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NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

— Popiežius Paulius VI-sis 
vakar oficialiai nominavo 27 
naujus kardinolus, įskai tant Bal 
t imorės arkivyskupą Lawrence 
Shehan ir Prahos (Čekoslovaki
joje) arkivyskupą. Dabar kardi
nolų kolegija tur i 103 narius. 

— Prezidentas Johnsonas va
k a r Kentucky universitete Lex-
ington, Ky., gavo teisių garbės 
doktoratą. Kentucky universi
t e t as y ra 100 metų senumo. Jis 
pasakė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybes tur i tikslą išlais
vinti žmones iš tironijos. 

Raudonoji Kinija nori patekti į Jungtines Tautas 

Lt. gen. Tran Thien Khiem, 40 
metų, Pietų Vietnamo ambasado
rius Washingtone. palaiko sukilė
lius, kurie lt. gen. Khaną pašali
no iš pietų Vietnamiečių kariuome
nės vado pareigų. (UPI) 

SAIGONAS. — Naujas kari
nis judėjimas vakar buvo paste
bėtas Saigono aerodrome ir ap
link jį, naujai Pietų Vietnamo 
karinei juntai spaudžiant lt. 
gen. Nguyen Khanhą, pašalintą 
iš ginkluotų jėgų vado parei-1 
gų, išvykti tremtin. 

Nepatvirtintos kalbos sklinda, i 
kad jauni generolai, nuvertę j 
gen. Khanhą, jau pradėję gin-1 
čytis. Pirmojo korpuso vadas j 
brig. gen. Nguyen Chanh Thi į 
ir aviacijos viršininkas brig. 
gen. Nguyen Cao Ky kovoja dėl 
valdžios. 

Kas naujo Pietų Vietname. Gali kilti naujas perversmas 

Ulbrichtas plaukia į Egiptą 
DUBROVNIK, Jugoslavija. — 

Rytų Vokietijos komunistų va
dovas Walter Ulbricht sekma
dienį išvyko į Egiptą vizito. Šis 
jo vizitas labai tempia Vakarų 
Vokietijos santykius Artimuose 
Rytuose. 

Vakarų vokiečiai prisibijo, kad 
šis Ulbrichto vizitas Kaire gali 
egiptiečių prezidentą Nasserį pa 
skat int i pripažinti Rytų Vokie
ti jos komunistinį režimą. P a t s 
Ulbrichtas taip negalvoja. Nas-
seris nepaiso Bonnos perspėji
m o : jei Kairas pripažins ry tų 
vokiečių komunistinį režimą, V. 
Vokietija nebeduos ekonominės 
pagalbos arba, net gali būt i nu
t r auk t i santykiai su Egiptu. 

Ulbrichto specialus lėktuvas 
nusileido Jugoslavijos pajūrio 
vasarvietėje ir ten j i s sėdo į R. 
Vokietijos laivą "Voelkarfreund 

Ginčas del lėktuvų 
LONDONAS. — Tarp Brita

nijos ir Kanados kilo nesusipra
t imas dėl lėktuvų. 

Kanada pardavė Indonezijai 
kroviniams gabenti lėktuvų, o 
Britanija gina Malaiziją nuo In
donezijos invazijos. 

Indonezų prezidentas Sukar-
no pažadėjęs sugriauti Malaizi
jos federaciją. 

Prieš neigiame požiūrį 
MASKVA. — "Pravda" ve

damajame straipsnyje perspėjo 
rašytojus liautis imti savo kury 
bai neigiamas sovietinio gyve
nimo puses. 

schaft" . Jį lydi aukšti komunis
tų pareigūnai . 

Laivas į Aleksandriją a t 
plauks trečiadienį ir Ulbrichtas 
važiuos t raukiniu į Kairą, k u r 
jį oficialiai sut iks egiptiečių pre 
zidentas Nasseris . 

Nasser is neatšaukė Ulbrichto 
vizito, nors Vak. Vokietija nu
t r aukė ginklų pr is ta tymą Izra
eliui, kaip reikalavo Kairas. 

Izraelis nepatenkintas šiuo 
kanclerio E r h a r d o žygiu. Izra
elitų ministeris pirm. Eškol pik
ta i a tmetė Bonnos pasiūlymą 
duoti Izraeliui pinigų už nepri
s t a ty tu s j a m 15 milijonų dole
rių ver tės ginklus. 

Nasser i s kaltina JAV 

KAIRAS. — Prezidentas Nas 
seris kal t ina Jungt ines Ameri
kos Valstybes, kad jos specia
liai esančios atsakingos dėl E -
gipto vaido su Vak. Vokietija. 

De Murville atvyko 
j New Yorkę 

N E W YORKAS. — Prancū
zijos užsienio reikalų ministeris 
de Murville. atlikęs trijų dienų 
vizitą Washingtone. vakar a t 
vyko į New Yorką pas Jungt i 
nių Tau tų generalinį sekretorių 
U Thantą. Jo vizito t iks las : 
kaip nors pradėt i derybas dėl 
Vietnamo. 

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle įsitikinęs, kad ginklu ne
galima laimėti Vietname, t ik 
derybomis, esą, galima pašalinti 
Vietnamo krizę. 

Kalbėdamas gausiai miniai 
Kaire, Nasseris sekmadienį tei
gė, kad Jungtinės Amerikos Vai 
stybės padariusios "tarptautinę 
konspiraciją", pristatydamos Iz
raeliui ginklų per Bonną, nes 
"nenorėjusios ta i padaryti vie
šai". 

Nasseris pasakė, kad Vaka
rų Vokietija buvusi JAV-bių 
spaudžiama prieš jos žmonių va
lią. Jis perspėjo, kad kanclerio 
Erhardo vyriausybė turi atsa
kyti už savo žygius. 

"Jei ji (Vakarų Vokietija) nė
r a nepriklausoma, tai mes ją 

Nauja karinė junta vakar il
goje distancijoje derėjosi su į 
gen. Khanhu. 

Trys ginkluotų jėgų tarybos 
nariai grįžę iš Dalat, kur jie 
buvo susitikę su buv. kietos ran 
kos vyru. Jie jam pasiūlė postą 
užsienyje ir paprašė išvažiuoti 
iš Pietų Vietnamo. 

Prašo sukviesti posėdį 
Kariniai vadai Saigone prane

šė, kad Khanh sutikęs pasitrauk 
ti, bet vėliau paprašė sukviesti 
ginkluotų jėgų tarybos posėdį, 
kuriame būtų aptarta jo ateitis. 

Gi gen. Thi, netekęs kantry
bės dėl Khanho užsispyrimo, 
ketina numesti parašiutininkų 
Dalat apylinkėje, 200 mylių šiau 
rės rytuose nuo Saigono. 

Kariniai vadai visą naktį ta
rėsi už barikadų Saigono aero
drome. 

Ginkluotų jėgų vyriausiu va
du paskirtas gen. Minh, kuris 
žinomas kaip "mažasis" Minh 

atskirti jį nuo maj. gen. Duong i 
Van Minh, arba "didžiojo" \ 
Minh, kuris 1963 metų lapkri
čio mėn. vadovavo sukilimui nu
versti prezidentą Diemą, kuris 
buvo nužudytas. Khanh pakei
tė "didįjį" Minh 1964 m. sau
sio mėn. 

Pietų Vietnamo ambasadorius 
lt. gen. Tran Thien Khiem džiau 
giasi gen. Khanho nuvertimu 
ir ragina jį išvykti iš savo kraš 
to. 

"Su Khanh mes negalime tu

rėti pastovumo, o be jo mes 
turėtumėm patvarumą". — pa
sakė Khiem JAV sostinėje. 

Bijomasi, kad gali įvykti nau 
jas sukilimas. Vietnamas — 
koks tai užburtas ratas. 

Raudonoji Kinija nori patekti į 
Jungtines Tautas 

Šiaurės Vietnamo komunisti
nė vyriausybė paprašė Prancū
zijos valdžią tarpininkauti, kad 
būtų pradėtos derybos su Pie
tų Vietnamu, žinoma. Jungtinių 

Tautų rėmuose. Raudonoj i Ki-
; nija žadanti palaikyt i ta iką piet-
| ryčių Azijoje, jei j i bus pr i imta 
į Jungtinių Tautų organizaciją. 

— Pietų Vietname politinė į-
tampa padidėjusi, gen. K h a n h u i 
nesutinkant išvažiuoti į užsie
nį. 

Vizitas 
TOKIO. — Tanzani jos (buv. 

Zanzibaro ir Tanganykos ) prezi 
dentas Julius N y e r e r e i r jo žmo 

; na vasario 21 d. p radė jo kelio
nę raud. Kinijos piet inėje daly-

Latvių įspūdžiai Rygoje apsilankius 

Pabrangs paštas 
LONDONAS. _ Stengdama

si subalansuoti biudžetą, Brita
nijos vyriausybė jau pakėlė ge
ležinkelių susisiekimo kainas. 
Taip pat numatyta, kad pagal 
naująjį balandžio mėn. biudže
tą bus pakeltos pašto kainos — 

REUTLINGENAS. — Vaka
rų Vokietijoje leidžiami "Balti-
sche Briefe" š. m. 1 n-ry panau 
dojo New Yorko latvių laikraš-

maišelius ar tinklelius pirki
niams. Tiesa, gyventojai jau tu
ri daugiau laisvės, kaip Stalino 

lio metų sut ikau savo seną pa
žįstamą, kuri dėvėjo d a r 1940 
m. įsigytą apsiaustą. Man aky-

laikmečiu, tačiau neapsieinama; se pasirodė ašaros. Išs ikalbėjus 
tyje "Laiks" paskelbtus latvių j be atsargumo priemonių, 
ekskursantų įspūdžius iš pernai j vienas ekskursijos dalyvių apsi-
rudenį įvykusios JAV latvių eks Į lankė pas savo giminaitį, šio 

"Ar 

tokią ir laikysime, turėdami su j laiško pasiuntimas viduje bus 
j a reikalų", pasakė Nasseris". ! nebe 3, bet 4 penai. 

kursijos į Rygą. Kiekvienas eks 
kursijos dalyvių už kelionę lėk
tuvu į Rygą ir atgal, pragyve
nimą bei įvairias išvykas turėjo 
sumokėti po 873 dol. Rygoje jie 
buvo apgyvendinti grupėmis po 
2 - 4 asmenis Riga viešbutyje 
(anksčiau Hotel de Rome). Sve
čiai stebėjosi, kad viešbutyje ne 
buvo tualetinio popieriaus i r 
kad eidami apsipirkti rygiečiai 
paprastai pasiima popierinius 

pirmasis klausimas buvo 
tavęs niekas nesekė?" 

Pagal latvių pasakojimus, 
šiandien Rygoje įmanoma be
veik viską įsigyti, netrūksta ir 
maisto produktų. Tačiau jau 

Kai! paaiškėjo tikroji p a d ė t i s : pažįs
tama dirbo kaip va ly to ja vieno
je įstaigoje ir per mėnes į uždi rb 
davo 35 rb. Krau tuvė je aps iaus
tas kaštuoja nemažiau kaip 76 
rb. Tad apskaičiuokite kiek il
gai tenka taupyt i , pagal iau, j u k 
žmogui tenka ir va lgy t i ! " 

Visi Rygoje su t ik t i la tvia i vie 
klausimas, ar tai visiems priei- j nu balsu pripažino, k a d iš lais-
nama, ypač. kai palyginus su j vųjų Vakarų į tėvynę siunčiami 
atvykėliais rusais rygietis atsi- i paketai reiškia labai didelę pa
duria parijo (žemosios kas tos ' ramą, nors sovietų įs ta igos de-
žmogaus) būklėje. Vienas JAV j da pastangas tų s iuntinių re ikš-
latvis papasakojo: "Po dauge-

Atstovų Rūmų pirmininkas gina 
VVASHINGTON, D. C. — Sep 

tyniasdešimt vienas JAV kon-
gresmanas vasario 16 d. pasakė 
kalbas Lietuvos nepriklausomy-. „ 
u- ii - • * * i ' t ebėra arrieztoie Sovietų kontro 
bes atkūrimo proga. A t s t o v ų , . s J * 
Rūmų pirmininkas John McCor Je 

McCormack pasakė svarbią kalbą Kongrese 

mack pasakė: 
— Po daugiau kaip šimto me

tų caristinės Rusijos priespau
dos, 1918 metų vasario 16 die
ną Lietuva pagaliau galėjo pas
kelbti savo nepriklausomybę. 
Per 22 trumpo, bet atmintino 
laikotarpio, metus, lietuvių tau
t a kvėpavo gaivinančiu valsty
binės nepriklausomybės oru. 
Bet šis laisvės laikotarpis pasi
baigė 1940 metų birželio mėne
sį, kai Sovietų Sąjunga, besi
plečiančios nacių Vokietijos aki
vaizdoje, sulaužė savo sutar t is 
su Lietuva ir užėmė šį kraštą, 
drauge su jos seserimis Baltijos 
valstybėmis Latvija ir Estija. 

Komunistų partijų suvažiavimas 
MASKVA. _ Sovietų Rusi

jos komunistų partijos vadovai 
pakvietė 28 komunistų part i jas 
į Maskvą dalyvauti raudonųjų 
vadų suvažiavime kovo 1 dieną. 

Šiame suvažiavime nedaly
vaus raud. Kinijos, Šiaurės Ko
rėjos, Japonijos, Indonezijos, AI 
banijos ir Rumunijos komunis
tų atstovai. Kubos komunistų 

KALENDORIUS 
Vasario 23 d.: šv. Pe t ras 

Dam., Sniege, Almis. 
Vasario 24 d.: šv. Modestas, 

Gandrimas. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chiea-
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— aukščiausia oro temperatūra 
20 lipšnių. 

Saulė teka 6:35, leidžias 5:32. 

atstovai , a trodo, atvažiuos į šį 
susirinkimą. 

Tarptaut in iame komunistų v a 
dų suvažiavime bus svarstomi 
komunistinio sąjūdžio vienybės 
klausimai. Raud. Kinija turi su 
Sov. Rusi ja ideologinių ir teri
torinių ginčų. Pekinas bando 
mažinti Sov. Rusijos įtaką Azi
joje. Pekinas nori vadovauti A-
zijos komunis tam. 

Kremlius neseniai paskelbė 
įsaką, kad sovietai grąžina ge
rą vardą Volgos vokiečiams, k u 
riuos d ik ta tor ius Stalinas išve
žė iš jų gyvenamųjų vietų. Bet 
ką gi reiškia tas geras vardas 
be respublikos? 

Šis Kremliaus įsakas yra be
reikšmis, nes jis aiškiai nenu
mato teisės vokiečiams grįžti į 
savo senąją tėvynę. Į tą gero 
vardo grąžinimą Volgos vokie
čiams tenka tik žiūrėti kaip į 

draugišką mostą Vokietijai ir 
sustabdymu prieš ją karo. Bet 
į tą faktą iš dalies reikia žiū
rėt i ir kaip j sovietų atsakymą 
į kiniečių kaltinimus, kad Mask
v a yra koloniste pačia plačiau
sia žodžio prasme. Juo daugiau 
Pekinas kalb~:s apie Sovietų Ru
siją, kaip tautų grobike, tuo di
desnių pastangų reikės Maskvai 
išsisukti tų kaltinimų. 

Nežiūrint nacių Vokietijos su-1 Atstovų Rūmų mažumos, res-
triuškinimo, Baltijos valstybes publikonų partijos, lyderis Ge-

rald Ford, iš Michigano valsti
jos, savo kalboje apžvelgė Lie
tuvos nepriklausomybės laikų 
pažangą, kuri buvo padaryta 
per t rumpą 22 metų laikotarpį. 
Po to jis sakė: 

— "Visam tam buvo padary
tas galas, kai raudonoji armija 
smurtu sudarė Sovietams palan 
kią vyriausybę ir užėmė jauną 
respubliką 1940 metų birželio 
15 dieną, sulaužydama 1926 m. 
pasirašytą Sovietų ir Lietuvos 
nepuolimo sutartį. 1940 metų 
rugpiūčio mėnesio 3 dieną, po 
suklastotų rinkimų. Lietuva bu 
vo Kremliaus paskelbta komu
nistinės Rusijos sąjungine res
publika. 1941 metais kilus ka
rui, įvyko vokiečių invazija, o 
kai karą pralaimėjusi vokiečių 
kariuomenė pasitraukė 1944 m. 
liepos mėnesį, raudonoji armi
ja vėl įsiveržė į Lietuvą, užlie-
dama ją nauju totalinės tirani-
jos potvyniu ir atnešdama dau
giau žiauraus terorizmo ir prie
spaudos. Jungtinės Valstybės 
pripažino Lietuvą nepriklauso
ma valstybe 1922 metų liepos 
27 dieną, o 1940 metų liepos 23 
dieną atsisakė pripažinti Sovie
tų įvykdytą okupaciją. 

Tokia tai tragiška istorija 
šios kilnios ir narsios tautos, ta-

Tiems iš mūsų, kuriems nie
kada neteko gyventi totalinės 
valstybės okupacijoje, yra sun
ku pilnai suvokti tuos vargus, 
kuriuos teko išgyventi Lietuvos 
žmonėms per tą tragiškiausią 
laikotarpį, pradedant 1940 m. 

Tokie išgyvenimai būtų pa
laužę dvasią, bet kurių kitų žmo 
nių, kurie nebūtų buvę tokie 
patriotai, kaip lietuviai. Pasau
lis niekad negalės išlyginti tų 
kančių, kurios atiteko šiai ma
žai šaliai, bet mes galime dirbti 
tai dienai, kai lietuviai vėl bus 
laisvi dalyvauti nepriklausomy
bės dienos minėjime savo gim
toje žemėje. 

— Aš džiaugiuos, kad mūsų 
vyriausybė niekada nepripažino 
Sovietų įvykdyto Lietuvos in
korporavimo i Sovietų Sąjun
gą. Pone pirmininke, aš didžiuo
juosi galėdamas jungt is prie vii 
čių ir maldų, kurios šiandien 
buvo pareikštos, kad Lietuvos 
nepriklausomybė būtų ats ta tyta 
kaip galima greičiau. 

mę nuvertinti . Dal is t ų siunti
nių parduodama. 

Rygoje uniformuotų kar ių m a 
ža, nes jie įkurdint i to l iau nuo 
miesto arba Bolderaa vietovėje. 
Tai nereiškia, kad La tv i jos sos
tinėje nebūtų rusų. Viena eks
kursijos dalyvių papasako jo : 
"Rygos gatvėse dažniausia i gir
dėjau rusų kalbą. Ka i vienas 
ekskursantų Rygos cent re pas 
milicininką te i ravosi vienos g a t 
vės, šis a t sakė rus i ška i : "Da 
čiort jevo znajet" . Ki t i ke tur i 
paklausti praeiviai a t s akė ru -

isiškai: "Neponimaju" (Nesu-
| p ran tu) . 

Latviai ekskursanta i , t iesa, 
' galėjo laisvai važinėti po Rygą, 
Į Inturisto įstaigoje buvo manda-
| giai išklausyti jų norai pama-
I tyt i ir kitas Latvi jos vietoves, 
i tačiau ligi išvykimo dienos j iems 
nebuvo leista nuvykt i į nor imas 
vietoves. (E.) 

McCormack 
čiau mes neturime jokio pagrin
do manyti, kad šios gyvastingos 
tautos dvasia būtų nugalėta. 
Lietuviai niekada neprarado ir 
nesusimenkino neatimamos tei
sės į viltį ir kovą dėl savo lais
vės ir nepriklausomybės." 

i JBS Ifc 

Malinovskiui užkliuvo 
JAV-bis 

MASKVA. — Sov. Rusijos gy 
nybos ministeris Malinovsky. 
kalbėdamas aukštiems kariams, 
vakar puolė Jungtines Ameri
kos Valstybes, kad, girdi, jos e-
sančios agresores Vietname. Ma 
žas Vietnamo karas gali virsti 
dideliu karu, pasakė jk . 

'*«*& 
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Lt. gen. Nguyen Khanh generolų 
išstumtas iš Pietų Vietnamo kari-

Nužudytas juodųjų 
nacionalistų vadas 

NEW YORKAS. — Malcolm 
X. karš tas juodųjų nacionalis
tų vadas, sekmadienį po pietų 
nušautas viename parengime 
Manhattan. 

Policija įsitikinusi, kad są
moksle nužudyti Malcolm X da
lyvavo penki asmenys. Jau a-
reštuotas negras Thomas Ha-
gan, 22 metų. kuris kaltinamas 

I nių dalinių, vyriausiojo vado posto, 1 nužudymu. 

Povandenine valtis 
tarnauja šmugeliui 

ROMA. — Italijos pasienio 
tarnyba rado Lugano ežero 
krante sugedusią "kišeninę" po
vandeninę valtį. Tyrimai paro
dė, jog tas laivas tarnavo spe
kuliacijai cigaretėmis tarp Švei
carijos ir Italijos. 

Valties konstrukcija panaši j 
karini povandeninį laivą, kurio 
modeliu buvo pastatyti Italijos 
miniatiūriniai povandeniniai lai
vai II pasaulinio karo metu. tik 
su tuo skirtumu, jog sprogsta
mų ginklų vieton buvo krauna
mos prekės. 

— Konge sukilėliai komunis
tai atnaujino puolimus prie 
Stanleyvillės ir padarė vyriau
sybės kariuomene; didelm nuo
stolių. 

Apsauginiai barjerai 
Eifelio bokšte 

PARYŽIUS. — Specialus sau
gumo komitetas, s u d a r y t a s iš 
policijos ir gaisrininkų koman
dų atstovų, pasiūlė Pa ryž iaus 
burmistrui projektą, kur iuo tu r i 
būti įrengti specialūs bar jera i 
Eifelio bokšto a n t r a m e i r ket
virtame aukšte. Siūlomi bar je
rai turi būti 3 pėdų a t s t u nuo 
esamų turėklų. Tų bar jerų in
staliacijos tikslas apsunkin t i sa-
vižudos kandida tams šokti iš 
bokšto. 

Trumpai iš visur 
— Kongo premjero Tshombės 

vyriausybė pas iuntė bal tųjų sa
vanorių samdinių kar iuomenę 
prie Ugandos pasienio a ts i imti 
kongiečių pasienio miestelį Ma-
hagi. kurį y ra užėmę Kongo su
kilėliai ir Ugandos kareiviai . Šis 
miestas y r a šešios mylios nuo 

ir jį uzeme ugandie-pasiemo 
čiai. 

— JAV sa te l i tas Pegasus , va
sario 16 d. paleis tas aplink že
me, skrieja 308 - 462 mylių auk 
štyje. J is turi su r ink t i žinias 
apie sut inkamus me teor i tus . 

mm 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Sveikatos reikalu raitus - klausimus siusti adresu: 

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, 111. 60636 

ĮVAIRUS ŠIRDIES ATAKOS AUKŲ 
LIKIMAS 

Šiandien įvykstanti širdies j pavyko mėginimas pamatyti, 
ataka yra jau prieš 20 me- j jog nitroglycerinas išplečia šir-
tų prasidėjusio širdies rau-1 dies arterijas. Dabar yra uido-
mens arterijos priskretimo j kumentuota, kad per pirmas tris 
pasėka. minutes, paėmus nitroglycerino 

Henry C. McGill, M.D. i (po liežuviu), padidėja net 809 
Į kraujo tekėjimas širdies raume-

Kiekvienam yra jdomu su- j nyje. Čia būtinai neužmirštinas 
prasti, kodėl taip nevienodai \ ir neigiamas nitroglycerino vei-
žmonės perneša širdies atakas j kimas: jis veikia ne vien į šir-
(myocardial infaretion). Vieni i dies arterijas, bet ir į visa-
greičiau nuo tos ligos suklum- j me kūne esančias — jis jas iš-
pa, o kiti — kaip vienas šio plečia ir dėl to bendras kraujo-
krašto prezidentas — ilgai po spūdis krenta 15fr žemiau to 
širdies atakos gyvena. Štai fak- spaudimo, kuris buvo prieš nit-
tai, paaiškiną minėtos ligos ne
vienodą eigą. 

roglycerino vartojimą. Todėl 
nitroglycerinas vartojamas tik 

Širdies raumenį aprūpina iš j angina pectoris atvejais, bet ne 
aortos kraują gaunančios dvi! širdies atakai įvykus — mat, 
vainikinės arterijos: dešinioji ir j tada po laikino kraujotakos pa-
kairioji. Koronarinės arterijos Į gerinimo, jis ją pablogina — 
kaip vainikas (corona) apsupa sumažina kraujospūdį. O tai 
širdį, dar trečioji — kairioji Į pragaištingai atsiliepia, turint 
aplink širdį einančioji arterija j ataką; to vaisto geras veikimas 
(left circurnflex coronary arte-j prašoka neigiamus padarinius, 
ry) — tai šaka kairios vainiki- \ turint anginą pectoris 
nės arterijos. Dešinioji vainiki
nė neturi didelės šakos. 

Alvudo vaikų teatro (dir. akt. Alfas Brinką, pad. Aldona Sobieskienė) 
studijoj tėvai tariasi aktorių rūbų paruošimo reik lu. Kovo 2 8 d. 
s tatoma A. žalinkeviėait'es . .Aliutės sapnas". Rūbų eskizai — dail. Zi
tos Bieliūnaites - Sodeikienes. Talka — mok. Gres iūtes . 

N u o t r . Jono Kažoeneko 

biausiai kenkia. Girdėjau, kad 
paukščių riebalai esą visai ne
kenksmingi. 

jokime, bet savo asmenybės to
bulinimu daugiau užsiimkime — 
tada pajėgsime šiandien pajė- j Į J f c T į J Į ^ 7 ' b ū t e n t l ^ vy-

PASAULYJE DAUGL\r>IA 
VYSKUPIJŲ ITALIJOJ 

Vasario 1 dieną, Romoje ir 
Vatikane švenčiama 35 m. me- i 
tinės nuo Laterano sutarties pa į 
sirašymo, kuria buvo pasiekta j 
susitarimo dėl Italijos užimtų Į 
Bažnyčios valstybės žemių ir | 
sudarytas konkordatas tvarkan I 
tis iki šiol Vatikano ir Italijos 
valstybių santykius. Tą palaimi 
ngą ir didžios išminties žygį at
liko a. a. popiežius Pijus Ki
šis 1929 m. vasario 11 d., už
baigdamas taip vadinamąją 
"Popiežių nelaisvę Vatikane" 
ir atidarydamas Bažnyčiai du-1 
ris į platųjį pasaulį. 

Nuo to laiko Italija, pagal se į 
ną tvarką, buvo viena iš dau- J 
giausia: vyskupijų turinti pa-1 Tei. ofiso 735-447-; Rez. PK 8-0900 

1 4545 VVEST 63rd ST„ CHICAGO, ILL. 60629. TeL LUdlow 5-9500 
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S exceot Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuaniaa = 
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5 • Redakcija straipsnius tai-
= s o s a v o nuožiūra. Nesunau-
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita
šą rus. Redakcija už skelbimų 
= turinį neatsako. Skelbimų 
£ kainos pris iunčiamos g a v u s 
SS prašymus . ;->t 
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• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 5:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00. | 

• Administracija dirba kas- 1 
dien 8:30 — 5:00. šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:00. = 

gios medicinos mums duodamus 
liesiau 

skupijas 52-jų mil. katalikų Atsakymas: Šiandieninė me-i 
dicina tvirtina, kad saugiau hm j f~~T. .vO^l ^ l ~v "• a u Į skaičiui, kai tuo tarpu 43 mili 
kiekvienam, jei su saiku rieba- j T*7^ * ? a u = i a u a u » a i n n* n e ' j janai Prancūzijos katalikų turi 
1 „-„ •„ * •• u 4.- • balų savame valgvje naudoti. :., 0 0 , 0n _-i T„ 
lus vartosim: trijų arbatinių; H bJJ | tik 88 vyskupijas; 30 mil. Is-
šaukštelių paroje pakaks kiek-! 
vienam riebalų. Tai bus sumaži-į ALKOHOLIS SU SALOTOMIS 

DR. E. BECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD, MEDICAL BLDG 

6449 So. Polaski Road 
Valandos pag-al susitarimą 

VALGIS RE SVEIKATIN
GI IMO 

nimas bendro riebalų naudoji
mo valgyje. Dar to negana — 
reikia vartoti daugumoje tik I 
tokius riebalus, kurie netaip di- i Klausimas. Draugo kultūrinio 
dina cholesterolio kiekj krauju- priedo Moterų Gyvenimas sky-
je. Prie saugių tuo atžvilgiu rie-1 riuje buvo pranešta, kad "Ge-
balų priklauso skysti kambarioj riausi pasaulyje virėjai siūlo 
temperatūroje riebalai, pvz. aly-' moterims vietoje acto vartoti 
vų aliejus (Olive oil). Ją dau-j vyną ar vermutą salotoms pa-
giausia reikėtų vartoti, naudoja-1 rūgštinti ir joms paskaninti". 

Rez. GI 8-0873 
DR. W. M. EISiN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Ave . , WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambint i MI 3-0001 

Vieno pajėgiausių šiam kraš-

mų riebalų kiekio nedidinant. 
Taigi, vartokim minėtą kiekj 
riebalų šitaip: du arbatinius 

: šaukštelius alyvų aliejaus, o 

Kaip gydytojai žiūri į tai-
Atszkymas. Žalių lapų dar

žovių — taigi ir salotų — rei-
Jdomu, kaip gydytojai i š m a - j v i e n ą § a u k š t e l į s v i e s t o a r į j t ų *į* kiekvienam suvalgyti ma 

tuoja širdies kraujagyslėse 
kraujotaką. Tam naudojama ra 

te universiteto — John Hop- j dioaktyvios medžiagos — Xe-
kins Medical School — širdies 
ligų specialistas Richard S. Ross 
tvirtina, kad po kairiosios šir
dies arterijos (left anterior de-
scending coronary artery) užsi
kimšimo (occlusion) esti daug 
blogesnės pasėkos ,negu užsi
kimšus tokiai dešinktjai arteri
jai. Neseniai įvykusiame 33-čia-
me metiniame širdies ligų gy
dytojų pasitarime Los Angeles 
mieste buvo aptarta širdies 
kraujagyslių negalavimu ser
gančių 135-kių pacientų stovis. 
Jų širdies arterijos buvo tiria
mos, sekančiu būdu: jos buvo 
fotografuojamos pripildžius jas 
X-Ray (Roentgeno) spindulių 
nepraleidžiančio skysčio — tada 
gavosi tų arterijų kontūrinis 
vaizdas. Gauti X-Ray spindulių 
pagelba — arteriografiniai — 
vaizdai buvo kartu su minėtų 
ligonių klininiu stoviu aptarti 
Tai buvo po širdies atakos gy
vais išlikusieji 137 pacientai. 

Gyveaiti ar mirti — pareina 
mio pakenkimo vietos širdyje 

Minėtų pacientų širdies rau-

non 133 metodas. O širdies 
kraujagyslių kalibro keitimasis 
prieš ir po nitroglycerino varto
jimo stebimas cineangio - car-
diografiniu būdu. 

Pasiskaityti: Medical Tribūne, 
November 2, 1964. 
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ziausiai keturis kartus. Taigi 
ir vaikams. Sveikiausias salotų gyvių taukų. 

Vietoj alvvų aliejaus panašiu. 
sveikatingumu galima naudoti į g i r n a s £ ? juos paskaninant 

citrinos sunka. Rugscia grietine, 
bei actu jos buvo skaninamos 
Lietuvoje. Čia turėdami pakan
kamai citrinų — tik jomis sa
lotas skanininkime. Mat, Ame-

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a » i i i < 

PERDAUG RIEBALŲ — 
PERSILPNA ŠIRDIS 

Klausimas: Daug lietuvių 
tvirtina ir spaudoje skaičiau, 
kad senesnio amžiaus žmonėms 
visai reikia vengti gyvulinių, 
ypač kiaulinių, riebalų, nes esą 
jie gamina daug cholesterolio 
ir juo sukietina ar užkemša 
kraujo latakus, o nuo to daž
nai esti visokie negalavimai ir 
širdies priepuoliai. Labai įdomu 
žinoti, ar tiktai galvijų ir kiau
lienos riebalai taip veikia, ar 

mens pakenkimas buvo skirtin- a t s i t i n k a š i r d i e s negerumai ir 
goj vietoj, palyginus su nuo tos 
ligos mirusiųjų turėta širdies 
pakenkimo vieta. Gyvenančiųjų 
135 tirtų pacientų 70 r ė turėjo 
dešiniosios anksčiau minėtos šir
dies arterijos užsikimšimą ir 
dėl . to gavusių širdies ataką; 
259c jų turėjo kairiosios minė
tos,, arterijos užsikimšimą; o li
kusieji tų 135-kių pacientų \5c/o 
turėjo trečiosios — kairiosios 
aplink širdį einančiosios arteri
jos užsikimšimą. 

Mirusiųjų nuo širdies atakos 
dėl širdies arterijos užsikimši
mo tyrimų daviniai buvo sekan
tieji; 30rf dešiniosios širdies ar
terijos užsikimšimas; 39% — 
kairiosios ir 31%. kairiosios ap
link širdį einančios. 

valgant kitokius riebalus, pvz 
paukščių, kralikų ir kitų gyvių. 
Jdomu, ar medicinos daktarai 
turi kokią mokslinę tuo reikalu 
studiją, kur būtų tiksilai nusta
tyta, kokių gyvių riebalai la-

kitų augalų aliejus — sėmenų, 
saulėgrąžų, žemės riešutų, ku
kurūzų ar pan. Gyvuliniai rieba
lai sveikatos atžvilgiu yra visi 
cholesterolį mūsų kūne žymiau 
didinantieji, negu augaliniai rie
balai. Todėl minėtai apsiriboki
me nuo visų — karvės, kiaules, 
vištos, kraliko bei kito kitokio 
gyvulio riebalų. Skirkime auga
lo riebalus nuo gyvulio — tą 
visi sugebame ir daugiau niekuo 
sau galvos nesukime. 

Sveikatos žinias semkrmės tik 
iš patikimų šaltinių — jokiu 
būdu ne iš gatvėj paskalas lei-
džiančiųjų. Taip savo sveikatą 
turi tvarkyti ne vien senesnieji, 
bet ir maži. Ne laikas pradėti 
dieta rūpintis tada, kai jau šir
dies ataka čia pat. Mat, širdies 
atakos pradžia Amerikos vy
rams prasideda apie dvidešim
tus jų amžiaus metus — ji tik 
pasireiškia po keliolikos ar ke
liasdešimt metų — tada jau 
sklerozės sulaikyti beveik ne 
įmanoma. Todėl visi lietuviai 

rikoj labai daug serga širdies 
atakomis — todėl grietinės vie
toje citrinas vartokime. O jei 
norim dar įvairiau salotas pa
rengti — pasukų (buttermilk) 
ar rūgusio pieno į jas įdėkim. 

panijos katalikų — 65 vyskupi
jas; 24 milijonai Vokietijos ka-
kalikai — tik 23 vyskupijas; 
28 milijonai Lenkijos katalikų 
— 24 vyskupijas ir t.t. 

Šv. Tėvo Pauliaus VI-jo pa
tvarkymu, Vatikano konsistori-
jahnė kongregacija, atsiklausus 
Italijos Vyskupų konferencijos 
nuomonės ir pagal konkordatą 
susitarus su Italijos vyriausy
be, pradėjo vykdyti Italijos vy
skupijų sumažinimo planą, nu
statant naujas vyskupijų ribas 
ir panaikinant daugelį mažų w ^ 5-2017 
vyskupijų, kurių net 34 teturi p j^ ^ GARUNAS 
šiandieną tik apie 30,000 kata- , GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
likų; 71 vyskupijos teturi po , 2737 West 71st Street 
5 0 , 0 0 0 t i k i n č i ų j ų ir n e t 147 I t a - W A L . : kasdien nuo 6—% vai. vakaro. 
. . . i -- t. »j„ „ šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
hjos vyskupijos turi maždaug 
po 100,000 katalikų. Vyskupijų 
sumažinimas bus vykdomas pa
laipsniui per artimuosius de
šimt metų. 

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867 

DR. B, GAIŽIŪNAS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71s t Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Telef. ofiso: PTiUmaa 5-6766 
Varnu: BEverly 8-3846 

Pri6m. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-3 p ir treč uždarvta 

Tel. C E 6-0720 arba 283-4600 
DR. C. K. PAULIS 

Diagnost ika ir Vidaus L igos 
Monroe Building, Suite 709 

104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 

Tel. ofiso PR 6-7800; Narni; 825-7697 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen A v e n u e 

Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečiadieaj 

įsiterpia nemediciniški siūlai. 
Tad visi visada atsiminkim — 
neverta gerti vandens iš duo
bės, kai šulinį tyro vandens čia 

i pat turi ir lengvai sveiku gėri-
O dėl alkoholinių gėrimų su, mu gaivintis gali! 

salotomis naudojimo reikia ši-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
taip laikytis: ''geriausi pasaulio! 
virėjai", o svaigalų pirkliai —į 
jų propaguotojai per kai kuriuos i 
virėjus geltonai nuspalvintuose 
laikraštpalaikiuose stengiasi 
žmonėms įvairiopų būdu alko
holį įpiršti. Šviesos vaikams 
reikia būti labai apsukriems ir 
nuolat budintiems, idant pajėg
tume nepakliūti.į anų žabangas. 
Nevisuomeniški žmonės gerai 
apmoka iškiliuosius žmones, 
idant aniems viešai stikliuką ar 
cigaretę pirštų -— tuomi masi
nami žmonės rūkyt ir svaigin-

pradėkime nuo pat mažens tvar- j t i s . Tai seniai žinomas jų triu-
kingai maitintis, tada ir Ame
rikoje gyvendami galėsime svei
ki išlikti. 

Medicina jau turi pakankamai 
davinių, kad netinkama — per

kas. Mes jų nesukontroliuosim, 
tik save tvarkykim: su saloto
mis alkoholio nepirškime. Mat, 
tuomi net vaikai bus pratinami 
prie alkoholio garų. Blogesnio 

ne medicinos atsiekimais abe-

LITURGINES REFORMOS NAUJOVES 

riebi dieta yra svarbiausias patarimo už šį salotų su alko-
veiksnys ankstybai sklerozei holiu ruošimą net priešas mums 
kraujagyslėse atsirasti. Todėl | nevisada pajėgtų patarti. 

Geriau visiems mums būtų, 
jei sveikatos reikalais pajėgus 
gydytojas patartų, ar ne gydy
tojo paduodama sveikatos žinia 
savo metriką turėtų, kaip visai 
tvarkingai tokias žinias kartais 
paduoda kunigai — Venckus 

Popiežius Pairiius VI bendro- j su atvira širdimi priimti tas 
joj audiencijoj kalbėjo apie Ii- j naujoves, kurias atneš liturginė 
turginę reformą, kuri visoje; reforma. "Turėsime visi pakeis-1 s u Prunskiu. Bet ir jų skelbia-
Bažnyčioje prasidės su Visuo- \ū nuo senų laikų susiformavu- Į m a m sveikatos audiny kartais 
tinio Susirinkimo priimtos litur- sią galvoseną apie 

Todėl gyd. Ross tvirtino, kad 

liturgines 
ginęs konstitucijos praktiniu apeigas bei religines praktikas, 
pritaikymu nuo ateinančio pir- ypač jei galvojame, kad pamal-
mo Gavėnios sekmadienio — dos yra tik paprastas išviršinių 
kovo septintos dienos. "Naują apeigų atlikimas arba pasyvus. 
dvasinį pavasarį visuotinis Baž- išsiblaškęs dalyvavimas jose... 

4ažr-a-:.=>.i n e m i r š t a m a ^ š i r > y č i o s susirinkimas savo litur- Reikia pagaliau įsitikinti, - pa-
dies atakos, kai ji gaunasi d ė l : 8 ^ konstitucija pažadino viso brėžė Paulius VI, _ kad visuo-
dešmiosios širdies arterijos už-'Pasauho krikščionių bendruome- tiniame Bažnyčios susirinkime 
sikimšimo O kas daryti, kad n ė s e - — M ^ J o Šv. Tėvas au- yra gimusi nauja dvasinė peda-
nė viena nė kita, nė trečia šir- &endJoje dalyvaujantiems ku- gogika. Visi, be jokių svyravi-
dies arterija neužsikimštų - ne- i 1 1 ^ 3 ^ 8 i r pasauliečiams. — Tie mų, turime eiti į šią naują mal-
sukalkėtų- klaus dažnas nes n * u J horizontai, kuriuos mums dos mokyklą. Pagrindinis šios 
tai kiekvienam yra svarbiausia atveria liturginė konstitucija, liturginės reformos tikslas yra 
žinia. Šito siekiant, reikia bent 
devynetą darbų atlikti. Aptar
kime vieną jų dabar. 

Vaistai padeda praplatinti 
širdies arterijas 

yra nuostatoūs; nuostabūs savo ; visų tikinčiųjų aktyvus dalyva-
mokslo gilumu ir tikrumu, savo ; vimas drauge su kunigu šv. mi-
meniniu grožiu ir kulto elemen-; šių aukoje ir kitose liturginėse 
tų turtingumu; savo prisitaiky-; apeigose.. Pilnas liturginės mal
inu prie moderniojo žmogaus dos supratimas ir aktyvus da-
reikalavimų..." įlyvavimas joje gali atnešti gilų 

Popiežius kvietė audiencijos atsinaujinimą, atgimimą visai 
Gyd. Ross pranešė, kad pir-1 dalyvius, o per juos ir viso pa- mūsų laiko žmonių bendruome-

mą kartą medicinos istorijoje j šaulio kunigus ir pasauliečius, į nei". 

P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spee. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd S t , Chicago 29. I1L 

TeL PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL. RAČKUS 
G Y D Y T O J A S DR C H I R U R G A S 

4307 South Kedzie A v e n u e 
(Kampas Kedzie tr Archer) 

! VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą. 

Ofiso tel. P R 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
.J O K S A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 \Vest 63rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDEVfiS LIGOS 

2745 W e s t 69th S tree t 
Priešais šv. Kryžiaus lig-oninę 

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr 
kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. RĘpublic 7-2290. 

Tel. ofiso PO 7-6OO0, res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta. 

DR. ANNA BALIUNAS 
A K I Ų , A U S Ų , NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W e s t 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-5076 

Vai. 

B e s . 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERC LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So . Pulask i Rd. (Crawford 
Medical Bui ld ing) Tel. L U 5-6446 

Priima ligonius pagal susHarima. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Tel. GKovehill 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO A K I N I U S 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So . 49th Court, Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ANT. Rudokas, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akintas 

keičia stiklus tr rėmus 
4 4 5 5 S. California Ave . , Y A 7-7381 
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
n u o I O v. r. iki 1 v. popiet. 

Rez. teJ. PR 9-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 24»4 Wes* 
Tlst. St. (71-os ir Campbell Aveuoe 
t a m p ą s ) , tel. 776-2880. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpnblic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai. 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Vffeet 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6 - 8 vaL yak. 
šeštadieniais 2—4 vai. 

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

RezkL tel. WAlbrook 5-3048 

Per klaidą nušautas Venecue lo j 
Taikos korpo da lyv i s amerik ie t i s 
Rupley, 24 m. 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir š l a p u m o takų chirurgija. 

TeL 695-0533 — Elgin 
4 2 5 N o Liberty Street, 

Ronte 25. Eljrin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso PR 6-1795 Rez. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
V I D A U S IR K R A U J O LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arts 

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 W e s t 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:S0—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., treciad. 
uždaryta. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Adresas : 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tei. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p. p. 

Penkt tik 1-3 s. p. 
Trečiad. ir Šeštad. pagal sutart} 

OffJso telef. Cl.lffside 4-2896 
Resid. telef. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Bendra praktika ir specialiai 
cnirurgija 

4644 So. Ashland A v e n u e 
Valandos kiekvieną dieną. 2—4 ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais h- sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v. 
iki 5 v. v. 

TeL ofiso ir brito Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S TR CHIRURGAS 

4938 W . 15th Street , Cicero 
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 

Tel. ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

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

2434 Weat 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus. 

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. m 5-3225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
G Y D Y T O J A I IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 W e s t 51 s t Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. T., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. poptet Li
gonius priima pagal susitarim*. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Kt-DIKXŲ ir VAIKŲ LIGTJ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso tel. R E 7-1168. 
Res. tei. 239-2919. 

DR. MARIJA LINAS 
A K U Š E R I J A I R MOTERŲ LIGOS 

2817 W e s t 7 1 s t Street 
Telefonas H E m l o c k 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos piaga.1 susitarimą 

Ofiso HE 4-1818, Hea. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 W e s t 7 1 s t Street 

<71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
ŠeStad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

BENDRA PRAKTIKA DR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 5 9 t h St . 
Tel. PRospect 8-1223 ar P R 6-5577 
Ofiso vai: Pirm., antr., tre«. Ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeš t 2—4 v. popiet ir kitu lai
k u - - pagal susitarimą. 
Of. tel. HE 4-2123. Namų OT 8-6195 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 7lst Street 
PriiminSja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šešt uždaryta 

Išvykęs j chįrui-g-ii suvažiavimą: 
črrjš kovo S d. 

Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2524 West 69th Street 
specialybė: AKTSERIJA IR MOTEBC 

LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 l o t T. T. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiaidieniais uždaryta . , , • 

Tel. PRospect 6*9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V A Š K A S ) 

GYDYTOJA TR CHTRURGS 
6248 So. Kedzie A v e n u e 

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 
Šeštad. nuo t tk 4 v. Treč. kr sekra. 

tik skubiais atvejais ir susitarus 

Tel. ofiso PR 6-6446, re*. H E 4-S1JS6 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3107 West 7 1 s t S t r e e t 
j Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 T. » 
i Tr«c. ir sefitad. pagal sutarti 
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Daugiau ryžto ir veiksmų 

PIETŲ VIETNAMO KRIZĖSE 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės sunkumai Pietų 
Vietname yra dideli ne vienu, 
bet daugeliu atžvilgių, šiaurės 
Vietnamo komunistai dideliu 
užsispyrimu siekia paimti į sa
vo kontrolę ir Pietų Vietnamą. 
Šiam tikslui siekti jie panaudo
ja visas jėgas ir visas savo 
rankose turimas priemones. 
Vietnamo pietiečius jie sukurs
to dirbti jų naudai, darydami 
viską, kad trukdytų to krašto 
vyriausybei išlaikyti krašte po 
litinį pastovumą. Vadinamieji 
komunistai sukilėliai kelia riau 
šes, užpuldinėja, žudo. Tam 
priemones, kaip ginklus ir kit
ką, taip pat direktyvas, jie 
gauna iš Šiaurės- Vietnamo. Ta 
pagalba sukilėliams per šiau
riečius ateina iš komunistinės 
Kinijos ir Sovietų Rusijos. Po 
Kosygino atsilankymo Šiaurės 
Vietname, Pekine ir Šiaurės Ko 
rėjoj, kaip skelbiama, siunčia
mi moderniški atominiai karo 
pabūklai, kurie būsią panaudo
ti prieš Jungtinių Valstybių 
karines jėgas, jei bus daromi 
nauji puolimai šiauriečių ka
rinių sandėlių ir įrengimų, iš 
kur teikiama militarinė pagal
ba sukilėliams Pietų Vietname. 

Amerikiečių, norinčių sunor-
muoti pietiečių politinį gyve
nimą ir a ts ta tyt i bei sustiprinti 
tą kraštą ekonomiškai, padėtis 
y r a labai kebli. Ją sunkina ir 
t a aplinkybė, kad Pietų Viet
namo politinis gyvenimas jo
kiu būdu negali susitvarkyti, 
kad jo vyriausybė dažnai kei
čiasi, kad kariuomenės vado
vybė nepastovi, kad ji tarp 
savęs nesutaria ir perdaug ki
šasi į administracinius valsty
bės reikalus. Suprantama, kad 
tokią padėtį sudaryti daugiau
sia padeda komunistai sukilė
liai ir, bendrai, komunistinė 
propaganda. Tai daro neigia
mos įtakos į visą Pietų Viet
namo situaciją. Kai kurie ka
riniai vadai, gal kiek geriau 
suprantą esamą būklę ir iš ar
čiau pažįstą savo žmones bei 
jų daugumos nesubrendimą lai 
svam ir nepriklausomam, juo 
labiau demokratiniam gyveni
mui, pabando suorganizuoti 
"stiprią" vyriausybę, kuri sa
vo griežta ir kieta ranka at
s tatytų chaotinę krašto politi
nę padėtį, kas daug padėtų 
sėkmingiau vesti kovą prieš su 
kilėlius, bet nepavyksta. Ne
pavyksta dalinai dėl to, kad 
iš Vakarų demokratijų tuo at
žvilgiu nesulaukia tinkamos ir 
reikiamos pagalbos. Amerika 
a r kitas demokratinis kraštas, 
suprantama, nenori kištis į 
krašto vidaus reikalus. Tai yra 
teisinga ir gera. Bet kai nori
ma kraštą išgelbėti iš komu
nizmo ir chaoso ir kai to sie

kiant reikia pakelti kapitalinio 
didumo medžiaginius nuosto
lius ir aukoti žmonių gyvybes 
labiausiai dėl to, kad valdžio
je nėra pastovumo, pirmoje ei
lėje reiktų pasirūpinti vienu 
ar kitu būdu padėti pietiečiams 
tą pastovumą kraštui duoti. Ki 
taip šis chaosas gali ilgai iš
silaikyti, ir tuo pasinaudos ko
munistai savo kėslams įvyk
dyti. 

Antroje vietoje tektų pas ta - j 
tyti pačių Jungtinių Valstybių į 
karinių įrengimų bei bazių P . 
Vietname ir karių apsaugą, ku
ri ligšiol, bent jau iš tolo s te 
bint, gerokai šlubavo. Tai ma
tome iš jau kelintą kar tą su
bombarduotų, išsprogdintų vie
tovių, kur y ra sudėti JAV ka
ro reikmenys, kur gyvena a-
merikiečių karių. Pa ty s mūsų 
karo vyrai y ra pasakę, k a d 
apsauga nėra paknkama. Ko
dėl? 

Trečias labai svarbus reika
las yra Jungtinių Valstybių 
karo veiksmai taikyti ten, k u r 
reikia. Gerai, kad jau buvo už
pultos komunistų vietovės, ku
riose yra sukraut i komunistų 
ginklai ir sutrauktos kar iuome 
nės, kad atkeršytų už amer i 
kiečių karių žudymą ir t.t. , b e t 
gaila, kad tai padaryta be t in
kamo plano, kad neužsimota 
reikalą vesti prie galo. A r ne
reikėjo karo veiksmus ta ip iš
plėsti, kad ne tik Šiaurės Viet
namo komunistinis režimas, 
bet ir Pekinas ir Maskva A-
merikos jėgą pajustų ir gal po 
to sustotų daryti kliūtis P ie tų 
Vietnamui gyventi normal iu 
laisvu ir nepriklausomu gyve
nimu, kad liautųs siekti pa
imti į savo kontrolę visą Piet
rytinę Aziją. 

Bent tiek y ra gera, kad J A V 
vyriausybė vis d a r pasi l ieka 
optimistė. J i negalvoja, kad pa 
dėtis Vietname y ra bevilt iška. 
Ypač optimistai y r a Vals tybės 
sekretorius Dean Rusk ir K a r o 
sekretorius McNamara. Jie ma 
no, kad ir taip veikiant bei 
kovojant, kaip dabar, Pietų 
Vietnamą bus galima su tvar 
kyti, išgelbėti nuo komunizmo 
ir nepaduoti visos Pie t ry t inės 
Azijos į komunizmo kontrolę . 
Sveikintinas yra optimizmas, 
tačiau, kaip atrodo, j am pagr į s 
ti yra reikalinga geresnio pla
no, daugiau ryžto ir konkre
tesnių veiksmų. Labai y r a sva r 
bu, kad tie du vyrai ir visa 
vyriausybė nepasiduotų įta
koms visų tų, kurie kurs to da
ryti pasitarimus bei derybas 
su komunistais ir t uo būdu 
spręsti Vietnamo problemas. 
Tai būtų pavojingiausias ke
lias. 

• 

VEIKSNIU INTEGRACIJOS 
KLAUSIMU 
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Vysk. P. Brazio. MIC, pagerbimo vakarienėje Romoje, vasario 14 d. Lietuvių kolegijoje. Iš k. į deš.: 
V. Lozoraitiene, dr. P. Kisielius, vysk. P. Brazys, prel. V. Mincevičius, prel. P. Juras, P. Ivinskiene ir 
Lietuvos diplomatijos vadovas ministeris St. Lozoraitis. 

-
| _ • . • . . . . _ _ . . _ v . I v . . 
Jūsų kilnioji tėvyne artima mūsų širdžiai 

Šv. Tėvo kalba specialioje lietuvių audiencijoje 
Vysk. P. Brazio konsekracijos išvakarėse, vasario 13 d. daly — ! • 

Ištvermės varžybose laiko i šiuje, o gilesniame podirvyje, iš 
prasme vergija įveikė laisvę. į kur sau maistą gauna visa lais-
Laisvė bujojo 22-jis metus, ver- ' vinimo veikla. Kad tik šiandien 
gija artėja prie šimtmečio ket- jėgos surikiuotos, tai norisi gar 
virčio ribos. šiai paklausti, kas tą surikiavi-

Priešas šią sukaktį jau atžy- į mą stabdė per 20 metų ir kas 
mi sustiprinta melo propagan- \ gali užtikrinta kad dabartinis 
da ir suintensyvintom pastan- i susirikiavimas jau tvirtas. Re-
gom suardyti laisvųjų lietuvių miantis liūdna praeities patir-
dirbamą laisvinimo darbą. O tim, galima gan drąsiai teigta, 
mes? Turime įvairių raginimų: į kad pastovaus susirikiavimo ne
nesilankyti pavergtoje Lietuvo- ! pasiekta, nes nepasiekta laisvi-
je, ruošti protesto demonstraci- nimo veiksnių integracijos. Ga
jas, "užversti prezidentą, sena- Į Įima jausti, kad laisvinimo klu-
torius, kongresmanus telegra- j be vyrauja ne bendradarbiavi-
momis, kad tarptautinėse insti-; mo, o rivalizacijos dvasia. Ir 
tueijose būtų svarstomas ir so- į kol tos integracijos nebus pa
vietinės kolonizacijos klausi-j siekta, reikės nuolatos ir nuo
mas" ir t . t. Sie iš įvairių cent- į latos persirikiuoti. Kai mūsų pa
rų išeiną raginimai aiškiai liūdi- reigos pavergtai tėvynei reika-
ja, kad neturima vieno išdirb- lauja kovojančias mūsų jėgas 
to plano ir vienos visą akciją apsijungti viename partizanų 
koordinuojančios institucijos, štabe, mes gi neįstengiame su-
Tuo tarpu vienybę deklaruojan- kurti netgi padoresnio Nato. 
čių pareiškimų vis gausėja. 

Ar ne perdaug vienybes? 
Žingsniai atgal 

Apsijungęs Vlikas savo ope-

vaujant daugiau kaip pusantro j pastangas. Mus guodžia mintis, 
š imto lietuvių, Šv. Tėvas lietu- į kad šie sūnūs ir dukterys, nors 
vius, suvažiavusius Romon iš ir kamuojami priespaudos ir var 
įvairių kraštų, priėmė specialio- gų, tvir tai laikosi dvasiškų tur-
je audiencijoje ir pasakė labai I tų, kurių jokia žemiška jėga iš 
nuoširdų žodį. j jų širdies neišplėš. Persekioji-

Pirmiausia, atsiprašęs, kad ne i mų audros d a r labiau sutvirti- kaus Brazio paskyrimą, ir visuo 
gali kalbėti gražia ir sena lietu- Į no jų tikėjimą ir jų sūnišką, be- j t ina pagarba, kurią jam reiškia-

Ilgą laiką skundėmės vieny
bės trūkumu, dabar gi jos pa- racijoms finansuoti buvo pasi-

mus, pakėlėme į vyskupiškąją t biro lyg iš ožio rago. Ne taip r i n k e s . teisingą kryptį : sukurti 
garbę kitą Lietuvos sūnų, ku- seniai buvome džiuginami pabal- n u o žemesnių veiksnių nepn-

tiečių apsijungimu viename ko-; klausomą finansinę bazę. Ko
mitete. Veik kiekviena Alto kon i unijose pradėta steigti Vliko 
ferencija baigiama "praplėstos ! atstovybės, organizuojami Vli-
bazės" vienybe. Visai neseniai | k u i r e m t i rateliai. Visuomenėje 
pasiekta vienybė Vyriausiame susidarė palankios psichologinės 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite- nuotaikos, ir rezultatai galėjo 

riam patikėjome Europos lietu 
vių dvasiškus reikalus. 

Džiaugsmas, su kuriuo priė
mėte naujojo vyskupo Pranciš 

vių kalba, ir pasisakęs, kad jam 
studijų laikais teko pažinti lie
tuvį Klikną ir vėliau, esant Vai 
s tybės pasekretorium, gerai su
sipažinti su Lietuvos bažnyti
niais ir tautiniais reikalais, po
piežius pasakė kalbą. 

Džiaugsmu plazdančia širdimi 
sut inkame jus, mieli katalikiš
kosios Lietuvos vaikai, suplau-

sąlyginį prisirišimą prie šio A- j te, užtikrina, kad jo ganytojiš-
paštališkojo sosto bei Kristaus Į ka veikla jūsų tarpe neš palai-
vikaro. 

Kaip t ik šie neįkainojami dva 
siniai tur ta i , kuriuos jie nar
siai gina, teikia jiems jėgos nu
galėti kiekvienai kliūčiai, pakel
ti kiekvienam sielvartui. 

mingų vaisių. 
Negalime užmiršti nė mielų 

kunigų bei klierikų, kurie šiame 
šventajame mieste, išmintingai 
vadovaujami uoliojo Šv. Kazi
miero Lietuvių kolegijos rėkto 

te. Visų veiksnių vienybė, tur 
būt, kasmet deklaruojama po 
maždaug metų pradžioje šau-1 

būti geri. Po Chicagos konfe
rencijos išgirstame naują daine
lę: į rėmėjų armiją kviečiami 

kiamų konferencijų. Ypač j i stip j t i k tie> k u r i e "lietuviškoje veik-
riai akcentuojama po veiksnių | l o 3 e nedalyvauja". Ar tai žings-
1 , ™ , * ^ ™ ^ P k u ^ s m ! nis pirmyn? Ne 1 Atgal. Tai šal-

Pagal savo išgales stengiamės: riaus, semia mokslą ir pamal-
nieko neapleisti, kas galėtų pri-

kę į Romą iš įvairių Europos sidėti prie tikėjimo išlaikymo 
bei Amerikos kraštų, t rokšdami 
dalyvauti konsekracijoj vysk. 
Pranc iškaus Brazio, kuris buvo 
iš r inktas rūpintis Europos lie
tuvių, gyvenančių už tėvynės 
ribų, dvasiškais reikalais. 

Nereikia nė aiškinti, kaip ar-
-ti mūsų tėviškos širdies y ra jū
sų kilnioji tėvynė. 

Mūsų mintys pirmiausia k ryp 
s t a į mielus sūnus ir dukteris , 
kurie, gyvendami tėvynėje, rodo 
savo meilę ir prisirišimą prie 
Kr is taus , nugalėdami didžiau
sias kliūtis, dėdami sunkiausias 

durną iš tyriausiųjų šaltinių. Mū 
sų tėviška širdis jiems linki vi-

lietuvių t au to j ir prie to, kas so geriausio, 
ją glaudžiau r ištų su Šv. Petro Į Pagaliau jums visiems kar-
sostu. to jame apaštalo žodžiais-. "Vil-

Už savo mielus vaikus Lietu-j ties Dievas tepripildo jus viso-
voj nuolat meldžiamės ir nore- \ kio džiaugsmo ir ramybės tikė
tume būti jiems prie šalies, kad jime, kad šventosios Dvasios 

konferencijos Chicagoje š. m . į ms pirmyn? JNe1 Atgal 
sausio 9 -10 d.d. I r vienybės | t a s d u š a s a n t patriotinės visuo-
iliuzijomis persotinta visuome
nė ne be pagrindo ima klausti : 
"Ar ne perdaug vienybės?" Vie-

tiško niekuo nesidomė.įimo arba 
savųjų Įsitikinimų paneigimo. To
lerancija tereiškia pažabojimą tų 
nelemtų srovinių aistrų, kurios 
mūsų rankomis tedirba priešo dar
bą. Tolerancija... žymi tokius žmo 
nes, kurių idėjinis aiškumas bei 
tvirtumas jiems be baimes ir net 
su pagarba leidžia pripažinti ir 
kitų Įsitikinimus ir kartu netruk
do siekti bendrų tikslų. Tik silpnu
čiai putoja fanatizmu. 

J . Daugi. 

paragintume juos prie gėrio, 
kad sutvirtintume jų ištvermę 
katalikiškojo tikėjimo išpažini
me. 

Tegul pagarbintasis Dievas, 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Tėvas, pasigailėjimo Tė
vas ir visokios paguodos Die
vas, guodžia juos kiekviename 
skausme (pal. 2 Kor. 1, 3 - 4 ) . 

galybe jūs gausiai turėtumėte 
vilties" (Rom. 15, 13). 

Kaip dangiškųjų dovanų už
tikrinimą, kiekvienam iš jūsų ir 
jūsų artimiesiems teikiame sa
vo apaštališkąjį palaiminimą'. 

Užbaigęs kalbą Šv. Tėvas nu
žengė nuo sosto, pasisveikino 
su audiencijoje dalyvavusiais 

Su tėvišku uolumu ir gilia> vysk. C. Sipovičium, Marijonų 
meile lydime ir jus visus, Lie
tuvos vaikai, išsiblaškiusius po 
pasaulį. 

Reiškiame pasitenkinimą ir 
dėl savo garbingojo brolio vysk. 
Vincento Brizgio uolios jūsų 
naudai veiklos. Kad jam nors 
kiek palengvintume sunkius sie
lovados reikalavimus, išklausy
dami į mus kreipiamus prašy-

vienuolijos vyriausiu vadovu. 
vysk. V. Brizgiu ir. naująjį vys
kupą apglėbdamas, pasisakė tuo 
norįs apkabinti visą lietuvių tau 
tą. Be to, po audiencijos popie
žius priėjo prie daugelio audien
cijos dalyvių, juos pasveikinda
mas ir pasakydamas tinkamą 
žodį. 

Audiencija savo nuoširdumu 

no išmintingo tautiečio vaizdžių 
išsireiškimu, ką reiškia nuola
tinis sutar imas kirsti medį, jei 
po to nei piūklai skamba, nei 
kirviai pokši, ir medis toje pa
čioje vietoje metai iš metų sto
vi. Vis nepajėgiama įsisąmonin
ti, kad vienybė įsikūnija ne de
klaracijomis, o vieningu darbu. 
Lietuvos pavergėjas "apsijungi
mu", "susijungimų" ir vienybės 
deklaracijų nesibijo. Jį gąsdina 
tik vieningas ir koordinuotas 
laisvųjų lietuvių darbas. 

Bendradarbiavimas a r 
rivalizaeija? 

Jei šimtmečio ketvirčiui praė
jus po Lietuvos pavergimo, 
stambiomis antraštėmis spau
doje reikia skelbti, jog "suri
kiuotos kovojančios gretos Lie
tuvai laisvinti", gerbiamieji, kaž 
kas negera. Ir blogis ne pavir-

ir tėvišku popiežiaus atvirumu 
padarė visiems gilų ir neužmirš
tamą įspūdį. 

! menės entuziazmo. Tai užsimo
jimas su tikslu nieko nepasiek
ti. Tie, kurie nedalyvauja, ir 
nedalyvaus, o kurie dalyvauja, 
nenorės idenfikuotis su nedaly
vaujančiais. 

Žingsniu atgal reikia laikyti 
ir kitą projektą: "apversti tele
gramomis Baltuosius rūmus, 
kongresmanus, senatorius, kad 
tarptautinėse institucijose būtų 
svarstomas sovietinio kolonia
lizmo klausimas". 

Toks kvietimas tai nėra dau-
giau, kaip bendrinės idėjos de
klaravimas. Bendrinė idėja re
alizuojasi tik konkrečiomis for
momis. Tos formos mūsų visuo
menei seniai y ra pasiūlytos i r 
veik visuotinai priimtos. Rezo
liucijų sąjūdyje aiškiai ap tar ta 
ir "tarptautinė institucija", ku
rion su savo byla turėtume verž 
tis — tai Jungtinės Tautos, i r 
kelias jon nurodytas — per J A 
Valstybių Kongresą; kitų kraš
tų lietuviai eina per savo kraš
tų vyriausybes ir parlamentus. 

Ir vėl norisi klausti, kodėl 
trauktis atgal sektoriuje, kuria--

(Nukelta j 4 psl.) 

Spaudoj ir gyvenime 

TIK SILPNUČIAI PUTOJA FANATIZMU 
Naujame (sausio mėn.) puošnia

me "Lietuvių Dienų" numeryje 
prof. Juozas Eretas duoda veda
mąjį, tema "Sąlygos išlikti ištiki
mais tautai". Su profesoriui bū
dingu puošnumu ir minčių lakumu 
išdėsto tris sąlygas: 1) Išsaugoti 
savo tautinį charakterį. "Tauta yra 
ryškus žmonijos vienetas, ji j nie
ką nepanaši ir dėl to niekuo nepa
keičiama savumų visuma. Jai yra 
skirtas toks uždavinys, kurio ne
gali atlikti jokia kita tauta. Iš to 
ir seka, kad ji turi apsireikšti tuo, 
kuo ji iš esmės yra, arba — ji iš 
viso negali apsireikšti. Kas mano, 
jog esą galima be nuostolių savo 
prigimčiai pereiti į kitą tautinę 
buitį, tas skaudžiai apsirinka, nes 
tuo pakitimu tik praras savo tau
tos substanciją, neįsigydamas ki
tos, pasiliks tik plika -esybe, be 
charakterio ir reikšmės." 

Ypač profesorius skatina bran
ginti savąją kalbą, nes "tauta nie
kuo neapsireiškia taip savitai, kaip 
tik joje ir per ją. Kas tolinasi nuo 
jos, tas tuo pačiu tolinasi ir nuo sa
vo tautos, nes manymas, jog tautiš
kumas ir bet kokia svetima kalba 
galėtų gyventi kokioje nors koeg
zistencijoje, yra gryna fikcija, ku
rioje žmogus kaskart giliau pa
skęsta svetimybėse. Liežuvis greit 
išduoda, kuria linkme pasineša sie
la. 

2) Kūrybingumas yra antroji 
sąlyga pasilikti ištikimu tautai. 
"Nesvarbu, kurioje srityje mes pa-
sireikštume, svarbu tik tai. kad 
mūsų gabumai realizuotųsi pagal 
individualius polinkius, ar tai būtų 
mokslas, ar menas, ar grynai dva
sinė ar pritaikoma sritis, ar. paga
liau, visuomeninė dirva... Gaila 
mums tų, kurie savo neabejotinus 
talentus aptaško pertekliaus tau
kais arba narkotizuoja juos budu
aro kvepalais... Gausios tautos gali 
sau leisti liuksusą panaudoti tik 
dalį savo gabumų. Mažos gi tau
tos turi j veiklą traukti visus, o ką 
jau bekalbėti apie egzilines jų da
lis." 

3) Trečioji sąlyga išlikti ištiki
mais tautai — vieningumas. "Tai 
ne kapų tyla, o sutarimas pagrin
diniuose klausimuose, atlikimas 
bendrų būtinų pareigų, šalia kurių 
kiekvienas gali džiaugtis tuo lais
vumu, kuriame tegali tarpti as
menybes. Tobulam tautos spek
trui reikia visų spalvų." 

Okupantai tai supranta ir išeivių 
tarpe veda atkaklią skaldymo ak
ciją, bet mums svarbu vienybė, to
lerancija. "Pastatymas nors silp-
liausio tiltelio yra išganingesnis 
darbas, negu pagilinimas mus ski
riančių griovių. Tolerancija, ku
rios reikia tiltams tiesti, žinoma, 
nereiškia idėjinio blankumo, a pa-

TARP DVIEJŲ OKUPACIJŲ 
ATSIMINIMAI IS 1940—1944 

VANDA RAUDA 

Belaisvių gavimo byla tą pat dieną nusiųsta į 
Arbeitsamtą. Kadangi per dvi dienas negavome at
sakymo, aš susirūpinau ir patelefonavau viršininkui 
norėdama sužinoti apie valstiečių prašymo likimą. 

J i s a t sakė : 
— Dabar aš esu labai užimtas, todėl dar neda

viau bylai eigos. Bet nesirūpinkite, kaimiečiai ir be 
šio prašymo gautų belaisvių. J au dvi savaiti, kai aps-

I kri t is juos gauna. Jūsų eilė tuoj ateis. 
Aš tuo labai apsidžiaugiau ir buvau jam labai dė

kinga. Reiškia, vokiečiai pa tys rūpinasi tuo, nori pa-
! dėti kaimui..., — galvojau t ada ir lengviau pasidarė. 

Tik žymiai vėliau, kai jie ėmė karo belaisvius 
• at iminėti iš ūkininkų, aš supra tau , kad jie norėjo ne 

kaimiečiams padėti, bet pa tys gauti švarius, atmai-
t intus , darbingus žmones... 

Neužilgo vokiečiai dalino belaisvius ir mūsų aps
kri tyje. Kiekvienas galėjo paimti jų kiek prašė. Tie, 
kurių ūkiai buvo stambesni, ėmė daugiau belaisvių. 
Viskas nurimo. Bet kas pasirodė? 

Pirmą mėnesį belaisvių dauguma iš viso darbui 
netiko. Jie buvo nesveiki, fiziniai išsekę. Be to, vo
kiečiai juos atidavė nešvarius, utėlėtus... Daug triū

so ir laiko padėjo ūkininkai tuos žmonesT bėslaugyda-1 
mi, kol juos ant kojų pastatė. ...... 

Bet lietuviai — geraširdžiai ir kantrūs. Nė vie
nas, man tai pasakodamas, nesiskundė ir nesigailėjo, Į 
kad buvo belaisvį paėmęs... Nė vienas manęs nepasi
teiravo, ar negalėtų belaisvio atgal j stovyklą grą
žinti. Priešingai, kalbėjo su gailesčiu ir užuojauta. 

Jie užjausdavo belaisvius, suprasdami, jog j Al
tajų, Kazachstaną ir Sibirą išvežtiems lietuviams 
yra dar sunkiau, negu šiems belaisviams-kareiviams. 

Kai belaisviai atsigavo ir ėmėsi darbo, ūkininkų 
daugumas buvo jais patenkinti. Džiaugėsi, kad pasi
rodė stropūs darbininkai, kurių nereikia nei daboti, 
nei raginti. O belaisviai? Jie buvo laimingi, kad gavo 
išsprukti iš stovyklos ir visokeriopai reiškė savo dė
kingumą. 

Atrodytų, kas galėtų geriau būti? Tačiau vokie
čiai greitai užuodė padėtį. Gal net patys lengvai pa
sitikį ūkininkai išsipasakojo apie tai komendantu-1 

roję ar Arbeitsamte, savus belaisvius girdami. 
Ir štai — vieną dieną gavome iš vokiečių įsaky

mą: visus belaisvius nurodytu laiku grąžinti į lagerį. 
Okininkai tik žvalgėsi. Koks čia reikalas? Gal tik 

patikrinimui — ramino save kai kurie žemdirbiai. 
Kadangi šis įsakymas perėjo per mano, kaip vertė
jos, rankas, ta i pabandžiau iš mažiau gudresnių vo
kiečių sužinoti, ką tai turėtų reikšti? 

— Juos išsiųs panašiems darbams į Vokietiją... 

Štai kas! Gudriai vokiečiai sugalvojo! Juos išga
bens j Vokietiją švarius, sveikus ir darbingus, o lie
tuvis ūkininkas, jei nori turėti darbininką, gali triū
są iš naujo pradėti! 

Taip ir buvo. Iš visų atėmė belaisvius-darbiniri* 
kus. Paskelbė, kad ūkininkai, vieton anų, gali gauti 
kitus. 

Ūkininkai, spėję jau priprasti prie "savo belais
vių", buvo susikrimtę ir jautėsi apvilti. Nemaža jų 
grįžo į ūkius, atsisakę nuo "naujo", o kai kas užėjo 
pas mane pasiskųst i : 

— Mes juos išprausėm, išmaudėm. apkirpom, at-
šėrėm. nuo utėlių išvadavome! O dabar, kai vėl tapo 
žmonėmis ir tvir tais darbininkais, juos iš mūsų ati
ma! 

Kitas gi sako: 
— Vėl iš naujo pradėti, o kas mums užtikrifta, 

kad ir šių neat ims? Įdomu vistik, ką su mūsiškiais 
darys? Vėl utelėmis apleis? 

Atsargumo dėlei tylėjau. Negalima gi jiems, kai 
šiuo metu yra susijaudinę ir susierzinę, sakyti, kad 
vokiečiai belaisvius pas save išveš. Ūkininkai dabar 
yra įširdę ir nežinia, kuo viskas gali pasibaigti. To
dėl t ik tiek pasakiau: 

— Gerai apie tai pagalvokit! Juk mes negalime 
užtikrinti, kad vokiečiai ir naujų po kelių mėnesių 
iš jūsų neatims... 

• 

Tačiau po kelių dienų tie, kuriems ypatingai bu
vo sunku be pagelbininko, atvykdavo ir pasiimdavo 
naujus belaisvius. Bet, kai vokiečiai dar kartą pa
bandė savo išdaigą krėsti, ūkininkai išgudrėjo. Siun
tė savo belaisvius į kitą atokesnį valsčių ir ten juos 
slėpdavo. Vokiečiams gi sakė. jog belaisvis, sužino
jęs, kad jį grąžina atgal į lagerį, pabėgo. 

(Bus daugiau) 

-* 
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DRAUGAS, antradienis, 1965 m. vasario mėn. 23 d. 

Ateitininkų kongresas 

Ramybės, tylos! 

Rūpesčiuose gyventi mums ne 
naujiena. Kovoti be užuojautos 
ir paramos mums nenuostabu. 
Drebėti dėl lietuvių tautos liki
mo mums įprasta. Tačiau pa
siduoti, nustoti vilties ir ap
snūsti — ne mūsų būdui! 

Vytauto laikais kryžiuočių 
niokojamos Lietuvos Europa ne
užstojo. Devynioliktojo amžiaus 
sukilimų prieš Rusiją niekas ne
parėmė. Nepriklausomybės prieš 
aušry inteligentija, dirbanti 
prieš okupantą, pagalbos nega
vo. Laisvės kovos baigėsi at
plėštu Vilniaus kraštu, įsikišus 
santarvininkams. Prieš bolševi
kų tvaną balso nekėlė nei Pran
cūzija, nei Anglija, nei Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Partizanų 
kraujas, vakariečių akimis žiū-
irnt, vien trąša miško samanai. 
Šiandieninis mūsų šauksmas — 
vien kraštutinis apsireiškimas, 
vadinamas ''ekstremizmas'', A-
merikos visuomenei nepriimti
nas. 

Ramybės! Tylos, jūs tie pa-
baltiečiai. "keep quiet", jūs lie
tuviai! Mes saugom Izraelį nuo 
arabų, mes turime vargo su de 
Gaulle, kuris nori būti savaran
kus, mes kuriame laukinių vals
tybes Afrikoje, naikiname "ma-
kartizmą", žiūrime, kad malda j 
mokyklą neilistų, saugo jam JAV 
komunistų konstitucines teises, 
duodame pylos tiems, kurie bol
ševizmu baido. Tylos, nėra lai
ko! Ir kadangi šūkaujate, kada
ngi nerimstate, mes užsikemšam 
ausis. Kantrybe vadovaudamie
si, žinome, kad jūs, neprotingi 
seniai, užkimsite, o su jūsų jau
nimu susitvarkys mūsų mokyk
los. 

Kai tauta bus tauta 

Įpratusiam kovoti — nurimti 
sunku. Matančiam vergijos 
smaugiamą tautą, baudžiaunin-
kaujantį ūkininką, prievartauja
mą darbininką, niekinamą inte
ligentą, pajuokiamą kūrėją — 
tylėti yra nusikaltimas. Dėl to 
mes kalbame. Nurimsime tada, 
kai tauta bus laikoma tauta. 
Atsisakysime "kraštutinumo", 
kai išnyks gyvybinis pavojus. 
Ateisime pagalbon naujas vals
tybes kuriant, kaip savoj nepri
klausomai gyvensime. Kovosime 
už kiekvieno teises, kaip dabar 
už žmogiškąsias teises sau ko
vojame. Mes net j Jungtines Eu
ropos (ar Pasaulio) Valstybes 
jungsimės, jei būsime pripažin
ti pilnateisiais nariais. 

Bet iki šiol užmigti dar ne
galime. Kalbame, judame ir sie
lojamės, liūdim — net pykstam! 
— ant tų mūsų tautinės šeimos 
narių, kurie užsnūdo ir pasida
vė. Mes kuriame, mokomės, dir
bame ir veržiamės aukštyn ne
suprasdami, kodėl vienas kitas 
lietuvis iš šios srovės iškritęs. 
Mes turime organizacijas, kad 
šį verpetą spartintų, kad sau
gotų mūsų žmones nuo snaudu-

"VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK 
MANĘS" 
Suredegavo 

KTX. K. MATtlAITIS, MIC 
Išlaido 

Ijietmin Kataliku Spaudos Dr-ja 
Tai puiki maldaknyge visiems. Jo

je randasi visos litanijos: 11 nove-
nų: visų sakramentų aiškinimai: 
psalmes; pilnos rekolekcijos; visu 
sekmadienių "vang-elijos: tretininku 
maldos susirinkimams ir absoliuci
jai: maldos apaštalystes maldos: šv. 
Valandos maldos; 33 giesmes; Vely
kų ir Vėlinių apeig'os: Kryžiaus ke
liai; Sopulingosios Motinos statys ir 
daug kitų. 

ši maldaknygė yra gTiausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. 

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manės" yra labai gražiai išleista; at
spausdinta an t balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides: datig 
ryškių iliustracijų. 

640 puslapių: % colio storumo 

lio. Stebime laiką, imame, ką 
Į gero jis mums atneša, bet savų 
principų neatsižadam, savų sie
kių neparduodam. 

Tegyvena Izraelis, afrikiečiai, 
Azijos tautos, juodoji rasė. Die
vo leista. Kiekvienas te tur i lais
vę, teskelbia savas mintis. Kas 
t rokš ta būti aklas, tebūna. Net 
komunizmas tesmaugia tą, ku
ris sava valia nori būt i smau
giamas. Tačiau dėl kitų gero
vės mes nenorime pa tys save 
žudyti. Mums, kaip negrui, žy
dui arabui ir kiniečiui, laisvė 
y ra brangi. Laisvė tikėti, kurti, 
kalbėti. Laisvė turėti namus ir 
juos savarankiškai, be nurody
mų iš pašalies. tvarkyti . Kaip 
negrai siekia socialinės lygybes, 
taip mes šaukiamės taut inės ly
gybės įstatymo. Kada jūs. Va
karai , savo parlamentuose pra
dėsite jį svarstyt i? 

Kai jūs, galvas praradę, glos
tote komunizmą, mes stengia
mės, dirbame, sukamės, taria
mės. Daugelis šaiposi, pasijuo-

Hartforde paminėta Lietuvos 

nepriklausomybes sukaktis 

Goldstone. Calif., Propulsion laboratorijoj priimamos nuotraukos, ku
rias siuntė iš mėnulio raketa Ranger 8. 

VEIKSNIŲ INTEGRACIJOS KLAUSIMU 

Šiais metais Lietuvos nepri-1 vyko didžioji minėjimo dalis — 
klausomybės a tkūr imo 47 metų! sueiga. Prie durų žmonėms bu-
sukakt ies minėjimą Har t forde) vo išdalinti vokai aukai ir at-
surengė L. B. Har t fo rdo apy- Į sišaukimai, kuriuose skambėjo 
linkės valdyba, kooptavusi į tai-! patriotiniai šūkiai: "Švenčiame 
ką keletą kompetentingų asme-1 ne džiaugsmo, bet liūdesio ir, , . . _ , . 
nų. " laisvės troškimo savajam kraš-1 ^ a . . l a b a i . . f ™ u n g i ; nes tai 

Minėjimas prasidėjo jau va- Į tui šventę. Prieš 25-rius metus 
sar io 11 d. delegacijos atsilanky j bolševikų durtuvai nubraukė 
m u pas Connecticuto guberna- J nuo mūsų lūpų šypseną, ir džiau 

Prelegentas nurodė ir Vliko 
dirbamus darbus, būtent, kal
bėjimą j lietuvius, gyvenančius 
Lietuvoje, ir j viso pasaulio tau
tas įvairiomis kalbomis, net a-
rabų, iš daugelio pasaulio ra
dijo stočių, aiškinant rusų ko
lonializmą ir imperializmą ir pa
vergtų tautų naikinimą; beldžia 
masi j vyriausybių duris ir ieš
koma paramos kovoje už Lie
tuvos laisvę. I r tie Vliko darbai 

(Atkelta iš 3 psl.). 

kia iš mūsų. šypsniai nesulai-1 m e ^ a u t o l i * P r i e k * P a s i s t ū ™e 
kys, juokai neatbaidys. į ta. 

•A f Persvarstyt inas taip pat klau 
I c? • • i - • i simas a r mums verta taip tvir-

Seimai, kongresai, suvažiavimai Į <«>,<" *"""«> »«"» " " F 
1 ' tai susirišti su anti-kolomalizmo Mūsų pasitarimai vyks ta sei-
I muose, kongresuose, suvažiavi 
i muose. Susirenkam nešykščiai 
\ susibėgame skaitlingai. I r žo 
I džio pasakyti nevengiam, ir min-
l čių turime. Gerų minčių, tran

džių. 

Ar nebūtų geresni rezultatai, 
jei kalbėtume aiškiais termi
nais: Rusija pavergė tris ne
priklausomas valstybes: Lietu
vą, Latviją ir Estiją. 

Funkcinė integracija 

Visi veiksnių klubo nariai tu-

sąjūdžiu. Tiesa, politinė taktika 
reikalauja, kad savo interesus 
integruotume i didžiuosius pa-
šaulio rūpesčius, tačiau šiuo at-j ri k i h l i u s t i k s l u s i r darbuotojai 
veju vargu tą integracija vyk- Į k i l m a s ^tencijas, tačiau jaus-
dome. Antikolonializmo* šūkis ! d a m i e s i P i l n a i savarankiški, sa-
nepopularus buv. kolonialimse j v 0 r e i k š m ę paprastai pervertina 

ir tuo įneša į bendrąją veiklą 
konkurencinės dvasios. 

Tačiau mes ne tik šnekuoliai, j E u r ° p o s valstybėse, juo nepa-
i bet kartais ir sėduoliai. Prasi- i lenksime ^u nei naujųjų Ari-
j žiojame pasakome, pasidžlau-! ^ o s " A f r " i k o s tautų' n e s ^ 0 s k ° - T?™* i r J " * " a j f * ? M a * 
\ giame sava išmintimi ir aprims-i lonializmo sąvoką esminiai jun- priešo i h u a ų pergales riksmą, 
i tame. Jau labai tylūs tampam, i - i a s u tosios r a s e s d o ^ i n a " 2o m oKupacijos suKaKų mi-
Inamo sugrįžę, jau labai sėslūs \ v i m u g o t i e s i e m s . Baltojo nmt. butų mūsų veiksmų mte-
i daromės, savas duris pravėrę.! 2 m ° g a u s v e r ^ o s užmetimą bal- ; gracija. Palikus specialias funk-
• Kodėl tasai kuklumas, kodėl ta-1 t a J a m spalvotasis nelaikys ko-1 cijas atliekančią Lietuvos dip-

. _ _ -> r \ • • • ! lonalizaciia. Rusija gerai pa- lomatmę tarnybą savarankiškai 
i sai ramumas? O jei vienas pro- . J . . .. & . ,. ., i.. , J •, . ,. . . T -
! centas mūsų nutarimų būtų įgv-! z * s t a n a u ™ . A z i ^ o s " A f f k o s i t v a r k f s , du pagrindimai, ta ip 
ivendintas, nesijuoktų p a š a t - ! t a u U i Fenologi ją , ir antikolo- Į saKant, globaline plotme besi-
I čiai,, nesišaipytų! Jei pa tys sa-! fia,lizma- *** P a d a r i u s l s a v o P°"! ! ? * 2 v į t a " i a i ~ . P a s a " h ° 

vais žodžiais gyventume, k i e k | l l t l k o s * r a n k i u " { L i e t U V 1 U Bendruomene ir Vy-
_ ^ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ I riausias Lietuvos Išlaisvinimo 

torių. Delegaciją suda rė : Adol
fas Campė — Alto sk. pirminin
kas , Mildred Lombardo — La-
dies Auxiliary a ts tovė, Algiman 
t a s Dragunevičius — L. B. H a r t 
fordo apylinkės pirmininkas ir 
"Tėvynės Garsų" radi jo lietu
vių valandos vedėjas, I rena Pet 
kait ienė, Lionginas Kapeckas — 
L.A. P . klubo vicepirm., Walter 
Pa t e r son — Amerikos lietuvių 
legionierių a ts tovas ir dr. Pet
r a s Vileišis — L. B. Hartfor
d o apygardos pirmininkas. Nu
m a t y t a s delegacijos na rys kun. 
J . Matut i s dėl susidėjusių aplin
kybių pas gubernator ių nuvykti 
negalėjo. 

Gubernator ius John Dempsey 
pasveikino delegaciją šventės 
p roga ir pareiškė gilią užuojau
tą dėl Lietuvos, kurią y r a ne

jaučia ne tik pavergtieji, bet ir 
pavergėjai, ir jie dėl to nervina
si... 

Kalbėtojas pažymėjo, kad iš 
Kova gmkluTėvynėje! t ;* P e r š amų a r esamų su komu-

nista;s bendradarbiavimų — va 
dinamų kultūrinių mainų — nė 

turime"kovotT:' k i " d a r b u 7 kas | k o k i o s n a u d o s " ° biznieriai, ku-
žodziu, kas auka junkimės prieš | r i e stengiasi su komunistiniu 
tėvynės pavergėją! Kenčiančios i b l o k u P l ė s t i P r e k v b a ^ Pasak kal-
tėvynės laisvinimas ne tik m ū - ! ^ 0 ' t i k d u o b ę s a u k a s a 

sų diplomatų, Vliko ar Alto rei
kalas, bet mūsų visų švenčiau
sia pareiga..." 

gsmo žiburėliai akyse paskendo 
ašarose... 
pasibaigė. Laisvajame pasauly
je likome mes, kurie galime ir 

Meninė programa 

Meninę programos dalį suda
rė dainos ir tautiniai šokiai. 
Hartfordo mišrus choras, be 

Šią minėjimo dalį atidarė L.B. 
Hartfordo apylinkės pirm. Alg. 
Dragunevičius, pažymėdamas va | J a u mhiėt^ h u n n i * . d a v e s i a s d a i 

nas ir giesmę: "Kritusiems šau sario 16-sios reikšmę ir mūsų, 
kaip kovojančių už Lietuvos lais liams" — Vaičiūno, "Jau sla-
vę, pareigas, šiai šventės da-1 v a i s u k i l ° " ~ Sasnausko. "Ma-
liai pravesti pakvietė Stepą Za- j n o t ė v i š k ė " ~ S t a n k T i r " A P 
bulį. 

Maršui grojant, įneštos vėlia
vos. Sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Atsistojimu pa

te isė ta i užgrobę rusa i bolševi-1 gerbti žuvusieji dėl Lietuvos lais 
kai . Gubernator ius vasar io 16 d. j vės. Maldą sukalbėjo Šv. Trejy-
leido kapitoliuje iškabinti Lie-1 kės lietuvių parapijos klebonas 

mąstome, sakytų žmonės, kad ! , ^™^"i , „ ., . . . 
i • • i n.-,. i Komitetas — turėtų integruo-

mes ne plepiai, kalbėtų apie j o kia is įsipareigojimais nesiriša U J e i s t r u k t ū r i n § integracija 
mus kad esame kovotojai. s u visuomene ar jos tautiniaisj n e į m a n o m a , t a i f u n k c i n ė i n t e . 

Ateis vasara, oras užkais. Ir , s i e k i a i s , mums neįdomus. Ta- Į d j a t u r § fcūti s i e k t a n e . 
leisimės j keliones ir važiuosime č į a u visuomenė nėra abejinga i d e I s i a

J
n t J e i p L B ^ • VUR, 

i seimus. Kasmet jų yra^ bus : n e į politiniams vienetams^ nei; k i r s ^ a t s t o v u s a r š i n i n . 
ir• spnet. KieK ten kalbėsime, tautininkams, nei ateitininkams, I ^ k ] a u s L T n a s n e b u s išspręs-
kiek vėliau savo žodžiais gyven-; n e i neo-lituanams ar šviesai -; t a s R e a l i intw^ciJ3L b ū t ų p a _ 

Santarai. Tad šių vienetų šuva-1 s i e k t a t i k t a d a P k a i dienas veiks 
žiavimai 

sime 

Vienas kongresas 

Štai jau žinome apie vieną 

seimai, konferencijos ; n v s a e š t ų a t s a k o m y b ę prieš ant-
stebimos visos čia esančios lie-1 r ą I Š I e idžiant antraeiles tech-
tuvių tautos dalies, ir kiekvie-! n i n e s detsieSf pagrindinė funk-

s u s i b ė g i m ą - Ateitininkų Konl i nas turi teisę reikšti nuomones, j c i n ė s i n tegracijos idėja būtų 
gresą. (Liepos mėn. 3—4 die-1 k a i * Pasekmes yra diskutuo- t a i k a d yiikas savo darbų ir 
nomis, Kanadoje Toronte.) Ne P 8 8 * * * S i ų n u o m o n i ^ neišvengs f i n a n s i n ę atskaitomybę priimtų 
dažnai ši organizacija savo kon- i r Ateitininkų kongresas, nes L p a t s _ b e t fc t e i s ę perleistų 
gresus šaukia. Normaliais lai-! ateitininkija tautai yra davusi: P a s a u l i o UetVLvių Bendruome-
kais renkasi kas penkeri metai, Į ^ Į " daf?^ k a i p k l t l p a V i e " nei. PLB taptų laisvųjų lietuvių 
o jei sąlygos esti netinkamos 
(kar ta is krašto okupacija), dar 
rečiau susieina. Ir dėl retumo, 
ir dėl pačios organizacijos svo
rio mūsų visuomenėje ateitinin
kų kongresas yra didelis įvykis. 
Bet įvykiai sveriami ne dalyvių 
skaičiumi ar žodžiais. Jų svar-

1 bą ir reikšmę apsprendžia pa
sekmės. 

Organizuotas vienetas, kuris 

Kaina, paaukuota $:5.50 

Užsakymus su pinigai siųskite: 

" D R A U G Ą S" 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

niai sambūriai. j demokratiniu seimu. Šitaip in-
Tarptautinės nuotaikos mums : tegruota laisvųjų pasaulio lie-

nepalankios. Jose nepalūžus dar-1 tuvių institucija apspręstų tei-
buotis gali tik tvirtos asmeny- • ses ir pareigas lokalinių ir spe-
bės. Jų auginimas — visų mū- j cifinių veiksnių, k. t. visų kraš-
sų organizacijų uždavinys, o; tų "altų"', "revoliucijoms remti 
ypač ateitininkijos, asmeniui di-; komitetų" ir t.t. 
dėlę reikšmę skiriančios. Tad j Jei neturėsime ryžto daryt i 
ir kongresas, tinkamai jam pa-; tvirtų sprendimų, ir toliau pa
siruošus, teapsuka šia linkme. , siliksime "veiksnių rikiavimo" 

Asta Į procese. 

St. Louis. Mo.. auto garažo savininkas John de Riet savo firmos pavadinimą išrašė 
mašinos, kad priekyje važiuojančios mašinos veidrodyje galėtų perskaityti firmos v 

atvirkščiai ant 
ardą. savo 

tuvos vėliavą i r vasa r io 16-ją 
paskelbė Lietuvių Diena. Dele
gaci ja gubernator iui įteikė do
vanų — medžio raižinį tautiniais 
(lietuviškais) motyvais . 

Sekmadienį, vasar io 14 d., 10 
vai. r y t e Šv. Trejybės bažnyčio
je buvo iškilmingos pamaldos. 
Šv. Mišias už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės aukojo parapi jos 
klebonas kun. J. Matut is . Pa
žymėtina, kad, klebono dėka, 
šioje bažnyčioje 10 vai. mišių 
maldos ir giesmės pirmą kar tą 
buvo lietuvių kalba. (Lietuviai 
labai pageidautų, kad sekmadie
niais a r kitomis šventomis die
nomis 10 valandos mišiose bū
t ų visada va r to jama lietuvių 
ka lba . Pamokslo taip pa t norėtų 
l ietuviško). Pamokslą lietuviš
ka i i r angliškai pasakė taip pat 
kun. J . Matutis . Pamokslinin
k a s kalbėjo apie Kr i s t aus kan
čią a n t kryžiaus ir palygino su 
dabar t inėmis Lietuvos kančio 
mis rusų bolševikų okupacijoje. 
Pr iminė, kad tauriosios valsty
bės, kaip JAV-bės, D. Bri tani
j a i r ki tos nepripažįsta Lietu
vos i r kitų Pabal t i jo valstybių 
p r i eva r t a įjungimo į Sovietų 
Rusiją. 

Šv. Mišiose dalyvavo Connec
t icu to gubernator ius John Dem
psey su šeima, ir visi priėmė 
Komuniją. Mišių m e t u giedojo 
muz. Jurg io Petkaičio diriguo
j a m a s Har t fordo miš rus cho
ra s . Pagiedojo "Pulkim an t ke
lių", "Maldą už tėvynę" — Dam 
brausko , "Marija, Mari ja" — 
Sasnausko, "Šventas, šventas" 
— Šuberto ir Amerikos ir Lie
tuvos himnus. 

Pamaldose dalyvavo ir organi 
zacijos su savo vėliavomis, ir 
t a i da rė didelio įspūdžio. 

Radijo valandėle 

"Tėvynės Garsų" radijo lie
tuvių valandos programa, va
dovaujama Alg. Dragunevičiaus, 
12 vai . taip pa t buvo pri taiky
t a šiai didžiajai šventei. Pro
g r a m a pradėta Lietuvos him
nu. Padeklamuota pora eilėraš
čių: St. Santvaro "Lie tuva" ir 
Putino-Mykolaičio "Rūpintojė
lis". Perduota keletas dainų ar 
giesmių: "Tėviškėlė" — Br. Bud 
riūno, "Malda žuvusiems" — 
Ant . Vanagaičio, "Laisvės var
p a s " — Ant. Vanagaičio ir 
"Skausmo" kryžkelėje" — Ju
liaus Siniaus. Per t rans l iuota gu 
berna tor iaus kalba delegacijai. 
Be to, apie vasario 16-sios reikš 
mę, lietuvių kovas už laisvę ir 
dabar t inę politinę situaciją kal
bėjo L. B. Tarybos n a r y s Vilius 
Bražėnas . 

MŪSŲ pare iga 

Trečią vai. po pietų Lietu
vių Amerikos Piliečių salėje į-

saugok, Aukščiausias" — Sas
nausko. Dirigavo muz. J. Pet-
kaitis, akompanavo muz. Eleo
nora Minukienė. 

Su tautiniais šokiais pirmiau
sia pasirodė New Britaino, mo
kytojos K. Marijošienės vado-

kun. J. Matutis. Paskui buvo j v a ujama, vyresniųjų grupė. Jie 
sveikinimai. Žodžiu sveikino es-1 pašoko "Rugelius" ir "Malūną", 
tų atstovas Mati Koiva, o raštu \ Akordeonu akompanavo Denis 
sveikinimą atsiuntė latviai; jį j Kvedaras. Iš Hartfordo šoko, 
perskaitė minėjimo vadovas St. į mokytojos B. Šimanskienės va-
Zabulis. Nuoširdų sveikinimą dovaujama, jaunesniųjų skautų, 
pro ašaras pareiškė Stefanija berniukų ir mergaičių, "Ginta-
Rūkienė, kuri į šį kraštą iš Lie-1 r o » grope, Jie pašoko "Vove-
tuvos yra atvykusi tik per pra- j r a i t ę " , "Vėdarą" ir "Suktinį", 
eitas Kalėdas. J i pabrėžė, kad • gįems akordeonu akompanavo 
mes esame laimingi, ištrūkę iš j m u z j p e tkait is . Abi grupės 
rusų-bolševikų nagų ir išven
gę Sibiro taigų, kurios nuklotos 
lietuvių ir kitų pavergtų tautų 
lavonais. (St. Rūkienė Sibire iš
buvo 15 metų). 

Audėno paskai ta 

Gubernatoriaus proklamaciją 
perskaitė teisėjas Pranas Mon-
čiūnas, o rezoliucijas ir petici
jas , kurios pasiųstos atitinka
moms įstaigoms ir asmenims, 
— Aušra Radziulytė. 

Reikšmingą paskaitą davė Vii 
ko generalinis sekretorius Juo
zas Audėnas, buvęs nepriklau
somos Lietuvos Merkio kabine
te (paskutiniame rusams oku
puojant Lietuvą) žemės ūkio 
ministeris. Jis pažymėjo, kad 
kova už Lietuvos laisvę yra gy
va ne tik čia, bet ir ten — tė
vynėje. I r lietuvių kovos už lais 
vę tęsiasi nuo 1940 metų — nuo 
pirmosios rusų okupacijos. Ži
noma, partizaninė kova, ilgai 
trukusi, pasibaigė — jie nesu
laukė tikrosios paramos iš va
kariečių. Dabar beliko dvasios 
ir žodžio kova, kuri turi mus 
vienyti ir stiprinti. 

tautinius šokius pašoko puikiai. 
Iš viso, ši minėjimo dalis, 

kaip ir visos kitos, praėjo sklan 
džiai ir įspūdingai. Aukų surink 
ta $844.90. J . Bernotas 

— Žmogaus gyvenime jaus
mų problemos yra nepalygina
mai komplikuotesnės už bet ko 
kius klausimus, liečiančius pro
to sritį. Filofofų ir moralistų 
užduotis dabar yra išaiškinti 
šią žmogaus paskirtį ir atverti 
dėsnius kaip ją pasiekti. 

Ignace Lepj) 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiimiuiiiiinimiifniii 
10%, 20%, SO% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-
mobiiio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
S208į£ West 95 th Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4338 
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Jeigu joms reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Drangą", baris spaus
dina tokias dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina. 

D R A U O A S 
4545 W. 63 St , Chicago, m. 60629 
iiiiiiHimmimiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

p i n p i | I T " T \ i * RADIO (LIETUVIAI) 
V i J T ^ j V I | I . V * Sav. DAN LIUTIKAS 

TAISYMAS yra mO*u SPECIALYM. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patai-navtmaa • GARANTIJA • KREDITAS 

2412WEST 71ST ST. CHICAGO, OL, 60629. TEL.: 471-2446 
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P A S I N A U D O K I T E 
DRAUGO'9 SPAUSTUVES 

P A T A R N A V I M U 
Mėnraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu 

«,* T^tnviu tarpe ners uitos moderniškesnės spaustuvės risoie 
Amerikoje. 

;K>MJGO spaustuve spausdina grasiauBiat lietuviškas kn\ 
-jas. programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingietr' 

!**** '"****" ^ a *a ; vrs tokiu spaudos darbu kūnu *en 
raš&o DRAUGO spaustuve negalėtų atlikti. 

g ? * 1 ™ ' y,JMto organizacija* ir programų vado.vus oei kuu-
'letuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraJcio DRAUGO s-pau* 
u vės patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti 

Remldte DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kuitūrinj gyven 
tną išeivijoje duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei. 

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų i* 
atlaikyti ir daryti pažangą Kiekvienas spaudos darbas duota. 
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienrai&ui 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitė* 4iuo adresu 

" D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, DLL. 60629 TEL LU 5-9500 
^ 
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Lietuviai Californijoj 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

Californijos lietuviai, šiais me 
tais švęsdami Lietuvos nepri
klausomybės šventę, esminiai 
rišo 712 ir 47 metų sukaktis: 
pirmoji nuo Mindaugo vainika
vimo 1253 ir antroj i nuo ne
priklausomybės a t s ta tymo 1918. 
Šitaip Vasario 16 pas mus šven 
čiama jau eilė metų. Los Ange
les ir Sacramento merai savo 
proklamacijose visada šias dvi 
datas mini, lietuvių priimtose ir 
vyriausybės bei kongreso na
riams išsiuntinėtose rezoliucijo
se taipgi primenama gilioji mū
sų valstybės senovė. Rezoliuci
joms remti komitetas kasmet 
šimtais laiškų informuoja sena
torius ir kongresmanus, jog Lie 
tuvos valstybinės tradicijos pra 
sidėjo ne 1918 m., bet tęsiasi jau 
šimtmečius. (Charakteringa, 
kad Alto centro atsiųstuose re
zoliucijų pavyzdžiuose ir šiemet 
neįstengta atsiplėšti nuo 1918 
m, datos) . Konsulas dr. J . J. 
Bielskis spaudai bei televizijai 
siunčiamose informacijose 1253 
metus lygiai stipriai akcentuo
ja kaip ir 1918. 

LIETUVA TELEVIZIJOJ 

Su pasitenkinimu reikia pa
brėžti, kad šiais metais Los An
geles lietuvių rezistencinės pas
tangos geriausią atiiepį rado te
levizijoje. Nepriklausomybės at
kūrimo šventes prasmė ir Lietu
vos pavergimo faktai gausioms 
televizijos auditorijoms šiemet 
buvo priminta bent t r i s kartus 
ir vis skirtingais kanalais. Pir
mą kartą buvo parodytas kon
sulo Bielskio vadovaujamas Al
to delegacijos ats i lankymas pas 
L. A. merą S. W. Yorty ir pa
aiškinta atsi lankymo tikslas. 
Delegaciją sudarė: B. Čiurlionis 
— pirm., Ž. Brinkienė — sekr., 
A. Devenienė — vicepirm.. Dam 
brauskaitė, Bureika ir Andrius 
— nariai. Televizijos (4 kana
las) filmuoto jai ypatingą dėme
sį skyrė tautiniais rūbais apsi
rengusioms dailioms lietuvai
tėms — Brinkienei ir Dambraus 
kaitei. 

Didžiulį pasitarnavimą kovoje 
už Lietuvos laisvę mums pada
rė popularusis televizijos (11 ka 
nalas) komentatorius George 
Putnam, vasario 11 Lietuvos 
laisvinimo klausimu pasakęs į-
spūdingą kalbą. Savo 10 min. 
žodyje p. Pu tnam ta rp kitko kai 
bėjo: 

— Ironiška i r tragiška, kad 
atskirta nuo laisvojo pasaulio 
Lietuva šiandien kenčia komu
nistinę priespaudą. Lietuva — 
tai senų valstybinių tradicijų 
ir išdidžių žmonių kraš tas . 

Kas iš mūsų šiandien prisi
mena, — klausė p. Putnam, — 
kad Baltijos valstybės paverg
tos, kad 20 rr visų gyventojų 
sunaikinta, kad Lietuvos žmo
nės, laukdami pagelbos, žiūri į 
mus? Rusai su Lietuva buvo 
pasirašę taikos ir nepuolimo su
tartis, bet visas jas sulaužė. Tai 
turi būti pamoka visam pasau
liui. Prieš sudarydami bet ko
kias sutartis su rusais, pirmiau
sia turime reikalauti juos grą
žinti laisvę Liptuvai ir kitoms 
Baltijos valstybėms. 

Taip kalbėjo, apskaičiuojama, 
milijoninei televizijos auditori
jai žinių komentatorius p. Put
nam. Jis be to plačiai citavo 
konsulą dr. J. J . Bielskio pareiš
kimą dėl vad. kultūrinių mai
nų, čia besilankančių rusų "mok 
sio", 'p rekybos" , "meno" ir kt . 
deiegacijų, kurias sudaro spe
cialiai treniruoti rusų šnipai, 
propagandistai ir kitokios rū
šies kenkėjai. Kiekviena tokia 
delegacija, grįžusi namo, Rusi
joje ir pavergtuose kraštuose 
skleidžia prieš Ameriką melą 
ir šmeižtus. Tai tokia esanti dekanas) ir šiaip įtakingų ame-
"kultūrinio bendradarbiavimo" r i k iečių. Meninę programą atli-

visiems kolonijos vaikams vai- ' DRAUGAS, antradienis, 1965 m. vasario mėn. 23 d. 
rc^ kaukių balius. Programos 
paruošimui vadovauja jaunučių 
globėja mokyt. D. Polikaitienė, 
kuri savo organizacinius gabu
mus nekartą jau yra pilnai įro
džiusi. Programai ruošiama 
Raudonkepuraitės pasakos insce 
nizacija, kuri mažųjų auditoriją 
tikrai pradžiugins. Taipgi pra
matyti žaidimai, dainos, užkan
džiai. Tėveliai prašomi vaiku
čius į parengimą atvesti su kau
kėmis. 

Lietuvių delegacija pas Los Angeles merą. Iš k. : kons. dr. J. Bielskis, At-kų šeimos šven t ė p r a m a -
A. Devenienė, meras S. W. Yorty. ž. Brinkienė. Dambrauskaitė, A l to i t y t a gegužės mėnesio ga le , o 

moksleivių at-kų s t o v y k l a — 

Stančikas (pirm.), B. Skirienė. 
V. Kazlauskas, J. Janušauskas 
ir A. Dičius. 

Klaipėdiečiu šiupinys — 
prancūzę muzika 

su 

pirm. B. Čiurlionis. R. Bureika. Nuotr. J. Audriaus 

RŪPESTIS J A U M M l 

nauda laisvajam pasauliui. 
G. Putnamą kontaktavo jo as

meninis bičiulis režisierius J. 
Kaributas, medžiaga aprūpino 
konsulas Bielskis ir Alto sekre
torė Ž. Brinkienė. 

Los Angeles lietuviai šauniam 
mūsų draugui turėtų parašyti 
padėkos laiškučius šiuo adresu: 
Mr. George Putnam, KTTV Te-
levision Stn., 5746 Sunset Blvd., 
Hoilywood, Calif. 

Vėliavos pakėlimo iškilmes 

ko pianistė R. Apeikytė ir bari- Los Angeles ateitininkai pa-
tonas R. Dabšys, akompanuo- grindinį savo veiklos dėmėsi 
jan t komp. B. Budriūnui. y ra sutelkę ties savuoju jau-

11.14 Šv. Kazimiero bažnyčia nimu. Dirbama ramiai, rim-
buvo pilna. Pamokslą pasakė tai ir planingai, nesirūpinant 
kan. K. Steponis. Minėjimo me- reklaminiu veiklos momentu, 
tu parapijos salė buvo kimšte Yra viltingų ženklų, kad eina-
prikimšta. Pagrindinis kalbėto- ; m a teisingu keliu. Jei vyresnie-
jas kun. dr. P. Celiešius inte- ' s į e m s nepri t rūks ištvermės, rei-
lektualiniame žodyje atskleidė kui laukti, kad viltys gali išsi-
giliąją nepriklausomybės šven- j pildyti. 

rugpiūčio mėn. viduryje. Šiais: 
metais stovyklai vadovauti pa-1 
kviesta mergaičių globėja L. 
Valaitienė. Žvalgomasi naujos j 
stovyklavietės. Vasaros vaikų! 
aikštelei vadovauti vėl sutiko 
mokyt. D. Polikaitienė. 

tės minėjimų prasmę. Žodį ta
rė kongresmanas Del Clawson. 
Vasario 16 aktą perskai tė prof. prie L. A. miesto rotušės II.T3 

filmavo televizijos 7 kanalo ko- S t - Žymantas. Meninę dalį jspū 
respondentai i r tos pat dienosj ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 1 ^ choras 
vakare savo programoje t rum
pai supažindino su iškilmių reikš 
me. 

DIDŽIOJI SPAUDA 

Įėjimas į didžiąją L. A. spau
dą šiais metais nebuvo labai sek 
mmgas, tačiau Herald-Examii»er 
11.14 žinutė, kurioje buvo panau
dota konsulo Bielskio parūpinta 
informacija, buvo reikšminga. 
Dvisavaitinis The Freedom 
Press (1.27) Baltijos valstybių 
pavergimo klausimui skyrė vi
są puslapį. Straipsnis "We ac-
cuse the East , we warn the 
West", pailiustruotas 4 žemė
lapiais, paduoda pilną, teisingą 
ir gerai argumentuotą informa
ciją. (Šio laikraščio adresas: 
The Freedom Press, Box 64217, 
Los Angeles 64, Calif.). P. Karit 
vilio rūpesčiu laikraštis buvo 
plačiai paskleistas minėjūno da
lyviams. Minėtas Herald-Exami-
ner 11.18 laiškų skyriuje pas
kelbė gražiai suredaguotą ko
vingo veikėjo iš Sacramento, 
Calif., A. Grigo Lietuvos pa
vergimo reikalu laišką. 

Dar vienu atžvilgiu minėjimą 
reikia laikyti pasisekusiu — sa
vitarpės vienybės pademonstra
vimu. Iki šiol mūsų kolonijoje 
būdavo ruošiami po du minėji
mus. Šiais metais, išsprendus 
nereikšmingą aukų paskirstymo 
klausimą, suėjome minėti visi 
kartu? tad ir visose minėjimo 
dalyse turėjome gausiai daly
vių. II.13 vėliavos pakėlimo iš
kilmėse, amerikiečių spaudos 
pranešimu, dalyvavo per 300 
žmonių (galėjo būti žymiai dau
giau). Gerai paruoštą kalbą pa
sakė konsulas Bielskis. Mero 
atstovas perskaitė specialią pro 
klamaciją. Prof. M. Biržiškos 
kapą lankė irgi gražus būrys 
losangeliečių. Jautrų žodį tarė 
Alto vicepirm. A. Devenienė, gė 
lių puokštę ant kapo padėjo 
pirm. B. Čiurlionis. 

Tos pa t dienos vakare pirma
eiliame Statler viešbutyje susi
rinko per 150 svečių. Dalyvavo 
eilė svetimų valstybių konsulų 
(jų tarpe konsularinio korpo 

vedamas komp. B. Budriuno 
Aukas renkant , buvo respek

tuojama kiekvieno aukotojo va
lia,' tad ir piniginės buvo daug 
dosniau pravertos. Šiais meta is 
surinkta 3 0 - 5 0 f c daugiau pini
gų, kaip pernai. Piniginė apys
kaita da r nesuvesta. Stambiau
si aukotojai šiais meta is buvo 
dr. Mykolas ir Alena Deveniai, 
Vlikui skyrę 100 dol. ir Altui 
25 dol. L F B surinko 171 dol. 

Visam plačiajam dviejų die-

J a u susidarė tradicija, kad be 
eilinių susirinkimų, ateitinin 
k iškas jaunimas kasmet turi 5 
reikšmingus įvykius: vasario 
mėnesį — kaukių balių (visiems 
kolonijos vaikams), 
mėnesį — atlieka programą | 
ateit ininkų šeimos šventėje, va 

UŽGAVĖNĖS 

Mokyt. O. Razutienės vado
vaujamas Jaunimo ansamblis 
per keliolika savo veiklos me
tų šioje kolonijoje yra įmynęs 
neišdildomus lietuviškos veik
los pėdsakus. Daugelis buv. šio 
ansamblio narių yra jau įsijun-

1~_ gę į lietuvišką chorą, scenos 
darbuotojų sambūrius, organi-1 
zacijas.. Los Angeles lietuvių 
visuomene savo dėkingumą an-Į 

paprastai išreiškia i 

Los Angeles Mažosios Lie
tuvos bičiulių draugija savo na
riams, jų šeimoms ir kviestiem 
svečiams rengia "klaipėdiečių 
šiupinį" — Lietuvių namuose, 
4421 Santa Monica Blvd., va
sario 27 d. (šeštadienį) 8 v. v. 

"Šiupinio pobūvio rengėjai 
žada pavaišinti tikru šiupiniu, 
o be to vakarą paįvairinti t rum 
pa programėle ir šokiais. Drau
gijos pirm, Algirdas Glažė pa
demonstruos jo paties neseniai 
Europoje suktą filmą — atver
damas ilgą virtinę puikių Eu
ropos vaizdų. Bus solo ir bend
rų dainų. Jaunas Paryžiaus 
prancūzas akordeonistas, čia 

palaikąs ryšius su Klaipėdos 
lietuviais, pakviestas mielai su
tiko klaipėdiečių šiupinyje da
lyvauti ir jame dalyvaujančiam 
lietuvikam jaunimui pagroti 
pačius moderniausius ar ir kla
sikinius šokius akordeonu. 

Kas iš pašaliečių (ne draugi
jos narių) norėtų sau rezervuo-
tis vietą šiame pobūvyje praša-
mas tuo reikalu iš anksto kreip 
tis į Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugijos pirm. Alg. Glažę ar
ba ižd. Vyt. Glaaę — Tel. NO 
2-1887 arba vicepirm. VI. Ba-
kūną. 

— Amerikoje 1963 m. lankė
si iš Sovietų Sąjungos tik 92 tu
ristai. 

gegužes i , . . . ° ° sambliui 
skirdama reikiamą dėmesį jo 

Z^ZZTZ*^LZ^~Z^S "*"•' '"* i parengimams. Vienas toks jau sa ros atostogų metu organizuo- f ,. r. . „ . , . 
- ':...u~-i.. ., , v, i- tradicija virtęs ansamblio pa-
j a m a vasaros vaiku aikštele i . . , * 
/„;„-~— i„o~„ •• -i * įrengimas įvyksta s. m. vasario 
(visiems kolonijos vaikams), • % "Z „1 ,. ., - " . . 
rugpiūčio mėnesį - vyksta ^ d ( ^ t a d i e i ų ) sv. Kazimie-
moksleivių ateitininkų stovyk- ™. P " * ^ , " • į , R™**** 
la, o vėlų rudenį _ d i d e s n i o , U a g a v e m ų hl™ v a k a r a s -

ŠVENTAS DIEVE 
Ši maldaknyge, stambiomis rai

dėmis, t inkama ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Daug maldų pri-

; taikintų įvairioms progoms, kai-
, ba paprasta, lengvai suprantama, 

ir taisyklinga. 

656 pusi. 
Paauksuotais 

Kaina $3.50 
kraš ta is $4.00 

m a s t o viešas parengimas, vad. 
rudens vaikų popietė. Praėju-

Vakaro programą atliks an
samblio vyresniųjų ir jaunes-

siais metais dar buvo pridėtas niųjų tautinių šokių grupes, pri 
nų minėjimui vadovavo Pic-d- kalėdinis moksleivių at-kų po-1 jungiant dainas, dailųjį žodį ir 

būvis. nės Californijos Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas inž. 
Balys Čiurlionis. Savo pare igas 

muziką, šokiams gros kolonijo-
Ateitininkų sendraugių vai-į je labai puikiai užsirekomenda-

dyba bendrame posėdyje su at- '• vęs "Baltijos vėjų" orkestras, 
atliko pavyzdingai. Šventę ruo- kų jaunimo globos komitetu ir j vad. muzikės G. Gudauskienės, 
šiant, j am talkino kiti va ldybos ; šiems metams jau išdirbo me- j Programos paruošimui vado-
nariai A. Devenienė, Ž. Brin- j tinį veiklos planą. Pagal šį pla- į vauja ansamblio vadovai — 
kienė K. Liaudanskas , A. Bulo- ną, šių metų vasario 28 d. (sek mokyt. O. Razutienč ir inž. G. 
ta , S.' Kungys ir k t . Į madienį) 3 vai. p. p . šv. Kaži- į Radvenis. Virtuvę ir barą ves 

- 3. Viekširys ' miero parapi jcs salėje įvyksta I ansamblio tėvų komitetas: B. 

W h y a prominent banker 
urges you to buy 

Savings Bonds 

aoa 

Albanijos ats tovas Jungtinėse Tau
tose Halim Budo atstovauja Rau
donosios Kinijos nuomonę ir t r iukš 
mingai kalba, kad net reikėjo iš
jungti mikrofonus. Tai triukšmin
giausias momentas nuo to laiko 
kai Chruščiovas daužė stalą batu. 
Albanijos a ts tovas reikalavo, kad 
būtų einama prie balsavimų, kas 
iššauktų JAV ir Sov. Sąjungos su
sikirtimą. 

Užsakymus su piniagie aiųsti: 
O B A U G A S 
4545 West 6Srd S t 

CHICAGO 29 I L L 

Neapleiskite slystančiu 
DIRBTINŲ DANTŲ 

; Ar jūsų dirbtini dantys krenta, slys-! ta ar juda kai jūs valgot, kalbat ar 
juokiatės? Nesierzinkit ir nesivaržy-

! kit dėl šių kliūčių. FASTEETH, šar-
- miniai (be rūgšties) milteliai, pabar
styti ant jūsų plokštelių, stipriau lai-

i ko dirbtinus dantis. Suteikia saugi? 
'. ir patogų pasitikėjimo jausmą. Nėra 
i jokio lipnaus, nemaloniai limpančio, 
i pastinio skonio ar jausmo. Klauskit 
i FASTEETH bet kurioj vaistinėj. 

.!imiilllMII!!IIIIIIIIIIIIII|.||IUl.:llllllii. 

K R I S T A U S 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

B italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- {rišta kietais puikiais 

viršeliais 
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Si knyga 

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00 

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra 

"DRAUGAS" 
4S4S West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
HflIlMIlIlPIlIlIlIflflIlIlIlilIflIlIMIIlllllIlli 

Stirbis Fuel Oils 
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresnė ir pigesne alyva" 

Tel. HEmlock 4-6264 
PETER STIRBIS 
6741 So. 3faplewood Ave 

Chicago, 111. 60629 

M O V I N G 
Apdraustas perkranstymas 

įvairic a ts tumų. 

A. VILIMAS 
3415 S. Lrtoanica Ave. 

TeL FEontfer 6-1382 

FRANK'S T. V. 8C RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVTMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

"My service a s Chairman of the ABA Savings Bonds eorrrmittee 
provided a uniąue vantage point from which to observe how Sav
ings Bonds, a s a non-inflationary method of financing the public 
dėbt, benefit every American by helping to maintain the value 
of the dollar. 

"And in almost 25 years as a Savings Bonds volunteer I have 
seen again and again hovv Savings Bonds help individual families 
by providing a steady, dependable, guaranteed way to save. 

"Recognizing these contributions to our national and individual 
economic s t rength , bankers have been among the most enthusiastic 
supporters of the Savings Bonds program since its inception in 
1941." 

&*&%£*. 

ĄX% 5% 
corrent dividend cm investment 

4%% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Cž 1 meta investavimo bonus mokama 4%% dividendą kas posmelį ir 

dar išmokame po %<%. už kiekvienus metus, 4 metams pragjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATJON 
4071 ARCHER AVKJTUE, CHICAGO S2, H J J E V O I S 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

P. 

r ^ 

Įnešamos vėliavos Los Angeles parapijos salėn prieš pradedant Vasario 
16 minėjimą. Nuotr. L. Kančausko 

Reno Odlin, Chairman of the Board, 
The Puget Sound National Bank, Tacoma, Washington; 

President, American Ba;;kers Associatioa 

Ouick facH acouf Ser»e$ E Sav';ngs Boncfs: Yon ?et baek %i for every $3 at 
mr.turitv. You can jcet yoar money when you need it. Your Bonds are replaced 
f ree if i o s t , d e s t r o y e d Or stOlen—Suy E Bonds for growth—H Bonds for current incom« 

Buy U.S. Savings Bonds 
STAR-SPANGLED SAVINGS PLAN ^ 

FOR ALL AMERICANS 

The TT.S. Gatenmcnf ttr.nt nnt pay for lhi* airrrlittment. tt (> prfitntei a* a pu*K* 
««retc* in coeftralton wtih At Irtatury VcparlMtnt and Ik* Adurtuing Councii, 

=% 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 

FURNITURE CENTER, I N C 
MARQUETTE PK̂  6211 S. ffestem, PRosp. 8-5875 

VedSjM i. LEEPONIS 

Pirmad.. ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaJ. ibi 5 vai. p. p. 

^ 



DRAUGAS, antradienis, 1965 m. vasario mėn. 23 d. 

C L A S S I F I ED GUIDE R E A L E S T A T E 
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI 

John Perr ing, 55 m., Chicagos gyventojas, su žmona atvyko j Londoną. 
kur j is nori išgauti iš banko 1,200 mii. dol., kadangi 1703 m. į jį 
padėjo jo prosenelis 60,000 dol., tų pinigų niekas neišėmė ir dabar 
su procentais jau susidarė bilijonine suma. 

KALENDORIŲ SUDARYMAS 
Seniau ne visai tiskliai buvo 

skaičiuojama metai, nes neturėta 
t inkamo kalendoriaus — skaičiuo
t a pagal menulį ir saulę. Buvo sa-i 
koma, kad menulis apeina aplink j 
žemę p e r 30 parų, o tokių kelionių, 
per metus padaro 12. Tačiau toks j 
skaičiavimas buvo neteisingas, nes 
metai tu r i n e 360. bet 365 paras , 5 į 
valandas, 48 minutes ir 46 sekun
des. Vadinasi , per tokj laiką žeme 
aplekia aplink saulę. 

Arabų ir turkų skaičiavimai 
Arabai ir turkai tai1-* r*at laiką 

skaičiavo pagal mėnulio atmai
nas , t . y. metus sudarydavo 360 
dienų. Taip skaičiuojant, kas me
ta i at l ikdavo penkios paros, 5 va
landas, 48 minutes ir 46 sekun
des. O šešeriems metams praslin
kus , mėnuo, kuris skaitėsi pirmu 
žiemos mėnesiu, pasidarydavo ru
deniu, po 13 metų — vasariniu, o 
j a u po 32 metų vėl grįždavo į 
žiemą. Šis mėnuo būdavo devinta
sis, š i ame mėnesyje mahometo
nai laikydavosi pasninko. 

Neval ia valgyti ir gerti 
Mah.ametonų šventrašt is ta ip 

apie pasninką sako: "Nuo anks
t aus ry to , kai tik galima atskir t i 
juodą siūlą nuo balto, ir iki sau
lės nusileidimo negalima nei val
gyt i , nei gert i , nei prekiauti. 

Aišku, kad toks pasninkas labai 
iškankindavo ir nuvargindavo ma 
hometonus. Bet užtai vėliau jie 
ats igaudavo. Prasidėdavo linksmo 
ji šventė, vadinama "Bairama", 
kuri t r u k d a v o ne t keliolika die
nų, š ioje šventėje mahometonai 
ka ip galėdami linksmindavosi, vai 
gydavo geriausius valgius, gerda
vo skaniausius gėrimus. 

Cezario kalendorius 
Is tor i ja byloja, kad senovės Ro 

mos valstybėje kalendorius tvar
kė žyniai. Prieš Kristaus gi
mimą 46 metais romėnų valdo
vas Jul ius Cezaris įsitikino, kad 
toks žynių tvarkomas kalendorius 
y r a netikslus. Tad jis sukvietė vi
sus žynius ir anų laikų astrono
m u s ir sus ta tė tokį kalendorių, ku 
r į ir nūdien vartojame. Julius Ce
zaris tame kalendoriuje įvedė 7 
mėnesius po 31 parą (sausis, ko
vas, gegužis, liepa, rugpjūtis, spa
lis ir g ruodis ) . 4 mėnesius po 30 
parų f balandis, birželis, rugsėjis 
i r l apk r i t i s ) ; vasaris paprastai
siais meta i s 28 paros, gi keliamai
siais —- 29 paros. Romėnai Juliui 
Cezariui pagerbti septintą mėnesį, 
liepos, pavadino Juliaus vardu, šį 
Ju l iaus Cezario kalendorių įsivedė 
daug tau tų bei valstybių. Po šio 
kalendor iaus įvedimo Romoje Nau 
jieji Metai buvo švenčiami kovo 
mėn. 1 d. Rusai ir graikai šventė 
N . M. rugsėjo mėn. Rusijos ca
r a s P e t r a s Didysis įsake Naujus 
Metus švęsti sausio 1 d. R.u&ai 
švent ikai (popai) laikė šį caro įsa 
kymą bedievišku ir kovojo, kad 
Naujieji Metai būtų švenčiami 
rugsėjo 1 d., bet nelaimėjo. Ta
čiau žydai Naujus Metus tebe
švenčia rugsėjo mėn., mahometo
nai švenčia balandžio 18 d., kinai 
i r japonai — rudenį. 

Grigori jaus kalendorius 
Ju l iaus Cezario kalendorius taip 

p a t t u r į s netikslumų, nes metų 
laiko t a r p a s ilgesnis 11 minučių 
i r 14 sekundžių, negu saulės me
ta i s . Tokiu būdu per 14 šimtme
čių a t s i l ik ta 10 parų. Dėlto 1582 
m . popiežius Grigorijus XIII įsakė 
t ų metų spalio mėn. 5 dieną pa
ska i ty t i už tų metų spalio mėn. 15 
diamą. Vadinasi , prailginant -laiką 
10" parų . Be to, ateityje keturių 
š imtmečių laikotarpyje t re jus ke

liamuosius metus paskaityti pa
prastaisiais metais. Paskutinis 
toks keliamųjų metų skaitymas 
paprastaisiais buvo 1900 -metais. 
Taip pertvarkytas Juliaus Cezario 
kalendorius buvo pavadintas Gri
gorijaus kalendoriumi. Grigorijaus 
kalendorius tuo tobulesnis, kad 
metiniai apskaičiavimai pagal sau
les laiką yra tiksliausi, nes tik per 
t r is tūkstančius metų atsiliks nuo 
saules laiko viena para. 

Dabar visos kultūringos pasau
lyje tautos metus skaičiuoja psgal 
Grigorijaus kalendorių. Tačiau sta
čiatikių bažnyčia laikosi senojo 
Juliaus Cezario kalendoriaus, aiš
kindama, kad J. Cezario kalendo
rius esąs tikresnis, nes, girdi, 825 
metais, Nikijos vyskupų suvažia
vime patvirtintas. Be to, tame pa
čiame suvažiavime nutarta, kad 
Velykos negali būti kartu su žy
dais švenčiamos, o pagal Grigori
jaus kalendorių kartais sutampa. 

J. Mkns 

iniiuii:iiii!iii;i«HU!t i ui;:iti<tnii.ini! 
TINKAMI RŪBAI TEIKIA 

GERA SAVIJAUTA 
Cokiu* vu bus vyram> n moterim 
parūpina geriausiose 

"Simpson Clothes" siuvyklos* 
JONAS H. AKŠYS 

2551 W. 71 St., Chicago, 111., 606tt* 
tel. 925-5178. Atdara .akarais nuo 7 
Iki 10 v. v., šeėt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta. 
llllilIlIlililIilIlitlIHIlIf.'MiililiKlIlIlHHII! 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ogų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustvmas 

WA 5-9209 Chicago, 111 

D A Ž Y M A S I R 
G E K O R A V I M A S 

Vidaus Ir lauke, darbai 
ALGIMANTAS DTKTNTS 

Tel. 735-7338 
S01S W. 66th PI.. Chicajro. III 

CONSTROCTION CO. 1 
REZIDENCINIAI = 
KOMERCINIA I , 
MEDICINOS IR rE 
KITOKĮ PASTATAI = 

l'arke med. --jų butu 
Marą. pke tnur. 4 butai. Garažas. 

Geros pajamos. $30,900. 
Med. 5 ulKirliitcuiu. 50 p. sklypas 

Geras investavimas. Tik $17,900. 

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

9 
2501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiimiiiiiii 
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDfi.NAS 
4448 S. VVestern Ave. 

TeL 847-4829 
Čia pat galite gaati Briedžio dažo. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIM 

V A L Y M A S 
KTT.TMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J . RUDIS 
Tel. CLiffside 4-1050 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau s»'-
nus visų rū.iių namo apšildymo 
peOius ir air con<iitioning į 
naujus ir aenus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Tur:u leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9. III. 

RTNOS D3 NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Eksperti:škai uždedam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas. 

A. ABALL ROOFTNG CO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

PLATUS PASffilNKIMAS 
NAMU PLRKLMUI 

BUTU NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudų Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233 

ARTI 59-TOS IR MAPLEVVOOD 
5 ir 6 kamb. mūr. 2-jų butų. La
bai švarus namas. Gazu apšild. 2 
maš. mūr. garažas. Nauji elektros 
laidai rinos ir stogas. 

Klauskite JOHN. 
MEDEVLA REALTY PR 9-4540 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Westem Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

S0PMIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk-
; tadienio 10 liti 11 vai. ryto. šeštadie

niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
i 9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadlfr 
: niais 7 vai. vak. 
! VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kO. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplevvood Ave. 
Chicago 2», m . 

iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimii 
LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
Atvirukai y ra nedidelio formato, 

kelių spalvų. pagaminti "šilk 
screen" būdu. Yra sekantys rinki
niai: 

HEATING CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai iŠ lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
S H E E T METAL 

2 431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 

miiiiiiimiiimiiiimiiiHiiimimmmimii 
A. ABALL R00FING C0. 

Įsteigta prieš 49 metus. 
Dengiame visu rūšių stog-ua Tai

some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą— 
"tuckpointing". Pilnai apsidraudė. 
Visas darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778. 
Skambinkite bet kuriuo Laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai. 
iimimiiiiiiimtiiitiiimimiiiiiiiiiiiiiiimi 

NEAR ALL SAINTS CHURCH 
108th & VVabash 

Well kept 2-flat frame. Each 5 
rooms. 3714 ft. lot. With gas heat . 
Only 815,500. Tel. — VI 9-3860. 

Mūr. Rooming house. 10 aps ta ty
tų kambarių . Pajamų $220 per 
mėn., plius butas. Apyl. 25 ir 
Central Pk. S500 įmokėti. Gazu 
apšild. Garažas. $10,900. LA 1-7038 

PROGOS — OPPORTLJNITrES 
> » » • • « » • • • « • • • • • • « « « • » • » • » . 

Vardadienio 

Gimtadienio 

Padėkos . . . 

Užuojautos 

Vestuvių . . 

10 atvir 

10 .. 

10 ,. 

10 

10 

Vestuvių sukaktuvių. 10 . 

Padėka už užuojauta. 10 „ 

"Draugas gali išpildyti užsaky
mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų, šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio padėkos, užuojautos ir 
kt . - viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pakeli. 

" D R A U G Ą S " 
4545 West 63rd Street, 

CrfflCAGO 29. ILLINOIS 

Platintojams duodama nuolaida. 
Illlllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllimili 

NAUJAS LIETUVIŲ-ANGLŲ 

KALBŲ ŽODYNAS 

Kirč iuok , 27.000 žodžių ir po
sakių, su nurodytu angliškųjų žo
džių ištarimų. Sudar i B. Piesars-
kas ir B. Svecevičius. Geras žodžių 
parinkimas tikslūs liet. žodžių verti
mai į anglų kalbą, platus įvadas, 
supažindinantis su anglų kalbos 
pagrindais ir su žodyno vartojimu, 
pabaigoj — platus vietovardžių 
žodynėlis ir pagrindinės anglų kal
bos gramatikos taisykles. šitas 
žodynas tiek platumu, tiek rūpes
tingu paruošimu tinkamas ir sun
kesniems tekstams į anglų kalbą 
versti. 

Žodyną išleido Vaiva. Kišeninio 
formato. 512 psl., kieti apdarai, 
kaina — $5.00 

D R A U G A S 

4545 West 63rd Street, 

Chicago. Illinois 60629 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PL WA 5-8063 : 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir ki tos kraštus. 

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

T E L E V I Z IJ A S 
! paprastas ir spalvotas nebrangia; 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 

i už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas. 

J. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. II s, PR 6-1063 

S T A N K Ų S i 
CONSTRUGTI0N C0. į 

• 
Atlieka planavimo ir statybos • 
darbus, gydytojų ofisų, gyvena- j 
mųjų ir prekybos pastatų. Jū- ; 
sų pasirinkimui turime virš 300 1 
įvairių standartinių. projektų. • 

- a 
a 

Ofiso i r namu telefonas : 

PRospect 8-2013 j 
• 

7105 S. Artesian Ave. : 
• 

Chicago, Illinois 60629 l 

HELP WANTED 

Registered Nurse 
Prominent Psychiatric treatment 
center seeks R.N's. Ali Shifts. 
Exceptional training advantages. 
Many benefits. Modern, fully 
equipped. Hospital Iocated in pleas-
ant suburban area. 
Please call Nursing Administrator. 

FOREST HOSPITAL 
555 Wilson Lame, Des Plaines, IU. 

Tel. — 827-8811 
Valerija ir T, - etaoinun nn nn 

REMKITE "DRAUGĄ" 

ĮSIGYKITE D A B A R ! 

Labai patogi, bet ir nebrangi 
m a l d a k n y g ė 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
Išeivijos maldos ir giesmes. 

kurią parengė 
KUN. DR. P. ALEKSA 

Maldaknygė patogi. Išleista plo
nam popieriuje, 255 pusL 

Kaina $1.00 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL-

laBKmBĖMBBBBBUBmmaBBBBiaBB 

imiiiimiimumimmmiimiiiimmiiiiii 
Apsimoka skerbtis DRAUGE, 

nes j is plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 
iimiiiiiiiiiiimiimiiiniiiiiiiimiiiiiiHHiii 

HELP WANTED 

YOUNG MEN 
For Ulephone repair shop work. Mušt be high school gradu-
ates. Steady employment. good wages, college tuition refund 
plan, pension plan, many other benefits. Bring birth certifi-
cate. 

Apply At 
WESTERN ELECTRIC CO., INC. 

l-N-784 Powis Road West Chicago, Illinois 
An Equal Opportunity Employer 

EXCLUSIVE FRANCHISE 
Amazing new liquid plastic coating 
used on all types of surfaces interior 
or exterior. Eliminates waxing when 
applied on Asphalt Tile, Vinyl, Lino-
leum, Vinyl Asbestos, Hard Wood, 
and Furniture. Completeiy eliminates 
painting when applied to Wood, 
Metai, or Concrete surfaces. This 
finish is also recommended for boats 
and automobiles. 

NO COMPETTTION 

As these are exclusive formulas in 
demand by all businesses, industry 
and homes. No franchise fee. Minimum 
investment — $300. Maximum invest-
ment — $7,000. Investment is secur-
ed by inventory. Factory trained per-
sonnel will help set up your business. 

For complete details and deseriptive 
literature write: 

CHEM-PLASTICS & PAINT 
CORPORATION 

1828 Locust, St. Louis 3, Mo. 

l.mk.Mi> « kamb. mūru rezidenci
ja, 60 p. lotas (2 lotai), air-condi-
tioning, karpytai. 2 vonios, moderni 
virtuve su ga.vb-o.ge disposal. sausas 
beisinentas, iškeltais vamzdžiais, "in-
cinerator", 3 mašinų mūro garažas, 
daug kitų priedų. $3">,000, arba rim-
ta.s pasiūlymas. Tuoj galite užimti. J 
vakarus ties Marųuette pko. 

Palikimas.—Geras septynių apart 
mūras. Virš $S,000 nuomos. Sausas 
rūsys, centr. šildymas, mūro gara
žas. Kaina? Susitarsime. 

Beveik raitijas. Modernus ir pigus. 
5 hi kamb. niūras. Platus lotas. Prie 
Marg.uet.te pko. 

Prašome pa.- mus teirautis del 

Į 7 kamb. liuksus rezidencija. 6 
i metų. 4 miegamieji. Prie 83 ir Ca-
j lifornia. 3x p. lotas. Teiraukitės bfl-
i tinai pamatyti. 

Kaina prie širdies. Naujas 2 butų 
i mūras. 2 po 5 *į k. Alum. langai, 1 radiant šildymas. šiltas. įrengtas 

beisniantas su vonia, garažas. Sutar-
kit pažiūrėti. 

Ar galite patys matyti 4 apt. mū
rą? Butai po 2 miegamus. Šviesūs 
kambariai. Draugiškai prašo $39,800. 

5 kamb. med. Gage pke. Naujas 
modernus, mūro frontas. Gazu Sll-
dymas. $13.600. 

visokiu namu ir nejudomo turto. 

K. VALOIS REAL ESTATE 
2458 West 69th St.. RE 7-7200 arba RE 7-8534 

tt& u- (Jumpbell. Modernizuotas C 
Kamb bungalow. Nauji plasteriai, 
nauja elektra. Dideli kamb $1S».000. 
arba pasiūlymas. 

Netoli Nabisco. 10 metų senumo 
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis .salionas. Garažas. 35 
p. sklypas. Tik $18.700 

61 ir Sa\vyer. apyl. 6 kamb. -'oc-
tagon" bung. Modern. virtuvS. nau
ja karšto vandens šilima Teirauki 
es. 

3 metų senumo modernus apart 
mentinis. Metinių pajamų apie $14,-
000. "Built-in" virtuvSs, šaldvtuvai. 
Įmokėti $2 2.000. 

. Netoli mūsų įstaigos. 5 metu se
numo. 5 % kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. 
Pirksite nebrangiai. 

Puse bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5 % 
kamb. butas ir $125 m§n. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39.000. 

Brighton pke. 12 butų apartmen-
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt

ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa-
Jamų. 

ĮO apartmentų, 3 metų. I pietus 
nuo Marq. pko. Didelis sklypas. 
Automobiliams pastatyti vieta. Pul
kus pirkinys už 6H kartus metiniu 
pajamų 

PiUaski Ir Archer apyl. 8 metų 
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. ir labai geros pajamos, šoni
nis jvažiavimas. Garažas. $53.000. 

t gražūs butai ir biznis. Tik ke 
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys. -

Gražus 5% kamb., 7 metų mūras. 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai. 
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 
Tik $22,100. 

2 po 6 kamb. mūras. Naujos vir
tuvSs, nauja atskira šilima gazu. 2 
auto. mūr. garaž. M. uke. $32,000. 

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū 
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
$17.900. 

Ta\erna ir butas. Mūrinis. Maro 
pke. Xebrangiai. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 So . Western A v e . Tel. 471-0321 

VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, ŪKIAI, SKLYPAI VISUR be to 
ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEIDIMAI, NUO
MOS, PASKOLOS, I N C O M E T A X ir k t . 

Š I M K U S , Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 a rba YA 7-2046 

Likerių ir maisto krautuve. Gra
žus namas su 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. DidelS 
krautuves patalpa. Daug galimumų 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke. Didele proga 
darbštiems lietuviams. Skambinti 
šiandien. 

Mūr. Bungalow. 14 metų senumo. 

Kampinis. 2 auto. mūr. garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi. Galima įrengti kambarius pasto
gėje. Marciuette pko centre. 

Mūrinis. 3 butai po 6 kamb. Ge
ras sklypas. Tvirtas mūras. Savinin
kas nusipirko biznį ir nori skubiai 
parduoti. Brighton pke., arti Western 
susisiekimo. 

ŠIMAITIS REALTY & INCOME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

SALES a MORTGAGES a MANAGEMENT 

4936 West 15th Street, Cicero 50. Illinois 
Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907 

D £ M E S I O ! 

IIIIlllllllllIilIlIlIlIlIlIlIIIIlIllIlIlIlilIlITtlIlI 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek-1 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. j 
po p'etų. Perduodama: Vėliausių j 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuve, 502 E . 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AX 8-0489. Ten gaunamas ir 
"Drangas". . 
iimmmiimiimiiuiiiiimimimiiiiiiiiiiii 

VAKARC PENNSYLVANMOS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 

R A D I J O V A L A N D A 

W E D O 
Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties. 

Mekeesport, Penn.sylvania 
Kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet 

B A N G A 8 1 0 
Visais reikalais kreipkitės adre

su Lithuanian CathoUc Hour 
W E O O. McKeesport, Pa. 

PARDAVIMUI 
> - > • • « • » » « 

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalba. Vais

tai, kurie buvo ilgai laukiami, nuo 
reumatizmo, ranku, kojų nutirpimo 
ir skaudėjimo, jau yra. Tuojau siųsk 
S? skHbima ir savo vardą, su antra
šu: atsiųsime vaistų išbandymui.. 

ROYAL PRODUCTS 
Nortb Stataon P.O. Box 9112 

Newark 4. N . J. 

CICERO 

Tvir tas mūrinis su pastoge i r pil
nu rūsiu. 2 po 6 kamb. Gazo šili
ma. 23,500 dol. 

Gerai prižiūrėtas mūrinis a n t 37 
pėdų sklypo. 5 i r 6 kamb 2 auto. 
garažas . 22,900 dol. 

Viskas s u t v a r k y t a ir išdažyta ši
tam 2-jų butų po 6 kamb. name. 
2 nauji karš to vandens gazo boi
leriai. 2 au to . ga ražas . 24,500 dol. 
3-jų butų m ū r a s . 3—5—5. 30 pė
dų sklypas. Karš to vandens gazo 
šilima. 2 au t . ga ražas . 29,500 dol. 
5 butų mūrinis . 380 dol. mėnesi
nių pajamų. Švarūs gražūs buta i : 
1x2; 2x3: 2x4. K a r š t o vandens ga
zo šilima. 33,500 doL 

4 butų medinis : 2—4—4—6. At
skiros šildymo sistemos. Palikimas. 
Už tai tik 19,500 dol. 

Solidnas mūrinis . 3 po 6 kamb. 
2 auto. didelis ga ražas . 30 pėdų 
sklypas. Nuo s togo iki pamatų vis
kas puikiausiai su tva rky ta . 

8 butai . 507 dol. pajamų j mėne
sį. O namo išlaikymo mėnesinės 
išlaidos tik 175 dol. Pilna kaina 
42,500 dol. 

13 butų po 4 kamb . Iškilmingas 
mūrinis p a s t a t a s a n t kamp'nio 
sklypo. 15,300 dol. metinių paja
mų, o išlaidos t ik 3,361 dol. Pilna 
kaina 112,000 dol. 

B E R W Y N 

Vienos šeimos mūr in is . 5 kamb. 
Moderniška vir tuvė ir vonios kam
barys . Central inis šildymas ir vė
sinimas. 2 auto ga ražas . Alumini-
jaus antriej i langai . Teisingai įver
t in tas — 24,400 dol 

S-jų bu tų : 6—4—2. Naujas karšto 
vandens gazo boileris. Didelės vir
tuvės. Moderniškos vonios. 50 pė
dų sklypas. 21,900 doL 

Art i Morton West gbnnaajos . 5 
kamb. angl'ško stiliaus mūrinis. 
Sal ionas: 2 0 ' x l 0 ' . Dideli miega
mieji. 3 0 ' x 135' sklypas. Moderniš
ka vir tuvė ir vonios kambarys. 
22,500 dol. 
13 butų " L " formos mūrinis. Sva
rus gerai užlaikytas namas. 78 pė
dų sklypas. 15,420 dol. metinių pa 
jamų. Pilna kaina $128,000 dol. 

MELROSE PARKE 

10 butų, 3-jų metų senumo. Mū
rinis. Vėliausių madų luxus įren
giniai. 17,000 dol. metinių pajamų. 
116 pėdų sklypas. Kaina: 127,000 
dol. 

LYONS 

Vienos šeimos gerų plytų namas. 
Salia namo garažas, 3 miegamie
ji. Moderniški vidaus įrengimai, 
50 pėdų sklypas, 21,900 dol. 

NORTH RIVERSIDE 

10 butų. 3-jų metų senumo. Mūri
nis. Metines pajamos: 14,640 doL 
66 pėdų sklypas. 125,000 dol. 

STICKNEY 

Tri-Level mūrinis. 3 miegamųjų 
vienos šeimos namas. Ant 50 pėdų 
sklypo. Šoninis jvažiavimas į gara
žą. 25,500 dol. 

RIVERSIDE 

Geltonų plytų 2-jų butų mūrinis. 
50 pėdų sklypas. Dideli erdvūs 
kambariai . Lurus įrengimai 42,900 
dol. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome pr ie SUBURBAN MULTTPLE 
LISTTNG SERVICE (Jungtinis užmiestinių nuosavybių pardavimo 
patarnavimas) ir National Association of Real Estate Boards (Vals
tybinė Nekilnojamo tu r to Pardavėju S a i u n e a l . 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVKRS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Dellvery 

5757 S. Halsted £ 5622 S. Racine 
Tel. 224-4382 * 434-1113 

PATARNAUJU N A M Ų PntKTME 
m PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX. 

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th S t . R E 7-8899 

DID2L4USIAS I R GERIAUSIAS 
NAMŲ I R BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ĮSTATE 
2735 W. 71st St. WAlbrook 5-6015 

Mūr. 2xS. Atskiri 8U<L *25,«00. 
Mur. naujas. 3 oiieg. $18,900. 
MUT. 3 mteg. m—Maplevr. ft»,&60. 
t butai. Mūr. Barjtenas. $78,00©. 
15 butų. $17,000 pajamų. $111,000. 

Visi namai Marquette P u t o 
KAIRYS REAL ESTATE 

2591 W. 69th St. H E 6-5151 

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės fikkj 
pasirinkimas 

L l H A R T A S l E A L T Y 
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343 

am 

http://ga.vb-o.ge
http://Marg.uet.te


ŠIAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRĖJO 
VL. PUTVIO MINĖJIMAS 

Lietuvių šaulių sąjunga, dau- džios Cicero apylinkėje įsistei
giau kaip prieš 10 metų atsikū- gus dar vienam naujam jūrų 
rusi JAV ir Kanadoje bei tu re- ! šaulių vienetui, ši minėjimą ruo 
dama visur savo kuopas ir bū-! šia visi šaulių padaliniai kartu, 
rius, kiekvienais metais mini! Be to šis minėjimas bus ne 
Šaulių sąjungos įkūrėjo ir ideo- , eilinis ir tuo, kad kaip tik tą 
go Vlado Putvio - Putvinskio : dieną bus visuomenei pristaty-
mirties minėjimą. Į tas neseniai iš V. Vijeikio spau 

Apie šį %ulių sąjungos įkū- stuvės išėjęs L. Š. S. kapitali-
rėją yra įsidėmėtina, kad VIa-' nis veikalas — knyga "Nepri-
das Putvinskis, kaip jis pats yra klausomai Lietuvai", 
vėliau pasisakęs, yra kilęs iš j šiemet šaulių sąjungos įkūrė-
sulenkėjusiu dvarininkų - senų jo 36 metų mirties minėjimas 
Lietuvos bajorų giminės, kurie ; įvyks vasario 28 d., sekmadie-
daugiau gyveno ir rūpinosi Len I nį, 2 vai. 30 min. p. p. Jauni-
kijos reikalais negu Lietuvos, mo centro dužiojoje salėje (ne 
Tačiau Vladas Putvis, kaip sa- 1 vai. p. p. kaip kladingai iš-
vo laiku Vincas Kudirka, pajų- spausdinta pakvietimuose) ir 
to savo širdyje prie kurios tau-!susidės iš trijų dalių: akademi-
tos j is kriklauso. jnės arba oficialios dalies, meni-

Žvelgiarrt * į praeitį, skaitant '•• nės dalies ir t rumpų vaišių. 
VI. Putvio '. anuo laiku skleistas j Oficialiąją dalį praveda LŠ 
mintis, kad nereikėtų sėdėti ran s-gos c. v-ba, o metinėje dalyje 
kas sudėjus, jei nepriklausomy- dalyvauja sol. Genovaitė Peš-
bė jau iškovota, aplinkui daug kienė, baletmeisteris Simas Vel-
priešų, reiktų kelti tautoje tau- į basis su savo baleto studijos 
tinį susipratimą ir įkalti kiek- i mokiniais ir muz. Antanas Skri-
vienam lietuviui savo tikrosios dūlis su jo diriguojamu Cicero 
tėvynės meilę, kad valstybė ga-1 vyrų choru. 

r - » W T . ' V •»"• 

Ii žūti, kuomet netenka nepri
klausomybės, bet tauta gali iš
kęsti ir ilgesnius ar trumpes
nius pavergimo periodus nežu-
vus. 

Šiais metais norime šį minė
jimą suruošti platesniu mastu, 

Vaišes parengia ir praveda 
Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių 
kuopos aktyvas, talkinamas ki
tų kuopų narių. 

Visu minėjimo rengimu rūpi
nasi VI. Išganaitis. 

Į šį minėjimą kivečiami at-

Įvairios žinios 
DRAUCAS, antradienis, 1965 m. vasario mėn. 23 d. 

Išdavė mėsos valgymas 
penktadieni 

Iš vieno Pretorijos i Pietų Afri
koj) kalėjimo pabėgo pavojingas 
nusikaltėlis Marš Harrison. Buvo 
užaliarmuota visa policija ir išsiun 
tinetas pabėgėlio išvaizdos aprašy-

[i mažus dalykus, kurie daro gyve-• ios eina: Shirley Mac Claine, Defc-
i nimą malonu. Myli save ir labai į bie Reynolds, Ann - Margaret, Na-

italic- Wood, Sandra Lee, ElizabetJ? 

Apklausinėjamas netoli nuo Saigono pagautas komunistų partizanas. 
Dažnai jie dieną dirba, o naktį partizanauja. 

i mėgsta vienumą." 
Taylor, Helley Mills, Sophie Loren, 
Audrey Hepburu ir Carrol Baker. 
Iš vyrų aktorių 1984 m. populia
riausias buvo Cary Grant, o po jo 

Jau 28 m. Hollywoode kasmet i e i n a : J a c k L e m m o n . Paul Nevrman, 
skelbiama, kas iš filmų aktorių po- Richard Burton, Rock Hudson. 

Populiariausi aktoriai 

mas su foto nuotraukomis, bet ii- puliauriausi. t.y. kas gavo dau- Gregorv Peck. Peter Sellers. John 
gai pabėgėlis buvo nepagaunamas. g į a u s i a balsų specialiose anketose, j wavn« "\>n-
Pagaliau policija gavo anonimini 0 tos anketos parodė, jog 1964 m. 1 ner"v i r T o n v Curtis 
pranešimą, jog M. Harrison ran- | populiariausia buvo Doris Dav. po " 
dasi Konstadte. Tenai jis persiren
gęs katalikų kunigu stoties res- į «__««____^_»«___—__„„______„„„„.„ .„„„„„.„ .„ .„ .^„„„„.„ .„„^ 
torane valgė pietus. Jj areštavo 
detektyvas. Kai jis buvo paklaus
tas, kaip jj atpažino, atsakė: "Tai 
man nesudarė jokio keblumo, nes 
joks kunigas penktadienį mėsos 
per pietus nevalgo". MME1MYANS 
Blaiviai įsimylėjęs žmogus 

Robert Laguri (turtingo maro
kiečio pirklio sūnus) šiuo metu 
myli garsiąją artistę Brigitte Bar-
dot. bet visai blaiviomis akimis žiū
ri į savo mylimąją. Brazilų žurna
lo "Fatos et fotos" atstovui Ro
bert Laguri apie savo mylimąją 
pasakė: "Jai jau 30 metų, bet ji 
tokia pat nerimta, kaip ir anks
čiau. Nuolat rūpinasi, ką kiti apie 
ją galvoja. Veidrodis yra jos ge
riausias draugas. Nors apie ją 
manoma, kad ji jautri, bet ji visai 
nėra tokia. Niekad nesvajoja žiūrė
dama j dangų, j paukščius ar šiaip 

PASAULINIŲ KARŲ AUKOS 

nes vietoje vienos Vytauto Di - ' silankyti kuo gausiausiai visa 
džiojo Chicagos šaulių kuopos, plačioji mūsų visuomenė, 
kuri paprastai ruošdavo šį mi- į Šauliai kviečiami atvykti į šį 
nėjimą, j au antr i metai veikia ! minėjimą išeiginėje uniformoje, 
Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių : o moterys — tautiniuose rū-
kuopa. Be to, nuo šių metų p ra ;buose. Mykolas Maksvytis 

Pirmajam Pasauliniam kare bu-1 mil. žuvo kacetuose ir koncentra
vo įvelta beveik visa Europa, san- j cijos stovyklose. Invalidų liko 13 
tarvės pusėje kovojo šios valsty-! mil. karių, kitais būdais nužudyta 
bes: Rusija, Prancūzija, Anglija, j buvo per 5 mil. žmonių, tokių 
Belgija, Serbija, Japonija, Italija, skaičius vis dar didėja. 

• 

LIETUVIŲ VISUOMENES AUKOS 
AUKOS VILNIETĖMS tys, dr. Kavaliūnas. M. Bandsiu-

[kas, St. Sapuogaitė ir Brigthon 
Visi žinome, kokį skurdą ir var- Į Parko Liet. Moterų klubas, 

gą kenčia pavergtoj Lietuvoj likę 
mūsų broliai ir sesės, o ypač tie, 
kurie yra netekę sveikatos ir ne
bepajėgia išsidirbti būtiniausiems 
reikalams, kaip maistui ir drabu
žiams. Atjausdami Vilniuje liku
sių keturių sesių labai sunkią ma
teriale padėtį, L Valauskienes ir J. 
Grigaravičienės iniciatyva, š. m. 
sausio mėn. 18 d. per P- Nedzins
ko persiuntimo įstaigą buvo išsiųs
ti du siuntiniai. Prie šių siuntinių 
supirkimo ir persiuntimo savo gau
siomis aukomis prisidėjo ne tik vil
niečiai, bet ir eile lietuvių, mylin
čių Vilnių ir jo žmones. 

Štai tos aukos: N.N. — 70 dol., 
X.Y. — 30 dol. Po 20 dol. — V. 
Stankienė, kun. J. Panavas, dr. ir 
ponia Šalnos, dr. Budzeika, J. Bar-
taška (Mich.), I. Grigaravičienė. 
Po 15.5 dol. — Karklelis. Po 10 
doL — V. Molskienė (Calif.). J. 
Budrys, Kaziukonis (abu Canada), 
kun. Rimšelis, Luneckas, Prač-
kauskienė, Gurenienė, Rūkštelienė, 
V. Sabalienė (Rochester, N.Y.), J. 
Milius, Valauskienė, ščesnulienė 
(Mass.). Po 5 dol. — Prel. Krupa
vičius, "Parama", J. Krutulis. Z. 
Blažienė, K. Cicėnas, O. Šimkienė, 
J. Pakalka, Gasparienė. Vilutienė. 
Po 4 dol. — M. Dikinienė. Po 3 
dol. — B. Buikiene. Po 2 dol. — 
Nedzinskas ir Laukys. Lietuvoj 
gimęs žydelis Gordonas padovano
jo trims sijonams vilnonės medžia
gos. 

Osteikienė, Kulbokienė ir Galvy-
dienė paaukojo medžiagų bei pa
siūtų drabužių. 

Galima įsivaizduoti, kiek džiaug
smo ir moralės bei materialės pa
ramos joms suteiks mūsų dovanos. 

5 dol. Gr. ir B. Juodeliai, 4 dol. 
A. Šumanas. 

Z. A. 

Aukos Baliui 
Kaip kiekvienais metais, taip ir 

šiemet Melrose Parko Balfo 117 
sk. pravedė piniginį vajų. 

Aukojo: Mr. & Mrs. P. Gūdžius 
50 dol. Po 25 dol.: A. L. Piliečių 
klubas ir LB Melrose Park Apy
linkė. 

Po 10 dol.: St. Vidmantas, dr. 
K. Jablonskis, St. Pabyjanskas, 
Mr. & Mrs Otto Meieris, K. V. 
Katiliai, E. V. Lapai, K. E. Kate
lės. Po 5 dol.: M. Judienė, A. 
Kraučenka, F. Valuckas, M. Ši-
monskis, V. L. Puodžiūnai, K. M. 
Paugiai, Barčai, V. Andrijauskas, 
K. B. Markai, D. V. Elsbergai, A. 
O. Joncha, F. J. Urbeliai, E. Z. 
Budelskiai, S.L.A. 125 kuopa, Mr. 
Mrs. Lyons, J.K. Jukneliai, A. J. 
Račiūnai, H. O. Raštikiai, O. V. 
Suopiai, O. J. Rugeliai, T. A. Briš-
kaičiai, B. P. Murinai, G. E. La
zauskai, A. Jarienė, A. V. Stanke
vičiai, Mr. & Mrs. Jakus, V.J. Gra
žiai. Po 4 dol.: A. J. Vainauskai, 
E. J. Pažerūnai. Po 3 dol.: A. Ur-
belis, K. O. Tautkai, Y. V. Linar-
tai, J. Gritėnas, Z. A. Sinkevičiai. 
Kiti po mažiau. 

Viso surinkta 359 dol. ir 38 dol. 
nario mokesčio už 1964 m. Pini
gai pasiųsti Balfo centrui. 

Be to. Vasario 16 gim. Vokieti
joje iš rėmėjų būrelio per 1964 m. 
pasiųsta 257,50 dol. ir Mr. & Mrs. 
P. Gudžiaus vienkartine auka 42 
dol. 

Visiems nariams ir aukotojams 

Rumunija, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir dar keletas mažesnių 
valstybėlių. Antroje pusėje kariavo 
Vokietija, Austro-Vengrija, Turki
ja ir Bulgarija. 

Tam didžiame kare buvo net 44 
karo paskelbimai. Pirmoji karą 
paskelbė Austro-Vengrija Serbijai 
1914 m. liepos 25 d. Paskutinioji 
karą paskelbė Haiti Vokietijai 
1918 m. liepos 12 d., vadinasi, jau 
prieš pat karo pabaigą. 

Didžiajame iš abiejų pusių ka
riaujančių šalių žuvo iš viso 9 mil. 
200 tūkstančių karių. Atskiromis 
vaistybėmis žuvo: vokiečių — 
2,036,000, rusų — 2,250.000, pran
cūzų — 1,900,000, austrų — 1,200, 
000, anglų — 800,000, italų — 
450,000, serbų — 120,000, turkų — 
300,000, bulgarų — 90,000, rumu
nų — 80,000, belgų — 70,000, ame
rikiečių — 40,000, kitų kariavu
sių valstybių mažiau. Sužeistų vi
sose valstybėse buvo 19 mil. karių, 
iš kurių 3,5 milijonų tapo invali
dais. 

Antrojo Pasaulinio karo baisu
sis karo dievaitis pareikalavo aukų 
keleriopai daugiau, būtent: visuose 
frontuose žuvo 14 mil. karių, 3 mil. 
civilių žmonių žuvo nuo karo 
veiksmų ir bombordavimų. Per II 
veiksmų ir bombordavimų. Per 11 

J.M. 
• 

Rūpestis žmogui yra kas rūdis 
geležiai. 

— Žydų priežodis 

"Perskaitęs šią knygą, nesijausi 
)raleidęs veltui laiką,, bet su švie

siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus" — išsireiškė 
vienas skaitytojas. 

B . Spalio 

Didžiosios atgailos 
Noveliti rinkinys, 

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu 
savitu ir nepakartojamu stiliumi 
savo kontrastais intriguojančia j -
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimafe. R. Spalis yra au
torius . romanų* "Gatves bernioko 
nuotykio" ir l A n t ribos", kurie 
skaitytojų buvp sutikti su dideliu 
entuziazmu ir "prielankumu. 

Ši novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit: 
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. S t . 
Chicago 29, DL . . 

"Litnanus" 
Lietuvą: 

reprezentuoja 

Jų vardu tariam visiems auko-1 skyriaus valdyba taria nuoširdų 
tojams širdingą ačiū. 

9. Grigaravičiene 
I. Vafaraskiene 

Aukos Balfo Ketuvių šalpai 
Tiesioginiai per vajaus vykdo

mąjį komitetą, talkininkaujant Da
liai Bobelienei, d-r. LTpskienei ir dr. 
R. Sidriui. Chicagoje ir jos apylin
kėse surinkta Balfui 1,819 dol. 

Aukojo: 500 dol. dr. Rrmas Sid-
rys (tiek pat aukojo ir 1963 m. 
vajuj). 

150 dol. — dr. Maciūnas, 100 
dol. — dr. A. Razma, dr. L. Kriau-
čeliūnas, dr. Lipskis ir VI. Vi jei -
kis (50 dol. dar paaukojo per 
Brighton Parko skyrių). 50 dol. — 
dr. V. Tumasoiffs, dr. V. Dargis. 

lietuvišką ačiū. 
Valdyba 
! 

IR VOKAI TURI ISTORIJA 
Kai mūsų protėviai kam laišką 

parašydavo, turėdavo jj rūpestin
gai sulankstyti, kad kitoje pusėje 
galėtų užrašyti adresą. Tada laiš
ką uždarydavo su kokia nors at
spaudą. Bet toks laiško uždary
mas ir tada, kuomet žmonės dau
giau laiko turėdavo, visvien per
daug laiko sugaišindavo. Paryžiaus 
popierio pardavėjai ėmė galvoti 
geresnio laiškų uždarymo būdo. 
Buvo sugalvota laiškų vokai, visai 
panašūs j dabartinius. Ta nauje
nybe leido laiškus rašyti ant abie
jų popieriaus pusių. Užlipindavo 
vokus su miltiniais klijais, bet 

METAI SU DIEVU 
Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ir 
šventadieniais duodami patrauklūs 
pasiskaitymai. Apie šią knyga kan . 
Stasys Yla rašo:: "Knyga tenka 
dž iaug t i s . . . Ji yra t ikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų iŠ 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeties ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi kr ikš
čioniškai yra didelis menas, o pavyz
džiai parodo įvairius to meto po
žvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti. 
Kasdien atnaujinti savo pastangas. 
§i knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui." 

KJIVROS autorius — KITS. DR J . 
PRUNŠKIS. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G Ą S" 

4545 W. 63 St., Chicago 29, IH. 

A. A. 
STEPHANIE 

P E T R A U S K A S 
BALAKAVačICTĖ. 

Gyveno $20 Eas t S9th Street. 
Mirė vas. 21 d.. 1965, 11:30 

v. v., sulaukus senatvės. 
Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Stella, sūnus Aiphonse 
Petrauskas, mart i Geraldine, 
anūkas John Petrauskas, brolis 
Michael Bolach (Balakavicz). 
jo žmona Anele ir šeima, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Velione buvo žmona a. a. 
Kasparo ir sesuo a. a. Gabrie
liaus. 

Lietuvoje liko sesuo ir brolis. 
Priklausė S.L.A. 63-iai kp. 
Kūnas bus pašarvotas ant-

rad., vas. 23. 3 v. popiet Leo-
nard koplyčioje, 10821 S. Mi
ch i^a n A ve. 

Laidotuves įvyks ketv., vas. 
25, d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta j šV. Juoza
po parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sieią. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Duktė . .«ainus, mar t i 
ir anūkas . 

Laidot. direkt. Leonard Bu
kauskas, Te l . CO 4-2221, 

dr. A. Sutkus, dr. Griniai, dr. į juos vis dar atspausdavo. Tos at-
Budriai, dr. Melnykas. dr. Sūkurys 
ir Al. Lapkus. 30*' dol. dr. Banys 
su dr. Liuiniu. 25 dol. — dr. Kor-

spaudos būdavo labai paprastos: 
koks karvelis, gėlelė ir kt. Pary
žiaus popieriaus pirkliai sugalvojo 

zeniowski. dr. J. Valaitis ir Ame-1 daryti antspaudus su adresais iš 
rikos Liet. Citizen Club of Beverly 
Shores. 20 dol. — Vyt. Sadžius, 
15 dol. — V. Galvanauskiene su 
aašfctc. Defaney. 'J& itoL V - ^ r " Hfc 
Pareigia, dr. J. Gedaugas, dr. Kas-

kurių išsivystė ir šių laikų įstaigų 
vokų ir popieriaus spausdinimas. 

Taigi laiško vokai sulaukė jau 
virš 120 m. amžiaus. 

J. M. 

RETO ĮDOMUMO KNYGA 

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKGZU0SE 

Sn Čikagos Arktvysk. aprobata 

Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimastyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet 

kuria proga! 
Užsakymus su pinigais siuskite 

" D R A U G A S " 

4545 West 6Srd Street 
CHICAGO 29. TLL. 

Minime dviejų metų liūdną mirties sukaktį 
mylimos žmonos ir motinos 

A. -f- A. 
JIE VOS" BURBULIENĖS 

Mirusios 1963 metų vasario men. 25 die-
ną. Egzekvijos ir šv. Mišios už Jievos Bur-
bulienes sielą bus atlaikytos šių metu va
sario men. 25 dieną, ketvirtadienį, 8-tą va
landą ryto, Visu Šventu parapijos bažny
čioje, Roselande. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pa
žįstamus dalyvauti šv. Mišiose. 

Vyras Konstantinas, dukterys ir žentai 

<s 

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI 
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. Lordon, Canada, 1958 m.. 68 nsl $2.00 
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas KSkstas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl. . 4 , , $3.00 

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl $2.00 

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m., 314 psl $3.00 

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku. 
326 psl $4.00 

MAŽOJI LIETUVA, I t , Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y.. 1958 m., 327 psl $5.00 

FUNERAL HOME 

THRE E 
AIR-CONDiTiONED CHAPELS 

Pazking FacUities 

3845 SOUTH WESTERN AVE. REpubHc 7-8600 

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7fst St, Telef. GRovehiii 6-2345-6 
1410 S, 50th A ve., Cicero, T0wnhail 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

EUDE1K1S 
LHD0TUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South Galifornia Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GIUNY6IA 
Geriausios gėlės del vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef.PR 8-0833 P R 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAYVICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubHc 7-1218 
2314 W. 23 rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAIJFORNLA Tel. L.Afayette S-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LITUANICA A V E Tel. YArds 7-3401 

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

LEONARDAS F, BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. L n t A N I C A AVE Tel. YArds 7-1138 — 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tel. OLympfc 2-1003 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 
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DRAUGAS, antradienis, 1965 m. vasario mėn. 23 d. 

X Pet ras Gurinąs yra gydo
mas Šv. Bernardo ligoninėje, 
64 gatvė ir Steward ave. Jis 
yra dr. VI. Blažio priežiūroje. 

X Chicagos apygardos Balfo 
valdybos posėdis įvyko vasario 
19 dieną Jaunimo centre. Šiame 
posėdyje buvo aptarti organi
zaciniai reikalai ir pasiskirsty
ta pareigomis. Valdyba pasis
kirstė pareigom: Ign. Petraus
kas — pirmininkas, V. Šimkus 
vicepirmininkas organizaciniams 
reikalams, P . šilas vicepirmi
ninkas vajaus organizavimui, 
Ign. Daukus — sekretorius, V. 
Vepštas — iždininkas, I. Serei-
čikas — parengimų vadovas, L. 
Šulas — informacijoms ir D. 
Bielskus — socialiniams reika
lams. 

X Lietuvių Bendruomenės 
West Sidės apylinkė Lietuvas 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį vasario 21 d. paminėjo 
Aušros Vartų bažnyčioje pamai i 
domis ir pamokslu. 

X Chicagos slaptoji policija 
jau suėmė Balio Brazdžionio ] 
krautuvės plėšikus, kurie pasi- { 
grobė netoli 900 dolerių. Plėši- i 
kai—suimti prisipažino. Du jau 
ni vyrai ir mergaitė buvo polici-

; joj atpažinti J. Brazdžionienės. 
Jiems j au paskirtas teismas | 
kovo mėnesį. Suimtieji plėšikai ' 

I iš policijos kalėjimo paleisti už \ 
užstatą iki teismo. Vienas iš 
plėšikų drįso ateiti i krautuvę 
dienos metu ir pasiūiė J. Braz- i 
džionienei pagrobtus pinigus 
grąžinti iir gydymo išlaidas pa l 

: dengti. Tačiau J. Brazdžionienė 
tokį pasiūlymą atmetė ir viskas 
eis, kaip teismas nustatys, ar 

I jie gaus kalėjimo ir nuostolius ; 
padengs, dar neaišku. 

į \ 

X Brighton Parko LB ren- ; 
giamam Vasario 16-tos minėji- : 
m e vasario 28 d. 3 vai. p. p. ' 
Nekalto Prasidėjijmo parapijos : 

j salėje programos išpildyme da- | 
i lyvaus ir Brighton Parko Lietu 
i vių mokyklos tautinių šokių gra 
jpė, kuriai vadovauja Graman-
įtienė. Taip pa t minėjime da-
j lyvaus ir mokyklos dainavimo 
' grupė, kuriai vadovauja p-ia 
Sodeikienė. 

X Bronei Kremerienei, vasa
rio 11 d., grįžtant iš darbo, nu
leido mašinai padangą. Kai ji 
išlipo pasižiūrėti du juodukai 
atėmė iš jos pinigus ir sužeidė. 
Br. Kremerienė baigia sveikt 
namuose ir rengiasi greit grįž
ti į darbą. 

X š. m. vasario mėn. 27 d., 
šeštadienio vakarą rezervuokite 
Chicagos Jūrų Skautijos paren
gimui, PUOTA JŪROS DUG
NE, kur linksmai ir džiaugs
mingai, pamiršę visus dienos 
rūpesčius, praleisite laiką su jū
riniai skautaujančiu jaunimu. 
Parengimas įvyks "VVestern Ball-
room patalpose. Pradžia 8 vai. 
v. Staliukai užsakomi paskam
binus LA 3-5499, kasdien nuo 
9 v. r. iki 10 v. v. fpr.) 

X F . K. Lituanica rengia 
linksmą šokių vakarą — žaidė
jų pagerbimą šeštadieni, vasa
rio 27 d., Vyčių salėje, 2451 W. 
47 St. Pradžia 7:30 v. v. Gros 
garsi J. šniukšto kapela. Įėji
mas tik $1.25. fpr.) 

X Lietuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardis turėjo 15 minučių 
radijo pasikalbėjimą iš stoties 
YVTAQ su Sig Sakovricz vasa
rio 1 3d. 1 vai. p. p . Priminė 
Lietuvos padėtį, ypač laisvės 
suvaržymą, tikybos tramdymą, 
bažnyčių uždarinėjimą ir t.t., 
nušvietė Lietuvos laisvinimo vei 
ksnius, lietuviškų organizacijų 
veiksmingumą: pasisekusius Lie 
tuvos nepriklausomybės minėji
mus. 

Baigiant pasikalbėjimą. Sako 
wicz pagyrė Daužvardžius ir pa 
linkėjo Lietuvai laisvės bei ne
priklausomybės. 
Lankydamasis Clevelande kon

sulas ten turėjo du radijo pa-
sikajbėjimus iš didžiųjų stočių. 
Tas progas konsului sudarė ta
rybos vicepirm. adv. J . Smeto
na. 

X Daytono Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos bažnyčios lie
tuviškas stilius buvo iškeltas 
Cincinnati arkivyskupijos leidi
nyje vasario 15 d. Įdė ta bažny
čios nuotrauka, pažymėta, kad 
ją projektavo arch. J. Mulokas, 
o s ta tybos darbus vykdė Vai. 
Sodeika iš Cicero. Parapi jos kle 
bonas yra kun. dr. T. Narbu
tas. Malonu, kad svetimieji įver 
tina mūsų lietuviško stiliaus 
bažnyčias. Minėtą leidinį skaito 
daugiau 70,000 šeimų. 

X Filatelistams. Šį trečia
dienį, vasario 24 d., 8 v. v. 
Jaunimo centre įvyks Fil. dr-
jos susirinkimas. Programoje J. 
Žygo paskaita apie vandens žen 
klus ir perforacijas. 

X Dail. A. Korsakai tės sukur 
tas žurnalo "The Marian" vir
šelis susilaukia gražių atsiliepi
mų. Apskritai džiaugiamasi žur 
nalo tobulinimu. Prof. Vytau
tas Bieliauskas, dėstąs Cincin
nati universitete, r a šo : "Ma
rian" gražėja ir tvir tėja. Jei 
žengsit t a pa t kryptim.!, j is 
greit pasidarys visoj Amerikoj 
žinomas". "The Marian" lei
džia tėvai marijonai; adresas 
tas pats, kaip "Draugo" . 

X Dr. Algimantas Kurgonas 
ir jo žmona Kurgonienė išvyko 
žiemos atostogų į Floridą. Kur-
gogienė y ra nuoširdi L.3.S dar 
buotoja. Jos ir Chicagos tun-
tininkų rūpesčiu yra organizuo 
jama Liet. skaučių-tų Kaziuko 
mugė, kuri bus š. m. kovo mėn. 
7 d. Jaunimo centre. Taip pat 
Kurgonienei vadovaujant , Chi
cagos tuntininkių rūpesčiu yra 
organizuajamas lietuvaičių skan 
čių dalyvavimas pasaulinėje gė
lių parodoje, kur i įvyks š. m. 
kovo mėn. 20 d. McCormick 
Place. 

X Tauragės klubas kviečia 
visus į vas. mėn. 28 d., Mar-
ąuet te salėje, 6908 S. Wes tem 
Ave., rengiamą smagų Užgavė
nių l inksmavakari . Bus įėjimo 
pryzai, šokiai, žaidimai ir daug 
paįvairinimų. Gros A. Ramonio 
orkes t ras . Pradžia 4 vai. p . p . 
Įėjimas S1.00 (pr.) 

X Vyčių choras ruošia links
mą Užgavėnių vakarą vasario 
mėn. 27-tą 8 v. v. Pakš to sa
lėje, 2801 W. 38 gatvė. Trumpa 
programa, vaišės, gaivinantys 
gėrimai. Visuomenė kviečiama 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
ir tuo paremti Vyčių chorą 
Įėjimas $2.50. Dėl staliukų 
skambinti FR 6-6489. (pr.) 

X Mečys Šimkus, teisininkas. 
kaip ir kasmet per daugelį me
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. 4259 S. Maplevvood Ave., 
t e l ČL 4-7450. (sk.) 

X Dr. VI. Šimaitis jau 11 me 
tų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax, 2737 W. 43 

CIIU AGOJ IR APYLINKĖSE 

Vasario 16 d. minėjime Cicero įkalbėjęs dr. V. Vardys (antras iš kai
rės) stebi programą. Jo kairėje Nijolė Remeikytė, dešinėje Č. Grince-
vičius. Toliau matyti J. Kazlauskas, O. Zailskienė, D. Sabalis ir kt. 

Nuotr. V. Reivyčio 

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS CICERO 
Kas stebėjo Cicero lietuvių 

kolonijos gyvenimą, tas gali 
patvirtinti, kad kolonijos paren 
gimuose svečių nemažėja, bet 
gausėja. Į Vasario 16 d. minė
jimą kasmet vis susirenka dau
giau lietuvių. Taip buvo ir ši-
metiniame nepriklausomybės šve 
ntės minėjime vasario 21 d. 

Lietuva tebėra gyva 

Iškilmingą minėjimą pradėjo 
LB apyl. pirm. L. Pračkaila, 
pasveikindamas susirinkusius ir 
pakviesdamas minėjimui vado
vauti inž. J. Arštikį Invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Vilkaitis, sa
vo sentimentaliniame žodyje 
kreipdamasis į Dangiškuosius 
globėjus ir prašydamas jų glo
bos. Minėjimo kalbą pasakė dr. 
Vyt. Vardys, Winconsin univer
siteto profesorius. Ekspresyvioj 
kalboj prelegentas pažymėjo, 
kad Vasario 16-ji yra didelio 
džiaugsmo šventė, mūsų nepri
klausomybės metai buvo išskir
tinai našūs kultūriniame, ekono 
miniame ir valstybiniame gyve
nime. Kvietė visus būti daugiau 
ne romantikais, bet realistais— 
idealistais, vertinančiais mūsų 
idealistinius užsimojimus, bet 
taip pat pripažįstančius didelę 

vo sutikta išsiskiriančiais susi
rinkusiųjų plojimais. Cicero vy
rų choras, vadovaujamas muz. 
A. Skridulio, padainavo keletą 
dainų, taip pat buvo entuziastui 
gai trijų šimtų svečių sutiktas 
ir kai ką turėjo kartoti . Tar
puose mažemetės deklamatorės, 
Kristina Griniūtė ir J. Sakalau
skaitė puikiai deklamavo po ei
lėrašti. 

Minėjimas buvo pradėtas J-
AV ir baigtas Lietuvos himnu, 
Susikaupimu pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Po minėji
mo ponios, nepaisant susirinku
siųjų gausumo, visus nemoka-

Elenutė Blandytė deklamuoja Va
sario 16 d. minėjime Cicero. 

Nuotr. V. Reivyc. 

mai pavaišino. Aukų surinkta 
daugiau negu bet kada. Viso 694 
dol. Didžiausią auką, kaip visa
da, įteikė dr . P. Kisielius—100 
dol.. antroji didumu — prel. L 
Albavičiaus — 25 dol. Iš viso 
bendrai surinktų aukų skaičius 
yra didžiausias negu bet kada 
buvęs. Visa tai liudija dr . V. 
Vardžio žodžius, kad mes esa
me daugiau pozityvūs, negu 
galvojame. K. Vieš. 

KODE FILMĄ APIE AFRIKA 
Marijonų bendradarbių Šv. 

Jurgio par. (Bridgeporto) sky- j 
rius sekmadienį suruošė sekma 
dienį metinę vakarienę, susilauk j 
darni gražaus būrio svečių. At- j 
silankė ir par . klebonas prel. J 
Ant. Martinkus. Programą pra-! 
vedė kun. J . Kuzinskas. Kai-
bėjo kun. E . Budreckas, kun. 
P . Cinikas, MIC, iš Argentinos 
atvykęs misijonierius kun. Ant.! 
Švedas, MIC, ir kun. J . Pruns- j 
kis, padėkodami už rodomą tai-1 
ką tėvams marijonams ir prašy 
darni būt i gerais talkininkais ir 
ateityje. 

Dienrarščio "Chicago's Amei-
can" redaktorius St. Pieža savo I 
kalboje papasakojo atsitikimą, 

I kaip paskutinio karo metu Eu-
ropoję buvo subombarduota vie j 
na bažnyčia, kad net buvo ap- i 
gr iautas altorius, o V. Jėzaus 
stovyklai buvo nudaužtos ran
kos. Šventadieni susirinko ne
maža: amerikiečių karių į pa-1 
maldas. Šiaip taip buvo atstaty- j 
t a s altorius, ant jo uždėta Kri
staus s ta tu la be rankų. I r ku
nigas, sakydamas pamokslą, pa-

\ brėžė — jūs , čia susiraukusieji, 
esate Kr is taus rankos, kuriomis 
Dievas gali daryt i gerus dar
bus... 

Pr i taikė tą minti, kad ir ma
rijonų rėmėjai y r a Viešpaties 
rankose. St . Pieža parodė pa
trauklų filmą apie Afrikos mi-
sijonierių veiklą. 

Bridgeporto marijonų bendra 
darbio skyriui vadovauja pirm. į 
St. Kaulakienė. Kitos valdybos 
narės : U. Petrait ienė, J . Želvie
nė, E . Samiene, M. Jaunienė. 

Vakarienės dalyviai dar su- i 
dėjo aukų. M. Jaunienė, pagerb-; 
dama savo vyro a. a. Antano j 
Jauniaus atminimą, paaukojo i 

;$100. J . Žvilb. j 

RETAI PASITAIKO TOKIŲ 
POBŪVIŲ 

Vasario 1 3d. B. Pakšto sve- j 
| tainėje Gage Parko Dariaus -
j Girėno lituanistinės mokyklos 
į tėvų komitetas surengė pobūvį,į 
j su labai energingu nariu Pranu ' 
iNėnium, talkininkaujant LB Ga 
; ge Parko apylinkės valdybai ir! 
; jos nariams. 

Jo pasisekimu buvo nustebin
t i tėvai ir visuomenė. Žmonės 
netilpo salėje. Buvo pristatyti 
papildomi stalai. Tai visa paro
dė, kad svečiai atėjo paremti 
Gage Parko lituanistinę moky
klos. Prie to prisidėjo ir meni
nės programos išpildyto jai, kaip 
sol. Roma Mastienė, akt. Eglė 

Kristina Griniūtė Cicero Vasario 
deklamuoja Vy t . St., tel. CL 4-2390: vai. M - l l į J . l ^ ^ J 

3—8. (sk-). ___ j Nuotr. V, Reivyčio 

Dainuoja sol. O. Blandytė - Jamei-
kiene. Akomponuoja muz. M. Mo-
tekaitis. Nuotr. V. Reivyčio 

ekonominę reikšmę. Autorius 
iškėlęs nepaprastą lietuvių ryž
tingumą, pasiaukojimą ir tėvy
nės meilę, akcentavo ir materia
linį aspektą, be kurio kova nė
ra įmanoma. Savo žodyje taip 
pat priminė, kad Vakarų pasau-

: lis nėra išdavęs Pabaltijo. Jei 
i yra padaręs kokių blogų ėjimų, 
tai tik dėl komunizmo nepažini-

į mo, nes komunizmo nepažino ir 
Lietuva, kai jos diplomatai pa
ploti per petį parsivežę Stalino 
padovanotas šampano bonkas 
liudijo apie nepaprastą komu-

: nizmo geraširdiškumą. Prof. V. 
Vardžio žodžiai buvo sutikti il
gais, pakartotinais plojimais. 
Pastebėtina, kad dr. Vardys 
mano, jog mes tremtyje atliko
me daugiau pozityvių darbų, ne 
gu galvojame, gi Lietuva tebė
ra gyva Lietuvoje ir kovojanti 
;iž savo laisvę. Tai paliudijo 
pavyzdžiais. 

Džiugino jaunieji ir vyresnieji 
Meninėje programos dalyje, 

vykusioj prieš ir po paskaitos, 
pradžioj šventiškai graudžiai nu 
U u ė akt. EI. Blandytė, papasa
kodama X. Mazalaitės istoriją 
apie motiną kuri beveik visiem 
išspaudė ašaras. Tarp pat pa-
de la.m^vo Putino eilėrršiį E e -
nutės sesuo On;tė Blandytė Ja-
meikicnė padainavo keletą Y\c-

| tuvių kompozitorių dainų, ir bu-

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Steigiami "L i tuanus" va
jaus komitetai. Kovo mėnesį 
vykstančiam "Li tuanus" vajui 
pravesti jau dabar visose kolo
nijose sudaromi vietos vajaus 
k-tai rūpinsis žurnalo prenume
ratos ir aukų rinkimu. Taip pa t 
jie ieškos narių - rėmėjų prenu
meratorių. 

Buffalo (New York) komite-
|tą sudaro Romas iSedlickas, 
Pranciška Aperenytė, Audronė 

i Masiulionytė. 

! Detroite — Rimas Rūkštelė, 
Algis Jokūbaitis, Šarūnas Lišau 
skas, Danguolė Majauskaitė ir 
Audronė Tamulionytė. 

Clevelande — Gailė Mariūnai 
te, Kristina Stankaitytė. Regi
na Laniauskaitė, Dalia Orentai-

Itė, Pranas Mašiotas, Rimas Gu! 
binas ir Aldona Balčiūnaitė. 

Clevelande Čiurlionio namuo
se vasario mėn. 26 d. ruošia
mas blynų balius, kurio pelna3 
skiriamas "Lituanus" žurnalui 
paremti. 

Bostone tokį komitetą orga
nizuoja Gedrė Galinytė, Phila-
delphijoje — Dana Velytė, Bal-
timorėje — Aleksandras Ra-
džius ir Toronte — Henrikas 

jStepaitis. (sln.j 

PRANCŪZIJOJ 
— Jonas Blockis mirė tragiš 

kai. Vakarieniaujant ir besišil-
I dant užsidegė jo rūbai. Buvo ra-
jstas negyvas sekančią dieną, 
;80% apdegęs. Gimęs 1899 m. 
! Marijampolėje. Paskutiniu laiku 
gyveno ir dirbo Rocheville. 

— Gavinaitis Kazys dirbąs 
anglių kasyklose, gydosi ligoni

n ė j e . Teks išvykti dviems me
tams į sanatoriją. 

— Prof. G. Matorė paskuti
niais mėnesiais su prancūzų li
te ra tūros paskaitomis lankėsi 
Kaledonijoje ir Australijoje, 
kviečiamas tų kraštų universi
tetų vadovybės. 

— Paryžiaus ateitininkų drau
govės išrinkta nauja Paryžiaus 
valdyba: B. Šlepetytė - Vensku-
vienė — pirm., M. Gailiušytė — 
sekr. 

— Kun. V. Jaškevičius, SJ, 
Fordhamo universiteto New Yor 
ke profesorius, sausio 26—31 d. 
buvo Paryžiuje. Sausio 31 d. tė
vų jėzuitų koplyčioje atlaikė lie 

; tuciams pamaldas. Iš Paryžiau? 
;kun. V. Jaškevičius išvyko j 
! Šveicariją, kur pabus ilgesnį 
• laiką. 

— Guy Kavaliauskas naujai 
i įsitraukė į Paryžiaus lietuvių 
tautinių šokių grupę ir aktyviai 

j dalyvauja jos repeticijose. 

Vilutienė. Pirmoji padainavo, 
akomp. muz. prof. VI. Jakubė-
nui, o antroji — paskaitė D. 
Brazytės kūrinį. 

Paskui svečiai vaišinosi ir šo
ko B. Pakšto orkestrui lydint. 
Ant stalų degė žvakės, keitėsi 
šviesos. 

Komitetas džiaugiasi dideliu 
pelnu, kokio tikrai niekas nesi
tikėjo. Ir jisai labai dėkingas 
svečiams už atsilankymą ir tokį 
gražų parėmimą lituanistinės 
mokyklos. 

Dirbo mokytojai ir komite
tas, kurį sudaro: pirm. V. Kiu-
dulas, Pr. Nėnius, V. Petkuvie-
nė, J . Jurkštienė ir D. Budrie
nė, mokytojai — J. Kavaliūnas, 
M. Pėteraitienė, A. Narutienė ir 
kiti. Talkininkai vietoje — Gry-
bauskienė, Matutienė, Kuraus-
kienė, Burbienė, Miliauskaitė ir I 
jaunimas. 

Džiaugiasi Dariaus - Girėno j 
lituanistinė mokykla ir visiems j 
nuoširdžiai dėkoja juos gražiai j 
ir vertingai parėmusius toje lie . 
tuviškos veiklos dirvoje. 

—A. Gintneris \ 

FILMAI IR PASKAITOS 

-Vasario 12 d. (19-23 vai.) Mar i 
quette Parko parapijos salėje, j 
įvyko Alvudo kultūrinė popie-; 
tė. Dalyvavo 60 asmenų. Buvo j 
įvairi programa. Dr. J. Adoma- i 
vičius kalbėjo tema "Kas dary- j 
ti, kad mūsų širdys būtų trupu-1 
tį stipresnės" ir dr. prof. A. : 
Liaugminas — "Kaip tvarkyt i s 
su pairusiais nervais". Be to, I 
rodyta filmai: "Pavasar is" , 
"Kaip gelbėti skęstantį" ir "Lie i 
tuvių diena" New Yorke, pa- \ 
saulinėje parodoje. 1964 m. rug 
piūčio 22 d. 

Prieš programą dr. Adomavi
čius ir valdybos p-kė, mok. St. j 
Petersonienė, gražiais ir nuošir \ 
džiais žodžiais, pasveikino susi- • 
rinkusius. 

Filmą "Lietuvių diena" aiški-j 
no Irena Smeliauskienė, daly
vavusi New Yorke su jaunųjų 
tautinių šokių grupe. Demonst-
ravo inž. Slabokas ir V. Žygas. : 

Dr. prof. Liaugminas, po tu - ; 
riningos, ypač vaikų nervingu
mo priežasčių apžvalgos, vaiz
džiai pailiustravęs kaip kartais i 
dėl nervingumo, žmogus būtinai 
ieško savyje ligos ir tuo tik gy
dytojus teremia, o sau labai • 
kenkia, patarė blaiviau žiūrėti, . 
neįsitaigoti sau neturimų ne-1 
galių. 

Tarplaikiais Alvudo p-kė Pe - : 
tersonienė ir dr. Adomavičius, 
kalbėjo, paliesdami įvairias or
ganizacijos aktualijas, kurių 
tarpe buvo paminėta ir beser
gąs kun. B. Sugintas. N u t a r t a ; 
įsteigti Alvudo šeimos Vasario 
16-sios gimnazijos rėmėjų būre
lį. Tuo tikslu per sus-mo daly
vių eiles buvo pasiųstas popie -

I rio lakštas, kurin, tačiau, reikia 
mas skaičius neįsirašė. 

Alvudo kultūros reikalų vedė 
\ ja Z. Juškevičienė pranešė, jog 
kovo 28 d. Gage Parko miesto 

Irūmų salėje 2411 W. 55 i r \Ve 
istern g-vių kampas) , Alvudas 
stato Alės Sidabraitės "Aliutės 
sapną". Po paskaitų Petersonie

n ė visus pakvietė prie padeng
t ų stalų, Bosienės ir Stakėnie-
[ nės skaniai paruoštų vaišių pa
ragauti. Prisiminta serganti al-
vudienė Narkevičienė, kuriai pa 
linkėta greit pasveikti. J. Ja-
nušaitis — vienas Paramos sa
vininkų — pažadėjo prijungti 
dar ir saldainių dėžę. 

J. Janušaitis gražiai papasa
kojo, kaip jo duktė Danguolė 
besilankydama Lietuvoje, susi
pažino su X studentų menininku, 
kuris Kalėdoms atsiuntė jai sa-

;vo darbo kalėdinę atvirutę-pa-
sveikinimą, žinoma, be religinių 
simbolių, kuriuos mes turėjome 
Lietuvoje ir vartojame dabar, 
šioje šalyje. Atsakydama jam, 
Danguolė nusiuntusi Alvudo iš
leistą su dr. J. Adomavičiaus 
sodyba, kurioje kaip žinome ; 

yra gražus lietuviškas stilizuo
tas kryžius, atvirutę. Prieš po
rą dienų, iš Vilniaus gautame 

daiške, tas studentas rašąs, jog 

vaizdelis nepaprastai sujaudinęs 
juos. Jie, ilgisi ir t rokš ta vėl 
ma ty t i Lietuvą, su visais jos 
tradiciniais kryžiais, koplytėlė
mis ir t.t. Jie skaudžiai pergy
veną šiuo metu ten vykdomą 
senų religinių tradicijų, iš lie
tuvių gyvenimo gujimą. 

—Kalpas Uoginius 

OLANDIJOS KONSULAS 
LAIKYSIS MONTESSORI 

D-JOS VAIKŲ NAMELIUOSE 

Amerikos Lietuvių Montesso-
r i d-jos vaikų namelių, esančių 
dr . L. Kriaučeliūno namuose, 
Marąuet te Parke , veikla susido
mėjo Olandijos generalinis kon
sulas. 

Draugijos pirm. I. Kriaučeliū-
nienė gavusi iš Olandijos gene
ralinio konsulo pageidavimą ap
lankyti Lietuvių Montessori d-
jos Chicagoje vaikų namelius, 
davė sutikimą jį priimti ir su
pažindinti su namelių veikla. 

Olandija yra vienintelė val
s tybė pasauly, kurioje Montes
sori s is tema daugiausia prakt i
kuojama. I r Chicagos Liet. vai
kų nameliai auklėjimo priemo
nes y r a įsigiję iš Olandijos. 

ŠOKIŲ VAKARAS 
TIKSLUI 

GERAM 

Marąuet te Pa rko apylinkė pa 
staraisiais mėnesiais pradėjo rū 
pintis Švč. P. Marijos Gimimo 
parapi jos pradžios mokyklos se
selėms mokytojoms pas ta ty t i 
gyvenamą namą. Iki šiol jos gy 
veno mokyklos patalpose, labai 
susikimšusios ir nepatogiai. O 
ypač, dabar, kada kolonija iš
augo, mokykla netalpina vaikų, 
todėl tie kambariai labai rei
kalingi klasėms. Prel . V. Čer
niausko ir parapijos komiteto 
rūpesčiu su Evans priešaky, tel 
kia lėšas naujo namo statybai. 
Buvo jau surengta du banke
ta i . Tėvų klubas turėjo pokylį. 
Motinų klubas rengia gegužės 
mėnesį, Motinos dieną - iškil
mes namo statybai, o paskuti
niu laiku, sujudo ir Marąuette 
P a r k o Namų Savininkų organi
zacija. 

Priešmetiniame jos susirinki
me iškėliau mintį, kad reikia ir 
namų savininkams kiek prisidė
t i prie savo parapijos mokyk
los. Atrodė, kad pasiūlymas t a r 
si ir pamirštas , tačiau atsirado 
mūsų valdybos na rys Vladas 
Konstantinavičius, kur is sugal
vojo surengti šokius ir pelną 
skirt i namo s ta tybos fondui. 
J i s sušaukė specialų valdybos 
posėdį ir daugumai pasisakius 
už, šokiai įvyksta vasario 27 d. 
7 v. v. Švč. P. M. Gimimo pa
rapijos salėje, 6820 S. Wash-
tenavv. J. Joniko orkestrui grie
žiant, galėsime linksmai laiką 
praleisti, aukodami t ik vieną do 
lerį, įeidami į salę. Valdybos 
vardu kviečiu visus: jaunimą, 
svečius ir senimą į šokių vakarą! 
Jei Šv. Kryžiaus, šv. Jurgio pa
rapijos sugebėjo pas ta tyt i sese-
lems mokytojoms gyvenamus 

i namus , t a i didinga Marąuette 
Pa rko Lietuvių kolonijai a tro-

!do nebūtų sunku, šokių vaka-
; r a s — geram tikslui — todėl 
•- nepamirškite ir namų savinin
k a i atsi lankyti! 

—Bal. Brazdžionis 

Vasario 16 d. minėjime Clevelande 
kalba Clevelando miesto meras R. 
Loshcr. Nuotr. V. Pliodžinskn 


