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Naciai Rytų Vokietijoje

Tiesa nerašo tiesos
VILNIUS. — Komunistų par
tijos organas Tiesa (geg. 21 d.)
negalėjo nepaminėti, kad New
Yorko darbininkai ruošia didelę
demonstraciją. Tik neminėjo,
kad ji ruošiama už Ameriką, už
prezidentą, už laimėjimą Kam
bodijoj ir Vietname. Susidaro
įspūdis, kad demonstracija bū
tų antiamerikietiško pobūdžio:
“šiandien Niujorke, Manhattano centre, prie merijos pastato
turi įvykti didžiulis mitingas,
kurį ruošia profsąjungos. Su
jais solidarizuojasi ir platūs in
teligentijos sluoksniai. Tai nau
jas reiškinys JAV antikarinia
me judėjime”.
Kas žino visą teisybę, dabar
lengviau galės suprasti, kiek yra teisybės ir kituose bolševikų
rašiniuose.

VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje

Wiesenthal pareiškė, kad pats
nustebo jau pradiniais tyrimais.
Patikrinęs Rytų Vokietijos profe
sorių prieinamus sąrašus, jų tar
pe jis rado net 98 nacius-promi
nentus. Patikrinus spaudos dar
buotojų sąrašus surasta 39 na
ciai, kurie šiandien užima vado
vaujančias pozicijas komunistinė
je spaudoje. “Medžiotojas” nepa
gailėjo kelių pavardžių, nurodant
partijos nario nr. ir buvusias po
zicijas. Štai keletas:
Kurt Blecha, R. Vokietijos ministerių tarybos spaudos skyriaus
vedėjas. Hans W .Aust, dirbęs
Geštapui,
šiandien oficialaus
Būtų naivu tikėtis, kad visi na
užs.
politikos
žurnalo R. Berlyne
ciai susirinko Vakarų Vokietijoj,
redaktorius.
ar kad buvusių nacių nuošimtis
gyventojuose čia būtų didesnis ne
Kitas redaktorius, dr. R. Arnold,
gu Rytų Vokietijoje. Vienu kitu anais laikais darbavosi švietimo
atveju taipogi paaiškėjo, kad bu ministerijoje (specialybe: “kultū
vę naciai eina gana atsakingas ros nužydinimas”). Kurt Herpareigas Ulbrichto valstybėje. Ta wart, DDR propagandos aparato
čiau tą temą Vak. Vok. spauda darbuotojas, žinomas rasistinių
vos telietė, nors būtų labai logiš rašinių autorius. Dabartinis Agitka iškelti vokiečių komunistų propo bendradarbis Dressler veidmainystė tuo klausimu. Ne Andress, buvęs Lublino srities
svarstysime kodėl taip buvo. Pa- Lenkijoje (taipgi ir Maidanek ka
minėsim tik tuos balsus, kurie ceto) propagandos šefas nacių
kalba apie “senų draugų” solida laikais. Pagaliau “draugas” Gerrumą: Vak. Vokietijos naciai ir hard Kegel, nacių ordinais apdo
neonaciai nė nemano “išduoti” vanotas Hitlerio partijos vyr. ko
savo vienminčius “anapus”. Nors miteto narys, Gestapo bendradar
apie išdavimą negalėtų būti kal bis. Kuo jis po karo nebuvo—pa
bos: juk sovietų okupacinė val siuntiniu, kompartijos CK bend
džia labai gerai žino ir atrenka radarbiu, partorgano
“Neues
vice-redaktorius,
savo “patikimuosius”, o ypač buv. Deutschland”
nacius... Ne tik saugo juos, bet galų gale — vadovavo Rytų Vo
prižiūri kaip akies vyzdį, taip kad kietijos delegacijai 1959 Genevos
pašaliečiui surinkti medžiagą ne nusiginklavimo konferencijoje...
taip jau lengva.
Vienas — vardu nepaminėtas
—
Rytų Vokietijos parlamento
Naciai aukštose vietose
(Volkskammer) narys buvo SS
Padėtis kiek pasikeitė po Izra Kaukolininkų divizijos narys, se
elio karo su Egiptu ir sovietų an- niai paieškomas už žmogžudys
ti-semizmo akivaizdoje. Rytų Vo tes *Lublino kacete. Tam pačiam
kietijos naciais ėmė domėtis gar parlamente sėdi ir raudonasis
susis Simon Wiesenthal. Šis Vie Hitlerio generolas Arno von
nos žydas likusį po kaceto gyveni Lenski — per “tūkstantmetį” Amą pašventė surasti nacius — dolfo reiche dalyvavęs bent 20
žydų žudikus. Spaudos konferen teismų sprendimuose, likviduo
cijoje Vienoje geg. pradž. jis pa jant antifašistus. Dabar apdova
skelbė dalį sunkiai surinktos me notas “Kovotojų prieš fašizmą”
džiagos — mat Rytų Vokietija medaliu.
griežtai atsisakė bendradarbiauti
Žodžiu, kampanija įdomi. O tik
su šiuo žmogumi, kuris surado vy
tyrimų
pati pradžia... Žinovų tei
riausią žydų žudiką Eichmaną.
gimu,
Rytų
Vokietijos saugumas
Detektyvui Wiesenthal tad teko
turi
žinomesnių
nacių pilnus są
pasikliauti prienama medžiaga —
rašus:
karo
pabaigoje
juos gavo
pirmoje eilėje spauda — ir nacių
iš
ne
kurių
obernacijų.
Tų sąrašų
partijos narių sąrašais (kuriuos
pagalba
jie
bandė
ir
bando
ver
sudarė pats W.).
buoti nacius Vakarų Vokietijoje.
Kas nenutinka — tą puola, kalti
na, verčia Bonnos teismus juos
Ramybes neturės ir teisti. Kas bendradarbiauja, apie
tuos tyli. Atrodo, kad sovietam
atostogų metu

Pastabūs Vokietijos reikalų ste
bėtojai seniai nurodo faktą, kad
daug kalbama apie buv. nacius
Vakarų Vokietijos viešajame gy
venime, kai beveik nieko negirdė
ti apie nacius Rytų Vokietijoje.
Dargi Ulbrichto propaganda, so
vietų ir rytų europiečių padeda
ma, nepraleidžia progos Bonnai
“užtepti” dėl nacių žygdarbių, ypač prieš žydus. Tuo tarpu tikras
faktas, kad Vokietija moka bili
jonines sumas nukentėjusiems žy
dams, Izraelio valstybei, žydų or
ganizacijoms. Rytų Vokietija —
nė cento.

Artėja vasara. ir metas, kai
okup. Lietuvos moksleivija bus
verčiama pasinerti į vad. ko
munistinį “auklėjimą”. “Tary
binio Mokytojo” laikraštis (bal.
8 d.) vedamajame teigia, kad ne
visi mokiniai vasaros atostogas
praleis stovyklose. Kas jų laukia?
Taigi, anot laikraščio, teks rū
pintis “tarybinio patriotizmo”
moksleivių tarpe skiepijimu.
Esą šiais metais minimos net
kelios sukaktys (Lenino gimi
mas, 25 metai rusams Berlyną
užėmus, 30 m. sovietų okupacijai
Lietuvoje atsiradus). Todėl tai
moksleivijai patariama — būkit
auklėjami ir atostogų metu. Te
gul tie mokiniai “išvaikščioja
partizanų takus, pražygiuoja ta
rybinių karių, vadavusių Lietu
vą, kovų keliais, tegu pasisve
čiuoja pas revoliucinių kovų ir
darbo veteranus, tegu su dar di
desne meile globoja žuvusiųjų
šeimas, puošia kapus...”

Buvęs Anglijos karalius, Windsoro kunigaikštis, su žmona lanko New
Yorko teatrus.

St. Louis meras su
gangsteriais

Diskusijos apie inteligentas
okup. Lietuvoje
Šių dienų Lietuvoje dažnai
svarstoma tema — inteligento
bruožai, kas yra inteligencija,
be to, ko siekia jaunimas. Agr.
V. Mizaras iš Šilutės, “Litera
tūros ir Meno” savaitrašty (ge
gužės 1) teigia, kad tarp mies
to ir kaimo inteligento gyveni
mo esąs didelis skirtumas. Vil
niuje, Kaune, kultūra, atrodo,
“liejasi iš gausybės rago”, o su
kaimu jau kitaip.

Strazdą. Tai baisi nuobodybė...”
Agronomas Mizaras pasiūlė,
kad kiekvienoje aukštojoj© mo
kykloje būtų dėstomas inteli
gencijos kursas....
M. Vileišis tame pačiame sa
vaitraštyje (bal. 21) taip pat
kėlė inteligentų klausimą ir pa
žymėjo : “Penkeri akademiniai
metai turi uždegti visam gyve
nimui, turi suformuoti visapu
sišką inteligentą... Barkim stu
dentų vėjavaikiškumą ar dės
tytojų netalentingumą. Esama
ir šio ir to, bet didžiausią ne
rimą kelia mūsų akademinių įstaigų nerangumas, vis nesiryžtant šiandien ruošti toki inteUgentą, kokio reikės rytoj”. (E.)

Esą, kaime masine kultūros
priemone reikia ’^ikyti knygą,
bet čia, mano Mizaras, “pasi
reiškia šio amžiaus standartai”.
Jis nurodo; “Jaunimas su ma
lonumu skaito Agatos Kristi,
Ž. S'imenoro nuotykių apysakas,
o beveik nesidomi Vaižgantu.
Simonaityte, Džeku Londonu
ir kitais rašytojais... Girdėjau,
kaip busimoji pedagogė piktino Rogers išskrido į Romę
si; “Tiesiog nesuprantu, kam WASHINGTONAS. — Valsty
reikia
studijuoti Daukantą, bės sekretorius Rogers išskrido
4 Romą, kur bus NATO šalių
užsienio reikalų ministerių kon
buvo pavykę patalpinti
savo ferencija. Konferencija, kaip at
žmogų net spec. prokuratūron, rodo, šaukiama svarbiausia dėl
Vakarų Vokietijoje vedančiom to, kad kiti NATO partneriai
tardymus prieš žydų žudikus. At bijo, jog Amerika gali ištraukti
rodo, kad ir patys žydai tik dabar savo dalinius iš Europos. Nixopradeda praregėti ir suprasti, kad nag buvo žadėjęs, kad iki kitų
naciai kaip tik yra geriausi sovie metų vidurio Amerika savo da
tų draugai. Juos jungia antisemi linių nejudins, vadinas, po to
tizmas, ir 1939 m. garsioji sutar meto gali smarkiai sumažinti.
tis.
V. Vokietijos užsienio reikalų
ministeris Scheel ypatingai su
sirūpino, kad amerikiečiams pra
dėjus trauktis, Europos saugu
mas bus dideliam pavojuje.
Konferencija turi prasidėti
šiandien, tęstis dar ir rytoj. Po
konferencijos Rogers skris j
Madridą.

MASKVA. — Du žymūs rūsų
gamtininkai — Leonard Leonov,
dar be to ir rašytojas, ir Boris
Raibin — Sovietskaja
Rossija laikrašty
išspausdino
straipsnį, kuriame kaltina kai
kuriuos valdžios žmones, kad jie
gamtos rezervatus naudoja savo
asmeniniams malonumams. Tie
valdžios žmonės,
daugiausia
iš žemės ūkio ministerijos, gam
tos draustiniuose medžioja, ren
ka mineralus, kerta egles ir net
statosi vasarnamius.
Vienam tokiam draustiniam,
kuris vadinasi Grafskaja netoli
Voronežo, draugas Mackievič, že
mės ūkio ministeris, sumedžiojo
dvi stirnas. Tą matė aplinkiniai
kaimiečiai.
Autoriai
siūlo,
kad draustiniai būtų išimti iš
Kambodijos kareiviai, žygiuodami į mūšį, nešasi ir pietus, prie kupri- centrinės ž. ū. ministerijos, o pri

Lengva įsivaizduoti, su kokia
“meile” tuos partinius uždavi
nius šią (kaip ir kiekvieną) va
sarą vykdys lietuviškasis jauni
nės prikabintas vištas.
mas... (E.),
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skirti Rusų, federalinei valstijai.

Aviacija bombarduos ir po
birželio 30 d.
WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers pasakė
spaudos atstovams, kad po bir
želio 30 d., kada amerikiečiai iš
Kambodijos bus pasitraukę, avi
acija kartas nuo karto pietų viet
namiečiams
talkininkaus
ir
priešo pozicijas
Kambodijoje
bombarduos. Tos pat nuomonės
yra ir Gynimo sekretorius Laird.
Tas pareiškimas įnešė šiek tiek
neaiškumo į ankstesnį Nixono
duotą užtikrinimą, jog po bir
želio 30 d. prieš
komunistus
Kambodije bus baigta bet kuri
akcija, vadinas ir aviacijos veiks
mai.
Sąjungininkai
Kambodijoje
kasdien užtinka vis naujus gink
lų ar kitų strateginių medžiagų
sandėlius. Amerikiečių ištreni
ruoti specialūs Kambodijos daliniai užėmė Tonle Bet miestą
prie Mekongo upės.
Gen. Abrarns, vyriausiasis amerikiečių kariuomenės
vadas
Pietų Vietname, kaip dabar pa
skelbta, kaip tik ir prašė prezi-

NEW YORK. — Žurnalas Life
šios savaitės laidoj pakaltino
St. Louis miesto merą Alfonso
J. Cervantes, kad jis susidėjęs
su gangsteriais. Cervantes tuoj
atsiliepė, kad toks kaltinimas
neturi pagrindo
ir
žurnalą
trauks teisman. Life paskelbė Kinijos įtaka šovinistine
visą eilę faktų ir suminėio daug
“požeminio pasautlio” vardų, su
MASKVA. — Visa eilė sovie
kuriais meras veda kažkokį biz
tų
laikraščių rašė apie “Afrikos
nį.
išlaisvinimo dieną”, kartu įspė
dami afrikiečius, kad tie sauIzraelis lėktuvų dar igotųsi komunistinės Kinijos įta
kos. Sovieųt ir Afro-Ozijos so
negauna
lidarumo komiteto generalinis
WASHJNGJ ONA S. — Ame sekretorius Dzasochov viename
rikoje lankęsis Iz
ufrienio kos. Sovietų ir Afro-Azijos šo
reikalų ministeris A' b* Eban, vinistinė akcija jau padarė ir
atrodo, nėra gavęs tvirto paža dar padarys daug žalos tautų
do, kad Izraeliui bus parduota išsilaisvinimo akcijai ir kovai
tiek lėktuvų, kiek jie prašo. Jis prieš kolonializmą bei rasizmą.
mato, kad arabų jėgos didėja,
sovietai siunčia į Egiptą ne tik
LENINGRADAS. — Neil
visokius ekspertus, bet ir lakū Armstrong, pirmasis žmogus
nus. Ebano pusę palaiko eilė įta mėnulyje, atvyko į Leningradą
kingų politikų, tokių kaip res į tarptautinį erdvės tyrinėtojų
publikonų vadas senate Scott. suvažiavimą. Leningrade buvo
Neabejotina, kad jei Amerika sutiktas labai iškilmingai, (bet
duos lėktuvų Izraeliui, tuo pa žmonių buvo nedaug. Iš anksto
čiu atsilygins sovietai arabams, apie jo atvykimą nebuvo spau
ir taip lenktyniavimas ginklais doj paskelbta. Iš čia dar lan
neturės galo.
kysis Maskvoj, bet nemanoma,
kad sovietai jj pakviestų į Baikonur, savo erdvės tyrinėjimo
Truman o vardo
centrą, iš kur leidžiami erdvė
institutas
laiviai
JERUZALE. —- Gegužės 24 d.
ATLANTA. _ Delta lėktu
Jeruzalėj, ant Scopus Truman avas,
skridęs iš Chieagos į Miami,
tidarytas Harry Truman vardo
vakar
oro piratų buvo nukreip
institutas, kurio paskirtis bus
tas
į
Kubą.
Skrido 98 keleiviai,
tyrinėti karų priežastis. Institu
įgulą
sudarė
6 žmonės.
to pastatymas kainavo 3.8 mil.
dolerių. Pinigai surinkti iš pri
NEW YORK. — The New
vačių aukotojų. Jame tilps di York Times laikraštis po ilgų gin
delis archyvas visokių dokumen čų su spaustuvės darbininkais
tų, pirmoj eilėj kas liečia Vidu pagaliau susitarė -ir išvengė gali
riniųjų Rytų nesantaiką.
mo streiko.
VVASHINGTONAS. — Kam
bodijos užsienio reikalų minis
teris buvo pareiškęs, kad Kam
bodija prašo Amerikos pasilikti
jų teritorijoje tol, kol joje bus
w
V
— (fu
ir pietų vietnamiečiai, kol tęsis
.T*"karas. Tačiau Nixonas vakar
x&
pareiškė, kad jis laikysis anks
tesnio pareiškimo ir visa Ame
rikos kariuomenė atsitrauks nu
matytu laiku.
Elta, nr. 4 (140), biuletenis
anglų kalba. Turiny: skelbiama
Vliko telegrama šen. J.J. Sparkman, JAV delegacijai vadovavu
siam Tarpparlamentinėje konfe
rencijoje Monaco, šios rezoliuci
ja, apie naujuosius lietuvių vys
kupus okup. Lietuvoje bei sovie
tų taktiką, skelbiami nauji Lie
tuvos dvasininkų raštai, pasiekę
Vakarus, straipsniai apie “Lietu
vos” prekybos laivyną, ūkio pa
dėtį Baltijos kraštuose ir kt.
Biuletenio adresas: 29 West 57
St., New York N. Y. 10019. (E.).

dento, kad po pranešimo apie atitraūkimą 150 tūkstančių ame
rikiečių, pirma būtų sunaikintos
priešo neliečiamos
stovyklos
Kambodijoj. Jeigu to nebūtų pa
daryta, tada likusiai amerikiečių
kariuomenei P. Vietname būtų
didesnis pavojus nei buvo prieš
tai.

Siūlo, kad Percy
pereitų pas demokratus
ROCKEORD, III. — The Rookford Morning Star and Register
- Republic sekmadienio laidoje
pataria Illinois senatoriui Char
les Percy pereiti į demokratų
partiją. Jo visas veikimas, nuo
latinis priešinimasis Nixonui apvylė tuos, kurie jį rėmė, rinko,
finansavo. Jis yra tipingas kraš
tutinis liberalas. Laikraštis siū
lo ateinančiuose rinkimuose, už
dviejų metų, vietoj Perry pa
svarstyti Illinois atstovų rūmų
nario Andersono kandidatūrą.

DENVER. — Šią savaitę Den
very susirinks visos Amerikos
policijos atstovai. Numatoma,
kad jie priims parengtą 72 pus
lapių policijos statutą ir sieks
sudaryti bendrą visam kraštui
vadovybę. Tokiu būdu pramatoma, kad bus įsteigta policijos
darbuotojų unija ir ją įregist
ruos AEL - CIO federacijoje.
Policininkai nenori, kaip jie sa
ko, būti antros rūšies piliečiais.

Leonard Woodeock, naujasis au
tomobilių darbininkų unijos prezi
dentas, turįs savo žinioje 1.8 mil.
darbininkų.

Indonezijos prezidentas
Amerikoje
VVASHINGTONAS. — Indo
nezijos prezidentas Suharto su
20 palydovų vakar atvyko į Washingtoną. Susitikęs su Nixonu
prašys, kad Amerika daugiau
investuotų į Indonezijos pramo
nę ir ūkį. Amerikoje pasiliks
šešias dienas.

KATRAS. — Italija pasirašė
.sutartį su Egiptu, kad padės
visai eilei pramoninių ir ūkinių
projektų.

BUKAREŠTAS. — Iiki šiol
Rumunijoje nuo potvynių jau
nuskendo 143 žmonės, o liko
1945: Leitenantas Takalhaši su sa be namų 250,000.

vo kovotojais išvažiuoja iš Singapo
re belaisvių stovyklos.

KALENDORIUS

; \.Yj

Gegužės 26 d.: šv. Pilypas
Neris, šv. Paladija, Algimantas,
Kinta.
Gegužės 27 d.; šv. Bedas, šv.
Eleonora, Gindas, Neringa.
Saulė teka 5:22, leidžias 8:14.
t

'

1970: Po 25 metų ponas direktorius
Takahaši su šeima lankosi Singa-

pore istorinėse vietose.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse: da
linai ąpsiniaiukę, šalčiau, tem
peratūra apie 60 laipsnių.

s

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gagužės mėn. 26 d.

— Niekados nėra pervėlu su
grįžti į normalų gyvenimą, bet
tas dabar pareina tik nuo jūSll» — pasakiau aš. — Kiekvie
nas žmogus turi pilną laisvę
pasirinkti padoraus žmegaus
arba valkatos gyvenimą. Tik gai
la, labai gaila, kad Jūs pasirin
kote antrąjį.

STIKLIUKAS PRAŽUDĖ

Šio mano paciento gyvenimo
istorija galėtų būti pamoka tė
vams. Jie turėtų rimtai pagal
voti, kokią didelę žalą daro sa
vo vaikams, įruošdami namų
Vieną dieną tikrindama li rūsiuose barus. Ne vienas jų
gonį pajutau iš jo burnos ei nuėjo mano paciento keliu. O
nantį stiprų aromatą. “Jūs šian kiek dar gali nueiti?
dien kvepiate kaip paifumų
krautuvė”, — pasakiau aš. Pa
sirodo, kad jis negaudamas li
DR. ANNA BALIUNAS
goninėj alkoholio, gėrė “shavAKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
ing lotion”, kur yra šiek tiek I
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS
alkoholio. Jo naktinė spintelė,
2858 Weat 63rd Street
buvo pilna tuščių buteliukų .
Vai
kasdien 10—12 vai. lr 7—8 v.

ŽMOGŲ
Iš gydytojos užrašų
DR. K. PAPBOCKA ITE - ŠIMAITIENE

“Degtinė j trobą — protas
laukan’’ — lietuviška patarlė
Brooklyne, New Yorko priemiea
tyje, Atlanto pakraštyje, ran
dasi moderniškos statybos li
goninė. Iš jos didelių langų ver
žiasi šviesos spinduliai. Ligoni
nė pastatyta viduryje aikštės,
kuri yra apsodinta dekoratyvi
niais medžiais ir krūmais. Eže
lės su įvairių spalvų gėlėmis
paįvairina žalią, rūpestingai pri
žiūrimą, pievelę.

Vienoje ligoninės pusėje sto
vi kareivinės. Už jų matosi Ver
razano tiltas, pastatytas pagal
šveicarų inžinieriaus Ammanno
Othmaro Hermanno projektą ir
pavadintas sąsiaurio atradėjo
Verrazano vardu. Tilto staty
ba užbaigta 1965 m. Jis jungia
Brooklyną su Staten Island ir
yra skaitomas vienas ilgiausių
ir sunkiausių pasaulyje tiltų. Jo
aukštos kolonos sujungtos dvie
jų trikampių formos sustiprini
mais, kuriuose yra taisyklingai
išdėstytos elektrinės lemputės.
Vakare šie šviesos trikampiai,
mėlyname dangaus fone, teikia
labai gražu vaizdą.
Kitoje ligoninės pusėje yra
didelė golfo aikštė. Aplink vieš
patauja tyla. Ją kartais nuo
karto sudrumsčia trimito gar
sai, kurie sugaudžia pakeliant
arba nuleidžiant Amerikos vė
liavą. Sirenos laivų, atplaukian
čių iš įvairių pasaulio kraštų,
primena ligoniams sveikųjų pa
saulį.
Šioje ligoninėje, keturių lovų
palatoje, guli 41 metų ligonis.
Aukštas, liesas, žilais garbanuo
tais plaukais. Jis atrodo daug
vyresnis negu jo ehronologiškas
amžius. Jo didelės mėlynos akys pageltusios. Taisyklinga
nosis yra išvagota lyg voratink
liais, melsvai - rausvomis gys
lelėmis. Ligonio rankos dreba.
Jo didelis pilvas nesiderina su
sulysusiu kūnu. Iš jo burnos
jaučiasi alkoholio kvapas. Visi
simptomai rodo jį esant chro
nišku alkoholiku. Permetus žvil
gsnį, paklausiau ligonį: “Kuo
jūs skundžiatės?”
Jis man atsakė; “Daktare, aš
nieko negaliu valgyti, viską, ką
tik suvalgau, tuoj išvemiu. Ma
no pilvas vis didėja, o rankos
ir kojos silpnėja ir aš palaips
niui netenku jose jautrumo. Aš
vaikštau plačiais netvirtais žing
sniais ir dažnai netekęs lygsva
ros, krintu kaip akmuo. Pas
kutiniu laiku pastebėjau, kad
mano akys ir oda įgauna gelsvą
spalvą”.

Patikrinusi ligonį, paklausiau
jį ar jis geria ir rūko. Buvau
tikra, kad gausiu teigiamą at
sakymą. Vietoj tiesioginio at
sakymo, jis papasakojo man
savo liūdną gyvenimo istoriją.
— Buvau pasiturinčių tėvų
vienintelis sūnus. Turėjau di
delį vienos šeimos namą ir tar
nus. Rūsyje buvo įrengtas ba
ras su įvairių rūšių gėrimais.
Dar vaikas būdamas pradėjau
ragauti skystimėlį iš jų. Pra
džioje man nepatiko, nes degino
liežuvį ir burną. Matyt, buvau
pataikęs ant stipraus gėrimo.
Po kurio laiko nutariau vėl pa
ragauti, nes mačiau kaip suau
gusieji su dideliu malonumu ger
davo. ?i kartą pataikiau ąnt
saldaus gėrimo, kuris man jau

patiko. Nuo to laiko jau kartas
nuo karto nugerdavau tai iš
vieno, tai iš kito buteliuko. Rū
kyti pradėjau būdamas gimna
zijoje. Esu baigęs vieną iš gar
siausių Amerikoj esančių uni
versitetų ir turiu magistro laips
nį iš politinių mokslų. Lankyda
mas gimnaziją ir universitetą
gėriau dar su saiku. Baigęs stu
dijas didelėj firmoj gavau di
rektoriaus pavaduotojo vietą.
Turėjau daug reikalų su įvai
riais žmonėmis. Jie buvo spren
džiami restoranuose, prie sitkliųko, nuo kurio aš jau niekados
neatsisakydavau. Vedžiau aukš
tą mokslą baigusią mergaitę ir
susilaukėme dviejų sūnų. Į gėri
mą įsitraukiau kasdien vis dau
giau. Į namus pareidavau vis
vėliau ir vėliau. Žmona malda
vo savo ir vaikų vardu suma
žinti gėrimą, jeigu jau visai bū
tų neįmanoma be jo apseiti. De-1
ja, man stikliukas buvo pasida
ręs daug meilesnis kaip šeima.
Į namus dažnai jau ir nebepa
reidavau. Žmona netekusi kant
rybės, pasiėmė abu sūnus ir iš
vyko net neparašydama kur.
Palikau vienas. Buvau retai ka
da blaivus, nes įgeėriau ir na
mie ir darbe. Nustojau tarny
bos. Ieškojau kitur ir radau, bet
su daug mažesniu atlyginimu.
Jaučiausi pažemintas. Gėriau
dar daugiau. Buvau ir iš ten at
leistas. Šeimininkas atsakė man
butą už kurį jau kelius mene
sius nebuvau sumokėjęs nuo
mos. Atsidūriau gatvėj. Gyvenu
Boweryje. Miegu ant šaligatvių
arba po namų laiptais”.

kodamas manęs.
Jis pasiūlė
man pagalbą ir įkalbėjo mane
nueiti su juo į Anoniminių ai
koholikų asociaciją, kuri ne vie
nam yra padėjusi. Nuėjau tik tą
kartą, nes neturėjau nei noro
nei ambicijos sugrįžti į norma
lų gyvenimą.

— Kaip gaila, kad atsisakė
te jums siūlomos pagalbos, ;—
atsakiau aš. — Kiek man yra
žinoma, ši organizacija ne vie
nam padėjo išbristi iš purvo.
Aš jūsų tikrai nesuprantu. Jūs
turėjote pakankamai gabumų
ir nusistatymą baigti aukštą
mokslą, turėti atsakingą tarny
bą, bet neturite valios nutrauk
ti valkatos gyvenimo. Jūs suardėte savo sveikatą, sugriovė
te ne tik savo, bet ir savo šei
mos gyvenimą, pasirinkote pur
viną gatvę, purviną išvaizdą ir
draugus valkatas. Kitas jūsų
vietoje, turėdamas jūsų visas
geras savybes, būtų buvęs lai
mingas ir naudingas tėvynei pi
lietis. Jūs gi dėl savo silpnos
valios pasidarėte tautos našta
Nejaugi apie tai niekados nepa
galvojate ?

Ligoniai priimami susitarus
Po kurio laiko jis buvo išra uždaryta
Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez.
telef. WAlbrook 5-5070
sytas iš ligoninės. Jam buvo
pasiūlyta socialinė globa, bet
Rezid. Telef. 233-4O8S
jis jos atsisakė ir vėl grįžo į
DR. K. G. BALUKAS
Bowerį. Po trijų mėnesių po AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINI! CHIRURGIJA
licijos vėl buvo nuvežtas į ligo
6449
So. Pulaskl Road (Cravvford
ninę. Ligonio kairėje kojoje bu
Medical Building) TeL LU 5-6446
vo įsimetusi gangrena. Kojos Priima ligonius pagal susltarlma
negalima buvo išgelbėti ir ji bu lel neatsiliepia. skambinti 174-8011
vo amputuota. Ligonis gavo pro
DR. VL BLAŽYS
tezę (medinę koją). Jam vėl bu
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
vo pasiūlyta socialinė pagelba,
8801 West OSrd Street
Kampas 68-6ioe ir California
bet šį kartą jis piktai atkirto:
kasdien nuo 6—8 vai. vak
“Apseisiu ir be jos”. Pasirem Vai.: Šeštadieniais
2—4 vai.
Trečlad
ir kitu laiku pagal sutarti
damas medine lazdele, šlubuo
Ofiso telef. 470-4042
damas išėjo į gatvę.
Rezid. tel. WAlbrook 5-SO48

Praėjus keliems mėnesiams
radau laikraštyje žinutę, kad to
kią ir tekią dieną Boweryje bu
vo suvažinėtas turįs vieną me
dinę koją žmogus. Pasirodė, tai
buvęs mano pacientas. Gabu

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų tr šlapumo Takų

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Rlgln
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SP A TVOTO S TELEVIZIJOS APARATAI

23% HOUR SERVICE
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS

C.

McGrath & Son

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

Chicago Stringi

INSURED

5%

NEMOKAMAI

ACCOUNTS

8100.00 Mlnlmum

PAID QUAKTEBLY.

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15 per
year outside Cook County, $18 foreign countries.
Prenumerata:
Metams *4 metų
3 mėn. 1 men.
2.00
5.00
9.00
Cook County, Illinois
$17.00
1.75
4.50
8.00
$15.00
Kitur JAV
2.25
5.50
9.50
$18.00
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija dirba kasdien
• Redakcija straipsnius tai
8:30 — 4:30, šeštadieniais
so savo nuožiūra. Nesunau
8:30 — 12:30.
dotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susita
• Administracija dirba kas
rus. Redakcija už skelbimų
dien
8:30 — 4:30, šeštadieturinį neatsako.
Skelbimų
8:30 — 12:00.
ma.s
kainos prisiunčiamos gavus
prašymus.

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-8238

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

6245

Ofiso HE 4-1818

t

SO. WESTERN AVĖ.

TEL. GR 6-7575

REZ, PR 0-9801

DR. PETER T. BRAZIS

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71nt Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 Weet 71st Street

Vai.
pirm., kotv. 1-4, vakare 7-9.
antr,
penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik
suel tarus
Dr. Ant. Rudoko kabinėta pertonž

(71-08 ir Campbell Avė.
Pirm. tr penkt. 2 —
Antrad. lr ketv. 9 —
Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v.

0R. EDMUND E. CIARA

kampos)
8 p. p.
11 v. r.
r. Iki 12<L

DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTAE
2709 West 51st Street
TEL. GR 8-8400
Vai. pagal susltarlma: Plrmad. Ii
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. tr penk
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. ___ Tel. 737-51
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir

“oontact lenses".
VaJ. pagal susltarlma. Uždaryta treč.

Rez. PR 8-0900

Ofs. 738-4477.

DR. E. DECKYS

OR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■PECTAl.YBfi — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
IRAVFORD medical BUILDING
0449 So. Pulaskl Road
Valandom pagal susltarlma

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 985-7097

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal aualtarlruą
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

OR. W. M. EISI N-EISI NAS

0 R.

Akušerija lr moterų ligoti
Ginekologinė Chirurgija

Vai., plrmad. antrad.. ketvlrtad. lt
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. Ir
šeštad. 8 v. r Iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS

VAIKU LIGOS
2656 West 6Srd Street

Priima

Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt.
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 6 Iki 8
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

ir

buto

Inkstų, Pūslės ir Prostato
Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet,
ketvlrtad. nuo 6-8 vakaro.
Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad.
lr šeštad. tik susitarus.

Ofiso tel. RElIanee 5-4410
Rez. GRovelhlll 0-0817
Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai.
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.:
antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
tr vakarais pagal susltarlma.

DR. F. STRIMAITIS

DR. ALG KAVALIŪNAS
S.

Pulaskl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rd.

VIDAUS UGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE
Valandos pagal susltarlma

Skambint

ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS

tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS

5540

IJGOS

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso Ir rezidencijos

JOKIA

Ofiso

ORTHOPEDUOS

SPEC.

DR. JANINA JAKŠEVICIUS

Ofs. PO 7-6000

E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS ,
9760 South Kedzie Avenue

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susltarlma. Jei ne
atsiliepia, skambinti: M1 3-0001.

Telefonas 025-8290

585-2525

karo.

Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 5-1811
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis glrtftošns)

Sekmad. ir trečlad. uždarvt
Rezid. tel. WA 5-3099
k

DR. VYT. TAURAS

DU WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

3925 W. 59 Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8
vaL vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč.
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki
v- Šeštad. 2—4 vai. popiet lr ki
laiku pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-0195

GYDYTOJA IR CHIRURGUI

DR. V. TUMASONIS

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALIST®
MEDICAL BUILDING
7150 South Western Avenue
Plrmad., antrad.. ketvirt lr penkt.
ano 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
8—8
vai.
vakare.
Trečlad.
nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto Iki 2 vai. p.p.
Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

(VAAKAS)

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJA IR CHIRURG1
6648 South Albany Avenui

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—2 vai. Ir 6—8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

VaĮ.: pirm., antrad., ketv. 6—8
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 p<
lr kitu laiku pagal eusltarlmt

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-1

DR. F. C. MHNSKUHA!

DR. MARIJA LINAS

GYDYTOJAS IR CHTRURG.
3107 VVest 71st Street

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 West 71st Street

v

Telef. HEmlock 6-3545

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI

Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. PutįlisIh.^ii^‘,’y!
except Sundays, days after Christmas and ESfltsr by the Lithua
Catholic Press Society

Ofiso tel. PR 8-2220
Numu-rezid. — PItospect 8-9081

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO
Ligoniui baigus pasakoti, aš
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE.
jį paklausiau: “Iš kur Jūs gau
nate pinigų cigaretėms?’’ Jis
man atsakė; “Renku gatvėj pur
vinas, kitų apseilintas nuorū
HEATING AND AIR CONDTIONING
Ligonio akyse sublizgėjo akas ir su didžiausiu malonumu
3354 West 63rd Street. Tel. — 476-8400.
kišu jas į savo burną. Kartais šaros ir jis, stengdamasis su
nusišypso ir man laimė. Tai at laikyti, atsakė; “Daktare, kal
Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.
sitinka, kai rūkantis praeivis tinkite ne tik mane, bet ir ma
numeta į mano ištiestą ranką no tėvus. Juk nei vienas kūdi
visa cigaretę”. “O iš kur gau kis negimsta su buteliu degtinės
Kas tik turi gera «konį.
nate pinigų gėrimui ?” — vėl arba su cigarete rankose! Są
Viską perką pas Lieponį!
paklausiau ligonį. Jis man at lygos, kuriose jis auga, sufor
sakė: “Nežiūrint tai, kad pra muoja žmogų. Mano nelaimėj
eiviai nuo manęs šalinasi, kaip aš turėjau minėtas sąlygas, ku
nuo raupsuoto, aš juos seku tol, rios mane prie to privedė. Sa
FURNITURE CENTER, INC.
kol jie man numeta kelius cen vaime aišku, kad ir mano silpna
J. LIEPOMS
tus, už kuriuos aš ir perku al valia prie to prisidėjo. Gal būt,
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
koholį. Geriu viską, kas po ran jeigu nebūtų buvę blogos pra
ka pakliūna, neišskiriant ir me džios, aš nebūčiau prie to prie
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
jęs. Dabar jau per vėlu. Aš ger
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.
džio alkoholio”.
Čia jo pasakojimą kiek per ti nustoti negaliu”.
traukiau. “Būdamas išsilavinęs
žmogus, manau žinote, kokią ža
lą daro medžio alkoholis žmo
gaus organizmui?” — pasakiau
aš. “Taip”, — jis atsakė, — bet
geresnio gėrimo aš nusipirkti
nepajėgiu, o visai be gėrimo ap
seiti jau nebegaliu”.
Po to ligonis kiek nutilo. Jis
metė žvilgsnį į lubas, lyg norė
damas ką svarbaus prisiminti.
Jis staiga vėl atsisuko į mane
ir tęsė savo pasakojimą.
Sąskaitos apdraustos iki $20,000.
— Vieną dieną įvyko nepap
rastas mano gyvenime įvykis, i
Aš ištiesiau savo purviną ranką Į
PER ANNUM
per annum
į elegantiškai apsirengusį vy
riškį. Jis išėmė iš kišenės 25 et.
ON CERTIFICATES
0F $5000.00 0R MORE
ir mesdamas į mano delną stai
OFS 1000.00
0N CERTIFICATES
ga sustojo ties mano veidu. Jis
One Year Maturity
2 Year Maturity
atpažino mane buvusį jo moks
lo draugą, nežiūrint tai, kad aš
buvau apšepęs, apiplyšęs, purvi
PER ANNUM
PER ANNUM
PER ANNUM
nas, dvokiantis ir pusiau gir
ON 90 DAY NOTTOE
tas. Kitą dieną j Bowerį atvyko
0N CERTIFICATES
0N ALL PASSBOOK
Socialinės globos 'atstovas, ieš0F $1000.00 0R MORE PASSBOOK ACCOUNTS

REMBLAKE - ROCHKES
APOTHECARY
2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

I

Rez. Tel. GI 8-0873

DIVIDENDS OOMPOUNDED DAILY.

ROCHKES MEDICAL
ARTS
3213 W. 63rd Street
TeL WA 5-4787

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad

Elvema Fillner, 37 un., Union Grove, Wisc., sveiksta Šv. Luko ligo
ninėje Milwaukee po širdies ope
racijos. Jai buvo įdėta kito asmens
širdis. Tai jau antra tokia opera
cija toje ligoninėje, daryta grupės
daktarų, kuriems vadovauja dr.
Johnson.

6 Month Maturity

PRISTATYMAS

mai, išeitas aukštas mokslas,
gera tarnyba, šeima šio bevalio
žmogaus buvo iškeista į stiklių
ką, kuris jį ir pražudė.

Ofiso

(Ofiso lr resldendjos)'
Valandos pagal susltarlma
Ofiso teL PR 8-7773. Rea. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS

Valandos

Priima tik susti arus
plrmad.. ketv. 6—8
antrad. 2—4 vai. '

tel.

707-2141

Namu

630--

DR. PETRAS ZLIORA
GYDYTOJAS IR CHIRURG,
6449 South Pulaskl Koad

CHIRURGAS
2858 West 6Srd Street

HOURS : Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tues. 9 to 4. Thurs. and Priday 9 to 8. Sat 9 to 12:30

,lkl* * v- p- lr 7 Iki 8 t
Ireč. ir ftoštad pagal susitartn

o Dlrthhū- antrad. penktad.
Y..8-?.
J- ketvirt. 6-8 v.
Bešt&dinnlala , , ,
- -

vai.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

‘

Didėja agresiniai

SOVIETŲ KĖSLAI

Sąlyga tautinei gyvybei išlaikyti
Persiorganizuokime iš išei vijos j tautinę bendruomenę

Nereikia būti dideliu prana
šu, kad pramatytume neramią
ateitį įvairių kraštų viduje ir
tarptautiniuose
santykiuose.
Istorija yra įrodžiusi, kad dau
giausia konfliktų sukelia dik
tatūros, ypač turinčios agresy
vius tikslus. Taip buvo su na
ciais, taip buvo su fašistais,
taip dabar yra su raudonąja
Kinija, o ypač su Sovietais, ku
rie yra konsolidavę kontrolę
viduje ir dabar savo jėgas krei
pia į išplėtimą savo įtakos vi
same pasaulyje.
Šiuo klausimu įdomius svars
tymus yra išspausdinęs “The
Sentinel - Record” (V.20, Nr.
86). Čia E. Cuneo skelbia, kad
Sovietų Sąjunga, nors veng
dama pertempti, kad vis dėlto
nekiltų pasaulinis karas, sten
giasi išspausti viską, ką tik
gali. Šiandien Rusijoje lemia
mą žodį turi Brežnevas, kuris
yra “vanagas”, stipriai remia
mas kariuomenės. Jis tvirtai
pasitiki karine jėga ir savo ap
skaičiavimuose nedaug vertės
priduoda viešajai nuomonei.
*
Savo diplomatiją paremda
mas jėga, jis stengiasi Sovie
tu galią kaip įmanoma labiau
išryškinti ir pademonstruoti.
Demokratinių kraštų žvalgy
ba nustatė, kad Sovietų Są
junga stipriai didina savo pa
jėgas sausumoje, jūrose ir ore.
Raudonosios armijos žiemos
ir pavasario manevrai buvo di
džiausi nuo pat paskutiniojo
karo. Stambūs kariuomenės
daliniai žygiavo po kraštus už
geležinės uždangos, buvo su
daryta jungtiniai laivyno ma
nevrai svyruojančios Rumuni
jos pakrantėse.
Raudonasis laivynas vvkdo
didžiausius Rusijos kariniu jė
gų istorijoje manevrus. Net 90
Rusijos karo laivu buvo su
traukta D. Britanijos šiaurė
je. Čia buvo raketomis aprū
pinti kreiseriai ir 25 povande
niniai laivai, kurių bent 10 va
romi atominės jėgos. Vidurže
mio jūron sutraukta anie 50
Sovietų iaivų, jų tame lėktuv
nešis, raketiniai kreiseriai, nai
kintuvai, povandeniniai laivai,
sutelkti dauiganisa Vidurže
mio jūros šiaurės rytų srity.
Indijos okeano vandenvse yra
dar vienas Sovietu laivynas.
Raudonasis laivynas taip pat
pravedė šaudymo ir raketų lei
dimo manevrus Japonu jūroje,
nepaisant Tokijo protestų. Pacifike Sovietai pademonstravo
savo naują, daugeliu atominių
galvų raketą MIRV, kuri turė
tų pasaulį versti susimąstyti.
*
Šalia militarinių jėgų stip
rinimo ir demonstravimo, So
vietai sustiprino diplomatinį
aktyvumą. Kai Vokietijos kanc
leris Willy Brandt sugrįžo iš
pasitarimų su prez. Nixonu,
tuojau Sovietų ambasadorius
Bonnoje paprašė painformuoti
apie pasitarimu rezultatus. Po
to jis vos ne ultimatumo būdu
painformavo Brandtą, kad V.
Vokietijos ir Amerikos bičiuliavimąsi Maskva laikys ženk
lu. jog neo - nacizmas gali vėl
sužydėti V. Vokietijoje. Ir tada
jis Brandtą painformavo, kad
Rusija sau pasilaiko teise įžy
giuoti j Vakarų Vokietija, ka
da tas kraštas iai pasirodys
tampąs karine grėsme. Jis šal
tai patikino Brandtui, kad Ru
sija šios teisės neatsisakys ir
nesvyruos ja pasinaudoti, jei
gu Rusiia manvs, kad Vokieti
ja tampa “grėsme pasaulio tai
kai” (atrodo juokingai, bet
tokia frazę Sovietai mėgsta
naudoti...).
Iš kitos pusės buvo duota

suprasti Tokijui, kad Japoni
jos atsiginklavimas keltų su
sirūpinimo Maskvai. Pekinas
gi jau kuris laikas, kaip iste
riškai kaltina Japoniją, kad ji
atsiginkluoja.
*
Ypač Maskvos jėgų veiki
mas yra išvystomas Egipte.
Raudonųjų naikintuvų įgula
ėmėsi patruliuoti Egipto erd
vėje. Sovietų lakūnams duotas
įsakymas nevengti kovos su
Izraelio aviacija. Imdamiesi
patruliuoti Egipto erdvėje, So
vietų lakūnai atpalaidavo Egipto aviaciją ir ši, su Sovietų
palyda, gali išvystyti stambes
nes atakas Sueso srityje. Ka
dangi Libijos vyriausybė yra
stipriai palinkusi j Maskvą, va
dinamoji Wheelus bazė greit
bus atvira Sovietų aviacijai.
Pasaulis nekreipia reikiamo dė
mesio, tačiau prisidengdama arabų ginklavimu, Sovietų Są
junga deda dideles pastangas
savo kontrolėn perimti arabų
kraštus, kas ypač jaučiama Si
rijoje, Jordane ir Egipte.
Sovietų Sąjungos įsijungi
mas į kovas Artimuosiuose
Rytuose ir Indokinijoje turi
ne vien vietinės agresijos tiks
lus, bet taip pat tuo stengia
masi daryti miltarinj spaudi
mą i JAV. Ir nenumatoma, kad
Maskva tą spaudimą mažintų.
Daugiau reikia pramatyti, kad
ji stengsis išvystyti naujus
spaudimo punktus.

*
Sovietai į visa tai žiūri vil
tingai. Dabar jiems didžioji
kliūtis į dominavimą pasaulyje
yra Amerika. Bet Amerika yra pasimetusi, viduje susiskal
džiusi. Maskuoti raudonieji agi
tatoriai yra įstengę į savo or
bitą įsukti nemažai JAV jau
nimo ir tariamų liberalų. Vi
dinės įtampos ir ūkiniu rūpes
čių spaudžiama Amerika links
ta trauktis iš Vietnamo, gal
net ir iš visos Azijos. Mažinant
sąmatas, mažinamos amerikie
čių bazės pasaulyje. įvairūs
pacifistai, kuru nemažai yra
net kongrese, siaurina gyny
bos biudžetą ir JAV karinis
pajėgumas siaurinamas. Gi tas
Sovietams duoda dar daugiau
drąsos kelti savus reikalavi
mus.

*
Nepaslaptis, kad JAV ruo
šiasi 1972 m. atitraukti savo
karinius dalinius iš Europos.
Tai Sovietų viltis dar labiau
didina. Dabar Maskva ypač
siekia paimti savo kontrolėn
Sueso kanalą ir gausius žibalo
šaltinius arabų kraštuose. Dėl
Gibraltaro varžantis anglams
su Ispanija, čia ir trečiasis —
(Sovietų Sąjunga — drąsiau ki
ša savo koją. Britai yra pasi
ryžę 1972 m. pasitraukti iš
Singapūro. Maskva tikisi išplės
ti savo įtaką taip toli, kaip ją
buvo išplėtusi D. Britanija. Ir
tam ji turi nemažas galimy
bes, net nepaleddusi savo šū
vių iš didžiųjų ginklų. Kaip pa
stebi “The Sentinel - Record”,
formuojasi naujas globalinis
(pasaulinis) Miunchenas, šiuo
kartu raudonojo nacizmo nau
dai.
Dabar vakarų demokrati
joms yra stiprus signalas su
glaustomis jėgomis vieningai
išvystyti stipresnę akciją, pla
čiau demaskuojant Sovietų kės
lūs, atitinkamai formuojant
savo kraštų viešąją opiniją,
stiprinant karini atsparumą ir
diplomatini veiklumą. Politikos
vadovai tai jaučia. Ne veltui
dabar vyksta ir NATO užsie
nio reikalų ministerių pasitari- 1
mai.
j. pr.

paspaudus mygtuką mašina pra
deda skaityti, belieka tiktai
klausyti. Manoma, kad mašina
Išrasta
skaitymo
mašina
“Talking Page”, po kuria padė bus ypač naudinga vaikams, ku
Kl.
jus knygos lapą ar laikraštį ir rie dar nemoka skaityti.
NEBEREIKES (SKAITYTI
KNYGŲ

JONAS JASAITIS
Nedaug rasime tokių lietuvių,
kurie, palikdami savo kraštą,
vienu ar kitu laiku būtų apsi , emigracijoje. Jeigu dabar lietusprendę daugiau nebegrįžti. Nau | vių tauta numotų ranka į tą sa
dodami paprastus terminus, “se vo sūnų trečdalį o tas trečdalis
noji ir naujoji išeivija”, randa numotų ranka į savo motiną,
me, kad tiek carinės Rusijos tai reikštų, kad mūsų tauta jau
pavergtą Lietuvą aipleidusieji, neturi jėgų ir nenori būti gy
tiek nuo komunistinės okupaci va, nenori ir negali priešintis
jos pasitraukusieji nesirengė savo mirčiai, savo egzistencijo
nuolatiniam apsigyvenimui sve je nenori kilti ir progresuoti”.
tur. Nuolatinio apsigyvenimo
Jei laisvės metais mūsų išei
klausimą sprendė gyvenimo są vių tautinės gyvybės praradi
lygos. O palikimas gyvenimo są mas kėlė rūpestį, tai dabar, kai
lygoms spręsti nuolatinio apsi reikia rūpintis ne tik tautinės
gyvenimo klausimą yra nepasi gyvybės išlaikymu, bet ir tau
ruošimas svetur gyvent.
tai laisvės atgavimu, tautinės
Sąlygų apspręstas nuolatinio gyvybės išlaikymas svetimuose
apsigyvenimo klausimas neap- kraštuose sančių lietuvių yra
sprendė išeivių dvasinio nusitei esminis uždavinys. Tik būdami
kimo klausimų savo tautos, kal tautiškai gyvi galime kovoti už
bos, tautinių tradicijų ir apskri tautos išlaisvinimą ir tautai pa
tai savojo aš atžvilgiu.
dėti.
Laisvės metais tautinei gy
Nepaisant, kad tėvynės aplei
vybei
išlaikyti išeivija galėjo su
dimo priežastys yra skirtingos,
mūsų senoji ir naujoji išeivija laukti paramos iš tautos kamie
yra išeiviai savo kraštui ir atei no, o dabar yra atvirkščiai —
viai tam kraštui, kuriame įsi tauta laukia paramos iš išeivi
kūrė. Taip pat ir išeivystės dva jos.
Ilgą laiką gyvenus greito lais
sia vienodai veikia senąją ir nau
jąją išeiviją, tik skirtingose są vės atgavimo ir grįžimo j savo
kraštą viltimi, sunku sutikti su
lygose ir skirtingu laiku.
mintimi, kad tapome išeiviais
Gyvenant Vokietijoje stovyk ir turime likti gyventi svetimuo
lose, sprendžiant išeivystės klau se kraštuose. Ar tai malonu ar
simus ir ieškant galimybių sve ne, bet būtina suprasti padėtį,
timuose kraštuose įsikurti, svar ižveligti ir įvertinti tikrovę, nes
stantėme tik gyvenimo sąlygų tauta ar jos dalis, nesugebanti
pasikeitimą ir jų įtaką žmogui, tikrovės įvertinti ir suprasti, ne
asmeniui,
bet išleidome patį gali gyventi. Tikrovė diktuoja,
svarbiausią — žmogaus išeivio kad svetimuose kraštuose esan
dvasinio pasikeitimo reikšmę.
čių lietuvių pirmasis uždavinys
Būdingas dvasinio pasikeiti yra išlikti tautiškai gyvais, gy
mo bruožas yra tas, kad žmo venti kaip gyva tautos dalis, bet
gus, tapęs išeiviu, daugiau susi ne kaip laukianti tautinės mir
koncentruoja pats į savo asme ties išeivių masė.
niškumą ir į savus asmeniškus
Iš masės j organizuotą
reikalus, mažiau dėmesio skir
bendruomenę
damas bendruomeniniams rei
Tautinę gyvybę išreiškia veik
kalams ir siekiams. Išeivystėje
žmogaus asmeniškasis aš tampa la ir kūryba. Galime pasidžiaug
daug didesniu ir svarbesniu, nei ti, kad veikla dar gana gyva ir
būtų normadiose sąlygose, ir y- taip pat turime daug gražių tau
ra priešingas bendruomeniška tinės kūrybos prošvaisčių. Tau
jam mes. Todėl sudaryti išeivių ta ar jos dalis, praradusi savi
santalką bendriems tautiniams tą kūrybingumą, yra pirmoji
uždaviniams vykdyti yra įgana kandidatė į išnykimą.
Nepaisant veiklos ir kūrybi
sunku. Ši sunkumą dažnai teisi
name lietuvišku individualizmu. niu prošvaisčių, yra netginčiiaTuo tarpu čia ne individualizmo ma tiesa, kad pamažu nykstame
klausimas, bet paprasta, į ego ir nykimo eiga yra greitesnė nei
izmą linkusi išeivvstės dvasinio senosios išeivių kartos.
Kyla klausimas, ar galime ny
nusiteikimo apraiška.
Šis dvasinis nusiteikimas vei kimo eigą sustabdyti arba bent
kia ir į mūsų tautinės gyvybės sulėtinti? Atsakymas būtų, kad
išlaikymo' klausimo sprendimą. taip. Tik tai, ko nepadarėme
prieš išvykdami svetur, turime
Didysis rūpestis
skubiai atlikti dabar. Turime
Lietuvos laisvės metais jau pasiruošti svetur gyventi, bet
buvo susirūpinta išeivių tauti ne pagyventi. Gyvenimas svetur
nės gyvybės išlaikymu. Kaune jau yra tikrovė ir šią tikrovę
ėjęs “Pasaulio Lietuvis” 1938 turime priimti ir su ja susigy
m. gruodžio 15 d. 24 - 27 nume venti. Ši tikrovė nustato ribas
ryje rašė: “...jau dabar lietuvių išeivystei, bet ne tautos gyvas
tautos trečdalis yra atskilęs nuo čiai. Čia gimusieji ir išaugę jau
jos kamieno, tarytum pasimetęs ne išeiviai. Užtat siekiant tauti

SAVAITGALIS PARYŽIUJE
R. RASLAVIČIENE

Pėsčios ir važiuotos pagaliau pasiekiam didžiulę
aikštę, kuri prasideda eile keliaaukščių senove dvelkian
čių pastatų, stovinčių vienas šalia kito. Tai karo mo
kykla. Ji buvo pastatyta Madame Pompadour dėka.
Čia mokėsi ir Napoleonas Bonaparte. Jis tada buvo
vos 15 metų.
Aikštės pakraštys apsodintas medžiais, o tarp jų
kai kur jau žydi gėlių lysvės. Tai 1000 pėdų ilgio
Champ de Marks aikštė, skirta paradams. Čia vykdavo
ir parodos. 1889 metais vienos pasaulinės parodos
metu aikštės gale buvo pastatytas Eifelio bokštas,
didžiausias tuo laiku pasaulyje pastatas. Čia 1960 m. bu
vo įvestas pirmas transatlantinis bevielis telefonas.
Milžiniškas geležies balkių, vielų, plokščių ir ratų jun
ginys įspūdingas savo nepaprastumu.
Pirmą kartą sutinkam vaikus, vaikščiojančius su
tėvais ir jodinėjančius ant mažų asiliukų. Jie atrodo
labai kultūringi, ramūs ir kalbasi tarpusavy kaip su
augę.
Ant suoliuko sėdi berniukai su pačiūžom. Kažkaip
keista, nes mes net plosčius nusimetėm, taip atšilo.
Bet gal kur netoli yra dirbtinis ledas.
Eina žmogus su berete ant galvos ir nesižvalgy
damas skaito laikraštį. Takas platus, žino, kad ant
nieko neužlips.
Žingsniuojam žvyruotu taku ir vis žiūrim į Eifelio
bokštą, kuris nė kiek, atrodo, neartėja. Sako, kad jo
struktūra labai tvirta ir svyravimas labai mažas. Bet

nę gyvybę išlaikyti reikia sve
timuose kraštuose esančiai tau
tos daliai persiorientuoti iš išei
vijos masės į tautinę organizuo
tą bendruomenę.
Yra gražių pavyzdžių, kad
tautų išeivijos, kurios sugebėjo
iš išeiviškos masės sudaryti or
ganizuotas tautines bendruome
nes, naujojo pasaulio kraštuose
neišnyko, (bet turi pirmaujantį
vaidmenį ir jų tautinė gyvybė
eina iš kartos į kartą.
Lietuvių charta padėti pama
tai Pasaulio Lietuvių bendruo
menei yra organizuotas pasi
priešinimas prieš į tautinį išny
kimą vedančią išeiviškąją dva
sią ir pastangos išlaikyti tautinę
gyvybę ne išeivių, bet svetimuo
se kraštuose gyvenančių lietu
vių.
Išeivių ir svetimuose kraštuo
se gyvenančiųjų ne vien žodžių
prasmė skirtinga. Išeiviai teapima tik tą kartą, kuri savo tė
vynę paliko. Svetimuose kraš
tuose gyvenantieji yra lietuviai,
gyveną ne lietuvių tautos žemės
ribose. Svetimuose kraštuose gv
venančiųjų tautinei gyvybei iš
laikyti būtina sąlyga visų lie
tuviu jungtis. Šios jungties įgy
vendinimo siekiama organizuota
lietuvių bendruomene.
Bendruomeninei jungčiai ne
užtenka vien organizacinio api
pavidalinimo, reikia jos narių
dvasinio ryšio. Užtat bendruo
menės idėją reikia išugdyti, ja
reikia persiimti, ja gyventi. Ji
negali būti primesta — ji turi
būti ją priimančiųjų suprasta
ir įsisąmoninta.
Kyla klausimas, kiek bendruo

i

AR, FORDUI APSILANKIUS,
LAUKTINA PARAMA SOVIETAMS
Ar Sovietai susitars ne tik su Fordu, bet ir kitomis
įmonėmis
VYT. ALSEIKA, Spec. “Draugo" korespondentas N. Yorke

Jau žinoma, kad š. m. balan
džio mėn. Maskvoje apsilankius
JAV pramonininkui Henry For
dui antrajam, Kremliaus valdo
vai jį priėmė beveik kaip vy
riausybės atstovą. Todėl JAV
spauda su “NYT’ priešaky įtai
goja mintį, kad, galimas daly
kas, rusai įsitikinę, jog istorija
vėl galinti pasikartoti. Juk a-

meninė idėja yra gyvenimiška
ir ar gali būti įgyvendinta? Į
tai atsakymas būtų kitu klausi
mu, kiek gyvenimiškas yra pri
klausomumo savo tautai jaus
mas, gyvenant ne savo tautoj
teritorijnje? Tikrovė rodo, kad
tautinio priklausomumo jausmą
galima išlaikyti per eilę kartų,
bet jį reikia nuolatos kelti, ryš
kinti, skiepyti, įsisąmoninti. Tai
tam ir stengiamasi sudaryti organižuotą lietuvių bendruomenę.
Sudarymas organizuotos lietu
vių bendruomenės yra apsispren
dimas svetur gyvenant išlikti
gyva lietuvių tautos dalimi. Šį
apsisprendimą turėjome pada
ryti dabar. Jeigu nesudarysime
tvirtos organizuotos lietuvių ben
druomenės, dabartinė mūsų gy
va tautinė veikla taps tik vienos
kartos pasireiškimu.
Greitai įvyks JAV Lietuvių
bendruomenės tarybos rinkimai.
Juose aktyviai dalyvaudami, bal
suodami, parodysime pritarimą
organizuotai lietuvių bendruo
menei.

Potomac upe įvyko pasivažinėjimas kariams, gulintiems Washingtono
ligoninėse. Kartu su jais važiuoja prez. Nixono dukra ir žentas Eisenhower, kurie čia kalbasi sų sužeistasiais kariais.

keičiantis temperatūrai jis paauga ar sumažėja 6 co
liais.
Pagaliau stovim Eifelio papėdėj. Kai pasižiūriu į
viršų, svaigsta galva, ypač, kai plaukią debesys verčia
bokštą žemyn. Prie keltuvo didelė žmonių eilė. Čia ne
tik Eifelio, bet ir Babelio bokštas, nes girdim visokias
kalbas. Atrodo, kad susirinko ekskursantai iš viso
pasaulio. Garsiausi amerikiečiai. Jie visur geriausiai
jaučiasi. Paryžiečiai juos vadina dideliais, naiviais vai
kais. Jiems kiekvienas menkniekis sukelia džiaugsmą
ir juokiasi balsiai, atvertę galvas, lyg visas pasaulis ir
net Eifelio bokštas jiems priklausytų. O prancūzams
tai, atrodo, nelabai patinka ir jie tyliai šnairuoja į
neprašytus svečius.
Pasikelti į Eifelio bokštą ne taip jau paprasta.
Yra trys sustojimai ir kiekviename jų galima apsi
dairyti į vis platėjantį horizontą. Tada reikia pereiti į
kitą keltuvą.
Pagaliau pačiam viršuje. Matom ne tik miestą ir jo
ribas, bet ir laukus už jo. Matomumas, sakoma, sie
kia 47 mylių spindulį.
Nuostabus vaizdas. Paryžius, atrodo, lyg būtų su
statytas iš kaladėlių, bet taip dailiai ir meniškai, kad
net aikteli. Atskiriam žymesnes vietas ir pastatus, ma
tom Seną, plaukiančią rusvu vandeniu tarp žaliuo
jančių krantų. Ant kai kurių daugiaaukščių namų sto
gų įtaisyti darželiai, kuriuose auga medžiai, dygsta žo
lė, stovi staliukai ir kėdės.
Labai retai kur yra raudona spalva. Vyrauja gels
va. Miestas švarus ir linksmas. Beveik bokšto pa
pėdėj išsilenkę pusračiu Palais de Craillot rūmai su ke
liais muziejais ir teatrais. Čia vyksta ir parodos. Prieš
rūmus labai simetriškai išplanuota aikštė, žolynai, gė
lynai ir fontanai. Palei Seną matom apskritą, plokščią

pie 1930 m., taigi prieš beveik
40 metų, Ford Motor Company,
susitarusi su Sovietų Sąjunga,
įvykdė įsidėmėtiną žygį: šio
krašto technologijos specialistai
padėjo atstatyti sovietų ūkį, jie
įliejo šviežio kraujo į atsiliku
sio krašto ekonomiją.

Ar vėl būsime panašių įvy
kių liudininkai, Gali būti. Jau
dabar spėjama, kad nepaisant
pastarojo meto Sovietų pykčio
dėl “invazijos į Kambodiją”, So
vietai susitars ne tik su Fordo
bendrove, bet ir su kitomis ga
lingomis JAV pramonės įmo
nėmis.
Dabar jau nestatomas klausi
mas, ar Fordo bendrovė sutiks
rusams padėti suorganizuoti mil
žinišką sunkvežimių įmonę, bet
ar rusai šiame dešimtmetyje su
gebės pasivyti JAV-bių techni
kos ar technologijos lygį.
Amerikos specialistai Rusijos
plotuose

Nėra paslaptis, kad Sovietų
Sąjunga jau visą eilę metų nau
dojasi pramoningų Vakarų kraš
tų talka. Rusai yra pasitelkę
pramonės plėtrai ne tik savo
kai kurių satelitų, kaip rytų
Vokietijos, bet ir “militarinės,
fašistinės” Vak. Vokietijos spe
cialistus.
Rusijoje dirba ir Italijos,
Prancūzijos, D. Britanijos ar
Šveicarijos technikos žinovai.
Vis dėlto Sovietų pareigūnai
privačiuose pokalbiuose nesle
pia, kad jiems vistiek svarbiau
ir naudingiau sulaukti paramos
iš JAV-bių, pirmaujančių įvai
riose technologijos srityse, pvz.
kad ir kompiuteriu gamyboje.
Dabar ir vėl kyla (klausimas:
jei apie 1932 m. Sovietų Sąiungoje zun’o tūkstančiai Amerikos
specialistų, geologų, inžinierių
ir kt., tai ar panaši “armija”
atsiras ir šiame dešimtmetyje?
Atsiranda ir rimtų kliūčių
Vis dėlto, jei palygini padėtį
su 1920 — 1930 m. ar vėlesniais
metais su dabartine, atsiranda
ir skirtumų ir lengva įžiūrėti
kai kurias stambias kliūtis. Anuomet šis kraštas Sovietų Ru
siją laikė nuskurdusiu, menkai
išsivysčiusiu kraštu. Tuo tarpu
šiuo metu amerikiečiai Sovie
tus laiko pramonės galiūnu, net
ir varžovu kai kuriose srityse.
Gal šaltasis karas, teigia JAV
šaltiniai, buvo kiek sumažėjęs
( jis ypač šiuo metu vėl gali kiek
įšilti), tai kiekvienu atveju atsimintina, kad Sovietai teikia
(Nukelta J 4 pusi.)

kaip tortas pastatą, o virš jo centre kyla aukštas na
mas. Atrodo kaip stora žvakė. Čia pat futbolo aikštė,
kurioje, kaip raudonos ir mėlynos skruzdės, spardo
si žaidėjai.
Neatrodo, kad miestas turi kokį planą, nes namai
stovi kaip jiems patinka.
Atsižiūrėjusios leidžiamės žemyn. Antrame susto
jime — restoranas. Pažiūrim į iškabintą menių —Bal
tijos silkė. Gal net nuo Lietuvos krantų? Bet nesusigundom. Milžiniški geležiniai ratai sukasi be garso ir
kaip riešas storumo lynais kelia ar leidžia žemyn kel
tuvą.
Jau pietų laikas. Einam į restoraną. Kalbos, juo
kas, lyg ne tie patys žmones, kurie tokie ramūs ir
abejingi važiuoja metro. Vos randam laisvą staliuką.
Užsisakom kažkokį neaiškų daiktą su sūriu. Skanu.
Prancūzai labai mėgsta sūrį ir deda jį kur reikia ir
kur mūsų manymu nereikia. Kojos maloniai tirpsta ir
ima pagunda nusiimti batus. Bet sėdim ant balkono,
gali kas pamatyti. Nors iš amerikiečių jie visko tikisi.
Kas gi gali žinoti, kad mes dirbtinės amerikietės.
Paryžiečiai skuba gatvėse, krautuvėse, o ypatin
gai į metro, bet restorane ar kavinėje laikas jiems ne
egzistuoja. Sėdi, šnekasi, pasakoja, rūko, rašo, skaito
ir, atrodo, visai nesiruošia kur eiti. Mes tiek kantrybės
neturim ir, kiek pailsėjusios, keliaujam toliau.
Kiek čia krautuvių! Vienos mažos, kitos didelės,
klaidinančios, užimančios visą bloką. Perkam kvepalus
ir pirštines. Už amerikietišką dolerį tai pigiausia pre
kė. Bet kas gali ilgai vaikščioti po krautuves, kai di
desnė miesto dalis dar nematyta. Ant kiekvieno kam
po čia koks nors nepaprastas pastatas ir be ranki
nio vadovo nesusigaudytumėm.
(Bus daugiau),
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PETRĄ GURECKĄ PRISIMENANT
Prieš mėnesį palaidojome a.
a. Petrą Gurecką Waterburio,
Conn., lietuvių kapinėse, tačiau
jo prisiminimas dar labai gyvas
— visos vietos organizacijos šio
senelio pasigenda, nes visoms
jis padėjo atlikti paprasčiausius,
bet reikalingiausius darbus: pa
rinkti aukų, pastovėti prie du
rų, suskaičiuoti, surašyti. Mo
terėlės iš senųjų Waterburio
lietuvių tarp savęs kuždėjo:
“Mirė pirmas šventas DP”. Tie
są pasakius, jis buvo gerokai
pamaldus. Mūsų spaudai jis rin
ko iš Lietuvos kiekvieną žine
lę apie Skiemonių Mariją. Kaip
neseniai iš Lietuvos atvykęs, ži
nojo ką paklausti, daug rašė
laišku ir daug ką sužinojo apie
stebuklą Skiemonyse. Medžiagą
persiųsdavo paprastai kun. prof.
St. Ylai.

m. lapkričio 13 d. Užpaliuose.
Baigė šy. Kotrinos gimnaziją
St. Petersburge. Buvo įstojęs į
Žemaičių vyskupijos kunigų se
minariją Kaune, bet netrukus
iš jos pasitraukė ir pradėjo stu
dijuoti teisę St. Petersburgo universitete.
Studijas nutraukė šaukiamas
atlikti karinę prievolę caro ka
riuomenėj. Buvo paskirtas į ka
ro inžinerijos pu'1 ką Kijeve. Ten
jam tarnaujant kilo Pirmas Pa
saulinis karas ir jo pulkas buvo
pasiųstas į frontą, prieš aust
rus. Dalyvavo mūšiuose Gali-*
rijoj ir buvo sužeistas. Pasvei
kęs, buvo pasiųstas į Imperato
rišką ią karo inžinerijos mokyk
lą Petrograde. Ją baigė 1916
metais ir buvo pakeltas karinin
ku ir tarnavo Gudijos fronte.

Kilus Rusijos revoliuciiai bu
vo vienas iš Smolensko lietuvių
bataliono organizatorių. Smo
lensko lietuvių batalione tarna
vo iki bolševikai jį išardė. Per
ėjęs rusų - vokiečių frontą grižo
į Lietuvą ir 1918 m. gale Vil
niuje įstojo į Lietuvos kariuo
menę savanoriu. Tarnavo Kau
no ruožo geležinkelių komendan
tu, Virbalio ir vėliau Kauno ge
ležinkelių stoties komendantu,
vyr. leitenantu. Pasibaigus ne
priklausomybės kovoms 1922
m. išėjo i atsargą ir įstojo į policiios tarnybą — Tauragės po
licijos nuovados viršininku. Tais
pačiais metais vedė Mariią Vaišnytę. Netrukus iš policijos perėio į teisininko darbą ir ėjo įvai
rias pareigas Lietuvos teismų
sistemoj: Tauragės teismo tar
dytoju, Skaudvilės apylinkės
teismo teisėju ir Panevėžio apyi linkės tardytoju. Pirmosios ra
sų okupacijos metu buvo atleis
tas iš tarnybos ir į savo seną
A. a. P. Gureckas
sias pareigas grižo Laikinąja!
vyriausybei atstačius Lietuvos
AR FORDUI APSILANKIUS... valstybinę administraciją.
Antrą kartą rusams veržian
(Atkelta iš 3 pusi.)
tis į Lietuvą, karo suirutės buvo
stambią ūkinę bei karinę para atskirtas nuo šeimos ir liko Lie
mą Š. Vietnamui ir Vietkongui, tuvoj. Slapstėsi keisdamas savo
jie remia arabų kraštus kovoje gyvenamas vietas ir darbus. Pa
prieš Izraelį, pagaliau Kremlius galiau liko dirbti paprastu dar
su parama skuba padėti ir Ku bininku Kazilų Rūdos durpynuo
se, vėliau buvo paskirtas į dur
bos Castrui.
pyno raštinę, kur išdirbo iki bu
Jei Sovietai tokios paramos vo atleistas kaip nedarbingas.
neatsisako, tai JAV politikai bei
Sūnaus Algimanto pastango
ūkinio gyvenimo specialistai su mis, tarpininkaujant žymiems
siduria su klausimu: jei JAV su amerikiečiams, 1961 m. buvo iš
sitartų Sovietams teikti stam Lietuvos išleistas p&s savo šei
bią paramą ūkyje, kaip gi rea mą į JAV.
guotų krašto viešoji nuomonė?
Porą metų gyveno sūnaus šei
Ar ji galėtų būti abejinga? Var
moje
New Yorke ir dirbo Balfo
giai.
tarnautoju.
Išsitarnavęs pensi
Ar yra prasmės stiprinti So
ją,
persikėlė
gyventi pas žmoną
vietų Sąjungą, kuri vėliau žy
miai pajėgesnė ūkiškai (ir ka į Waterburj, kur išgyveno iki
riškai) savo galią panaudotų mirties 1970 m. balandžio 9 d.
prieš Vakarus?
Palaidotas 13 d.. Paskutines re
ligines
apeigas atliko kun. Fe
Neigiami padariniai ir ūkio
liksas
Gureckas,
kurs drauge su
atžvilgiu
savo seserimi dr. Ona BakaitieAukščiau minėtos kliūtys bū ne buvo atvykęs į savo dėdės
tų pašalintos, jei artimoje atei laidotuves. Lietuvių bendruome
tyje santykiai tarp Sovietų ir nės ir Waterburio lietuvių vi
JAV žymiai pagerėtų. Bet bent suomenės vardu atsisveikinimo
dabar, stebint Rytų bloko nuo kalbą prie kapo pasakė J. Bra
taikas, to nelauktina.
zauskas.
Daug lemia ir grynai ūkio ap
Liūdinčią velionio žmoną Ma
skaičiavimai. Jei seniau JAV
riją
guodžia jos brolis Antanas
pramonininkai vengė talkinin
Vaišnys,
kurs ten pat Waterkauti Sovietams, tai viena prie
būryje
gyvena
ir daugybė jos
žasčių buvo ta, kad, jei Ameri
gerų
ištikimų
draugių.
K.F.G.
ka rems rusus, jiems gaminant
daugiau ir pigesnių ūkio gami
nių, tai neigiamai atsilieptų pa
saulio rinkoje, rusams varžan
tis su amerikiečiais.
Mintis, kad kai kurių ameri
kiečių nuomone ūkiniai mainai
tik pagerintų politinius saitus,
atmestina, nes ir anksčiau bu
vusi tokia talka nesugebėjo at
šaldyti šaltojo karo ar Sovietų
nepasitikėjimo Vakarais.
Ūkinių ryšių su rusais šalinin
kai nurodo Kinijos pavyzdį. JA
Valstybės su komunistais kinais
prekiauja ir tai nesukėlė dides
nių visuomenės protestų.
Dėlto dabar laukiama galu
tinio Fordo įmonės sprendimo.
direktorius Robert Mayo
Jei jis bus teigiamas, bus ženk Biudžeto
kalba spaudos atstovams Washlas, kad nebojama įvairių kliū ' ingtone, kad prez. Nixonaa siūlo
čių ir ryžtamasi ūkiškai remti i padidinti gazolino mokesčius kovai
PUftUS.
...__ ,______ I SFM6 užtMliaiį lėšoms telkti.
Biografines žinias apie velio
nį padavė jo sūnus Algimantas
Gureckas — žinomas mūsų vi
suomenininkas, dabar tarnau
jąs Oentraliniame Pašte, Washington, D. C.
Petras Gureckas įgimė 1890
GMMH

IŠNUOMOJAMA — FOR

KENT

REAL

ESTATE

CLASSIFIED GUIDE

Marąuette parke išnuomojamas 3 Parduodamas 5 kamb. namas, gra
kamb. butas dirbančiai, rimtai mo ži apylinkė, netoli ežero, Union
teriai Skambinti nuo 3 vai. iki 8 Pier, Midhigan. Skambinti (616)
vai. vak. Tel. RE 7-1431
(616) 469-0300 arba 616) 469-2943
—
Dr. Farina.
BUTAI
rinktiniams nuomininkams.
Best Agency. 2925 W. 03 PR 8-U032
Nelaukit užsiregtstruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus.
Savininkai kreipkitSs d61 pa
tarnavimo nemokamai.

MISCELLANEOUS

Geram stovy puikus 6 kamb. ENPERILNCED GAKDENER
moderniškai įrengtas mūr. “oetaFOR GARGĖ COUNTRY CLUB
gon” bungalow. Apyl. 62 ir Cali
IN FLOSSMJOOR, IEGINOIS
fornia. Tuoj galima užimti. Kreip Excell. Company Benefits and Conditions. Apply —
tis į savininką tel. 737-75**56 po
IDLEWILD
COUNTRY CLUB
6 v. v.____________________________

PRIEŽASTYS PIRKTI
JEIGU JUMS REIKIA
Apie $8,000 pajamų. 4 butų. 3-jų
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, metų liuksus mūras Marąuette pke.
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus Rimtas pasiūlymas. Kaina $65,000.
dvarus,
gražus 8 kamb.
mūras
dina tokius dalykėlius gražiai, grei Marąuette pke. $20,000.
tai ir prieinama kaina.
Prie Ford City
naujas "ranch’’

DRAUGAS
4545 VVest 6Srd Street

CHICAGO, ILLINOIS 60629

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, Gyvybčs
sveikatos, biznio
automobilių.

Patogios išsimo
kėji mo sąlygos.

mūras. Platus lotas. Garažas. $22.000.
Tvarkingas apartmentinls , mūras
prie Jaunimo
centro. Apie $11,000
pajamų. Įmokėti $15,000. Visa kai
na $45,000.
2-jų butų tvirtas mūras Marąue
tte Parke. Naujas gazu šildymas. 2
auto garažas. $28,000
4 butų mūras su bizniu, 2 auto
garažas. Naujas gazu šildymas. Mar
ąuette pke. $43,400.

VALDIS REAL ESTATE
NAUJOJ

Prie Maria Hlgh — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb.
12 metu senumo.
$37,900.
Pelningas
biznis — taverna
su
restoranu. Trumpos valandos tr tik
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
a# dienas atdara. Mūr. namas su buSIUNTINIAI Į LIETUVA
Tu. $21,000.
Prie 63 ir Rockwell 5 kamb. bunGerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do- galow. Garažas. $16,500.
ler. certifikatai, maistas, akordeonai.
2008 W. (SVth St., Chicago, BĮ. <10029
TF1.FF. WA 5-2787

VAINA

REALTY

2517 W. 71st St. —- RE 7-9515

COSMOS PARCELS EXPRESS '
(T.lcensed bv VNESHPOSYT.TORO)
2501 W. <19th St., Chicago, BĮ. 00029
3333 S. Hnlsted. Chicago. BĮ. 00008
,
Tel. ,WA 5-2737; 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas, automo !
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais
i
tas, doleriniai CERTTFTKATAI.
F. Žukauskas

EXCELLENT IMMEDIATE
OPENING-

MAINTENANCE
JANITORIAL

8i

HELP VVANTED — MOTERYS
Exoellent Iimmediate Opening !

OPPORTUNITIES

NURSING SUPERVISOR

This 60 bed hospital will pay a
pramium salary for both a superFull
time,
good
salary,
age
no
bar

UI.
rier. Congenial surroundings and visor and an assistant supervisor
Excellent Immediate Opening !
working conditions:
Steady em for the 3 p-m. to 11 p.m. shift and
the 11 p.m. to 7 a m. shift. Mušt
ployment.
— For —
be registered nurse with supervisoSOUTH CENTRAL BANK
ryi experience. Mušt be eligiblė for
GENERAL PRACTITIONER
555 VVest Roosevelt Road
registration in the State of Texas.
Opportunity to build own practice
PHONE — 421-7100
Permanent Position.
in a amall pleasant University
If interested, call
town. Offices and examining room
collect to Administrator
will be provided in the Hospital at
no charge.
HALL-BENNET MEMORIAL
HOSPITAL
VVEAKLEY COUNTY HOSPITAL
Big Springs, Texas 79720
Martin, Tennessee 38221
3rd Shift
Phone — (915) 267-7411
Phone — (901) 587-3177

INJECTION
MOLDING
SUPERVISOR

DĖMESIO

7051 S. Washtenaw Avė. RE 7-7200
Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re

HELP VVANTED — VYRAI

19200 DIX1E HIGHVAY
Tel. — SY 8-4927, Flossmoor.

VIETOJ

J. BACEVIČIUS
zidencija su 4 mieg. Gazo šildymas.
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233 $26,900.

SIUNTINIAI Į LIETUVA

HELP VVANTED — VYRAI

REMONTUOJU: MŪRĄ, (tuckpointing), STOGUS ir RINAS.
TELEF. — 268-8733

Rapidly expandtng Plastlc Injectlon
Molding
plant seleeting an
effective operating team. If you are
ąuolified, energetic & bursting for a
Challenge,
join
our
Progressive
organization

N 0 W
Steady Employment, Hoapitalization,
Insurance & other Diberal Benefits.

MISCELLANEOUS

PHONE (914) 948-5457

TIROS PLASTICS CORP.
STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus.

Petrauskas Builrfers & Co.

543 Tarrytovvn Road
VVHITE PLAINS, N. Y.

REAL ESTATE
SALESMEN

Tel. — 585-5285
4 butai. Mūr. 3 po 4 kamb. Ir 7
kamb. Į vakarus nuo Kedzie. 10
metų. 50 p. sklypas.
Mūr. 2 po 5 kamb. su
(rengtu
skiepu. Central, šildymas. 2 auto ga
Full or part time — experienced.
ražas. Modernus ir švarus. Brighton
Pke.
Seniausia "Lietuvių Radio Pro
Mušt likę money — and be
Mūr. hungalow. 6 kamb., Įrengtas
skiepas. 60 ir Franclsco.
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
aggressive.
lįi aukšto. 6 ir 5 kamb., erdvūs WLYN, 1360 bangos, veikia sek
butai. Modern. virtuves ir vonios,
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai
Prie pat Marijos mokyklos.
po pietų — perduodama vėliausių
Insurance — Income Tax
3118 VVest 59th St., Chicago
pasaulinių žinių santrauka ir ko
Notary Publlc

RADIO PROGRAMA

ARCHER REALTY

CUEAN1NG VVOMAN
Lady to clean offices. durihg daytime
Office hours elther % days or 2 to
3 days per weok. Steady work

VVARRFN BARR STJPPLY CO.
.150 N. Jefferson St., Chicago, BĮ..
TKL — 203-7860
Mr. C(M>k

HIGH SCHOOL
GRADUATES
Excellent opportunity to get in on
the ground fioor vvith the nevv
Chiiago Office of th» Natiou’s Largest Credit Reporting Firm as a
Credit Ule Reporter.

CALL OR APPLY DIRECT

T.R.W. CREDIT DATA CORP.
775-8500 6022 W. Touhy
Cooks, Bus Boys, Dlshvvashers,
VVaitresses and Hostcsses
24 Haur Ręstai! raut
Pletvsc apply in persou —

DENNY’S RESTAURANT, INC.
Ask for JIM KASL
mentarai, muzika, dainos ir Mag10 E. ROOSEVELT
dutės pasaka.
Programą veda
PHONE — 471-0770
(Roosevelt at Ardmore)
2737 W. 43rd St, CL 4-2390 Steponas J. Minkus. Biznio reika
VILLA PAllK, Illinois
lais kreiptis į: Baltic Vlorists — MAINTENANCE MECHANICS
NAMŲ PIRKIMAS —
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.
*HEL,P wantjedTJ7^
Career opyortunity
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Broadway, So. Boston, Mass. Tel■ n i n ms
n ■■■■ ym r
.o
n— r —
Rapidly expanu,ng Plastic Injection
Butų nuomavimas — Income Tax AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii
molding plant seleeting an effective GENERAL OFFICE
Notariatas
Vertimai
dienraštis Draugas.
operating team. If you are ųuaiified,
APDRAUDŲ AGENTŪRA
energetic & bursting for a Challenge,
5 DAY WEEK{
join our Progressive organization
FREE HOSPITALIZATTON
N O W
FREE VACATION
Steady employment. HospitaJization
J.
BACEVIČIUS
ILLINOIS CABLE COMPANY
Pigiai dažau namus iš vidaus ir Insurance & other Liberal Benefits
6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233
lauko. Valau kilimus ir baldus.
3008 NO. CALIFORNIA
TEL. (914) 948-5457
Pilna apdrauda
Tvarkingas, teisingas ir greitas
TIROS PLASTICS CORP.
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
patarnavimas visais Real Estate
Perskaitę “Draugą“, duo
543 Tarrytovvn Road
reikalais. Be to, veikia Notariatas.
kite jį kitiems pasiskaityti.
VVHITE PLAINS, N. Y.
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
HELP VVANTED — MOTERYS
mi Income Tax ir atliekami kitoki
SERENAS perkrausto baldus ir
patarnavimai.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
ŠIMKUS REAL ESTATE
dimai ir pilna apdrauda.
NOTARY PUBLIC
Rare opportunity in our Commercial Loan Department
2047 VV. 671h Place — VVA 5-8063
4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450
as Secretary to the Vice-President

ŠIMAITIS REALTY

C O N T R A O T O R S

ii

CONSTRUCTION
zz REZIDENCINIAI, E
g
KOMERCINIAI,
E MEDICINOS IR
E
E | KITOKĮ PASTATAI s
1
MOT W«fc «Nh
TeL HE 4-74831

BE LL REALTY

DAŽYMAS
MOVI N G

■ Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus vtsu rūšių namo apšildymo
pečius Ir
alr-oondltlonlng —
naujus Ir senus namus. Stogų
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus
dirbti mieste bei užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai Ir ša
kningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

SECRETARY

RICHMOND AUTO SERVICE

7 kamb. 20 metu, švarus
mūr.
2934 West 63rd Street
bungalovv
prie 71 Ir Sacramento.
Dvigubas
garažas.
Daug
priedų.
Ga Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas.
DOMAS ŽUKAUSKAS
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
HEATING
8HFET METAIi
siūlymas.
4444 B. Western. Ohicago •. HL
5 H kamb., 16 metų mūr. bunga toro patikrinimas. Vilkikas.
Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3353
lovv prie 71 Ir Homan. Įruoštas rū
Telefonas VI 7-S447
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis
sys.
Garažas.
Galit
greit
keltis.
'..----'i-'$27,500.
lįi aukšto, švarus mūr. 2 butai
— 6 Ir 5 kamb. Prie 67 ir California.
įruoštas rūsys. Garažas. $28,600. ar
ba pasiūlymas.
REAL ESTATE
5 Itamb. 15 metų “ranch” stiliaus
Įsteigta prieš 49 metus
mūr. namas. 84 Ir Kedzie. $23,000.
Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus
PIETVAKARIUOSE — Mūr. 4-ių
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck
butų po 4 kamb., po 2 miegamus.
pointlng“. Pilnai apsidraudė- Visa*
2 maš. garažas. Geram stovy. Ge INCOME TAX — NOTARIATAS darbas garantuotas.

a

Experience in a latv office or loan department dcsirable.
EXCELLENT SALARY AND WORKING CONDITIONS.

CALL JOHN JONĖS — 769-2000

BANK OF RAVENSWOOD
1825 W. Lawrence Avė., Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.

LEONAS REAL ESTATE

ra nuoma.
GROEBE REALTORS.

IMIGRACIJA

238-8100.

Remkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Tel. — LA 1-6047

2735 W. 71st St. — TeL 925-6015

Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kūrino laiku.

Rcmkite “Draugę”.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

REAL E STATE

ir kitus kraštus

DĖMESIO!

................

DRAUGO

KNYGYNO

siunčiamas nemokamai kiekvienam,
paštu ar telefonu — LU 5 9500.

KATALOGAS
kas tik jį

nžalsako

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir
sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspausdin
tas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių aglų kal
ba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, kurias galima
gauti DRAUGE.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

SALES ■ KORTGAGES ■ (MNAGEIIENT

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai,
stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas ir taisymas.

I.
Member of M.LJ5.

ALEX

SATAS —REflhTOR

MIGLINAS

VALO M E
KILIMUS IR BALDUS

RUGSĖJO
SESTADIENIS
premijuotas romanas

Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu
gilumu ir šviežiu artumu aprašo

Krautuvė Marąuette Parke
2346 VV. 69th St — Tel. 776-1486
Namų teL —• PR 6-1063

Mato Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TeL OL 6-2233
—l
Turime šimtus namų Bertvyne, Cicero], Biverside, La Grange Park
tr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.

:im:-

r1

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET

TEL 471-0321

BIRUTE
PŪKELEVICIŪJĖ

MARQUETTE
GARBAGE

DRUMS

PARKO

lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu.

WITH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal. Free delivery

Knyga gaunama „Drauge“ ir pas platintojus

5622 S. Racine, 434-1113

Kaina — $5.00

rros su lava buvo išsiveržusios
ir gyventojus išgąsdinusios. Ne
toli kalno yra geologinė stotis,
kuri seka Vezuvijų, kad galėtų
laiku perspėti žmones. Ir lietu
viai mokslininkai studijavo Ve
zuvijų. 1933 m. į kraterį buvo
nusileidę S. Kolupaila, A. Bendorius ir A. Bistrickas.
Pompėja

Grand Junction, Colo., vėjui nuvertus cirko

palapinę, iš

NEAPOLIS IR JO GROŽYBĖS
Miesto istorija, meno paminklai, atkasti senovės miestai
g. VENCKUS, S.J.

Kas atvažiuoja j Romą, ap
lanko ir Neapolį. Nėra toli, apie
230 km. Važinėti po svetimus
kraštus įdomu. Kas turi pinigų,
tam nėra suniku. Prisidėk prie
turistų grupės, tave įsodins, lėk
tuve gerai pavaišins, atvykus į
viešbučių kambarius viską rasi
paruošta, valgiai užsakyti. Ry
tą turistų autobusas su įvai
riomis kalbomis kalbančiais va
dovais pavažinės paaiškins, vėl
parveš namo. Tai viena turistų
rūšis. Kita turistų grupė, kuri
važinėja po visą Europą ir Ameriką, yra mažiau pasiturin
tieji. Sužinojau, kad kai kurie
ir mūsų lietuviai seminaristai
bei studentai važinėja po Ispani
ją, Prancūziją, Vokietiją, Aust
riją. Nuvažiavo net iki Graikijos
ir Turkijos. Jie mažai teturi pi
nigų, tik traukinio ar autobu
so bilietui, nes ten būtinai rei
kia mokėti, o valgo kas papuo
la, nakvoja jei ne traukiny ar
autobuse, tai traukinių ar au
tobusų stotyje, ant kietų suolų,
apsiausčiuką pasidėję po gal
va. Aš lenkiu prieš juos gal
vą. Didesniuųpe miestuose stu
dentų organizacijos turi taip
vadinamus užeigos namus. Dėl
nakvynės juose reikia su stu
dentų organizacijomis susitarti
ir gauti adresus. Kiti klierikai
man sakė, kad jie dažnai eina
į kleboniją, pasisako esą klieri
kai, parodo dokumentus. Klebo
nai juos priima, duoda valgį ir
nakvynę veltui. Kunigams yra
įsteigti specialūs namai, pvz.,
Paryžiuje — Fratemite Sacerdotal, kuriuose pigiai gali per
nakvoti.
*

valdytojai, platino mokslą ir
nepersekiojo krikščionių. Dabar
dalį karališkųjų rūmų užima
biblioteka, kitą dalį — meno ga
lerija ar muziejus. Šalia yra
Teatro San Carlo, kuris garsus
savo architektūra, operomis ir
koncertais. Yra žymus pastatas,
vadinamas Castel Nuovo, dar
vadinamas Maschio angioino,
pradėtas statyti dinastijos d’
Anjou karaliaus, XIII amžiuj.

bėra neatkastų vietų. Iš iškase DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gagužės mėn. 26 d.
B
nų susidarome labai gerą vaiz
dą, kaip anų laikų turtingieiji
romėnai gyveno, net sužinome
daug ir apie jų moralinį gyve
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
nimą. Yra gerai išsilikęs ir pro
1970 m. gegužės 25 dieną, sulaukęs 58 metų amžiaus, mirė
mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis
stitucijos namas (lotyniškai lupanare) su labai negražiais pa
veikslais kur paprastai mote
rų neleidžia, bet ir vyrams yra
dažnai uždarytas. To meto pa
goniškoji visuomenė dorybėmis,
A. A.
ypatingai skaistybe, mažai tesi
rūpino. Tačiau brangino kariš
ALGIRDAS JAKSEVIČIUS
kos drąsos dorybę. Net pačių
Y O K S H A
gladiatorių kovos buvo tam tik
Gyveno
7255
South
Framcisoo Avenue, Chicago, Illinois. .
ir palaikomos, kad romėnas ne
bijotų kardo ir kraujo.
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose, Amerikoje išgyveno 15 m.

Pompėjos miestas buvo už
piltas karštais pelenais, bet la
va taip toli nenuėjo. Pelenų
sluoksnio storumas siekė 5 met
rus. Herculano miestas arčiau
prie Vezuvijaus; ten krito durnb
las. Kadangi pelenai ir dumblas
Dar pridėsiu kad aplankiau
buvo labai karšti, gerai išdezinfkiavo ir aklinai uždarė, todėl domininkonų bažnyčią ir jų vie
visikas, kas buvo viduje, labai nuolyną. Bažnyčia meniškai įgerai išsilaikė, nesupuvo. Ant ruošta. Aplankiau šv. Tomo Ak
Herculano
užkrito Vezuvijaus viniečio celę, kurioje jis gyve
900 žmonių sužeista 77.
dumblų apie 30 metrų storumo. no. Ten dabar yra koplyčia. Ga
Kasinėjimas buvo pradėtas 1748 lima matyti ir skambalą, kuris
buvo užėmę 1139 m. Vokiečių
metais ir dar nebaigtas — te jį į pamokas šaukdavęs.
dinastija perėmė valdyti 1194
(Hoenstaufeno arba švabijos).
Žymiausias valdovas buvo Frid
richas II (1215 — 1250).
A.-Į-A. VERONIKAI ČIČELIENEI,
1266 m. prancūzų dinastija,
p. Elenos Leonienės mamytei
d’Anjou, perėmė sostą. Bet il
giausiai Neapolį valdė Ispanija,
Lietuvoje mirus,
mielus kaimynus ELENjj ir PAULIŲ LEONUS ir jų
kuri skirdavo savo vicekaralius.
Karalystė vadinosi “ręgnum
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
utriusąue Siciliae”. Ją sudarė
ONA PRUNSKIENE
Neapolis su pietinėmis Italijos
ANELE PRUNSKYTE
žemėmis ir Sicilijos sala.
ONA IR ALBINAS GABENAI

Neapoly gyveno garsūs rašy
tojai Petrarca ir Bocaiocio, ku
rie su Dante yra vadinami “tri
mis karaliais” (Tres coronae).
Bocaccio mokinosi Neapolyje
(apie 1330), o Petrarca gyveno
Mieste 237 bažnyčios
Neapolyje kaip popiežiaus at
Bažnyčių Neapolyje yra 237. stovas.
Reikia stebėtis, kad senovėje
Capri sala
mėgo statyti daug bažnyčių.
Iš Neapolio į šią salą reikia
Kas jas pripildė? Be abejo, bu
laivu plaukti apie vieną su puse
vo didelis pamaldumas, veikė
valandos. Salelė 6,25 km. ilgio
vienuoliškos draugijos. Dabar
ir 3 km. pločio, apie 10,000 gy
kai kurias bažnyčias perleidžia
ventojų. Garsi Grotta Azzurra
kitiems kultūriniams reikalams.
Nepaprasto
grožio
katedra — Mėlynoji grota, į kurią, lai
vely prigulus, galima įlysti. Ne
(Duomo), garsi šv. Januarijos
paprasto
grožio gamtos vaizdai.
koplyčia. Už altoriaus mačiau
Yra
kita
sala — Ischia, toliau
ampulą su jo sukrešėjusiu krau
nuo
Neapolio.
Ten nebuvau.
ju, kuris du kartu metuose (ge
gužės ir rugsėjo mėn.) pasidaro
Vezuvijus
skystas. Retai esu matęs šven
Šis kalnas yra 10 km. nuo
tąjį, kuris mylimas ne tik visų
Neapolio. Aukštis 1303 m. Kra
žmonių, bet ir miesto, kaip to
terio skersmuo 750 m., gilumas
kio. Visi prašo to šventojo ap
100 m. Yra mažesnis krateris,
saugoti juos nuo trijų dalykų:
kuris smilksta, “verda” lava.
nuo bado, maro ir Vezuvijaus.
63 metais po Kr. ugniakalnis
Žmonės tikrai tvirtina, kad šven
pradėjo stipriai veikti. 72 me
tasis esąs tiek kartų sulaikęs
Vezuvijaus lavą prie miesto var tais. rugpiūčio 24 d. sprogo už
akęs vulkano krateris. Milžiniš
tų.
kos masės pelenų ir dumblų pa
Neapolio politikos gyvenimas sikėlė ir užnešė Pompėjos ir
ra labai įvairus. Buvo daug sve Herculano miestus. Nuo to lai
timų valdžių, buvo daug suki ko Vezuvijus nuolat veikia. Delimų prieš grobikus. Vienas to vynioliką kartų didžiausios lieps
kių sukilimų vadinamas Sicili
jos mišparais. Tai buvo masinis
sukilimas prieš prancūzus (1282
IH.30). Kadangi tai įvyko per Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
Neapolis
mišparus, todėl sukilimas yra
ir kitokioms progoms
Šioje žavingoje vietoje jau vadinamas Sicilijos mišparais.
GUŽAUSKŲ
kelis šimtus metų prieš Kristų
Beveriy Hills Gėlinyčia
Normanai, veikdami iš Pran 2443 YV. «3rd Street. Obicago, IUinois
apsigyveno graikai ir tą vietą
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834
pavadino “Naujuoju miestu”. cūzijos Normandijos, Neapolį
Šiuo metu Neapolis yra didelis
uostas, antrasis po Genuos. Ja
me sutelkta daug pramonės. Ta
čiau niekas nevažiuoja į Nea
polį pamatyti kiek čia yra ma
karonų ar žuvų fabrikų, bet
domisi jo menu. Jo menas be
veik išimtinai krikščioniškas.
Kai kurie pagoniško meno pa
minklai atlaikė 1000 -1500 me
tų. Tai laiko apgriautos viso
kios statulos, kai kurios be gal
vų, kitos be rankų ar be kojų.
Reikia turėti gerą vaizduotę jų
senajam grožiui atstatyti. Krin
ta į akis, kad senieji meninin
kai mokėjo žmogaus kūno gro
žį labai išryškinti; moters gro
Senoji Neapolio pilis.
Nuotr. J. Venckaus
žį, vaiko bruožus ar vyro vy
riškumą, kur pasireiškia jėga,
drąsa, jaunystė; moteryje —
H I G H
R A T E S
švelnumas, kuklumas. Jie tą
Paid Q n a r t e r 1 y
žmogaus kūną nedangstė, bet
5%
kažin kaip kilnino.
$5.000 mlnimum
PASSBOOKS
2 YEAR OERTH’IOATE
Neapolis tapo Italijos miestu
5»/2%
tik 1860 m., kai Garibaldi jį
$1,000 mlnimum
$1,000 mlnimum
užkariavo ir prijungė prie Ita INVESTMJENT
BONUS PI*AN
1 YEAR CIUtlLI’ICATE
lijos karalystės. Yra labai gra
Savings Insured to $20,000
žūs karališki rūmai, kurie sako,
Higbest reserves
kad Neapolis turėjo kitus ka
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
ralius. Čia kurį laiką viešpata
4071 Archer Avenue
Chicago, Illinois 60632
vo arabai, kuria buvę neblogi

Nuliūdę: žmona, duktė ir sesuo.
Laidotuvių direktorius Donald Petkus, Tel. 476-2345.

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

Buv. Dainavos AnsambPo nariui Hanau stovyk
loje Vokietijoje,

A. 4- A. KAZIUI SELIOKUI mirus,
žmonai
TATJANAI, dukrai GRAŽINAI, ir sūnui ZE
NONUI, bei kitiems giminėms, reiškiame gil’ą už
uojautą.

M. L Krasauskai, P. D. Griganavidiai,
A. Smilga, A. Sto&kus, A. Dzimnas

-TĖVAS

A. -j- A.
ONAI GRIGANAVIČIENEI
mirus,

IR

SŪNUS -

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St.
Telef. GRovehlll 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-09

sūnums PETRUI ir ZIGMUI ir jų šeimoms reiškia
me gilią užuojautą ir kariu liūdime.

Jane, Juozas Daunoriai
ir Mama.

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

PETRUI GRIGANAVIČIUI
IR ŠEIMAI,
Motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžių užuo
jautų reiškia

Savininko

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

jfe
fofįų,

ląstų*.*“* * ***, :

-h iKfipifiriis ■

G. Ir A Armalial
P Palubinskas

GĖLĖS

6%

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona dr. Janina, duktė
Jūratė, sesuo Danutė Venclauskaitė, ir kiti gimines, draugai
ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Mąrųuette koplyčioje, 2533
West 71st Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 27
dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bu3 atlydėtas į švenčiausios
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

ttiilĮ <5 Y

3914 West lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklų Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef.
Buv, Lietuvos Policijos Tarnautojų,
Krivūlės pirmininkui

CEdarcrest 3-6335

klubo

E U D E I K I S

A. j- A.
KAZIMIERUI NACIUI mirus,

Laidotuvių Direktoriai
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID

žmonai URŠULEI, sūnui ZIGMANTUI, marčiai BEA
TRIČEI, Lietuvoje: sūnui VYTENIUI, marčiai SI
GITAI, anūkei JŪRATEI, broliams ANTANUI, PRA
NUI, JONUI, ir seseriai KASTUTE,I reiškiame gi
lią užuojautą.

Trys

Moderniškos

Koplyčios

4330 South Californla Avenue

Krivūlės Klubo
Valdyba ir Nariai

Telefonai: LA 3-0440 ir

LA

3-9852

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

MIIIIIUIIIilIUIIIIIIINIIOIIBIUIIIIIIIIM^

FRANK

ZAPOLIS

10% — 20%—30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnleu ir automo
bilio pas
320814 West 95th Street
Chicago, IUinois
Tel. GA 4-8054 ir «M ft-433*
meiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiuiuimiiN^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

^TEP. C. LACK IR SUNOS
fIdkGKAWTCnil

A. VILIMAS
M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa
— Įvairių atstumų —
823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

2424 W. 69th Street
2314 W. 23rd Place

Tek REpubUc 7-1218
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4348 S. California Avė. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. Lituanlca Avė.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Hahsted Street

Tel. YArds 7-19U

JURGIS F. RUDMIN
3318 S. Lituanica Avė.

Tek YA 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI., Tel. OL 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gflgiuSSe nafiti. 28 d.

re Lietuvių tautinių Šokių
instituto posėdyje nutarta su
kviesti tautinių

šokių

grupių

X A. a. Algirdas Jakševi- mokytojų suvažiavimą Chicago
čius - Jokša buvęs nepriklauso je, tautinių drabužių, šokių, mu
moje Lietuvoje tardytojas, mirė zikos, organizaciniams ir ki
po trumpos ligos gegužės 25 d. tiems reikalams apsvarstyti.
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Buvo
Suvažiavimą globoti ir padėti
sulaukęs 59 m. amžiaus. Bus organizuoti nutarta prašyti JAV
pašarvotas Petkaus koplyčioje LB Chicagos apygardos valdy
Marąuette Parke. Apie laidotu bos. Posėdyje dalyvavo: V. Vai
X Kun. Eduardas Abromai ves bus pranešta vėliau.
čiūnienė (Instituto garbės na
tis, Šv. Kryžiaus parapijos kle
x Dali. Leono Urbono tapy rė), L. Briaždienė, Br. Jameikiebonas, išvyksta į Romą dalyvau
bos paroda, vykusi visą savai nė, Br. Shotas, Ir. Šilingienė ir
ti Kankinių kapdyčios šventini
tę Čiurlionio galerijoje, uždary pakviestas LB čikagiškės apy
mui, liepos 7 d. I3tu juo vyks
ta praėjusį sekmadienį. Apie ry gardos valdybos pirm. J. Jasai
ta: S. Kutz, P. Phillips, W. Notis.
meikos, G. Paluch, A. Kavenie- šium su šia paroda dailininką
ištikusias sėkmes ir nesėkmes
nė, J. Kriaučiūnai, Anne, JeaX Už pavergtuosius brolius
plačiau bus ateinančio šešta
nne ir Sharon Ivins ir J. Kesuir
seseris įkalba jaunimo žygis
dienio kultūriniame priede.
laitis.
už tikėjimo laisvę. Lietuviško
X Lietuvių istorijos draugi jaunimo organizacijos, įsijun
X JAV LB centro valdybos
nariai Bronius Nainys, kun. Jo jos valdybos posėdis šaukiamas gusios į žygį, stengiasi supažin
nas Borevičius, Jonas Kavaliū gegužės 27 d., trečiadienį, A. dinti laisvojo pasaulio jaunimą
nas, Anatolijus Kairys ir Povi Rūgytės bute, 6547 So. Washte- su jaunimo padėtimi pavergta
las Žumbakis kandidatuoja į mw Avė., Chicagoje, 7 vai. v. me pasaulyje ir nori nusiųsti de
JAV LB VI-tąją tarybą Chica- Po to ten pat 8 vai. vakaro bus legaciją pas
Šventąjį Tėvą,
gios apygardoje. Tarybos rinki Jono Damausko paskaita: “Pa kad laisvasis pasaulis sužinotų
senosios Lietuvos apie komunistiniuose kraštuose
mai įvyks birželio 6—7 dieno skutinieji
mis.
valstybės 25-ri metai ir Rusi be paliovo vykdomą religinį,
X Pulk. R. Vandervort, JAV jos Kotrynos n-sdos agresija”. ypač jaunimo persekiojimą. Mū
senato ir kongreso ryšininkas,
X Krist. Donelaičio lit. mo sų jaunimo baisas turi pasiekti
atvyksta į Lietuvos okupacijos
kyklos iškilmingas mokslo me laisvojo pasaulio jaunimą ir lais
30 metų sukakties minėjimą ir
tų užbaigimas įvyks birželio 6 Vėjo pasaulio spaudą ir turi bū
dalyvaus Lietuvių tautos geno
d., 11 vai. ryto mokyklos audi ti išgirstas pavergtoje Lietuvo
cido parodos atidarymo iškil
torijoje. Tą dieną visi mokiniai jemėse. Numatoma, kad jis atveš
renkasi į mokyklą 9 vai. ryto.
X Lietuvių tautos genocido
JAV prezidento R. Nixono spe
Mokslo metai galutinai baigsis parodai paruoštas ir baigiamas
cialią telegramą.
birželio 7 d. su devintąja tra spausdinti vadovas — katalo
X Juozas Masilionis prane
dicine sporto ir dainų švente. gas anglų kalba. Vadove nę tik
ša, kad jis būvio Joniškio gim
nušviečiama paroda, bet kartu
nazijos mokytojas, bet niekad
pateikta
daug dokumentinės
nebuvo tos gimn. direktoriumi,
medžiagos susipažinimui su Lie
kaip klaidingai paskelbta vakar
tuvos byla.
dienos “Draugo” kronikoje. Tik
tiesa, kad joniškiečių suvažiavi
X V. D. šaulių kuopos su
me padarys tos gimnazijos ap
sirgus
bent kuriam nariui jį
žvalgą.
aplanko
ligonių lankymo komi
x šv. Kazimiero Lietuvių ka
sija,
įteikdama
kuopos vardu
pinėse šv. Mišios Kapų puoši
simbolinę
dovanėlę.
Mirusius
ma dieną bus atnašaujamos lie
šaulius kiekvienais metais kapų
tuviškai geig. 30 d., 10:30 vai.
lankymo dieną šauliai aplanko
ryto. Vyskupas Brizgys atna
kiekvieno mirusio šaulio kapą,
šaus Mišias už mirusius. Visi
papuošdami tautine vėliavėle.
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
Kaip tradicija ir šiais metais
ti.
gegužės
30 d. tuoj po pamaldų
X Lietuvių tautos genocido
kviečiami
visi šauliai rinktis
parodos parengimas ir išstaty
mas amerikiečių
visuomenei Marija Krauchunienė prie tauto- Prie Liet^U &v. Kazimiero kaAmerikos Lietuvių tarybai suda dailės parodėlės, kuri buvo sureng- pmių mažųjų vartų. Kampas
ro dideles išlaidas. Prisidėti prie ta Chicagoje pavergtųjų tautų Pulaski ir 111-os gv. Išten eis or
centro posėdžių metu.
ganizuotai aplankyti šaulių kaišlaidų padengimo kviečiama vi
X Tauragės klubas kviečia pus. Taip pat kviečiiamd ir ne
sa lietuvių visuomenė ir organi
visus
atsilankyti į rengiamą šauliai, bet. mirus'ų šaulių artizacijos.
X Jonas Jasaitis, JAV LB šūksmą gegužinę birželio 7, die- mieji. Aplankę lietuvių Šv. KaChicagos ąpyga.rdos’ valdybos n^’ Onos Bruzgulienės sode, zimiero kapines, važiuos į Taupirmininkas, Alt’os vald. vice- ^274 ”
S. Keane Avę., Willkow, tinęs kapines.
pirmininkas, gegužės 30 d. iš-1 ^PrinSs- BĮ., prie Tautinių kaX A. L. Montessori Vaikų
vyksta į New Yorką dalyvauti pūlių. Šokiams gros Kosto Ra nameliai, 2743 W. 69th St., jiau
Pradžia
pasitarimuose su latvių ir estų manausko orkestras.
12
v.
popiet.
(pr.) priima registracijas ateinan
atstovais organizuojamos infor
tiems 1970-71 mokslo metams.
macijos konferencijos reikalais.
X J Genocido parodos aka Informacijai skambinti
telef.
Suderinta pabaltiečių veikla in demijos vakarienė, įvyks birže 737-9376 arba 476-4999.
formacijos srityje, reikia tikė lio 13 d. 5:30 p. p. Sheraton
x Feliksas Sereičikas Brightis, kad duos geresnius rezulta viešbuty, pakvietimai gaunami
ton
Parko Balfo sk. pirm., bu
tus.
pas A. Rūgytę (6547 S. Washvo
sukvietęs
pas save talkinin
X Kun. B. Sugintas pasiun tenaw), tel. PR 6-3209.
(pr.)
kų
būrį.
B
umo kalbėta apie šiais
tė per Balfą už š. m. rugpiūčio
X Laumė Daumė, Stasės Va metais įvykstančią Balfo gegu
mėn. 920 dol. Vasario 16 d. g.
nagaitės
eiliuota pasaka, Juozo žinę. Susirinkusieji nutarė pa
$700, Salez. $200 ir Punsko g.
Kiburo
5-kiom
spalvom lietu rinkti daiktų ir prisidėti darbu.
$20. Išviso nuo 1952 m. iki šių
metų rugpiūčio 1 d. surinkta viškais gamtovaizdžiais, paukš
X Skaitytojai nepamiršta sa
čiais ir žvėreliais iliustruota,
200,828 dol.
vo dienraščio, kuris juos kas
yra puiki dovana vaikams, bai
X Zofija šešplaukienė iš Los giantiems mokyklą ar kita pro- 1 dien lanko ir savo aukomis jį
remia. Aukojo: po 3 dol. — J.
Angeles mums rašo: “Jūsų dien ga.
Aliošius, VI. Vaitekūnas, Fr. A.
raštyje
talpinami
vertinga
Knygą galima gauti “Drau
straipsniai visada suteikia man ge”, Marginiuose, pas Karvelį, Zailskas; Rimvydas Liutkus; po
daug džiaugsmo, naudos, jėgų
Naujienose ir pas leidėją 2534 2 dol. __ V. Galinis, D. Dulaiir kibirkštėlę vilties”. Ta pro
W. 40th Str., Chicago 32, BĮ., tis, J. Ankus, Ant. Žukauskas.
ga maloni skaitytoja prisiuntė
tel. VI 7-1693.
(sk.) Visiems nuoširdžiai dėkojame.
10 dol. auką spaudai paremti.
Dėkojame.

X Pianistas Mindaugas Ma
čiulis mokėsi pas žymius muzi
kos mokytojus kaip Ming Teherepnin, Julian Levitan & Dorothy Mendelsohn ir visų buvo
labai gerai įvertintas^ Jo piano
rečitalis įvyks gegužės 31 d.
4:00 vai. p. p. Jaunimo Centre.
Bilietai Marginiuose.
(pr.)
X Dovanos, kokių tik reikia
— aukso apyrankės, žiedai su
deimantais ir kt. gražiausiais
brangiaisiais
akmenimis, per
lai, aukso medalionai, sagės,
šveiaairų laikrodėliai, dramblio
kaulo ir kt. papuošalai. Didelis
gintaro žiedų ir kt. gintaro pa
puošalų pasirinkimas. Atvažiuo
kit ar skambinkit — Terra,
3237 West 63rd St., Chicago,
UI. Telefonas — 434-4660.
(ak.)

D. Lapinsko muzikines studijos

LIETUVOS KANKINIŲ
KOPLYČIA

popietė
Darius Lapinskas — daugelio
talentų žmogus: kompozitorius,
dirigentas, teatralas, o taip pat
ir sėkmingas muzikos pedagogas,
turįs gyvai veikiančią savo muzi
kos studiją, kurią gausiai lanko
lietuviškas atžalynas. Sekmadie
nį, Jaunimo centre, įvyko jau
ketvirtas šios studijos koncertas,
kuriam buvo duotas
įmantrus
vardas “Claire de lune”.
Mergaičių stovyklos pagelbininkės su kapelionu vėl laukia sugrįžtant
stovyklautojų liepos 19 d. iki rugp. 2-ros. Iš k. į d.: Danguolė Stončiūtė, Vida Sidrytė, Dalia Kavaliūnaitė, Onutė Kliorytė, Vida Čyvaite, Al
berta Astraitė, Marytė Idzelytė, ir kun. Rafaelis. Nuotr. V. Kamanto

IŠ ART! IR

TOL!

ARGENTINOJ

Lapinskas — išradingas. Šioje
popietėje buvo sujungtos net ke
lios meno rūšys: Pagrinde buvo
pildymas prancūzų kompozito
riaus Debussy (1862-1918) for
tepijono kūrinių, kuriems paly
dą sudarė skaitymas į lietuvių
kalbą išverstų prancūzų poetų
P. Claudelio, H. Michaux, Baudelaire ir kitų kūrinių ir drau
ge demonstravimas skaidrių iš
Debussy gyvenimo bei prancū
zų tapytojų darbų. Šį sudėtingą
uždavinį
Lapinskas gerai iš
sprendė scenos priešaky nuleis
damas lengvutę
permatomą
tankaus turklio uždangą, tarnavu
šią skaidrėms ekranu. Scenoje gi
gerai matėsi (elektros) “žvakė
mis” apšviesti fortepijonai. Kad
perilgai koncertas
neužsitęstų,
kai kuriuos Debussy kūrinius da
limis atliko keli mažieji pianis
tai. Studijoje yra per 30 moki
nių, nuo 5 iki 20 m. amžiaus.
Studija veikia jau ketvirtus me
tus. Debussy gyvenimo bruožus
perteikė ir prancūzų poeziją recitavo stud. M. S. Smilgaitė.
Skaidres rodė J. Smilga.
Su besikeičiančiais poezijos pos
mais ir vaizdais ekrane, keitėsi

VOKIETIJOJ
— Europos lietuvių kunigų
__ Uršulė Blumbergienė ir
Karolis Misiūnas atžymėjo savo studijinis suvažiavimas įvyksta
41 metų atvykimo į Argentiną Braunshardte gegužės 27 d. Pa
sukaktį ir 40 metų Šv. Cecilijos skaitą skaitys prel. dr. Ladas
“Mūsų
pastoracijos
chore dalyvavimo metines. Pa Tulaba
prasmė
'ir
uždaviniai
Pastoralis
žymėtina, kad Uršulė Blumber
gienė ir Karolis Misiūnas dai Migratorum Cuna teorijoj ir
nuoja šiame chore nuo pirmų praktikoj”. Jo konferentu bus
kun. Bronius Liubinas iš Kaijų jo įsikūrimo dienų.
serslauterno. Kun. Jonas Petro
— Monikos Baltrūnaitės ir šius iš Paryžiaus kalbės tema:
Popietės skyrimas vieno kom
Antano Masiulionio labai iškil “Liturgija ir jos vaidmuo mūsų
pozitoriaus kūriniams, daro kon
mingas vestuvės įvyko lietuvių pastoracijoje”, jam ko referuos
certą žymiai įdomesnį ir suaugu
parapijos bažnyčioje gegužės kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC,
siems, kurie turi progos geriau
mėn. 9 d. Povestuvinei kelionei iš Romos. Kun. Alfonsas Ber
susipažinti su to kompozitoriaus
jaunieji išvyko į šiaurės Ame natonis, OEM Cap, iš Dieburgo
kūryba.
riką, pradžioje apsistos Bostono kalbės apie kunigo socialiniai
Kai tiek daug jaunučių pianis
mieste.
tų, nelengva visus laiku surink
karitatyvinę veiklą ir mūsų pa
ti ir surikiuoti, todėl popietės be
— Mirta Dargužaitė Daujo storaciją. Koreferentas — kun,
veik pusvalandžiu pavėlavimas
Vaclovas
Šankia
iš
Hamburgo.
tienė lietuvių parapijos biblio
buvo suprantamas.
Kun.
Hermanas
J.
Šulcas,
SDB,
tekai padovanojo 'knygų.
J. Daugailis
iš Romuvos skaitys paskaitą,
— Jonas Martynas Daujotas tema: “Jaunimo pastoracijos
baigė šiais metslis universitetą 'galimybės mūsų sąlygose”. Jo
teisių fak. gaudamas teisininko j koreferentas — kun. Vingaudas
— advokato titulą. Jis yra vie J. Damijonaitis iš Buchschlago.
nintelis Mortos Dairgužaitės ir Dr. Jonas Norkaitis iš Pt'ittJono Daujotu sūnus.
garto referuos tema: “Pasau|
Mečiai mūsų pastoraciioje”, o
J. A. VALSTYBĖSE
jam koreferuos kun. Augusti
nas Rubikas iš Osteivhofeno.
Kun.
Kazimieras Senkus iš
Stuttgairto kalbės apie pa,gelmi
nes pastoracijos priemones bei
būdus ir jų panaudojimą. Jo ko
referentas — kun. d**. Petras
Celiešius iš Bad Woe”'ii«hofeno.
Pranešimus darys kunigai dr.
Vytautas Kazlauskas (Lietuviš
kasis Vatikano radijas) ir dr.
Juozas Vaišnora, MIC, (Šian
dieninės Lietuvos Bažnyčios pa Kazimiero ir Vidutės Totoraičių duktė, ■ gimusi kovo 11 d. buvo pa
dėtis) .
(ELI) krikštyta geg. 24 d. Šv. Vincento parapijos bažnyčioje, Springfield,

URUGVAJUJ

— Dr. Vytautas Klemas Jau
nas mokslininkas, 'gimęs Klaipė
doje, skaitys paskaitą Toronte
PLIAS
suvažiavime Vainikų
dienos savaitgaly tema: Mar
sas, laseriai ir leukemija. Erd
vių technologijos pritaikymas
medicinos
problemos.
Dr.
Klemas suvažiavimą supažin
dins su detalizuotu Pasaulio lie
tuvių mokslo draugijos projek
tu, kurį paruošė jo vadovauja
ma komisija.
— “The Green 'Oak” lietuvių
poezijos rinkinio anglų kalba,
kaip skelbia Voyager Press lei
dykla, laida išsibaigė. Knygos
apie lietuvius partizanus “Watrfare on the Amber Ooast” dar
esą galima gauti. Ši knyga gau
nama “Drauge”.

— Aukštuosius mokslus baigė,
išlaikydamas bal. 4 d. paskuti
niuosius odontologijos egzami
nus, Henrikas Vaitkevičius.

III. Mildos-Monikos vardu. Krikšto tėvai — Algis Norkevičius ir
Milda Idikaitė. Krikštijo kun. J. Kardauskas, MIC.

CH1CA60JE IR APYLINKĖSE
JONIŠKIO GIMNAZIJOS
50 METŲ MINĖJIMAS

ŠVARA BRANGIAI
KAINUOJA
Joniškiečių ir kilusių iš kai
Vienas bankas Massachu- myninių vietovių suvažiavimas
setts, Berkshire sugalvoję prisi įvyks gegužės 30 d., šeštadie
dėti prie miesto svarinimo. Ban nį, 7 v. v. Jaunimo centre. Kon
kas paskelbė, kad jis mokės po certo metu dainuos dvi žymio
vieną centą už kiekvieną surink sios solistės: Dana Stankaitytė
tą gatvėje bonką ar skardinę. ir kanadietė Gina Butkaitė Gyventojai tuojau ėmėsi darbo Čapkauslrienė. Akademijos me
ir surinko milijoną aštuonis tu kalbės dir. Juozas Masiliomis.
Minėjimo išvakarėse, penkta
šimtus tūkstančių įvairių bonkų,
už kurias bankas turėjo sumo dienį, 7 vai. v. įvyks joniškiečių
kėti 11.800 dolerių. Banko vai- i dainininkų parodos atidarymas
dininkas išsigando padaręs to-į Dalyvauja: prof. Adomas Varkias dideles išlaidas iš banko1 nas, Elena Gaputytė (gyv. Ankasos, ir tuojau atšaukė savo i glijoje - Londone), Ona Starnpasiūlymą švarinti miestą. Kl. kaitytė - Baiužienė ir Vladas

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,
pasaulyje garsiausioje vietoje,
jau baigiama įruošti.

Vaitiekūnas.
Sekmadienį 11 vai, pamaldos
Jėzuitų koplyčioje; 3 v. p. p.
pianisto
Mindaugo Mačiulio
koncertas.
Dėl vietų ir smulkesnių žinių
prašome skambinti
Teodorai
Gaškaitei - Lapinskienei telef.
847-3680. Kviečiama dalyvauti
visuomenė.
, K.
BRAZILIJOS VYSKUPŲ
KONFERENCIJA
Brazilijoje vyksta vyskupų
konferencija, kurioje dalyvauja
per 100 vyskupų ir monsignorų.
Konferencija svarbi tuo, kad
vyskupai nori itšstudijuoti baž
nyčios su vyriausybe bendra
darbiavimo galimybes.
Kl.

Neišvažiuokite atostogų
neįsigiję
novelių rinkinio

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

Aloyzo Barono
IŠDŽIŪVUSI
LANKA

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-tą DIENĄ
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA.

Niekas taip giliai ir nevienpusiškai nesupranta įvykio, net ir ne
laimingo, kaip Baronas.

Savo auką atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją.

Ir jis moka tai papasakoti.

RAŠYKITE:

LITHUANIAN

ir jaunosios pianistės. Svajonę at
liko Daina ir Guoda Antanai
tytės, Laura Nanesta, Vida Ma
čiukevičiūtė, Vita Radzevičiūtė
ir Rita Dapkutė, Gėlių šokį —
Laimutė Mikeliukaitė ir Lore
ta Zubrytė; Mažąjį negriuką —
Ramunė
Janušaitytė, Doctor
Gradus ad Pamasum — Benas
Noreikis; Serenadą lėlei — Kęs
tutis Dapkus ir Lisa Nanesta.
Mažąjį piemenuką — Linas Laurušonis ir Lilija Rekašiūtė; Golliwog’s Caketvalk — Regina Kiudulaitė; Claire de lune — Dalia
Gvildytė ir Rūta Norkutė, Šokį
— Vilija ir Rūta Rasutytės, Da
lia ir Rūta Garūnaitės, Regina
ir Laima Švabaitės, Rasa
Ka
minskaitė ir Algirdas Šilas, Ara
beską — Aušra Laurušonytė,
Mergaitę linų spalvos plaukais
— Daiva Valaitytė, Nakties tru
badūrą — Vida Miecevičiūtė;
Laivelyje '— Loreta
Plienaitė,
Feux d’artifice — Algimantas
Viktorą.
Visuose buvo jaučiamos pas
tangos tobulintis, o paskutinieji
parodė jau, kad jie ilgesnėse stu
dijose jau yra gražiai pažengę.

MARTYRS’

CHAPEL FUN3

2701 W. 68th St., Chicago, Illinois 60629

Vasaros stovyklas prisimenant. Čia matyti Lietuvių fronto bičiulių savaitės dalyviai Dainavoje. Pirmoje
eilėje kun. G. Kijauskas. SJ, dr. A. Musteikis, V. Baleišytė, R. Jautokaitė, dr. V. Majauskas, I. Pabedinskiene, M. Ambrozaitienė, V. Majauskienė, B. Nainys, D. Klimienė, dr. J. Girnius, dr. Antanas Kli

mas, J. Kueenas, P. Narutis.

Nuotr, K. Ambrozaičio

Knyga 233 psl., kainuoja 4.50

dol. Galima gauti DRAUGE ir pas
platintojus.

