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Demonstracijos prie Muštynes su naujaisiais 
Jungtiniu tautu 

New York, N. Y. — Praėjusį 
šeštadienį Xe\v Yorke įvyko Ba-
tuno ruoštos demonstracijos prie 
Jungtinių Tautų New Yorke. Bu
vo susirinkę keletas šimtu lietu-

naciais 
Essenas, V. Vokietija. — Vo

kietijoj rinkimai į parlamentą į-
vyksta kitą sekmadienį. Vyksta 
priešrinkiminė agitacija ir su tuo 
susiję streikai ir neramumai. 

vių ir šiek tiek latviu ir ^ t ų . ' B e - j T a u t i n ė demokratų partija (XP-
D) suruošė demonstracijas, ku-monstracijos buvo priminti Ri-

bentroppo — Molotovo paktą, 
kurio padariniai dar neatitaisyti 
ir šiandien. Lietuviai turėjo daug 
vėliavų, o latviai ir estai po vie
ną vėliavą. Demonstracijas ste
bėjo nemaža žmonių. 

rias sutrukdė antinaciniai de
monstrantai. Darbininkai ir stu
dentai, šaukdami šalin naciai, 
piktai puolė kalbantį N P D par
tijos vadą Adolf Von Thadden, 
susiremdami su policija. Keli pri-
siveržę prie estrados nutraukė 
Adolfą žemėn. 

Viename šimtmetyje 
įvyko 130 kary 

ISTAXBULAS. — Istanbule, 
seris reikalauja, kad iš Egipto į Turkijoje. įvyko XXI-ji konfe-
būtų atitrauktas Sovietų Rusijos į ^ - į - j a t a rp tau t inės Raudonojo 
ambasadorius Sergejus Vinogra- i Kryžiaus organizacijos, kurio? 
dovas. Apie tai skelbia informuo- , t i k s l a s r ū p i n t i s ka ro belaisviais 
ti diplomatiniai šaltiniai. Nasse- į t r e m t i n i a i s & k i t a i s n e iaimiu 
ris reikalauja, kad Vmogradovas; ištiktais asmenimis. Atidaryda-

Nasseris reikalauja 
teisti Maskvos 
ambasadorių 

Beirutas — Egipto prez. Na-

pak< 

būtų atšauktas iš Kairo, kilus ne
sutarimam tarp Maskvos ir Nas-
serio. Nasseris yra nepatenkin
tas perdideliu Sovietų kišimusi 
Egipto santykiuose su Izraeliu. 

mas šią konferenciją Raudono
jo Kryžiaus prez. Jose Barrosc 
pareiškė, kad vien tik šio dvi 
dešimtojo šimtmečio eigoje pa
saulyje įvyko 130 įvairių tarp
tautinių konfliktų ir karų, ku 

— Vietname JAV B-51 b o m - rmose žuvo virš 90 milijonu as-
nešiai stipriai puolė komunistų; menų. virš 2.000 mil. dolerir 
pozicijas prie demilitarizuotos zo- | suma buvo išleista ginklų ga
nos, išmesdami 1,000 tonų sprog-j mybai ir neapskaičiuojamai mil 
menų. Tai didžiausias puolimas žiniškį padaryt i karų nuostoba 
4 mėn. laikotarpyje. * j bei sunaikinimai. Tarptautini? 

— Maskvos "Pravda" paskelbė j Raudonasis Kryžius , kurio kon-
straipsnį, skelbdama, kad prez. į venciją Ženevoje pasirašą 13C 
Nixono paskelbtas karių iš Viet-1 valstybės, siekia apsaugoti ne
riamo atitraukimas yra tik noras, kaltų žmonių teises ir išlaikyti 
apraminti JAV gyventojus. taiką pasaulyje. 

Baltijos tautos reikalauja 
panaikinti kolonializmą 

Washington. — Nuo Baltijos l proga dabar Lietuvos, Latvijos 
valstybių sąjungos sudarymo su- j ir Estijos ministeriai, susirinkę 
ėjo 35 metai. Apie tai specialiu: Washingtone, pabrėžė reikalą, 
komunikatu anglų kalba Lietu- kad tarptautiniame gyvenime 
vos atstovybė Washingtone pra- būtų taikomi tie pmcipai, 
nešė spaudai. Baltijos valstybių dėl kurių laisvasis pasaulis karia-
entantės sudarymas buvo pasira- j vo II Pasaulinio karo metu, kad 
sytas 1934 m. rugsėjo 12 d. Lietu- į būtų palikta laisvė pačioms tau-
vos, Latvijos ir Estijos užs. reik.' toms pasirinkti savo valdžios for-
ministerių. Jį pasirašė Genevoje, : mą, kad būtų atstatyta nepri-
kur Baltijos kraštų ministeriai į klausomybė tų tautų, kurioms 
buvo suvažiavę į Tautų Sąjungos • jį buvo prievarta at imta: Lietu-
posėdžius. Susitarimas įsigaliojo | ̂  L a t v i j a i > E s t i j a i i r k a d b ū t ų 

užbaigtas kolonializmas Baltijos 
lapkr. 3 d. Susitarimu buvo pa 
numatyti reguliariai du kart me
tuose Baltijos valstybių užs. rei
kalų ministerių pasitarimai už
sienio politikos klausimais ir ki
tais - tas tris valstybes liečian
čiais diplomatiniais ir politinės 
pagalbos reikalais. 

Drauge buvo įsteigtos pagalbi
nės bendradarbiavimui plėsti in
stitucijos: Bendradarbiavimo biu
ras, Baltijos teisininkų biuras, į-
vairūs ekspertų komitetai. Teisi
ninkų biuras kėlė reikalą suvie
nodinti visų trijų valstybių teisi
nimus nuostatus. Iš to 1934 m. 
susitarimo išaugo įvairios Balti
jos tautų draugiškumo sąjungos. 
Baltijos savaitės, kuriose buvo 
svarstomi Baltijos valstybių poli
tiniai, kultūriniai, ūkiniai reika
lai, ir tai buvo lyg Baltijos valsty
bių neoficialus parlamentas. 

Tą Baltijos valstybių nuoširdų 
bendravimą nutraukė Sovietų o-
kupacija 1940 metais. Sukakties 

Aliaskoje rasta alyvos, kurią sems didžiosios JAV bendroves, sumokė
jusios- valstija, už tas teiacs dideles pinigų sumas. Nuotraukoje matyti 
šulinys Aliaskoje, iš kurio išsemiama 2.000 statinių alyvos kasdien. Šu
linys yra jšaiusioje Prudhoe Bay vietovėje. 

KELIAS LEDJURIU ESĄS 
VISIEMS LAISVAS 

Kanados užsienių reikalų ministerio paisiškimas 

Ottava. — Mitchell Sharp. Ka-! apie šiaurės viziją. Jeigu ameri-
nados užs. reik. min. paskelbė, kiečiams pavyks surasti pastovų 
kad Kanada sveikina visus plau-', kelią ledjuriu į Aliaską, šiuo lai-
kiančius per Arktikos vandenis,; mėjimu naudosis ir Kanada. Su-
nepaisant po kokia vėliava. Straip j sidaro įspūdis, jog eksperimentų 
snyje, išspausdintame Toronto į finansavusios amerikiečių naftos 
"Globė and Mail" laikraštyje,' bendrovės šį didelėj reikšmės ga-
min. Sharp akcentuoja, kad visi lintį turėti žygį skiria abiems kraš 
laivai gali plaukti per Arktikos tams. Aliaskos ižeig papildė be-

Dar vienas kunigas prievarta 
išvežtas iš parapijos 

Didvydžių klebonas L. Kunevičius pristatytas 
kariuomenes darbams 

Vilnius. — Liepos mėn. pa- , maskuotai kovoja prieš mus. Rei-
baigoj Didvydžiuose buvo suim- kia ryžtingai atremti kai kurių 
tas ir išvežtas klebonas Longinas bažnytininkų mėginimas prieš 

veik bilijonas dolerių už parduo
tas teises jos teri'.orijoje ieškoti 
žemės turtų. Gal net didesnės 
sumos sulauks ir Kanados iždas, 
jeigu bus atidarytas susisiekimas 
ledjūryje, nes Kanados šiaurėje 
taip pat yra gausių žemės turtų, 
kurioų 'igi šiol nebuvo įmanoma 
išvežti. 

Rugsėjo 

valstvbėse. 

kanalą. 
Kaip žinoma, JAV tanklaivio 

Manhat tan kelionė šiaurės ledju
riu yra sėkminga. Tanklaivio 
Manhattan kelionė amerikie
čiams kainavo apie 40 mil. dol. 
Tanklaivis plaukia be jokios vė
liavos, tačiau tanklaivį lydi 
Kanados laivyno ledlaužis. Kana
dos kai kurie gyventojai dabar Rugsėjo 18 d. straipsnyje ta-
jau protestuoja, siūlydami tuos : čiau min. Sharp pabrėžė, kad 
vandenis reikia ginti, tačiau tiek j kelias turės būti naudojamas tai-
prem. Trudeau, tiek kiti buvo ki- į kos tikslamv 
tos nuomonės. Xors ši ledlaužio 
kelionė brangi, tačiau tiek pini- Į 
gų galėjo surasti ir kanadiečiai.. • Amerikietei?1* moterims, 
nes juk žemės turtų pasiekimas, nuvykusioms į ?• ryž :ų pas š. 
Kanados šiaurėje yra labai svar- į T i tinimo dH gaci^ i škoti. kas 
bus dalykas. Deja, niekas nesiė- ištiko jų vyrus, a sakyta kad 
mė iniciatyvos ir neparuošė pla- jų vyrai buvo kriminaliniai nu-
nų tokiam bandymui, nors pvz. j sikaltėliai, tačiau pažadėjo pa-
J. Diefenbakeris daug kalbėjo siteirauti Hanoi api" jų likimą. 

Kunevičius, vienas iš pasirašiu
siųjų Maskvai prašymą, kad bū
tų leista priimti daugiau kandi
datų į vienintelę kun. seminariją 
Kaune. Kunevičius, 37 metų am
žiaus, įšventintas kunigu 1958, 
buvo jau anksčiau trankomas 
kulto komisaro Rugieniaus iš vie
tos į vietą. Po to, kai trys kuni
gai iš pasirašiusiųjų (Dumbliaus
kas, Tamulevičius ir Zdebskis) 
buvo nubausti, visi kiti (pagal 
Vatikano žinias 63, o kitomis 
žiniom's — daugiau) gavo įspė
jimus raštu. Kunevičius šį raštą 
perskaitė savo parapiečiams vie
šai iš sakyklos ir paaiškino prie- ' 
žastį bei visą reikalą. Už tai jis 
buvo tardomas ir verčiamas pasi
rašyti, kad atsisako pareigų pa
rapijoje, bet nepasirašė. Tada bu
vo įsakyta parapijos komitetui 
(komunistų pastatytam) išvysty
ti akciją prieš kleboną ir para-
ližuoti pamaldas. Komitetas buvo 
bejėgis, nes visi žmonės stojo ku
nigo pusėn. Po to kun. Kunevi
čius buvo suimtas ir slapta išvež
tas. Parapija ir artimieji gerą mė
nesį nežinojo, kur jis yra, kol pa
aiškėjo, kad jis pristatytas sun
kiems darbams prie kariuomenės 
Vilniuje. Jis buvo tiesiog neatpa
žįstamai suvargęs ir purvinas. 

Ktm. Kunevičius yra ketvirtas 
iš paskutinių aukų. Jie baudžiami 
sovietų saugumo Lietuvoje pagal 
Maskvos įsakymą. Tos pačios 
Maskvos spaudžiamas komunis
tų artijos sekretorius A. Sniečkus 
grasino kunigams šių metų pra-j 
džioje (Komunistas, IVr. 2 ) : "Mes 
negalime neatsižvelgti į tai, kad 
tam tikra dvasininkijos dalis už-

pastatyti tikinčiuosius ateistams.' 

Čekoslovakijos 
klierikų laikraštis 

PRAHA. — 
katalikų teologiy.^ 

Čekoslovakijos 
'oi'įoc studentai 

Clomace kunigų seminarijoje 
pradėjo leisti savo specialų laik 
r a s t j , kuriame apžvelgi?, aktu
aliausius seminarijos bei baž
nytinio gyvenimo klausimus. 
Naujausiame šio laikraščio nu
meryje daug vietos skiriama 
neseniai mirusio Prahos arkiv. 
kardinolo Beran gyvenimui bei 
jo veiklai apžvelgti ir plačiai 
pranešama apie Čekoslovakijos 
maldininkų kelionę j Rcmą šv. 
Kirilo jubiliejaus proga. 

Gen. Orlando Gisel. 64 m., gali
mas daiktas pakeis sergantį Bra-
zilijGS prez. Arthur da Costa e Sil 

Nelemto istorinio 
akto analize 

Taip pavadintas Kibentroppo -
Molotovo paktas 

Atst. Edvvardo J. Dei-vvinskio 
iš Chicagos teigimu. Kongreso 
užrašuose (rūgs. 3. E7073) yra 
ištisai į t rauktas angliškojo El
tos biuletenio editoriaias "The 
30th Anniversary of Hitler -
Stalin Pact". 

Vliko informacijos reikalų ve
dėjas vicepirmininkas Juozas 
Audėnas parašė atst . Dervvins-
kiui laišką, dėkodamas už tą 
dėmesį ir ypač už t inkamas bei 
laiku pareikštas pastabas, siū
lant įtraukti kalbamąjį pareiš
kimą į Kongreso užrašus. Atst . 
Dervvinskis Eltos pateiktą strai 
psnj pavadino gyva nelemto is
torinio akto analize. Perspaus
dinta Kongreso užrašuose, ana
lizė, suprantama, įgijo daugiau 
svorio ir tapo daug plačiau pa
skleista. 

Sen, Dodd pareiškimas 

Sen. Thomas J. Dodd (D., 
Conn.) pareiškė prisijungiąs 
prie Jungtinio Amerikos Bal-
tiečių komiteto opreiškimo Mo
lotovo - Ribbentropo sandėrio 30 
metų sukakties proga ir pasiūlė, 
kad jis būtų ištisai į t rauktas į 
Kongreso užrašus. Sen. Dodd 
pareiškimas ir komiteto raštas 
(pasirašytas Leesmento, Leji-
nio ir Bartkaus) atspausdinti 
Kongr. užr. rugsėjo 12 d., se
nato dalyje, S10477. (E.) 

Atvyksta Goldą Meir 

Jeruzalė — Izraelio min. pir
mininkė Goldą Meir atvyksta šią 
savaitę ketvirtadienį į Ameriką, 
kaip amerikiečiai sako, "šapinti", 
nes ji čia nori gauti 50 lėktuvų 
F-4 Phantom, kurie dar buvo pa-

Janeiro. 

Sąjungininkai Vietnamo 
fronte 

Nenumato karių atitraukimo 

va, bent taip pranešama iš Rio de į žadėti prez. Johnsono jau miru
siam Izraelio min. pirm. Levi 
Eskhol. Manoma, kad ji taip 
pat prašys iš Amerikos finansinės 
pagalbos, nepaisant, kad žydai 
Izraeliui suaukoja milijonus. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 22 d.: šv. Tomas vi!.. 
šv. Emeritą. Tervinas Virma. 

Rugsėjo 23 d.: šv. Linas pop.. 
šv. Teklė, Galintas, Taga. 

Saulė teka 6:36 v., leidžiasi — 
6:50 v.v. 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien malonus oras, temperatūra 
arti 80 L 

Nevv York. — Šeštas Azijos Į 
tautų sąjungininkų nemato, kad 
būtų galima greitu laiku ati
traukti daugiau karių iš Vietna
mo. Pietų Vietnamo užs. reik. 
min. Tran Va n Lam pareiškė 
spaudos atstovams, kad nėra 
klausimo apie didesnį atitrauki- į 
mą karių ši Vietnamo, kol prie
šingoji pusė neparodo geros va
lios. Susirinkę aliantai konstata
vo faktą, kad nepaisant didelių 
Amerikos pastangų, priešas ne
parodė pokių taikos norų Pary
žiuje. Susirinkime be JAV sekret. 
Rogers, dalyvavo Pietų Vietna-

Susirinkę ministeriai išklausė 

Lietuviai 
Čekoslovakijoj 

OKUP. LIETUVA. — "Lite
ratūra ir Menas" paskelbė strai 
psnelį apie lietuvių gastroles 

Pietų Vietnamo gen. Ngo Dzu Čekoslovakijoje, parašydami: 
ir JAV adm. VVilliam Lemos i "Lietuva yra viena tų tarybi-
pranešimų. Paaiškinta, kad JAV \ "•"! respublikų, kuri nemažą in-
karių atitraukimas ir pervedimas ; d ė lJ įnešė, stiprinant TSRS — 
Pietų Vietnamo kariams vyksta į ČS& t a u t U draugystę, kultūri-
gerai ir moralė esanti gera. ' I ru" bendradarbiavimą. J au ne 

Ministeriai nutarė ir toliau! k a r t 3 Čekoslovakijoje skambėjo 
tarp savęs palaikyti ryšį. Sekantis' lietuviška muzika ir daina, vei-
susirinkimas įvyks 1970 m. ge- k ė lietuvių meno. fotografijos, 
gūžės mėnesį, kada Maniloj įvyks: knygų parodos. Štai dabar j Če-
ir SEATO valstybių susirinkimas, j koslovakijos respubliką iškelia

vo lietuvių taikomosios dailės 
kūrinių paroda — dailioji kera-O Hanoi spaudžia 

mika, tekstile, gintaras, meta
las. 

Parodos, kuri veiks Prahoje, 

Nepaiasnt įvairių geros valios 
parodymų iš Amerikos, komu-

mo, Australijos, Pietų Korėjos,! nistai Vietname nerodo jokių 
Naujosios Zelandijos, Philippinų j nuolaidų ir nuolat puola, pla- o paskui bus perkelta į Bratis-
ir Thailando užsienių reikalų mi- i nuodami didesnę ofenzyvą. JAV ]avą, ekspoziciją ruošia mūsų 

vadovybė praneša, kad žemėje! architektas A. Kybrancas ir 
komunistai netoli Saigono sunai-; dailininkė L. Cieškaitė". 
kino du helikopterius. Apšaudant j Vargu ar pavergtos Lietuvos 
žuvo vienas amerikietis ir 7 su-' menininkai galės atstatyt i če

kų - rusų draugystę, kurią su-
trvnė Maskvos tankai. 

nisteriai. 
Kiek kieno karių Vietname 

Pietų Vietnamo min. Lam ne
pareiškė kategoriškai, kad nebe- žeisti. Komunistai rankinėmis gra 
reikia atitraukti kariu, tačiau ati- natomis puolė JAV marinų pozi-

Afrikos kontinentas — įstrižai pažymėta 30 naujų respublikų. Baltai pažymėtos — valstybės, nepriklau
somybę gavusios prieš antrąjį pasaulinį karą ir dar seniau, kaip Tunisas, Marokas, Sudanas, Etiopija 

į ir visa eilė kitų. Jos visos laisvos ir atstovaujamos Jungtinėse Tautose, gi Baltijos tautos dar ir šiandien 
; yra prispaustos kruvinosios Maskvon ir neša. sunkią k oioni&iizmo naštą 

traukiant JAV karių iš Vietnamo, Į cijas, netoli demilitarizuotos zo-
kyla klausimas ar negalėtų ati-; nos. Komunistai neatitraukia sa-
traukti karių ir kiti mažesnieji; vo jėgų iš Pietų Vietnamo ir ten 
sąjungininkai. Ne vienas iš tų | yra karių tiek, kiek jų buvo 1967 
kraštų atstovų nepareiškė, kad -68 metais, 
norėtų sumažinti savo karius 
Vietname. Naujosios Zelandijos 
min. Holyoake pareiškė, kad no
rėtų atitraukti kirk savo karių, 
bet nepasakė kada. 

• Pietų Vietname susidūrus 
keleiviniam lėktuvui su JAV ka
riniu lėktuvu žuvo 77 asmenvs. 

Pagyrė darbininkų globą 

Castelgandolfas. — Popiežius 
Paulius VI-sis, priimdamas Cas-
telgandolfe Vakarų Vokietijos 
plieno ir geležies gamybos atsto
vus iškėlė kilnias ių pastangas 
tikėjimo šviesoje įgyvendinti so-

Amerika Vietname gruodžio 15 jIš keleivinio išliko tik 12 m. ber-; dalinį teisingumą ir kelti darbi-
d. turės 484,000 karių, P. Viet- niukas. JAV lėktuvo amerikietis ninku gerovę. Ypatinga dėmesį 
namas 1 mil., Australija 7,500, 
Pietų Korėja 4,000, Nauj. Zelan
dija 500, Philippinai 1,500 ir 

.Thailandas 11,000. 

maj. Thomas iššoko parašiutu, o ŠV. Tėvas atkreipė j svetimšalių 
pulk. Mellish nusileido sužalotu 
lėktuvu savo bazėj. Berniukas 

.sveiksta Da Nang ligoninėj. 

darbininkų globą Vakarų Vokie
tijoje, kurie kiekviename fabrike 
turi savo dvasinius vadus. 



I DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

VOKIETIJOS LIET. BENDRUOMENES 
DVIDEŠIMTMETIS 

Šiemet, birželio 14. suėjo dvi* į to jas Jonas. Glemža nebuvo iš-
dešimt metų, kai Vyriausias j r inktas, o sudarant valdybą, il-
Lietuvos išlaisvinimo komitetas \ gametis jos pirmininkas Pra-
paskelbė Lietuvos chartą. tuo : nas Zunde, nors į tarybą ir pa-
pagrjsdamas Pasaulio lietuvių ; tekęs, valdybon neįėjo. Pirmi-
bendruomenės organizaciją. Ant ; ninku tapo dipl. teis. Juozas Ba-
rojo pasaulinio ka ro gale Vo- '< tat is . 
jaetijon susispietę lietuviai tada 
visu smarkumu skirstėsi į įvai
rius pasaulio kraštus , iš pabė
gėlių tapdami pastoviais tų kraš 
tų gyventojais, o netrukus ir 
jų pilnateisiais piliečiais. PLB 
turėjo visus laisvajame pasauly 
gyvenančius lietuvius apjungti 
organizaciniu ryšiu. 

Vokietijoje lietuviai 
organizavosi pirmieji 

Vasario 16 gimnazijos r.ai:ioi 
Iširusi vienybė 

Tačiau, nepaisant vienybės 
bloko daugumos, vienybės trū
ko ir su j a trūko pastovumo. 
Pirmininkai ėmė keistis kasmet. 
Po vienos Bataičio kadencijos 
sekė dipl. chem. Karolis Dran
ga, t a d a Erdmonas Simonaitis. 
jau ne vienybės bloko narys. ! nertas, dr. J. Norkaitis). Įėjo 
1959 rinkimuose tarybos sąsta- naujų, iš jaunimo (A. Lingė) 
tas pasikeitė, dešiniųjų svoris • ir senimo (dr. P. Karvelis) ei-
sumažėjo. Renkant valdybą, įė- f lių, grįžo pereitą kartą iškri-Vokietijoj pasiliekantieji pa- , — .,-• ,—n r- , ~», a-t-~ t-—•—-. « ——? 

t y s pirmieji Pasaulio lietuvių • jo į ją įvairių pažiūrų žmonės, j tusieji (S. Povilavičius ir E. Si-
bendruomenės organizaciją pa- Pirmoj tos tarybos išrinktoj į monaitis). Visoms tos tarybos, k a t a l r - sielovados iki 
vertė tikrove. Tam daug pagel- valdyboj pirmininkavo dipl. inž. ! išrinktoms valdyboms pirminin- ~~ų 

bėio iki tol stovyklose veikusio- Liubomiras Prosinskis, o po jo kavo inž. Jonas K. Valiūnas, vi- į . J ?^ r u < 5 ' s t " 0 vasaros \aiicų 

ba vėl buvo kiek kitokia. Kai : Boehm. d r Jonė Deveikė ir dr 
kurie buvę nariai (B. Liubinas, ! Liucija Pašait ienė: valdyboje 2 ' z j a s } i f i _ i « 
A. Mariūnas. I. Rugienius) vi- — Alina Grinienė ir Ona Bar-1 
sai nekandidatavo, kiti nebuvo tusevičienė, dviejų paskutiniųjų 
išrinkti (O. Boehm, dr. V. Le- valdybų sekretorė. 

Dvidešimtmetis y r a ilgas lai
ko tarpas. Kad Vokietijos Lie
tuvių bendruomenė iki šiol ne-
pailso, matyt i iš j o s nemažė
jančių darbų (nuo pernai perė
mė iš katalikų sielovados iki 

SMEGENŲ SVORIS 

Pix>f. Kokker yra ištyręs žmo 
smegenų svori. J is tyri

mais nustatė, kad vyrų smege
nys t a rn 15 ii 50 metų amžiaus 
sveria 1.400 gramų, moterų — 

givunus. TiK 30% visų 
vyrų tu i i svaresnius smegenis 
ne: 1.400 gramu ir 20% turi 
lengvesnius nei 1.300 gramų. 
Moterų — 2 5 % turinčių lengves 
nius kah, 1.2'Hj gramų, bt-t ui
ta: 55c".j visų moterų smegenų 
svoris dvigubai padidėja tre
tiems amžiaus metams. Nuo šio 
-a^Ko pradedant, svorio daugi
nimasis vyksta pamažėliu, ypač 
pas moteris. Sako. kad vyrų 
smegenys pasiekia galutino di
dumo 19—20 metų amžiuje. O 
moterų smegenų augimas bai-

m. J . Mšk. 
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Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 

* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. R«x»akuij4 už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus-
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į • Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
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* Administracija dirba kas- -5 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- s 
niais — 8:30 — 12:00. = 

bėjo iki tol stovyklose veikusio 
j i Lietuvių tremtinių bendruo
menėj Jau 194S m. rudenį buvo 
sudaryti pagrindiniai Vokietijos 
LB organai, krašto valdybos 
pirrmninku išrinktas dr. Jurgis linkės. 

. -* ) t a i , 

Liubomiras Prosinskis, o po jo kavo inž. Jonas K. Valiūnas, vi 
du ka r tus iš eilės (1960 — 
1962) kun. Bronius Liubinas. 

stovyklas) ir nesibaigiančio dar 

Ofiao — HE 4-5758. 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie-

nais 2—9 T., šeštadieniais io—1 p .p . 
Ligoniai priimami pagal susitarimą 

yra švenčiamas Lietuvių švie
timo ir šeimos metų atžymėji-
mu Tai sritys, kurios kaip tik | r * * _ , R u d o k o k a b i n c t ą ^ ^ 
ir tu rė tų būti t ikrais kelrodžiais j optometristas 
ateities darbams B L. i D R . EDMUND E. CIARA 

2709 W. 51st Street 

Balčiūnas, už nepilnų metų iš- , 
emigravęs j JAV. Dar ne vienas Į vičius, Er Gedikaitė-Tamošaitie-
anų dienų LB organizatorių bu- j nė ir k t . ) , juos jungiant su pas-
vo pasiruošę Vokietiją apleisti, i ka i tomis . Taip pa t šiame laiko-
Tik už metų pradėjo pastoviau t a r p y imtasi organizuoti cent-
aiškėti, kokios asmeniškos pa- rinius Vasario 16 minėjimus 
jėgos Vokietijos liksis pasto
viai ar bent ilgesniam laikui. 

sose buvo Jurgis Barasas, dvie- _ / j T ' . . i P . 
Ą , T- • • į buotojų veržlumo. Ne t ir gm-

jose Arvvdas Linge, o po vieną t . . •** . . ° 
Šio laikotarpio veikloje buvo ! kadenciją" kun. Antanas Bunga, ' f11'., . ų ^ 5 pas taruoju me-
i ~i_; J « „ ^ ^ - _ ^ r i ^ ; „«tr -A* o _ ••• • . T /T- *u tikrai netrūksta , liudija bend 
kreipiama daug dėmesio j apy- Ona Bartuseviciene. Alma Gn- . . . , . 

- . - . , r> T V ruomenes g w a s t i n g u m ą ir di-
mene, kun. Bronius Liubinas, ., _ &< . 7 P -£ T . . , 

J namiką. žvelgiant į ateitį, tek
tų vėl remtis konkrečiais dar-

buvo ruošiami koncer-
(J . Liustikaitė, St. Gaile-

1950 Vokietijos LB valdybos 
pirmininku išrinktas dipl. inž. 
Pranas Zunde j t a s pareigas bu
vo perrenkamas be pertraukos 
da r 5 metus — iki 1956. Kiti 
vaidybos nariai vis keisdavosi, 
bene pastoviausias iš jų buvo 
finansų tvarkytojas Jonas Glem 
ža. Krašto taryba būdavo ren
kama kas dveji metai iš 12 as
menų. Kokių nors partinių var
žybų nebuvo jaučiama. Rinki
mų metu dėl pirmosios vietos 
vis varžydavosi abiejų konfesi
jų vadovai: evangelikų senjoras 
kun. Adolfas Keleris ir katali
kų sielovados tvarkytojas kun. 
Alfonsas Bernatonis. Kai ka
da laimėdavo pirmą vietą vie
nas, kai kada kitas, kol juos abu 
nunešė kun. Vaclovas Šarka. 

Bendruomenė ir šalpa 

Bendruomenės veikla iš pra
džių buvo taip suderinta su Bri
to šalpos dalinimu, kad krašto 
valdybos pirmininkas buvo ir 
Balio įgaliotinis. To meto svar-

(1961). 

P r adė t a kelti mintis, kad Va
sario 16 gimnazijai reikia nau
jų namų. Tam reikalui imta 
telkti ir lėšos. 1962 ta ryba bu
vo išr inkta iš esmės kitos su
dėties. Kraštutiniai dešinieji iš 
viso a tkr i to , atkrito ir eilė ki- f - -
tų, iki tol nuolat išrinktų, šios i g™nazijos direktorius. Po vie-
tarybos išrinktosioms valdv-1 .*• •**<** I kurator 3ą skina 
boms pirmininkavo dipl. teis. f a a ? e l l k u ^r ^ t a l ; k u . s i e l ° ^ 
Izidorius Rugienius, kun. dr. d o s l r • * " * T ™ teis? siųsti 
Jonas Aviža ir inž. J o n ą K « Y ° ***** į į P f J į j į 
-.r-i:.-. v „ „ -loco ~„*~~. a^i aukų teikėjas kun. Benediktas 

Vincas Natkevičius, Erdmonas 
Simonaitis, Fricas Skėrys. 

Nauji vadovybes nariai 
Šalia įprastinės veiklos šios 

tarybos trimetyje Vasario 16 
gimnazija išimta iš tiesioginės 
priklausomybės nuo Vokietijos 
Lietuvių bendruomenės organi
zacijos. Sudarytoje Vasario 16 
gimnazijos kuratorijoje bendruo 
menei atstovauja 5 asmenys: 4 
rinkti krašto tarybos ir 1 val
dybos narys. Nuolatinis kura-
torijos narys yra Vasario 16 

bais, nes t ik jie vienija ir kelia 
ūpą. Kas jaučiasi esąs pašauk
tas kritikuoti, t u rė tų savo dau
giau ar mažiau kandžias pasta
bas kreipti į darbus, o ne į as
menis. Reiktų vengti užgaulioji
mais ir visokiais išmislais griau 
t i dirbančiųjų energiją, o vei
kiau dėti pas tangas perimti 
"valdžią" ir tada atl ikti viską 
geriau, negu ligšioliniai darbuo
tojai. 

Vokietijos LB dvidešimtmetis 

Valiūnas. Nuo 1962 rudens (iki 
1966 rudens) Vasario 16 gimna
zijos direktorium tapo kun. Bro 
nius Unb inas , kar tu visą laiką 
būdamas ir krašto valdybos vi
cepirmininku, o krašto valdy
bos reikalus vedė kapt. Alek
sandras Mariūnas. Tai ir yra 
tas t r imetis , kuriame Vasario 
16 gimnazijai buvo pasta tyt i 
nauji moderniški rūmai, ką tek
tų laikyti pagrindiniu šio laiko 
valdybų nuopelnu. 

Gimnazijos statyba 

Sta tyba pradėta pavasarį 
1963. baigta taip pat pavasarį 

biausiu darbu reikia laikyti v a- ; l g 6 5 y{sose trUose\0 m e t o val, 
sario 16 gimnazijos įsteigimą ^ b u y o R L i u b i n a s i r j . 
(1950) ir jai įgijimą Romuvos ^ K V a l i ū n a s A M a r ; ū n a s buvo 
sodybos (1953). Tada suorga- dyį k a d e n c i j a s k a i D t i k > k a i ^ 
nizuotieji gimnazijai remti bu- k o s t a t y b a P o v i e n ą k a d e n c i . 
reliai >Ta išsilaikę iki šios d i e - ; . j ą g ^ ^ k ^ ^ j A t 

nos, kai kur su tais pačiais va- R u g i e n i u s _ F S k ė r y s T . G a i I i u s . 
dovais ir net dauguma tų pačių j K r i š č ; ū n a s f B a r a s a s -w 
narių. Vadovų priekyje negmei- E s i m o n a i t i s g i a m e l a i k o t a r p v 
jamai pirmauja visą l « ™ - h m t e r a t i finansiniai metai su 
Benediktas Sugintas is Chica- ; k a l e n d o r i n i a i s i r t o p a s e k o j e 
gos. Veikla apylinkėse buvo jud į v a I d y b o s p r a d e d a m k a d e n c i . 
ri. Dar daug kur lietuviai gy- j ą n e r u d e n į Q p a v a s a r j _ T a i į 

val-
dr. 

venp buvusiose stovyklose, o b u y o p r k ž a s t i s > k a d v i e n a i 

ta ip pat patrauklią roię vaidino d y b a i D i r m i n i n k a u j a n t k u n 

per bendruomenę plaukianti Bal j A ^ { p a r e i g o s e t e k o i i b ū t i 

fo šalpa. Laikui bėgant daly- p u s a R t r ų m e t ų _ n u o 1 9 6 3 „ . „ a s l j r : r i l u s . G a o a i a D U : ; 

kai Keitėsi. Žmones vis labiau d e n g ^ 1 9 6 5 p a v a s a r i o š i o s ; ^ i d l u m e ] Valdvboje 

aukų telkėj; 
Sugintas, tačiau jis ta teise iki 
šiol nepasinaudojo. Kviestas Lie 

tuvių fondas atsisakė 
Šios tarybos kadencijoje bu

vo įvykdytas bendruomenės na
rių perregistravimas, tuo būdu 
sudarant tikslius narių sąrašus. 
196S m. vykusieji rinkimai į 
krašto tarybą jos sąstatą pa
keitė, įvesdami 4 dar niekada 
taryboje nebuvusius: V. Bartu
sevičių, V. Bylaitį. J. Lukošių 
ir V. Natkevičių. Vėl kandida
tavo ir buvo išrinktas E. Liubi
nas, taip pat išrinktas anksčiau 
buvęs taryboje, bet pereituose 
rinkimuose kritęs dr. V. Lener-
tas. Šių rinkimų naujiena — 
grupe, pasivadinusi solidarumo 
bloku, apjungianti dešinę ir kai
rę. Tačiau jos laimėjimas ne
buvo žymus. Didžioji dabartinės 
tarybos narių dauguma jokiai 
partijai nepriklauso [9), 4 yra 
Lietuvių fronto nariai. 1 social
demokratas ir 1 Lietuvos atgi
mimo sąjūdžio narys. 

Ilgiausiai išbtrvę vadovybėj 

Be jokios pertraukos į tary
bą vis išrenkami tik 2 asmenys: ' 
kun. Alfonsas Bernatonis ir dr. 
Jonas Grinius, dabar abu tary-

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% 30 ,50% nuolaida. 
Galima pirkti %alimis ir išmokėtinai. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421 

SIUTINTAI Į L IETUVA 
COSMOS E X P R E S S 

2608 W. 09 St. Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737 
33S3 W. Halsted Tol.. 254-8320 
Didelis ;vairiq prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. ir V. Žukauskai. . 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ: AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
P R I T A I K O AKnsnrs 

2858 YTeat 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai ir 7—9 •» 
vak. Šeštadieniais 10—1 va! TreOa-
dl«nj uždaryta. Lbronlal priimami su
sitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WA!brook 5-5078 

TeL — GR &-2400 
Vai. pagal susitarimą: Plnnad. Ir 

ketr. 1^-4 lr 7—9; antrad. Ir penk-
tad. 10—4: šeStad. 10—2 vai. 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
4KU6ERIJA t R MOTERiT LIGOS, 

GEVEKOIXX5rve CHUtCRGIJA 
6449 So. Pulaskl Eoad (Crawford 
Medieal Buflding) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius paeal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-801J 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstą ir Šlapumo taką chirurgija 

TeL 695-0533 — H g m 
4 2 5 No . Liberty Street 

R o n t e 25 . Elg in , nimofa 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
K a m p u 6S-cios tr Californla 

VaL: kasdien nuo S—8 vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Tračtad. lr kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. teL WAIbrook &-3048 
TeL ofiso HE 4-5849. re» S88-22SS 

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

24S4 W e s t 71at Street 
V a i : pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. to sežt. tik 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO. HAJLSTED S T R E E T Telef. — CA 5-7252 
D I D E L I S P A S I R I N K I M A S Į V A I R I A U S I Ų TELEVIZIJOS 

RADIO, S T E R E O A P A R A T Ų P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 
S P A L V O T O S T E L E V I Z I J O S A P A R A T A I 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CERTER, INC. 

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
I. LIEPOMS 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 v. v. 

tolo vienas nuo kito. rūpinosi 
savo kasdienine duona, kūrėsi 
ten, kur buvo darbo, stovyklos 
išnyko. O ir Balfas ėme dalinti 
savo gėrybes nuo bendruomenės 
nepriklausomai, kas ne vienam 
atėmė patrauklumą likti bend
ruomenės nariu. 

1956 įvykusioji krašto tary
bos rinkimai I pereita prie 1 5 ' 
narių, renkamų 3 metams i st ip-! 
riai pakeitė to pagrindinio or
ganizacijos organo asmenišką 
sudėtį. Visa eilė iki tol buvusių : 
tarybos narių nebuvo išrinkti. ; 
jų vietas užėmė nauji žmonės 
bendruomenės organizacijoje ry 
škiau pareiškia partinę diferen
ciaciją. Vienybės bloku pasiva
dinę dešinieji įvedė j tarybą 
tiek savo žmonių, kad gavo ab- j 
soliutinę daugumą. Iki tol bu
vęs nuolatinis ta rybų narys ir 
bendruomenės finansų tvarky-

tarybos kadencijoje pradėta \ giausia (po 8 kadencijas) išbu-
globoti Lietuviškųjų studijų sa- j vę B. Liubinas ir J. K. Valiū-
vaitė, kuri iki tol finansavosi ; nas. Moterų taryboje per visą 
pati save. 1965 išrinktoji tary- laiką yra buvusios tik 3: Ona 

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR S-6M0 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

8PECIALYB* — NERVTJ I B 
EMCKTEVfiS LIGOS 

Crawford Medieal Building 
«44» So. Pulaskl Road 

Valandos pazal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AknšerUa tr motern Ugoa 

Ginekoloerag Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave« W A 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinu: MI 3-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namq rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I A 

2636 West 63rd Street 
Plnnad., antrad., krtvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 5 Ik! S v.v 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso v a i kaadien nuo 7 lkl 9 v. v., 
Sešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 68rd S tree t 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 8 
1*3 8 vai. TraCtad. ir Seetad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLvmpic 2-13S1 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Cicero 

Trečiad. Vai. kasdien 10-12 lr 4 
lr šeštad. tik susitarus. 

TeL — REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Ldetnvls gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: plrmad.. antrad.. katvlrtad. lr 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., S - 8 
vai. vak.. Seštad. 12-2 v a i p. p . 
trečlad. uždaryta. 

Senoji Vasario-16 gimnazija (p&s), dabar mokinių bendrabutis x 

Tel. ofiso tr buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—I v a i ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadieniu* 
geetadleniato 12 tki 4 popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

KCDIKTU IB TAIKTJ LIGŲ 
SPECLUISDE 

JfEDICAl BUILDING 
7156 Sootb Western Avenne 

Plrmad.. antrad.. ketvtrt. tr penkt. 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. ir nuo 
« — 8 vai vakare. Trečlad. nno 
11 va i ryto lkl 1 vai. p.p.. lesta*. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso telef. RE 7 - l i M 
Sgą, t e l 23»-291» 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 1 * Street 
Telef. HEmloek 6-3545 

(Oflao lr rezidencijos) 
VaUndos pagal sualtarima 

Ofiso H E 4-1818 Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus l igos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kaadien 9—11 ryto lr 4—S v. y. 

Seštad. 9 v. r. — 2 v. popiet 

ASSOC1ATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, Opt. 
3424 W. 8Srd S t , GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius i r 

"eontact lenses". 
Valandos pagal susitarimą 

Uždaryta trečiadieniais 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS 
Tel. OfLso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Aveme 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. 423 - 2660 

D R . E. R I N 8 U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenne 
vai, pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
>enktad. 8 v. r. iki 9 v. v. "Tre4. Ir 

8 v. r. lkl 8 v popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEO. ORTHOPEDIJOS U G O S 

2745 West 69th Street 
(TeL 737-2290 ofiso ir rezidencijos) 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR P R O S T A T O 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W . 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka»o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-554S 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, m 

Kabineto tel. 687-2020 
>~antn teL 838-1071 

Vl2žtal pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Stree t 

Ofteo tel REUanoe 5-4410 
Rez. GRoTelhiŪ 6-0617 

Valandos: pirm. ir ke t mio 12 vai 
M l vaL p.p. ir nuo 7 lkl g T. vak.: 
antr. Ir penkt nno 12 lkl 2 vai. p p 
lr vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr cbHuralJa 
Oftoaa 2750 W. 7 l s T S r S t 

Telefonas — 9«»5-8296 
Valandos: 2—S v. v., penktad. 10—32 
v. r„ 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sękmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BKVDRA PRAKTIKA TB 9JOTSSD 
^ ^ UGOS ^ ^ 
Ofhas Ir rez. 2652 W. 59A 8 t 

" TeL PRospect 8-1228 * 
Oftoo vai.: Pirm., antr., TrejL fcr 

penkt nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 lkl S 
v. v. SeStad. 2—4 vai. popiet ir kata 
laiko pagai susĮtarlmą. 

Of. Tel. H E 4-2123, Namu GI 8-619S 

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

PrnmtDSja lietmlus tik 

Tre«ad. Ir ieBtad. uidaryta 

Ofiso tel. PR 8-7773. Re*. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West SSrd Street 

Valandos: pirmad., ketv.. 5—8 vai 
antrad. ir penkt 1—4 vai. 

grltroinHla tilt «ru«i tarną 

Rcmkite "Draugf". 

T « PROospect «-t400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA ER CHIRURGE 
6648 So. Albaay Avome 

Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vaL 
vak, penkt. ir šeštad. 2—4 poptet 

ir kitu laiku pagal susiUrima 
TeL ofiso PR «-«44«. rea HK 4-3150 

DR. F. C WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 V. • . 

Tre ,̂ ir .̂ »>atad. pagal susitarimą 

Ofl#«o U4. 767-2141 yamų 036-4850 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaskl Road 
VaL: plnnad., antrad.. penktad. 1-4 

U - l vaL popisf 



Svetimiesiems ir sau — 

LIETUVIŠKOS PARODĖLĖS 
Kaibėti pasauliui apie lietu

vių tautą, parodyti Lietuvos 
žemės grožį, mūsų kultūrą, 
pristatyti ryškesnius mūsų ša
lies žmones ir tuo pačiu išpa
sakoti visiems bent mūsų di
džiausius rūpesčius, įskaitant 
valstybės atstatymo reikalus, 
dabar yra didžiausias laisvės 
savo tautai trokštančių lietu
vių uždavinys. 

Taigi gerai daro tie mūsų 
tautiečiai ir organizacijos, ku
rie įvairiausiomis progomis, 
dažniausia savų ar svetimųjų 
švenčių metu vieni a r drauge 
su savo kaimynais parodo vi
suomenei tai, ką mūsų t au ta 
sukūrė geriausio, gražiausio. 
kitiems rodytino. 

Svetimtaučiams mes rodome 
dažniausiai mūsų liaudies me
no įvairias apraiškas, lietuviš
kus audinius, tautinius drabu
žius, papuošalus, gintarą ir jo 
dirbinius. Visi noriai klausosi 
mūsų muzikos, chorų ir solistų 
balsingumo, stebi tautinius šo
kius, gėrisi liaudies instrumen
tais, skaito mūsų autorių kny
gas, va r to albumus, vaizdų 
rinkinius, stebi lietuvių daili
ninkų paveikslus. 

Tai gera ir naudinga infor
macija, daugiau kalbanti kaip 
dešimtys paskaitų. Tačiau rei
kia apgailestauti, kad mes. ei
lę metų turėdami bent keletą 
centrinių politinių centrų ir 
dešimtimis jų skyrių, ligi šiol 
nesukūrėme šaltinio, iš kurio, 
reikalui iškilus, galėtume kul
tūr ines vaizdines gėrybes sem
t i ir reikiamu būdu skubiai pa
teikti . 

* 
Dažnai iškyla reikalas orga

nizuoti lietuvių tautodailės ar 
valstybingumo įrodymo paro
dėlės didesniuose ar mažes
niuose rėmuose lietuviams at
skirai , drauge su latviais ir es
tais a r kitais mūsų kaimynais 
visose kolonijose ir ypač aukš
tosiose mokyklose. 

Na, tada ir prasideda rūpes
čiai. Eksponatų nėra. J a u me
džioti išėjus, lakinami šunes. 
Rengėjai bėgioja pas savo arti 
a r toliau gyvenančius tautie
čius, rašinėja laiškus, prašo 
paskolinti tokių dalykų, kurie 
kiekvienam yra brangūs ir su 
kuriais skirt is retai kas tenori. 
Prašomi tokių daiktelių savi
ninkai, kolekcionieriai. Iškyla 
persiuntimo, garantijų klausi
mai. Taigi, eksponatai ne visa
da lengvai surenkami, uetuviš-
kos parodėlės dažniausiai būna 
menkai organizuotos, nepla
ningos, nepilnos, kar ta is vie
nos rūšies eksponatų būna per 
daug. kitų mažiau a r visiškai 
nebūna. Daug kur tenka mū
siškiams raudonuoti prieš ren
gėjus, lankytojus amerikiečius. 
kanadiečius, o dažniausia prieš 
mūsų gerus kaimynus latvius, 
estus. 

Todėl, kai mes esame eko
nomiškai pajėgūs sudėti de
šimtis tūkstančių dolerių laiki
niems lietuviškiems apsireiški
mams, kai turime tiek daug 
gerų, kartais net besivaržančių 
organizatorių, kyla klausimas. 
a r negalėtumėm daugiau pini

gų, laiko ir organizacinių Įėgų 
skirti pastovesniems daly
kams, kurie, kartą juos atli
kus, visados už mus ir gal net 
už ateinančias lietuvių kartas 
kalbėtų, lietuvių tautą žmoniš
kai atstovautų. 

Manytumėm, kad kiekviena 
didesnė, o dažnai ir mažesnė 
lietuvių kolonija, įdėjusi šiek 
tiek darbo ir kiek lėšų, galėtų 
nesunkiai suburti didesnį lie
tuviškų reprezentacinių ekspo
natų kiekį. 

Toks rinkinys galėtų turėti 
gal trejetą pagrindinių skyrių: 
1. Lietuvos valstybinį skyrių. 
Čia galėtų būti originalūs — 
iš bėdos ir gerai atliktos kopi
jos — Lietuvos valstybės me 
taliniai. popieriniai pinigai 
įvairūs ženklai, žymenys, paš
t o ženklai, kai kurie dokumen
tiniai dalykai, kiek vaizdinių 
priemonių, diagramų: 2. Tau
todailės dalykai — įvairūs lie
tuviški raštuoti audiniai, tau
tiniai drabužiai, lėlės, staltie
sės, takeliai, drožiniai, rūpin
tojėliai, koplytėlės, būdingi et
nografiniai įrankiai, lietuviškų 
sodybų modeliai ir t. t., žino
ma, su atitinkamais paaiškini
mais: 3. Lietuvos žemėvaiz-
džiai, miestų, kaimų, upių, eže
rų, istorinių vietų, piliakalnių 
fotografijos (originalios nuo
traukos, paveikslai, piešiniai. 
braižiniai). 

Šiuos panašius eksponatus 
galima nesunkiai, nors ir nebe 
vargo, įsigyti. Dalį būtų gali
ma gražiai paprašius iš savo 
tautiečių gauti. Jie mielai au
koja, koi mato tikrą reikalą. 
Kai ką tektų patiems pasiga
minti, kai ką iš ki tur atsisiųs
dinti. 

Kas gi turėtų tokius ekspo
natus telkt i? Reikia apgailes
taut i kad tokios rūšies rir+ki-
nių per kelias dešimtis metų 
nepadarė pasiuntinybės, kon
sulatai, nors turėjo sąlygas, 
dažnai ir patalpas. Nieko ar 
beveik nieko nedarė šiuo rei
kalu nei ALTa. nei VLIKas, 
nei Lietuvos Laisvės komite
tas, nors šiam reikalui nesto
kojo nei žmonių, nei pinigų. 

Taigi nejučiomis akys kryps 
t a į jauniausią organizaciją — 
Lietuvių bendruomenę. Gal pa
čią neturtingiausią, bet gy
viausią ir nuolat besisielojan-
čią gyvosios lietuvybės išlai
kymu ir vedančią kovą dėl Lie
tuvos laisvės ne tiek politinė
mis, kiek kultūrinėmis prie
monėmis. 

Mūsų išmanymu. LB ir bū
tų šiam reikalui tinkamiausia 
organizacinė bei finansinė pa
jėga. O tokios rūšies lietuviš
kų rinkinių telkinius, kai įic 
būtų surinkti, būtų galinu ne
sunkiai priklausti visus ar da
lį eksponatų išstačius Lietu
vos pasiuntinybėse, konsula
tuose, lietuvių jaunimo namuo
se, salėse ar prie parapijų. 

Nauda būtų apčiuopiama ii 
visokeriopa. Turint tokius rin
kinius, būtų galima greitai su 
ruošti svetimiesiems ir sa
viems, ypač priaugančiam jau
nimui, būtų įdomu ir naudinga 
pasižiūrėti. k. bv. 

DIDIEJI KIMIOS KLAISDIAI 
Sunkmetis ūkyje, švietime ir sveikatos apsaugoje 

Apie Kiniją daug rašoma. 
Kartojami rusų ir kinų bylos 
žodžiai. Atpasakojami diploma
tų, keliautojų ir prekybininkų 
įspūdžiai. Skaitomos knygos ir 
studijos, bet daugelis klausimų 
lieka atviri. Atrodo, kad ir ei
liniai kinai nedaug težino, kas 
dedasi krašte. Never ta stebėtis 
jų nežinia. 

Anksčiau tebuvo skelbiami 
kai kurie duomenys, pastarai
siais metais visai sustabdytas 
statistikos duomenų skelbimas. 
Galimas dalykas, kad "kultūri
nės revoliucijos" sambrūzdis su 
trukdė duomenų rinkimą, bet 
patikėtina ir kita prielaida: sta
tistikos duomenys neskelbiami, 
nes jie nepalankūs Kinijos rai
dai pavaizduoti. 

Gyventoju spaudimas 

Gyventojų priauglis sukelia 
daugelį painiavų. 1953 m. su
rašymo duomenimis Kinija tu
rėjo 584 mil.. t. y. 100 mil. dau
giau, kaip buvo speliota prieš 
surašymą. Metinis kinų prieaug 
lis sukasi apie 2'<. šiuo metu 
Kinijoje turėtų būti ne 700 mil. 
gyventojų, bet 750 mil. su vir
šum, turint galvoje ir įvairius 
"mitrupėjimus" neramumų me
tais. 15 milijonų metinio prie
auglio reikia išmaitinti, kukliai 
aprengti, rūointis jų sveikata, 
švietimu ir įdarbinimu. Šie klau 
simai komunistų partijos š. m. 
balandžio mėn. suvažiavime bu
vo nutylėti, lvg kinai tegyventų 
tik Mao politine poezija. 

Kinija vis garsiau šneka a-
pie buvusias kiniškas žemes, ku 
rias rusai valdo. Kinai — s r nos 
kultūros tauta , horizontališkai 
galvoja ir veikia. J ie nededa y-
natingų pastangų pramonės ga
mybai plėsti, sra minti priemo
nes žemės ūkiui skatinti , bet 
verčiasi senu, tūkstančiais me
tu išbandytu šeimininkavimu 
žemės ūkyje, nors jis jau ne
tinkamas sparčiai augančiam 
gyventojų prieaugliui išmaitin
ti. 

Ne tur to dorybė 

Tarp rusų ir kinų revoliuci
jų yra didžiausias skirtumas. 
Leninas. Stalinas ir jo įpėdiniai 
nepaprastu žiaurumu siekė ū-
kiškos gerovės. Chruščiovas kai 
bėjo aipe ' 'gulašo socializmą" 
— sočiai pavalgyti , dailiai ap
sirengti ir didesnėje patalpoje 
gyventi. Kinijos aukščiausiam 
pareigūnui Liu Šao-či ėmus 
skelbti, kad komunistų partijos 
tikslas stiprinti Kinijos valsty
bę, ginti jos nepriklausomybę, 
spartinti t au tos ūkinę ir kultū-

GEIHMINAS GALVA 

rinę pažangą. :i ( i Mao malo-
! nes ir buvo politiškai sunaikin

tas . 
Mao atkirto, tardamas visiem 

suprantamus Sodžius: ne ko
munistiniai tikslai sudaryti są-

| lygas žmonėms gerai pavalgytį 
' gerti ir ieškoti kitų malonumų. 

Tai nesąmonė. 
Mao stoiška politinė poezija, 

\ skelbianti santūrumą, nežada 
; greitos pažangos, gerovės ir lai

mės, kaip StaTiio meto garsia
kalbiai. Sovi< tuo<=e dabarties 
vargas buvo pakenčiamas s? -
ties gerovei siekti, r.ors ji pasi
rodė esą sunkai pasiekiama. 
Mao santūrumas skęsta rristi-

I koje. slepiarčiov svajones iš-
! ugdyti ' galingą Kiniją save ran-
i komis, be Sovietų paramos. 

švietimas 

Kinų komunistų partijos de-
I šinysis sparnas ne tik švietimo 
i srityje bandė sekti Sovietus. 
' Šiuo metu lairr.čjęs kairysis 

sparnas ypatingą dėmesį krei
pia išskirtinai ne į specialistų 

i ruošimą, bet varguomenės vai-
Į kų mokymą 5 m. pradinėse mo-
• kyklose. Dvi skirtingos pažm-
I ros, savybės nesutarimai, mo-
1 kyklų pertvarkymai trukdė ki-
j nų švietimui. Bet Kinija pada-
į rė nemažą pažangą švietimo 
'• bare. 

1949 m. pradžios mokyklose 
buvo 23.7 mil.. techninėse vidu-

I rinėse mokyklos- 1.9 mil. moki
nių, kai 1965 m radžioe mo
kyklose mokėsi tik 90 mil.. tech 
ninėse 12.5 mil. mokinių. Vi
durinėse ir aukštosiose mokyk-

I lose padarytas posūkis. Jauni

mas skatinamas studijuoti tech
niką, mediciną, gamtos ir že
mės ūkio mokslus. Visuomeniai 
mokslai varžomi. 

1965 m. mokėsi apie 15 ' < vi
su gyventojų. Kinijoj didelė pa
žanga, bet didelis atsilikimas 
lyginti su pažangiaisiais kraš
tais. 

Sveikatingumo apsauga 

Kinai, per metus tesuvartoję 
21 gramą muilo, yra švariausia 
tauta Azijoje. Jiems pavyko iš
naikinti žymia dalj pelių, musių, 
uodų ir žvirb'ių. maisto ėdikų, 
teršėjų ir ligų platintojų. 

Nemokama medicina naudo
jasi pramonės darbininkai. Že
mės ūkyje dirbančiųjų sveikata 
rūpinasi kolektyviniai ūkiai. 

Dirbančiųjų apdrauda padarė 
pažangą, bet dar toli nuo visuo
tinumo. Draudimu daugiausia 

j naudoiasi pramonės darbinin-
j kai. Miestuose pastatyta ligo

ninių ir kitų sevikatingumo ap
saugos įstaigų, o žemės ūkyje 
di^bą dažnai net negali naudo
tis gydytojo patarnavimu. Re
tai užtinkamos kaimuose ligo
ninės yra blogai įrengtos. 

Gydytojų ir kitų specialistų 
naruošimas lėtas, nepatenkina 
krašto reikalavimų. Mao ir jo 
vadovaujamas kairysis sparnas 
yra aiškiai nusistatęs prieš švie 
suomenę. J is skatina technikus, 
bet ne specialistų ruošimą. Medi 
cinos studentai dažnai da ro su
dėtingas operacijas. 

Šiais metais kiek pagerinta 
žemdirbių sveikatos globa, bet 
ji toli atsilikusi lyginant su 
1957 m., kai buvo dary tas pir
masis šuolis rūpintis kinų svei
kata. 

KAIP SOVIETAI VERTINA 
ĮTAMPA PASAULYJE 

ST. D A I N Y S 

Politinis apžvalgininkas Char 
les Bart'.ett neseniai rašė apie I 
Sovietų Rusijoj ir už Maskvos l 

ribų įvykusį komunistų partijos \ 
narių suvažiavimą, kuriame už- j 
sienio reikalų ministerijos at-1 
stovas išryškinęs Sovietų Rusi-1 
jos vyriausybės požiūrį į dabar
tinę įtampą pasaulyje. Sovietų 
Rusijos pagrindinis priešas e-
santi komunistinė Kinija. Lauk 
tina naujų susikirtimų pasie
niuose. Trintis būsianti ilga, nes 
Maskva Kinijos viduje nema
tant i stiprios organizuotos opo
zicijos, kuri galėtų nutrenkti j 
Mao Tse - tungą ir jo kliką. So- j 
vietų mokslininkai patikinę 
Kremliaus vadu. kad dar t ruks j 
10 ar 15 metų, kol kiniečiai sa- i 
vo atominius išradimus pavers ' 
veiksmingomis atominėmis bom-! 
bomis. Sov. Rusijos vyriausybė 
stropiai stebinti Amerikos švel- Į 
nesnius pareiškimus Kinijos ad-, 
resu. Amerikos ir Kinijos suar-
tėjimas padėt) padarytų pavo
jingą. Sov. Rusija dedanti pas
tangas pagerinti santykius su 
Kinija. Truputis pažangos pa- j 
daryta prekybos srityje, bet j 
daugiau nieko. Kalbėtojas pri- j 
minė ir kruvinąjį susikirtimą i 
pavasario pradžioje Ussuri upės 

| saloj, kur Sovietai sunaikinę 
j 5000 užpuolikų kiniečių. Pabė

gę iš to mūšio ir išsigelbėję 47 
į kiniečiai, bet buvę Pekine sušau 
I dyti, kaip kiniečių kariuomenės 

demoralizatoriai. Kita kiniečių j 
S karių grupė, kuri gegužės 2 d. 

įsiveržusi į sovietinės teritori
jos aukštumas netoli Mongoli-

į jos, buvusi apsupta, atkirsta 

Trys Apollo XI astronautai buvo iškilmingai sunkti -bti JAV kongrese 

ŠV. TĖVO ŽOIHS 
ČEhOSLOVAKAMS 

Vienos -uidiencijos metu Šven 
ta sis Tėvas nuoširdžiai pasvei
kino 300 maldininkų grupę iš 
Čekoslovakijos, kuiių tarpe bu
vo 20 kunigų iš Prahos arkivys
kupijos ir 47 kumgai LŠ Hradec 
Kralove vyskupijos. Čekoslova
kijos maldininkams Šventasis 
Tėvas primine m>rūsio Prahos 
arkiv. Kardinolo Beran asme
nybę, kuris buvo visos Bažny
čios o yp*č Čekoslovakijos gar
be ir nepalaužiamos bet kilnios 
tvirtybės simbolis. šventasis 
Tėvas iš nauio priminė savo nuo 
lacinį ir jaut i ų su:ūrūpinimą če-
koslovakų tautos ūkimu ir lin
kėjo jai taikos, gerovės ir vidi

nės santarvės. Čekoslovakijos 
maldininkus šventasis Tėvas ra
gino likti ištikimai? savo tėvų 
Akėjimui, išsaugoti šventąsias 
šeimos vertybes ir ištikimai 
auklėti savo jaunimą kilniems 
Kristaus Evangelijos idealams 
Priminęs visiems pareigą ištiki
mai klausyti savo vyskupų ir 
dvasios vadų kunigų moky
mo, šventasis Tev i s savo kalbą 
Čekoslovakijos maldininkams 
baigė ta rdamas : "Glaudžiai jung 
damiesi tikrosios meilės ryšiais. 
gyvenkite Kaip tik-; ir ištikimi 

Bažnvčios sūrūs, uoliai vvkdv-
I 

kitę s a v 0 pilietines pareigas ir 
patiksite Dievui teį sulauksite j 
visų savo vilčių pasitvirtini
mo". 

KRAUJO BALSAS 
Romanas 

RENE RASA 
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— Budrienė jai pilnai pritarė, nes ir pati ja t: buvo 
apsipratusi su arabu žentu. 

— Geras žmogus, tik kad nesugalvotų i Arabiją 
išvažiuoti. Tada jau neišturėčiau. Nesusikalbam. bei kiek 
čia tos kalbos reikia, pasirodom pirštais, pasijuokia m ir. 
užtenka. Kristutė sakosi laiminga, gražiai gyvena... 

Taip pamažu visi apsiprato su mintim, kad Auksė 
išteka už Johno. 

Vestuvės buvo labai kuklios, svečių nei vien;!-, nei 
kitas nenorėjo. Auksė žinojo, kad motinai bos -unku 
dukterį atiduoti kitataučiui draugų akyse, o Johnas arti
mųjų čia visai neturėjo. Jo tėvai iš Pennsylvanijns nega
lėjo atvažiuoti, nes tėvas buvo protestantų pastorius ir 
neturėjo ką palikti savo vietoje. 

— Savo kaimenės jis nepaliks be ganytojo nė vie
nai dienai. — nusijuokė Johnas. Motina gi k lėfO 
niekur nevažiavo. 

Auksei betgi atrodė, nors Johnas ir nesakė, kad jo, 
tėvai taip pat nebuvo patenkinti tomis vedybomis. 

— Gal aš jiems per prasta? — galvojo ji sau 
viena. — Betgi su Johnu gyvensiu, ne su jo tėvais. 

Liudininkai buvo Rimas, kuris specialiai vwti ėms 
atvažiavo iš New Yorko, ir Rutha. Ji vėl švitėjo laime 
ir atrodė gražesnė nei bet kada. 

— Aš tikrai galiu įsimylėti tą merginą, — skundėsi 
Rimas Auksei. 

— Tai ko lauki? — ragino ji. 
— Ne laukiu, bet bėgu. Tu nežinai, kiek n an tai 

kainuoja. Ji žavi ir saldi, kaip saldainiukas, bet žaisti 
su ja negalima, ji ne tokia. Galvoti apie vedybų* dar 

nuo tiekimo ir pasmerkta bado 
mirčiai. 

Pranešime galima įžiūrėti pa-
negyrikos, nes Sovietų propa
gandininkai, net ir aukšti ka
riai. Sovietų Rusijoj ir jos pa
vergtuose kraštuose sako kal
bas apie kiniečių labai didelius 
nuostolius ir sovietines armi
jos pranašumą. Po kruvino su
sikirtimo Ussuri upės saloje ne 
viena pusė nekalbėjo apie mil
žiniškus kiniečių nuostolius. 

Kalbėtojas pripažino, kad So
vietų Rusija turi sunkumą su 
Šiaurės Korėja ir Šiaurės Viet
namu, nes tie kraštai Kinijos 
įtaigojimu ar spaudimu trukdo 
derybas Paryžiuje Vietnamo ka
rui baigti. Sovietų Rusijos nu
sistatymas esąs remti šiaurės 
Vietnamą ir remti taikos pas
tangas karui baigti. Maskva ma
nanti, kad Vietname nebus ka
rinės pergalės. Jugoslavija e-
santi pavojinga dėl savo revizio-
nizmo. kurį remianti stipri Ju
goslavijos karinė jėga. Santy
kiai su Amerika dabar esą kiek 
geresni, kaip prezidento John-
sono prezidentavimo metais, 
nors dabartinis prezidentas Ni-
xonas savo politinį iškilumą iš
ugdė kaip antikomunistas. 

Pasitarimai su Amerika dėl 
pavojingųjų ginklų gamybos su
varžymo būtų naudingi, nes a-
bu kraštai sutaupytų bilijonus 
dolerių. Santykiai su Vakarų 
Vokietija esą prasti, nes V. Vo
kietija priešiškai nusistačiusi 
prieš Rytų Vokietiją. Santykių 
su Anglija neįmanoma pagerin
ti dėl jos proamerikietinės poli
tikos. Prancūzijos prezidento 
de Gaulle pasitraukimas neturįs 
didesnės reikšmės .nes dabarti
nis prezidentas Georgės Pom-
pidou esąs silpnesnis. 

Kalbėtojas buvęs paklaustas 
apie prez. Nixono viešnagę Ru
munijoje. Atsakęs, kad ten ne
padaryta jokių reikšmingesnių 
susitarimų. Nauja Sovietų Ru
sijos - Rumunijos sutartis bū
sianti pasirašyta gruodžio m. 
Užsienio reikalų ministerijos 
kalbėtojas išdidžiai pareiškė: 
"Mes rašome sutartį. Tai yra 
mūsų interesas". Kalbėtojas 
dar buvo paklaustas apie ame
rikiečių pirmavimą erdvėje ir 
nusileidimą mėnulyje. Atsakė, 
kad Sovietų Rusija daranti ką 
galima geriausio, kad sovieti
niai astronautai (juos vadino 
kosmonautais) nusileistų mėnu
lyje, bet su nieku neinanti į 
lenktynes. 

Ar tu tikrai jį myli? Žinok, kad tik su mylimu negaliu, nes nežinau, kur ryt ar poryt būsiu. Žinai, 
kad mano ateitis neaiški, anksčiau ar vėliau teks pasi-I gali šeimoje gyventi: atleisti, kai nenori atleisti, nepyk-
leisti vagabundiškon kelionėn. Ką daryčiau su žmona?) 
O dėl jos atsisakyti ateities perspektyvų negaliu, per 
daug savęs įdėjau į tą darbą, kad galėčiau jį dabar 
mesti. 

— Bet ji tave myli, — protestavo Auksė. 
—Užmiršk! Laikas viską sunaikina, — tikėjo Ri

mas, bet buvo liūdnas ir atrodė nelaimingas. 
— Kaip tie vyrai viską paprastai sprendžia. Ar ir 

Johnas manęs taip lengvai atsižadėtų, jei būčiau kliūtis 
jo darbui? — pagalvojo Auksė ir buvo pilna abejonių. 

larė neramu ir liūdna, lyg kažką praradus. — Ar 

ti, kai nori pykti. Tai ne taip lengva. Jei būčiau Bro
niaus nemylėjusi, iš pat pirmos dienos būčiau išbėgusi. 

Auksė nepakentė tų kalbų ir pyko ant Irenos už 
jos abejones. 

— Žinoma, kad myliu Johną, — trumpai teatsaky
davo. 

Pagaliau jie buvo vieni, savo naujame bute, kur 
Auksė norėjo sukurti savo ir Johno atskirą pasaulį, kur 
negirdėtų motinos priekaištų, Irenos abejonių ir Rimo 
tvirtinimų, kad laikas viską sunaikina. 

Pas mus laikas nieko nesunaikins, — buvo tikra 
laikas tikrai toks galingas? Tikrai nėra jausmo, kurio [Auksė ir su užsidegimu puolėsi tvarkylis. Johnas ne
užtektu visam gyvenimui?.. Į norėjo, kad ji toliau dirbtų įstaigoje 

— Aš noriu pats išlaikyti savo žmoną, — pareiš-visam gyvenimui/.. 
Rimas buvo kiek nustebęs tokiomis greitomis vedy

bomis, bet ramino Klimus, kad gavo gerą žentą. 
— Ne lietuvis? Ką gi darysi, jei ne ši karta, tai 

jau kita, \ištiek visi taps amerikonais, — kalbėjo jis vi
sai užmiršęs, kad Klimienė jį savo žentu buvo pasirin
kusi. 

Irena su Bronium nedalyvavo vestuvėse, tik atsiun
tė jaunavedžiams albumą lietuviškais motyvais. Auksė 
žiūrėjo į odoje išspaustą geležinį vilką ir galvojo, kad 
Johnui jis nieko nereiškia. 

-Keista, — pakraipė jis galvą. 

kė jis ir Auksė suprato jo vyrišką išdidumą. Ne tik supra 
to, bet didžiavosi Johnu. 

Klimai vestuvėms nupirko jiems salono baldus, ku
riuos Auksė pati išsirinko. 

— Auksas su juodu, — nusprendė ji. — Kai M-
kare uždegsim lempas, kambarys švitės džiaugsmu, o 
juodas suteiks paslaptingumo. 

Bet Johnui nepatiko ta kombinacija: 
— Nepraktiška. Aukso siūlai pajuoduos ir greit iš-

sipešios, minkštiems baldams geriausiai tinka suktas 
nailonas, jis visada kaip naujas atrodo, kad ir po dc-

Ji papasakojo jam padavimą apie Gedimino sap- šimties metų. 
ną, ir jis buvo sužavėtas. — Bet, Johnai, per tą laiką mes kelis kartus bal-

— Bet tai daugiau nei įdomus sapnas, — norėjo dus pakeisim. Juk stiliai irgi keičiasi! 
ji sušukti. — tai vienas iš ramsčių, ant kurių laikosi; Bet Auksė greit įsitikino, kad Johnas teisus. 
mūsų tautos praeitis! 

Auksė buvo beveik patenkinta, kad Irena su Bro
nium nedalyvavo. Irenai kiekvienu momentu galėjo pri
reikti važiuoti j ligoninę, o Bronius nenorėjo jos vienos 
paliksi. Auksė paskutiniu laiku vengė draugės, nes ji 
visa 1 a i kų su kažkokiu nepasitikėjimu žiūrėjo į Auksės 
vedybas ir įkyriai vis. klausė; 

— Jis taip apie viską nusimano, — aiškino ji mo
tinai, kodėl pakeitė baldų splavą. Šį kartą pasirinko ža
lius. — Prie tos spalvos viskas tinka ir. be to, neblunka. 

Motina džiaugėsi žento sumanumu. Nuo to laiko 
Auksė* pati nieko neidavo pirkti, nes Johnas viską ge
riau parinkdavo. 

1 {Bui daugiau^ 
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šimto svaru arbūzą išaug-lno Smithai Hamiltone. Ohk 
koše laikydamas, puses svaro arbūzelį. 

stovi jų vienametis sūnelis Jodie. ran-

PRIE KETURIŲ KANTONŲ 
EŽERO 

-

Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū
džiai iš keliones Europoje 

j bet ypač savo rūpesčiu, pažiū-
j romis. noru kokiu nors būdu 
1 padėti atsukti Lietuvą nuo pri

verstinio žvilgsnio Rusijos link. 

! gatvė — virš šaligatvių pasta-
: tu an t ras aukš tas . Tikrai labai 
; gružu. Ženevoje pirmiausia bu

vome Jungtinių Tautų Europo
je centre, buvusiame Tautų Są
jungos pastate , kuri per pus-

Į valandĮ aprodo. Kaip tik praėjo
me pro salę, kurioje tuo metu I 
buvo balsuojama Įsteigti Jung- i 
tinių Tautų taikos korpusą (ir I 
vėl prisiminėme galimybę lie- i 
tuviams atvykti dirbti Vasario 
16 gimnazijoje). įvairūs kamba
riai išdailinti įvairių valstybių. 
Lietuva, aišku, priklausė Tautų 
Sąjungai, bet nematėme jokios 
žymės. 

Norėjome d a r surasti Tarp
tautinį skautų biurą, bet jo ad
reso vietoje vyko statyba, ir 
laikinų patalpų nepasisekė su-

| rast i . Biuras neseniai iš Otta-
wos perkeltas čia. Važiuodami 
iš Šveicarijos vokiškai kalban
čios dalies (kuri sudaro apie 
70 proc. gyventojų), pravažia
vome ir tą 1 p roc , kuris kal-

noble. Apie vidurnaktį nebebu
vo jėgų toliau važiuoti, nusuko
me nuo kelio ir pernakvojom s 
— viešbučiai kalnuose jau apie 
10 uždaryti — ryždamiesi se
kančią dieną, penktadienį, pa
siekti Nicą. Dabar, vėliau ra
šant, sunku tikėti, kad kiekvie
na kelionės diena pilna savų n o 
tykių. 

RCPLNASI TAIKOS 
REIKALAIS 

JAV-ių katalikų vyskupų kon 
ferencija paskelbė atsišaukimą 
Palestinos konflikto klausimais 
JAV-ių vyskupai siūlo naują 
projektą Artimųjų Rytų konflik 
tu i išspręsti ir taikai įgyvendin
ti . Projekte reikalaujama ati
t raukt i Izraelio armijas iš užim 
tų kraštų ir pripažinti pilną su
verenumą i r saugumą tautoms, 
gyvenančioms š :ose srityse. 

Todėl mums buvo keista, kad j D a iš lotynų kalbos išsivysčiu-' T a i P P a t iškeliamas būtinas rei-
pažiūros, už kurias Amerikoje s j a senobine kalba, ir į prancū- j k a J a s i e i s t i v i s u r ^ g i j ^ t^" 1 -

iš Pietų Amerikos galėtų at
važiuoti didesnis skaičius. Aiš-

Kildami į kalnus Šveicarijos 
link, kalbėjomės ir galvojome 
apie ką tik apleistą Vasario 16 j ku, apie tai kalbėjome tik kaip 
gimnaziją ir ten vykstančią sto- | galimybę, kad geriau išryškinti 
vykią: senąją pilį su bokštu,! JK tikslus, apimtį, naudą. Ki-
bendrabučio patalpas joje, se- tas galimas įvykis, daugiau a-
novišką kiemą, fcražų naująjį I tostoginis, būtų žiemos išvyka 
klasių, valgyklos ir gimnazijos j j Alpes, kurion lengviau atvyk-
personalui gyvenamų kambarių j ti aplinkui gyvenantiesiems, c 
pastatą, sodelį su sporto aikš- iš JAV ar Kanados atvyktų 
tele, uodų pilną balą, gražiai j tie, kurie jau dabar čia kartais 
apsodintą vytį ir vėliavos stie- atvyksta arba slidinėja Colora-
bą. Ypatingai tebekalbėjome a- > do ar kitur. Būtų proga susi-
pie p. Grinienę ir kitus stovyk- Į pažinti, susitikti, draugauti, o 
los vadovus bei pačius nuo 7 žiemą ir kainos žemesnės 
iki 14 metų stovyklautojus. 

Gražiuoju greitkeliu perva-
Algimantas papasakojo šiek 

tiek apie Šveicarijos lietuvių pa 
ždavome sieną į Šveicariją ir su- Į s tangas vis kelti Lietuvos var-
stojome pasižiūrėti Bazelio mie- • dą per spaudą: jis pats yra pa
što. Gaila, kad ten būdami, ne-1 ruošęs rašinių vietiniams laik

raščiams. Iš politinės pusės, 
Šveicarija laikosi neutraliai, bet 
tuo pačiu ligi antrojo karo di
džiavosi ir tuo, kad visus bė
gančius nuo priespaudos nors 
laikinai priima. Po antrojo ka
ro, mums pasakojo, gailėjosi, 
kad durvs buvo dausiau užda-

pagalvojome, kad Bazelyje gy
vena prof. E r e t a s : tas parodo, 
kaip svarbu keliaujant iš anksto 
pagal kraštus ir miestus suda
ryti lietuvių sąrašėlį, kad kelio
nės įkarštyje nereikėtų popie
riukų ieškoti arba, kaip dabar, 
užmiršti. 

Bazelyje pamatėme gatvėse j rytos, todėl prieš metus įvy-

būtum paskelbtas klaidatikiu, 
čia laisviau išklausomos, mie
lai susitinkama su kiekvienu iš 
Lietuvos atvykstančiu ir pana
šiai. 

Mažesniais skaičiais išsibars
tę Europos lietuviai nepajėgia 
sukurti beveik savistovio lietu
viško gyvenimo, ir todėl, a t ro
do, Lietuva jiems artimesnė. 

Naktį praleidome pas Algi- j 
manto šeimininką, kepėją, kuris į 
apie ketvirtą išeina j darbą. Kai 
no pakriaušėje baltas namas , 
kuo gražiausiai gėlėmis apso
dintas. Rytą girdėjosi karvių 
pakaklių skambučiai, ūkio gar
sai — net prie pat miesto cent
ro yra ūkių, su tvartu pirma
jame aukšte ir gyvenamais kam 
bariais antrajame: šveicarų sa
vistovumo ir nepriklausomumo 
žymė. 

Po pusryčių nusifotografa- į 
vome ir išvykome Į Berną, sos
tinę, tikėdamiesi surasti dr . Ge
rutį, kuris liko Šveicarijoje ir 
po to. kai Lietuvos pasiunti
nybė buvo uždaryta karo me
tu. Radome p. Gerutienę, kuri 
maloniai nelauktus svečius pri
ėmė, aprodė p. Geručio sutelktą 

ziškąja dalį. D a r kitas skirtu- i tiesiems laisvai lankyti Šventą-
mas — šioje dalyje beveik nie- j š ias Palestinos vietas, sutvar-
kur nesimato gėlynų, gėlių dar- j kyt i Palestinos pabėgėlių i r 
žų: panašesni ūkiai į pačią Pran j tremtinių problemą bei didžio- : 
cūziją, į kurią bematant įvažia- J šioms pasaulio valstybėms ga
vome, vis kildami Alpėmis aukš Į rantuoti laisvą susisiekimą Sue-
tyn, pro sparčiai augantį bu- zo kanalu. 

Musu brangiam Lietuvos Valstybines Operos solistui 
A . f A . A L E K S A N D R U I K U T K U I 

mirus, jo žmoną mieląją JADVYGA, Lietuvos Operos 
solistę, ir visus artimuosius skausmo valandoje šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juoze Augaitytš 
Aleksandra česonienė 
Kazimiera Pliuškoniene 

knygų 
pabėgėlių skaičius, 
garini išlvginti. 

savo savi-
laikraščių komplektų, 
žurnalų. Sužinojome, kad k r a š 
te yra apie 50 lietuvių. J au 

tyro vandens šaltinius, kur žmo i kusio čekų sukilimo metu i Švei j lietuvių spaudos archyvą, pilną 
nes ir atsigeria: vienintelis kraš | cariją buvo priimtas nemažas 
tas , kuriame nereikia užrašyti 
"negeriamas vanduo". Upe plau 
kė garlaiviai, daug kur vyko sta 
tyba. Teturėjome laiko apžiū
rėti porą senų bažnyčių, vieną 
muziejų, kuriame kaip tik ma
žais vargonėliais grojo. 

Atėjus vakarui, nebesustojo
me Berne, bet važiavome tie
siai į Thun miestą, kurio ligo
ninėje dr. Algimantas Gegec-
kas atlieka savo praktiką — 
jau iš anksto buvom laišku su-

«* 
Mielą 

V E R U T Ę 
ir jos artimuosius, mylimai motinai 

A. f A. ANELEI PIVARIONIENEI 
mirus Lietuvoje, liūdesio valandoje nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia 

Aleksandra šleniene ir sūnūs 

sitarę. Vos įžengus j ligoninės 
laukiamąjį, pamatėme baltai ap I cijas, spaudą, galima sakyti 
sirengusį pažįstamą iš 1966 m. ! "antrąją Lietuvą" ir kuri išei-
Jaunimo kongreso, tuo metu , vija daugiausiai kalba apie te
buvusį Šveicarijos Lietuvių ben- j vynės ilgesį, tai išeivijai anas 
druomenės pirmininką. Kol bai- j kraštas, tėvynė, nėra l l l l l i n 
gX atHkti savo pareigas, apžiū- i ga ir nuo jos greičiau atsiskiria 
rėjome Thuno miesto pilį, an t ; (nutautėją) negu išeivija, kuri 
kalvos išlikusią. P ro langus ky-1 tikroviškai, ne tik žodžiais, at-
šojo vėliavos, lyg pilis ir mūsų kreipta į tėvynę: tai galioja, 
šimtmečiams tebekalbėtų apie i mano kai kurie sociologai, vi-
žmogaus teisę laisvai gyventi. Į soms išeivi joms. Iš lietuviško 
o viduje grojo vargonai, iš gar- i taško mes tikrai pajutome, kad 

Jau buvome apvažiavę Euro- nojome. kad kas nors labai y - , 
poje keturius kraštus, kuriuose j patingo vykstą Šveicarijoje, nes 
susitikome su lietuviais, šiame, j Vasario 16 gimnazijos padėkos , 
penktajame, mums pradėjo rys- į lentoje iki 1956 metų šveica-1 
keti svarbus išeivijos gyvenimo ; rai buvo sudėję net daugiau lė- i 
dėsnis, kurį iš sociologijos moks ! gų gimnazijai, kaip JAV lietu- Į 
lų abstrakčiai žinojome, bet viai. Ziuriche ir Berne lietuviai t 
nebuvome taip gyvenimiškai pa ; kas mėnesį susirenka, i šskyrus Į 
jutę. Sociologijos principas yra i vasarą, o kartą per metus. Va- i 
toks, kad tokiai išeivijai, kuri I sario 16 proga, susirenka kone \ 
gyvenamajame krašte atkuria visi į vieną vietą. Dr. Geru t i s | 
kuo pilniau įstaigas, organiza- dažnai, pavyzdžiui, aplanko švei Į 

Mylimai mamytei 
A . + A . 

MARCELEI MEŠKENIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukrai VERONIKAI JANUŠfll-
TIENEI ir šeimai reiškiame nuoširdų užuojautą. 

Pagiriu šeima 

laivio išketti į kuorą prieš dau
gelį metų. Aplink matėsi gražūs 
Šveicarijos kalnai. Thun mies
tas — ir senas ir naujas — 
upe. 

Sugrįžę į ligoninę gydytojų 
kambaryje pavalgėme (ten ne
duodama vyno), nuvažiavome 
prie plataus ežero atsisėdę pa
sikalbėti. Temstant aukštai ma
tėsi šviesos, lyg žvaigždės — tai 
ant kalnų viršūnių pastatyti 
žiburiai. 

Atsiminę 1966 metų Jaunimo 
kongresą, pakalbėjome apie ga
limybes ruošti naują lietuvių 
jaunimo kongresą Europoje: 
tikrai sutrauktų daugiau jauni
mo iš Europos, gal būtų ir ne
bloga politinė reklama, pana
šiai, kaip latvių ruoštas šiais 
metais. Iš Amerikos atkeliauti 
ne taip sunku — kas vasarą 
bent keliasdešimt atvyksta, da
lyvauja studijų savaitėje. Fi
nansinis klausimas būtų, kaip 

Europoje lietuviai yra arčiau 
Lietuvos, kad ir geografiškai. 

carų spaudą arba pateikia žinių 
apie Lietuvą ar lietuvius; kai 
atvyksta lietuviai sportininkai. 
bet po Sovietų Sąjungos vė
liava ir vadinami spaudoje ru
sais, vis praneša, kad tie žmo
nės yra ne rusai, o lietuviai 
Ponia dar parodė savo gražiai 
prižiūrimą sodelį, kuriame kas
dien lankosi ežių šeimyna. 

Šveicarijoje norėjome d a r ap 
žiūrėti du miestu. Berne matė
me tradicines miesto meškas , 
už morką nusišypsiančias. žy-

A. f A. J. PAKALNIŠKIUI 
L i e t u v o j e m i r u s , 

sūnų KUN. JONiJ PAKALNIŠKI ir dukrą PAULINA 
VERŠELIENĘ Sū ŠEIMA liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vanda ir Liuba Bichnevičiai 
Birutė ir Juozas Skorupskai 
Leonidą Sodeikiene 
Valius, Leonas, Mintautas ir Povilas 
Sodeikai su šeimomis. 

Yra posakis "kiekvienas medalis turi dvi puses"', kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti. 

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto. 

GYl'ENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I tUL 
autobiografiniai atsiminimai 

Pasinaudokite Draugo „tlassified" skyriumi. 

P A D Ė K A 
MYLIMAI SESERIAI. SVAINEI IR TETAI 

A. -f- A. 
EMILIJAI PETRAUSKAITEI 

palikusiai šį pasaulį, norčtume padėkoti pagerbusiems velionę 
ir pareiškusiems mums užuojautą. 

Nuoširdžia dėkojame kun. A. Stasiui už maldas koplyčioje, 
atnašautas šv Mišias, tartą žod; ir palydėjimą veliones j a j i i i -
no poilsio vietą šv. Kazimiero kapinėse, kunigams K. Juršėnui 
ir B. Sugintui už asistavimą šv. Mišiose, ir Prudencįjai Bičkie-
nei u i giedojimą gedulingų pamaldų metu. 

Esame labai sujaudinti ir dėkingi šaulių Sąjungos C. Val
dybai už suruošta koplyčioje įspūdingą atsisveikinimą su šaule 
a. a. Emilija, tą atsisveikinimą praveduaism A. fTllili IK B—i ir ta
rusiems atsisveikinimo žodžius: šaulių Sąjungos C. V-tai Pirm. 
V. Išganaičiui. Vytauto Didž. Kuopos atstovui Pr. Tomkui, š. S. 
C. Valdybos nariui Maksvyčiui. Žurnalistų Sąjungos atstovui 
P. Dirkiui ir velionės mokslo draugei M Ročkienei. o taip pat 
Z. Girdvainytei už tartą žodį velionę išlydint iš koplyčios. 

Mūsų didelė ir nuoširdi padėka šaulėms stovėjusioms gar
bės sargyboje prie velionės karsto ir šauliams nešusiems karstą. 

Giminėms, draugams ir pažįstamiems aukavusiems šv. Mi
šias . Liet. Fondui, prisiuntusiems gėles, K. Pažėraitei ir A. 
Budreckui už straipsnius spaudoje, ir visiems pareiškusiems 
mums užuojautą žodžiu, spaudoj ir laiškais — širdingai dė
kojame. 

Už velionės lankymą bei paguodą žodžiu, laiškais, gėlė
mis ir dovanomis jos mirtinoje ligoje ir už dalyvavimą šerme
nyse bei laidotuvėse, esame ypatingai dėkingi. 

Dėkojame koplyčios direktoriui J. Evans už tvarkingą ir 
nuoširdų patarnavimą. 

Jūsų visų užuojauta suteikė mums stiprybės sunkiame 
išgyvenime. 

SESUO SOFIJA GRx\.UŽLNIENE SU VYRU JUOZU 
IR ARTIMIEJI GIMINES 

l^Č**^*^J**?*^&-*&***-**--

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAl HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLY 

2533 West 7 i st Street 
1410 So. 50fh Ave., Cicero Tel. 
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PIRKITE DABAR TSESIOG NUO 
H R . N E i S G N 

> A V U INRft 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

50].i W-n l l l t h Street 
Dkrfcausias Paminklams Plaaq 

Pasirinkimas Visame Mieste. 

Telel — CEdarercsi 3-6335 
*T*nas blokas nuo kakaliu. 

\ M/LZEIMYANS 
* FUNERAL HOME 

Paxkmq Fa 

S845 SOUTH WESTERN AVE 

T H RE E 
AIR-CONDiTiONED CHAPELS 

RJEpublic 7-8600 

* * * * * * 

CjPfeiMt^ 

E U D EI K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F, Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 South Cah'fornia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Herrnitage Avenue 

Telefonus — YArds 7-1741-2 

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus 
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 

LIETUl'OS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis 
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 

ŽVILGSNIS Į PRAEITI K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 

3J50 

2.00 

1.00 

2.50 

3.00 

5.00 

nnfmiimiimmimfitiiiiiimiiiiiiiiimiii 
LEO'S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKTT8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-np ir Motoro Remontas 
5759 So. Western Ave. 

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-958S 

'iiiiiiiiiiiiiJiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

G e L e s 
Vestavftns. hank.toim, Ia1dotn?«~n*» 

ir kitokioms progom* 
G U 2 A C S K Ų 

BEVERI.Y HllJS Gf-LCVYčIA 
244S W. «3rrt Strfet. Chicago. minobi 

Tel. PR 8-OMS — PR 8-0*34 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LĮetuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C. LACK IR SUNOS 
<LACKAWTCZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpiihlic 7-1213 
2314 W. 23rd Place TeL Vlrginia 7-6673 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Califomia Ave. Td . LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. Litoanica Avs. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. Halstetf t t r e c t Tel. Y \rda 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. IJtnanic* Are . Tel. YArds 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. SOth Awa, Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003 

i > 



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

Į X Klena Barienė, kaip pra
neša Sv. Kryžiaus ligoninės Chi 

.cagoje biuletenis ""Holy Cioss 
Hospital Intercom", buvo tin
kamai įvertinta tarnyboje ir 
paskirta tos ligonines Kraujo 
oanko vedėja. E. Barenė yra 
dantų gydytoja, diplomą gavu-

x Prel. dx. J. Bičiūnas, nese- si Erlangeno universitete Vo
niai atvykęs iš Romos, padarys kietijoje, kur ir specializavosi, 
įdomų pranešimą Liet. krikščio- Chicagoje ji baigė medicinos 
nių demokratų Chicagos sky- technologijos mokyklą. šv. 
riaus rudeniniame išvažiavime. Kryžiaus ligoninėje duba nuo 
kuris ivvksta rugsėjo 28 d., sek- 1962 metų kaip serologijos in-
madienj". 1 vai. po p. Vykstame struktore. Ji yra iškilaus mūsų 
j Lvponių sodybą, kuri yra prie solisto Stasio Baro žmona. Jų 
143 k -'io, pora blokų i vakarus dukros — aktyvios skaučių vei-
nuo Bei! Road. Visi nariai su kėjos. 
šeimomis ir bičiuliai kviečiami '• X Juozą* Kazragys, gyv 
daH-vauti. Rast Chicagc. Ind.. yra vienas 

Marijonų bendradarbių iš tų susipratusių lietuvių, ku-
ErirVon Parko skyrius ruoša iriems rūpi savosios spaudos rei-
pcbuvį, kur^s įvyks rugsėjo 28 kalai. Įvairiomis progomis jis 
d. 1 vai. po pietų pirmininkės X. . ją yra parėmęs. Ir dabar, atnau 
Skrebutienės namuose. 2439 W. jindamas prenumeratą, pridėjo 
45 Pi. Nuoširdžiai kviečia atsi- 5 dol. au.^ą. Ačiū. 
lankyti narius ir svečius. x Susipratusių lietuvių dėka 

x Juozas >abaliauskas. Liet. la^ogį m u S ų periodinė spauda 
Kar. kūrėjų savanorių s-gos c. i r y ^ leidžiamos lietuviškos 
v. narys, po sunkios operacijos. knygos. Tai imo mūsų tautie-
sveiksta Šv. Kryžiaus ligoninė- č i a i i r r e i u l a s aVo spaudą. At-
je dr. J Meškausko priežiūroje, naujindami prenumeratą, atsi-

x Gediminas S. Juška, tre- ' lygindami uz korteles ar kalen-
jus metus savanoriu ištarnavęs Jorius, "Draugui" aukų prisiun-
JAV armijoje, grižo pas tėvus : t e : 4 dol. _ j u r g K Milas; 3 dol. 
Genovaitę :r Juozą Juškus, gyv. __ p r a n k Tumas; po 2 dol. — 
Marąuette parke. Sėkmingai M Stulginskis. J. Virbalis. Just. 
dirbdamas finansų skyriuje \ Sakinis; po 1 dol. _ A. Baika 
Washington, D. C. bei New Yor i įr y . Geležiūnas. Visiems nuo-
ko statė, ir toliau ketina tęsti širdžiai dėkojame, 
mokslą naujai pamėgtoje srity- i x Jurgis Stankūnas, čika-

CHSCAGOJE IR APYLINKĖSE 
UNION F1ERO LIET. NAMU mas bei girtavimas Kai kurie 
•>AVlNL\hį SUSIRINKIMAS, veiksniai į2*;idžia ramius vasa

rotojus, kurie nori pa'lsėti, pa
simaudyti ir saule įsideginti. 
Prieš šias negeroves draugijos 
nariai pasižadėjo kovoti ir ki
tais metais sudaryti vasaroto-

Union Pier.. Mich Lietuvių 
nuosavybių savininkų draugija 
rūgs. 6 d. turėjo metinį susi
rinkimą, kuriam pirmininkavo 
p. A. RėKlaitis, sekr. p. P. Au-
?iūra ir p. A. Dukauskas. Pri- J ams jaukesnes sąlygas 

Senai vaidybai atsistatydinus, 
naujon valdybon išrinkti šie: imti najj.ii pertvarkyti Draugi 

jos įstatai, išklausyta vaidybos 
ir revizijos komisijos praneši- T™™ r*;^ 

, . J _r Matukas o-ko pav., Jonas Gir-
mai, pagal ^uriucs draugijos 
veikla šiais metais buvo gera. 
Draugija turi 73 narius. Visi yra 
užsimokėję nario mokesnį- Na

iloną DapKieuė pirmininke. Alg. 
v., Jonas Gir-

džiūnas sekr.. P. Dimgaila iždi
ninkas ir P. Odinasr narys. Kan 
didatais: Alg. Karaitis, ir Z. 
Ragdanavierus. Rev. kom. liko 

Puodžiaus darbas amžių bėgyje nedaug tepasikeitė. Nuotr. V. Maželio 
^ _ .—~. • ' » i -IMT Jffiflf 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— Albe; tas Budreckis, gyv. 
Manasouen, N. J., šiomis die
nomis užbaigė laidotuvių direk
toriaus mokslą American Aca-
d^my MeAliister institute ir ga
vo diplomą su pagyrimu (eum 
laude). A. Budreckis ankščiau 
baigė Harvardo universitetą 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 'teratūros ir meno dekada. Lėni 
_ Taline, Estijos sostinėje, nabado ir Pendikento miestuo-

vyksta Lietuvos skulptūros pa- \ se bus okup. Lietuvos daiiinin-
roda, kurioje išstatyta Lietuvos kų parodos, Lietuvos kino festi-
skulptorių, tiek senesniųjų, tiek valis, literatūros vakarai (rusų 
neseniai baigusių Dailės insti- kalba), paskaitos ir kt. Šis pa 

r:ų skaičius auga, nes kas mė-
ta p°*i nesį vis atsiranda naujų lietu- ^~ 

vių savininkų (nuosavybių pir-i Po susirinkimo įvyko tradici-
kimas didėja). Surengti trys nė vakarienė- Jos išlaidas pa
pai engimai, kurie davė nemažai dengė vakarienėje dalyvavę na-
pelno. Iždas pakilo daugiau ne- riai. Vakarienės metu skambė-
gu dviguoai. Nariai nutarė iš jo lietuviška daina ir grojo į-
pelno skirti Liet. fondui S100. vairi muzika. Atrodė, kad va-

1 ''Draugui" ir "Naujienų" karienės dalyviai buvo labai 
red. po S25 ;r liet. radijo sto- patenkinti. Senoji valdyba, šir-

I čiai paremti S25. dingai dėkoja visiems, kurie 
Susirinkime buvo diskutuotos metų bėgyje prisidėjo darbu ar 

1 esamos negerovės, švaros palai- kuo nors kitu, rengiant paren-
; kymas paežerėje ir miestelyje gimus bei tradicinę vakarienę, 
per didel'S jaunimo savivaliavi- < A. KL 

CHICAGOS ŽINIOS 
J A P O \ \ SKAIČIUS ritani ir Mozarto Don Giovan-

Prieš II pasaulinį karą Chi- ni; ir spalio 29 d. Falla BĮ 
tūtą, darbai rengimas, kaip ir kiti, skiriami cagoje gyveno tiktai 165 japo- Amor Brujo, Mascagnio Caval-
" - - ' Antanas Kavaliauskas iš "Lenino šimtmečio garbei". nai. Šiuc metu japonų kolonijai leria Rusticana ir Rossinio Se 
Šalnakundžių kaimo laikomas 

ie. visi artimieji 1-brolis vilius <rįski« lietuviu visuomenės , , , , - •,• -^ J seniausiu kupiškėnu. Jam dabar \ — Justas Paleckis 'Komjau-
-->*ftfV-s '^tuvių .«». bakalauro laiosniu. vėliau Ford . , „ *. . . T . , ; . _ . . ,. _ 

r . , . . . . yra lOo metai amžiaus. Jis dar mmo Tiesoje spausdina savo 
Juška su semia džiaugiasi jo jo jyp* rarnovėnų ir "Kario" žur- į į ^ p a d a r ė m&glstro l a i p s n į 

grįžimu namo. . n a i 0 darbuotojas, lenkai susi- . ? yieSoši{J& s v e i k a tos mokslo. 
x Lietuvių foto archyvo lė- z e : d e - tačiau >lgesrų laJcą turės S t u d i j u o d a m a s j i s b u v 0 vienas 

šų telkimo komiteto posėdis bu- n a m u o s e panuti. t a r p j , fjM||ir 1 garbės sąrašuo-
vo pirmininke Jono Evans bu-' x "Litnanns" žurnalo (anglų s 0 įr priklausė Mu Sigma Al
te rugsėjo iŠ d. Pirmininkas pa- kalba) naujas numeris jau pa- pha garbės nariu Pradės dirb-
darė pranešimą apie atliktus ir sirodė. Jo vyriausi redaktoriai: ti Schlemm įstaigoje Union Ci-
planuojamus atlikti lėšų telki- dr. A. Klimas ir dr. K Skrups- ty. N. J. Albertas Budreckis 
mo darbus. Artimiausiu laiku kelis; redakcijos štabą sudaro: yra bengo E. Budreckio. MIC. 
ruošiamas Jaunimo centre J Bagdonas, J. Kučėnas. Vyt. brofis. 
va^caras. Tą -akarą numatoma Kasniūnas Sr. ir Pov. Kaupas, 
parodyti loto archyvo stam- Patiekta daug įdomios medžaa-
biuosius rėmėjus. Tą darbą jau Sos-
pradėjo LFA ve-iėjas kun. A. , x "^iimči'.i ?iikr̂  pa™--f Ir--
Kezys SJ. kuris atlieka filmų tuviškri spaudai" — rašo m-"-^ 

yra lUo metai amžiaus, J I S aar mmo Tiesoje'' spausdū 
pėsčias (6 kilometrus) nueina atsiminimus "Naujo gyvenimo 
j Kupiškį ir pėsčias sugrįžta at- išvakarėse", iš 1940 metų, ku-

priskaitoma apie 15.000 gyven- vilijos kirpėjo. Publika kviečia-
tojų. Ima pasinHudoti šiomis neeilinė-

:nis progomis-
NUSTIPO ELNIAS 

Elnias atklydęs į miestą iš 

sukimo darbus-

x Krivūlė, buv. Lietuvos po
licijos tarnautojų kubas, mini 
Lietuvos policiios 51 m. sukak
ti Rugsėjo 27 d. 7 vai. vak. 
Marquette Hali salėje. 6908 So. 
Wistern A ve., ruošia smagu 
pobūvi, j kurį kviečia savo na
rius, jų šeimos narius ir sve
čius. 

savo laiške. adnaniindi'TPas n***-
numfratą, dr. V. V B'-dr^^k^. 
Arlington Heights. II],. žirorr.ss 
lieturišku reikalu ngt»e*aB. 

— A. St:>lingi«N paruošė sfe
rines geometrijos studiją "Sphe-
ric &"Ą Lin-̂ ar Laws of Genrr-et-
ry", kur.- bu\x> išleista anglų 

t. S u-ij~ labai naudinga! 
arrrrtektčirs i"ž;nieriarri5, ma-

tjfeos rrHfcvtojanis. imonių 

— Dvi', (rražina Kaugienė, 

PALIKO MIT.IIONUS 
LIGONINEI 

Oscar Brinkrnan. i oensiią iš- . 
^es vaistir.in,'.,as ir ' gyvenęs ™škų rezervatų pastipo ties 

Ocrk Lawne, mirė sulaukęs 91 5001 S. Meade st. Elnias svėre 

širdžiai dėkojame. 
x G^ru lietiiviškii knygų ir 

šiuo m^tu išleidžiama Chieago-
je. Bostone, Ckvelande. New 
Yorke. Kanadoje. Anglijoje, 
Australijoie ir ki^ur. ši'; ir kitu 

JU/P Juškevičienė, Balti- leidinių sa'ima o-auti p'>kf 
morė. Ifd , ilgametė "Draugo" : "Drauge". Sek:to mūs 1 pranai-
skaiutoja. atnaujindama prenu mus. Pareikalavusiems kataic-
meratą išreiškė savo pasitenki- ; gus siunčiame dovanai, 
rimą mūsų dienraščiu, atsiųsda- ; x m VYRM > I O I ) K I J r o s 

ma 5 dol. auką jam paremti. 
Labai ae;ū. 1 

Drauge jis prisiuntė S dol. Nuo-j Xewark. X. J., vis labiau reiš-
dasi kaip komercine dailininkė.,. 

, ! ir padovanojo vvzas. 
rek-
susi-

Sporto aikštėje stnd. ateitininkų stovykloje Lake Ai.ei. ?.-.. 

gal į šalnaKUndžius. Kupiškio rie vėliau būsią išieisti atskira 
muziejais prašomas, jis nupynė knj'ga. 

m amžiaus. Savo testamente a P į e 1 S 0 s v a n i -
jis paliko anie S2 870.000 Evan- PAVOGĖ 12 PUŠŲ 
gelical ligoninės sąjungai. 4440 Nežinomi asmens pavogė 12-
\V. 95 s t Toje sumoje įeina fa naujai pasodintų pušų prie 
2.000 Standard 0 9 of New Citgo gazolino stoties 8300 S. 
Jersey akcijų. vertų S708.000 Pulaski ave. Jų vertė siekia 
ir KMJOG General Electric akci- -Si.500. 
ją, vertų S970.0OO. Neoąsakyta. UŽPAKO FONTANĄ 
kiek pomirrnais iiiocesčiais pa- Chicagos parkų distriktas 
siomė federalinis iždas ir Eli- praneša, jog rūgs. 30 d. bus už-
nois va^tija. " darvtas Buckingham fontanas, 

ML-ZIKINF OPEKŲ G"*f ^ " f ^ J ^ * * 
APYBR ^IŽA mOMMJUUM , Zel JU S ^ t l d a i ^ t a S 1 9 7 ° m - g 6 g -

20 dieną. 
Centrinė Cmcagos viešoji bib į . 

lioteka. prie Randc-ph ir Michi-1 iHUilIlIlIlIlIlIlIlinilllllllUinuilIUiinCII 

Paskutinis jos darbas 
lama pirkti JAV bonus Rokiškyje, buv. dvaro rū-
laukė labai gero įvertinimo. Jis rnuose (diOai kraštotyros mu-
buvo išleistas didesniu ti-avu ir 
labai prisidėjo prie bonn piati-
nfmo. DaPirinkė. buv. Racber-
taitė, yra Kęstučio Raugo žmo
na k',T-:s mokytojauja E'i?---
tethe. X. J. 

— Prel. K. 

Prahoje, Čekoslovakijoje, gav, gatvių, pradedant spa-Iio S: 
atidaryta lietuvių taikomosios d., ir sekančiais t: ečiadieniais 
dailės paroda, į kurią iš Lietu- spalio 15, 22 ir 29 d . 12:15 vai. 
vos buvo pasiųsti geriausi ke- po piet nemokamai praves mu-

Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

rbų paroda ViUi> a^"'va--*Ja » c t w •«*«»— tinkama ne tik kunigams, 
B-.;i arijos k-nemato-afi- E k s P ° n a t u s išlydėjo arch- A. vuotos skaidrės iš visų si sezo- [ ^ įr p a s a u l i e č i a m S j kurie šių 

jos defegacija buvo atvykusi į K i b r a n c a s }v * " •••* ' ' L - C i e ž " ? L>'nf <***?* statomų operų. l a i k ų n a u j 0 j e dvasioje nori geriau 
Dobrovolskį ir I Vilnių i? dalyvavo bulgarų fil- k a i t ė " S p a k o m ė n e s į š i P a r o d a 3 * a B o 8 d" buf. - a ^ r a i ž o s " pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 

Rl DENS PRADŽLV 

X Dirbantieji St. Francis 
Hospital. P< oria. III. lietuviai 
prašo — suteikti žinių apie Ire-
ne GUM, kuri iki 1968 birželio 
ton dirbo Housekeeping dept. 
Reikalingos žinios: eitos parei
gos, elgesys su darbininkais ir , ;„„. „ . . . )t<,. 
dėiko buv c pašalinta ar išėjo iš j 
ligoninės. Ypatingai pageidau
jama žinių iš Houskeeping 
dept. dirbančiųjų. Rašyti: Fred 
Tovvmsend 1044 Livernois, Det-
roit. Mich . 4S209. Rašykite lie-

(sk.1 tuviškai uiba angliškai-

X Modr-rnus stalinis stereo 
radijas. 2emas — tinka lenty
noje. Ketvirtos bangos. Gra-
dinskas, 2512 YV. 47 St.. Atd. 
lig 6 v. v. P.rmad. ir ketv lig 

rugsėjo 2i-2S d. madų narodoj 
Jaunimo centre. sexmaaiemui 
bilietai jau išparduoti. Pasku
binkite Įsigyti šeštadieniui Mar
giniuose, (pr.) 

x Kkt hi ii pardu<Khnias 2-jų 
miegamu "t-xpandable bunga-
lovv". Marquette Parke. Skam-

(sk -) 

nr°l. J. B'čiūnas lankėsi Mas- būsianti perkelta į Bratislavą. Moussorgskio 

— Am^r. Het. inž.-architfkrn 
saiureos New Yorko 
valdybą dabar sudaro A. Gra-1 k 0 į Maskva. 
bauskas. Z. Jūrvs. V. Bioševas į . . 
, • . . -r-, ~ . — sovietines sv>auaos plati-
fpirm.) ir F. \e rba . . t * 

- Marsar^ta Ž-ūrienė - Na- | m m o m ^ n u 0 Padėtas visoje 
vickaitė). gyr. Euclid Bc-ach. o k u P- L^ tu^ je . Platinami ru-
Ohio. mirė ir buvo rucsėjo 17 d. i £ l s J a * h " u v i š k i l " l l , l l W i , i W 

^laidota Kalvarijos kapinėse. įzurnalai" T a P ^ i a P r o » a k a r " 
Buvo veikli moterų veikCja. Į t a i s nejučiomis užpuolamas ir 
buv. apskrities iždininko ir įl-: P«^tas. koris daugelyje Lietu-

Ruduo Chicagoje prasidės gamečio lietuvių salės pirminin-' v o s Y i e t 4 laikraščius tepristati-
ko Žiūrio našlė. 

rūgs. 23 d. J 2:07 vai. rvto. 

v. v. (sk.) 
X Jei gyvenate Chicagoje ir 

turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $17.500 vertės 
narna už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol., pas Frajik Zapoiį 
jūs mokėtumėt 8fi dol.. sutau
pydami 32 doL Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.i 

x Albinas Korkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan. Wm. R. Staats. Inc. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse. 

įsk.) 

1 tarnu uždavinius, pareigas ir ne

tik 

'gos 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

IHIIIIIIlllilIlHIIIIIIIIIIIIKMIlIlIlIlIlIlIlIlII 
lllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIHIlIlIlHIIII 

ŠVIESA IR ELDORADO 
Anatolijos Kairys 

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisves siekimas: 

''Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?" 

Veikalas tinka kiekvienai sce-

nejąs tik 2--3 kartus per sa-! 

vaite. 
— "Int< r nacionalistų klubai" 

steigiami okup- Lietuvos mokyk: 
lose. Ju r.ariai verčiami susira-1 ^ .. . - -
Tįįįfį- 4 . . . : Seseles lydi Stud. ateitininkų s-gos stovyklos oalyviaa is sene.ių m 
sinea sc atų tarybinių tautų Vidury mat\t dvasios vadas kun. G. Kijauskas. SJ. Nuotr. K. Čižiūno nai. nes jame yra daug erdves pa-
mokinipis' (žinoma, rusų kai- '. , — sireikšti skaitytojo •vaizduotei. 
b ^ l a r k , - , ^airias Rusijos vie . v t R Č I A G D l T I OKUPANTUS kuoti kiekviena nacionalinės ' ^^S^ š£\fS+ pS 

diaziosios rusų tau Latvių komunistų laikraštis tendencijos reiškimo vyksmą" skaitymsJ. Kaina S3.00, gaunama 
ui< raus" ir darydu viską, c i n a r ? t Š 0 j k a d Rygoje buvęs Taigi, latvių žurnalistai negali DRAUGE 

kad g r e i t u nutaustų, pasidary ^ ^ ^ j ^ u ^ žurnalistų r e ! T i t : . • i o gyven -
saiunens valdvbos VU visuoti- . 

oudo. - \>i,nonos miestelio parkas Į n a s s u s i r i r t ; d l l - i a i ; _ k a d aptartų 

SSTi^ ^^oiu'rSS" ^ f r n a "^ ^ : ? ° ^ S £*T f HEALTHY FOOD RESTAURAMT 
^"^ų i s.yxojų rupesniu î e į-flncius kompartijos CK visuot. M T T P T T. , . T T- . . T _ v „ T 
nino gar-,-.'" buvo šiais metais n u t ar imams W . Ų A L G Y K I. A 
praplės- ,. pasodinant daugiau ' fcimalurtų saiungos valdvba I 3 2 3 5 S o u t h H d l s t e d Street 
medeli,:: < : u būdu parkas bu- prjėmusi nutarimą dar uoliau;a T r l e f : l>Annbe «M8S7 

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams. 
nmimiiMimimiiimiiiinmiiiiiiiiHiiiiM 

Virėjai, šefmininkės ir valgvlojai šios vtsaro* ateitininkų stovykloje 

.ainiu sujungtas. propaguoti Mask\-os tarptauti- f J " l i | a °- Biriūnipnė Chicago. 111. 60608 
— >»"x ii>rus gaminti skati- nes komunizmo idėjas ir ka-

nami oki Lietuvos mokyklų riauti prieš lokalinius naciona-
mokir:.;. iCi mokyklos turėtų linius apsireiškimus. Todėl šis; 
ką pad <j mokyklas nuolat plenumas pavedė latrių žurna- Į 
lanka'-' . ••iškiliems rusams", listams griežtai kariauti prieš 

— Tau/ikijoje, sovietinėje res bet kokius •"buržujiškos ideolo-
^uutr. i i . iįoiu*Acuc* publikoj uošdama lietuvių U-.^ijos pa&irci&kiintf9 ir demas-; 

N0BMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Waba*h 
ir Ivnke Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.: pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . 

file:///erba

