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LIETUVIAI KARALIAUČIAUS 
SRITIES ATSISAKĖ 

VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje 

Prieš trejus metus atidaryta- miasi darbininkų klasės jėga. Štai 
(Kaliningra sis Karaliaučiaus 

do) universitetas šiuo metu turi 
4400 studentų. Yra keturi fakul
tetai. Pirmenybė teikiama paruoš
ti mokytojams: matematikams, fi
zikams, chemikams. 
Dėstoma literatūra, kalbotyra ir 
teisė. Universitete yra 214 dėsty
tojų, jų 94 su moksliniais laip
sniais, tačiau tik dešimts mokslo 
daktarų (habil i tandų). D a r pen
ki y ra paruošę daktaratus, o tris
dešimts studentų ruošiasi mokslų 
kandidatų laipsnius gauti. Uni
versitetas dirba bendradarbiau
damas su vietos pramonės, įmo
nėmis. Universitetui talkininkau
ja Maskvos ir Leningrado uni
versitetai. 

Tokius davinius laikrašty "So-
vietskaja Rosija" pateikė univer
siteto rektorius prof. dr. N . V. Pri-
klacov (biologas iš Tomsko). 

. Polemizuodamas su hamburgiš-
kiu rytprūsiečių pabėgėlių orga
n u "Ostpreussenblatt", naujasis 
rektorius pabrėžė, kad dabarti
nis universitetas esąs tikrai sovie
t inis — ir, žinoma, pranašesnis 
už senąją. T a m e buvo tik penki 
fakultetai ir (1943 m.) du tūks 

kuo : skaičiumi, 2. organizuo
tumu, 3. įtaka gamybai ir paskir
stymui, 4. aktyvumu ir 5. apsi
švietimu. Leninas tikrai taip sa
kė referate Antrame Komintemo 
Suvažiavime 1920.VII. 20 d 

Bet, ar Maskvoje "Pravdos" 
neskaito, ir kas skaito nesupran
ta — Berlyne perskaitė, suprato 
ir — patikrino. Štai ką rado: tai 
ne Lenino, o socialdemokrato-
revizionisto Orto Bauer mintis. 
Leninas ją pacitavo tik tam, kad 
išjuoktų, kaip cipingai "vokiška" 
formulę, kurioj atspindi tautos 
"smulkiai -buržuazinis menta
litetas". Maskvos "Komunistas" 
sausio nr. taisė-neištaisė klaidą, 
citata skubiai išbraukta iš ofi
cialaus sąrašo. Bet, kadangi rei
kia kaltininko — draugas Stepa-
kov., TSKP Agitpropo viršinin
kas, skubiai išėjo — į "diploma
tus". 

Kas išrado beždžionę 

Rusų liaudies išmintis, už pa
tį Leniną gilesnė, tvirtina, kad 
visos blogybės prasidėjo kai "iš
rasta", jog žmogus kilęs iš bež
džionės. O kas išrado beždžionę, 

v čiai studentų. Mokslas matyt ' klausdavo senieji rusų išminčiai -
buvęs ne kokio lygio, nes medi 

LIETUVIAI, TURIME 
PROTESTUOTI 

UNESCO skelbia vergijos įkūrėjo, Lenino metus. -
virsta žmonijos viltis Jungtines Tautos. 

Kuo 

Ginklų apribojimo derybų Vienoje delegacijų vadai: Gerard C. Smith (kairėj), Amerikos, ir 
S. Semenov (sovietų). Vidury Lilewelyn Thompson, buvęs Amerikos ambasadorius Maskvoje. 

Vladimir 

Amerika Laosą remia jau ketverius 
melus 

cinos fakultete (kurio dabar nė- j 
ra) buvo dėstoma rasistika, o j 
š iaip "tirta rytų Europa". 

Karaliaučius būtų našta 

Bendras studentų skaičius Ka-
lingrado srityje 1967-68 m. nu
rodomas (statistikoje) 13,300. 
Čia įeina ne tik universiteto stu
dentai , bet ir keletas kitų auk
štųjų mokyklų (tame tarpe žu
vininkystės technikos institutas). 
Demonstratyvus rūpinimasis "Ka 
l iningradu" prasidėjo po sovnar-
chozo panaikinimo (1954 m. pa
baigoje). Srities pramonė, iki ta
da valdoma iš Vilniaus, vėl ta
po savarankiška. Chruščiovo pla
n a s įjungti Mažąją Lietuvą į 
LTSR nuėjo niekais. Vilnius 
būk tai atsisakęs (dėl didelių in-
vestacijų, reikalingų kraštą re
konstruoti) . Rusuose t am planui 
buvo pritarėjų, nes kiekvienos 
tarptautinės krizės proga didelė 
dalis rusų gyventojų pabėgdavo, 
grįždavo Rusijon. 

Tada 1965 m. buvęs saugumo 
viršininkas Šelepinas demonstra
tyviai įteikė sričiai Lenino ordi
ną. Aišku didrusišku šoviniz
m u kraštas padarytas "bulvar-
k u " prieš vakarus.Ryšiai, jeigu 
jų iš viso buvo su Lietuva, visiš
ka i nutrūko. Lietuvos spaudoje 
žinių iš kaimyninio krašto — 
nebėra. Rusų literatūroje kaimy
na i lietuviai neminimi, bet kelia
m a draugystė su kaimynine Len
kija. Maždaug tuo pačiu laiku 
ir vokiečių pabėgėliai ėmė sti
priau domėtis "Konigsbergu" 
(dėl informacijų stokos, niekas 
dabartimi nesirūpino, tik praeiti
m i gyveno). N u o tada ir prasidė
jo retkarčiais polemika tarp vo
kiečių ir sovietų. 

Maskva Pravdos neskaito 

"Rytų Vokietijos ne juokais iš-
sigandom. Ne , ne Buchenvaldo 
kaceto, bet uolumu, kuriuo prū
sai negrinėja marksizmą, leniniz
mą universiteto paskaitose. Bože 
t y moi — teutonai dar ir iš to 
brudo ir padarys rimtą daiktą"! 

Taip skundėsi rusų intelektu
alų grupės dalyviai, atsilankę 
Prancūzijoje prieš kokį dešimtį 
metų. Skundėsi ne juokais, kaip 
rodo Lenino jubiliejus. Pernai 
išspausdino pluoštą Lenino cita
tų (12.23 d.) maskvinė "Pravda" 
T a m e tarpe teiginį, kuo re-

WASHINGTQNAS. — Iš slap
tų senato archyvų kai kas bu
vo atskleista, kad Amerika lai
ke keturių metų Laose organi
zavo antikomunistinę akciją. 
Kai Johnsonas nutraukė š iau
rės Vietnamo bombardavimą, a-
viaciją nukreipė į Laosą. 1969 
m. gegužės mėnesį bombardavi
mas buvo padvigubintas, o rug-
piūčio — patrigubintas. 

Kai šiaurės Vietnamas su
laužė Genevos susitarimą 1962 
metais, ta i Amerika tą patį ėmė 
daryti 1964 m. Tas Amerikai 

ir atsakė: vokietis. Juokas ima ne j kainavo kelis milijonus dolerių 
iš klaidos, bet iš citatos išrinkę- įr 200 amerikiečių gyvybių. Į tą 
jų. Jiem toji tezė patiko. Juk tai 

Kambodijos sostine 
pavojuje 

PHNOM M i l u i — Vietkon-
go daiiniai priartėjo tik 18 mylių 
iki sostinės. Kambodijos kariuo
menė politiniais išskaičiavimais 
paskiausiai užimtų vietovių net 
negynė. 

kone pranašo žodžiai: "daugu
ma", organizuotumas, įtaka, ak
tyvumas, išsimokslinimas - juk 
tuo naujoji klasė grindžia savo 
priveligijų monopolį. 

Jei šitaip eis toliau, žinoma, 
baisu pagalvoti, kas bus iš būsi
mos rusų bei prūsų brolybės. Ka
dangi viskas prasideda ir baigia
si Leninu, paimtų ir paskelbtų 
Leniną alfabetu 

Sudegė keleivinis 
lėktuvas 

Derybos Vienoje 
bus ilgos 

VIENA. — Amerikos ir So
vietų Sąjungos delegacijos di-, 
džiųjų ginklų apribojimo reikalu i 
vaka r turėjo antrą posėdį Ame
rikos ambasadoje. Pirmasis dar
bo susitikimas buvo praėjusį 
penktadienį sovietų ambasadoje. 

Austrai mano, kad derybos 
bus ilgos ir jau pramatė tam 
mažiausiai dešimts savaičių. Abi 
derybų pusės pripažino jų svar
bą ir teigia, kad pasisekimas 

ROMA. — 23 asmenys buvo 
sužeisti, kai Skandinavian Air
lines System lėktuvas užside
gė aerodrome prieš pakiHmą. I 
Kiti 75 išbėgo sveiki. Po to de-

aišku? Tad! gąs lėktuvas sprogo. Jei nebūtų 
- kokius žodžius sudarytum, ko- laiku išbėgę, galėjo būti užmuš-
kią mintį bereikštum — viskas tų. 
Lenino. O kas reiškia herezines 
mintis — reiškėjas aiškiai neras- ] o r c J a n i j O S v y r i a u s y b e s 
tingas, pasiųsti tokį turmon, į se- . . L 
niausią tarybinį universitetą. KTlZe 
Svarbiausia—tokia logika visiems 
laikams nuginkluos ir pačius AMMAN. — Jordanijos vy-
"gruntingiausius" prūsus... Į riausybė atsistatydino, be t tas 

pats buvęs premjeras Talhouni 
sudarė naują vyriausybę, beveik 
iš tų pačių ministerių. Vyriausy
bės krizę iššaukė neatvykimas į 
Jordaniją Amerikos Valstybės 

j sekretoriaus pavaduotojo Sisco. 
t Neatvyko dėl prieš amerikietiš
kų demonstracijų. Jordanija po 
to supykusi, net Amerikos am
basadoriui Symmes liepė išva
žiuoti. 

operaciją įeina ir Amerikos lėk
tuvai, kuriuos valdė Laoso la
kūnai. Visam tam vadovavo A-
merikos ambasadorius. Jo žinio
je buvo nustatyti bombardavi
mo taikinius. Amerikos įdėti 
tam reikalui pinigai viršijo Lao
so gynybos biudžetą penkis kar
tus. 

Maskvos šūkiai 
labai neįdomūs 

MASKVA. Jau paskelbti ge
gužės pirmajai šūkiai. Jų yra 
57. Kaip ir kasmet, trafaretiniai 
pakartojimai apie šlovę parti
jai, pirmūnus, melžėjas, Vietna
mo liaudį ir Amerikos imperia
listus, Izraelio agresiją ir va
karų vokiečių Teevanšizmą. La- į priklausys nvo antrojo oartne-
bai nuobodu. r io geros valios. 

CASTRO JAU SUSILAUKĖ 
PARTIZANU 

UNESCO (Jungt. Tautų spe
cialus padalinys — organizaci
ja, kurios tikslas — skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą 
švietimo, mokslo ir kultūros sri
tyse ir kurio centras y ra Pary
žiuje), šiuos, 1970 metus, y ra 
paskelbusi... Lenino metais, t a 
riamai už šio "nuopelnus". Eltoš^ 
gautomis žiniomis, tarptautinis , 
Lenino "garbei" simpoziumas 
balandžio mėn. 1 9 - 2 6 dienomis 
rengiamas Suomijoje. Tampere 
mieste. Jo tema: "Leninas ir 
mokslo, kultūros ir švietimo pa
žanga". 

Vlikas, ryšium su šiuo ir ki
tais galimais Lenino minėji
mais, ruošia protesto pareiški
mą. Būtų gerai, kad protesto 
raš tus pasiųstų ir kitos mūsų 
organizacijos. Prie protesto ga
lėtų būti prijungtas ir Eltos, jos 
Informacijose fnr. 6) paskelb
tas Lenino, jo tezių vertinimas 
"Antroji Lenino medalio pusė", 
jį išvertus i bet kurią, J. Tau
tose vartojamą kalbą. 

Protes ta i siųstini adresu : 

UNESCO 
Place de Fontenay 
Paris 7, France 
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimas New Yorke taip pa t ruo-
zia a t i t inkamą protestą. (E l ta ) 

Protestuoja del 
Lenino garbinimo 

CHICAGO. — Pavergtųjų tau
tų komitetas, kur iam šiemet pir
mininkauja Alf reds Berzinš, ry
šium su simpoziumu, kurį or
ganizuoja UNESCO Lenino gim
tadienio proga, į Tampere, Suo
mi jon, pasiuntė protesto tele
gramą. Telegramoje sumini, kad 
Leninas buvo t a s , kuris sukū
rė sistemą, priešingą Žmogaus 
teisių deklaracijai, kurią 1948 
gruodžio 10 d. priėmė Jungt inės 
Tautos. I ^n ino sistema privedė 
prie Pabal t i jo okupacijos, ka
rinės akcijos Ry tų Vokietijoje 
1953, Lenkijoj ir Vengrijoj 1956 
ir Čekoslovakijoj 1968 m. 

HAVANA. — Castro pakalti
no Ameriką, kad ji ruošia sabo
tažininkus Kubai, panašiai kaip 
jis Amerikai. Sako, kad praėju
sią savaitę Kubos pajūry buvo 
išlaipinti sabotažininkai partiza
nai. Du iš jų n šovė. tris suėmė, j 
Prisipažino, kad jie nušovė ir jo 
keturis žmones, o du sužeidė, i 
Kiti įsibrovė1!?.; pabėgo ir dabar ' 
ieškomi. Kiek ia buvo, nesako , ' 
Castro nesako, kad tai buvo a-
merikiečiai. tik kad i? Amerikos 
atvyko su jos nalaiminimu. Val
stybės departamentas, laikrašti-

Diagrama rodo, kaip buvo pataisy
tas Apollo 13 kursas. Priešingu 
atveju erdvėlaivis būtų pralėkęs 
pro žemę 104 mylias. 

Galėjo būti išdavyste 

NEW YORK. — Francis Ga-
ry Powers, U - 2 lakūnas, ku
ris sėdėjo dvejus metus sovie-

CHICAGO. — Chicago Tribū
ne sekmadienio iliustr. priede, 
Magazine, paskelbė Deam W. 
Given ir Denis Dirsherl ilgą, do
kumentuotą, 6 nuotraukom i-
liustruotą aprašymą apie Katy-
no žudynes. 

WASHTNGTONAS. — Spal
votų televizijų pardavimas šiais 
metais krito 26 r'<, palyginus su 
1969 metų tuo pačiu, pirmuoju, 
ketvirčiu. 

MASKVA. — Vakar sovietai 
pranešė, jog susitarė su Fordu 
H, kad jo kompanija pastatys 

ROMA. — Sekmadienio žody 
iš šv. Petro bazilikos, Paulius VI 
paminėjo, kad jau atėjo laikas 
kalbėti apie Romos ir ortodoksų 
Bažnyčių susijungimą. Skirtu
mai tarp abiejų Bažnyčių esą 
labai nežvmūs. 

ninku užklaustas, a tsakė, kad 
jie apie tai nieko nežino. 

"Alpha 66". anticastro orga
nizacija, sudaryta iš Kubos pa
bėgėlių, apie tą atsitikimą nie
ko nesako, bet prisipažįsta, kad 
tokia infiltracija j Kubą yra jų 
programoje galima. Organizaci
jos centras yra Miami mieste. 

WASHL\~GTONAS. — Sunk
vežimių vairuotojai kai kur vis 
d a r streikuoja. Streikuojančių 
priskaitoma 75,000. Del jų strei
ko daug kur sustojo darbai ir 
apie 100.000 darbininkų neteko 
darbo. Federaliniai tarpininkai 
pradėjo rūpintis streikuojančius 
šoferius susodinti už vieno sta
lo su darbdaviais ir baigti ne
naudingą ginčą. Didžiausias 
streikuojančių skaičius yra Chi-
cagoje. 

«į-»W-'1 

Laimingos žmonos: Mary Haise (kairėj) ir Marilyn Loveli šypsosi, 
kai jų vyrai iškėlė koją ant Iwo Jima lėktuvnešio. 

Astronautai nesitikėjo 
grįžti į žemę 

HOUSTON. — Apollo 13 ast- - kaiui skiria lėšas, mėgins pro-
ronautai grįžo namo sekmadie- ' gramą siaurinti , teisindamasis, 
nio vakare. Visur juos pakelėj i kad mėnulio tyrinėjimai yra per 
pasitiko minios žmonių. 

Edgar Cortright, veteranas 

ra,TJ 7 7 i ^ i ^ j o j sunkvežimių fabriką tų kalėjime, kai jo lėktuvas 1960 J J . . 
* , . , X4.n A ^ -D,, I kur naeamms oer metus iki loO 

metais buvo numuštas virs Ru sijos, išspausdino autobiografi
nę knygą "Operations Over-
flights". Knygoj mini, kad Lee 

kur pagamins per metus 
000 visokio dydžio autovežirnių. 

• Amerikos moterys žada pra-
Harvey Oswald, kuris nužudė \ dėti kampaniją, kad į konstitu-
nrezidentą Ke^nedy, galėjo U-21 ei ją būtų įrašyta pataisa apie 
skridimus žinoti ir juos išduoti į moterų vienodas teise- su vy-
sovietams. Jis, Oswald, buvęs! rais. Jos jaučiasi diskrimimio-
marinu, o 1959 m. buvo pabė- j jamos atlyginimų srity už tą pa
ges į Sovietų Sąjungą. Į tį darbą. 

daug pavojingi, o pinigai labiau 
reikalingi kit iems t ikslams. 

Loveli paminėjo, kad iš kar to 
jie netikėjo, jog galės grįžti į 
žemę. Ast ronauta i nepaprastai 
dėkingi Houstono kontrolės cent 
rui. kad jie sugebėjo a t sakyt i 
i kiekvieną klausimą, ir jų labai 
t ikslūs ir geri a tsakymai kiek
vieną kartą, kaskar t stiprino 

inžinierius, paskir tas vadovauti 
komisijai, kuri tyrinės priežas
tis, kodėl įvyko sprogimas, ku
ris baigėsi laimingai tik stebuk
lo dėka. Svarbiausias ir pirmas 
liudijimas bus pačių astronautų 
papasakojimas, ką jie žino tuo 
reikalu. 

Į komisiją jeina apie 150 viso- j ^ t i grįžti sveikiems. 
Irių ekspertų. Svarbi mediaga 
bus fotografijos, filmai, rekor-
davimai, kitokie įrašai. Fotogra
fijos nėra labai geros ir prie
kabos susprogęs šonas, kai ji 
atsiskyrė nuo pagrindinio laivo, 
buvo matomas tik kampu. Dul
kės i r skeveldros, kurios maišė
si aplink erdvėlaivį po sprogimo, 
manoma, buvo deguonies t anko 
dalys, vamzdžiai, izoliacinė me
džiaga. 

PEKTNGAS. — Raudonosios 
Kinijos premjeras Cu En - lai 
pareiškė, kad jie su Amerika 
neprekiaus tol. kol Amerika ne 
pakeis savo s ta tuso Taut inės 
Kinijos atžvilgiu. Neleis net A-
merikos laikrašt ininkams lan-
kvtis . 

Sanatorija net '.i St. Gervais. Prancūzijoje, kurią užvertė sniego griūtis 
ir žuvo 72, daugiausia vaikai. 

Apie savo kelionę ir netikėtus 
pergyvenimus astronautai papa
sakos per televiziją šiandien va
kare. Valandos vakar niekas ne
žinojo. 

Ateities skridimų i mėnulį pro 
gramą žymiau nepasikeis. Bus 
padarytos atitinkamos išvados 
ir kai kurie pakeitimai, kad dau
giau t a s neįvyktų. Bijoma ta
čiau, kad senatas, kuris t am rei-

KALENDORIUS 

Balandžio 21 d : šv. Anzel
mas, šv. Oportuna, Milgedas, 
Skalvė. 

Balandžio 22 d.: šv. Soteras, 
šv. Aleksandra, Jasbutas . N a 
rūną. 

Saulė t eka 5:02, leidžias 6:37. 

ORAS 
Dalinai saulėta, vė soka t en> 

pe ra tū ra apie 50 laipsnių. 

\ 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. balandžio m. 21 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sveikatos reikalo rastus • klausimas siasd adresu: 
KELIAS I SVEIKATA, 27 ? West Garfield Blvd., Chicago, 01. 606M 

ANGINA PECTORIS DIAGNOZAVIMAS 
Mediciniškai apžiūrėjus širdies! giau negu standartiniai nustatyta 

kraujagyslių sklerozę (angina pec, tą tyrimą darant. Tas truputį di 
toris) sergantįjį, paprastai, la- desnis širdies apkrovimas suma-
bai mažai kas negero randama, žins ar visai prašalins neteisin-
Tik pas senesnius - per 50 metųjgai gerus (falše negative) tokio 
sulaukusių — dažnai girdimas tvrimo duomenis, 
vietoj širdies tono gan stiprokas 
(grade 3) sistolinis ūžesys. Jis 
esti girdimas pas jau turėjusius 
širdies ataką ir pas tuos, kurie, 
sirgdami širdies arterijų sklero-
ze,dar nesusilaukęs širdies atakos. 

Ne kiekvienam darytinas širdies 
apkrovimo bandymas 

Kai kurie gydytojai dažnai 
gaudavo netikslius duomenis, da
rydami Master tyrimą. Kartais 

Net vienas pajėgiausių šio kraš- \ jiems išeidavo klaidingi teigimai, 
to kardiologų- Ne\v Yorke dir- j kartais klaidngai negiami duo-
bantysis Arthur M. Master, M.D. ! menys. Gyd. Master tokiems 
mediciniškoj spaudoj prisipažįs-1 tvirtina, kad jo patyrimas yra 
ta tikrai nežinąs minėto ūžesio I milžiniškas - taip pat ir jo ben-
priežasties. Tai gali būti dėl šir-; dradarbių -tas tyrimas yra var to 
dies vožtuvus prilaikančių rau- tinas. Tik ne visiems pacientams 
menų (papillary museles) sklero- galima šitokį tyrimą skirti. Taip 
zės, dėl pačių širdies vožtuvų ar pat baimingos, gyvenimo permai-
jų pagrindo (mitrai ring) arte-
riosklerotinių pakitimų ir dar 
dėl kitų dalykų. 

Elektrokardiograma dažnai paro
do širdies raumenų liguistumą 
Sergant širdies kraujagyslių 

skleroze, eiektrocardiograma daž
nai esti nenormali. Tačiau, net 
ir ryškiausiai pasireiškiančioje an 
gina pectoris ligoje elektrokardio
grama taip tirtų ligonių net 
nuo 40 iki 83 proc. esti be paki-
timų-r.ormali. Taip skirtingi da
viniai, matyti, gaunami priklau
somai nuo tos liges sunkumo. An
ginos atakos metu, paprastai, 
esti elektrokardiogramoj pakiti
mai (RS-T ir T dalys smunka). 
Abejotinais krūtinės anginos at
vejais, esant nepakitusiai nuo 
normos elektrokardiogramai, da
roma minėto New Yorko gydyto
jo pasiūlytas širdies apkrovimas 
darbu, ir po to vėl —antru kar-1 
tu elektrokardiogramos darymas. 
Tai taip vadinamas Master 2-
Step Tęst (žmogus arba pritūpia 
20 kartų, arba dviem laipteliais 
palaipioja tris minutes). Didelė
je daugumoje atsitikimų po šito
kio širdies darbo pasitvirtina mi
nėtos ligos įtarimas, ta liga nus
tatoma žmogui dar nesiskun
džiant širdimi. 

Bus retų pavienių atsitikimų, 
kada ir šitoks tyrimas neparo-

nos susilaukusios moteriškės ar 
neurocirkulatorinę astheniją turį 
žmonės - irgi gali parodyti klai
dingai teigiamus duomenis. Jie, 
neturėdami širdies ligos, atlikda
mi Master tyrimus, parodys turį 
širdies kraujagyslių ligą. Dar su 
žmonėmis linkusiais gauti paro-

<kų mirtingumas. Jie. vos perkopę 
60-tį, tuoj keliauja amžinybėn. 
Rasti ir atlikti tokį darbą, kuris 
t inkamai užsiimti bent keletą -
keliolika metų, mano įsitikinimu, 

bet realybėje susikerta kryžmi
niai ir reikalauja aiškesnių prie
monių praktiniam keliui tiesinti. 

Plačius tautos sluoksnius api
mantis fiziškas lavinimas prie-

*.eik neįmanoma. Nebent ėjimu augliui, rekreacinė apimtis lais-
į darbovietę ir grįžimu iš jos ar 
ilgesne pertrauka šį tą laimėti 
sveikatai galėtume, bet ne paties 
darbe dėka, o mankštos. 

Jeigu taip tvirtai priimti visus 
duomenis iš pateiktų gyd. Boyer 
patyrimų, kurių naudingumą dr. 
J. Adomavičius iškelia, tai lietu
vių tauta būtų sveikiausia pa
saulyje (78 proc. ūkininkų) ir 
visi dirbo gryname ore, ir tinka-

valaikio išnaudojimui yra JAV 
tinkamiausiai ir ištaigingiausiai 
įruošta: plaukiojimo baseinai, te
niso, krepšinio, orinio, beisbolo 
aikštės, kitų sporto šakų žaidi
mams vietos. Savon lietuvių vi-
suomenėn įvesdami fiz. lavini
mąsi tarp 30-65 mt. amž. žmo
nėms, sudarysime sveikatingu
mo šaltinį sau ir priaugantieji 
semsis tų dorybių, kaip kad yra 

Alvudo Va ikų t e a t r e nauja i j ė g a s 
įtempusi admin i s tra torė m o k . S ta 
s e Petersoniene reng ias i š e š ta i 
premjerai — B. V o v e r y t e s " N a š 
laitė". N u o t r . V. N o r e i k o s 

m u - sveiku maistu maitinosi Į skandinavų, anglų, vokiečių ir 
(Nevisada, žiemos metu, pasniko į šveicarų kraštuose. 
laike..., J. A.) . Bet taip nebuvo . . . 
tada ir niekur nebus, jeigu'dar-1 , T*]?> ]r į J- Adomavičiaus 
bui priduosime tokį sveikatingu-Į s k y , r e h ų 4u«*anWK anios ir pa-
mo nuošimtį sveikatai palaikyti. mokymai turi rasti atgarsio ne tik 
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:3d — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

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

prašymus 

desiui ir naudingesniam laiko iš
naudojimui poilsio ar atostogų 
metu. Linkiu Jums Visagalio pa
laimos ir kantrios ištvermės šia
me darbe. 

Darbas, mankšta ir kietas 
vargas. 

Mankštos "padirbti" negali
me, ją reikia atlikti. Darbą reikia 
padirbti. Mankšta savo paskirti
mi deda pagrindan fiziologinę 
naudą ir dvasinį pasitenkinimą. 
(Ir darbas, jei nusiteikimams ir 
amžiui atsakantis ir kūrybingas 
-teikia tokias pat naudas, J. Ad.). 
Ji palaipsniui gaiima suintensy
vinti pratimų skaičių didinant ir 
laiką prailginant arba intervalų 
principu kaitaliojant. O darbas 

Kelias į Sveikatą skyrius daug | visada lieka monotoniškas, ner-
padeda mūsiškiams visokeriopais j viškai slegiantis ir jokios ritmi-
sveikatos ir gydymosi klausimais, j nės slinkties kvėpavime neišlai-
nuredymais, paraginimais ir j kantis veiksmas, nes darbo eigo-
moksliniais medicinos laimėji- į je žmogaus dėmesys ir visa veik-
mais. Tai ryški ir didelės vertėsi smų slinktis eina skirtinga link-
dovanai gaunama mokykla iš me. (Įpratinkime nuo mažens 
dr. J. Adomavičiaus pasišventi-1 vaikus į naudingus ir sveikai dirb-
mo ir darbštumo. • t inus darbus - darbas bus paguo-

Praėjusiuose K. sv. skyreliuo- da, o ne slėginys, J. Ad.). 
se, kur plačiai aiškinama darbo I Pati gilioji psichologinė vertė 
ir mankštos įtaka gydymuisi nuo j darbo ir mankštos palyginime 
širdies kraujagyslių sklerozės, a- Į y r a šių veiksnių išgyvenimas -vi-
budu terminai pastatyti vienodo-1 dinis imlumas vertybių laipsnyje, 
je veikimo - vertės plotmėje, j Darbe visi fiz. judesiai, o ypač 
Šios kasdieninio gyvenimo būti- į kvėpavimo normavimas, ar, kaip 

"tuose taikiniuose", kurių sveika
ta nyksta ar pairusi yra, bet ir 
visuose mūsų sambūriuose ir jų 
vaduose. Atidėti reikalo negali
me. Fizinis lavinimas visiems 
sudės didžias gėrybes. 

xyzmalinę (staiga užeinančią ir 
taip praeinančią) tachikardiją 
reikia atsargumo vertinant Mas
ter tyrimus. 

Išvada. Žmogų tiria žmoniš-
dys esamos širdies kraujagyslių I kas, išsimokslinęs ir patyręs gy-
ligos. Už tai dabar pasiūKta da-Įdytojas. Jam pagalbon ateina 
ryti elektrokardiogramą dar po; mašinos ir visokie tyrimai. Už 

didesnio širdies nuvarginimo j tai visada tikro gydytojo pažiūrė
jimas ir atsakantis ištyrimas tu
ri eiti ranka rankon diagnozės 

darbų. Bet tai, Master tvirtinimu, 
yra nereikalinga ir širdžiai pa
vojinga.Darant minėtą - labai šir
dį apsunkinančią gimnastiką, rei 

straipsnuje sako, pulso skaičiavi
mas darbo metu, žiūrint jų tiks
lingumo ir naudos sveikatai, lie
ka tik teoriniu požiūriu tinkamai, 

A r jūsų 

DIRBTINIAI DANTYS 
vis pradeda judėti 

Negyvenkite bialTngje, kad jūsų 
. dirbtini dantys paii pradėti slysti ar 

atSKiriamu v e i k s n i u s a v o , seimOSĮ kristi mažiausiai tinkamu metu. Di
desniam saugumui ir patogumui ne
barstykite žinomu FASTEETH Den-
iure Adhesive Powder-milt£!iŲ. FAS
TEETH dirbtinius dantis laiko tvir
čiau ilgiau. Gale.sit lengviau valgyt. 
—nerūgs po plokštelių. Jokio limpan
čio, nemalonaus, teslinio skonio. Ge
rai pritaikinti dirbtini dantys būtini 
sveikatos gerovei. Reguliariai lanky
kitės pas dantistą.FASTEETH galima 
gauti visose vaistų parduotuvėse. 

nybės savo paskirtimis ir veiks
mingumu turi didelių fiziolo
ginių ir psichologinių skirtingu
mų. Todėl pravar tu šiek tiek 
plačiau dirstelėti į darbo ir man
kštos veiksmingumą žmogaus 
sveikatingumo požiūriu. 

Darbas mus lydi beveik visą 
gyvenimą ir kiekvienam yra ne-

Tik iš Lietuvos atvykusi ir prie ge' t . ' ' , ' . , ' • -r- I-I i i .* 
rų darbu artimui Alvude prisidė- V1U1 palaikyti. Todei labai ma-
jusi Ringutė - gyd. Ed. Ringaus|zas žmonijos nuošimtis turi gali-
sesute. Nuotr. Vytauto žygo; mybę pasirinkti jį (darbą) tokį, 

koks jam patinka ir arčiau jo vi
dinių nusiteikimų. Darbo paskir 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIU8 

2858 West 6Srd Street 
VaL: kasdien 10—12 vaL tr 7—> T. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiai 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-S229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

Rezld. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOft 

GIXEKOLOGIX£ CHIRURGIJA 
6449 So . Pulasld Road (Crawford 
Medical Bnilding) TeL L U 5-6446 
Priima ligoniu, pasai susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti S74-8C1! 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-dios Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vaL va* 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4043 

Rezld tel. WAlbrook 5-S048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkste b Šlapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 6954533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Boute 25, Elgin, Illinois 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West Tlst Street 

Dr. Ant Rudoko Kabinetą perSme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

7709 West 51 st Strent 
TEL. GR 6-2400 

VaL pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
t a i 10—4: šeštad. 10—2 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — STERVU DR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BtTLDrNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą, 

Rez. TeL GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

Akušerija ir moterų Ugo* 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą, «Jel ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospeet 8-9081 

DR. JANINA JAKšEVieiUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad., ketvtrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofiso H E 4-1818 REZ. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. 
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. Iki 12 <L 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
j Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 

sėst. nuo 9 iki 12 vaL: arba susita
rus. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

"coatact Ienses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

~~DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namo 925-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 
— ^ — M m 

Telef. — 423-2660 
D R. E. R I N G U S 

RENTGENOLOGAS . 
9760 South Kedzie Avenue ' 

Vai., pirmad. s*ntrad.. ketvirtad. to 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Trec. to 
šeštad. 8 v. r iki 8 v popiet. 

i 

tyje yra milžiniški technikos, vi
sos civilizacijos ir produkcijos tur
tai, užmojai, pelnas ir pasaulinės 
apimties planai. Pagrinde sta
tant darbo jėgą - žmogų, dažnai 
neatsižvelgiama į itin sunkias, pa
vojingas ir sveikatingumą griau
nančias sąlygas. Darbas yra ne
išvengiama realybė. Produkcijos 
kraštuose, ypač kaip ir pačiose 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, 
antr., penkt 1-5, trec. 
susitarus. 

vakare 7-9, 
Ir sešt. tik 

nustatyme. Taip ir Master tyri- JAV-bėse, yra sunkus ir aštriai 
mas turi būti derinamas su ge-

kėtų po ranka turėti deguonies; ru ligos istorijos surašymu ir tik-
ir širdį atgaivinantį paratą: kru ligonio pažiūrėjimu. Tik tada 
(resuseitatory apparatus), idant įgalima tikėtis tikslesnės diagno-
galėtum pagelbėti žmogui, jei. zės kiekvienoje ligoje, ypač šir-
pradėtų pulsas per greit ar per! dies kraujagyslių sklerozėje. Dau-
lėtai mušti, ar visai širdis susto-jgiau kaip pusės milimetro nusi-
tų plakus taip sunkiai besigim- j leidimas elektrokardiogramoje 
nastikuojant (asvstole). 'RS-T dalelės laikoma, paga! gyd. 

i Master, pozityvus testas: toks Ii-
• gonis turi širdies kraujagyslių ne-

Miriėtas dviejų laiptų (Master : pakankamumą, išskyrus minėtus 
tęst) tyrimas yra visai saugus. Tik j atvejus. Dabar kiekvienas supra-
pirma reikia surinkti medicinišką! sim, kad vien paprastas išklau-
istoriią. kad tikrai sužinojus. ar;symas širdies dar toli gražu ne-

Kada Master tęst nedaromas 

pacientui nesiartina širdies ata
ka. Dviem atvejais nedaroma 
Master tęst: 1. Kai pacientas nese
niai turėjo ilgai besitęsiantį stiprų 
krūtinėj skausmą. 2. Kai palaips
niui sunkėja ir dažnėja krūtinėj 
skausmai, kai jie naujose vieto
se atsiranda; kai skausmų savy
bės pakinta: kai nitroglycerino 
pagalba keičiasi ar jis ima nepa-

Su minėtais dalykais susipaži
nus, Master tęst yra saugus, ne
pamirštant pacientui išaiškinti, 
kad jis tuoj liautųsi gimnasti
kavęs, jei pajus krūtinėj spaudi
mą ar skausmą. Daugiau kaip 
5t) m. amžiaus vyrui, kai jo me
diciniška istorija rodo jį turint 
anginą pectoris, ir kai minėtas 
dviejų laiptu tyrimas esti neigia
mas, reikia tyrimą pakartoti, pri
dedant 4 ar 6 lipimus prie stan
dartinio tyrimo.Gyd. Master pa
tyrimu, vyresniems kai 50 metų 
vyrams reikia 5-6 lipimų dau-

reziąs stiprias jėgų versmes. Tą 
rodo sunkios pramonės darbinin-

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

ARTS m 

3213 W,63rd Street 
TeL WA 5 4 7 8 7 

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsn gydytojai. 

Chicago Sarlngi 
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NEW 
RATES IAFHYI 

'OUR SAVINGS 

INSURED 

įgalina gydytoją tvirtinti, kad 
tas žmogus turi ar neturi širdies 
kraujagyslių sklerozę. Šiandien 
mes nė vienas negalime mėginti 
gydytis prieš Šimtą metų varto
tais metodais. 

Paskaitvti: Modern Medicine, 
FebruaTy 23.1970 

^ • • • • f f l H I t l f l t M n t l M r f a v i l l i f f l H f V , , 

1 TEISINGĄ PATARIMĄ j 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

BR KETURAKIO IŠ MILVVAU-
KEE. VVIS., MINTYS 

Mielas Daktare, pilnai pritar
damas veik visiems Jūsų pamoky
mams ir raginimams sveikatingu
mo klausimais, tikiuosi rasti vie
tos ir mano šioms mintims, ku
rios gal būt prisidės prie mūsų 
žmonių atbudimo pilnesniam ju-

6oz 70 PER ANNUM 

0F $5000.00 0R MORE 
0N ČERTIFICATES 

2 Year Maturitv 

Sąskaitos apdraustos ttd 120,000. 

PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000410 

One Year Maturity 

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

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

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

Ofiso ir boto tel. OLrympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Polaskl Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

TeL — REUanoe 5-1311 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis rvdrtoias) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - S 
vai. vak., šeštad. 1 8 - 2 vaL p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KCDEKIU IR TAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDINO 

7156 South Western Aventie 
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt. 
nvo 11 vaL iki 1 vai. p. p. Ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto iki 1 vai. p.p.. Šeštad. 
11 vaL ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS EIGOS 

2745 W e s t 69th Street 
Tel. 737-2290; o f i so ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus —. 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKTNIUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, m 
Kabineto tel. 687-2020 

Namp teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso tel. REUanoe 5-4419 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

Valandos: nirm. ir ket. nuo 13 vai 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki t v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. D.p 
ir vakarais pasai susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rczid. teL WA 5-3099 

PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 yifmth M a t u r i t y 

• P E R A N N U M 

OS 90 DAT NOTTCE 

PASSB00K ACC0UNTS 
$100.00 Minimom 

PER ANNUM 5% 
0N ALL PASSB00K 

ACC0UNTS 
DIVIDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUABTERLY. 

Chicago Savings & Loan Assn. 
JOHN PAKEL, Sr. Chainnan of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tues. 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicere 
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Komunizmo aukas minint 

GEDULO DIENA 
Šį vakarą 7 vai. Šv. Petro 

bažnyčioje, 110 W. Madison, 
Chicagoje, pavergtų tautų ku
nigai atnašaus šv. Mišias už 
komunistų nužudytąsias au
kas. Tai daroma išvakarėse 
100 metų sukakties nuo Leni
no gimimo, ką raudonieji rek
lamuoja visame pasaulyje. Tos 
sukakties proga "Cardinal 
Mindszenty Foundation" sąjū
dis paskelbė atsišaukimą, ku
riuo balandžio 22 d. (Lenino 
gimtadienis) yra skelbiama ge
dulo diena, minint komunizmo 
aukas. Tame atsišaukime pri
menama, kad komunistai jau 
yra pavergę 28 tautas ir kad 
nuo I pas. karo komunistai sa
vo agresyvumu buvo priežastis 
40-ties karų. Atsišaukime pri
menama, kad nė vienai komu
nistų užvaldytai šaliai nebuvo 
leista pravesti laisvų rinkimų. 
Nė viena tauta laisvu balsa
vimu nėra pasisakiusi už ko
munizmo įvedimą. Nuo pat pra 
džios komunistinė diktatūra 
vis skelbia išlaisvinimą, tačiau 
savo kontroliuojamuose kraš
tuose praktikuoja nežabotą 
priespaudą ir vartoja terorą, 
kad išlaikytų kontrolę paverg
tuose kraštuose. Siekdami už
valdyti visą pasaulį, komunis
tai stengiasi visur kelti sąmy
šius ir neramumus. 

ne 

JAV Bažnyčių taryba leidžia 
dokumentinius rinkinius, pa
vadintus "Religion in Commu-
nist Dominated Areas". Tai 
periodinis leidinys. Jo šių me
tų 3 - 4 numeryje išspausdintas 
Rusijos baptistų atsišaukimas 
į laisvojo pasaulio žmones, kur 
skelbiama, kad Sovietų Sąjun
goje paskutiniu metu buvo už
daryta kalėjiman 170 jų tiky
bos" /menių vien dėl religinio 
įsitikinimo. 

Už gausią dolerių sumą iš 
raudonųjų kalėjimo Rumuni
joje išpirktas protestantų ku
nigas R. Wumbrand tebepalai
ko gyvus ryšius su tikinčiai
siais už geležinės uždangos. Jis 
leidžia laikraštėlį "Jesus to the 
Communist World", su kurio 
š. m. mėn. numeriu išsiuntinė
jo santrauką žinių, paimtų iš-
pačių Sovietų Sąjungos laik
raščių, iš kur matyti, kokią 
priespaudą kenčia žmonės ten, 
kur kontrolę paima komunis
tai. Keletą faktų čia suminė
sime. 

"Pravda Vostoka" 1969.m.6 
pranešė apie teismą V. Vnuko-
vos už tai, kad ji protestavo 
dėl uždarymo jų bažnyčios. Ji, 
drauge su Ekaterina Pochil-
čuk, buvo uždarytos kalėjiman. 
"Znamia Vostoka" 1969.HI.6 
pranešė, kad Lukasčev, Punk, 
Reščuk ir eilė kitų buvo nu
teisti už tai, kad slapta spaus
dino religinį laikraštį. Komjau
nimo narė Zoja Pokračinskaja, 
pati atsivertusi ėmė rašyti 
religinius laiškus raudonarmie
čiams ir už tai buvo įkalinta. 
"Pravda Vostoka" 1969.V.8 
paskelbė, kad buvo 8 piliečiai 
pasmerkti 5 metams kalėti už 
tai, kad jie organizavo maldos 
susirinkimus, dalyvaujant vai
kams. Tai įvyko Angren mies
te. "Pravda Vostoka" 1969. VI. 
12 d. pranešė, kad tame pat 
mieste už religinius įsitikini
mus buvo nuteista 15 žmonių, 
jų tarpe tėvas Rabinčuk su sa
vo keturiais sūnumis. 

kun. Wurmbrand skelbia, jog 
už religinius įsitikinimus areš
tuotas Hmara (iš Kulundos) 
buvo nukankintas kalėjime. 
Kai jo kūnas buvo grąžintas 
šeimai, btuna rasta užkišta kru 
vina skepeta. Ją ištraukus pa
sirodė, kad liežuvis išpiautas 
ir dantys išmušti. Kojose bu
vo mušimo ir deginimo ženk
lai. Kaip žiaurūs Sovietų kalė
jimai, galima pamatyti slapta 
iš Sovietų Sąjungos persiųsto
je ir JAV-se išleistoje knygoje 
"My Testimony", kurios auto
rius Marčėno yra pats patyręs 
daug tortūrų. 

Rytai ir Vakarai gerinąs! vokiečiams j PO "APOUO XIII" VYRU ŽYGIO 

* 

Kun. Wurmbrand skelbia, 
kad Kopeiske komunistai įsi
veržė į baptistų bažnyčią pa
maldų metu. Ant altoriaus su
statė butelius su alkoholiniais 
gėrimais ir nufotografavo, kad j 
galėtų ateistinėje propagando
je panaudoti. Nižniaja Tagida 
vietovėje komunistai 32 krikš
čionis nubaudė 4,945 rubliais 
už suorganizavimą maldų susi
rinkimo. Kadangi žmonės buvo 
neturtingi ir negalėjo pabau
dos užmokėti, buvo iš varžyti
nių išparduoti jų baldai, siu
vamos mašinos... 

Čia žinios iš visos Sovietų 
Sąjungos, bet gi mes žinome 
apie priespaudą Lietuvoje, y-
pač apie naujausius įvykius, 
kada buvo kliudoma kunigams 
eiti savo pareigas už tai, kad 
jie pasirašė raštą, Sovietų Są
jungos vadovybei primenantį 
apie laužymą Sovietų konsti
tucijoje garantuotos religinės 
laisvės... 

Willy Brandt, Vakarų Vokie
tijos kancleris, buvo atvykęs į 
Washingtoną ir ilgokai tarėsi 
su prezidentu Nbcomi ir dar pa
sirodė televizijoje (Meet the 
Press), atsakinėdamas į žurna
listų jam duotus klausimus. 
Prieš tai Brandto kr. aps. mi-
nisteris Helmut Schmidt ilgai 
tarėsi su Amerikos gynybos sek 
retoriumi Laird. Ko Brandt at
vyko ir kokios kalbos buvo su 
Nixonu ir su JAV gynybos sek
retoriumi ? 

Ar JAV laikys kariuomenę 
Europoje 

Brandt yra pirmutinis poka
rinis Vakarų Vokietijos kanc
leris, kuris neatvyko nusižemi
nęs be kepurės prašyti Ameri
kos kokios nors malonės, kaip 
tai darydavo visi prieš jį buvę 
kancleriai Brandt atvyko derė-

Vokietija reikalinga Amerikos saugumui 

DR. KAZYS SRUOGA 

"Sovietskaja Estonia" 1969. 
X.5 pranešė, kad Suzadal baž
nyčia buvo paversta muziejum. 
"Kazakstanskaja Pravda" 
1969.IX.20 paskelbė, kad už re
liginę veiklą įkalinti A. Deh-
ring, lokov ir Olga Sradel. Už 
tų žinių apie areštus slepiasi 
daug kančių. Savo pranešime 

Šiuo metu Mokslo ir Pramo
nės muziejuje Chicagoje vyks
ta Sovietų Sąjungos foto pa
roda. Rodomi ir filmai apie 
laimingą gyvenimą Sovietijoje. 
Ta proga Pavergtų tautų ko
mitetas išleido atsišaukimą, pri 
menantį, kad komunistai dar 
tebelaiko pavergę 28 kraštus. 
Atsišaukime skelbiama liūd
noji statistika, kiek komuniz
mas yra kainavęs žmonių au
komis. Pačioje Sovietų Sąjun
goje revoliucijos kovose, ko
munistų sukeltame badmetyje, 
likviduojant "liaudies priešus", 
dėl kolektyvizacijos kilusiame 
bade, komunistų valymuose, 
darbo vergų stovyklose iš viso 
yra žuvę apie 45 milijonus žmo 
nių. Rytų Europą okupavę ko
munistai kovose, tariamų liau
dies priešų likvidavime, valy
muose, darbo vergų stovyklo
je yra išnaikinę ZYz milijono 
žmonių. Pagaliau Azijoje ko
munistų sukeltame civiliniame 
kare, likviduojant "klasės prie
šus", komunistų sistemos at
neštuose badmečiuose, darbo 
vergų stovyklose, Tibeto in
vazijos metu, Korėjos kare iš 
komunistų priežasties yra žu
vę 46 milijonai žmonių. Taigi 
komunistų sąžinę šiuo metu 
slegia iš viso 94.800,000 žmo
nių gyvybių aukos ir 28 tautų 
vergija. 

Tai turime prisiminti ryšium 
su Lenino gimimo diena ir su 
tą dieną paskelbta gedulo die
na dėl komunizmo aukų. Ry
šium su Sovietų foto paroda, 
reikėtų reikalauti, kad Mokslo 
ir Pramonės muziejus leistų pa 
rodyti ir lietuvių genocido pa
rodą. Tą reikėtų priminti laiš
kais ir telefonais muziejaus ad
ministracijai. Gi kai po rodomų 
foto parodoje sovietinių filmų 
duodamas laikas paklausimam, 
uetuviai turėtų klausti, kiek 
lietuvių ištremta į Sibirą, kodėl 
persekiojama religija Baltijos 
kraštuose, kodėl tiek plėšiama 
už siuntinius, kodėl neleidžia
ma vakaruose spausdintų kny
gų į Sovietiją? J. Pr. 

naši, o Vakarų Vokietija jau 
daro konkrečius žygius. Vakarų 
Vokietija jau pradėjo derybas 
net su trimis valstybėmis, ku
rios iki šio laiko buvo laikomos 
didžiausiais Vakarų Vokietijos 
priešais ir drauge labai bijan
čios Vakarų Vokietijos ekono
minės, politinės ir, žinoma, ka
rinės galios. Tai Sovietų Sąjun
ga, Lenkija ir Rytų Vokietija. 
Visi gi žinome, kad per 25 me
tus Vakarų Vokietija labai šnai
ravo į tas valstybes ir nemėgi
no jokių glaudesnių ryšių su jo
mis. Dabar gi štai pradėjo de
rybas ir deda dideles pastangas 
iš abiejų pusių (svarbiausia iš 
Sovietų Sąjungos pusės) tas 
derybas tęsti. Kas gi atsitiko? 

Galima įžiūrėti keletą prie-
tis, tačiau be perdėto išdidumo I žasčių vienoje ir kitoje pusėje, 
ar arogancijos, o su pakankamu j Sovietų Sąjungos įtempti san-
pagarbumu ir dideliu bei realiu į tykiai su raudonąja Kinija ir 
dabartinės Vakarų Vokietijos, j Jos nenoras būti suspaustai (ka-
Europos ir JAV padėties supra- i ro atveju) tarp raud. Kinijos ir 
t i m u į Vakarų Vokietijos. Vis didėja 

! Vakarų Vokietijos svoris Euro-
Atsakinėdamas į žurnalistų i ^ i r tarptautinėje sferoje. Iš 

klausimus Brandt pasakė, kad į ^ ^ v § 1 p u s ė s vakarų vokiečiai 
jis dėl suprantamų priežasčių į a j a ^ ^ ^ j ^ nebegin«;jamus 
negalįs vieša! skelbti, apie ką j f a k t u s P e r 2 5 m e tus glaudaus 
jis kalbėjosi su Nixonu. Bet gi; bendradarbiavimo su vakarais 
niekam nebėra paslaptis, kad, (svarbiausia su JAV) vokiečių 
Vakarų Vokietijos ir visos Eu- į sujungimas nepriartėjo ir, visai 
ropos saugumas daug priklauso j ^ ^ galvojant, negali priartė-
nuo to, ar Amerika paliks Euro-1 & J u k Ameika du kartu karia-
poje po 1971 metų didelius sa- v o SUmenkinti Vokietijai, nagi 
vo kariuomenės kiekius kaip j d a b a r d ė s pastangas Vokietijai 
iki šio laiko. Amerika tikrai yra i sustiprinti iki sau pavojingo 

kiečius skatina imtis naujos po
litikos. Juk Amerika pradėjo 
seniai trokštamas, bet labai slap 
tas derybas su Vokietų Sąjun
ga dėl savo (abišališko) ginkla
vimosi apribojimo. Čia vėl gi 
aišku, kad Amerika paisys Va
karų Vokietijos ir Europos sau
gumo tiek, kiek tai bus reikalin
ga pačios Amerikos saugumui, 
o ne vokiečių ar kitų tautų po
litikai. Tai natūralu ir visai aiš
ku. 

Vokiečių santykiai su rusais 

Šio skridimo poveikis žmonijos dvasiai 
VYT. ALSEIKA, mūsą spec koresp. New Yorke 

įsipareigojusi tą kariuomenę lai
kyti iki 1971. 
Vokietija ir Rusija — priešai 

Amerikos didžiuosius politi
kos vadus labai vargina tas klau 
simas, kai, net 25 metams pra
ėjus nuo antrojo karo pabaigos, 
Amerika vis dar laiko truputį 
daugiau negu ketvirtį milijono 
savo karių Europoje. JAV-ėse 
šiuo laiku yra didelis ir vis di
dėjąs sąjūdis pasitraukti iš A-
zijos, net jeigu ten įsigalėtų (po 
Amerikos pasitraukimo) rusų 
ar kinų komunizmas. Esą, iš to
kio pasitraukimo ar komunizmo 
įsigalėjimo nesą Amerikai jokio 
pavojaus. 

Tuo pačiu laiku vėl labai žy
mūs senatoriai jau pradeda 
griežtai reikakuti, kad Ameri
ka atsiimtų savo kariuomenę iš 
Europos. Tegu, jie sako, Europa 
pati ginasi nuo savo priešų. To
kių politikų tarpe matome tokių 
žymių senatorių pavardes, kaip 
Mansfield, Symington, Ful-
bright, Percy (respublikonas iš 
Illinois valstijos) ir Kennedy. 
Girdėdami tokius reikalavimus, 
Europos politikos vadai jaudi-

laipsnio. 
Kitos Europos valstybės taip 

pat bijo augančios vokiečių ga
lybės ir įtakos. Vokiečiai paga
liau pakankamai suprato ir ė-
mėsi savo — nepriklausomos 
iniciatyvos. 

Ir ta i dar ne viskas, kas vo-

Tačiau Amerikos saugumo rei 
kalai yra stipriai surišti su Va
karų Vokietijos saugumu ir V. 
Vokietijos politika tuose reika
luose. Vakarų Vokietija, bijo
dama, kad Amerika savo slap
tose derybose su Sovietų Są
junga nenueitų "per toli", pra
dėjo pati savistoviai tvarkyti 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
Čia jau Amerika turi pagrindo 
bijoti, kad vakarų vokiečiai gali 
taip pat "nueiti per toli", be
tvarkydami savo santykius su 
Sovietų Sąjunga. Juk panašius 
ėjimus "per toli" vekiečiai yra 
mėginę keletą kartų praeityje. 
Ar negalėtų taip pasidaryti, kad 
atkutę vokiečiai stipriau susi
dėtų su Sovietais ir mėgintų iš
stumti Ameriką iš pasaulio rei
kalų tvarkymo, žinoma, tai ne
reali fantazija, bet to bijo Ame
rika ir kitos Europos valstybės. 
Iš čia ir atsiranda reikalas A-
merikai nenutolti nuo Vak. Vo
kietijos ir atidžiau paisyti Va
karų Vokietijos pageidavimų. 

Sąryšyje su Amerikoje vis di
dėjančia "pasitraukimo" tenden 
cija iškyla kitas labai jautrus 
ir sudėtingas klausimas. Tie pa
tys senatoriai, kurie taip en
tuziastiškai reikalauja pasitrauk 
ti iš Europos labai primygtinai 
pasisako už teikimą visokios 

Praslinkusi savaitė vyko tri
jų erdvės herojų dramos ženk
le. "Apollo 13" erdvėlaivio grįži
mas žemėn kaustė ne tik JAV. 
bet ir viso pasaulio dėmesį. Tai 
buvo iš tikrųjų bent penkių die
nų didžioji sensacija, nustelbu
si visus kitus įvykius. 

Juk net ir prezidentas Nixo-
nas atidėjo praėjusį ketvirtadie
nį numatytą gyventojams pra
nešimą apie karių grąžinimą iš 
Vietnamo, taigi laikė įvykiu, ku
ris labai svarbus kraštui. Ta
čiau tai. kas vyko, pasirodžius 
sutrikimams erdvėlaivy pačioje 
erdvėje, trims vyrams grįžtant 
į žemę, šį kartą nepasiekus mė
nulio, buvo žymiai svarbiau. Vi
sa kita nebegalėjo mūsų domin
ti. Svarbu, kad kaip tik praėju
sią savaitę žmonija susidūrė su 
vyrų nepaprastos drąsos, bet ir 

I naujos dvasios žmones įkvepian
čiais pavyzdžiais. 

Gelbėjimosi valtis erdvėje 

rastoji žmogiškoji klaida. 
Kaip pastebėjo "N. Y. Times", 

trijų astronautų parodyta šal
ta laikysena laikytina "skati
nančiu, įkvepiančiu žmogaus drą 
sos pavyzdžiu". 

Negalima nekreipti dėmesio 
ir į vyrus Houston kontrolės 
centre, kur buvo greitos orien
tacijos, šaltos laikysenos, kar
tais ir humoro bei puikios pre
cizijos liudininkai. Visa t a i ro
do, kad per kelerius ruošos me
tus buvo pasiekta stebinančių 
rezultatų. 

Čia papildytume ši balsą: štai," 
ką reitkia šio krašto laisvė ir 
noras ryžtingai įsigalėti erdvė
je. 

Kai trys vyrai palaikė 
žmonijos dvasią 

Spauda teigiamai vertino prez. 
Nixono ryžtą atšaukti jo prane
šimą televizijoje ir per radijus. 
Juk klausta, kas gi domisi že
mės reikalais, kol astronautai 

Laikraščiai kreipė dėmesį į j nebus grįžę, atlikę pavojingiau-
tai, kad trijų astronautų — Lo- į sią žygį? 
veli, Hais ir Svrigert — kelionė j T. Lewis 'T>aily News" New 
atgal į žemę vyko savo "valti- \ Yorke pažymėjo, kad tomis pra-
mi" nepaprastai pavojingomis! ėjusios savaitės dienomis visą 
aplinkybėmis. Jie apie keturias t žmoniją buvo palietusi bendros 
dienas keliavo tokioje aplinko- i dvasios, bendro pergyvenimo 
je, kuri laikytina neišpasakytai jausmas. Žmonija, teigiama, ka-
priešiška žmogui, kur galėjo at- žin kaip buvo atitrūkusi nuo 
nešti katastrofą kad ir vienos realybes, eilinių dienos reikalų, 
iš milijonų dalelių sutrikimas, jai neberūpėjo jokia žemiškoji 
kur nelaimę galėjo nulemti pap- Į politika. 

Stebino sovietų min. pirminin
ko A. Kosygino laiškas Nixonui 
apie tai, kad rusai dėsią pas
tangas gelbėti tris erdvės hero
jus... Buvo abejota Sovietų nuo
širdumu, nors niekas neabejojo 
dar keliolikos kraštų pareikštu 
ryžtu bei parodytu noru sku
bėti amerikiečiams pagalbon. 

Dienraštis teigia, kad tie erd
vei herojai yra tikrieji mūsų die
nų didvyriai, nes jie yra drąsuo
liai ir pasišventėliai, ryžtingai 
tikslo siekią ir tvirtos moralės 
žmonės; be to, jauni šalto krau
jo atstovai. 

Kai tuo būdu palaikoma žmo
nijos dvasia, ar verta pykti dėl 
tų 25 - 50 bil. dolerių, skirtų erd 
vėje daugiau įsigalėti? 

"Apollo 13" ir Leninas 
Kai pasaulis domėjosi drama 

erdvėje, mažai kas pastebėjo 
Sovietų nepasitenkinimą pačiu 
"Apollo 13" žvgiu. Ne kas ki
tas, kaip Maskva reiškė įnirši. 

paramos Izraeliui, nes tai esąs 
gyvybinis reikalas pačiai Ame
rikai. Tai, esą, Amerikos pastan
gos gelbėti Viduržemio jūros 
sritį ir pietų Europą nuo Sovie
tų Sąjungos įsitvirtinimo toje 
srityje. Betgi visiems aišku, kad 
Izraelio kariuomenė net ir su 
geriausiais Amerikos ginklais 
nepajėgtų nugalėti Sovietų Są
jungos, jei pastaroji sugalvotų 
pamėginti karišką intervenciją. 
Iš tų žinių, kurios pasirodo spau 
doje, tenka spręsti, kad Ameri
ka ruošiasi priešintis Sovietams 
Viduržemio jūros ir pietų Euro
pos srityje. Juk atnaujintos su
tartys su Ispanija dėl Amerikos 
kariškų bazių ten. Graikijai (ne
paisant gan aštrios kritikos jos 
dabartinei santvarkai) numato
ma teikti tuos garsiuosius Ame
rikos lėktuvus, su kurių pagal
ba dabar Izraelis triuškina E-
gipto žemę. 

Turint prieš akis čia minimas' k a d " A P ° U o l 3 " * * * \ m ė n u ' 

Astronautų žmonos Mary Haisė (kairėj) ir Marilyn Loveli džiaugiasi 
vyrams sugrįžus iš erdvių Timber Cove, Texas. 

aplinkybes ir faktus, būtų sun
ku suprasti kodėl Amerika no
rėtų išvesti savo kariuomenę iš 
vidurio Europos ir tuo pačiu bū
du atverti Sovietams vartus ir 
gal dar paskatinti Vakarų Vo
kietiją apimti griežtesnę proso-
vietišką kryptį. 

lį buvęs JAV-bių tariamai ve
damo "politinio bei psichologi
nio karo" išraiška. 

Maskva pyko, kad erdvėlai
vis pakilo tomis dienomis, kai 
rusai minėjo kosmonautų die
ną, ir svarbiausia siuto, kad erd-

(Nukelta į 5 pusL) 

Viena pasaulyje 
ROMANAS 

DANUTE BINDORDETSTĖ 
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Ji buvo maždaug keturiolikos metų, kai pirmą 

kartą priėjo išvados, kad tėvai jos nemyli ir nesirūpi
na. Tada visi buvo neseniai atvažiavę į Ameriką. Al
gis dirbo kitame mieste, nes ten ruošėsi lankyti u-
niversitetą. Jo kaip ir nebuvo. Tėvai dirbo fabrikuose. 
Vita buvo tarsi užmiršta kasdienybės skubėjime. Sto
vykloje ji jautė tokią artimą tėvų globą. Jie visuo
met būdavo visi kartu. Kaip gera buvo žinoti, kad, 
prietemoms atslenkant, nuaidės mamos balsas šauk
damas ją vakarienės, kad, prieš užmigdama savo pras
toje barako lovelėje, pajus mielą ranką ant kaktos ir 
girdės ramų tėvo balsą, garsiai beskaitant} lietuvišką 
laikraštį. 

Viskas pasikeitė į Ameriką atvažiavus, šeima ap
sigyveno neturtingame, perkimštame miesto kvartale. 
Nebuvo nė vieno vienintelio pažįstamo žmogaus viso
je apylinkėje. Savamečių vaikų Vita tiesiog bijojo, nes 
jų liežuviai dilgino pajuokos garsais, kai mergaitė mė
gino išsireikšti svetima kalba. 

Buvo pats vidurvasaris, todėl Vita ištisas die
nas sėdėdavo prikišusi nosį prie lango sieto ketvirto
jo aukšto troškiame bute, bijodama išeiti į lauką, sirg
dama beviltišku nuoboduliu. Jeigu ir būtų nulipusi 
laiptais į gatvę, kur pasidėti? Miestas ir miestas, kiek 
tik kojos pasiekti gali. Įkaitę, apjuodę, senatve ir dul
kėmis pridvokę mūra i Gatvės užverstos šiūKŠIėmis ir 

kurtinančiu triukšmu. 
Iš neįprastai sunkaus darbo grįžę tėvai, neturėjo 

jėgų su ja bendrauti. Mama parvažiavusi vos įsteng
davo pietus sutvarkyti. Tėvas, visą gyvenimą sėdėjęs 
įstaigoje, buvo priverstas plėšti iš peties fizinį darbą 
fabrike, dar apsunkintą kalbos nemokėjimu. Jį nuo
lat kamavo ateities baimė. Amerikoje visagalis vieš
pats buvo doleris, o kišenės tokios tuščios. Kas atsi
tiks šeimai, jeigu jis nepajėgs įsikabinti į gyvenimą 
šiapus Atlanto ir palus? 

Vita to nesuprato, o tėvai nepaaiškino. Mergaitė 
tokia jauna, kam sunkinti suaugusių rūpesčiais? Pri
spęs, užaugusi prisirūpins. Tuo būdu, vietoj užuojau
tos, dukrelės širdyje krovėsi nepasitenkinimo, nusi
vylimo pumpurai. 

Atėjo pagaliau ruduo. Sausas, karštas, nemalo
nus. Per anksti nuplikę medžiai barkšojo nuogomis 
šakomis, o jų neseniai tokie vešlūs, žali parėdai kim
šosi į kanalizacijos vamzdžius, trupėjo į dulkes auto
mobilių ratų malami ir kilo į dangų aitrių dūmų de
besėliais. Vita pradėjo lankyti mokyklą, bet joje ge
riau nepasijuto. Vokietijoje jau gimnazistė turėjo grįž
ti į pradžios mokyklą, nes nemokėjo kalbos. Už taria
mą pažeminimą seselėms mokytojoms atsilygino visiš
ku abejingumu mokslui. Pasiteisinimo ir tėvų užuo
jautos ieškojo nuolatiniu dejavimu, skundais ir nusi
minimu. Jie tikrai Vitos gailėjo. Prašė nepersistengti. 

— Tai kas. kad pažymiai netikę.. Vargšei mergai
tei sunku, — užjautė motina. 

— Pramoks angliškai, pasitaisys, — sutiko tė
vas. — Mano Vita gabi mergaitė, pasivys, 

— Jeigu tėvas būtų kada nuėjęs su mokytoja 
pasikalbėti ir sugavęs visų melų pradžią! Gal būtų nu-

( baudęs, kaip anksčiau, kai jo taisyklėms prasikalsda-

vau. Melai nebūtų išsikeroję lyg piktžolės neprižiūri
mame darže, — dabar pagalvojo užaugusi Vita savo 
dvidešimtojo aukšto bute. Ji jau nebebėgo nuo praei
ties. Pati savo rankomis atvožė prisiminimų skrynią 
ir traukė įvykius iš pat jos dugno. Buvo įdomu ir ne
paprastai skaudu žvelgti į juos suaugusios akimis, re
gėti anų dienų skausmo sėklas ir iš jų išaugusį derlių. 

Pirmiesiems mokslo metams besibaigiant, mergai
tė užsigeidė radijo. Ją sužavėjo reklama kažkokio 
žurnalo puslapiuose. Aparatas kainavo penkiolika do
lerių ir buvo taip patraukliai apibudintas, tik imk ir 
atsisuk. 2inoma, radijo aparatų buvo galima gauti 
krautuvėse, bet Vita labai troško aprašytojo. 

Tėvas griežtai užprotestavo. Juk pinigai ant me
džių nekabo lyg prinokę obuoliai. Prakaito upės išteka 
pridvokusiame fabrike, kol kas nors čekį atkiša. Mo
tina pasirodė prieinamesnė. 

—Vargšas vaikas. Viena ir viena. Nedera jaunai 
mergaitei taip liūdnai gyventi, dar susirgs. Muzika 
bus visiems maloni, o Vita turės naudingą užsiėmimą 
jos besiklausydama. 

Pinigai buvo nenoromis atskaičiuoti į dukters del
ną. 

Užsisakiusi radijo, mergaitė ėmė nekantrauti Pra
ėjo beveik dvi savaitės, o laiškanešys vis nuskubėdavo 
pro šalį, net į savo krepšį nepažvelgęs. 

— Kas bus, kai aparatą atnešęs paliks už durų, 
nieko namie neradęs'' Dar sugadins kaimynų vaikai 
arba pavogs. Kad nors nereikėtų į mokyklą eiti. Vis-
tiek ten baisiai viskas kvaila ir neįdomu. — Vita nu
tarė pasilikti namie ir palaukti. Tėvai į darbą išeidavo 
anksti, o grįždavo sutemus. Jiems nė mintis neužkly
do, kad dukrelė mokyklos nelanko. 

(Bus daugiau). 

i 
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DRAUGAS, antradienis. 1970 m. balandžio m. 21 d. IŠKĖLĖ BYLA P R E Z I D E N T O LIBERIJOJ 

Dabartinis KolumfcdjOB prezi- Liberijos prezidentas Tubman, 
dentas Carlos Leras Restrepo pats priklausydamas Metodistų 

I prieš netrukus įvykstančius Bažnyčiai, paskyrė 75,000 dol. 
j prezidento rinkimus padarė vie- naujos katalikų katedros s ta ty -
šą pareiškimą, ikad kandidatuo- bai Monrovijoje. Kaibėdamas 

i jautis į prezidentus Rojas Pe- t a proga prez. Tubman pareiš-
^nilla, būdamas Kolumbijos dik- ^ į a ^ katalikų Bažnyčia savo 
! tatoriumi, privedės kraštą prie misijų darbu auklėjimo ir svei-
žudynių, skurdo ir anarchijas, katingumo palaikymo srityje 

! Už tai valstybės prokuroras iš- labiausiai pasitarnavo Liberijos 
,kėlė dabartiniam prezidentui tautai ir valstybei. 
į kaltinimą, kad jis įsimaišė į 
Apolitinę agitaciją, tos valstybės „_„ _ , ——^—,—_.—.—.— 
ir vai ižios tarnautojams y ra IŠNUOMOJAMA — ™*J^J 
drauc dama politikuoti. K. KL -"*"~^ --1 

C L A S S I F I E D G U I D E 
HEL.tr \VAXTED — MOVĖK Y'S HELP VVANTED - - MOTERY!* HELP WANTED — MOTERYS 

Lietuvos karo aviacijos 50 metų sukaktį minint Nepriklausomos Lie
tuvos karinių .lėktuvų grupė. 

PCKTGBA IŠGELBĖJO 
MEŠKIUKUS 

BL'TAI r inkt iniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. «3 PK 8-6032 

Nelaukit užsii eg^struokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 m e 
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa -

W a s h i n g t o n O ZOOlogijOS SOde tarnavimo nemokamai . 

neseniai meška pagimdė 3 meš-

ENPERIENCED HOSTESS AND 
WAJTRESS wanted for elegant 
and pleasant work in dining room. 
Apply: 

DORAL RESTAURANT 
4711 W. Touhy, Lincolnvvood, 111. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

MAŽAS GROŽIO SALIONAS 
apylinkėj 63-čios ir Western, par
duodamas dėl ligos. Nebrangiai., 

Kreiptis tel. 747-8155 arba 
925-4243 

• 
kiukus, tačiau nežinia dėl ko
kios priežasties ji sugalvojo sa
vo vaikus nužudyti. Tai pašte-

PAMINĖTA LIETUVOS 
KARO AVIACIJOS SUKAKTIS 

- „„„i „,,-, bėję zoologijos sodo tarnauto-
Pereitą sekmadieni Chicagos aviacijos dirbtuvėse pagal mu- J ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 

lietuviams buvo mateaa pamanė- sų pačių laLumų _ konstnikto- ^ ^ ^ ^ ^ fc ^ 
ti Lietuvos karo aviacijos 50 rių planus. Ilgainiui aviacija is- ^ neprileido. Buvo iššauk-
metų sukakti, nors ji išpuolė ;,ngo j svarbią kariuomenes sa- ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
pereitais metais. Minėjimas pra Ką. g i n o m e š l į > 0 tarnautojai galė-
dėtas pamaldomis tėvų jėzuitų: Minėjaną ruošė neseniai Chi ^ T3Jai2ii meškiukus atimti ir 
koplyčioje, kurias atlaikė ir cagoje įsisteigęs, bet jau spė- p a d ė t i j saugią vietą. KL 
pritaikytą pamokslą pasakė jc S nemažą veiklumą parodyti . 
kun. J. Kubilius. Šv. Mišių me- Amerikos lietuvių aero klubas, 
tu susirirJkusic-'i meldėsi v& žu- j 0 pirmininkas Vyt. Peseckas. 
vusius ir mirusius Lietuvos avia : Rengėjus ir mūsų aviacijos ve-
cijos darbuotojus. teranus sveikino pik. J . Rap-

»- j, • • -, - - i To,, švs Šaulių s-gos cv pirm. J. 
Akademine daLs įvyko Jau- ;rVi> a * & ' f 

, . , . . . • ,. •„ : Išs-anaitis, juros saunų vardu 
nimo centro didžiojoje salėje, j -

C O N T R A C T O R S 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymas. 

Petrauskas Bu i Kers & Co. 
Tel. — 585-5285 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

M. Maksvytis, r aš tu — gen. St. k u n a susirinko anie 20J sve- » , , ^A- AT To Pundzevičius, gen. konsulas dr. nejirną pravedė M. Ja- - 1 _ '. ° _ 
P. Dauzvardis, Altos pirm. Ji.. 
Bartkus, prof. J . Žilevičius, S t 
Balzekas, Ant. Barančiukas (su 
50 dol. auka) . 

Meninėje dalyje gražiai pa-

"Drauge" fau galima gauti nau-
iai išleistą informacinį leidinį 

cių. 
kaitis. Įneius vėliavas sugiedo
t a s Tautos 'himnas. Į Garbės 
prezidiumą pakviesti senieji 
mūsų aviacijos dar : uoto jai ir 
organizacijų atstovai: pik. J. 
Rapšys, prof. S. Pirmautas, 
pik. Liorentas, J. Išganaitis, 
kpt. Baipšys, pliin. Itn. V. Šen-
bergas ir pik. Itn. L. Peseckas. 

Į minėjimą atvykę Chicagos 
liet. skautų "Lituanicos" tunto 
Dariaus ir Girėno dr-vės sfeau- i . T ^ e n o sparnus" . Tai jų šu
tai perskaitė pirmųjų Lietuvos j ̂ ^ ^ Lietuvos aviacijos met-
ka ro lakūnų sąrašą. St. Baipšys ia^įįa j . ^ sasiuvinys. Leidi-
skaitė paskaitą apie Lietuves I , g r a ž i a i i l iustruotas, didelio 
karo aviacijos atsiradimą ir į f įrraato_ Svarbesnieji straips-! 
veiklą nepriklausomybės metais. ! 

Mūsų karinė aviacija gimė 1919 
m. Ji buvo išskirta iš veikusio 
inžinerijos dalinio. 1919. XII. 
16. Karo aviacijos mokykla iš
leido I-ją lakūnų pilotų bei žvai 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. teis. t i a r a s Su 
las. 

Cia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga-

l i e tuvos vyčių choras, j ua< ^ j nurodoma jų forma ii 
vedamas F . Strolios, padainuo-1 paduodami pavyzdžiai ne tik 
damas septynias dainas, kurios p a ga l JAV veikiančius įstatymus 
buvo susirinkusiųjų šiltai su- bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
tiktos, į šaulyje bei Nepriklausomoje Lie 

Liet. aero klubas šventės iš-ituvoje. 
eido puikų leidinį, Atskiru skyriumi - "Klausi

mai ir atsakymai" — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaio kodėl ir 
ko vengti. 

Knygos kaina 300 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proo, 
mokesčiams. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitas kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60632. Tel. YA 7-5980 

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

stereo, oro -.'esintnvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

I. M I G L I N A S 
Krautuvė Marąuette Parkt 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Narna tel. — PR 6-1063 

NUCLEAR MEDICAL 
PHYSICIST 

Master's degree, stroug hospital 
baokjrround. Extraordinary oppor-
tunity with progressive, fully-
aceredited voluntary hospital. Full-
scale expcii3iOE program nearing 
completion. inereasing bed capac-
ity to 370 Live t h e good life in 
Spring'ield. Mass. in the •'college 
beit" of nationally-known collegee 
and universities. Fine residential 
areas, cultural/recreatioiial a t -
tractions. Tanglewood. Jacob's Pil-
low, ski areas, beaches within 
ahort scenic drive. Send resume to 

John P. Kirby, Dir. Personnel 
Services 

WESS0N MEMORIAL 
HOSPITAL 

140 High Street 

Springfield, Mass. 01105 

ADMINISTRATIVE 
HURSIKG 

SUPERVIS0R 

R.N. with 3-5 yrs. supervisory ex-
perience, preferably as head nurse. 
Degree desirable. Exceptiooat op-
portunity with dyKamio, fully-ac-
credited vountary ho.-pital: Ultra-
modern expan<;on program nearing 
completion. inereasing bed capa-
city to 370. Proficient. congenial 
staff. Good salary and benefits. 
Live the grood life in Springfield, 
Mass. in t h e "college beit" of na -
tionally-known colleges and uni
versities. F ine residential areas, 
cul tura l /enter ta inment at tractions. 
Tanglewood, Jacob's Pillo'sr, ski 
areas , beaches within short scenic 
drive. Apply to 

John P. Kirby, Dir. Personnel 
Services 

WESSON MEMORIAL 
HOSPITAL 

140 High Street 
Springfield, Mass. 01105 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

Heating Contractor 
įrengia naujus ir perstatau «e-
nus visu rūsiu namo apįiidyrao 
pečius tr air-oonditioning — 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rinas (gut ters) , vandens Šildy
mui boilerius. Tur iu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas a t l iekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTVG A SHEET SCETAT 
4444 S. Weatem. Chicaec t . m . 

Telefonas VI 7-S447 

RICHMOND ACTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniu ir vietiniu au to taisymas. 
Pa ty rę mechanikai . Elektroninis mo
toro pat ikr inimas. Vilkikas. 

Tel. GR 6-3134 arba G B 8-335S 
Savininkas Juozas ( J o e ) Jurai t ls 

P A R D A V I M U I 

niai paražyti J . Rapšio, J. Na-
rako, J. Krygerio, J. Česonio, 
A l i Gyso, St. Baipšio, S. Su
les, E . Jasiūno. Pateikta lietu
vių aviacijos veiklos chronolo
ginė apžvalga ir kt . Ši leidinį 

gų laidą, kurią ba:g Kražiai sutvarkė ir redagavo 

GARBAGE DRUMS 
wrra COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free dellvery 
5S22 S. Racine, 434-1113 

nvs. iš T4 Peseckas ir Ed. Jasdūnas 
(bk) 

Iš jų du pulkininkai L 
Peseckas ir V. Šenbergas aki
vaizdžiai dalyvavo šiame minė- j 
jime. Toliau prelegentas apžvel- j 
gė Lietuvos karo aviacijos ves j Amerikietis chemikas Linus 
t a s kovas, kalbėjo ap^e "lakūnų j Pauling, 69 metų amžiaus, ku-
apmoiymą, ks.ro aviacijos i-' ris jau yra gavęs 2 Nobelio pre-
sklandyrao mokyklas, pasiek- mijas, surado būdą vitaminais 
t u s rekordus be: laimėjimus, gydyti psichiniai sergančius li-
prisiminė ir nesėkmes aviac :- gonius. «T's y r a išradėjas vita-
jos. Lietuvos aviacija dalį rei-, mino B3, kuris žinomas nikoti-
kaiingų lėktuvų pirkosi užsie- no rūgštis (Acido nicotinimo) 
nyje, kitus gamino nuosavose vardu. *L 

aiH'5',lfIil:!!!!l 

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVEVIAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Liepom! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 

i. LIEPONIS 

Marquette Pk.f 62 f I So. Western PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk. 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta pr ieš 49 metut> 

Dengiame visu rūsiu stogus. Tai
some a r b a dedame uaujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome m ū r a "tuck 
point ing". Pi lnai apsidraudė- "Visai 
da rbas garantuotas . 

Tel. — U 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika. 
-rj^^^5s>- ^s į^^^S-^ . LMBMESit*-i»tfWBE; 

Ę&i-i-įi^SKskclJ&S 

STOP LGOKING — START W0RKING 

REGISTERED N U R S E S 
WHO CARE ANB WISH A >IEANTXGFUL CAREER 

POSITIO^ 
We offer excelleiit pennanent positions and exceptional benefits. 
If you are concerned, we want to talk with you. 

Write, wire or call today 815 - 338-1700 

THE W00DST0CK RESIDENCE 
309 McHenry Avenue, VVoodstock, UI. 60098 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraosto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. 69th St., CbicagO, 111. 60629 
3333 S. HaJsted. Chicago. m . 60608 

TeL WA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTTFIKATAI. 

K. Žukauskas 

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
džiagines iŠKasenas. Tai suprato Ovidijus. Ši tiesa ypač ga-
fioja pasakoms. Jose y ra galimi nemažiau sėkmingi kasinė
jimai, negu žemėje. 

V y t a u t o B a g d a n a v į č i a u » 

KULTŪRINĖS GELMES PASAKOSE 
II knyga 

yra nuotykinga ekspedicija j proistoriją. 357 pusi. 

Kaina 5 doL Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. 

A P D R A U D Ų A G E N T C K A 
Namų, Gyvybes 
sveikatos, biznio 
automobilių. 

Patogios issimo-
kej imo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

R E A L E S T A T E 

Brighton Parke — 7 kamb. (4 
mieg.) namas. Nuo sienos iki sienos 
kilimai dvigubo dydžio salione. Spin
teles virtuvėj, pilnas rūsys, uždaras 
''paneled'' porčius prieky, 2 maš. ga
ražas. Susitarimui apžiūrėti skambin
kite 254-0823 arba YA 7-8707. 

STEBĖKITE 
Pelningas mūro namas, švarus 6— 

3—2 kamb, 2V4 vonios, gazu naujas 
šildymas. Garažas. Arti visko Mar
ąuette pke. $21.800. 

5 kamb. gražus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. P r i e Maria 
High. Laisvas — užimkite. 19,400. 

Beveik naujas — apie 12 metų, 
5 Vi kamb. mūras. 2 au to garažas. 
Arti Nabisco. $27,000. 

4 batų mūras ar t i Maria High. 
Naujas gazu šild., alumin. langai, 
mūro garažas, platus, sklypas. $45,000. 

9 kamb. švarus maras . Beveik 
naujas garažas. Naujas gazu šildy
mas. Prie Califoraijo* Marąuette 
Pke . $20,400. 

2 aukštų mūras, i didelis butas, 
laisva, graži biznio pa talpa, prie jos 
3 kamb. butas, 2 auto garažas. Apie 
40 p. sklypas. Marąuette pke. $20,000. 

Pigus lotas dviem bu tam statyti 
Marąuette pke. 

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

1 kamb. 20 metų, švarus milr. 
bungalow prie 71 ir Sacramento. 
Dvigubas garažas. Daug priedų. Ga
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa
siūlymas. 

5% kamb., 15 metu mur . bunga-
low prie 71 ir Hoir.an. Į ruoštas rū
sys. Garažas. Galit gre i t keltis. 
$27,500. 

1% ankšto, Svarus mur . 2 butai 
— 6 ir 5 kamb. P r i e 67 ir California. 
įruoštas rūsys. Garažas, $28,500. ar
ba pasiūlymas. 

3 kamb. 15 metų " ranch" stiliaus 
mflr. namas. 84 ir Kedzte. $21,000. 

LEONAS REAL ESTATE 
DfCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71* S t — TeL 925^015 

R E A L E S T A T E 
—"" 1 1 i r r m tm' i i • tmt — — — n 

Marąuet te Pke . mūr. 7 kamb. r e 
zidencija su 4 mieg. Gazo š i ldymas. 
$26,900. 

P r i e Maria High — mūrinis. 2 b u 
tai po 4 kamb . 12 metų senumo. 
$37,900. .-j 

Pelningas biznis — taverna s a 
restoranu. Trumpos valandos ir t i k 
5 dienas a tdara . Mūr. namas su b u 
tu. $21,000. 

P r i e «3 ir Rockwell 5 kamb. b o n -
galow. Garažas. $15,500. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. — RE 7-9515 

Mūr. 1 H aukš to — 5 kamb. ( 8 
mieg.) ir 6 kamb. (3 mieg.) su p u i 
kiai Įrengtu skiepu. Prie pat M a r i 
jos mokyklos. 

Mūr. bungaloro — 7 kamb. Moder 
nus ir erdvus. 64 ir Fairfield Ave. 

Bevelk naujas 4 modernių bu tų 
m ū r a s — 8 po 4 kamb. Ir 7 k a m b . 
69 ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krau tuvg - Brighton Par i t e . 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

S I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390 

i 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuamavirnaa — Income Tsut 
Notariatas Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2238 

""VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasir inkimas. Au-
; tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do-
• ler. cwtlfikatai. maistas, akordeonai. 
Z 2608 W. BUtli St., Chicago, IU. 60629 
S; T E T J E F . WA 5-2787 

Tvarkingas, teisingas ir greita* 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo* 
nu Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maptewood Av., CL 4-7450 

R E A L E S T A T E 

D A Ž Y M Ą S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

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

• 

SALES • K0RTSA6ES • MANA8EMENT 

Judy Heath skambina telefonu VVoodchuck, Calif., iš telefoao budelės, 
kuri suprojektuota kaip karstas. 

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 
p a r a S y t a s 

A L B I N O B A R A N A U S K O 
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis. 

Rinkinys gaunamas „Draugi" ir pas platintojus. Kaina 2 doL 

Namų Apšildymas 
T<1P«1TI visų rBSlų peč im, van
dens Šildytuvu* ir powe<r hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų penius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"s team" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, ChicagoJ« ir 
rakarų prlemieščliios©. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Meaber of U1+J&. 

ALEX Š A T A S — R E A L T 0 R 
Maln offlee 5727 W. Cennak Rd^ Oleero, Dlinois. TeL OL 6-22SS 
Tortae Sbntus namą Berwyne, Otceroj. Riverside, La Orange P*rk 

Ir kituose vakariniuose priemiesčinose. Prašome užsukti i mūsą ištai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

aajaja 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

http://HEL.tr
file:///VAXTED
http://ks.ro
http://Hoir.an


Mirė tikėdamas į Lietuvos 
prisikėlimą 

Dešimt metų kaip nebeturime dr. ]. Januškevičiaus 
JUOZAS ŽVILBUTIS 

Tarp šviesių, talentingų, neuž- Organizacijose ir spaudoje 
mirštamų asmenybių mums yrai 
prieš 10 metų miręs dr. Juozas' Pamokos jo gausios energijos! 
Januškevičius, ilgametis pedago-, neišsemdavo. Jau Petrapilyje 
gas ir spaudos darbininkas. Aukš- j nuo 1893 m. pradėjo rengti vai-
taitis nuo Šiaulių (Linkuvos! dinimus ir nuolat rodydavosi; 
valsč.), gimęs didžiojo sukilimo! scenoje. Lietuvoje veiklus Kata-
išvakarėse — 1862 m. Caristi-' likų Veikimo centro darbuotojas, 

darbu: keletas knygeliu DAILININKAI PAS ŠV. TfcVA darbas reikalauja didžiausios į 
aukos ir kantrumo, nes pasėtoji 
tif.tėjiiMO sėkla auga iš lėto ir 
tik vėliau neša gražiausius vai' 

nis dalykas - vertimas Šilerio č i o s e lu<įįencijose 

sių jo 
Popiežius Pauiius VI-sis priva-

priėmė Kro
kuvos arkivyskupą kaidinolą 

Messina (1937 m.) . Dar šio Šimt- g ^ Wojtylą, a tvykau iš Len-
mecio pradžioje jis is vokiečių k i j o g fe g k D p j e ^ R ^ 

out, atvykusi iš Jugosk^jos . 

praktiškais patarimais, stambes
nis dalykas — vertimas Šilerio 
dramų Maria Stuart ir Braut von 

sius. 

nes priespaudos laikais jam moks
lus siekiant teko daug kur blaš
kytis: brandos atestatą gavo Ry
goj, pradėjo studijas Petrapilio 
universitete, baigė Breslau uni
versitete. Jį domino teisė ir filo
logija. Studijas apvainikavo filo
sofijos daktaro laipsniu. 

Darbštus pedagogas 

darbštus pavasarininkuose, Kali
nių globos draugijoje, šauliuose; 
dažnas paskaitininkas. 

Spaudos darbą pradėjo dar pra
eitame šimtmetyje - 1889 m . 
Mokėdamas kalbas, rašė vokie
čių ir lenkų laikraščiuose, Herde-
rio enciklopedijoje (1904-1918) 
tvarkė rusų ir lenkų skyrius, į-
traukdamas nemažai ir lietuviš-

Grįžęs iš užsienio, pasistengė Į kos medžiagos. Lietuvoje bendra-
gauti tarnybą kur yra lietuvių - darbiavo Ryte, XX Amžiuje, k u r 
Šv. Kotrynos gimnazijoje, Petrą- jį, malcnų talkininką, tekdavo 
pilyje, kur nuo 1911 m dėstė gana dažnai sutikti ir juo pasi-
vokiečių, lietuvių kalbas, o kai 
įsikūrė lietuvių progimnazija, 
buvo jos direktoriumi. Šalia švie
timo darbo, buvo ir Centrinio 
l iet komiteto, dėl karo nukentė
jusiems šelpti iždininku. 

džiaugti. 

Svetur 

gramatiką (<=u A. Maciejausku), 
vėliau paruošė Lietuvių kalbos 
etimologiją, vokiškai parašė Lie
tuvos domininkonų istoriją. 

Religija, moralė, kultūra, 
lietuvybė 

T o talentingo, kruopštaus lie
tuvio užmiršti negalime. Papra
šytas pasisakyti pasaulėžiūros 
klausimais, eilės kultūrininkų vei 
kale "Mano pasaulėžiūra, dr. J. 
Januškevičius rašė: 

— Mano religija paremta ka
talikų Bažnyčios logika... Ma-

I no nuomone, dauguma žmonių 
į pasaulyje gyvena jausmo religi-
Į ja, nes jei ją paremtų protu, tu
rėtų tapti katalikais, 
yra labai vertinga, bet ji gali bū 
ti tik aukštos kultūros žmonių 
savumas, žmonių, kurie savo va
lią sunaudoja, geram.. Aš vadi
nu kultūrą — žmogaus kilnių 
gabumų pritaikymą veiksmams, 
kurių uždavinys yra būvio ir sa
vęs tobulinimas. Tautybė man 
brangi panašiai kaip religija... 

Po to atskiroje audiencijoje 
Paulius VI-sis priėmė keturis 
Jugoslavijos dauininkus Vece-

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIU NAMV BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir iSmokėtina; 

SOUTHWEST FL'RNITURE CO. 
naj, Rabuzin, Kcvacic ir Lasko-1 &m s- W e s t e n ! T e L G R 6A*21 

vic, ikarie kar tu su kitais Ju
goslavijos dailininkais dalyvau
ja specialioje Jugoslavijos me
nininkų parodoje Pu>moje. Ta 
proga Jugoslavijos memriinkai 
Šv. Tėvui padovanojo po vieną 
savo sukurtą paveikslą. Taip 
pat specialioje audiencijoje Pau
lius VI-sis priėmė 34 Riafros 
misijonierius, ištremtus iš Nige
rijos. Bažnyčios vardu Šv. Tė
vas išreiškė padėką misijonie-
riams už jų pasiaukojimą Kris
taus vardo garbei bei tikinčiųjų 

•>«>»>* 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GKA2IC VIZITINIŲ KORTELI l 
kreipkitės j "Draugą", kuris spau^ 
dina tokius dalykėlius: graliai, grei 
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 68rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. balardžio m. 21 d. 

JAV KATALIKŲ PAGALBA žemės drebėjimo Gediz miesto 
gyventojams padėti. Taip pat 

JAV-ių katalikų artimo pa- ir Vakaru Vokietijos katalikų 
graibos organizacija Catholic ir protestantų šalpos organiza-
Relief Services į Turkiją pa- cijos atsiuntė 1,500 palapinių 
siuntė daugiau negu 100 tonų gyventojams laikinai priglausti 
šiltų rūbų, antklodžių, avalynės bei didelį kieki chemikalų reika-
ir vaistų nukentėjusiems nuo lingu vandeniui desinfekuoti. 

Perskaitę "Draugą", duo 
Moralė j gerovei ir pareiškė, kad misijų i k i t ę jį k i t i e m s p a s i s k a i t y t i . 

Atsikurianti Lietuva jį partrau-
Mirtis beieškant gėlės 

Garbingasis velionis mirė 1960 
m. bal. 21 d. Tą liūdnąjį atsi-

Kai atplūstančių okupantų 
banga jį išbloškė svetur, jis Bam
bergo kunigų seminarijoje dėstė 
klasikines kalbas, vadovavo lie

ke tėvynėn. Gilaus išsimokslini- t u v i ų g į m n a z i į a i Bamberge, vė- . 
mo, gausių gabumų žmogus, jis l i a u perkeltai į Garmisch — skvrimą su juo gal geriausiai at
buvo visur reikalingas. Matome p a r t enkirchena, Mittenvvaldą, l žvmėsime pacituodami iŠtraukė-
jį Telšių gimn. direktoriumi, Pa- g a lop Miuncheną., Ir Vokietijoje,. }e iš laiško, kurį rašė jo sūnus 

ir nuo 1949 m. persikėlęs į JAV Algirdas Jonys - Januškevičius, 
bendradarbiavo lietuvių spaudo- | dabar gyvenantis Delanco, N.J.: 
je. 

nevėžio ir Šiaulių gimn. moky
toju, Kėdainių gimn. direkto
riumi, Veiverių progimn. ir mok. 
kursų direktoriumi, Raseinių 
gimn. mokytoju. Iš čia išėjęs pen
sijon, apsigyveno Kaune, palaikė 
gana glaudžius ryšius su spauda. 

PO APOLLO ŽYGIO 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

vėlaivis turėjo nusileisti dieną 
prieš Lenino 100-sios gimimo 
sukakties minėjimo iškilmes ne 
rik Maskvoje, bet ir visoje So
vietų imperijoje. Tai, rusų tei
gimu, buvo "pats nemandagiau
sias ir atšiauriausias amerikie
čių mostas..." 

Bėda — rasai negalėjo pasiekti 
menulio 

Sovietų pykčio ir nusivylimo 
priežastis glūdi kur ki tur — jie 
ligsiol negalėjo pasiekti mėnu
lio, o juk kaip šauniai atrodytų 
Lenino šventė, jei jie su savo 
kosmonautais būtų mėnuly nu
sileidę. Kosmonautai būtų pa
siuntę ugningas sveikinimus Le
nino garbei... Bet tai neįvyko, ir 
šhio metu visiškai neaišku, ko
kie rusų numatomi planai erd
vės atžvilgiu. 

Viena mums aišku, kad JAV 
vyriausybė bei erdvės tyrinėji
mo įstaigos negali derinti erd
vės žygių terminų su komunis
tų ideologinio pobūdžio šventė
mis. Kraštui, kuris j erdves pa
leido "Apollo 13" erdvėlaivį, ne
rūpėjo propaganda, bet kiti in
t e r e s a i jų tarpe ir reikalas tau
pyti , nes. žygi atidėjus kitam 
mėnesiui, tai būtų kaštavę mili
jonus dolerių. 

Amerikai nerūpėjo propagan
da ir t r ims astronautams vyk
dan t žygį atgal į žemę. Jiems 
dėl nelemtų aplinkybių ši kartą 
nenusileidus mėnulio paviršiuje, 
pasaulis juos visvien sveikino. 
I r re tas įvykis buvo sukaustęs 
pasaulį dėmesį. Kaip minėta, 
dėl šių vyrų drąsos, dėl žygio 
tvarkingumo visi stebėjome ir 
pakilusią žmonijos dvasią, soli
darumo apraiškas pasauly. 

New Yorke ir visame krašte 
buvo melstasi už astronautų sėk 
minga grįžimą. Vyko ir tylos 
minutės televizijos programose. 

Vieningumo dvasia buvo įsi
vyravusi ne tik šiame krašte. 
Ar tokia dvasia galės paliesti 
ir balandžio 22-ją Lenino gimta
dienį "šlovinančius" ? Ar pasali
ns kreips į tai didesnį dėmesį? 
Dėl to tegalimas vienas atsa

kymas ir jis — neigiama* 

Yra ir atskirais leidiniais išėju-

Dr. Juozas Januškevičius 

— A. a. tėvelis, pradėjęs trem
tinio kelionę dar caro laikais, de
ja, nebaigė jo numylėtoje smūt-
kelių Lietuvoje, o čia, svečioje j 
žemelėje, eidamas, kaip ištikimas 
piligrimas, pirikti gražiausios gė
lės savo mylimos marčios gim-'. 
tadienio proga.Turiningas tėve-
lio gyvenimas lėmė, kad ir mirtį, Į 
visų mūsų neatlaidžią palydą,^ 
sutiktų kelyje, pilnai tikėdamas į | 
Lietuvos prisikėlimą... 

Vestuvėans, banketams. 'aidotnTŠm.' 
ir kitokioms progoms 

G IT Ž A U S K Ų 
Beveriy Hills Gelinyčia 

2443 W. 63rd Street. Chicago, IllinoL-
Tel. PR 8-0833 — PK 8-0834 

PREL. IGNAS ^ALBAVIČIUS 
Šv. Antano parapijos klebonas emeritas, 

Cicero, HLnoia. 

. Mirė bal. 19 d., 1970, 3 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 
amžiaus. 

G-mė Lietuvoj, Lazdijuose. Amerikoj išgyveno 56 m. 
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioj, 1446 

So. 50th Ave., Cicero, BĮ. 
Antradienį. 8 vai. vak. bus atlydėtas \ Šv. Antano 

bažnyčią. 
Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos trečiad., 

bal. 22 d., 10:30 vai. ryto. 
Po pama!dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse. 
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003. 

Mylimam vyrui ir tėvui 
• A . f A. 

BONIFACUI BARŠKIEČIUI 
m i r u s , 

žmoną EUGENIJA, vaikučius ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame 

A, L Monfesserl draugija 

Mielai 

GENEI ARMALIENEI | 
mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, reiš
kia užuojautą 

Mindaugas Puodžiūnas 

A. f A. 
BONIFACAS BARŠKĖTIS 

Gyveno 7309 So. Washtenaw Avemie. Ohicago, Illinois. 
Mire balandžio 18 d., 1970 m. 11 vai. vak., sulaukęs 44 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šilutės apskričio. Amerikoje iš

gyveno 21 metus. 
-Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenija Franckevi-

čiūtė. dvi dukros — Ofeliją ir Daiva.-sūnus Aidis. tėvai My
kolas ir Petronėlė, du broliai: Simas, brolienė Brenda ir Zeno
nas, brolienė Barbora, su šeimomis, sesuo Danutė Vaidila, 
švogeris Bronius ir jų šeimos ir kiti giminės ir draugai. 

Šeima prašo gėlių nesiųsti. 
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 South 

Vvestern Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 21 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Pa pamaldų bus lydimas į Liet. Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, tėvai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600. 

Mieliem 
G E N E I I R A D O L F U ! 

A R M A L I A M S , 
brangiam tėvui ir uošviui Lietuvoje miras, 
reiškiame nuoširdžia užuojautą. 

PANARAI 

A, A. 

DR. JONAS P. POŠKA 
Laisvosios Lietuvos Gedimino 111-čio 

Ordino kavalierius 

Gyveno Chicago, Illinois. Mirė balandžio 19 d.. 1970 m., 
7:30 vai. ryto. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kėdainių apskrities, Pašušvio vals
čiaus, Legečių kaimo. Amerikoje išgyveno virš 50 m, žeMir 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Albina (Alaburdaite>. 
sūnus Jonas, anūkas Jeffrey, a. a. sesers Pranciškos Vaikut.e-
nės šeima, a. a. brolio Jeronimo Poškos šeima, švogeris Adol
fas Alaburda su žmona Laura, ir kiti gimines, draugai ir pa
žįstami. 

Velionis buvo per 27 metus Oak Forest ligonines gydy
tojų štabo narys; vienas iš organizatorių Dariaus ir Girėno 
Am. Legionierių posto Nr. 271; taipat vienas iš organizatorių 
(charter member) Cardinal Mundelein Knights of Columbus: 
narys American Medical Association. Velionis buvo gavęs gar
bės pažymėjimus iš kelių JAV prezidentų už atliktus darbus 
be jokio atlyginimo. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Mar^uette Funeral koplyčioje. 
2533 West 71st Street. Laidotuves įvyks ketv.. bal. 23 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į gvč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulisgos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pabaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes-

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, anūkas, s«ser6Čios, afinėnai i r ki
ti gimines. 

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus Tel. 476-C345 

P E T K U S 
— TIV A S IR ŠONUS — 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TEYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wesi 7 i si St. Telef, GRovehiii 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhal! 3 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 
2108-09 

Pamir 
Mieste 

CEdarcresi 

E U D E I 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. OAiMIO 
T r y s M o d e m i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Caiifornia Avenue 

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

Telefonas — YArds 7-1741-2 

J 
Miel^ 

G E N Ę A R M A L 1 E N Ę , 
jos tėvui Lietuvoje iškeliavus Amžinybėn, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Amalija ir Mykolas Jafučla: 

FR ANK 
10% — 20<&—30% pisrtaa mokėsit 
už apdrauda nun ugnies Ir automo
bilio pas 

S208V4 W<--t »5th Street 
Chicaen nnnois 

Td. GA 4-865? ir GR B-4SS» 

A VIL IMAS 
M O V TU 6 
Apdn»a«ta« *v>rkranstvtna* 

— Įvairia atstumu — 
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimų Laidotuvių Direktorių ftsociacijos Nariai 

STEP. C. LACK IR SONOS 
riACKAWTC* 

3424 W. 69th Street TeL REpnblic 7-1213 
2314 W. 23rd Piace Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIONAS 
JS48 S. Caiifornia Ave. Tej LAf&yette 3-S.T72 

ANTANAS M. PHTT IIPS 
3307 So. Litnanlca Ave. TeL YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
*S54 S Halsted Street Tel YArd« 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Utnanica Ave. TeL Y A 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave., Cicero, 111., TeL OL 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. balandžio m. 21 d. 

i x Dariaus Girėno veteranų 
į posto pagalbinis vienetas balan-
Ulžio 26 d. 2 v. p. p. posto būs
tinėje ruošia metinę kortų po
pietę. 

x Aldona ir Jonas Yaluko-
niai iš Detroito, Mich., atvyko 

X A. a. preL Igno Albavi- į savo giminaičio a. a. prel. Ig-
čiaus kūnas šiandien, antradie-; no Albavičiaus laidotuves ir ap

sistojo pas V. ir K. Kleivus nj 8 vai. v. iš Butkaus - Vasai-
&o koplyčios bus atlydėtas į \ Cicero. 
Šv. Antano par. bažnyčią, Ci
cero. Laidojamas trečiadieni: 
10 vai. ryto gedulingos šv. Mi
šios, o po pamaldų bus palydė
tas i Šv. Kazimiero kapines. 
Visi parapiečiai ir lietuvių vi
suomenė kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. 

X Lietuvių Radijo Forumui 
sukanka dveji metai. Tai yra 
originali lietuviška pragrama. 

X Leonardas šimuti*. 
LRKSA pirmininkas, ir dr. Vla
das Šimaitis, iždo globėjas, 
yra išvykę j VVilkes Barre, Pa., 
kur šią savaitę vyksta šios lie
tuvių iraternalinės organizaci
jos direktorių tarybos metinis 
susirinkimas. Direktorių tarybą 
sudaro vienuolika asmenų. 

x Kazys Kleiva, Pasaulio 
vienintelė mūsų tarpe, duodan- j Lietuvių kat . organizacinio ko-
ti pasireikšti ir klausytojams, j miteto pirmininkas, pereitą 
Metinės bus atšvęstos balandžio šeštadieni tik kelias valandas 
25 d. Ne vien paskiri asmenys P^eš a. a. prel. I. Albavičiaus 
turėjo progos pareikšti savo 
mintis radijo bangomis, bet ir 
organizacijos, lietuviškoji spau
da, jaunimas ir kiti. Taipgi ame 
rikiečiai buvo supažindinti su 
lietuvių kultūra, menu, visuo
menine veikla, šalpa. Forumo 
direktorius ini . A. Rudis, tech
ninis inžinierius Antanas Rudis, 
Jr., praveda Vyt. Kasniūnas su 
savo sūnumi Marium. 

X Liuda ir Algis Rugieniai, 
Detroito lietuvių skautų veikė
jai, pereitą savaitgali buvo at
vykę i Chicagą, kur su vietos 
akademinės skautijos darbuo
tojais aptarė akademikų skau-

LIKIMINE LIETUVIŲ OPERA 
Entuziastingas susižavėjimas. — Operos biudžetas — 
40,000 dol. —». Amerikietis kolegijos prezidentas tai lai
ko aukštu laimėjimu 

JUOZAS D A U G A U J S 

Su pavasariu Chicagoje atsi- sikaupime klausančią publiką, 
skleidė ir didysis mūsų meno žie- Veiksmui pasibaigus salė tiesiog 
das — lietuviškas Verdi operos ovacijas kėlė. 
"Likimo galia" pastatymas. (Tai , 
buvo 23-čia Verdi opera.) Šis 

Lemonto kvartetas repetuoja Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos 
pavasario baliaus programai. Iš kairės: muzikinis vadovas Algis Modestas, 
Jūratė Jakaitienė, Kleopatra Buinevičienė. Modesta Umbrazienė ir Rima 
Seikienė. 

laimėjimas galėjo būti pasiektas 
tik nuoširdžiu bendradarbiavi-

Entuziastingi aplodismentai 

i — Girdžiu tikrą operą, kaip tu 
ri būti tikrojo profesionalo ranko 
se pravesta. Jei seniau solistai 
bei choristai rungėsi su orkestru, 
dabar to lenktyniavimo nebuvo. 
Panašiai džiaugėsi ir muz. dr. L. 
Šimutis, Ant Skridulis. Pasiteira
vus pas orkestro muzikantus, iš 
jų girdėjosi atsiliepimai, kad tai 
nuostabus dirigentas; jis turi ypa
tingai gerą muzikinę nuovoką. 

Kolegijos prezidentas aukština 
lietuvius 

Teko sėdėti greta Chicagos Operos slinktis vystėsi "cres
cendo". Už savo arijas susilaukė j Miesto kolegijos prezidento D, 

mu mūsų pirmaujančių solistų,' gausių plojimų ir Stankaitytė, ir 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. E. Gedgaudas, Minne-
sotos universiteto radiologijos 

mirtį aplankė velionį ligoninė- į d e p a r t a m e n t o vedėjas, Dalias, 
je. Su prel. Albavičium K. K l e i - į T e X ; r a d i o i o g i j o s k o i e g i j o j b u _ 
vai teko ilgai kar tu dirbti Liet. v o p a g e r b t a s i r j a m s u t e i k t a s 
Kat. federacijos centro valdy- j g a r b ė s ^ l o m 3 S D r . E . Gedgau-
k 0 ^- į das balandžio 23 d. išvyksta į 

y Magdalena ir Juozas Juš-1 Europą kaip vizituojąs profe-
kofS, 2425 West 69 Street. Chi- šorius ir lankysis Vakarų Ber-
cago, "Tikimo galios" pastaty- lyno, Helsinkio, Stocholmo, Ko
mu! aukoja 150 dol. Mecenatai; periiagos, Berno universitetuo-
prsšo patikslinti, kad jie minė- I se. 
tą auką skiria tiesioginiai Ghi- LIETUVIU J AUNU J C 
eagos Lietuvių Operai ir anks- MOKSLININKŲ PARODA 
čiau tilpusi žinutė apie tarpinin- T . . ». . . 
, . . . . . , .., f - , Lietuvių įnz^uenų ir archi-
kavima neatitinka tikrenyoei. . . . . _ /* 

^ j: I te_ctų sąjungos Cmcagos &Ky-
j rius jau antri metai iš eilės vėl 

x Feliksas Rauba, savo mi- j ruošia Lietuvių jaunųjų moks-tų,-čių savaitės reikalus, kuri rusios žmonos, a. a. Marijos at- j lminkų parodą. 
ruošiama birž. 13 21 dienomis minimui, Chicagos Lietuvių Ope-1 Šiais metais paroda įvyks ge-
Dainavos stovyklavietėje. Drau- r«s pastatymui paaukojo 100 Įgūžės o d., sekmadienį, Jauni-
ge apsilankė Lietuvių operoje ir dol. Velionė Marija Raucienė j mo centre. Visi Chicagos apy 

ji gaut i daugiau informacijų 
turi kuo greičiausiai kreiptis 
pas sąjungos pirmininką Vik
torą Jautoką, tel. 778-0699. 

J . M. 

— Lietuvių Fronto bičiulių 
Rytų apygardos suvažiavimas 
įvyks balandžio 26 d. New Yor-
ke. Darbotvarkėje: 11 vaL šv. 
Mišios už žuvusius laisvės ko
votojus ir partizanus Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioje 64-25 
Perry Ave. Maspetih, N. Y. Mi
šias a tnašaus ir pamokslą pasa
kys prel. J. Balkūnas. Organiza
cijos pakviestos atsiųsti savo 
vėliavas i pamaldas. 12 vai. pa
rapijos salėje), 64-08 56th Rd., 
registracija; 12:30 posėdžiai, 
apygardos ir sambūrių praneši
mai, L F B atstovo Vliko valdy
boje R. Kezio pranešimas, pa
skaita "LFB ateities veiklos gai 
rės" skaito A. Sabalis; apy-

stebėjo liet. sporto pirmenybes, buvo Operos choro narė. (pr.) linkėję gyvenantieji jaunuoliai, 
high school lygio ir paskutinius 
metus lankantieji pradžios mo-x Šv. Kazimiero seserų rė

mėjų 51-is seimas įvyks sekma- C H I C A G O J E j k y k l ą yra kviečiam: dalvvaut; 
dienį, balandžio 26 d., Marijos ) l r t u o b ū d u i i e t u v i š k a i visuome-
aukšt. mokyklos patalpose. Re- LIETUVIS SUSTABDĖ ! nei parodyti savo techniškus 
mėjų skyriai pateiks metinius SOVIETŲ PROPAGANDISTUS , darbvs, išradimus ir ekspona-

muzikų, st ipriojo operos choro, 
gausių mecenatų ir energingo 
organizacinio komiteto. 

Visų JAV džiaugsmas 

Čia jau nebe Chicagos įvykis, 
o visų JAV laimėjimas, ir sava 
opera pasidžiaugti atvyksta lie
tuviai iš visų didžiųjų kolonijų, 
nuo Pacifiko iki Atlanto. Buvo 
net iš Kanados. Per keturis se
ansus operos žiūrės gal apie 5000 
žmonių. Joks mūsiškių pastaty
mas šitokio susidomėjimo nesu
laukia. Ir susidomėjimas pelny
tas. Operoje didžiojo kompozito
riaus šimtmečiais nemirštan
čias melodijas perteikti telkiasi 
stipriausios mūsų vokalinės jė
gos, su galinga simfonine instru
mentalistų palyda. Muzikos gar
sai čia jungiasi su sumanaus re-
žisoriaus išlyginta vaidyba, dai
lininko nuotaikingai išpuoštoje 
scenoje. 

Solistai ir choras 

Jau pirmame veiksme prima
dona Dana Stankaitytė (Leono
ra) savo arija skynė gausius ap
lodismentus. Jai pajėgus partne
ris (Don Aivaro) buvo Stasys 
Baras. Nauja jėga lietuvių ope
roje — Vytautas Nakas sudomi-

Baras, ir Vaznelis, ir Brazis, pui
kus buvo Baltrušaitis, o jau ope
ros choro (karių ir merginų) ka
ro daina, vadovaujant žaismin
gai "čigonei" Mastienei buvo pa
lydėta entuziast ingų aplodismen 
tų, ilgai užsitęsusių. Visi jautė, 
kad čia yra didelis maestro V. 
Marijošiaus įnašas. 

Lakios muzikos ir gabių solis
tų perteiktas paskutinio veiksmo 
gilus tragiškumas visiems paliko 
neišdildomą įspūdį i* uždangai 
nusileidus ilgai, ilgai skambėjo 
plojimai. 

150 žmonių operos išpildyme 

Šitoks sėkmingas operos pasta
tymas pareikalavo daug įtam
pos. Juk atmintina, kad čia į dar
nų vienetą turėjo įsijungti 88 
choristai, 12 solistų, 30 orkestro 
muzikantų. Priskaitant dainavi
mą ruošiusius muzikus, dirigen
tą bei scenos talkininkus susida
ro artimai su opera surištų 150 

žmonių, kuriuos visus darnian 
vienetan jungė dirigentas. 

Operos pastatymas pareikala
vo $40.000. Jeigu sekančių dvie
jų spektaklių bilietai bus visi 
išpirkti, drauge su gausiomis au
komis, bus išvengta deficito. 
Daug darbo ir nemažai rizikos, 

O. Bon Jour, kuris džiaugėsi, kad 
tai puikus pastatymas. Jis turįs 
nuolatinį lyrinės operos bilietą ir 
sakė, kad šis lietuvių pastatymas 
prilygsta Lyrinės operos pastaty
mams. Solo balsai esą didingi, 
choras geras, visas pastatymas 
profesionališkai aukštos klasės. 
Jis jau buvęs lietuvių operos pa
statymuose ir pastebėjo, kad nau 
jas dirigentas, apie J. Marijošių 
šiltai atsiliepdamas. Operos per
traukose iš jo girdėjosi džiūgavi
mai: "Excellent, superb", puikiai 
dramatiškai Pagaliau jis patvir
tino: "Laimigi Jūs esat, lietuviai, 
kad randat galimu to pasiekti. 
Tai mano muzikinių metų išgy
venimų aukštuma, viršūnė." 

Panašiai, turbūt, išgyveno ir 
iš rytinių valstijų atvykusios di
rigento J. Marijošiaus žmona bei 
jo duktė — seselė Igne. 

. , . . , . no savo balsu ir vaidyba, ypač uP t rp7u\ta+ai nasisėrėtini 
gardos^ naujos valdytos rinki- ^ ^ ^ S S s ^ ^ r t / a " a - ' ^ ^ 

ną. Savo uždavinį pasigėrėtinai 
atliko ir G. Mažeikienė (Leono-

Mokslo ir Pramonės muzieju-
raportus iš savo veiklos ir pa
aiškins paramos reikalus sese
lių poilsio namams, kurie jau & Chicagoje, šiuo metu vyks-
sparčiai s t a tomi Visi kviečia- t a S 0 ™ ^ f ~ t o paroda. Sekina
mi atsilankyti ir susipažinti su * * & piketavo žydų atsto-
seselių rėmėjų darbais. vai> plakatuose reikalaudami 

_ . . . _ . « - . . l a i s v ė s religijai ir laisves žy- dalyvauti šioje ruošiamoje pa 
X Lietuvių Kunigų Vienybes C a m g p a r o d o : i e p r o t arp ia is ro- ; rodoje. 

Chicagos apskričio susirinkimas d o m i d u t r u m p i S a a i : Volga 
jvyks balandžio 21 d., antradie- i r Leningradas — Leninas. Sek 
nj, 4 v. p.p. Šv. Kryžiaus parap. m a d i e n į ; bal. 19 d., po vieno 
klebonijoje. filmų seanso atsistojo prieky 

X Leokadija ir Juozas Žvy- du vyrai, pasisakė, kad jie yra 
niai, 7258 S. Mozart S t , Chica- s o v i e t u laikraštininkai žydų 

tus. 

Inžinierių ir architektų sąjun 
ga 'Aviečia jaunuolių, mergai
čių ir berniukų tėvelius para
ginti mūsų gabius jaunuolius 

Pasisekimas šios parodos pri 
klausys nuo gausaus mūsų jau
nuolių gabių išradėjų dalyvavi
mo. Visi suinteresuoti norintie-

mai. n dalis — suvažiavimo 
proga rengiamas viešas žuvusių 
jų laisvės kovotojų ir partiza- j r o s tarnaitė) 
nų pagerbimas: toje pat salėje 
5 vai. p. p. — Vlado Ramojaus 
knygos "Kritusieji už Laisvę" 
II tomo pristatymas, kurį pra
ves V. Volertas; Ištrauką iš 
knygos skaito T. Alinskas. Me-, , . , , , 

. . . . . , . . . . . . ' s a k y t u m e i drauge darnus akto-
mnej daly — dainuoja soliste . J ^ .,. v . 

Antras veiksmas stebino pui
kiu operos choro pasirodymu. 2a 

Šilti atsiliepimai apie dirigentą 
Čia, žinoma, daug nulėmė diri 

gentas Vytautas MarijoŠius. 
Spektaklyje dalyvavusieji muzi
kai džiaugėsi jo talentu gerai iš
balansuoti orkestro ir choro-solis 

vėjo stipriais balsais, rūpestingu t ų g a r s ą ^ a p s k r i t a i dideliu jo 
pasiruošimu ir vaidyba. Jie ne
buvo statistai dainininkai, o 

nų vienetas. Dailių prošvais
čių čia dar įnešė aukštos klasės 
dainavimas Al. Brazio (Don Car 
lo), o taip pat Rcma Mastienė 
(čigonė), kuri savo žaismingu
mu buvo scenos pažiba. Nuo jų 
stengėsi neatsilikti Br. Maciukevi 

~ZTm7'amm "^.IT^IL „ r*"^ lggs (Alcade), J. Savrimas, J. vo 14 buvo pakrikštyta Rimo > , , :_ / ' J i m /rr , „ . . , „ , . . / , , Aleksiunas (bal . 19) (Trabucc-ir Zmaidos Kalvaičių dukra y M o m k u s ( c h i r u r g a s ) > 

Audros Zinos vardu. Krikšto m n e s a m g o & ^ ~ p a k a i t a l U 5 

tėvais buvo Vladas Raugevi- kfcįr ienK turėjo dainuoti, ne-
eius ir Viltė Puzanas. Balandžio 

O. Pliuškonienė, jai akompanuo
ja A. Abeaids; Dainuojančios 
Rūtos — L Šiugždaitė ir D. 
Melninkaitė, deklamuoja I. Veb-
laitienė. 

| žiūrint, kaip besijaustų. Pvz. St. 

m v f̂l natv< mrmieii mecena- kilmes ir jie atsakys i paklau- „. u . _ _ _ . 
go, yra pa ty a pi.mieji metena *- z r rastą SSSR premfenu. pri-
t*i Aar nraoitrti n f n r m n-a- • • • * (matyt n o r e p atsverti "" .. * ^ T * . p 

tai, ctar praeitos \ a s a . o s p .a t • • - A - \ \ T ' <ri menantį laikytis Sovietų kccis-
džioje pažadėję aukoti 100 < ^ f ^ „ ° ^ w ^ 3 ' ~ T T I titucijos ir nekliudyti religijos 5 buvo pakrikštytas Kristoforo j B a r a s į į ^ a i , kad dar nuo ke-
LJkamo galios" operos pasta-; ~ ~ "ilaisvės". j * Nancy Petrikų sūnus Domi- U o n ė s į Australiją negali pilnai 

ninko Augustino vardu. Krikšto 
Sovietų propagandininkai j t ė v a i s b u v 0 J o n a s Petr ikas ir 

tymo išlaidoms padengti, (pr.) 

X Aktorė -Julija Cijūnėlienė 

kos. 

praves Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos pavasario ba
liaus programą, kuri žada būti 
įdomi ir juokinga. Programoje 
pasirodys Lemonto Oktetas, at
likdamas vieną sceną iš naujos 
lietuviškos '"operos" pavadintos 
"Žvejais". Balius bus šeštadie
nį, balandžio 25 dieną, Union 
Center salėje, 8156 Archer | S c m e t a i _ l s t r e m e i ? Z0-m beT 
Road, Willow Springs, UI. Re-

atsistojo iš publikos 
.... lietuvis ir užklausė: * f m e k o n e a t s a ^ ė - T a d a lietu- y ^ j ^ a Petrikas. »Kovo 15 bu-

"Kiek žmonių iš Baltijos vals-į ! * d a r į ^ paklausė: "Kodėl v 0 ^ ^ ^ ^ ^ M ^ e l A. Onos 

Tada 
vienas 

tybių, iš Lietuvos Sovietai S- f" l a i s V O J O V**^o neleidžiama R l l k š ė n ų d u k r a Cyntijos vardu. 
deportavo į Sibirą?" Sovietų , ^ ų ^ įf^JL * ! Z 5 L f S S ! K r i k š t ^> &*** *™o Oscar^Rug. 
propagandistai atsiliepė, kad 
jie ne iš to krašto, apie tai ne
žino, bet žino, jog Lietuvoj yra 
per 3 mil. gyventojų. Tada anas 
lietuvis atsiliepė: "Aš žinau. 

g ą ? ' Ir i tai p r o p a g a n d i s t a i ' ^ i r E l i d a R u g g i e r i . Balan-
nedave atsakymo. Tą visą s U i d ž k ) 5 b u v Q p a k r i ] c š t y t a s Vytau 

•pilnas teatras t o z i r jy^^ j Burokų sūnus 

zervacijas tvarko tėvų komiteto 
ižd. R Burba, telef. 739-5361 

v ^ ^ (pr.) 

tuvių. Dabar pasakykit, kodėl 
Irukdoma eiti kunigo pareigos 
tiems dvasiškiams, kurie para-

dėmesiu sekė 
publikos. Be t tuo propagandis
tų pastangos ir pasibaigė. Žmo
nės atsikėlė ir išėjo. Sovietų 
agitatoriams neteko ištarti nei 
vieno propagandinio sakinio. 

J . Žvilb. 

i 
Chicagos Lietuvių Opera s ta- ' 

to G. Verdi prologo ir 4 v. ope- i 
rą " l ikimo galia". Trečias spek
taklis balandžio 25 d., 7:30 vai. Į 
vak. ; ir balandžio 26 d., 2:30 
vaL popiet. Bilietai gaunami 
Marginiuose, 2511 West 69 S t , 
Chicago, Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antr., 
t reč. , penkt. ir šešt. 9̂ —6 vai., 
eekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parter is — S8.00, $6.50, S5.00; 
Balkonas _ $7.00. $5.00, $3.00. 
Spektakliai vyksta Marijos A. 
M. auditorijoje 6700 So. Cali-
fornia Ave., Chicagoje. 

Spektakliai prasidės punktua
liai. Prašome visus atvykti lai
ku, (pr.) 

L I E T U V O S K A N K I N I Ų 
K O P L Y Č I A 

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje, 
j a u b a i g i a m a į r u o š t i . 

Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tau
tos kankinių atminimą dera būti šio paminklo kū
rėjų tarpe. 

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-ta DIENĄ 
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA. 

Savo auka atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją. 
RAŠYKITE: 

LITHUANIAN MARTYRS' CflAPEL FUND 
2701 W. 68th St., Chicago, Illinois 60629 

muzikiniu talentu 
Operą paruošiant jam talkino" 

režisierius P. Maželis bei muzi
kai A. Vasaitis, A. Gečas, A. Ste-
phens, B. Prapuolenis. Daug pa
dėjo muz. I. Motekaitienės atlik
tas sklandus teksto vertimas. Dai 
lininkas J. Daugviia, nors steng
damasis panaudoti taupesnes 
priemones, p%ruošė labai įspūdin
gą scenovaizdį. Scenos techn. 
vadovas — Č. Rukuiža, apšvieti
mas —K. Cijūnėlio, pagal P. 
Maželio ir J. Dauvilos projektus, 
grimas ir perukai — A. Dikinio, 
J. Korsako. 

Operos vadovybė 

Vincento Arūno vardu. Krikšto 
tėvais buvo Povilas Butkys ir 
Jūra tė Ugianskis. 

Algis J. Zaliūnas, žinomas 
Los Angeles rengiamų vaidini
mų dekoracijų piešėjas, daili
ninkas, paskirtas žymios Rea 
Enterprises kompanijos vicepre 
zidentu. 

nusikratyt slogos. 

Religinė nuotaika 

Juo toliau, tuo labiau operos 
slinktis pagavo dalyvius. Rami, 
jaudinanti pilgrimų giesmė, vie
nuolių giedomų melodijų šventa 
rimtis, besipinanti su Leonoros 
skambaus, tyro balso malda, jau
dino publiką. Visa operos nuotai 
ka giliai religinė. 

Vienas iš mūsų operos pradi-J 

Astronauto James Loveli sūnelis 
Jeffrey, 4 m., laukia susitikimo su 
tėčiu ,laimingai grįžusiu iš erdvių. 

STALINAITfiS VEDYBOS IB 
JOS VAIKAI 

Stalino dukters Svetlanos AM-
lujevos sūnus Josifas Morozo
vas ir duktė Katia, kurie gyve
na Maskvoje tame pačiame bu
te, kur gyvesao ir jų motma, 

Svarbiausią gi finansinių rū- sužinoję apie savo motinos ve-
pesčių ir organizacinę naštą atli dybas Amerikoje, nenustebo ir 
ko operos valdyba: pirm. K. Skais 
girys, vicep. S t Lazauskienė, G. 
Kazėnas ir J. Mockaitis, sekr. G. 
Bičiūnaitė, ižd. A. Smolinskas, 
narys J. Vidžiūnas. Jiems talkino 
bilietų atskaitomybe rūpinęsis P. 
Naris, spaudos koordinatorė S. 
Džiugienė*, parengimų vadovas 
V. Stropus, lėšų telkimo kom. 

ninku V. Baltrušaitis (brolis Me Į koordinatorius V. Petrauskas 
litone) ir savo balsu, ir vaidyba j Tai&> č i a b u v o sutelkta daug į-
toks įspūdingas. J. Vaznelis gu- vairiais atžvilgiais gabiu lietu-
ardijono vaidmeny buvo toks ne
pakeičiamas. 

Vienuolių — operos vyrų 
choro giesmė audrino giliame su 

vairiais atžvilgiais gabių 
vių. 

Prof. Žilevičiaus atsiliepimai 

Bet ir rezultatai geri. Operą 
sekęs prof. J. Žilevičius kalbėjo: 

pareiškė, kad motinos vedybos 
jų nestebiną. "Prie jos 5 a r 6 
anksčiau buvusių vedybų mes 
jau esame pripratę. Mus stebi
na tik, kad jos ankstyvesnės 
vedybos nesukėlė sensacijos. 
Aš manau, — saiko Josif, kad 
jos dabartinės vedybos užsieny
je sudaro didelę sensaciją, bet 
ne man ir ne mano seseriai." 

Svetlanos sūnus Morozovas 
y ra 25 metų amžiaus i r dirba 
kaip gydytojas vienoje Mas
kvos ligoninėje. J o sesuo Katia 
studijuoja Maskvos universitete 
fiziką. • KL 

tir 

*a? 

John E. Pakel (kairėje) lankosi Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, kur 
jis dažnai savo straipsniams ieško medžiagos Toliau bibliotekos vedėjas 
J. KasakaiUs, George Gark ir Gary Pakei. Nuotr. J. Kasakaiao 

Neužmirškite jūsy jaunime, 
kuriam lengviau skaityti angliškai. 

Nupirkite jiems 
Cultural Wellsprings of Folktales 

T a i y r a 
Vytauto Bagdanavičiaus knygos: 

Kultūrinės gelmės pasakose vertimas į anglų kalbą, 
papildytas pasakomis, dar niekad nespausdintomis iš 
Lietuvos archyvo. 

Knyga kietais viršeliais, gražiai išleista Manyland 
leidyklos, t inka dovanoms įvairiomis progomis. 

Kaina 6,00 Dol. 
Gaunama Drauge ir pas platintojus. 

file:///asa.os



