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PASAULY 

Bažnyčios sąranga Afrikoje 

ROMA. Evangelijos platinimo 
Kongregacija Romoje šiomis die
nomis paskelbė naujausius duo
menis apie katalikų Bažnyčios są 
rangą Afrikos kontinente. Šiuo 
metu Afrikoje veikia 315 įvairių 
bažnytinių padalinių, kurių tar
pe 44 arkivyskupijos, 232 vysku
pijos ir 40 Įvairių apaštališkųjų 
vikariatų, prefektūrų bei abatijų. 
Nuo 1959 metų Apaštalų Sostas 
Afrikoje naujai įsteigė 72 vyskupi 
jas ar kitais vardais vadinamus 
bažnytinius padalinius. 

2.000 studentu Lenkijos 
kataliku universitete 

VARŠUVA. Lenkijos katalikų 
savaitraščio "Tygodnik Po\vsze-
chny" pranešimu, pernai Lubli-
no katalikų universitete studijavo 
2,000 studentų, kurių tarpe Teo
logijos fakultete 790 dvasiškių ir 
107 vienuolės, gi Filosofijos ir 
visuomeninių mokslų fakultetuo 
se 740 studenčių ir apie 300 stu
dentų pasauliečių. Lublino kata-
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Europos kraštai sveikina Nixono kelionę 
Būsimoji R. Nixono kelione Vak. Europon — spaudos dėmesio centre — Tikimasi 
pagerėsiant JAV — Vak. Europos ryšiams — Atgarsiai Vokietijoje, Belgijoje, Vatika
ne — Maskva nesipriešina būsimiems pasitarimams su Nixonu, bet Įspėja: Ame
rikos įtaka Europoje turinti būti pašalinta.. . 

Ar vaikai turėtų melstis mokyklo
se? Vak. Vokietijos 67 <̂  gyvento
jų atsako: taip 

T R U M P A I 
Vengrų Kadar Maskvoj 
Žinios apie galimą komunistu 

vadų sąskrydį 

MASKVA. — Vasario 6 d. i 
likų universitetas yra vienintelė; Maskvą atvyko Vengrijos kom. 
aukštoji katalikų mokslo institu-. partijos vadas Janos Kadar. Ki-
cija komunistų valdomuose kraš I jevo geležinkelio s to ty jį suti-
tuose, išlaikoma vien tik tikinčių 
jų aukomis. 

Vokiečiu parama 
Biafros karo aukoms 

BREMEN. Vokiečių transpor
to laivas "Neptun" išplaukė iš 
Bremeno į Sao Tome salą Ai riko 
je su 840.000 kilogramų maisto ir 
vaistų kroviniu, skirtu Biafros ka 
ro aukoms padėti. Virš 2 mil. vo
kiečių markių vertės krovinys, 
paaukotas V. Vokietijos katalikų 
ir protestantų artimo globos or
ganizacijų, iš Sao Tome salos 
lėktuvais bus pergabentas i Biaf-
rą alkstantiems vaikams ir karo 
aukoms padėti. 

Katalikai Formozos saloje 

TAIPEH. Laisvosios Kinijos 

ko sovietų kom. partijos vadas 
L. Brežnevas ir min. pirminin
kas A. Kosyginas. Tai buvo pir
masis viešas, pastaruoju metu. 
Kosygino pasirodymas. Prieš 
kelias savaites užsieny ir pačio
je Sovietų S-je buvo žinių apie 
tariamą Kosygino ligą ar gal 
ne t jo pasitraukimą. 

J. Kadarui išvykus į Maskvą 
pasirodė žinių apie tai, kad. ga-

Tikisi didesnio JAV dėmesio 
Europos klausimams 

Prez. Nixono pasiryžimas i r 
į jo antrojoje spaudos konferen-
I oi joje (vasario 6 d.) paskelbtas 
| kelionės tvarkarašt is , visoje E u 
i ropoję palankiai vertinamas, 

Maskvos gi sutiktas su kiek a-
į bejingomis nuotaikomis. 

Europos politikai reiškia vil
tį, kad JAV vyriausybe dabar 
atkreipsianti didesnį dėmesį E u 
ropos klausimams. Vis dėlto, 
Paryžiuje teigiama, kad Nbco-
nui nebus lengva palenkti pre
zidentą gen. de Gaulle. Šis, bu
vęs senas Amerikos bičiulis, pa
staruoju metu. ypač buv. prez. 
Johnsono laikmečiu, vis daž
niau reiškė nepasitenkinimą J A 
Valstybių politika. 

Vokiečiai: nuo Azijos 
Europos link? 

BONNA. — Fed. Vokietijos 
politikai spėja ir viliasi, kad nau 
jojo prezidento kelionė Europon 
reiškia: JAV užsienio politikos 
svoris nuo anksčiau keliamo dė 
mesio Azijai, dabar labiau kryp
sta Europos link. Kancleris K. 
G. Kiesinger numato su Nbco-
nu plačiai išsikalbėti atominio 
varžymo sutarties klausimu. Vo 
kietija, bent agšiol, atsisako šią 
sutart į pas i rašyt i 

Belgijoje — pasitarimai su 
NATO, gal ir Europos rinka 

BRIUSELIS. — Pirmasis mie 
stas, kurį Nbconas lankys — 
Briuselis. Čia bus proga tartis 
ne tik su krašto min. pirminin
ku Gaston Eyskens, bet ypač 
su NATO vadais. Krašte yra 
įsikūrusi NATO vyr. būstinė. 
Spėjama, kad bus progos nau
jajam prezidentui susitikti ir su 
europinės Bendrosios Rinkos at
stovais. 

Kai-Uwe von Hasse. išrinktas, vie- i 
toje pasitraukusio E. Gerstenmeie- j 
rio. naujuoju Fed. Vokietijos Bun
destago žemųjų parlamento rū- , 
mų) pirmininku. J:s yra buvęs gy-;, 
nybos ir pabėga i , reikalų rmnis-
teriu Bonnoje. 

nas dalvkas. R. 
Europos komunistų vadų suva
žiavimas. Vasario 5 d. į Maskvą 
atvyko Čekoslovakijos užsienio 
re ;k. nrnisteris Jan Marko. 

Vakaruose patir ta, kad abi 
viešnagės neturi ryšio ir jos su
darančios komunistų vadų ren
giamų pasitarimų grandį. Apie 
Kadaro kelionės tikslą neskel-

Formozos saloje, kaip praneša • biama. Jis atvyko nelydimas jo- i b u v ę g J A V p r e z i d e n t a i c^ -fa 

Pekinas grasina JA V-bėms, 
R. vokiečiai'- Bonnai 
Nixonas su Johnsonu apšaukti 

"šakalais" 

TOKIO. — Kom. Kinija už
vakar paskelbė: dabartinis ir 

Taipeh arkivyskupas Lokuang sa. " * * deleeacijos. 
vo ganytojiniame laiške, per pa • w - l l b r i ch t , atostogaująs 
skutinius 20 metų katalikų skai
čius iš 10,000 pasiekė jau 300,-
000 skaičių. Katalikų Bažnyčia 
Formozoje ypatingai pasižymi sa 
vo veiklumu švietimo, kultūros ir 
apaštalavimo srityse. 

Vatikanas šelpia 
Palestinos pabėgėlius 

NEW YORK. Kalbėdamas televi 
zijoje JAV-ių katalikų Sąjūdžio 
Artimųjų Rytų pabėgėliam- gel
bėti, sekretorius prel. Nolan pra
nešė, kad Šv. Tėvas paskyrė 25. 
000 dolerių sumą Palestinos pa
bėgėliams padėti. Iš viso 1949 m. 
įkurtoji popiežiškoji Palestinos 
pabėgėlių gelbėjimo Misija iki 
šiol šiems tikslams yra paskyru
si 100 mil. dolerių. Baigdamas sa 
vo pranešimą prel. Nolan iškėlė 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo viltis, 

Sovietų S-je, vakar atvyko Į 
Maskvą. Tai sustiprino gandus, 
kad. galimas dalykas, rytų blo
k o komunistų vadai savo tarpe 
galį aptarti Čekoslovakijos klau 
simus. 

Kalifornija tebekenčia 
Liūtys, žibalas, vėjai, vėtros 

LOS ANGELES. — Išsiliejęs 
vandenyne žibalas vakar vėjo 
buvo kreipiamas Los Angeles 
kryptimi ir buvo 75 m. atstu. 
Pakraščiai stiprinami smėno 
maišais, gyventojai įspėti dėl 
gaisrų pavojaus. 

Katastrofų grandis Kalifor
nijoje nesibaigia. Vėjai Los An
geles srity pažeidė namų sto
gus, vakar vėl lijo. Tai buvo 
14-j' lietaus diena 25 dienų tar
pe. 

kad ši skaudi Palestinos pabėgė
lių problema gal greitu laiku su
silauks galutinio ir teisingo iš
sprendimo. 

Rusijoje beliko tik 7000 bažny
čių. "The Daily Telegraph" pa
skelbė žinutę, kad Sov. Sąjungo
je per pastaruosius metus bažny
čių skaičius nuo 20.000 sumažė
jo iki 7000. Šiuos skaičius patei
kia Lorenss, religinio žurnalo 

("Frontier" redaktorius. N'ovgar-
j do apygardoje esą beliko tik S 
'bažnyčios. Autoriaus manymu 
I ten įvairiose parapijose dirbę so-
; vietų valdžios pastatyti dvasiš-

kalais" ir pareikalavo grąžinti 
į Vakarus pasitraukusį ir vasa
rio 4 d. į JAV-bes atvykusį kinų 
diplomatą Ldao Ho - šu. Pekino 

1 žinių agentūra pranešė, kad 
; "griežtas protestas" įteiktas JA 

Valstybių ambasadoriui Varšu-
| voje W. Stoessel'iui. J r . 

Pekinas su VVashingtonu dip-
| lomatmių santykių nepalaiko, 

tačiau Varšuvoje susitinka a-
biejų kraš tų diplomatai. Nau
jasis pasitarimas numaty tas š. 
m. vasario 20 d. 

Kalt ina JAV-bes, įspėja 
dėl padariniu-.. 

Kinai pabėgusio diplomato 
bylą laiko "rimtu įvykiu, nu
kreiptu prieš Kiniją" ir pažy
mi, kad JAV ir Olandijos vy
riausybės parengusios diploma
to pasitraukimą. Dėl to. jei JA 
Valstybes negrąžintų diploma
to, joms teksią atsakyti ir lauk
ti "r imtų pasėkų".... 

Kinai, be to, dar kaltina a-
merikiečius. kurie, esą, įvairiuo
se miestuose "skatiną" kinų 
diplomatus pasitraukti. Kinai 
dabar priminė 1959 m. įvykį, 
kai kom. Kinijos prekybos mi
sijos atstovas Bombėjuje Chang 
kreipėsi į JAV ambasadą ir pra 
sėsi prieglobsčio. 

i .JŠ 

Liao Ho-šu. pabėgęs kinų diploma
tas , dabar tardomas JAV-se 

Kinijos pasiuntinio Hagoje pa
reigas. 

Rytu vokiečiai grasina 
atkirčiu... 

BERLYNAS. 
tijai paskelbus. 

Jokiu žinin apie diplomatą 

Tuo tarpu Valst. departamen 
t a s pažymėjo, kad kinų diplo
matas yra stropiai saugojamas. 
Neskelbiama žinių apie tai . ko
dėl j is pasitraukęs ir kuri val-R. Helms. CIA - žvalgybos įstai

gos JAV-se viršininkas: mano įs
taiga neturėjo nieko bendro su i k i a i> kurie prieš parapieeių norą . džios į s t a iga juo domisi . Liao 
"Puebio" laivy, jo paskirtimi į sutikimą uždarinėjo bažnyčias. Į prie^ pabėgdamas, laikinai ėjo čius gali 

— Fed. Vokie-
kad kovo 5 d. 

Vak. Berlyne bus renkamas 
Į naujasis prezidentas. Rytų Vo
kietija vasario 6 d. įteikė pro-

i tes to notą vak. vokiečių užsie-
Į nio reikalų ministerijai Bonno-
i je. Notoje nurodoma, kad tie 
i rinkimai — "provokacija" ir jei 

jie nebūtų atšaukti, tai Fed. 
Vokietija susidursianti su ati
t inkamu atkirčiu. 

i Prezidentui R. Nbconui pasis
kelbus, kad jis numato lankytis 
Vak. Berlyne (vasario 27 d.), 
rytų vokiečių protestai atsidu-

, ria naujoje šviesoje. Tai stip
r ina berlyniečių ir Bonnos nu
sistatymą, bet gali ir kompli
kuoti abiejų Vokietijų santy
kius. 

• Biafm.jo. Nigerijos lėktuvai 
bombardavo vienos vietovės tur 
gų. Mano 

Vatikanas: ta ikos pasauly 
klausimai 

VATIKANAS. — Čia reiškia
ma nuomonė, kad R. Nixonui, 
vasario 27 d., lankant i s Vati
kane, svarbiausia pokalbio su 
popiežium Paulium VI-ju t ema 
būsianti — taika pasauly. 

Romoje gi manoma, kad pa
sitarimuose su prezidentu Sa-
ragatu bei min. pirmininku M. 
Rumor netenka laukt i iškilsiant 
ypatingiems klausimams. 

Britai sut iks Nbconą 
karališku m a s t u 

LONDONAS. — Prez . R. Ni-
xoną, vasario 24 d. a tvyks tant į 
į Londoną, britai pasiruošę su
tikti iškilmingai ir rengia pla
čią programą. Karal ienė Elž- į 
bieta II J A V prezidentą priims 
Buckingham rūmuose , įvyks į 
plataus mas to pasi tar imai su į 
min. pirmininku H. Wilsonu, už- j 
sienio reikalų ministeriu M. Ste- Į 
wartu, be to , Nbconas susitiks j 
ir su opozicijos v a d u E. Heath . 
Galimas dalykas, j i s kalbės ir i 
parlamento posėdy. 

Pasikalbėjimuose su Wilsonu 
numatyta ap ta r t i N A T O reika-
lai, Art. Rytai , sovietai , Viet- | 
namas, prekybos klausimai ir, 
aplamai, J A V ryš ia i su Euro
pos kontinentu. 

Sovietai linkę susi t ikt i s u 
R. Nhconu 

MASKVA. — Diplomatinių 
sluoksnių nuomone, šiuo metu 
esama galimybių R. Nixonui su
sitikti su Kremliaus vadais, ta
čiau kyla i r įspėjimai: iš tos 
"viršūnių" konferencijos nelauk 
t ina ypatingai svarbių padar i -

Patys sovietai pas ta ruoju me 
j tu vengia neigiamai kalbėti a-
Į pie Nbconą. Tai a iškinama Mask 
i vos noru greičiau pradėti pasi-
I tarimus su Washingtonu raketų 
i gamybos apribojimo klausimu, 
' 'paskubinti a tominio varžymo 
', sutarties tvir t inimą bei nustelb

ti Čekoslovakijos smerkimo at-
! garsius. 
i 

Amerika turint i nesikišti j 
Europos reikalus. . . 

Žinoma, Nixono kelionė į NA 
TO narių sostines sovietų poli-
tikų laikoma akibrokštu sovietų 
politikai. Būdinga, kad Nixonui 
paskelbus apie j o kelionę, tą 

Į pačią dieną "Izviesti ja" dien
raštis paskelbė ilgą straipsnį, 
reikalaudamas: Amerikos bet 
kurios rūšies į taka, politinio ar 
kultūrinio pobūdžio, turinti bū
ti pašalinta iš Vak . Europos 
kraštų. 

• Roy Wilkjns, negru veikė
jas, vakar buvo pr i imtas B. Rū
muose. 

Mažasis dialogas: Jugoslavijos miesto Sibenik vyskupas vieno priėmi
mo metu kalbasi su komunistiniu burmistru. 

Astronautas Borman sveikinamas 
Paryžiuje 

Sėkminga geros valios kelionė 

Europoje 

PARYŽIUS. — Astronautas 
pulk. Borman, su šeima, užva
k a r buvo pri imtas prezidento 
gen. de Gaulle. Tai pirmasis 
prezidento pr i imtas astronau
tas . J is Paryžiuje buvo pagerb
t a s miesto valdybos, mokslo 
sluoksnių ir Julės Verne anū
k a s j a m įteikė pirmąją laidą 
rašy to jo apysakos apie kelionę 

Norėjo vykti ir į Maskvą 

Astronautas, kalbėdamas Pa
ryžiaus spaudai bei televizijoje, 
pasisakė norėjęs vykti ir į Mask 
vą, be to, jis palaikąs JAV ir 
sovietų bendradarbiavimo erd
vėje mintį. Dėl to Borman vie
no JAV pareigūno buvo sudraus 
tas ir jam buvo patarta kalbėti 
apie "ateity galimą kelionę 
Maskvon". 

V. Vokietijoje paskelbta, kad 
į mėnulį. Astronautui Paryžių- » prez. Nbconas buvo numatęs pa

siųsti Bormaną ir į Maskvą ir 
ten susitikti su sovietų kosmo
nautais. Tačiau planui pasiprie
šino valst. departamentas. To
kio pobūdžio "geros valios" mo
s tas nebūtų buvęs suderintas su 
JAV pažiūra, sovietams okupa
vus Čekoslavakiją. 

je buvo sunku apsiginti nuo au
tografų medžiotojų. 

Pr ieš tai j i s buvo priimtas 
D. Britanijos karalienės Elžbie
tos n . 

Vietname 
Stiprinama Saigono apsauga 

SAIGONAS. — Sausumoje 
vyko nežymūs kariniai veiks
mai. Pačioje sostinėje ir Da 
Nange P. Vietnamas žymiai su
stiprino apsaugą. Tikrinama, ar 
į Saigoną negabenami ginklai. 

Vietkongas paskelbė Tet šven 
tės proga skelbiąs ginklo pa
liaubas — tai vyks vasario 15 -
22 d. 

JAV karinės vadovybės žinio
mis, priešas P. Vietname numu
šė du JAV helikopterius. 

• Prez. Nivonas vakar išvyko 
į Floridą, Key Biscayne, savo 
•'Žiemos B. Rūmus". Drauge 
išvyko ir patarėjas kratšo sau
gumo klausimais prof. H. Kis-
singer. Prezidentas ten numa
to ruoštis savo kehonei į Vak. 
Europos kraštus . 

Šiuo metu Borman su šeima 
lankosi Belgijoje ir Olandijoje, 
dar vyks į V. Vokietiją, Itali
ją, Ispaniją ir Portugaliją. 

I rVAŪUOS ŽINIOS 
Skautu delegacija B. Rūmuose 

WASHTNGTON. — Vakar 
prez. Nbconas priėmė Amerikos 
skautų delegaciją. Tartasi or
ganizacijos plėtimo klausimu. 
Skautai R. Nbconą pakvietė \ 
jų jamboree, vasaros metu ren
giamą Idaho valst 

• Australijoje, 104 m, atstu 
nuo Melbourno, susidūrė du 

\ traukiniai: Sydney - Melbourno 
greitasis su prekiniu. Žuvo 10 
keleivių. 

• Egipto prez. A Nasser už-
: vakar gavo du laiškus: iš prez. 
i R. Nbcono ir iš sovietų vadų. 

K A L E N D O R I U S 

Šiandien, vasar io S d.: šv. Do-
[ nis. šv. Kointa, Dormantas . Nir-
| ma. 

Ryt, vasario 9 d.: šv. Altas, 
į šv. Apolonija, Girvydas, Algė. 

Poryt, vasario 10 d.: šv. Sil-
vanas. šv. Skolast ika. Skaistu
tis. Gražutė. 

O R A S 

Oro biuras p raneša : Chica-
goje ir jos apylinkėse šiandien 
galimas sniegas, vėjas, temp. 
apie 30 L F. , ry t — šalčiau, ga

ma, kad žuvusių skai- \ limi lengvi sniego krituliai. 
siekti 200-300. ' Saulė t eka 6:55, leidžias 3:14. 

Astronautas Krank Borman. prez. R. Xixonui pavedus, šiuo meta vyk
do 3 savaičių kelionę Vak. Europoje. Priešaky — žmona, astronautas 
dešinėje, iš kairės ab usūnūs, 17 ir 15 m. a a i . 



DRAUGAS, šeštadienis. 1969 m. vasario mėn. 8 d. I 

CHICAGOS SAS DRAUGOVES ŽINIOS 
Susirinkimas prasidėjo] Chieagob SAS dr-vė veikia, maityte

nors ir tyliai. Naujiems mokslo, malda. 
metams prasidėjus. 1968 m. rug
sėjo 29 d. buvo išrinkta nauja 
valdyba, kurios nariai pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pirm. 
- Romas Sakadolskis; vicepirm. 
— Laima Underytė sekr. Ri
ma Pakeltytė ir Dalia Valatkai-
tytė; ižd. -M. Norušytė, soc. reik. 
vedėja — Daiva Matulionytė; na 
rys — Saulius Mikaliukas. 

Pirmasis šių mokslo metų su
sirinkimas įvyko 1968 m. spa
lio 18 d., Stasio Rastonio bute. Su 

gana 

Sio susirinkimo tikslas buvo ap 
tarti dabartinę lietuvių spaudą 
ir toliau diskutuoti kai kurias 
mintis, iškeltas antrame susirin 
kime. Pirmiausiai Vytautas Sta
nevičius aptarė laikraščių orga
nizavimą bei spaudos tikslą. To
liau, svečias Mykolas Drunga pri 
statė "Akiračius". paaiškinda
mas, kad "Akiračiai"' pasirodė, 
nes yra reikalas žmonėms prista
tyti dabartines, šių dienų mintis, 
ir taip pat pastebėjo, kad "Akira-

sirinkimas buvo gana trumpas. I čiai"' lau"<ia diskusijų ir priima 
Pirmiausiai buvo pristatyta nau-jvisų nuomones. M. Drunga taip torijoie įvyko Winconsin guber-
ja valdyba; toliau sekė metinės pat aptarė ir "Metmenis", iškel-!natoriaus Knovvles inauguracijos 
temos diskusijos. Meninė progra-' damas, kad tai yra liberalus kul-1 
mą išpildė Laima Underytė i r ' 
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dotų straipsnių nesaujo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
karnos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

* Redakcija dirba kasdien 
S:30 — 4:30. šeštadieniais 
5:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien S:30 — 5:00, Šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

Dal i s C ice ro moksleivių a t e i t i n i n k ų su savo g lobė ja i s lanko Balzeko k u l t ū r o s muziejų C h i c a g o j . 
Nuot r . J. K a s a k a i ė i o 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kenosha, Wisconsin 

LIETUVIAI GUBERNATO
RIAUS INAUGURACIJOJE 

Sausio 11 d. Milwaukee audi-

Daiva Matulionytė. Po susirinki
mo sekė dainos, šokiai ir žaidi-

Antrasis susirinkimas įvyko 19 
68 m. lapkričio 10 d., Jaunimo 
t e n t r e . Susirinkimui pirminin
kavo Jurgis Bradūnas, o sekreto
riavo Dalia Valatkaitytė. 

Pirmoje susirinkimo dalyje, 
dalyviai nagrinėjo jauno Ameri
kos lietuvio laišką ("Laiškai Lie
tuviams". 3968 m. spalio n r.) ,! 
kurį perskaitė Daiva Matuliony
tė. Pirmiausiai buvo pastebėta.; 
kad. nors šis jaunuolis į lietuviu 
spaudą ir bendrai į lietuvius žiū
rėjo tik iš vienos pusės, jis rado 
reikalą reaguoti į padėtį ir vie
šai išreikšti savo nuomone. To
liau, diskusija metu, įsivyravo 
pačios spaudos problemos. Buvo 
pripažinta, kad mūsų lietuvių 
spauda yra vienašališka, bet bu
vo taip pat iškelta, kad ir Ame
rikos laikraščiai yra vienašališ
ki. Ki'o Klausimas, ar tikrumoie 
galima spaudai išbalansuoti abi 
dvi problemos puse-? Buvo pas
tebėta, kad kokia visuomenė, to-' 
kia ir spauda. Kalbant apie jau-1 
nimo vaidmenį mūsų spaudoje, 
dauguma dalyvių buvo už tai. 
kad jaunimas turėtu taip pat iš
reikšti Tavo nuomone, užstoti 
"savo pusę". Buvo pasiūlyta dau
giau rašyti į mūsų laikraščius 
bei žurnalus. Taip pat buvo pa-
srūiyta turėti susirinkimą. į ku
ri būtų pakviesti keli vyresniųjų. 
kad tiesioginiu būdu galėtu
mėm išgirsti jų nuomonę apie 
jaunojo Amerikos lietuvio min
tis. Bendra išvada buvo, kad. 
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balius. Programai išpildyti bu
vo pakviesti ir lietuviai. Susirin
ko iš viso Wisconsin kviesti sve
čiai, kurių buvo virš 2,500 asme
nų. 

Gubernatorius atvyko kelioli
ka minučių prieš baliui prasi
dedant. Tuo laiku lietuviai turė
jo progos su gubernatorium pa
sikalbėti. Ta pačia proga buvo at-

į lietuvišką spaudą mūsų visuo
menė privalo rašyti, kad ji gyvuo 
tų, o amerikiečiai turi specialius j vykęs ir lietuvių televizijos vedė 
mokslus baigiusius ''reporterius"', jas iš Chieagos A. Siutas. Jis įdo 

Toliau sekė pranešimai apie mesnius baliaus momentus nu 
kandidatų reikaLus ir iždo stovi-1 fotografavo ir nufilmavo. Pro 
Susirinkimas tuo ir pasibaigė. Se- . gramoje dalyvavo Racine Ymcos 

avutė ir tolimesnės atskirų! v a i kų choras, vėliau viena ame-

nors jis ir rase vienašališkai, jis 
vis dėlto rašė. Reikėtų mums pa
sekti jo pavyzdį. 

Tolimesnėje susirinkimo dar-
Vvn-arkeje sekė kandidatams pra 
nešimai kursų reikalais ir ben -^ . - t 
droš pastabos apie LSS Padėkos; 
dienos savaitgalio suvažiavimą. 

Ateitininkų feder. dvasios vadas 
kun. St. Ylg su kun. J. Staškevi
čium, dvasios vado padėjėju, po-
s'JJyje Toronte. Nuotr. K. Razgai-
čio. 
tūrinis žurnalas, leidžiamas santa 
ri"čių. Toliau Jurgis Bradūnas ap 
tarė "Akademines Prošvaistes", 
kartą į mėnesi "Drauge"" spe
cialiai studentams esantį skyrių. 
Pastebėjo, kad "Akademinių 
Prošvaisčių''* padėtis yra gana 
Saab, - studentai terodo ma
žai intereso ir net neturi savo re
daktoriaus. J. Bradūnas ta ip pat: 
apttnsdino "Ateitį". Diskusijų meį 
tu buvo iškelta mintis, kad šis; 
žurnalas yra labiau skirtas mok-

iams, ir dėi to nepatraukia 
studentų dėmesio. Toliau sekė 
Arūno Liulevičiau^ ir tėv. Tr ima 
ko pastabos apie "Laiškus Lietu
viams". Buvo iškeltas įdomus 
faktas, kad tai yra studentų la
biausiai skaitomas žurnalas, ku
rio tikslas — palaikyti ryšius 
tarp žmonių, o skaitytojo darbas 
— pristat) i -"f'džiagą. 

Di -aiMiu metu buvo iškeltos 
įdomiom -: i ; lietuviai stu
dentai savo ai ' onca ^u^iciaro 

Am - - -paucioK1 randamų 
nuomonių, reportažų; 2) mes 

į lietu 
visK.ą spaudą, kadangi a nusto
jame giliau apgalvoti reikaių. ir 

ke 
grupių diskusijos įvairiomis te
momis. 

Daugiau žinių apie Chieagos 
SAS draugovės veiklą bus atei
nančiuose "Draugo"' numeriuo
se. 

D ValatAaitytė 

SENDRAUGIU ŽINIAI 

ri kiečių šokėjų grupė, toliau se 
kė keturi dainininkai ir vėliau 
šoko St. Milašiaus vadovaujama 
šokėjų grupė. Tai ta pati grupė, 
kuri praeitais metais toje pačio
je auditorijoje tautų festivalio 
metu laimėjo promiją. Progra
mos laikas buvo ribotas. Šokėjai 
turėjo progos apšokti tris šokius: 

šiui. už taip gražų pasirodymą. 
Tenka pažymėti, kad tai berods 
pirmas kartas Wisconsin. kad lie 
tuviai dalyvavo gubernatoriaus 

inauguracijos baliaus progra
moje. Vėliau sekė "paradas"', 
kuriame buvo pristatyti visi žy
mesni veikėjai, o po jo sekė šo-

! kiai. 

Į . z-
Waukegan, Illinois 

CHORO VEIKLA 

Šv. Baltraarrūejaus par. cho
ras veikia. Vasario 2 d. Raci-
ne. Wis.. vad. varg. N. Kuliui. 
išpildė programą Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje minint Va
sario 16-ją. 

Dabar choras ruošiasi religi
nių kūrinių koncertui, kuris į-
vyks Verbų sekmadienį, kovo 
30 d. Programoje dalyvauja 
par. didysis choras, vad. varg. 
N. Kulio, mokyklos choras, va
dovaujamas kazimieriečių, ir 
muz. J. Grimskio. 

Kitas metinis choro parengi-

šiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiMiiiiir-

jonkelį, šusią ir kepurine. Visi 
Pranešama, kad šiais metais i šokiai buvo palydėti ilgais ploji-j mas įvyks gegužės 11 d. Lietu-

Sendraugių stovykh Įvyks pir-Jmais. Wisconsino lietuviai, o į - ! vių auditorijoje. Motinų pager-
| mą rugpiūčio savaite (3-10 die-i patingai Miluaukee lietuviai tu-j bimui bus suvaidinta graži ape-

nomis) Dainavoje. ' retų būti labai dėkingi St. Milą-1 retė "Linksmoji valanda". K-

QUARTERLY 
DIVIDENDS 

kadangi nevisuomet sugebame 
Trečias susirinkimas įvyko 19, pakankamai gerai iš-ireikšti lie-

68 gruodžio 27 d.. A. ir A. IJuIe- ti:\ Iškai: 3) pttgiindirils skirtu-] 
vičių namuose. Pirmininkauti! mas tarp amerik::"Čiii ir lietuvių 
buvo pakviesta*- Vytautas NFaru- ^paudn«. dėl kurio rnikn spauda 
tis, o sekretoriauti — Rūa Abro- vra tokia, kokia ii yta, vra kad 

CERTIFICATES 
(Six Month Min imum) 
minimum $10 .000 or larger 
in multipies of $1 .000 

m % 

4 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

STANDARD 
FEDERAL1 

SAVINGS AND U.OAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
5Lv Archer at Sacramento Chicago 60632 VI 7-1140 

P a u l i u s A:;- D: unavoj t- k u n n i n k u ve ik imą . 

o OVER $136 .000 .000 .00 
R E S E R V E S OVER $11 .500 ,000 .00 
fmore *han twicc lepal renuiremenTS) 

HOURS Mon., Thurs.. 9 a.m.-8 p n . Tues 
9 a.m - 4 o m. Sat.. 9 am. - 12 noon: Wed 
no bus ~3SS transar*P(j 

Ffi 

Jd 

t r A K T A » v \ o ^VTTWTT/-VO A. Kusinskio šeimą, kurias užpra-

KANADOS ŽINIOS. u &. j . KriVIckas. 
^ ^ Linkime Aleksui dar ilgus me-

OUubury, vyllt, į tus pasidarbuoti kaip vargonin-
,ninkui ir visuomenininkui. 

ŠAUNUS PARENGIMAS _ X u o \ Metų pradžios šeš-
Afeksas Kusinskis, Sudburio tadieninės mokyklos vedėjos pa-

lietuvių kapelianijos vargonin- reigas eina Nijolė Paulaitienė.^ 
kas ir visuomeninkas, iškilmin- Sudburiskis 
gai atšventė savo 50 metų am
žiaus gyvenimo sukaktį sausio ~~"~*~**-""**'-,-"~"--"""~"—••—' 
25 d., šeštadieni, slovakų salėje. 0RA PRO N0BIS 

Sveikinimo žodį tarė kun. Ant. . . _ . . , 
Sabas. J. Kručas. St. Krivickas, J. J * 
Staškus ir I. Ragauskas. Padėkos „ . . „ . . . . 
. . . . , . Penkias Draugo premijas lai-zodj tarė pats solemnizantas. . . . . . ., , , r> . ., . . v , - meiusio rasvtojo veikalą, kuris Prie puikiai paruostų stalų vi-. . . ' .. , . ... _ tam Dat buvo Dremiiuotas, dar si gerai pasivaisino, nes mūsų ,. . ,^v, .T U M V • 
• • • • I - A r. i - • • galima gauti DRAUGE. Kama 
seimininke A. Pranckuniene su . m , , 
M. v enskevieienes ir U. Stepsie-
nės pagalba pagamino ska
nių valgių. Vėliau buvo linksmai 
pasišokta ir padainuota. Žmonių 
buvo gana daug. Vyriausias ren
gėjas Valys Bružas su savo dviem ». „ 

, . . . , , . . , . _ „ ,.mų ir persekiojančiu žmonių san-smarkiausiais talkininkais St. KnL. , ._.., _ V J Z ^ 
vieku ir Povilu Juteliu viską bu 
vo gerai suorganizavę. 

Likusių egzempliorių skaičius 
.yra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
su užsakymu galite būti tikri, 
kad knygą tikrai gausite. 

Knygos tematika "persekioja-

tykiai"' niekad nepasens, tuo 
daugiau šiais laikais, kai beveik 

n visa žmoniia suskilusi i tuos du Parengimas praeio labai gra-!r .. . ,. & .., . ., . b frontus. I žioj lietuviškoj nuotaikoj. 
Sekantį sekmadienį bi 

dotos iškilmingos Šv. Mišios už 
c . . - Prie knygos karnos prašom pn-Sekanų seKmadieni buvo atgie' .. . - , v. •^ ., . r. x,r-v. % ;dėti o proc. mokesčiams. 

JlllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIII!l!ll1imi||||||||||||||||||||||v 

1 ARTESIAN Restoranas ! 
i 2432 Wesf 63rd Street, V t L AT IDARYTAS, i 
i S 
I Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. § 
s S 
| Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti. | 
| Telef. — 436-4622 arba 436-4623 | 
~.ntiif!iiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiifiiiTttiifififiiitfifiiiiiiiiiHtiiitiiiiiiiit 

K I L T Y ' S 
į R E S T 0 R A N A S • 4545 W. 95th St. 
i Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585 
į Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinime. Yra at-
^ darąs tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
f krikštynoms ir kitoms progoms. 
i Teiraukitės nuo 11 vai. ryte iki II vai. vakaro. 

i 
I Kviečiame vi«us mušu drau

gus atsilankyti i "Lucky" 
žaidimus ir išbandyti savo 

1 laimę. "Lucky" bus žaidžia-
1 ma šeštadieni ir sekmadieni 

mokyklos salėje. 

Š V E N Č I A U S I O S PANELES MARIJOS N E K A L T O PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

2745 WEST 44!h STREET (BRiGHTON PARKE), KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 

i^^^į>. 

I ŠEIMOS ŠVENTES FESTIVALYJE (FAMILY FUH 
FESTIVAL *69) ves. 14f 15 d. d. nuo 7 v. v.f 16 d. nuo 1 v. p. p. 

| Čia bus gera proga pasima-
| tyti, atnaujinti senas pašin- ! 
| tis, pasilinksminti ir isban-
i dyti savo laimę. Laukiame 
i visu atsilankant. 



Solidarumo duokle 

TAUTINIS GYVASTINGUMAS 
Bendri išeivijos lietuvių sie

kimai reikalauja solidaraus pri 
t a r imo ir sutarmio. Nėra prie
monių įpareigoti, kad k a s at
liktų savo pasižadėjimus, kaip 
tik pa t iems įsitikinti, kad visa 
lietuviška veikla priklauso nuo 
visų ka r tu ir kiekvieno paski
rai. Tautinei gyvasčiai išlai
kyti išeivijoje reikia solidarių 
pas tangų ir darbų, solidarios 
duoklės ir veiklos. Ir tė ra tik 
t as v ienas kelias — įsisąmo
ninti i r suprast i , kad kiekvie
nas y r a reikalingas lietuviš
kam gyvastingumui. 

Taut in io gyvenimo apraiš
koms išeivijoje reikia sugebėji
mų dirbt i bendrą darbą. Net 
ir šluotražis, anot tos pasakos, 
su r i š t as yra stipresnis, negu 
r>avienis ražas, nors da r i r ne-
nudžiūves. Todėl reikia šalinti 
perdidelį individualizmą ir su
ta r t ina i atlikti, kas galima. Jei 
vieni darbui vadovauia. reikia 
visiems juos paremti. Jei kiti 
veiklą remia, tai vadovai turi 
tai vert int i ir jausti atsako
mybę už sau pat ikėtas parei
gas. Negalima šiandien visko 
suplakt i draugėn, t a r t u m vie
nas kur i s darbas, viena orga
nizacija a r vienas vadovas jau 
tur i viską apimti. Bet ta ip pat 
negal ima ir niekinti tokių dar
bų, kur i e savo įnašu tur t ina 
t au t in ius aruodus išeivijoje ir 
k r a u j ą lobį ateičiai. Solidaru
mas veikloje ir siekimuose nū
nai y r a mūsų taut inės gyvy
bės ženklas i r kar tu paska tas 
išlaikyti kultūrinę pažangą. 

Daugeliu atžvilgių mes esa
me skolingi vieni kitiems. Juo
ba e same vieni kitų reikalingi. 
%es priklausome vieni nuo ki
tų.. Nei politiniai, nei kultū
riniai laimėjimai nepriklauso 
vjeno kurio sugebėjimams, bet 
y r a bendrų jėgų ir suderintų 
gre tų rezul ta tas . Tautinė stip
rybė priklauso nuo visų kar
t u — nuo at iduotos duoklės 
da rbu ir pasiaukojimu, nuo 
duoklės medžiagine ir morali
ne pa rama . 

Lietuviškos bendruomenės 
na r i ams uždėta duoklė parem
ti sol idarumo įnašu lietuviškus 
darbus , besireiškiančius švie
t imu, kul tūros išlaikymu, vi
suomenine veikla. Solidarumo 
duoklės privalo ir mūsų poli
tiniai vienetai, vadovaują lais
vės bylai ir kovoja dėl Lietu
vos vardo išlikimo viešumoje. 
Nei kultūrinio, nei polithro 
d a r b o šiandien negalima iš
skir t i , nes abu keuai veda i tą 
patį tikslą — visomis galimo
mis priemonėmis garsinti lais
vės t rošk imus ir ieškot: drau
gų, kur ie mūsų t roškimus pa
skleistų plačiau, negu mes pa
tys pajėgiame. 

Tačiau. įsižiūrėjus į solida
r u m o duokles, at iduotas pas
kirų bendruomeninių apylinkių 
a r kitokių vienetų, t enka su
sigėst i . Ta duoklė perdaug 
smulki ir net šykšti t iems rei
ka lams, kuriem esame užsimo
ję. P r i e š keletą metų buvo 
skelbiamas šūkis, kad lietu
viškai veiklai kiekvienas pa
aukotų bent vienos dienos už
d a r b i Tai nėra nei daug, nei 
persunku. I r nus ta ty tas kele
tas dolerių solidarumo mokes
t i s nėra nepakeliamas. Bet. 
suvedan t stat ist ikas, p a s i r g o , 
k a d daugelis ir to nė ra atida
vę. I r tai ne dėl to. kad ne
bū tų galėję, bet tik dėl to. 
k a d niekas jų neparagino, kad 

TIK RUSAI APGYVENDINAMI NAUJUOSE NAMUOSE 
niekas iš jų tos duoklės neatė
jo paimti a r kad nesidomėjo 
iš viso savo tautine ir kultūri
ne veikla. Kasdienybė jau yra 
tokia svarbi. kad šalia jos 
daugelis neįžvelgia tikrosios 
savo paskirties, kaip skriau
džiamos tau tos liudininkų ir 
būtinųjų įsipareigojimų nio
kojamai tauta i ir paglemžtai 
jos laisvei. 

Mūsų tautinis solidarumas 
y r a kartu ir tautinės gyvasties 
pasireiškimas mumyse. Ne visi 
gali ir tu r i sueebėjimų būti 
visuomenės, politikos, kultūri
nio gyvenimo vadai. Bet visi 
gali savo duokle paremti tuos 
darbus, kur ie reikalingi dausr 
T>rotų, daug rankų ir daug iš
teklių. Jei galima pateisinti to
kius, kurie vienai ar kitai veik 
los apraiškai nepritaria, tai 

'̂rvkio pateisinimo nėra tiems, 
kurie iš viso iau pradeda nesi
domėti lietuvišku evvenimu ir 
savo pavergtųių brolių laisve. 

. Turime kelis pagrindinius 
veiksnius, kurie vadovauia lie
tuviškai veiklai. Kas šiandien 
svarbiau — kultūra ar politi
ka, niekas teisineai neatsakvs. 
Iš tikruių net t o k o atsakvmo 
nereikia, nes tiek kūrvbinhns 
laimėjimais, kurie kelia lietu
vio vardą, tiek politinėmis pa
stangomis, kuriomis keliama 
mūsų laisvės byla. siekiama 
to paties lietuviško tikslo, tik 
skirtingomis priemonėmis. Tų 
priemonių skirtingumas pri
klauso nuo veikiančių asme
nų sugebėjimų ir polinkių, nuo 
galimybės įsiveržti i platesnes 
sritis ir t en save apreikšti. 
Vienu atveju yra paveikesnės 
vienos priemonės, kitu — ki
tos, bet svarbiausia, kad vi
somis priemonėmis būtų sie
kiama tautinių tikslų dabar
ties aplinkybėse. 

Negalėtume kaltinti tik išsi
sklaidžiusios lietuvių visuome
nės dėl rūpestingumo stokos 
solidarumo duoklei atiduoti. 
Kai vieni visuomenę guodžia 
t ik nerealiais pažadais, kai ki
ti nuo jos prisidengia tylos 
skraiste, o treti ją skatina tik 
šūkiais, ta i ir visuomenės da
lis pradeda netikėti nei vie
nais, nei kitais. Ji laukia kon
krečių darbų, nors juos mūsų 
sąlygose sunku parodyti. Grei
čiau pamatomos padarytos 
klaidos, neatsargūs žodžiai a r 
neištesėti pažadai, negu tai. 
k a s yra kasdienybė ir aiškus 
tautinis darbas. Ne tik tėvai, 
bet ir nesuinteresuota visuome 
nė greičiau pastebi kokį netin
kamą visuomenės lėšomis iš
leistą vadovėli, negu daugelį 
gerų vadovėlių, iš kurių mo
komi lietuvių vaikai. Greičiau 
atkreipia dėmėsi į vadovaujan 
čiu susikirtimus dėl skirtingų 
veiklos priemonių, nei į tomis 
priemonėmis atliktus darbus. 
Dėlto solidarumas veikloje ir 
duoklės atidavime yra dvipu
sis — ar t imas vadu su visuo
mene ryšys ir paskiru visuo
menės narių isižiūrėfimas į 
veiksnių dedamas pastangas 
lietuvybei ugdyti. 

Svarbiausia nūnai yra pa
sitikėti vieniems kitais. Nega
lima laukti neįmanomų laimė-
rimu. bet reikia remti ir tai. 
kas šiose sąlygose galima pa-
seikti. Atiduoti solidarumo 
duoklę kultūrinį rarbą dirban
čiai savo bendruomenei reiš
kia palaikyti tautinę gyvastį 
savyje ir savo aplinkoje. 

Pr. Gr. 

Kaip ir visuose rusų paverg
tuose kraštuose, Estijoje prie
spauda yra negirdėtai žiauri. 
Jaunieji estai net norėdami ne
gali naujų šeimų kurti. Komu
nistų partijos pareigūnai įparei
goti laikytis butų pirmenybės 
taisyklių: pirmon eilėn tokia pir 
menybe pasinaudoja iš Rusijos 
atvykę rusai ir ypač komunis
tų partijos nariai, rusai parei
gūnai, karininkai, politvadovai 
•r pan. Estai laukia butų po 4-5 
metus, bet atsiranda vis nau
jų priežasčių. Tad tokiem ve-
dvbu kandidatam pasiūloma va
žiuoti į Kazachstaną ar Sibirą, 
kur. esą. butų netrūksta ir at-
iyg;nimai žymiai aukštesni ne
gu Estijoje. O naujai pastato
muose namuose apgyvendinami 
'š Rusijos atvykę rusai. 

Pavergtųjų kraštų išnaudojimas 
V. ŠALTUMAS 

tos žmonės beveik pusdykiai dir 
ba. Kraštas užteršiamas, van
duo užnuodijamas. Po to beveik 
viskas išvežama į Rusiją, Šiau-

iškraustė, bet ir iš apylinkės 
kaimelių sunkvežimiais išvežė. 
Daugelis pateko į tolimas Ru
sijos sritis. Mat. šiose vietovė
se Kremlius įsakė įrengti rau
donojo karo laivyno atsparos 

rės Vietnamą. Kubą ir kt. sate- j įtvirtintą liniją ir raketų bazę. 
litinius kraštus. Už Pabaltijo 
kiaštuose pagamintus gaminius 
Kremliaus valdžia sumoka tik 
12 - l3fV tikrosios vertės. Tad 
k o k a nauda iš tų gaminių ir 
iš tų fabrikų, kuriuos Pabalti
jo kraštuose s ta to Kremliaus 
valdžia? Tai tik tokia, kad fab
rikas pastatomas, o tuoj pagal 
Maskvos metodus atsiunčiami 
rusai. Išetų, kad tik gyvomis 
"prekėmis" Maskvos valdžia te
gali atsilvginti. 

Sunku jaunoms šeimoms 

Reikia pastebėti, kad oficia
liai Estijos gyventojui numa
tyta 5,7 kv. m. gyvenamojo plo
to asmeniui. Rusijos pareigū-

1 Štai 1966 m. rusai ėmė smar-
I kiai industrializuotį Woeru mie 
fstą Estijoj. Pagreitintai komu-
I nistų partijos įsakymu buvo pa 
! statydinti gyvenamieji namai 
I 4000 žmonių apgyvendinti. Es-
j tai galvojo, kad ir jų kuris pa-
Į teks į šitą naują rajoną. Bet, 

nams komunistams tas plotas! buvo skaudžiai nusivilta, kaip 
pakyla iki 10 kv. m. Tačiau es- Į įr visuomet. Tuoj iš Rusijos at-
*;ai turi tenkintis tik 4 kv. m. • gabeno rusus ir jie užėmė visus | 
gyvenamo ploto asmeniui. Bet naujai pastatytus butus: jiems j 
ir tų 4 k v. m. jie negauna. To- ^reįt pristatė ir baldus. Štai vėl 
iriu būdu okupuotoje Estijoje Kuressaare Osel saloj buvo pa- j 
(taip pat ir Lietuvoje) sukurti s ta ty tas didelis dirbtinių trą-
šeimą labai sunku. Ta privilegi
ja pasinaudoja rik partiniai — 
komunistai arba rusai. 

Iš mokamų labai mažų atly
ginimų neįmanoma pragyventi. 
Tad 85 ̂  moterų esčių, kurios 
turi mažamečių vaikų, privers
tos dirbti sunkiausius fizinius 
darbus. Estijoj dirbančiųjų mo
terų nuošimtis kur kas didesnis 
negu Rusijoje. 

Gamybos produktai — rusams 

Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj 
taip komunistų išaukštinta ir 
išgirta visokeriopa gamyba jo
kios naudos neduoda tų kraštų 
gyventojams. Tik tokia nauda, 
kad panaudota Pabaltijo teri
torija, išsilavinę ir sumanūs vie

šų fabrikas, tikslu patenkinti 
satelitinės Vengrijos ir Bulga
rijos šios rūšies pareikalavimui. 

i Beveik lOO^r darbo jėgos pa
reikalavimą (ypač vadovai ir 
administratoriai) patenkino Ru 
siia: net šioje saloje gyvenusių 
estų nepriėmė di rbti. Priešin
gai, iš jų namelių visus estus 
iškraustė į ki tas vietoves. Na
mus užėmė rusai. Prie kiekvie
no naujai pastatyto fabriko tuoj 
susidaro dešimtimis tūkstančių 
rusų skaitoma kolonija. Estam 

J ~~-y-j' -- - - J - J -•—- ---- -y skiriami darbai vra menkai ap-
mokami ir nepakeliamai sun
kūs. 

Estai vežami | Rusiją 

Paimkim PakUski m. ir uos
tą. Ne tik iš miesto visus estus 

Nemunėlio kranto išgėrė. Po to gėrė 
buf.rte. Ir štai, pavažiavę penkis ki- j 

vo nebereikalinga. Bet kur tretysis?! lometrus, apsivertė. Kiek tik Kari- j 
Kur vairuotojas, taip nutrūktgalvis I movas bemelavo, už jį kalbėjo fak-
kai lėkęs? Tik po penkių valandų' tai liudininkai. Pagaliau ir kraujo; 
prie vienos kolūkiečio sodybos pasi-jandi/ė parodė, kad sulaikytojo, 
rodė nepažįstamas žmogus, kuris, kntujuje toli gražu alkoholis ne vien \ 
pamatęs prieš save milicijos darbuo-|iš to vyno butelio, kur Karimovas • 
tojus, užsivertė vyno buteli. j gėrė milicijos darbuotojų akivaizdo | 

Albertas Karimovas nesigynė pa- į je. Už padaryta autoavariją, dviejų 

O artumoje estų buvimas jiem į 
būtų kaip rakštis akyse. 

Šiuo metu labai plačiai kalba
ma apie visų trijų Pabaltijo tau 
tų iškėlimą j Rusijos gilumą, j 
Minimos kelios vietovės. Ir tik- \ 
rai panašios pavergtųjų skriau- ; 
dos. persekiojimai, nuolatiniai 
suėmimai, tardymai, kalėjimai, 
sušaudymai irgi gana dažnai pa 
sitaiko ir veda estus į nusimini
mą. Labai dažni nusižudymo į-
vykiai, butų trūkumas, badavi
mas priveda žmones prie vis
ko. Estams pasiūlyta išsikelti 
Rusijon, nurodytos ir kelios vie 
tovės. Aišku, ateity rusai ko
munistai tai gali ir įvykdyti. 

Komunistų partijos planavi
mo ministerijos numato vis di
desnes pramonės įmonių staty
bas mažiausiuose miesteliuose, 
kad tuo būdu galėtų "mecha
niniu" būdu vis daugiau įvežti 
rusų ir tuo pačiu išstumti estus. 
Aišku, gyventojų kiekis kils. 
Bet kas tie gyventojai? I r šiuo 
metu estų savojoj tėvynėj net 
pusės milijono jau nebėra. Lai
ke raudonosios rusų okupacijos 
estų beliko vos trečdalis. Tuo 
tarpu nepriklausomoie Estijoje, 
kaip jau anksčiau minėta, 1939 
m. statistikos duomenimis estų 
buvo 1,133,917. Vidutiniai gyv. 
t irštumas — 25.3 gyventojai 1 
k v. klm. 

Argi pasaulis, ypač JAV ir 
Jungtinės Tautos nemato šio 
žiauraus dvidešimtojo amžiaus 
gen<xndo, argi niekas nesuteiks 
jokios pagalbos ir užtarimo? 
Tas pats pavojus gresia ir Lie
tuvai bei ten gyvenantiems lie
tuviams. 

Rimties valandėlei 

AR GALI LENKTIS ŽMOGUS 
TIEMS. KURIE IŠ JO 

TYČIOJASI? 
Šiandien visuomenė piauna tai, s toka žmogaus altruistinių jaus 

ką kai kurie asmenys pasėjo m ų išvystymo, nepaisymas ar-
prieš kiek laiko. Darvino evoliu- timo meilės įsakymo: kietumas 
cijos teorija prisidėjo prie Die- yra savo artimo neatodaira, yra 
vo, kaip pasaulio Kūrėjo ir Ap- | egoizmo pasireiškimas. 

"Greitoji pagalba" nugabeno i Bir
žus. Antrajam keleiviui pagalba bu 

darės avariją. Taip. jis vairavo. B 
Įvykio vietos nebėgęs. 

Išėjęs kviesti milicijos, \ietos ne
žinomos — pasiklydęs. 

Žinant avarijos kaltininką, paleng 
vėjo bylos narpliojimas. Beliko tik 
surinkti medžiagą, kaip jie visi trys, 
parduotuvėje prisipirkę vyno, atva
žiavo i N. Radviliški ir ten ant 

savo bendradarbiu mirtį (A. Sučko-
va mirė ligoninėje) Karimovas Bir
žų rajono liaudies teismo nuteistas 
penkeriems metams laisvės atėmi
mo, taikant griežtą Įkalinimo rėži-j 
mą. 

Avariją padarė tolimos respubli
kos atstovai." 

Pueblo laivo kapt. Lloyd Bueher 
šypsosi, vykdamas iš teismo Ck>-
ronado, Calif., kur jis tardomas 
kodėi jo vadovaujamas laivas buvo 

b. kv. j pagrobtas Šiaurės Korėjos. 

vaizdos, sąvokų atmetimo. Gi 
Markso klasių kova. Feurba h o 
mint.'s. kad "žmogus yra tuo. ką 
jis va^go". Nietzschės antžmo
gio ir Dievo mirties idėjos. Sar t 
ro nihilistinis egzistencializmas 
padėio iššaukti naujus pasvyri
mus į kraš tut inę kairiąją, anar
chiją ir nihilizmą. 

Tokiai nuotaikai esant, j au 
ne vienas jaunuolis dr įs ta ploti, 
kai iš kai kurių mokslo švento
vių — universitetų bei kolegijų 
— katedrų pasigirsta teigimai, 
kad žmogaus organizmas, kaip 
visų gyvių, t ė r a tik mechaninių 
principų valdomas au tomatas , 
nekreipiant dėmesio, kad žmo
gaus sąmonė yra jo sielos išda
va. 

Anarchija ir nihilizmas y r a 
mūsų dvasinio a tsparumo s to
ka. Nihilizmo bei anarchijos 
girnos mala tuos, kurie į jas ne
apdairiai patenka, prarasdami 
dvasinį interesą aukštesnėm 
vertybėm, netekdami dvasios 
tvirtumo. Idėjos kilnumas t ik 
sujungtas su dvasios tvi r tumu 
gali žmogų iškelti virš masių ir 
jį padaryti didelės dvasios. 

Dvasios tv i r tumas yra visiš
kai skir t inas dalykas nuo užsi
spyrimo, kurio šaknys siekia 
dažniausiai vaikystės amžių. t. 
y. vaiko kaprizus. Užsispyrimas 

; nieko bendra neturi su dvasios 
tvir tumu: užsispyrimas tai vien 
aklas laikymasis savo nuomo
nės, kad ji y r a sava nuomonė, 
be jokios atodairos į tai. a r ji 
atitinka tiesai a r ne. arba žūt
būtinis noras matyti įgyvendin-

i tus savo įgeidžius. 
Dvasios tv i r tumas skiriasi 

taip pat nuo ryžtingumo, kur is 
apima tik dalį mūsų dvasios pa
sireiškimo, bū fent valios aktą 
veik mui, gi dvasios tv i r tumas 
aoima visą mūsų psichinį gyve
nimą- Dvasios tvir tumas pilnai 
yra suderinamas su gerumu. J i s 
nevaržo žmogaus kilniaširdišku
mo, o tik saugoia nuo silpnumo, 
nuo nepageidaujamo nuolanku
mo menkiems art imo pageidavi
mams arba net silpnybėms, nuo 
savęs išnaudojimo, nuo širdies 
gienono panaudoj 'mo žemiems 
tikslams Kas kita y r a su kie
tumu. Kietumas skiriasi nuo 
dvasios tvir tumo. Kietumas 
reiškiasi savo nuomonės arba 
savo intereso pravedimu visai 
nepaisant art imo reikalų, jo 
nuomonės, j o norų, jo siekių. 
Kietumas tai neišsiauklėjimo a p 
raiška. s toka 

Dvasios tvir tumas yna pasek
mė dvasinių žmogaus galių pilno 
išvys ymo ir juslinių galių ap
valdymo bei jų palenkimo sie
los tarnybai. Žmogus bus tvir
tos dvasios, kai jo siela per sa
vo galias, protą ir valią, bus 
apėmusi visą jo būtį: kai žmo
gus visą savo būtį tars i turės 
savo rankose: kai jis sugebės 
dvasią išplėsti kūniškom dimen
sijom, kūną persunkti dvasios 
ugnimi. Tada Kristaus žodžiai: 
"Savo kantrumu jūs laimėsite 
savo sielas" (Luk. 21.9) tampa 
tikrenybe žmogaus gyvenime. 

Kiekvienas laimėjimas žmogų 
dvas'škai pakelia ir sustiprina. 
Bet laimėjimai be kovos neįma
nomi. Sunkiausia kova yra su 
pačiu savim. Tad ir savęs nusi
galėsimai yra didž ;ausi laimėji
mai. Jie žmogų labiausiai dva
siškai stiprina ir padeda įgyti 
savitvardą. Toks žmogus nesi
duos n^šti stiprėjančiai Freudo 
psichoanalitinei srovei, skelbian
čiai ideologijos nereikalingumą: 
kad. girdi, tai esąs žmogaus pa
ties sau uždėtas varžtas, iš ku
r o reikią i š s i^sv in t i . 

Jei mokslininkai, sprendžia 
žmogaus ir socialinio gyvenimo 
problemas, turėtų plačias pažiū
ras (nebūtų tik savo nuomonių 
davatkomis) , jie būtų toleran
tiški ir vengtų primesti kitiems 

! savo nuomones, pagerbdami ir 
i kitų asmenų pažiūras bei elgesį. 

Gali kam nors patikti ar ne-
! patikti krikščionybė, bet jos 
j reikšmę taikliai iškėlė rusų fi

losofas N. Berdiajevas. pabrėž
damas : "Mes tikime, kad krikš-

', čionybėje slypi neišsemiami kū-
; rybinių jėgų šaltiniai. I r šių jė-
i į,ų apsireišk ;mas išgelbės pa

saulį nuo žuvimo ir sustyrimo... 
Dar kartą turės gelbėti Bažny
čia dvasinę kultūrą, dvasinę 

žmogaus ia:svę K. Baras 

Žmogaus teisių komisijon Jungti
nėse Tautose Baltieji Rūmai pa
skyrė New Yorko advokatę Rita 

kul tūr ingumo, Hauser. 
E 4 

Spaudoj ir gyvenime 

RUSŲ GIRTAVIMAS LIGI MIRTIES 
Apie nežmonišką žemesnės kultū

ros okupantų elgėsi Lietuvoje esa
me ne kartą rašę. Kaip žinia, šie 
"ktihurtraegeriai" iš rytų mūsų 
krašte jaučiasi tikrais šeimininkais 
beatodairiškai siautėja, plėšikauja, 
vagiliauja. O girtauja tai visuomet, 
kartais ligi mirties. Nors okup. Lie-

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BCDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 
10 

— Ar jūs nesate naciai? 
— Ne, — dabar atsakė jaunesnysis. 
— Jūs duodate garbės žodį, kad nesate naciai? — 

paklausė tvirtai Donaldas. 
— Tu girdėjai, kad ne, — dabar kalbėjo vyras su 

portfeliu rankoje, — bet aš klausiu, kas tu esi? 
— Draugai, einame j šį kiemą, prašau, — Donal

das parodė į tamsią tarpuvartę, tarp dviejų akmeninių 
namų, — aš turiu labai svarbų reikalą. 

Donaldas įžengė į tarpuvartę pirmas. Abu vyrai 
įsekė iš paskos. Donaldas apsisuko ir pasakė: 

— Aš tikiu jūsų žodžiu, draugai... — jis buvo labai 
susijaudinęs, — aš esu amerikietis lakūnas, anksti šian
dien rytą aš iššokau iš degančio lėktuvo. 

Abu vyrai pasižiūrėjo vienas į kitą. 

— Tada vokietė mergaitė atnešė šiuos civilio dra
bužius, — tęsė Donaldas, — ji man patarė eiti į miestą 
ir sustikti užsieniečius. 

— Vytautai, tegu jis eina, — jaunesnis vyras pa
sakė lenkiškai vyresniajam. 

— Aš taip pat galvoju. Boleslavai, — pritarė vy
resnysis. 

t draugiškai prašėsi. jį Vokietiją ir jie atsitiktinai tame pačiame mieste susi-
; — Draugai, nepalikite manęs vieno. Padėkite; tiko. Vytautas Budrys, lietuvis inžinierius, dvidešimt sep-
Į man, prašau. Aš nieko neturiu, kas man galėtų padėti (tynerių metų amžiaus viengungis, buvo aukštas vyras 
j šiame svetimame mieste. Klausykite, prašau. Sąjungi-jir jo veidas ta naktį atrodė išdidžiai, jo balsas skambėjo 
įninku armija yra nebetoli nuo čia. Jie bus čia labai j kiečiau. 1944 m. vasarą, kada raudonieji okupavo Lie-

greit. Man reikia pasislapstyti tik keletą dienų. 
biai kalbėjo Donaldas. 

— Gaila, mes negalime tau padėti. — atsakė Vy
tautas, vyresnysis, jis tai pasakė labai ramiai ir atsigręžė 
į draugą, — einame Boleslavai. 

Vyrai paliko Donaldą ir nuskubėjo šaligatviu. 
— Jis yra provokatorius, — Boleslavas ištarė Vy

tautui. 
— Labai galimas daiktas, — atsakė Vytautas. — 

Einame greičiau į kitą pusę gatvės ir susimaišykime su 
žmonėmis, — jis parodė į grupę žmonių. 

skustuvą antrą kartą, Vytautas Budrys išbėgo į Vokietiją su 
I sena motina ii ištekėjusia seserimi. Sesuo turėjo du vai
kučius, septynerių ir penkerių metų amžiaus. Jos vyras, 
taip pat mokytojas, buvo ištremtas 1941 m. raudonųjų 
į Sibirą kartu su tūkstančiais intelektualų, ūkininkų ir 
darbininku 

tuvos spauda šiuos okupantų veiks 
mus ir stengiasi dengti, vis dėlto y-
Ia iš maišo išlenda. Štai viena ko
respondencija iš "Valstiečių laikraš 
čio" Nr. II , 1969.1.25 apie taria
mus "miškų darbuotojus": 

"Sunkai sužeistą Aną Sučkovą, iš 
traukusi iš sulamdytos kabinos,I naldas tačiau pavijo senesnįjį, nutvėrė už rankos ir1 mo draugai. Antrojo Pasaulinio karo banga atmetė juoc . 

Boleslavas Fernandez. lenkas studentas, neseniai 
persiritęs per dvidešimtį, buvo vyras su giliomis, juodo
mis akimis, tamsiaplaukis ir truputį žemesnis už savo 
draugą Budrį- Jo veidas dėl ligos buvo pavargęs ir iš
balęs. Jis studijavo Varšuvos universitete istoriją, tačiau 

Abu vyrai nušoko nuo šaligatvio ir perėjo skersai j jo studijos buvo 1939 m. pertrauktos, kai tų metų ru-
gatvę. i denį prasidėjo Lenkijos ir Vokietijos karas. Per trumpą 

Patrankos vis griaudė ir griaudė. įai'ką tūkstančiai lenkų vyrų ir moterų buvo išgabenti į 
Vokietiją darbams. Boleslavas Fernandez tačiau buvo 
laimingas. Jis keletą metų pasislapstė priemiesčiuose ir 
dalyvavo žinomame Varšuvos sukilime prieš vokiečius 
1944 m. vasarą. T u o pačiu metu jis suprato, kad sukili
mas buvo išduotas. Tada jis išbėgo kanalizacijos vamz-

Abu vyrai ėjo labai greitai. Jie norėjo kaip galima 
greičiau dingti iš akių tam svetimajam. Pagaliau jie pa
tys įsimaišė tarp žmonių, vėl juos paliko ir skubiai nuėjo1 ožiais iš miesto ir vėliau pasiekė Vokietiją. Jis kalbėjo be 

aisvai vokiškai ir prisidengė savo tėvo ispano var-Driekin. Jie perkirto keletą gatvių, ligi pagaliau pasie- veik 
kė GoebbelsDlatz. Ji buvo pačiame miesto centre. Da
bar vyrai sulėtino žingsnius ir pakartotinai atsigrįžo at
gal. Ne. niekas jų dabar nesekė. 

Tada jie įžengė į restoraną-kavinę. Ten buvo jau 
gana nemaža žmonių. Tačiau vyrai susirado laisvą sta
liuką netoli pianino ir užsisakė po puoduką kavos. 

du. Tai jam padėjo apsigyventi nedideliame našlės vo
kietės ūkyje, kuriam reikėjo laukams ir daržams darbi
ninko. 

— Boleslavai, žiūrėk, — jis ten,—Vytautas Budrys 
sušnabždėjo staiga, parodydamas durų link. 

— Taip. Vytautai, jis atsekė mus, — Boleslavas 
Abu vyrai apsigręžė ir skubiai pasuko į gatvę. Do- \ Vytas ir Boleslavas buvo du artimi to paties liki-1 Fernandez buvo nustebintas. 

<,£us daugiau) 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE AŠ ATSIMENU 

AMERIKA JAUNŲ 4MONIŲ 
KRAšIAS 

(brolio sūnui 
1968. 12. 

A n ta r. ui žuvusiam 
30 Vietname) 

ti apie padėtį tėvynėje. Jauni- į 
mas auga kitose sąlygose. Vien- j Aš atsimenu mažą berniuką 
kalbės grupės ilgai išliks, bet su Šviesiais, tartum linas plaukai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasari© mėa. 8 d. 

Pedag. P. Maldeikis skaitė Į dvikalbės kasmet mažėja. Pirštelius jo jaučiu sava rankoj 
paskaitą LB Gage Parko narių I Bet tą procesą stabdo tik Pėda- j ^ l l e n k u s s t e b i u ks* Jis k i a u 8 

- r . JB t ^ O * 
E. Račkauskas su žmona, sūnumi ir motina. 

metiniame susirinkime sausio 
26 d. Jaunimo centre. Joje pre
legentas pažymėjo, kad jauni
mui visur duodama pirmenybė. 
Manoma, kad vaikas jau yra 
subrendusi asmenybė. Vyres
nieji, kurie tikėjo jaunimo auk
lėjimu, jaučiasi biogai. Tėvai ir
gi neturi įtakos savo vaikams. 
Dabar dekalogo ketvirtas įsa
kymas : gerbk savo tėvą ir mo
tiną, jau yra atgyvenęs. Visas 
gyvenimas rodo kitą veidą ir 

Bremerhavene, vok. laikraščio baudą, susipažino su lietuvaite į kryptį. Sako, kad nereikia jo-
"Neue Welt" 1969 m. nr. 1 ra- Gene, ją vedė ir po 8 metų pa- j kio vaiko auklėjimo. Juk gyve-
šoma apie vieną 42 metų am- įešKojimo savo motinos Vokie- nimas kasmet kinta. Kinta ir 
žiaus, buv. vokiečių armijos tijoje, galėjo jai pasiųsti pir-< anų laikų tradicijos. Sako, kad 
karį, lietuvį Edmundą Račkaus- mąjį laišką apie jo likimą. Taip ; jaunimui reikia duoti patyrimo, 
ką, kuris 1941 m., būdamas vos jisai pradeda savo pasakojimą į Tik po asmeninio patyr imo jie 
15 m. amžiaus, buvo įjungtas apie savo gyvenimą ir likimą! bus tvarkingi. Jie seka savo 

goginis Inst i tutas, lituanistinės viskas buvo. atrodo, tik vakar, 
mokyklus, jaunimo organizaci-' o tas vakar jau metų tiek daug' 
jos, vasaros stovyklos, skautų į Atsiskyrėm* juromis myliom 

C H I C A G O J E 
GABY KRIMINALAI MAŽĖJA 

* r ««•«»-. , i 
Negrui merui Richard Hat-

cher valdant Gary miestą, kri
minalų skaičius sausio mėnesį 
sumažėjo 17 proc. palyginus su 
1968 m. sausio mėn. 

S E M I N A R U O S PARAMAI 
KOLKKTA 

Kardinolo Jo im Cody įsaky
mu, vasar io 16 d. vis '«e para
pijose bus ska i tomas laiškas 
apie seminarijų išlaikymą. Ko-
lekta t a m tikslui bus vasar io 
23 d. 

LIETUVIS SUGR|ŽO I Š SIBIRO 

draugus. Tėvai jiems nėra joks 
autoritetas! Jie mato kitokį 

ir ateitininkų vienetai, lietuviš
ka spauda, susipratusių tėvų 
namai ir d a u g kitų įvykių, kurie 
prilaiko mūsų jaunimą išlikti 
lietuviais. 

Paskaita susilaukė gyvo at
siliepimo iš klausytojų tarpo. 
Klausimų iškėlė: dr. V .Tauras. 
A. Sirutis, V. Tallat-Kelpša, Jz. 
Graužulis, St . Gečas ir kt. 

A Gintneris 

Žurn. A. Matekūno 
mirties sukaktis 

Sausio 28 d. suėjo 30 metų, 

i vokiečių pagelbinius oro ap- minėtame laikraštyje, 
saugos vienetus, vėliau pateko I P r i e ė p a t Kalėdų šventes, 
į frontus ir pagaliau, kaip par- j Bremenhaveno geležinkelio sto- į gyvenimą, negu jiems pasako-
tizaną ir "liaudies išdaviką" pa- j t ies viršininkas, gėlių pardavė-1 i3*™ vyresniųjų. Jaunimas ne
kaltino, nubaudė 10 metų ištrė- j j ^ ^ K i t i tarnautojai vis iau- i m a t ė k a r o VH^ * nesupranta 
mimu į Sibirą. Ten atlikęs savo į k ė traukimu iš ry tų pusės, ku- *> reiškinių. Jie žino tik kas 

| r is turėjo atvežti motinai Ma- j gnautina, o ne statytina. Jie 
į rijai Račkauskienei, dabar gyv. i trokšta tik malonumų ir džiau
tame mieste, sūnų, kuriam še- * g8"1"- &*• jaunimas greitai bres 
šioiika metų jam teko išbūti Si- i u » t a rp jo k ^ brendimo ir 
bire, kur buvo iš tremtas. Po Plotinio išsivystymo bei mora-
karo kaip partizanas, sugrįžo hxiio atsakorningumo jausmo 
į Lietuvą. Ten buvo sugautas i r j v r a k b a i d i d e l i s t a iT* a s- F i z i i u s 

kai mirė Kaune, vos tik 26 me-, n u t e i s t a s 1 Q m e t ų i r ^ e į ^ j I ir dvasinis subrendimas reika
lų sulaukęs, Lietuvos žurnalistų; N o r i l s k v i e tovę . šalčiausią v i e - ! 1 ^ ^ <**"« l a i k o- k0** 3™ * " 
sąjungos narys Aleksandras ; ^ y^je Rusijoje Sibire, be i ̂  audringas ir sunkiai kontro-
Matekūnas, kuris gana plačiai j t e i s ė s s u s i r a š i n ė t į s u namiškiais, i J o j a m a s . Tai matome studen-
pasireiškė savo straipsniais pe- ' T a i s n i e g 0 i šaliių i r tundrų kraš i t u i r jaunimo gyvenime. I r ne j 
riodinėje spaudoje. Daugiausia t a s . T e n ^ i š = u v o yį m e t ų . * t * Amerikoje, bet j a u ir plačia | 
jo s traipsniu buvo atspausdinta Edmundas Račkauskas, atti- i ^ pasaulyje. 
"Zarasų Krašte", "Darbe", "Mū- k ę s 1 0 m e t ų baudą Sibire —! Europos mokymą ir auklėji-
sų Rytojuje . Taip pat kaip Ajorflske, gavo teisę laisvai ap-1 mą čia skaito atsilikusia Ame-
nuolatinis korespondentas dirbo j į g y v e n t i t o j e apylinkėje. J is ! rika turi savo mokyme sistemą. 

griebėsi darbo. Pirmiausia pa- Jaunimas mokosi mokyklose ir 
•p_xi l i iJiĮ i i inii V1 1 r— 1 . . . . 
r""~' * "• s i s ta tė namelį. Paskui susirado 1 mato skirtumą tarp jiems tei-

MISIJŲ 100 M. SlTvAKTIS 

Kėraia provincija Indijoje 
iškilmingai paminėjo šimto me
tų sukaktį nuo pirmųjų pranciš
konų misijonierių atvykimo j 
šią provinciją. Gausūs bažnyti
nės ir civilinės vadovybės atsto
vai ypatingai iškėlė šv. Pranciš
kaus dvasią, kuri taip palaimin
gai reiškiasi visoje Keraloje. 

"Lietuvos Aide"" ir kitu>sse 

Egidijaus. Pradėjo ieškoti sa
vo motinos. Tuo pačiu mokyti 
žmoną ir sūnų vokiškai. kad 
sugrįžus į Vokietiją būtų ga
lima susikalbėti. Gavo mašinis
to vietą. Jų namelio kvadr. bu
vo vos 27 metrai ploto. Sun
kios ir vargingos dienos buvo 
tame tolimame ir labai šaltame 
klimate, bet viltis 

sporto ir kitais klausymais. 
Taip pat parašė keletą novelių 
ir scenos veikalėlį "Sporūtos 
dienoms švintant", kurį išleido 
Kūno Kultūros rūmai atskiru 
leidiniu, kaip priedą prie jų lei
džiamo žurnalo. Tai buvo pir
masis scenos veikalėlis lietuvių 
sporto literatūroje. Pirmosios 
jo novelės buvo išspausdintos 
žurnafe "Akiratis", kurį jis pa t s 
dar būdamas Zarasuosse. leido 
ir redagavo. Taip pat buvo pa
ruošęs novelių rinkinį, "kurį no
rėjo išleisti, bet mirtis jam ne
leido tai įvykdyti. 

A. Matekūnas gimė 1913 m. 
birželio 11 d. Tukume m., Lat 
vijoje. Mokėsi Zarasų gimnazi
joje. Brandos atestatą gavo eks
ternu išlaikęs egzaminus prie 
švietimo ministerijos. Karinę 
prievolę atliko I-me pulke, Uk
mergėje. Būdamas kariuomenė
je baigė mokomą kuopą ir dirbo 
pulko štabe. Į atsargą išėjo 
vyr. puskarininko laipsniu. Ap
sigyveno Kaune ir vertėsi t ik 
žurnalistika. Mirė 1939 m. sau
sio 28 d. po ilgos ir sunkios li
gos. Buvo palaidotas Kauno ka-
pinėsse, bet vėliau, uždarius t a s du Kennedžio pusei 
kapines, jo palaikai, art imųjų, naujas dolerines už 
giminių rūpesčiu, gyvenančių j Žmonės su Įtarimu : 
JAV, buvo 
Zarasų katalikų kapinėse. K. sipinigauti. 

vietoje lietuvaitę Genę ir ją '< kiamo ir lietuviškai siūlomo m-> 
vedė. Po metų susilaukė sūnaus ' kymo metodo. Vaikai riepaken 

rti da-
noro Kovoti, beptym 

pasiųstieji laiškai nedavę jokių 
vilčių susirasti savuosius. Tik 
ryšis per Kanadą davė rezul
tatų. Vokietijoje buvo susiras
ta motina Marija Račkauskienė. 
Reikia suprasti ir įvertinti abie- j mokyklą! O mok 
jų pusių džiaugsmą, kai jie - jau taip svarbu. 
sus;t:Ko P° tieK jiesimstyr^ 
metų Bremerhavene Kalėdų iš
vakarėse. Ant. Gintneris 

NESISEKĖ PIGLAI PARDUOTI 
PINIGU 

rmo įsta*-
rekia.rnj' 

Thillens čekių kei 
ga. 2351 DCVOTI a ve., 
niais tikslais bandė parduoti po 

e n u s arba 
75 centus. 

•agavo. Tik 
škasti ir palaidoti! ta i 500 pasinaudojo proga pa

čia, kai tėvai kritikuoja jų mo
kymą. Cia pedagogai sako, kad 
reikia vaiką tik mokyti, o auk
lėti — tėvų reikalas! Apie vai
ko gero būdo ypatybių arba 
charakterio auklėjimą, čia nė
ra jokios kalbos. Nėra ir mora
linių principų. Apie jokias kil
nesnes idėjas čia nekalbama. Jas 
turi patys vaikai susirasti . Pe
dagogai sako, kad reikia ma
žinti tėvų įtaką vaikams. Jau
nystė yra maloni pat i sau. to
dėl mokyklose žiūrima tik gra
žiai ir smagiai praleisti laiką. 
Svarbu, kad vaikai tik lankytų 

i> wo-i i iC i 3. 

Juk kasmet 
mokiiia: vra keliami ; aukštes
nes klases. Pasiiieka 
tuma mokykloje ir šeimoje, nes 
tautinis ir patriotinis jaunimo 
auklėjimas mokykloje y ra iš
mestas. Tokioje aplink oje auga 
ir bręsta ir lietuviškas jauni-. 
mas. Bet čia idėjas i r principus 
todėl aktyviai reiškia svetimieji 

Lietaviu išeivijos dabartinė 
padėtis 

Patys išvykome iš Lietuvos 
kitu tiksiu. Ne emigracija mus 
viliojo. Reikėjo pasauliui liudy 

George Gilbert, 48 m., sutiktas Las 
Vegas. Jo žmona Mary paskendo 
plaukiodama laiveliu prieš pora me 
tų, ir buvo manoma, kad kartu nu
skendo ir vyras . Pora gyveno Hud-
son. N. H. 

prisiminus ilgėjaus verkiau 

Vienas laiškas atklydo, gal kita? 
neaiški nuotraukėlė maža - -
Lape sąsiuvinio pirmosios r; adės 

ant raš tė je : •Brangiausia te ta ' . 

J is užaugo petingas ir aukštas, 
viskas sekės, man rašė, gerai 

Pasimatymo latkas artėjo, 
tik ne mum. ar tikėjo kas tai? 

I r šiandien, kada ašarų lietūs 
pirmo skausmo nuplovė žaizdas. 

Aš atsimenu mažą berniuką, 
j o akis j mane pakeltas .. 

Sydney, 1969. L 19 

AM. Prižgintaitė 

ŽIOBRIAI PLAUKIA 
J. Švaistas 

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau
tiniai atgimstanti tauta. 

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa
vo spaudą. 

Šių laikų jaunimui butų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais. 

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol. 

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikae a r cimborija {graviruota p r -
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jan t vargingoms Misijoms a r bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuns bus įvertintas. P r i s t a tome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD AREA CX>DE 312 247-2425 

AKEA CODE 312 247-2425 

Kolegai 

DR 
mlruš, ; 
užjaučič 

A. + A 
BRONIUI G A I Ž I Ū N U I 
0 žmoną, sūnų ir dukrę nuoširdžiai 
1 

Ohio Lietuviu Gydytoji! 
Sąjunga 

--Trr^Pr 

A|A 
PAULINE GUDINSKI 

2KUS 
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus) 
• portretūra 
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai 

TeL — HY 7 - 4677 
422 MENAHAN STREET — REDGETVOOD, N. Y. 11237 

A. t A. .ALEKSANDRUI MER] 
po sunkios ligos mirus, jo žmoną STEFMIJ4 ME-
RECKIENĘ, dukrą LIUDJJ ŠUKIENĮ, žentą prof. RflI 
MUNDfl ŠUKĮ ir anūkus ir sūnų ZIGM£ sunkioje va
landoje giliai užjaučiame. 

Monika, Gintautas ir 
Bronius Burbai 

eiPAPvArre 
Gyveno 2503 W. 46th Place. 
Mirė vas. 6 d.. 1969, 2:10 vai. popiet, sulaukus 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rietavo parapijos, Gomantlaukio kaimo. 
Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė • Pauline Kiselus, žentas Jo-

se-h, 3 anūkai: Anthony 5r.. Geroki su žmona Maria, ir Donald, žen-
tas '^Anthony Kuselus, Šr.. sesuo Marijona Ivuiskienė su šeima Lietu
voje, sūnėnas Peter Ivinskas su Seimą, pusseserės sūnus kun. Pranas 
Kuras pusbrolfs WiHiam Saudargas su šeima, dukterėčia Mary MU-
ler su' šeima, sūnėnas Ber. Valda, ir kiti gimines. Velionė buvo našlė 
a. a. Anton ir motina mirusios dukters Justine Kiselus. 

Priklausė Moterų S-gai 21-ai kuopai ir §v. Kazimiero Ses. Rft-. 
mėįų I skyr. 

Kūnas- bus pašarvotas šestad., 2 vai. popiet Eudeikio kopiyCioje, 
4605 S. Hermitage Ave.. 

Laidotuves įvyks pirmad.. vas. 10 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydfeta i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaidos už veiionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose iaidotuvėse. 

KuliOdę: Duktė, žentas ir anūkai 
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. Y A 7-1741 

A. + A. 
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI, 

mirus, jo šeimą ir artimuosius 

užjaučiame ir kartu liūdime. 

nuoširdžiai 

P. J. L Jokūbaičiai 
i 9'- - - B 

PENKEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A. 

JEAN VAŠKEVIČIUS 
Pagal tėvus LŪBIS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
dukterį, kurios netekome 1964 m., vasario men. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną ramybę. 

Maloniai prašome visus — gimines, drau
gus ir pažystamus prisiminti velionę savo mal
dose. 

Nuliūdę: VYRAS IR MOTINA 

A. + A. 
MAGDALENA VASILIAUSKAS 

(WILSON — RUSECKAITfi) 
Mirs va.- 6 d.. 1t6», K:S0 >ak. 
( l i m o I.i<tuvc»j<-. AnM'rikojc tHCyv<-no «1 m. 
T'jt.-JIiko <1M«-Ijairw nul iūd ime 3 dnku>rjr«: A s » e , MMru Ir I/ue4-

-ŪINM .J t K./ . i | . , i^ mart i .i<i»i*-t>liin» ! anūka i , pusbroliai Ra-
««>iUO P^troai^e ><a i<'una. 

s. Utm. 

\\r Vorku-
Ai iuj«>ra.>( ir >Ii>iM*ltix Rijx><>kai. Vok tėti >oje 
ir kiti gtmiri<"- dr^nciti ir pa^Mami . 

K ū n ą - pa.<«rrotas Antano >f. Ph i l l ip s koplyč ioje . X.1ft1 
nk-a AicniK'. 

Ia.id»i«n\«;x i\Tk> nirmad.. \ a - . 1« d. i i koplv<Hr^. X:S0 *» l . rrto 
IMI-. Rtl>d«u* i š%. Juncio j>«r«pik»~ b a s i ; <'iii. kurtok? l̂ "yk> e»-d»i!inno-

panmkloo n / ^flkime«i - M a . l*o fisimaldi) b u - nu lydė ta j *\. Kaztmie-
fi! kapines . 

N<Mj(̂ ir»iy.iaj kyieotenie \fcjj>r sdniine>. <lr*«gW5 ir 
1> rauti tk>-«- !:iid*>tuvr-w. 

DMis tamu- da -

Netoli Santa Barbara Californijoj jūroje prakiuręs alyvos vamzdis užteršė jūrą. Dabar specialiais apsupi- j 
mais keletos pėdų gylyje aiyva uždaroma nuo tolime snio skirstymosi į jūra. specialiais prietaisais .suvaro
ma ] mažesnį plotą ir iš ten išpompuojama. Taip apvaloma jūra nuo didesnio užteršimo. 

Nuiiūde DricTBters, »rvr«. MAUH m A>CKAJ. 
brtdn«a\lŲ d irektor ia i Antanu* M. P lu l l ips . Tel . YA 7 .3401 . 

P A D Ė K A 
MTSŲ MYLIMAM TĖVELIUI IR SENELIUI 

A. -Į-A. 
JUOZUI POŽĖLAI mirus 

Nuoširdžią padėką reiškiame kan. V. Zakarausku i už 
sukalbėtą rožančių koplyčioj, atlaikytas gedulingas šv. Mišias 
ir palydėjimą velionies j kapines. Ačiū kun. Suginta i už daly
vavimą laidotuvių apeigose. 

Dėkojame solistui p. V. Baltrušaičiui už t a i p gražų gie
dojimą bažnyčioj šv, Miftių metu. š irdingiausiai dėkojame vi
siems, giminėms ir draugams už šv. Mišių aukas , gėles, u i 
lankymą koplyčioj ir visiems pareiškusiems užuojautą fc-
diiu ir spaudoj. 

Didi padėka tėviškė* draugams kars to nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui p Lackaviėfui, už rūpest inga 

patarnavimą ir p. Giedraitienei oi vargonų giesme koplyčioj. 

DUKROS, ANŪKAI ir 2 E N T A S 



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 8 d. 

x DaiL Jadv. Paukštienė* 

Lawn Branch, 6120-24 S. Kedzie 
ave. 

x VyčiŲ ruošiamas "Lietu
vos prisiminimų'' banketas 
įvyks vasario 9 d. vyčių salėje. 

X Marųuette Parko Svč. >l. X Gubernatorius Kichard B. 
M. Gimimo bažnyčioje Vasario Ogilvie dalyvaus Lietuvos ne-
16 d. 10:15 v. įvyks ta proga iš- j priklausomybės atkūrimo 51 
kilmingos pamaldos kurias 

Lindblom Leader", to paties var-
!do technikos mokyklos laikraš-

dailės kūriniai išstatyti Chica-, t , s k u r i o j e m o k y t o j a v o a . a . 
go Public Lifarary, Chicago I R Ba>ar2i:Qska^ g r a ž i a l parninė-

X Amerfidefiai Rratfa, prfei- N A U J A S L I E T . K A T . S P A U D O S D R - J O S 
mine a. a. B. B O n u * ! * . d * P I R M I N I N K A S 

jo savo mokytoją, velioni. Laik
raštis pažymėjo, kad B. Bab-
rauskas buvo geras mokytojas, 
galėjo laisvai kalbėti septynio
mis svetimomis kalbomis ir 
dėstyti penketą kalbų. Taip 
pat pažymėjo, kad velionis bu
vo ne tik puikus mokvtojas, bet 

m. minėjime, kuris įvyks v a s a " I i r rašytojas. Iškeliama, kad B. 
maloniai sutiko taikyti klebonas rio 16 d. M a r i j a aukšt. mokyk- B&br<xUS^s b u v o r e t o g e : u m 0 

. .-:• ,s v- uskas, o pa- los salėje. I pedagogas ir mokykla negalės 
x Už "Draugo" kalendorių užmiršti 

aukų po 1 dol. prisiuntė: J. Kirs i gas 
tukas. A, Tamošiūnas, Alf.! 
Kriauceliūnas. 
St. Dimgaila 

preL V iKtoras cernausicas, o pa 
mokslą sakys kan. V. Zakaraus 
kas. Organizacijas, kurios nori 
dalyvauti pamaldosse su vėlia
vomis prašome skambinti arch. 
Albertui Kereliui, tel.: 471-1770, 
Marąuette Parko LB apyl. pir- B r o t e v i d i u S i K Vadišius, Mrs. 

jo pagalbos. Nekroio-
baigiamas vokiška fraze 

"Auf Wiederselin mein 
J. Varaneckas, j Freund" . Mokyklos direktorius 
J . šostakas, A. . yra Patrick F. Ajhern. 

parapijos klebonas ir Liet. Ku
nigų vienybės pirmininkas. Jis 
t a s pareigas ir prisiėmė. Gar 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE taro laipsnį Jaunasis daktaras 

gimė Kaune 1942 m. birželio 26 
__ _ _ — &»*• Kęstučio Mikio, JAV d p ė d ž i o s ir aukštuosLus moks 

bės pirmininku i T direktoriato I M Tarybos nario ir PLB ryši- ^ b a i g ė ^ Amerikoje. Kal-
sąs ta te liko ir toliau prei L į 1 1 ^ 0 P n e Vhko' P ^ ^ S 0 ™ 1 3 ; ba gražiai lietuviškai, š . m. va-
Albavičius. Valdvbon buvo i š - l l r š i e m e t V a s a n o 1 6 " t o s P r o S a sario 1 d., atsisveikinęs savo tė-

orovmcijolas kun. V. i > T a S a u t a s pusvalandis didžiau- y e l i u s > ^ a n ^ daktaras išva-riziKii :za. 

P r „.gramą bus girdima sekma- d i r b s 

dieių, vasario 16 d. 1 vai. p. p . 
per \YGBB radijo stotį banga sej^^di'eniais bažnyčioje pa ta r 

mininkui. Pamaidu metu, pre i 
V. Cernauskui sutikus, bus ren
kamos aukos (antroji rinklia
va ). Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. Ta proga reikia Invx-
pasidžiaugti, kad parapijos kle
bonas prei. V. černauskas su
tiko ir ateityje palaikyti su Mar 
ąuette Parko LB apylinkės val
dyba glaudžius ryšius. Rasti 
bendrą kalbą yra vienintelis bū
das išlaikyti reikiamą rimtumą 
ir pagarbą savo parapijai. Mar
ąuette Parko LB valdyba taip 
pat to siekia ir stengsis ateity
je vieni kitus daugiau suprasti 
ir remti. 

x Vasario 16-tos minėjimą 
skelbia ir angliški laikraščiai bei 
radijai. Praeitą šeštadienį, pa
skelbė Sig Sakovricz savo radi
jo programoje, šį sekmadienį, 
tarp 5 ir 6 pop., žadėjo paskelb
ti Mal Beilairs iš VYBBM radijo 
stoties ("80 banga). Trečiadie
nį paskelbė (pirmam puslapy) 
"Southtown Economist" antraš
te: "Lithuanians to Celebrate 
Freedom", "Chicago Daily 
News": "Lithuanian Indepen-

E. Bartkus, Fr. 
šiems dėkoiame. 

x Moterims rekolekcijas ruo 
Pa viloms. Vi-i šia Korp! "Giedra'' ir vyresnio-

! šios giedrininkės š. m. kovo 27-

Stephen S. Peters, Phoe- i 3 0 d d " t ė v ^ J ė z u i t ų k < * » * 
, Ariz., dėkodamas už "Drau | k u r i a s ^ v e s P ™ ™ 0 1 * 5 kun. 

G. Kijauskas. go" kalendorių, pridėjo ir 5 dol 
auką. Labai ačiū. x Cicero Baifo sk. pirmininkė 

j O. Zailskienė su svečiais iš cent-
| ro A. Dzirvonu ir K. Bružu ap-
: lankė sergantį prei. I. Albavičių, 
: linkėdami kuo greičiau pasveik-
Į ti. Prei. I. Albavičius yra vienas 
iš Cicero Balfo skyriaus kūrė-

j jų, o taip pat yra centro globė-
! jas 

Kun. Edi. Abromaitis, 
naujas Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos pirmininkas. 

Kasmet Lietuvių Katalikų 
spaudos draugija, leidžianti dien 
raštj Draugą, tur i savo susirin
kimą, kuriame svars to finansi
nius pagrindus ir a te i t ies dar
bus. Toks susirinkimas šiemet 
įvyko vasario 6 d. tėvų marijonų 
vienuolyno svetainėje. 

P o vakarienės t rumpą kalbą, 
nušviesdamas Draugo įnašą 
Amerikos lietuvių gyvenimui, 
pasakė marijonų provincijolas 

sekr. .-cun. A. ^purgis 
ir direktomais — Antanas Ru
dis, kun. Juozas Dambrauskas. 
KUU_. \ . Da.g'dar.a.v.^.us, Leonar
das š imutis ir Stasys Pieža. T W ^ < . - ,.„•-(,._ * w,,,. A^^ •<*• ?en. Kons. Anicetas Simutis įsr.TIKUS vaiuyoą buvo dar į__.° 
pasi tar ta svarbesniais Draugo " ~^ u """^*~™ " " J o w • ""» 
leidimo kiausrmais. pag.-rinim., d a f B - d ^ k i S -• Kęstutis Mik-
galimybėmis, platesnės apimties '" " 
spaudos skleidimu ir kt. Susi
rinkimą uždarė naujasis Liet. 
Kat . spaudos draugijos pirmi-

sioj Long Islando radijo stoty. į a a v 0 . g t P a u l ) Minnesota, kur 
savo specialybėje 3 M 

Company. Dar mažas būdamas. 

AM 1240. Programoje dalyvau
ja gen. kons. Anicetas Simutis 
Vliko vaidybos narvs dr. Algir-

mlrtkas kun. EdaT. Abromaitis, 
eukalbėdamas maldą. Ps. 

ŽUVO UŽ LAISVĖS IDEALUS 

Čekoslovakijos katalikų laik
raš t i s "Katoikske Noviny" vie
noje iš paskutinių savo laidų, 

raudavo mišioms, o paskutiniai
siais metais buvo kornentato-

| rium Šv. Petro parapijos bažny
čioje Detroite. 

— Reikšmingas knygos vaka
ras. Vasario 9 d., sekmadieni, 
12 vai. Detroite, Lietuvių na
muose visuomenei bus prista
tyta Stefanijos Rūkienės knyga 
•Vergijos kryžkeliuose''. Kny
gą apibudins Eas tern Michigan 
universiteto prof. dr . Leonas 
Sabaliūnas. Įėjimas nemokamas. 

KOLUMBIJOJ 
— Marija Kalėdienė mirė 

I. 10, sulaukusi 75 m_ amžiaus. 
r a šydamas apie Pragos F u o s o - | _ „ Dr. R i n ą n t a s Senkus, inž. J o g ^ ^ ^ J u o z a s ^ ^ 

gyvena Medelline, o inž. Kęs-f i jos s tudento Jan Palach mir-1 Romualdo ir Onos Senkų sūnus, 
tį, pastebi, kad jaunasis stu-,1965 m. Detroito universitete 

Inž. Bronius Nainys, JAV k u n - Viktoras Rimšelis. Susirin-

dentas savo gyvybę paaukojo i baigė chemijos mokslą bakalau-
manydamas , jog pasaulyje yra j ro laipsniu. Dar tais pačiais me-
aukštesnių vertybių negu gy- ( t a i s įstojo į \Vayne State uni-
venimas. J a m laisvė buvo visų i versitetą ir š. m. pradžioje jį 

tutis Bogotoje, duktė Kalėdai-
tė — Mačiulaitienė y r a Cbica-
goje. Visa šeima susipratę lie
tuviai. 

LB c v pirmininkas su žmona k i m u i v«st i buvo pakviestas aukščiausias idealas. Savo baigė, įsigydamas chemijos dak 
dalyvavo uKrainiečių 'iškilminga- Draugo namo vyresnysis kum straipsnį laikraštis baigia pa-
me 51 metų nepriklausomybės ; Vytautas- Bagdanavičius. Drau- s tebėdamas, kad J an Palach 
sukakties minėjime - baliuje ^ J 0 3 vienas direktorių kun. *&& * * » vien individualus 

Robertas Balzekas ir Bili Fish 
Kellogg mokykloje prie savo moks
linių eksperimentų. R.obertas yra 
Irenos ir Stasio Balzekų sunūs, at
sižymėjęs moksliniuose eksperi
mentuose, su savo darbais eis į 
viso miesto mokinių darbų varžy
bas. 

1969 sausio 25 Sheraton Chica- P e t r a s Cibulskis perskai tė pe- veiksmas, bet visos čekoslovakų 
šbutyje . r e i t ^ m e t u susirinkimo protoko- t au tos tragedija. Niekas neturi 

P K ir*4a h* ! l u s ' ° D r a u g ° adminis t ra tor ius s teisės jį pasmerkti, nors nei 
Kum K Kelpšas, c n i c a - | i r draxLgi^os sekre tor ius kun.! vie™& t ikintis žmogus nepriva-
, deKodamas uz italedmesi . , , . j ; . „ . +Q:_ ĵ—n ,̂ „z* «iro4-^ 

Albinas Spurgis davė finansinę j I o taxP « g t i s — rašo 'Kato-
apyskaitą ir nurodė padarytą l i c k e Noviny" laikraštis. 
pažangą, įsigyjant kai kurių ' 
naujų spaudos mašinų ir tech-

Lietuviškos spaudos ne
pamiršta ir j a domisi dauguma 

j lietuvių. Iš laikraščių daugiau-
, j sia ateina "Draugo", "Dirvos" 

ir "Lietuvių Dienų". Vienas t ik 
Jonas Kaseiiūnas y r a užsisakęs 
12 liet. laikraščių bei žurnalų. 

X Antanina ir Petras Kau
š a i "Metropolio" ir ' Pe t e ' s 

dence Rites Bet", "Southwest i Club", Chicagoje, savininkai, 
Xews Herald": "Council Sets i s i a i s metais s ta tant lietuvišką 
Day to Honor Lithuanians". 
"Southtown Economist" žada 
plačiau parašyt kitą savaitę. 

x Dovano siuntinius į Lfetu-
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Ba t i c Stores 
' "'• Z. Juras i. 421 Hackney 

England. 

operą " D a n ą " , savo auką 

korteles ir sveikindamas "Drau
gą" su Naujais metais, pridėjo 
5 dol. auką. Dėkojame. 

X Chicagos Anglijos lietuvių ""T"'"*. ~*~TT"T. " T ' " 1 * " " ^ ^ . ZZ. - , niskai patobulinant spausdim 
uzgavemu va .-caras iv\*ks r r 

mą. 
TRYS SAKALAI 
Alfonsas Vambutas 

Pasakos ir padavimai, atžymė-

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, a t i - | 
trūkti nuo kasdieniškų, materia-; 
liškų rūpesčių ir susitelkti savo1 

dvasioje. 

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 

— Lietuvhj Bogotoje y r a 
per 100. Projektuojama įsteig
ti Liet. bendruomenės apylinkę. 

(K. KL) 

nam Tomo Kernpiečio knygos 

Kristaus sekimą* 

P A I E Š K O J I M A S 

2.00 

-ta. 
BcL, London. E. 2. 

fRĮ f ' 

klubo Užgavėnių 
vasario 8 d. 

X Veronika Gedžiūtė - Puo- Į Dgamečiui draugi jos pirmi-
džiūnienė Lietuvoje ieško Ame-; ninkui prei. Ignui Albavičiui dėl 
rikoje savo brolio Prano Ge-; pablogėjusios sveikatos negalint ti Lietuvių Mokytojų Amerikoje 

Chicagos Liet. Operai padidino' džio, gimusio 1920 m. kovo 5 d. '• susirinkime da lyvaut i ir atsi- premija. Originalių autoriaus kū 
iki 200 dol. Pažymėtina, kadį .?ūnus Igno ir Agotos Lauky- sakant iš piraarininko pareigų, jn'nių rinkinys, kurio tematika pa-! DRAUGE. Illinois 

tės Gedžių. Turintieji žinių apie i buvo renkamas nau jas p i r m i - i i m t a iS mūsų tautos didvyriškos! prie knygos kainos prašomi pri- ; centre. Prašau atsiliepti šiuo adr. 
prašomi rašyti šiuo ninkas ir direktorių valdyba, i praeities. Lengvu stiliumi, aiš-įdėti 5 proc. mokesčiams *"* J » ' - •M1M -L— ™~~ 

Nauju pirmininku v i enba l s i a i : k i u žo<ižiu, trumpais 

.Antanina priklauso Operos Lė
šų Teikimo K-tui ir, š. m. sau
sio 26 d. rengiant Drury Lane 
Teatre teatrinį parengimą ji 
gražiai pasidarbavo. (pr.) 

x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St . galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru-, 
liadų. kumpių, virtos ion nės. ko-' pasižiūrėti pas Gradinską 2.512 

x "Uždaryto oro garsiakaJ-
biai": tur i būti, taip hetuviškai 
reikėtų vadinti ypatinguosius 
•Sylvania garsiakalbius. At\-ykit 

ieškomąjį, 
adresu: A. Baublis. 6624 
Campbell 
60629. 

Ave. Chicago. BL buvo išrinktas kun. E d v a r d a s : k n > ' 8 a suteiks 
sakiniais; 

malonumo kiek- i 

Ieškau pažįstamų — VIKTORO 
pavardės neatsimenu) ir kitų lie-

. . ,. , 1 tuvių, kuriuos pažinau Augsburge, 
Si naudinga knyga gaunama Į Vokietijoje (apie 1948-49 m.) 

gyventojai Pserse. Hohfeld apylinkėje. Atletų 
centre Prašau atsiliepti šiuo adr.: 
Kdmund Kode, 2906 FLscher Place, 
Cincūmati, Ohio, 4521L 

fsk.) Abromaitis, š v . Kryžiaus i iet 

seaenos. šviežia mėsa. įvairūs stei- W. 47 St., FR 6-1998. 
kai ir kt. maisto gaminiai Šviežių 
iš lidtmo kiaus nių 3 tuz. SI.00. 
Svairių silkių ir kep&n-.ų. namuose 
raugintų kopūstu, rūgštaus pieno 
ir ka r̂n škos grietinės Priimam*-
užsakymus \-psruvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom 

y Dar viena savaitė, ir Ter-

x SoL Prudencija Biėkienė 
dal\-vaus Vasario 16-tos minė
jimo programoje, Marijos aukšt. 
m-los salėje vasario 16 d. 2 v. 
p. p. Marijos Auušt. mok. sa
lėje, (pr.) -

x Antras kaimas pabunda 

K 

vienam, jaunam ir vyresniam, 
įskaitytoįui. Pasididžiavimas sa
vo tautos praeitimi. Jaučiamas;! 
kiekvienoje pasakoje ar legendo-ll 

!je, lengvai užkrečia skaitytoją i r i ] 
.atnaujina jame pajutimą, kad jis t 
lyra neatskiriama savo tautos da-1 

i lis. 
Knygos kaina 2.00 dol.. gau

d a m a DRAUGE. 
Į 

Illinois gyventojai prie knygos-
kainos turi pridėti 5 proc. mokės-

iHEALTHY FOOD RESTAURANT 
y L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 
1 3236 South Halsted Street 

THef.: DAnube 8-9837 
Julija O. Bieiūnienė Chicag<o. ID. 60608 

NORMAN BURšTEIMAS, kailiu krautuvė 
IR STOVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Habash 
ir Lake Street), 2-as sukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

Telkiant lėšas operos "Dana" pastatymui ir patys operos kolektyvo 
nariai daug prie to prisideda. Nuotr. matome A. Smoiinsko stalą pa-oje stalo sidabro išpardavimas M n a u ^ a P^o&Tama vasario 22 w . 

d 23 ir 28 d kovo 1 ir 2 die- r e r l£- vakanenes metu. Martimąue restorane. Grjpeje — daugumoje j 
"""" " * *" ~ ^ op>eros koiektv~vo nariai. baigtas. 

nomis, Play House salėje. 2515 
W. 6© s t Pradžia 8 v. v. Sta
liuku rezervacijos telf. PR 
8-6804. (pr.) 

x Linksmas ir nuotaikingas 
banketas vyksta šiandien 8 vai. 
vak., B. Pakš to salėje. Rengia 
Liet. Gailestingųjų seserų są-

Dabar sidabras 
trečdaliu ir stamiess steel ket
virtadaliu pigesni, vėliau grjžta 
r>rie normalių kainų. Terra, 
3237 W. 63 Št.. tel. 434-4660. 

(sk.) 

x Naujas Draugo knygyno 
katalogai siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako . _ , , . . 
_ .^ . , , T T , junga. Pelnas skinamas šalpos 
Ln-auge pastų ar telefonu LL r_ , _ „ . . _ . _ , , ,\ 
5-95<30. 

Kataloge knygos sugrupuotos 
j 15 skyrių ir alfabeto eile su
skirstytos pagal pavadinimus. 

Katal:"•&•• p^-baigo;e >"ra au- ju - ŽuvautoJŲ klubo garsusis 
torių sąrašas su jų Drauge medžioklės — Užgavėnių balius 
gaunamu knygų pavadinimais. įvyks vas. 15 d., šeštad., Ri-

chard's BaUr<x>m, 3253 So. Har-
lem Ave., Berwyne. Richard's 

CHICAGOS ŽINIOS 
INAVGURACUOS DAINA 

Chicagos kompozitorius La r ry 
Grossman sukomponavo muziką 

pramatoma, kad delegatų pir
miniai rinkimai b u s rūgs . 9 d., 
galutinieji rinkimai spalio 28 

p . . d., o pati konvencija turėtų 
ir kultūriniams reikalams. Dar P r e z - Kicnard \ i x o n o maugura- p r a d ė t i m • konst i tuci jos ^ . 
bus galima gauti bilietų prie « * » d a i n a i - J<» ™da&- "f ^ § darvmo darbą lapkr . 17 d. 

Us Together. Go Fonvard To- ' ą r 

gether." Žodžius parašė Hal 
Cicero L i e t u j Medžioto- Hackady. 

je^Lmo. 

SUDEGĖ LJKERrU 
K R A l T i r V t 

(pr.) 
• J aunas lietuvis ieško kam

bario. Su maistu 
to. Rašvkite 

(anksčiau Bond' s | 

SfavMLN(r.AS N E T I K R Ų 
DANTŲ ISODrNTMAS 

Apie 23.000 asmenų dalyvavo 
104-tame metiniame Chicagos 
Dental draugijos susirinkime 
Conrad Hiiton viešbutyje. Dr. 
Alfi^ed Edelman konferencijos 

CblCAĘOS LlGlTUVių^OpGBA 
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE 
UTHUAN1AN PLA2A / WEST 67 5TREET F- CALIFORNIA MSMJL. CFDCAGOJE 

stato K 0 M P . J U L I A U S G A I D E L I O 
T r i j u V e i k s m u O p e r ą 

1 

Gaisras sunaikino La Pota 
Ballroom l i k e r i l J krautuvę. 9704 South-

a d , : " D r a u s k 2 ^ ^ ^ ^ ^ T ! 2 S Z ^ Š Ž L ^ 2 ^ *"***- W ^> S * I 
Adv >4W ;>t> W B3rd St Tll*Kų ^ i ų C1 1 1 0 3?0 8 apylinke- a P * W , 0 W . : pejama. Kao tai ^ K i i n t 15Q0(Į n e t i k r ų ^ t ų | 

' t . ^ G r o R ^ ^ ^ ^ L Bich- Padegėjo dar=as. nes nustatyta, b u v Q ^ ^ ^ fc ^ +*#} 
nevičiaus orkestras. Svečiai tu- kad pastatas padegtas 16 vne- t o k s į s o d L n i j M ( | a t s t o s k i t ų n e . 

x Dr. \ T Simaitis apskai- rės didelį pasirinkimą šaltų už- bu
čiuoja paj. m^kfsčius — income kandžių ir bus sočiai vaišinami 

karštais patiekalais, kalnų ei- ' 
niu ir šernėna. Baras, dovanos. ' 

Chirago. Iii. »W29. fsk). 

namų pir.amą 
ex<~>ia.p ir K* 
CL 4-2390. 

informuoja apie 
— pardavimą, pa-
2737 W. 43 SL, tradicinis fazanų valcas ir kiti 

(s.k.) ^"aJJtimai. Visos vietos rezer-
1 vuotos. Bilietų dar galima gau-

> MPCVS •šimkus, teisininkas, ti pas V. Mičiuų\ OL 6-3187. 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius LVCOME TAX 
blankus. Kr-iptis 4259 S. Maple- , 

„ . . . . . , C.. lem Ave. vra numeris s^anc ių wood. CL 4-i4,>0 arba \ \ 
7-2046. (sic.) 

K O N S T l T I C I N t 
KONVF1NCLIA 

BR ANGLĄ I KAINUOS 

Pramatyta Dlinois valstijos 

savų dantų gamybą. Tokie įso
dinti nesavi d a n t y s žmogui gali 
tarnaut i iki gyvos galvos. 

AITOMOBILIŲ INSPEKCIJA 

Elinois valstijos ats tovas 
konstitucinė konvencija bran- Ralph Smith Springfielde jnešė 
giai kainuos. Išlaidos, daugiau- js tatymo projektą, kur iuo siū-

Pas taba: Anksčiau paskelb- sia rinkimams delegatų, suda- loma įvesti kasmet inę automo-
tas salės adresas 3243 S. Har- rys apie 10.3 mil. dolerių. Dėle- bilių inspekciją, p radedan t 1971 

gatų iš viso bus 116 asmenų, m. Illinois yra viena iš 11-kos 
durų. Tikras adresas yra: 3253 atseit du iš kiekvieno valstijos valstijų neturinčių priverstinos 
S. Harlem Ave. (pr.) senatorinio distrikto. Kol kas inspekcijos. 

D A N A 
Libretas — STASIO SANTVARO 

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

S o l i s t a i : 

DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENI 

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNUIS 
Režisierius — Petras MažcUs 

Baletmeisteris 
Dailininkas — Algirdas Kurauskas 
Jaunutis Puodžiūnas 

Premjera: 1969.IV.12 8:00 vai. vak. 
n Spektaklis: 1969.IV.13/3:00 vai. popiet 
HI Spektaklis: 1969.IV.19 8:00 vai. vak. 

Bilietai parduodami: '•Marginiuose". 2511 W. 69 th St.. Chicago. IIHnrHs 60629. Tel. PR S-4585 
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant 6ekį: Lithuanian Opera of Chicago. 6441 S. Kedvaie Avenue, 

Chicago. Illinois 60629 
Bilietų kainos: Parteryje $8 00. $650. $5.00. Balkone $7.00. $5.00. $3.00 

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni. 
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