minėjimą. Bu
vo įneštos vėliavos. Amerikos 
himną sugiedojo R. Dabšys. 
Prel. Kučingis buvo pakviestas 
paskaityti invokaciją.

A. Skirius pristatė generalinį

Lietuvių Fronto bičiulių Los 
Angeles sambūris 1969 m. sau
sio 25-26 Statler Hilton viešbu
tyje suorganizavo politinių stu
dijų savaitgalį “Jėgų ir priemo
nių mobilizacija kovai už Lietu
vos laisvę” temai nagrinėti. Pa
grindinius pranešimus padarė 
prof. Stasys Žymantas “Maty- 

konsulą dr. Julių J. Bielskį. Ge-i kime ir veikime iš naujo”, “Lie
neralinis konsulas paminėjo ir 
pristatė svečius iš latvių ir es
tų kolonijų. Paskui trumpai pa
minėjo lietuvių ii lietuvybės iš
laikymo klausimą ir tikslą. Pa
lietė būtinumą įtraukti lietuvių 
jaunimą į darbą ir veiklą visuo
meninėj plotmėj ir paruošti jau
nimą tam darbui, turėtų būti 
ruošiama kursai. Nekalbantiem 
lietuviškai — anglų ar kitomis 
kalbomis.

Buvo pakviestas pagrindinis 
kalbėtojas dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos pasiuntinybės Washin 
gtone patarėjas A. Skirius pris
tatė dr. Bačkį, papasakodamas 
jo trumpą biografiją.

Dr. S. Bačkis pasveikino Los 
Angeles koloniją su labai gau
siais atsiekimais visuomeninėj 
plotmėj. Savo įdomioje kalboje 
prelegentas grįžo į senus laikus, 
ir Citavo iš Stulginskio, bei ki
tų raštų, primindamas, kaip sun
kiai Lietuvos '' nepriklausoma ti lietuvių visuomenėje sutelk- 
valstybė užėmė vietą pasauly
je. ___ _
~ Jaunimo auklėjimas ir įjungi
mas į visuomeninę veiklą yra
vienas iš pagrindinių uždavinių. 
Sunki kova už lietuvybės išlai
kymą baigsis laimėjimais.

Ponas Tybelis, Latvijos atsto
vas, tarė trumpą žodį. Sekė re
zoliucijų priėmimas. Skaitė V. 
Čekanauskas.

Prasidėjo meninė dalis

Meninę programą pradėjo nau
jai suorganizuotas komp. Br. 
Budriūno kvartetas, kuriame da 
lyvauja M. Ilgūnas, B. Seliukas,
A. Polikaitis ir R. Dabšys. A- 
kompanavo B. Budriūnas. Kvar
tetas sudainavo “Jau pravertos 
dvaro stonios” — S. Graužinio, 
“Op! Op!” J. Naujalio ir “Tė
vynei” B. Budriūno (žodžiai Ma 
žeikos). Kvartetas buvo sutik
tas gausiais plojimais.

Dainavo Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas B. 
Budriūno; padainavo: “Mūsų že 
mė — Lietuva” (Žodžiai B. Braz 
džionio), Br. Budriūno. Ši dai
na buvo premijuota. “Kurteliai 
sulojo”, B. Jonušo; “Šienapiū- 
tės daina” M. Budriūno; “Lie
tuvio giesmė” (ž. M. Putino) —
B. Budriūno, irgi laimėjusi pre
miją, ir “Mano protėvių žemė” 
(ž. B. Brazdžionio) — muz. B. 
Budriūno.

Solo partiją atliko sol. B. Dab
šienė. Dirigavo kom. Br. Bud
riūnas, kuriuo visi Los Ange
les ir jos apylinkių gyventojai 
didžiuojasi. Akompanavo Rai
monda Apeikytė. Programą pra
vedė Violeta Gedgaudienė.

Po programos įvyko iškilmin
gi pietūs.

LIETUVIŠKA VĖLIAVA 
MIESTO ROTUŠĖJE

Vasario 14 d. 12 vai. p.p. Los 
Angeles miesto rotušės aikštėj, 
šiais, kaip ir kiekvienais metais, 
buvo iškelta lietuviška trispal
vė. Buvo susirinkę daug lietu
vių, tarp jų gausiai jaunimo. 
Šiais metais meras Yorty pers
kaitė proklamaciją, paskelbda
mas lietuvių savaitę.

LIETUVIŠKA RADIJO 
VALANDĖLĖ

Vasario 16 d. proga buvo ati
daryta lietuviška radijo valan
dėlė, kuri bus girdima prade
dant vasario 16 d. ir kas antra 
savaitė po to — sekmadieniais 
KEYM — 1460 banga. Visi kvie
čiami paremti ir palaikyti atsi
gaivinusią radijo valandėlę. .

M. Grušaitė samburl° pirm

Juozas Kojelis skaito politinių stud. savaitgalio išvadas. Prie stalo sėdi 
(iš dešinės) dr. J. Kakarieka, (iš Čilės), dr. A. Klimas (iš Rocheste- 
rio), gen. konsulas dr. J. J. Bielskis ir Al. Kulnys, LĖB Los Angelės

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIO 
LIETUVIŠKOMS PROBLEMOMS 

SPRĘSTI IŠVADOS

tuvių Dienų” redaktorius poe
tas Bernardas Brazdžionis “Kū
rėjo vaidmuo kovoje už Lietuvos 
laisvę”, simpoziume dr. Petras 
Pamataitis kalbėjo laisvinimo 
veiksnių struktūros klausimu, 
dr. Jonas Zmuidzinas pasisakė 
jaunimo į laisvės kovą įjungimo 
reikalais ir svetimųjų talkos mo 
bilizavimą aptarė Leonardas Va 
liukas, Rezoliucijoms Remti ko
miteto pirmininkas.

P’jčiąja prasme “Laisvojo lie 
tuvio pareigas” kovos už laisvę 
kontekste nagrinėjo prof. dr. 
Antanas Klimas. Visų tų temų 
svarstyme dalyvavo gausus bū
rys Los Angeles lietuvių.

Susumavus referentų mintis 
ir studijų dalyvių pasisakymus, 
galima padaryti šias išvadas:

1. Lietuvių išeivija turi gau
sius intelektualinių ir moralinių 
jėgų resursus kovai už Lietu
vos laisvę vesti. Šių jėgų veiks
mingumą esame pajėgūs parem

tais finansiniais ištekliais.
2. Lietuvai praradus neprik-, . _, , . . " planai ir pastangos galėtų jas pat ir Prahos universiteto fceo-laūsomybę, Lietuvėje'ir uzsie- piiniau įjllngti į^ktyviąją^lais- logijos fakultete Litomerice 

muose buvo sukurtos kova! už yėg koyą . u teologijos studentų skai.
aisvę centrines organizacijos, j ? Kovai už Lietuvos laisvę čius padvigubėjo. Iš viso šiemet„ , .. . , . T . , 7. Kovai už Lietuvos v
Rusų Okupacijos pogrindyje Lie turime d lal3va]ame
tuvių Aktyvistų frontas ir vo- , je Yra bM ,r iemo_
kiečių okupacijos pogrindyje
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas kovojančios lietu
vių tautos vieningai buvo remia 
mi. JAV-se visų patriotiškų gru, 
pių susitarimu įkurta Amerikos 
Lietuvių taryba. Anuo metu ši
tos institucijos atsakė į laiko rei 
kalavimus ir atliko reikšmingus 
darbus kovoje už Lietuvos lais-, 
vę.

Daugiau negu šimtmečio ket-' 
virtis atnešė didelių pasikeitimų! 
pačioje pavergtoje lietuvių tau
toje, užsienio lietuvių diferen
ciacijoje ir sąlygose, kuriose ko
va už laisvę turi reikštis. į

Institucijos visada linkusios 
sustingti formose ir veiklos me
toduose. Neimlios laiko reikala
vimams liko ir užsienio lietuvių 
laisvės kovai vadovaujančios 
viršūnės. Intelektualinis, kūrybi 
nis ir finansinis lietuvių visuo
menės potencialas nepakanka
mai panaudojamas laisvės kovai.
Pasaulyje ir JAV-se įvykę pa
sikeitimai mums stato reikala
vimus permąstyti strategiją, pa 
tikrinti artimesnius ir tolimes
nius kovos tikslus ir pradėti vei
kti iš naujo. Alto ir Vliko per
sitvarkymas stiprėjimo linkme 
— svarbus ir neatidėliotinas rei 
kalas. Reformų delsimas nuos
tolingas Lietuvos laisvės kovai.

Rūpestį laisvinimo instituci
jas reformomis stiprinti sąmo
ninga visuomenė atskiria nuo 
priešo pastangų jas griauti.

3. Demokratišku charakteriu 
prigimtimi j laiko reika-ir

lavimus atsako Pasaulio Lietu
vių bendruomenė. Lietuvių gi

(Atkelta iš 3 psl.)

rikiečius, kad Sovietai tebūsią 
veržlūs dešimtmetį ar penkio- 
liką metų. Vėliau Sovietų galy
bė mažėsianti. JAV galėsiančios 
Sovietų vairuotojus įtikinti, kad 
jų siekiami tikslai esą bergždi, 
ir pokalbyje rasti išmintingą 
sprendimą. Deja, ne vienintelis 
Kennanas, savo metu įžeidęs 
Pabaltijo tautas, paskelbtas ru
sų galvosenos žinovu, darė veik 
tas pačias klaidas.

Stalino įpėdiniai, pasmerkę jo 
vienvaldystės klaidas, toliau tę
sė jėgos politiką. “Silpstą” ir

Charta ir visuomenes valia Lietu! <‘skyią” Sovietai kumštimi smo- 
vių bendruomenę natūraliai )-• gė Vengrijoje, Kuboje, kelis 
pareigoja rūpintis, kad laisvini- kartus Beriyne) praėjusiais me- 
mo institucijos normaliai funk- taig Cekoslovakij -e §iuo mef 
cionuotų. įvykus sukrikimams,, yėJ atnaujintag dimas va. 
LB imasi energingos iniciatyvos, kapų Berlyne
kliuviniams pasalinti, o reikalui i
iškilus, pati tiesioginiai imasi > Sovietų jėgos politiką apta- 
laisvinimo uždavinius vykdyti. Į riant iškyla ne viena mįslė. Pir-

4. Artimiausioje ateityje lais- Į moji — kas apsprendžia Sovie

vinimo institucijos turėtų kon- nių juos laimėti ir jų talką in-
centruotis į šių konkrečių tiks
lų vykdymą:

a. aktyviai siekti, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų vyriau
sybės iš “Baltijos valstybių oku 
Racijos nepripažinimo” politikos 
pereitų į nepriklausomybės rei
kalavimo politiką, šiam tikslui 
siekti gerai galėtų pasitarnauti 
JAV kongrese pravestoji HCR 
416 rezoliucija.

b. Baltuosiuose rūmuose su
organizuoti oficialaus Neprik
lausomos Lietuvos respublikos 
atstovo priėmimą.

c. Išrūpinti lietuvių skyrių 
Free Europe radijo programose.

5. Nuo kovos už laisvę parei
gos neatleidžiamas nė vienas są 
moningas lietuvis net ir kūrybi
nės laisvės pretekstu. Tiesa, kū
ryba negali būti pajungta bet 
kokiem kad ir kilniem tikslam, 
bet kūrybiniai laimėjimai gali ir 
turi būti panaudoti kovai už 
Lietuvos laisvę.

Į kūrybinių laimėjimų katego
riją įjungtini ir mūsų moksli
ninkų atsiekimai. Laisvųjų lietu 
vių kūrybinei dvasiai kelti, kū
rybiniams laimėjimams ir kūrė
jams pasauliui pristatyti įkurti- 
na Lietuvių mokslo ir meno 
draugija. to Teologijos faJkuitete šįmet 
6. Didelės ir neišnaudojamos jė ' teologijos studentų, besiruošia,n- 

gos glūdi jaunojoje lietuvių in- čių kunigystei, skaičius žymiai 
telektualų kartoje. Racionalūs pakilo, pasiekdamas 182. Taip

Apollo 9 astronautai Schweickart, Scott ir McDivittatlieka pasiruošimus kelionei j erdves Cape Kennedy.

PRAEITIES KLAIDOS...

tegruoti į savo tikslų siekimą.
Sektiną pavyzdį svetimųjų tai-1 bedamas tikintiesiems, susirin- 
kos organizavime duoda Rezo- j kusiems Šv. Petro aikštėje, iš-
liucijoms Remti komitetas.

8. Tautinio susiklausymo ri
bose ieškoti kelių į pavergtą tau 
tą ir joje palaikyti laisvės vil
tis. Daugeliu atveju išvadas apie 
tautos nuotaikas darome iš są
lyčio su Vilniaus lietuviais. Pro 
vincija ir kaimu iki šiol mūsuo
se metodiškiau nebuvo domima
si.

9. Sėkmingam finansinių iš
teklių mobilizavimui laisvinimo 
institucijos visuomenei turėtų 
pasiūlyti konkrečius veiklos pla 
nūs. Klaidingas kelias — pirma 
organizuoti finansus, o veiklos 
(sritį užpildyti pažadais, kurie 
labai dažnai neištesiami.

10. Spaudoje skelbti studijų 
savaitgalio paskaitas ir prane
šimus bei charakteringesnius 
diskusijų dalyvių pasisakymus, 
kurie paryškintų, pagrįstų ir de
talizuotų trumpai formuluotas 
išvadinęs mintie.

AUGA PAŠAUKIMŲ 
SKAIČIUS

Kaip praneša Čekoslovakijos 
spauda, Bratislavos universite

teolcgiją Čekoslovakijoje studi
juoja 412 studentų.

tų jėgos politiką: kompartijos 
politinis biuras ar kariuomenės 
vadovybė ? Čekoslovakijos at
veju pelitinis biuras padarė 
sprendimą siųsti kariuomenę re
formų šalininkams tramdyti, 
kai kariuomenės įgulos jau bu
vo surikiuotos žygiui.

Antroji mįslė — kiek toli 
sieks Sovietų jėgos smūgiai? 
Ar ilgai Maskva pakęs Rumuni
jos, Jugoslavijos, Albanijos prie 
šiškumą ir Austrijos, Suomijos 
gudruolės lapės žingsnius. Ne
galime būti tikri, ar Sovietai ne
sistengs pakartoti su Vakarų 
Vokietija Tauragės, Rapallo su
sitarimų ar Hitlerio - Stalino 
santarvės išplėsti Maskvos įta
kai ligi Reino.

Washingtonui turėtų būti aiš
ku, kad kompartija tęsia carų 
imperialistinę politiką, nežiū
rint ar jos priešakyje stovi vien 
valdys, ar kolektyvinė vadovy
bė.

Teherane (Irane), mokslą ėjusi 
- ' Vienoj, dabar su vyru gyvena Los

Švenčiant Čekoslovakijos res- Petras Gasparu ir italų vyriau- Angeles mieste. Ji sako, kad fech 
publikos paskelbimo 50 metų sybės vardu Benito Mussolini. tavimas jai teikia dvasinio ir fizi- 
sukaktį Warnsdorfo tautinio an- . "Ši sutartis — pareiškė Šventa- ,nio malonumo. Vysto pastabu- 
samblio iniciatyva Prahos šv. sis Tėvas —išsprendė Apaštalą mą, teikia drąsos, apsukrumo. Ji 
Petro ir Pauliaus katedroje bu-; Sosto ir Italijos klausimus, pil- taip pat mėgstanti tenisą ir šo- 
vo išpildytas garsusis Ludvigo nai pripažįstant Vatikano nepri kius. Ji priklauso japonų Kendo 
van Beetthoveno kūrinys “Missa klausomybę ir italų tautos vie- fechtavimo klubui. Tokių klubų 
Solemnis”, kuris pagal naujau-1 nybę, įgyvendinant religinę tai- pietinėj Californijoj yra vienuoli 
sius tyrimus, iš viso pirmąjį | ką ir visų piliečių dvasinį bei ka, šiaurinėj — keturi. Narių per 
kartą buvęs išpildytas 1830 me- moralinį gyvenimą. . .” Baigda- 1000 asmenų.

mas savo kalbą šventasis Tėvas Japonų fechtavimo klubų taip 
priminė tikintiesiems, kad šią pat yra Kanadoj, Anglijoj, Pran- 
savaitę Romoje laukiama gausi cūzijoj, Vokietijoj, Šveicarijoje, 
Čekoslovakijos maldininkų eks- Švedijoje, Australijoje, Korėjoje 
kursija, kartu su kitų slavų tau- ir žinoma pačioje Japonijoje. Kai 
tų atstovais minėti šv. Kirilo, c- Bodenstein kur vyksta kaip tu 
pirmojo slavų apaštalo, mirties
1.100 metų suikiaktį, meldžiantis 
už šių tautų pažangą, tikėjimo 
vienybę ir taiką.

tais Warnsdorfe čėkoslovakijo- 
je ir tik po to kituose pasaulio 
didmiesčiuose. “Missa Solemnis” 
jubiliejiniame pakartojime Pra
hoje dalyvavo Bohemijos simfo
nijos orkestras ir Prahos tauti
nio teatro solistai.

SVARBIOS SUKAKTYS

Popiežius Paulius VI-sis, kal-

FECHTAVIMO SPORTAS 

Seniau ir dar šiame šimtme-•kėlė dviejų svarbių sukakčių 
reikšmę, kurios minimos visame tyje studentų tarpe fechtavimas 
katalikų pasaulyje. “Lygiai buvo labai mėgiamas. Ypač kai 

zerinėj' Vokietijoj studentai buvo 
pasinešę į šį sportą. Dažnai uni
versitetiniuose miestuose buvo ga 
Įima sutikti jaunų vyrų su dide
liais randais veide arba pusiau 
nuskeltom nosim. Merginos jų ne 
sibaidė. Priešingai, stengėsi suei
ti su jais į pažinti ir ištekėti. Joms 
patiko drąsūs vyrai.

Nepriklausomoj Lietuvoj vie
nos korporacijos studentai, šalia 
spalvotų kepuraičių ir juostų, iš
kilmingom progom nešiojo špa- 

j gas. Su jom dažniausiai pasirody
davo savo tradiciniuose alučiuo
se mecenatam. Kad būtų pasirei
škę fechtavimo sporte neteko gir
dėti. Kad seniau moterys būtų fe- 
chtavusios irgi neteko girdėti. Ta
čiau Catherine Bodenstein, 51 
metų amžiaus, jau vienuoliką me 
tų užsiima fechtavimu. Ji gimusi

prieš 30 metų, vasario 10 dieną 
1939 metais, — kalbėjo Popie
žius Paulius VI-sis — mirė Jo 
šventenybė Popiežius Pijus XI, 
prie kurio mirties teko asmeniš
kai dalyvauti, netiesioginiai pa- 
veldint jo paliktą kilnų pamal
dumo ir bažnytinės išminties pa
vyzdį ... Antroji sukaktis, ku
rią savo kalboje iškėlė Popie
žius Paulius VI-sis, yra Latera- 
no sutartis, kurią 1929 metais 
vasario 11 dieną pasirašė Vati
kano valstybės sekretorius kard.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 1 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng-1 
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės; 
piešiamais vaizdais, kurie dauge- , 
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos, 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois Stalo gyventojai prie kalno- 

turi prilipti .'><# (nksŲ.

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS

Septynioliktąją “Draugo” pre
miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

riste, tai visuomet aplanko vietos 
Kendo klubą. Čia ji priimama, 
kaip savas žmogus.

A. Rąžulis

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI) NAMŲ BALDAI
30% ik: 50% nuola:da. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNUURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

romanas
K. ALMENAS

UPE Į RYTUS, 
UPĖ Į. ŠIAURĘ

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at-

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėja ir keliauja au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”, 
kesčiams.
ti prie knygos kainos 5 proc. mo-

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL 

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH, CHRYSLER, IMPERIAL.

Likę tik 80 automobilių.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURHITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir kctvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. AIexander 1.50
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Sv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Sv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Sv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc. 

mokesčiams.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mėn. 25 d.

R. Finch, svęikatos, švietimo ir soc. reikalų žinybos viršininkas Wash- 
ingtone su šiomis dienomis R. Nixono paskirtuoju Finch pavaduotoju, 
negru James Farmer.

PASKYRĖ VYSKUPUS 
VENGRIJAI

Apaštalų Klostąs ir Vengrijos 
valdžia, po ilgų derybų, ku
rioms vadovavo Vatikano sek- 
retarijos atstovas prel. Oheli, 
pasiekė susitarimo dėl naujų 
vyskupų paskyrimo toms Ven
grijos katalikų vyskupijoms, 
kurioe nki šiol neturėjo savų 
vyskupų. Šventasis Tėvas Pau
lius VI-sis, kaip šiom. dienomis 
oficialiai paskelbta, priėmė Ka
locsa arkivyskupo Endre Ham- 
vas atsistatydinimą, paskirda
mas jį tituliniu Numidijos arki
vyskupu, gi Kalocsa vyskupijai 
valdyti paskyrė Csanad titulinį 
vyskupą Josef Ijjas. Eger’io 
vyskupijos vyskupu paskyrė 
vysk. Pai Brezanoczy, kuris šią 
vyskupiją valdė apaštališkojo 
administratoriaus titulu. Dėl 
senatvės atsisakius Vac vysku-' 
pui Vince Kovacs, jo vieton per
kėlė Materiama titulinį vyskupą 
Josef Bank, kartu paskirdamas 
jam vyskupą pagalbininką Josef 
Vajda. Pecs diocezijos vyskupu 
paskyrė šios vyskupijos apašta
liškąjį administratorių vysku
pą Josef Cserhati. šventasis 
Tėvas naujai pertvarkė ir val
cuos sukludyto amerikiečių am
basadoj gyvenančio Vengrijos 
Primo kardinolo Josef Mindsz- 
enty arkivyskupijos Esztergom 
valdymą. Dėl senatvės atsisa
kius dabartiniam šios arkivys
kupijos apaštališkąjam admi
nistratoriui vysk. Artūrui 
Scihwarz-Eggenhoferiui, jo vie
ton paškyrė buvusį Esztergom 
vyskupijos vyskupą pagalbinin
ką Imre Szabo. Be to vyskupui 
Szabo šv. Tėvas paskyrė naują 
vyskupą pagalbininką, buvusį 
Budapešto pagrindinės kunigų 
seminarijos rektorių, vyskupą 
Gyorgy Zemplen, priklausantį 
cistersiečių vienuolija. Gyor 
vyskupijai $v. Tėvas paskyrė 
naują apaštališkąjį administra
torių titulinį vyskupą Josef Ka-

cziba iš Vac vyskupijos kunigų. 
Taip pat ir Csanad vyskupijai 

1 paskyrė naują apaštališkąjį ad
ministratorių titulinį vyskupą 
Joszef Udvardi iš Kalocsa vys
kupijos kunigų.

MARIAN SHRINES 

OF THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Siaurės Amerikos Marijos šveft- 
tovės.

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

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
•VaZT<•'r,

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE
Si knyga nėra specialiai skirtu 

kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams, nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala-

iT.,i kunigui
Knvgn gaunama "Drauge”. 

Kaina 5 dol.. 720 pusi.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

If you ignore it,maybe it’ll go away, 
* Andother

fatnous cancer legends.

į

v
4-'
jį*

In an all-out effbrt to avoid the truth, people have 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can t 
hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
\Ve have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę “i in 3 is being saved now. i in 2 could be 
saved if people went for checkups every year.”

And “200,000 were saved lašt year; Annual check
ups can help save thousands more.”

What are you waiting for? Don’t you want to en- 
joy the peace of m ind that comes from knowing you’re 
doing the best thing for your health?

If it’s slogans you want, we can give them to you. 
We’ll do anything to try to make cancer a legend in 
its own ūme. Būt we need your help.

Help yourself with a checkup. And others with a diede,

American Cancer Society

CLASSIFIED GUIDE

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLEr

30 and 50 gal. Free deliverv
5622 So. Racine, 434-1 113
ilini|iiiiUIUIIWlll'n!||liillimiliginilRllinnilH;'llliUUIIi»niHiililiii|l'i|ilui|iliiliiji’n'

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. G A 4.8054 ir GR 0-4339

illlllillllllllllllllllillillllllllllliillillllillli
Apsimoka skelbtis DRAUGE. 

neB jis plačiausiai skaitomas iie 
tuvių dienraštis. Gi, skelbimų kai 
nos visiems prieinamos
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiitiiiHMiniiMiio
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimmmiiiiiiiii  
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi- 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRES8 

MAKQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2A08 OOtb St. Tel. WA 5-278?
2501 09th St. Tei. VVA 5-2787
3383 So. Halsted St. Tel. 254-832(1

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Ii Chl- 
nagos tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
■ižlagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai. ,

'E. Ir V. Žukauskai

9BEE5Ū

‘ VALOME 
KILIMUS ir baldus

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-516K

lllillllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
~~------LEONAS FRANCE US
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VYestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiHMiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Heating Contractor
įrengtu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (guttęrs), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET METAL 
4444 8. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Badenas K. šimulis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882 !

HELP SVANTED — MOTERYS HELP UA.NTED VYRAI

M i s C E L L A N E O U S HELP VVANTED — MOTERYS

V-c 0NSTRūc™”

2457 West 69th 
TeL HE

M.
■Z REZIDENCINIAI, ■ZZ

KOMERCINIAI, s:
MEDICINOS IR

E KITOKĮ PASTATAI

l»tfa Street I 

4-7482 Į

SIUNTINIAI { LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-598“

REAL ESTATE

2-jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 ir 2 įį kamb. 
butai. Prie 70 ir Western. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $12,000,

514 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

1% aukšto (6H ir 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-člos ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kelių metų liuk

sus 3-jų butų mūrų. $6,200 pajamų. 
Arti musų. $62,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000;

8 kamb. didelis mūras. dvi vonios. 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi
gus $20,000.

$14,200 pajamų iš apartmentinio 
mūro, 10 metu statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvora, 
86 p. Sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar- 
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

8-jų butų mūras. 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

Lotas dviem butam. 30 pėdu prie 
pat parko. PiguR.

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

Arti Marąuette Pko.
(i kanilt. (3 mieg;.) mūro namas 

Pilnas rflsv3. Guzo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20.900.

4 butų mūr. po 6 kamb. 60 p 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52.900.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Ineome Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

FULL TIME
SWITCHBOARD OPERATOR
Hrs. 8:30 to 5. Good starting 
salary.

SIEGEL LUMBER C0.
4815 W. Grand, N A 2-2100 i

attractive
WOMEN

Between ages 20 to 40 to sėli 
cosmetics for large cosmetic manu- 
facturer. You will eam good com- 
missions for yourself.

CALL 471-1225
An Eąual opportunity employer

Experienced Steno 

& Gen’l Office Giri
Ages 25 to 45. Excell. potential 
for advancement, steady year 
round employment. For interview 
call —

M0 4-8711
Mon. thru Friday 

8:00 A.M. to 4:30 P.M.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 50 pėdų žė
ruos sklypą, Hickory Hills. Tinka 
daktarams medical centrui arba 
apartmentams. Dėl informacijų skam
bink te 523-9202. Agentai nesikreip
kite.

‘^-jų kamb. butas, 1-mas aukštas 
46 ir Talman. Skambinti po 5 v.v.
927-71220. _________________

Prie 88 ir Western 2 butai po 6 ’ 
kamb. Platus sklypas. $24,600.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai' Ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1 Jį aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
tr patalpa bizniui. ' Ekstra sklypas 
26 p. $1$,900. -

70 ir W«shtęnųw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 8-Jų kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 7Ist St., RE 7-9515

ir kcunb..
Pulas

1H aukšto mūr. 5
įręhgtas rūsys, garažas. 64 ir 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas 
Gage pke. $17,500.

0 kamb. mūro “ranch’’ su 3-jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x800 p 
sklypo. Oaklavyh. $32,000.

2 po A kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tax 

Notary Public 

2737 W. 43 St — CL 4-239u

Tvarkingas, teisingas ir greita 
patarnavimas visais Real Estat< 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liudijami vertimai. Tvat 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Ineome Tax ir atliekami kitok 
patarnavimai.

ŠIMKUS KERI ESTATE 
NOTARY PUBIIC

4259 S. Mapletvood Av- CL 4-7451

REMKITE “DRAUGĄ”.

EAL ESTATE
2 po <1 kamb- mūr. Modernine vo

ltą, alum. langai, šiluma gazu, 2 
tuto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5$4 kamb. ir 4 kamb. angliA- 
<am rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
dlimos gazu, alum. langai, kilimai. 
(46,600.

0 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams, $86,000.

14 butų, 2-Jų aukštų mūras Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūšų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
«talgoa $18.9Q0.

.. ---------
2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karšti, 

vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

MI p. sklypas Marąuette 
ųlui ir a

12 butų - —------------------ -
gas (rengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $60,006 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri 
nėję miesto dalyje. Teiraukitės.

« kaųib. mūr, "Built-tn*'’, kokli 
nės plytelės, karšto vandens šildymu, 
gšzu. Marą. pk«L $30.600.

IK aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. J 
įėjimai. Atskiri' šildymai. 2 auto gs 
ratas. 67 tr Oakley tlt.tOO

klypas Marąuette pke. Blz
apartmentams. Teiraukitės 

1 metų modernus 1 rturtin

NERIS REAL ESTATE 
6924 South We«iern Avenue Tel. 4714321
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SALES ■ MURTGA6ES i MANAGEMENT

Member of U L.S.
ALEK t A T A S — R E A L T 0 R

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero. Dl. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyue, Riveraide, La Grange Park 
tr kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užanktl i mūsų ištaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
miiniiiiuiiiiiiinimuiiuiiiiiiimi»uiMiiiiiiuiiiiiii!mmiiĮHnnninimiiiiimiiiniiiii

Steno-Typist
Shorthand or Dictaphone

Excellent salary, profit sharing, 
free hospitalization and life 
insurance.

Call Mr Kovarik 
CA 6-2140

WENDNAGEL & Co.

Full Time Or Part 
Time

GALS
YOU DON’T NEED

SCHOOL
CUSTODIAN
Morton Grove, Illinois

Steady year around work. 
Hours 1 P M. to 9:30 P.M. 

Pension and insurance plan.

Ask for Mr. Stout

Y0 6-820Q
LEADING MANTJFACTIIBER 

OP’ HAND TOOLS HAS 
BMMEDIATE OPENING POR

VVAREHOUSE
MAN
Draft Exenipt

Excellent Potential For Advancement.
__ ______ ___ Ali Fringe Benefits Paid.. Good Re-
ENPERIENCE FOR THIS JOB tirement Program. Steady Year 

Round Employment.

PACKAGING
DEPARTMENT
HOURS: 7:30 TO 4 P.M. 

MODERN SKOKIE PLANT

CALL MR. JAGKSON 
674-7500

For Interview Call 
MO 4-8711

Monday Thry Friday 
8:00 A.M. To 4:30 P M

PRINTING

Excelent opportunity! 
Inunediate opening!

TYPIST
GENERAL OFFICE
Ali around giri with good typing 
skili. Good figure aptitude. Only 
thoae with above quallfications 
need apply. 40 hour week. Good 
salary and benefits. Permanent 
position. Apply now!

UNION LINEN SUPPLY C0.
4181 N. Ravenstvood Avė. 

Chicago, Illinois 
TEL. — 525-1545

TRAINEES
If you are a high school grad, 
draft exempt. seeking an unusual 
opportunity to learn a highpaylng 
trade, are willing to start at the 
bottom, and want to work with a 
company that will promote you, 
we can offer you an outstanding 
change to learn and grow, merit 
raises.

CaU Diek Lavenka 
DE 2-5540

I _ __ __ _____________________
1 Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP W A N T E D — MOTERYS

MERCY HOSPITAL SCHOOL 0F NURSIHG
Pittsburg, Pennsylvania

TWO-YEAR DIPLOMĄ NURSING PROGRAM
Approved by the Pa. State Board of Nurse Exarriiners. Accredited by the 
National įeague for Nursing. Accepting Applications now men and wom- 
en. (Married or Single) for September, 1969. Living accommodations for 
women available in nurses’ residence.

For further information, write 
Send for Brochure

DIRECTOR OF THE SCHOOL OF NURSING 
Mercy Hospital, 1401 Blvd. of Allies

Pittsburgh, Pa. 15219 412-391-8800

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SURGICAL

These Hospital Faculty positions are available im- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bachelor Degree desirable.. Sala
ry open. Send resume, wire or call: ,

617 744-6000

SALEM HOSPITAL 
SCHOOL 0F NURSIHG
81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

DĖMESIO!
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me
džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvenimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys...........
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARUOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa .........
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR ŽEMEJE, vysk. V. Brizgys
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC .....................
i (apreiškimų pasakojimąi)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC .....................
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

.... $1.50

..$1.00

... $1.50

.. $2.00

... $2.00

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
. .............................................................................. ... ................................. .

Perskaitė ilraii(?a. diiokife kitiems nasiskaitvti

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumi.



Svečiai ir viešnios stebi madų parodą, įvykusią vasario 9 d. Chicagoje.
Nuotr. P. Maletos

KAM ATITEKS MALVINŲ SALOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAVASARIO ŽENKI.Al MADŲ be rankovių, .kai visos kitos tu- 

' PASAULYJE rėjo labai įvairias: trumpas ir
ilgas, plačias ir rauktas su šiau

šių laikų moteris turi daugiau rais rankogaliais. Viso buvo pa- 
sąlygų ir reikalo /kreipti dėme- rodyta keturiasdešimt kūrinių, 
sį į išorinę savo išvaizdą. Jos ben kurių kaina siekė nuo 35 iki
dras išsilavinimas ir talentai ne- 275 dol.
hesiriboja vien šeima, bet dažnai Daug šiltos nuotaikos vakarui 
išplaukia toli už jos ribų į visuo- pridavė grakščios ir patrauklios 
meninius, kultūrinius ir profesi- modeliuotojos. Jos, kaip gulbės 
nius vandenis. Mažiau suvaržyta ežere, laisvai ir natūraliai plau 
namų ruošos ir turėdama dau- kiojo pro stebėtojų staliukus, 
giau laisvo laiko, šiandien ji gali vienur ilgiau, kitur trumpiau
žymiai plačiau reikštis, daugiau 
kuomi domėtis. Beto, tokios ji 
prigimties ,kad visuomet norėjo

stabtelėdamos ir leisdamos įsi
žiūrėti į modeliuojamo rūbo de
tales. Modeliuotojų tarpe, šalia

ir tebenori 'būti graži ir patrauk- jau tapusiomis “prdfėsionalė- 
( mis” (Lydija Koklytė, Daba 

Kas liečia aprangą, -paprastai' Kraučeliūnaitė, Stasė Olšauskie 
* lietuvė moteris nėra hnpulsivi nė- NiJ°lė Vengrienė) , gražiai ir 
pirkėja. Ji yra atsargi ir prak- Pretenzijų pavasarinę apran 

gą demonstravo Oria Gramon- 
tienė ir keletos mažųjų Montėš

tiška. Todėl, įvairios madų pa
rodos, kur suteikiama proga mo 
dūluojamą aprangą; pamatyti sori auklėtinių mamytės (Jolan 
visose perspektyvose, mūsų tar da Alelksiūnienė, Dalė Gotceitie- 
pe surado atgarsį ir tapo gana 
dažnos, bet visuomet laukiamos.

A. L. Montessori d-jos pava-
fcsario madų paroda — vakarie
nė jau pasidarė graži tradicija. 
Tačiau, ji nėra ruošiama vien 
tik supažindinti visuomenę su 
paskutiniais vėjais siaučiančiais 
pavasario madų pasaulyje, kiek 
d-jos pirmininkės I. Kriaučeliū- 
nienės žodžiais, savo dalyvavimu 
paremti mažųjų lietuviukų auk- 
lėjimo darbą.

Vasario 9 d. puošnus Beverly 
AVoods restoranas dūzgė tary-

nė ir Nijolė Mackevičienė).
Vakaro staigmena buvo puiki 

dovana — nauja Bemina firmos 
siuvamoji mašina, kuri, burtų 
keliu atiteko Mikeliūnienei. Ki
tas dovanas laimėjo p. Gaižutie 
nė (kristalo lėkštė), p. Kliorie- 
nė (dail. Paukštienės paveiks
las) ir p. Gromulaitienė (kavai 
servyzas).

Pavasariškai stalus puošian
čios linksmos ir spalvingos ran 
kų darfbo gėlės atiteko toms, 
kurios pataikė atsisėsti į laimiu 
gąsias vietas.

Šis jaukiai malonus vakaras,
tum bičių avilys. Po puikios va-. taip sklandžiai ir darniai pra- 
karienės, gurkšnojant kavą, pa j vestas, be abejo, yra darbščių 
galiau buvo pradėta antroji va-1 ir energingų įrengėjų uolaus dar- 
karo programos dalis — madų |ho ir sumanumo rezultatas. Gal 
paroda, kurią pravedė gabi ir ia tik, kad restorano patalpos 
taikli -komentatorė Gailutė Va- turėjo apriboti viešnių ir svė- 
liulienė. čių skaičių, kurie subruzdo ir

Rūbai iš Boutiųue krautuvės taip gausiai atėjo pasitikti į 
pasižymėjo ypatingu degantis- Chicagą atskubančio pavasario.
kurnu ir beveik išimtinai atsto 
vavo sintetinių medžiagų pasau
lį. Patraukliai atrodė sukne
lių — apsiaustų deriniai ir prie 
eilučių ibei kelnių dėvimos tuni- 

9 koe. Daugumoj vyravo lygių, 
tiek ryškių, tiek pastelinių spal
vų apranga, paįvairinta sagų,

rdt.

BAŽNYČIOS IR VALSTYBES 
SANTYKIŲ KLAUSIMAS

(Slovakijos bažnytiniams rei
kalams tvarkyti įgaliotinis, kul-

j j tūros ministras Valek, aplankė
^rttLrintes'^k- T>Tnau apaitalM,-

nai ir vakarui pritaikintos suk 
neles beveik be išimties turėjo 
dirželius ir platesnius sijonėlius. 
Vakarinės daugiausia matėsi

jį administratorių vyskupą Am- 
broz Lazik. Pasikalbėjimo metu 
paliesta įvairūs aktualieji klau
simai ir išreikšta viltis, kad 
greitu laiku Bažnyčios santykiai 
su valstybe galės būti išspręsti 
abiem pusėm priimtinu būdu.

A. A.
SOPHIE LAPINSKAS

VENCKCTfe
Gyveno 6833 S. Archer Avė.
Mirė vas. 23 d.. 1969, 7 vaj. 

vak., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskrities.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Joseph, marti Mary ir 
įeiraa., sūnus Anthony, marti 
Anne ir šeima, duktė Sopinę 
Malachult, žentus George ir šei. 
ma, 13 anūkų, 5 proanūkai, ir 
kiti giminės, draugai ir pažjs- 
fcajni.

Kūnas pašarvotas "Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės jvyks treč., vas. 
26 d iš koplyčios 8:30 vai. ry. 
to bus atlydėta j Sv?. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčia, (kurtoje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta ) Sv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pazjstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Minas, duktė, mat 
«os, žentas, anūkai ir pi-oanfl.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

KAZIMIERĄ MONČĮ su seimą, 
jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Kun. K. Juršėnas 
Grasilda ir Emilija Jurėnaitės 
Klemensas Matkevičius

Mylimam vyrui, tėveliui, uošviui ir seneliui 
A.-j-A. STANISLOVUI BABIANSKUI 
mirus, p. ĘLEN4 BABJAflSKIEN?, GEHOTĘ ir ALEKSA 
PLENIUS, LEONę it JUpZĄ DpENCIUS bei visus 
anūkus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona* Albertas ir Aldona Tamošiūnai 
Vida ir Šarūnas Rimai

-" i"."'i i nu m umul.sL'.U'.'Uli <Uii a m

' vakijoje), iš Jugoslavijos, Bulga
rijos, Rumunijos ir kitų slavų

Pr. metų pabaigoje lordas mas klausimo išsprendimas.
Chalfont, Anglijos ministeris, Tuo tarpu Malvinų gyvento- 
buvo atvykus į Malvinų salas, jai nurodo, kad tokių užkulisi- 
kurios yra Atlanto vandenyne nių sprendimų be jų valios ir 
netoli Argentinos. Pagrindinė į gyventojų pritarimo niekas ne- i apaštališkasis administratorius
sala angliškai vadinama Folk-, gali padaryti, net ir Jungtinių vyskupas Tomašek, Litomerice 
land ir turi 20,000 gyventojų, Tautų organizacija. O gyvento- vyskupas Trochta, Ceslke Budė

jai apsispręstų už priklausomy- j jovice vysk. Hlouch, Bmo vysk.

kraštų. Pirmieji į šventę atvyko 
penlkii Čekoslovakijos vyskupai, 
lydimi dviejų aukštų prelatų, 
būtent: Prahos arkivyskupijos

kurie verčiasi avių auginimu. 
Kiek žinoma, Anglijai ši kolo
nija dkligiati kainuoja, kaip iš 
jos gaunama nauda. Anksčiau, 
kada Anglijos imperija buvo iš- 
siplėtusiir turėjo karinės bazes 
įvairiuose kontinentuose, tada 
ir P. Amerikoje esanti Malvinų 
sala buvo nšudinga. Šiandien, 
kai britų imperijos galia suma
žėjusi, kyla klausimas, ar Mal
vinų sala jiems reikalinga.

Min. Chalfont, aplankęs salą, 
buvo užsukęs į Buenos Aires, 
kur slaptai tarėsi su Argentinos 
užsienio reikalų ministeriu. Spė 
jama, kad buvo sprendžiamas 
Malvinų salos likimas ir, grei
čiausiai, ta linkme, kad salos 
būtų perleistos Argentinai. An
glų spauda ta proga paminėjo, 
kad nėra prasminga perduoti 
Malvinų salą su 20,000 gyv. dik- 
tatoriniam kraštui.

Laikraštis “Sunday Eocpress” 
pareiškė, kad Malvinų sala nie
kuomet nepriklausė Argentinai 
ir, kad salos gyventojai niekada 
nepareiškę noro būti kitokiais, 
kaip tik anglais. Jų gimtoji kal
ba yra anglų ir jie didžiuojasi 
galėdami būti Anglijos pilie- 
čiaiš. -u . .
1 .

Tuo tarpu Argentinos spau
da, komentuodama Malvinų sa
los likimą, reiškia pretenzijų į 
šią salą, kuri ir ekonomiškai, ir 
politiškai gali interesuoti tik 
Argentiną ir, kad jos grįžimas 
prie savo tėvynės būtų tinka-

bę Anglijos imperijai.
K. Klastauskas

PAMINĖTA 1100 METŲ 
SUKAKTIS ';t - ’ 

Romoje buvo iškilmingai pa
minėta vienuolikos šimtų metų 
sukaktie nuo didžiojo slavų apaš 
talo Šv. Kirilo mirties. Ta pro
ga į Romą atvyko maldininkų 
ekskursijos iš Prathos (Čekoslo-

Gėlių paroda New Yorke įvyksta 
kovo 8-15 d., čia matyti gėlių ka
ralaitė A. Plaiseay.

Skoupy ir Trnavos vyskupas1
Lazik. Aukštuosius svečius Ro
mos aerouoste pasitiko Romoje 
gyvenantis Čekoslovakijos vys-j 
kūpąs Hniliea, Prahos arkivys
kupo kardin. Beran sekretorius ( 
prel. Skarvada, Čekoslovakijos į 
popiežiškųjų Nepomuceno ir Ki
rilo bei Metodijaus kolegijų rek
toriai ir gausūs Čekoslovakų dva 
siškiai bei tikintieji. Kiekvienas I 
Čekoslovalkijos vyskupas iš Pra-į 
hos atvežė Čekoslovakijos tikinj 
čiųjų įteiktas gėlių puokštes, 
kurios buvo padėtos ant popie
žiaus Jono XXIII-jo kapo Vati
kano bazilikos grotose. Šv. Ki
rilo vienuolikos šimtų metų mir
ties sukakties minėjimo progra
moje buvo iškilminiga koncele- 
bracija, kur šv. Mišias aukojo 
visi iš Rytų ir Vidurio Europos 
kraštų atvykę vyskupai; buvo 
bendros pamaldos Rytų apeigo
mis, minėjimo akademija ir 
audiencija pas Šventąjį Tėvą. 
“Šios sukakties minėjimas — 
pareiškė spaudos atstovams Pra 
hoš arkivyskupijos apalštališka- 
sis administratorius vyskupas
Tomašek __yra naujas šaltinis,
teikiantis gyvos jėgos mųsų ti
kėjimui, visam mūsų krikščio
niškam gyvenimui ir Kristaus
mokslo liudijimui mūsų tėvynė-
I.’,, '1je ...”

gyvenimo
VINGIAIS

autobiografiniai, atsiminimai 
Pr. P. Kalvaitytė —Karvelienė

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis j naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusi šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios ėina drauge su pa
žanga.

Knyga yra ne tik asmeninė, 
bet visos mūsų tautos istorija.

I dalis išleista Liet. Knygos 
klubo, kaina $3.00. II dalis iš
leista Nidos, kaina $2.50.

Abi knygos gaunamos Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc.

A. -Į- A.
STANISLOVUI BABIANSKUI mirus, 

p. ELENA BABIANSKIENĘ, dukras GENOVAITĘ PLE- 
NIENĘ, LEONĘ DERENČIENĘ ir jų šeimas giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Justina ir Stasys Smaižiai

Mylimai motinai

A. + A. NIEDVARIENEI
Lietuvoje mirus, dukterį FELĘ ANIULIENĘ ir sūnų 
inž BRONIŲ NIEDVARU bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

Irena ir Petras Beinarauskai 
Antanas Beinarauskas 
Vytautas Beinarauskas 
Rože Kriaučiūnienė A 
Jonas Lukačevičius 
Bronius Lukaševičius 
Vladas Paliulionis 
Brone ir Vacys Rutkauskai

2.00
3.00

5.00
4.00
2.75

Gavėnia yra susikaupimo ir rimties laikotarpis, kurio apmąs
tymams tinkamiausia medžiaga yra gera knyga. Tokių knygų 
DRAUGE yra didžiausias pasirinkimas. Jų tarpe rasite:

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 daį. kiekviena po
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 proc. 

mokesčiams.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
I I ..... » •

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas................. ......................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

<a
V. PĖTERAIČIO

Lietuviškai angliškas žodynas ............................................... $7.00
(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVIČIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ..................... $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų

žodynėlis.................$2.00
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba. x

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mėn. 25 d.

Kompozitoriui
A. -Į- A.

JUOZUI STROLIAI mirus, 
jo sūnums FAUSTUI, VYTAUTUI ir HERKULIUI bei 
gimin ms nuoširdžią užuojautą reiškia buvę mo* 

kiniai:IfJ’ J .

Elena Petrokatė-Rukuižienė 
Petras Augaitls, Aleksas Kraučenka, 
Bronius Latoža, Eugenijus Slavinskas

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 • 34 South Califomia Avenus

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985Z
4605 * 0? South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienu bloku nuo kapinių.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKV BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FU NĖR AL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 71 st Street 
1410 So. BOth Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel Vlrginia 7 9672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

8807 S. LITUANICA AVĖ, Tel F Arda 7-84411

TvL Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICinOAN AVĖ. Tel. COn*

8819 S. LITUANICA AVĖ Tel. Y Arda 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL.Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN. ILL
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x Reikia Ralfo veiklos nuo
traukų. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejui kovo 14 d. ruošia
mai Balfo 25 m. veiklos jubilie
jinei parodai trūksta Balfo veik 
los foto nuotraukų. Visi balfo

x Lietuvių foto archyvo va
karienė Sharkos restorane

veikėjai buvę ir tebesą val
dybų pirmininkai, nariai ir visi 
kiti veikėjai, kas tik turi kokių 
Balfo veiklą vaizduojančių nuo-

( -iouth) buvo vasario 2 3d., kur traukų, prašomi minėtam muzie 
susirinko apie aštuoniasdešimt 
žmonių, remiančių Amerikos
žymiųjų Lietuvių garsinių filmų 
padarymo instituciją, vadovau
jamą kun. A. Kezio, SJ, ir pa- 
gelbinčio komiteto, susidedančio 
iš J. Evans, J. Grybauskienės, 
S. Semėnienės, A. Rūgytės ir 
kt. Vakarienę trumpu žodžiu 
atidarė pirm. J. Evans .svečius 
pristatė vakaro vedėjas J. Kon 
cevičius, pristatant S. Semėnie
nei ir B. Briedienei. Ilgesnę kai 
bą, paaiškindamas foto archy
vo tikslus, pasakė kun. A. Ke- 
zys. Vakarienė praėjo su dide
liu pasisekimu, dalyvaujant 
vysk. V. Brizgiui, Kunigų vieny
bės pirm. ir Sv. Kryžiaus par. 
įklebonui kun. Edv. Abromaičiui 
(plačiau bus vėliau).

x Chicagos lietuvių mokyto
jų sąjungos susirinkimas įvyks 
kovo 2 d., sekmadienį, 3 vai. p.

jui paaukoti aiba nors parodos 
laikotarpiui paskolinti. Visiems 
kuo nors parodą suruošti padė
jusioms (paįvairinusiems ją eks 
penatais), muziejaus preziden
tas ir parodos rengėjai iš anks
to dėkoja.

X švėkšniškiai ruošiasi minė 
jimui. Vasario 15 d. Alicijos Rū
gytės bute įvyko posėdis, apta
rimui paruošiamųjų darbų švėkš 
nos gimnazijos 50 m. sukakties 
minėjimui artėjant. Organizaci
nis komitetas, pirmininkaujant 
A. Rūgytei, aptarė sukakt. mi
nėjimo programos detales. Svar 
blausias punktas ibuvo registra
cijos sutvarkymas, Švėkšnos 
gimnaziją lankiusiųjų, ypač tų, 
kurie neatsiliepia ir negyvena 
Chcagoje. Minėjimas su įdomia 
ir plačia programa įvyks rug- 
piūčio 31 d. Kad komitetas ga
lėtų sėkmingiau suruošti minė-

p. Gage Park Fieldhouse pasta- j pra^ome švėkšniškius sku 
e, ir Westem g-vių kam- Litai pran€šti sutikimą minėjime

pas. Visi mokytojai kviečiami 
dalyvauti. Atskiri kvietimai ne 
bus siunčiami.

X Premjera “DANGS”, komp. 
J. Gaidelio operos, įvyks š. m. 
balandžio 12 d., Marijos Aukšt. 
M-los salėje. Kiti spektakliai — 
bal. 13 ir 19 d. d. Libretas — 
S. Santvaro. Dirigentas — A.

dalyvauti šiuo adresu: Misa A 
Rūgytė, 6547 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, EI. 60629.

x Auka spaudai paremti —
kilni pareiga. Pratęsdami prenu
meratą, dėkodami už korteles 
ir kalendorius, aukojo: po 3 dol. 
— A. Astrauskas, Mrs. Eva 
Paulauskas; po 2 dol.—B. Rūkš

Kučiunas. Solistai: D. S tankai-1 telė, v j Sadauskas, J.
tyte, R. Mastienė, S. Baras, l Pūkelis, IS. Charzauskas; po 1 

” dol. — Ve. Jakovickas, T. Serei-A. Brazis ir J. Vaznelis. Rėžis, 
— P. Maželis, Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 W. 69th Str., Chicago. 
Telef. PR 8-4585. Užsakant paš
tu — siųsti čekį: Lihh. Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, EI., 60629.

Bilietų kainos: Parteryje: 8, 
6.50 ir 5 dol. Balkone: 7, 5 ir 3 
dol. Premjerai — visi bilietai 1 
dol. brangesni.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
tvnnd. CL 4-7450 arba YA 
7-2046 (sk.)

ka. Visiems nuoširdus ačiū.

x Julija Bičiūnienė, Healthy 
Food valgyklos savininkė, Chi
cagoje, ir šiais metais, naujos 
liet. operos “Dana” pastatymui 
paaukojo 100 dol. (pr.)

X Patikslinimas — Lietuvių 
Fondo skelbimas, tūpęs š. m. va
sario 18 d. Drauge... a. :a. Alek
sandras Mereckis mirė ne Bos
tone, bet Brooktone, Mass. ir 
pinigus velionį įamžinti LF at 
siuntė ne Sofija Mereckienė, bet 
Stefanija Mereckienė. LF adre
sas: 6643 S. Maplewood Avė., 
Chicago, 1H. 60629. (pr).

x Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2787 W. 43 St.. 
CL 4-2390 (sk.)

X Antras Kaimas — Pasku
tiniai Sezono spektakliai, Play 
House teatre, 2515 W. 69tih (St., 
penktad., vasario 28 d., ir šeš
tad., kovo 1 d., pradžia 8 v. v., 
sekmad., kovo 2 d., pradžia 6 
v. v. Staliukų rezervacijos būti
nos: PR 8-6804. (pr.)

‘DRAUGO” PRENUMERATORIAMS 
UŽSIENYJE

Tamstos jau esate girdėję 
apie JAV pašto tarifo periodiš
ką pakėlimą, kuris gerokai pa
lietė ir mūsų dienraštį, pabran
gindamas jo leidimo kaštus. Pa
staruoju metu šis tarifas ibuvo 
ypač smarkiai pakeltas mūsų 
prenumeratoriams užsienyje, į-

1 dienos pakelti prenumeratos 
mokestį visiems prenumerato
riams užsienyje ligi 18 dolerių 
metams, šis kainos pakėlimas 
neliečia mūsų prenumeratorių 
bet kurioje JAV-bių vietoje, ta
čiau jis galioja prenumerato
riams Kanadoje, Europoje, P.

skaitant ir kaimyninėje Kana- Amerikoje ir kitur užsienyje, 
doje gyvenančius, šiems pakei-j Mes vis atidėliojome šios ne-
timams pradėjus veikti už vie
nos “Draugo” prenumeratos 
persiuntimą į užsienį (300 egz.) 
ir už kultūrinio priedo persiun
timą (52 egz.) laikraščio admi
nistracija vien tiktai paštui turi 
per metus sumokėti 12,45 dol. 
Jei prie šios sumos pridėsime 
padidėjusias ekspedicijos išlai
das, nebus sunku suprasti, kad 
beveik visą gautą prenumera
tos mokestį tenka atiduoti paš
tui ir ekspedicijos reikalams. 
Tuo tarpu jis turi prisidėti ir 
prie visų kitų dienraščio leidimo 
išlaidų.

Atidžiai išstudijavus naujas

linksmos žinios paskelbimą ir 
dabar apgailestaujame ją skelb
dami, bet kitos išeities nerado
me,, mūsų lietuviška pareiga iš
laikyti dienraščio lygį ir jo daž
numą infliacinėse sąlygose (nuo
lat kainoms, kylant) mus verčia 
tai daryti .

Iš savo pusės darome viską, 
kad dienraštis laiku pasiektų 
skaitytojus. Visas “'Draugo’’ ti
ražas kasdieną laiku paštui pri
statomas. Tačiau neretai besi
reiškiančios negerovės pašto į- 
staigose dažnai dienraščio pri
statymą suvėlina.

Giliai tikime, kad mūsų Mieli
leidimo sąlygas paaiškėjo, kad Skaitytojai užsienyje, o taip pat 
nebėra bet kurios finansinės jų sponsoriai, supras reikalo 
galimybės siuntinėti “Draugą” svarbą ir toliau remdami dien-
už 15 ar 17 dol. prenumeratos 
mokestį. Nebuvo rasta kitos iš
eities, kaip nuo š. m. kovo mėn.

raštį, tuo padėdami stiprinti lie
tuvybę užsienio kraštuose.

(pr.)

‘X" A. a. Jono Kardelio paimi-,
nėjimas — akademija ir bu juo 
atsisveikinimo vakaras suruoš
tas pereitą savaitgalį Petkaus 
koplyčioje Omicagoje, Valstiečių 
liaudininkų s-gos rūpesčiu. Pa
minėjimą atidarė ir pravedė L. 
Šmulkštys; kalbėjo ir su velio
niu atsisveikino įvairių or-jų at 
stovai ir privatūs asmenys: M. 
Mackevičius, J. Bertulis, dr. P. 
Grigaitis, B. Kviklys, Sof. Ado
maitienė, Ant. Gintneris, Ant. 
Kučys.

x Tėvų Marijonų bendradar
bių seimas įvyksta Kančios sek 
madienį, kovo 23 d., t. marijo
nų vienuolyne, 6336 S. Killboum 
avė. šv. Mišios koplyčioje 11 
vai., pietūs 12 vai., seimo posė
džiai 1:30 v. ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu 4:30 vai. Mi
šias laikys ir pamokslą pasakys 
Šv. Kryžiaus parapijos įklebo- 
nas Ed. Abromaitis. Pietus 
paruoš Brighton parko sk. šei
mininkės. Maloniai kviečiami 
visi lietuviai, ypač tėvų marijo
nų rėmėjai, bičiuliai, spaudos 
mylėtojai, dalyvauti seime ir pa
gal išgalės savo auka paremti 
tėvų marijonų spaudos darbus.

x Gen,. konsulo P. Daužvar- 
džio laiškas išspausdintas vasa
rio 16 d. “Chicago Sun-Times”, 
kongresmano John C. Kluczyns- 
ki įrašytas į Congressional Re- 
cord vasario 17 d. Gen. konsu
lo Daužvardžio pareiškimas Va-

G. Valiulienė (prie mikrofono) su modeliais: N. Vengrienė, D. Got- 
ceitienė, D. Kraučeliūnaitė, L. Koklytė, 3. Gradinskienė, S. Olšaus
kienė, J. Aleksiūnienė ir N. Mackevičienė. Visos madų parodos dalyvės. 
Paroda įvyko vasario 9 d Chicagoje.

Nuotr. P. Maletos

ATGIJĘS ANTRASIS KAIMAS

NESISKŲSKIME, KAD ESAME 
NUSKRIAUSTI

Vasario šešioliktoji Cicero kolonijoje

Vienas iš gausiausių svečiais 
iš bet ikada ruoštų Vasario 16- 
sios minėjimų Cicero kolonijoj 
buvo praėjusi sekmadienį, kada 
parapijos salė buvo, galima 
sakyti, sausakimša. Minėjimą, 
kurį ruošė LB apylinkė ir vie
tos organizacijos, atidarė apyl.
pirm. St. Ingaunis, pakviesda- 

sario 16 proga gana plačiai pa- mas programai vadovauti Joli-
cituotas “Southtown Economist” 
vasario 1 9d. laidoje, aprašant 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo iškilmes, kurios pailius
truotos dviem nuotraukom. 

x Lietuvos Vyčių metinis
Šv. Kazimiero minėjimas įvyks 
sekmadienį, kovo 2 d. Vysk. V. 
Brizgys atlaikys šv. Mišias 10 
v. ryte Aušros Vartų bažnyč., 
2327 W. 23 PI. Po Mišių bus pus 
ryčiai ir trumpa, įdomi progra
ma, per kurią bus L. Vyčių laips 
niai įteikti užsitarnavusiems.

X Kun. S. C. Gaucias, Le
ment., EI., parėmė mūsų spau
dą 5 dol. auka. Dėkojame.

X Petras Banys, Peoria, III., 
sveikindamas mus su šventė
mis, pridėjo 5 dol. auką. Ačiū 
už paramą.

X Veronika Janusas, Ozone 
Park., III., “Draugo’’ Skaityto
ja, prisiuntė 5 dol. atiką, už ku
rią reiškiame padėką.

tą Kisieliūtę ir Algį Žukauską. 
Įnešamos vėliavos, eugiedami 
JAV ir Tautos himnai, parapijos 
klebonas kun. J. IStankevičius 
sukalba gerai išmąstytą, kūry
bingą invokaciją.

Po to, sveikinimo žodį taria 
JAV LB c. v. pirm. inž. Br. Nai 
nys, kviesdamas nepailsti kovo
je dėl laisvės. Vasario 16-sios 
aktą perskaitė R. Balutytė.

Pagrindinę kalbą pasakė inž. 
Valdas Adamkus, kuri buvo ge
rai paruošta, gyva ir įdomi. Kai 
bėtojas pabrėžė, kad laisvės ne 
pajėgė nugalėti jokios diktatū
ros. Istorija yra tautų veidro
dis ir ateityje inatysis kaip veid 
rodyje mūsų atlikti darbai. Rei
kia naujo ryžto ir naujų darbi
ninkų. Kultūra įprasmins tauti
nių grupių būtį. Turės ateityje 
iškilti nauja Vasario 16-ji, atsi
vers naujas istorijos lapas. Ne
pasikeis tik laisvės troškimas ir

CHICAGOS ŽINIOS
KIRVIU NUKIRTO KOJĄ

Franci® Neely, 4300 S. Drex- 
el, policijai pareiškė, kad šeši 
jaunuoliai įsibrovė į jo automo
bilį, nuvežė jį prie geležinkelio 
bėgių netoli Wallace ir 72-tros, 
kur jį ištraukė iš mašinos ir kir 
viu nukirto jam kairiąją kovą 
prie kulkšnies. Policija vėliau 
rado koją prie bėgių. Įtariama, 
kad traukinys jam nupiovė ko
ją-

DIENRAŠTIS PAKEIS VARDĄ 
IR FORMATĄ

DARBINGA
DEMONSTRACIJA

Wall Street Journal dienraš
tis praneša, kad Chicago Ame
rican dienraštis balandžio 28 d. 
žadąs pakeisti vardą į “Chicago 
Today” ir nuo tos dienos bus 
leidžiamas panašiu formatu kaip 
Sun-Times. įspėjama, kad bus 
pagrindinių permainų ir pačios 
redakcijos personale.

VYSK. SHEEN KALBĖS 
AIRIŲ VAKARIENĖJE

jos supratimas laisvė ir tole
rancija 'šiandieną yra sutrypta, 
tačiau niekada taip daug nebu
vo kalbama apie laisvę kaip 
šiandien. Žmogus iškeliamas, o 
tačiau tautos pavergiamos. 
Kovoje už lietuvybę reikia, kad 
darbai lydėtų žodžius. Tik kultū
riškai mes rodomės gyvi gyvųjų 
tautų tarpe. Seimą yra tautinio 
išlaikymo kovos lankas. Kvietė 
nesiskųsti, kad esame nuskriaus 
ti, bet liepė jaustis tvirtais, kaip 
dera kovojantiems kariams. Lie 
tuvybės išlaikymo ir pareigos 
dvasia turi mus nuolatos lydėti. 
Kalbėtojas buvo sutiktas entu
ziastingais plojimais.

Meninėje programos dalyje 
mok. J. Kreivėno vadovaujamas 
lituanistinės mokyklos choras 
padainavo “Zuikių lopšinę”, “Aš 
turėjau”, Kregždelę, kur bu
vai?”, “Aš atsikėliau”,, “Užau
gino motinėlė”, “Aš per svietą 
keliaudamas”, “Virš lankų", 
“Baltapūki debesėli” ir “Lietu
viais esame mes gimę”. Tautinių 
šokių grupė pašoko porą tau
tinių šokių, gi mokiniai Petras 
Kisielius, Ramunė šulaitytė ir 
Faustina Bobinaitė padeklama
vo eilėraščių. Tautinių šokių gru 
pei vadovauja J. Baukytė. Per
traukos metu buvo renkamos 
aukos, kurių surinkta daugiau 
negu 'bet kada, arti tūkstančio 
dolerių. Po minėjimo svečiai bu
vo pavaišinti kavute, Šis minė
jimas parodė, kad Cicero kolo
nijos lietuviai yra gyvas ir tau
tos reikalais besirūpinąs viene
tas. L. Augšt.

Chicagiečiai teatro ir humoro 
mėgėjai turi būti dėkingi mūsų 
jaunam Antrojo kaimo kolekty 
vui, kad jie vėl pasirodė nauju 
gajumu. Jau turėjome du jų 
spektakliu: praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį. Per abi dieni pu 
ibliSkoe buvo gausiai , matėsi 
daug jaunimo (jeigu studentams 
būtų įvestas papiginimas, jų dar 
gausiau susirinktų). Publika 
džiaugėsi, kad aktoriai buvo pa
siruošę ir visa humoristinių nu
merių pynė ėjo su, palyginamai 
dideliu sklandumu, be pertrau
kų, daug kur skaniai prajuoki
nant žiūrovus. čia, žinoma, 
daug iniciatyvos parodyta Ant
rojo kaimo prievaizdos (taip 
jis programoje vadinamas) Al
girdo Antanaičio ir su muziki
niais efektais piadėjusio Alvydo 
Vasaičio.

Scenon išvesta nemažai “vil- 
kolakiško” teatro mėgėjų: E. 
Kavaliūnaitė, L. Koklytė, M. Ma 
žeikienė, R. Cinką, V. Marčiu- 
kadtis, V. Smilgys. Stambųjį į- 
našą, duodamas ir įvadinius aiš
kinimus, atliko iš ankstybesnio 
Antrojo kaimo paveldėtas Ro
mas Stakauskas. Be šių, progra 
moję pažymėtų, buvo ir dau
giau aktorių, pvz. M. Dranga 
ir kt. Visuose ibuvo jaučiamos 
pastangos duoti tai, ką gali ge
riausio.

mas, Romano konkursas, Auto- 
macija, Piliulės studiozė, Dek
lamacija, Neišeik tu iš sodžiaus, 
Skruzdėlės I-IH, Sakyk teisy
bę, Mano šviesioji draugė, Išė
jusiems sugrįžti, Mūzos ir poe
tas, Žodis iš sponsoriaus, Pasa
ka, Svečias — žvaigždė, Astro
nautai, Šernas (Totalitarinis te-^ 
atras).

Gaila tik, kad keliose vietose 
humoro stoka buvo bandoma 
papildyti vulgarumu. Apskritai 
šis lengvojo žanro pastatymas 
buvo daugeliui įdomus, atskiri 
numeriai palydimi malonaus juo 
ko ir gana gausių plojimų.

Šviesas tvarkė Janina Liške- 
vičiūtė, o administracinius rei
kalus __ Nijolė IStakauskienėF
Dar turėsime tris šio pastaty
mo pakartojimus: vasario 28, 
kovo 1 ir 2 dienomis. Spektak
lis būna Piay House patalpose 
2515 W. 69 St. J. Daugi.

IŠ ARTI IK TOLI
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Programoje pora sakinių api

— Izraelis Krugliakovas, oku
puotos Lietuvos taip vadinamos** 
ryšių ministerijos sąjunginės 
spaudos respublikinės prenu
meratos ir mažmeninio parda
vimo agentūros viršininkas, po 
neilgos bet sunkios ligos sau
sio 30 d. mirė Vilniuje. Buvo 
gimęs Poltavos srityje, 1945

budina Antrojo kaimo pasirink- m, demobilizuotas buvo paskir
tąjį kelią: “Juokingi esame ne tas į rusų okupuotą Lietuvą 
mes, juokingas yra gyvenimas... aukštu valdininku ir rusintoju. 
Mes negiostame, o jei glostome, Ištisus 24 metus jis organizavęs r 
tai tik prieš plauką”. Taigi— “spaudos platinimą”.
pasiryžta duoti aktualaus hu
moro, be jokių pataikavimų. 
Tas užsimojimas labai sunkus. 
Daug lengviau pastatyti parink
tą veikalą ,negu patiems suieš-

PRANCOZIJOJ
__  Dail. Pranas Gailius iš

statė savo grafikos darbus Sa- 
lon de la jeune gravure.

— Studentai Paryžiuje: G.
koti aktualaus humoro, satyros jolįgard studijuoja teisę, J. Ka-
gabaliukus ir juos Sklandžiai in 
scenizuoti.

Daug kas pavyko. Pvz. kaip 
rusų archeologams mumija “pri 
sipažino” savo vardą, ryški bu
vo Lapinsko “Lokio’’ parodija, 
Teatro festivalis ir kt. Kai ku
rie dalykai reikalavo didesnio 
žiūrovų apsiskaitymo .pasiruo
šimo, kaip tie gabalai apie poe
ziją ar apie Šekspyro kūrybą. 
Tik retas kas jų humorą paga
vo.

Programa pasižymėjo temų 
gausumu. Iš viso buvo perteik
ti 29 gabalėliai, sudarantieji in
triguojančią humoro mozaiką. 
Be jau suminėtų, čia buvo: Ge
nijus, Studijozas, Įsūnijimo 
agentūra, Pumpėnuos gimu- 
siems, Pasakos detalė, Įteiki-

VIENOS KARNAVALAS CHICAGOJE
Iš senų laikų Austrijos sosti- ir gyvenimo bruožus.

Grupė Argonne National la
boratorijos mokslininkų kovo 4 
d. ruošia 16-kos valandų “dar
bingą” prie darbo demonstraci
ją. Tuomi jie protestuoja prieš 
tą pačią dieną šaukiamą neku
riu universitetų fakulteto narių 
ir studentų vienos dienos strei
ką tyrimų laboratorijose. Rimti 
mokslininkai laiko šaukiamą 
streiką bereikšmiu. s

Rochesterio vyskupas Fulton 
Sheen, garsus kalbėtojas, kovo 
17 d. pasakys pagrindinę kalbą 
Airių draugijos metinėje vaka
rienėje Šv. Patriko dienos pro
ga Conrad Hilton viešbutyje.

NAUJI NAMAI SUDEGĖ
Gaisras sunaikino trijų aukš 

tų dar neužbaigtą statyti 
apartmentinį namą Rolling 
Meadows priemiestyje. Nuosto
lių padaryta apie $700,000.

Alvudo pirmininkas Antanas Stakėnas apdovanoja paveikslu — dail. 
J. Kiburo dekoracijų scena iš “Džiaugsmo” — ketvirtosios Alvudo 
Vaikų teatro premjeros — šio teatro rež. pad. Aldoną Sobieskienę, 
beprakaituojančią rengiantis šio teatro penktajai- premjerai — kovo 
23 d. statomiems Jaunimo centre A. Kairio “Du broliukai”.

Nuotr .inž. Juozo Slaboko

nė garsėjo muzikiniais parengi
mais. Muzika Viena žinoma ir 
šiandien. Džiugu, kad lietuvių 
visuomenei Vienos muziką Jau
nimo centre Chicagoje pereitą 
šeštadienį atidengė kompozito
rius Darius Lapinskas su gau
siais savo muzikos mokyklos mo 
kiniais ir keletu talkininkų. Be
veik pilna salė klausytojų ati
džiai klausėsi žinomo vokiečių 
muziko Roberto Schumanno mu 
zikinių kūrinių. Buvo išpildyti 
ar ne 25 kūriniai bei jų ištrau
kos, jaunųjų muzikų atlikti. 
Daugumas jų iSchumanno mu
ziką skambino pianinu, tačiau 
buvo ir atskiri orkestrėliai su
daryti; buvo muzikinių deklar 
macijų, interpretacijų.

D. Lapinsko muzikos mokyk
los viešas pasirodymas — ma
loni staigmena mūsų visuome
nei. Tiesa, R. Schumannas jau 
senas (1810-1856) muzikos kla 
sikas, bet D. Lapinskas sugebė
jo jį mums kaž kaip naujai “la- 
pinskišku būdu” pristatyti. Ne 
be reikalo žiūrovai, laukdami 
koncerto, kalbėjo: “Lapinskas 
ir čia ką nors nauja išgalvos”. 

Puikius paaiškinimus pagal
D. Lapinsko sukurtus tekstus, 
pateikė keturi asmenys. Visas 
koncertas vyko Schumanno bio 
grafijos pasakojimo rėmuose, 
dalykiškai, patraukliai ir nenuo 
bodžiai. Klausytojai turėjo pro
gos pažinti ne tik jo muziką, bet

Šiandieną dar sunku pasaky
ti, kas iš gausių pasireiškusių 
jaunųjų talentų bus didesni ar 
mažesni muzikai, bet žinant D. 
Lapinsko muzikos menui atsidė
jimą, reikia tikėtis, kad tokių 
jis išaugins.

Išpiidant Schumanno “Mode
rato Cantabile”, greta mokinių 
gražiai įsijungė solistė Marga- 
reta Momkienė. Antroje dalyje 
Algimantas Viktoras pianinu vy 
kušiai išpildė ilgą ir sudėtingą 
patį “Vienos karnavalą”. MŪ6ų 
visuomenei iš kelių Liet. operos

Jaąueline Onasis šypsosi, išvykda
ma iš teatro New Yorke.

valiūnaitė rašo disertaciją te
ma: “La notion de la vertu 
dans le roman du XVIII siecle”, 
D. Kolbaitė studijuoja prancū
zų literatūrą ir meną, D. Liaug- 
minas iš Chicagos — mediciną, 
A. Liutkus — farmaciją, K. 
Masiulytė — literatūrą ir dra
mą, Y. Matore — psichologiją, 
M. Pagnier — teisę ir sociolo
giją, V. Kasiulis — fiziką - ma
tematiką.

— D. Vaiciekausko Ir Ž. Ba
ranauskaitės vestuvės įvyko
1968 m. gruodžio 28 d. Nanter- 
re (Hauts-de-Seine). Jaunasis 
buvo uolus tautinių šokių gru
pės dalyvis. Dabar atlieka karo 
tarnybą, o ją atlikęs š. m. va
sario mėn. pabaigoje, išvyks 
su žmona apsigyventi Montre- 
alyje, Kanadoje. Jaunoji yra 
iš Toronto, kur irgi buvo ak
tyvi lietuviškoje veikloje. Į ves
tuves buvo atvykę iš Toronto 
jaunosios tėvai ir sesuo.

pastatymų jau gerai žinomas 
solistas Bronius Mačiukevičius 
gražiai atliko penkias dainas iš 
R. Schumanno dainų ciklo “Po
eto meilė”.

Klausytojai skirstėsi paten
kinti, kad ir mažųjų muzikinė 
mokykla, turėdama gerą vedėją, 
gali didesnius dalykus atlikti.

b. kv.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENUI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.


