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Kard. Stp. Višinskis, dvasinis 
Lenkijos gyventojų vadas

TRUMPAI

W. P. Rogers
sveikinimas

WASHINGTON. — Valsty
bės sekretorius William P. Ro
gers Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 51 metų proga pa
siuntė tokio turinio raštą - svei
kinimą Lietuvos Charge d’Af- 
faires J. Rajeckui. (Rašto data 
— vasario 11 d.)

Su nuoširdžiu malonumu per
teikiu Jums JAV vyriausybės 
ir gyventojų sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus 51 Lietuvos 
nepriklausomybes sukakties pro 
ga.

Lietuvių ryžtas, atsparumas

Lietuvos istorija pasižymi pa
triotų ryžtu'ir gyventojų tvir
tumu, atsparumu nelaimėse. 
Tos gyvybinės lietuvių tautos 
savybės buvo daug kartų išban
dytos svetimų okupacijų vyra
vimų laikotarpiais. 1918 m. pa
skelbdama savo nepriklausomy
bę Lietuva užėmė teisingai jai 
priklausančią vietą tautų bend
ruomenėje. Prievarta įvykdytas 
Lietuvos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą tuos laimėjimus suar
dė. Tačiau šiame naujame ban
dymų laikotarpyje lietuviai pa
rodė ryžtą išlaikyti savo tauti
nę kultūrą ir sąmoningumą. A- 
merikieč’ai ir laisvieji viso pa
saulio žmonės su gilia simpati
ja stebi lietukų tautos laisvės 
ir ^nepriklausomybės siekimus.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė, nuolat atsisa
kydama pripažinti prievartinį 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą, patvirtina savo įsitikini
mą, kad Lietuva pati turi apsi
sprendimo teisę.

Nuoširdžiai Jūsų JAV piliečių, yra trys švedai, 
(pasir.) William P. Rogers du britai, po vieną prancūzą ir 

.australą ir keturi kinai bei ke- 
1 turi vaikai.

• Astronautas F. Borman va 
kar atvy*ko į Madridą. Jis turėjo 
pusantros valandos pasikalbėji
mą su spauda. Šiandien astro
nautą su šeima priima krašto 
vadas gen. Franco, įvyks ir su
sitikimas su krašto mokslinin
kais.

P. Vietnamo kariai su savo amerikiečių patarėjais Mekongo upėje

Lietuvoje gyvas nacionalizmas 
- 'Pravdoje' šaukia G. Zimanas
"Pravdoje" sausio 24 paskelbtas G. Zimano straipsnis apie “tautinius nukrypimus" 
Lietuvoje pasiekė ir Vakarų spaudą — “Neleistinos" nacionalizmo apraiškos Vilniu
je — Skundžiasi, kad Lietuvoje nenugalėtas “buržuazinis nacionalizmas" — Ir nau
jąją kartą išauginus, tautinis susipratimas nėra išnykęs — Padrąsinimas Lietuvos gy 
ventojams ir lietuviams svetur.

“Pravda” apie “nacionalinius 
nukrypimus’’ Lietuvoje

Paryžiaus LE MONDE (nepri 
klausomas dienraštis, panašiai 
įtakingas prancūzų politiniuose 
sluoksniuose, — irp anašiai san
tūrus užsiminti apie Lietuvą — 
kaip ir N. Y. TIMES Amerikoje) 
sausio 26-27 d. laidoj paskelbė 
Prancūzijos spaudos agentūros 
korespondento tokį pranešimą iš 
Maskvos:

Griežtas nacionalizmo Lietu
voj pasmerkimas, paskelbtas 
penktadienio (sausio 24) “Prav
doje”, atrodo patvirtinąs prieš 
keletą savaičių pasklidusias ži
nias apie “nacionalinę” ligą 
SSSR-e.

“Anot tų žinių,. Baltijos respu
blikose, kaikuriose Kaukazo res
publikose ir Ukrainoje pastebė
ta: didžių, kolektyvinio pobū
džio, “nukrypimų”.

“Pravdos” puolimų pradžia?
“Tom? žinioms pasirodžius, 

ėmė atrodyti, bene bus rengiama

si šaukti visuotinį centro komite
to susirinkimą “revizionizmo ir 
nacionalizmo” temai svarstyti 
‘“Pravdos” straipsnis, manoma, 
galįs būti tik pradžia eilės puoli
mų, nukreiptų ir prieš kitas res
publikas.

Vietnamo fronte

Įvairios žinios
Kinai pagrobė 15 

turistų

Esą išgabenti j Kinijos gilumą
HONG KONG. — Šiuo metu 

aiškinamas užvakar buvęs įvy
kis su užsienio turistais, še
šioms pachtoms išplaukus iš 
Hong Kongo į Portugalijos ko
loniją - miestą Macao, tris jach
tas jūroje pagrobė Raud. Kini
jos pareigūnai. Jose buvo 15 
užsienio turistų ir jų tarpe ke
turi amerikiečiai. Kinija pripa
žįsta 12 mylių teritorinių van
denų ribą ir jūros kelias tarp 
Hong Kongo ir Macao tuos van
denis paliečia.

I Kinų pagrobtųjų tarpe, be

Vakar buvo žinių, kad pa
grobtieji išgabenti į R. Kinijos 
gilumą. Jie gali būti apkaltinti 
šnipinėjimu, nes jachtose buvo 
elektroninių — navigacijos į- 
rengimų, gilumą matuoją prie
taisai ir radijo aparatai.

Vienur pasauly žiema, šalčiai, ki
tur vasaros malonumai

Riaušės Turkijoje
Smurtininkai teigė 
esą antikomiuiistais

ISTANBUL, Turkija. — JAV 
6-jo laivyno laivams savaitę vie 
šėjus Turkijoje, tai sukėlė de
monstracijas Istanbule, Anka
roje ir kituose miestuose. Stam- 
'biausios riaušės įvyko sekma
dienį Istanbule. Čia savo tarpe 
susidūrė, panaudoję akmenis, 
plytas ir peilius, dešinieji su 
kairiaisiais gaivalais. Du žmo
nės užmušti, buvo šimtai sužeis
tų.

Dešinieji demonstrantai per
spėjo nesą nus;statę prieš JAV, 
bet kovoją už tautinius intere
sus. Turkijoje vis tebėra įsiti
kinimas, kad 1964 m. vykus 
turkų ir graikų kovoms Kipro 
saloje. JAV laivynas sutrukdęs 
turkų išlaipinimą saloje.

Laivai vakar išplaukė į Vi
duržemio jūrą.

JAV vyriausybė pernai Tur
kijai yra paskyrusi iš viso 59 
mil. dolerių ūkio paramą. 1967 
m. toji parama siekė 130 mil. 
Karinės paramos Turkijai dy
dis 1968 m. siekė apie 70 mil. 
dolerių, gi 1967 m. — 135 mil. 
dolerių.

Nacionalizmas ypač ryškus 
Vilniuje

“Tas straipsnis, užėmęs pusę 
Pravdos puslapio, parašytas itin 
griežtu tonu. “Neleistini” nacio
nalizmo pasireiškimai minimi, 
tarp ko kita, ypač Vilniuje, Lie
tuvos sostinėje. Nurodomas ir 
kaltininkas: “kapitalistinis pa
saulis”, kuris esąs “suinteresuo
tas nacionalistinių atgyvenų iš
likimu”, ir kuris darąs viską, kad 
“sukiršintų vieną prieš kitą ša
lies tautas”.

Primena 1938 m. “zonų” 
pasidalinimą

Po šio pranešimo, skliaustuo
se yra pridėtas trumpas paaiški
nimas apie Lietuvą, lyg tiems 
skaitytojams, kurie apie ją, reto
kai minimą, arba būtų pamiršę, 
ar nei visiškai negirdėję. Paaiš
kinime priminta, kad Lietuva bu
vo pasiskelbusi esanti neutrali 
valstybė, bet nacinė ir sovietinė 
valdžios susitarė 1939 metais pa
sidalinti “įtakų zonas” ir Hitle
ris sutiko atiduoti. Lietuvą Mas
kvos “zonon”.

G. Zimanas aiškinasi rusams 
apie Lietuvos “nuklydimus”
Straipsnis, apie kurį prancūzų 

korespondentas praneša, ii tikrų
jų nėrę tiesioginis Maskvos smer
kimas lietuviams. Tai greičiau 
lietuvių įskundinėjimas rusams. 
Būtent, apie Lietuvoj vis dar ne- 
išnykstančias, o gal net atsigau
nančias “nacionalizmo atgyve
nas” rusus per “Pravdą” šviečia 
—gal kieno nors iš Maskvos ir 

paprašytas ar lieptas — G. Zi
manas iš Vilniaus, lietuvių kal
ba leidžiamos “pravdos” (Tie
sos) redaktorius.

Straipsnis iš tikrųjų pasižymi 
ne tik savo griežtumu,k iek ban
dymu prieš kažin ką pasiaiškin
ti, kodėl Lietuvoj, po tokių at
kaklių partijos pastangų nacio
nalizmą Lietuvoj išaiškinti, jo 
vistiek dar, kur tik pažvelgi, vi
sur yra...

Atkreiptas Vakarų dėmesys 
Lietuvai

Tas G. Zimano straipsnis, pas
kelbtas sausio 24 d., turi ir kaiku- 
rių gerų pusių. Visų pirma, jis la
bai sėkmingai atkreipė vakarie
čių spaudos dėmesį į padėtį Lietu
voje. Antra — jame pripažįsta
mas faktas, kad net ir naują kar
tą išsiauginus, tautinis susipra
timas lietuviuose neišnyko, dėl 
dėl jo net Maskvoj galvos skau
da.

Tai nemažas padrąsinimas vi
siems, kurie galėjo būti nusiminę 
ir ėmę manyti, kad vistiek j'au 
skęstame rusų tvane”. Trečia — 
tas straipsnis turi savyje nemaža 
padrąsinimo ir lietuviams sve
tur, nes patvirtina eilę viltingų 
spėliojimų.

“Buržuazinis nacionalizmas” 
Lietuvoje nenugalėtas...

Pavyzdžiui, Zimanas — be a-, 
bėjo, ne vien Zimanas —- atra- ' 
do, kad: “Tačiau tai visiškai ne
reiškia, kad mūsų visuomenėj vi
siškai nugalėtos buržuazinio na
cionalizmo liekanos. Iki tokio ar 
tokio laipsnio pasiduoti buržua-

Po nepriklausomybės atstatymo minėjimo vasario 16 d. Chicagoje, Marijos aukšt. mokyklos salėje. Iš kairės: 
inž. A. Rudis, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, inž. V. V. Adamkus, Illinois valst. gubernatorius R. Ogilvie 
ir Lietuvos gen. konsulas Chicagoje, dr. P. Daužvardis.

A. Dobrynin pas R. Nixoną,

l/V. Ulbricht pas L. Brežnevą
Pasikalbėjimas buvęs

“konstruktyvaus pobūdžio”
WASHINGTONAS. — Pre

zidentas R. Nixonas vakar Bal
tuosiuose Rūmuose priėmė So
vietų S-gos ambasadorių JAV- 
se, A. Dobryniną. Pasikalbėji
mas įvyko ambasadoriui pap
rašius ir jis vyko vieną valan
dą. Be vertėjo, pasikalbėjime 
dalyvavo patarėjas krašto sau
gumo klausimais, dr. H. Kissin- 
ger.

Prezidento spaudos sekreto
rius R. Ziegler pažymėjo, kad 
Nixono - Dobrynino pasikalbėji
mas buvęs “konstruktyvaus po

zinio nacionalizmo nusiteiki
mams iš viso nebūtina žmogui 
būti kilusiam iš buržuazinės vi
suomenės, kaip tai kaikas primi
tyviai mano... Ši ideologija ar 
jos reiškiniai gali prasiskverbti 
ir į sąmonę tokių, kurie patys 
buržuazinės visuomenės nė aky
se nėra matę...”

Arba toliau.
”dar yra tarp mūsų žmonių, 

kurie apskritai prisiėmę socialist. 
ideologiją, vienu kitu klausimu ir 
toliau pasilieka nacionalistinių 
pažiūrų bei tradicijų įtakoje”. 
Turbūt ne kas kita, o faktai pri
mena Zimanui Lenino posakį, 
anot kurio, ir komunistai esą ne
apdrausti nuo nacionalistinių 
“klaidų”...

Rado: Lietuvoje neįvertina
"broliškosios” Maskvos talkos
Zimanas patvirtina, kad Lie

tuvoj nepakankamai įvertina di
dybę broliškos pagalbos, tauty
bių savitarpinės talkos, ypač “ka
drų mainų reikšmės”... O kaip 
vertins, kai rusai Lietuvon plau- 
kiafabrikųsta tyti ir direktoriau
ti, o lietuvius siunčia kur nors 
tundrų kirsti.

Nors Vilniuje apklausinėti gy
ventojai (namuose, kur gyvena 
įvairių tautybių žmonės) nė vie
nas neprisipažino esąs naciona
listas, vis dėlto, anot Zimano, 
“kasdieninėj buity, apskritai 
imant, nacionalistinės atgyvenos 
juntamos stipriau, negu betkur 
kitur”.

Ypatingai nacionalizmas esąs 
(anot to paties Zimano) tuo pa
vojingas, kad jis gali prisidengti... 
Partijos smerkiamas “vietinin- 
kiškumas”, esą, gali apsimesti 
“savos respublikos klestėjimo sie
kimu”, arba nepasitikėjimas kita
taučiais pareigūnais — teisėto
mis pastangomis ugdyti savus 
kadrus...

Zimanas smerkia paplitusį ma
nymą, anot kurio nacionalizmas 
iš viso nenugalima jėga. Jis bū
siąs galų gale išgyvendintas. 
Priemonių nemini.

(ELTA)

būdžio”, tačiau nenurodė, ko
kie buvo svarstomi klausimai.

Gali būti naujų sprendimų

Sovietų ambasadoriaus apsi
lankymai B. Rūmuose, palygin
ti, retas įvykis. Paprastai jie 
reiškia: galima laukti naujų po
litinių sprendimų ar įvykių.

Spauda spėlioja, kad pasikal
bėjime, greičiausia, buvo pa
liestas Berlyno klausimas, y- 
pač ryšium su Bonnos numa
tytais rinkimais. Maskva šiuo 
požiūriu kalba net apie grėsmę 
taikai. Galėjo būti paliesta bu
simoji R. Nixono kelionė į Eu
ropą, Art. Rytų klausimai. A- 
bejojama, kad politikai būtų ap
tarę Vietnamo ar ateity laukia
mo “viršūnių” pasitarimo klau
simus.

I Š V ii S U R

Reikalas stiprinti 
NATO

Sovietus palenkti gali tik jėga
WASHINGTON. — H. Cleve

land, JAV ambasadorius NATO 
— Atlanto sąjungoje, užvakar 
JAV televizijoje pareiškė, kad 
NATO būtina stiprinti ir, kad 
su europiniais nariais reikia ap
tarti būdus kaip sustiprinti są
jungą.

Jo nuomone, tik Vakarų pa
jėgumas gali priversti sovietus 
tartis Europos saugumo klau
simais. Cleveland dėl Nixono 
kelionės teigė: jam teks išklau
syti nuomonių ir patirti ir eu
ropiečių pažiūras ir ypač dėl 
“labai žymaus politikos peržiū
rėjimo, šiuo metu vykstančio 
Washingtone”.

• Maršalas A. Grečko, sovie
tų gynybos ministeris, Tasso 
pranešimu kovo m. pradžioje 
lankysis Indijoje.

• Žemės drebėjimas sekma
dienį palietė Molukų salų sritis 
į pietus nuo Filipinų salų.

V. Vokietijos ir kitų kraštų Europoje auto vairuotojai — policijoi 
tikrinami “blaivaus vairavimo požiūriu” dažniau kaip JAV-se.

Berlynas — aiški pasikalbėjimo 
tema

MASKVA. — Rytų Vokieti
jos diktatorius Walter Ulbricht, 
atvykęs į Maskvą, vakar tarėsi 
su sovietų kom. partijos pir
muoju sekretorium L. Brežne
vu.

Manoma, kad abu pirmoje ei
lėje aptarė komunistų kursto
mą — galimą krizę Berlyne ir 
R. Vokietijos planą sutrukdyti 
kovo 5 d. V. Berlyne įvykstan
čius prezidento rinkimus. Poli- 
tlhių stebėtojų nuomone, ko
munistų vadai sutarė būsimus 
veiksmus Berlyno klausimu Ir 
ypač galimų orinių ryšių truk
dymų apimtį bei jų pasėkas.

Vietname
Vėl puolimai, 

paliauboms pasibaigus
SAIGONAS. — Pasibaigus 

komunistų paskelbtoms 24 vai. 
ginklo paliauboms, kovos vėl 
pagyvėjo. Paliaubas priešas bu
vo pažeidęs net apie 130 kartų. 
JAV aviacija smarkiai puolė 
priešo telkinius į šiaurę nuo 
miesto. Telkiniai buvo puolami 
ir kitose Vietnamu srityse.

• R. McNamara, Tarptautinio 
banko Washinigtone pirminin
kas, tris dienas lankėsi Kongo 
respublikoje, Afrikoje. Vakar 
jis pro Briuselį išvyko atgal į 
JAV.

KALENDORIUS

Vasario 18 d.: šv. Simeonas, 
šv. Bernadeta, Lengvinis, Gen- 
drė.

Vasario 19 d.: Pelenų diena 
— Gavėnia. Šv. Konradas, šv. 
Belina, Šarūnas, Nida.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., kritulių nenumato
ma, ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:42, leidžias 5:27.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. vasario mėn. 18 d.
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NUSTOJI
Kiek parūkius kanapių (mari

huanos), jų veiklios medžiagos 
greit pasiekia kraujo srovę ir nu
nešamos smegenims ir nervams 
nuodyti. Tokio rūkytojo nuotai
ka ir galvojamas pakinta. Dar nė
ra žinoma, kokiais fiziologiškais 
keliais kanapė paveikia smegenis.
Mums užtenka žinoti, kad j’i žu
do mūsų svarbiausią kūno dalį.
Kai kurie tyrinėtojai surado, jog 
kanapių susirenka daug kepteriy- 
se. Daugiau kanapių prisirūkęs, 
žmogus ima haliucinuoti, todėl 
ši medžiaga priskaitoma prie len
gvų haliucinacijas sukeliančių 
vaistų. Haliucinaciją galima ap
tarti kaip pajutimą be pajaudi- 
nimo. Haliucinozė yra nesveikos 
psichikos stovis, kuriame vyrau
ja haliucinacijos. Toks stovis gau-1 v,sus 
namas apsinuodijus alkoholiu 
bei narkotikais, o taip pat ir ka
napėmis. Dar nesužinota medici
noje, kaip kanapės savo veiklų 
kūne atlieka. Žinoma tik galuti
niai kanapių padariniai.

Už tokj rūkorių ima reikalus 
tvarkyti baisus žmogus. Iš čia 
darosi didžiausia žala žmogui. 
Prieš savo norą marihuanos rū
kytojas esti ant įvairių apgavikų 
pirštų suraitomas — toks pasi
duoda įvairiems nežmonišku
mams. Dabar mės visi suprasi
me, kur veda sį kraštą įvairus jo 
priešai, piršdami jaunimui ka
napių F

Naujai susekti marihuanos 
padariniai žmogui

Ką kanapės padaro mūsų kūnui

Ras marihuanos vartotojams 
atsitinka pė daugelio mėtų, dar 
nėra nustatyta. Mediciniški ty
rimai dabar pradėti — tokie žnto 
nės sekami. Iš ryškesnių kūmo 
pakitimų pas kanapių vartotojus 
reika pažymėti pulso pagreitėji
mą, kūno atšalimą ir akių parau- 
donavimą. Dar kiti trys dalykai 
nutinka: kinta cukraus kiekis 
k ra uju ję, dėl to atsiranda apetitas

Naujai susekus marihuanos vei
kliąją medžiagą, drfrorrrf tyrinėji
mai. Visi žymieji mokslininkai 
praneša, kad didelės marihua
nos dozės labai stipriai paveikia 
visus asmenis, su kuriais buvo 
atlikti tyrimai. Šiame krašte ver
kiąs JAV Protinės šveifeaftės Iristi- 
tutas praneša, kad dėl nežino
mų priežasčių kai kuriems žmo
nėms protas sūsimaiŠo (psycho- 
tic reactions) net mažai kana
pių prisirūkius. Net vieną šiam 
krašte augintos marihuanos ci
garetę surūkęs žmogus gali pasi
jusk susijaudinęs, pralinksmėjęs, 
pakvaišęs. Po tokių keturių ciga
rečių surūkymo žmogaus jutimai 
kinta: jis šviesiau mato spalvas 
ir stipriau girdi. Visai kiti daly
kai gaunasi surūkius dešimt mi
nėtų cigarečių. Toks susilaukia 
deliuzijų: ima tikėti į nesan
čiu^ realybėje dalykus. Tokio 
nuotaikos gali svyruoti nuo 
'idelio džiaugsmo iki didžiau- 

Toks galiir tunas 'netenka daug skysčių. Į sp bahpinęumo. rislėgtas
l)a, ne galas blogumams: 1'X tabįi „ramus
pių prisirūkęs žmogus darosi kai- ( y 
bus, rėksnys, nepastovus bei ap- 
snūdęs— tokiam darosi sunku

gyventi dideles baimes bei pani
kai ;1 :

Dvylikametė Rita Kėkštaitė — talentinga būdingų rolių atlikėja Al-

akt. A. Brinkos. Rampą užgulę jaunieji žiūrovai.
Nuotr. V. Noreikos

verta man juos pradėti vartoti, 
kad galutinai likviduočiau kosu
lį? Labai dėkinga būsiu už pata
rimą. Esu 69 metų.

Atsakymas. Neverta, nė mė- 
i ginti. Negi dėsi ant žaizdos se
niau vartotą voratinklį, kai čia 
pat švarios mariės kalnai. Ma
nau, kad Tamsta nerūkai, nesi 
nutukus, riėturi pakelto kraujo 
spūdžio ir alergijos plunksnoms, 
tai tamstos kosulys yra dėl šir
dies pasilpimo po virusinės ligos. 
Nieko nesako prieš tai normalios 
elektrokardiogramos bei plaučių 
fotografijos. Tamsta turi imti su 
daktaro pagalba vandens varo-
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• Rėdakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau-

iiURaJan^« Rakino Džiaugsmas" trečio veiksmo scena. Čia'^ . * —JtKaganos Žabalės rolėje. Dekoracijos dail. Juozo Kibuėo. Režisūra mus vaistus ir Širdies 
kt. A. Brinkos. Ramiia užeule iaunfen žiūrovai. ' i Pelnančias fablėfes.

savus judesius sukontroliuėti. Na 
ir pasileidžia bandos nekontro
liuojančių savus judesius žmo
nių artimui įvairiopai kenkti — 
tada visi blaivieji tik laikykitės.

Prieš akis esąs daiktas kanapi- 
ninkui atrodo tolumoje

Pagal suvartotą kanapių kiekį 
ir jų stiprumą ėsti paveikiamo^ 
žmogaus pajautos (emocijos) ir 
jautimai. Kokioje aplinkoje esti 
kffriapės rūkomos ir ko iš kana
pės tikisi rūkorius- vis tai ftarta- 
pių Vėikimą {takoją veiksniai. 
Paprastai, pradėjus marihuaną 
rūkyfi, už 15 rrtinutų pajunta
ma fos veikimas. Jis gali tęstis dvi 
af keturias valandas. Tokio rū
kymo pasėkos gali būti nevieno
dos: vienas gali jaustis prislėgtas,

IŠVADA. Ne laikas dabar 
mums visiems dejuoti apie per ka
napes ateinantį mūsų ir mūsų 
vaikų kūno, proto bei jausmų - 
emocijų niekais pavertimą. 
Mums reikia visokias pasakėles 
liautis pasakojus —- reikia pradė
ti savu elgesiu užtvenkti kelią 
marihuanai į mūsų pastogę — 
koloniją. Jokia jėga nesulaikys 
nuo savižudystės per marihuaną 
nė vieno mūsų vaiko tol, kol mes 
neišugdysime savo vaiko asme
nybės musų pačių pavyzdžiu. 
Tik f gėrį — grožį per trnkamrrs 
darbūs fiukrerpita vaiko veikta iš 
gelbės jį nuo marihuanos pan
čiu. Viską meskime — griebki- 
mės gelbėti savo brangiausią da
lį: savo vaikus, JTėms' nemeluo
tą grožį — gėrį rodykime spaudo-

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

acavvr uuu*,iM»u.
dotų straipsnių nesaugo, juos 

S grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turinj neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos gavus

prašymas.

* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 3 
niais — 8:30 — 12:00. |

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

raumerų sti- 
Vandeniui - 

šlapimui varyti vienos tabletės 
per savaitę užteks (Diuril, 250 

, , mg. tabletė).
pakeliam, savose prieglaudose ■ Gydytojas digitalizuos Tams
iems vietos neturime o tik po|tos širdį _ jis žino kaip Tamsta 
kelių menesių jiems akis uzmer- guiėk pusiau sėdomis: mažiau 
kus menkniekiu prisimerram. kosėsi, o paskui ir visai sustosi.

Mes savais parengimais dar Į 2fnoina, valgyk kūną stiprinantį

WMM >aF

SVEIKESNIS BOSI.
1 daugiau alkoholikų gaminam ne- 
' gu surenkam žaliukų tokiems šel

Alkoholiku gydymas - i« drau-'P,“- Ta* ■£« **. *“ hm’"iku 
gų tvarkymas elgesys. Mes saviems asmeny-

bemis pasupusiems turėtume pa- 
KLAUSIMAS: Gerb. Daktare, ėfofe pradžioj visų lietuvių teikia- 

malonėkite paaiškinti, ar vais- (ma pagalba - pavyzdingu gyvė-
tai, vadinami “Metronidazole”, 
yra vartojami alkoholikų gydy
mui? Kiek suprantū, jie yra var
tojami trk moterims tam tikros 
ligos atveju. Ačiū.

ATSAKYMAS: Nevartojami. 
Tokios cheminės sudėties vais
tai vadinasi Elagyl (Searle. fir
mos) tabletės. Moterims nau
dojamos speciali jų forma. Di
džiai* nuodingas vaistas. Varto
jamas tik parazitams į vyro ir 
moters ofganus įsiveisus (Tricho- 
monas vaginalis-to parazito var
das). Jis ir pas vyrus gali atsiras
ti. Tik tam vienam tikslui naudo
jamas — jokiu būdu ne kitam. 
Negalima jo duoti kraujo liga 
sergantiems, aktyvia smegenų li
ga negaluojantiems bei nėš
čioms. Gydyti reikia labai atsar
giai — ir taip žmonės gauna į- 
vairių negerovių. Alkoholikų gy
dymui nereikia ieškoti vaistų, ka
da jų gydymas yra visų aplinki
nių žmonių asmenybių sutvarky
mas. Kai lietuviai ir visi kiti ims 
ir savaisiais taip rūpintis, kaip, 

! pvz. izraėlitai kad rūpinas, ne
bus mūsų tarpe alkoholizmo sun
kenybes, kaip jos beveik neturi 
izraelitai. O jie štai kaip tvarko
si gyvenime. Jų dešimt šeimų su
daro vienetus ir kiekvieną šešta
dienį vis pas kitą svečiuojasi. Ke
liasdešimt suaugusių ir vaikų pa
sivaišina, pažaidžia, jaunuoliai 
vienas su kitu susipažinę šeimas 
kuria. Keliais lašais vyno pasi
tenkina ir taukai ten pas juos 
per barzdas nevarva. O jei kuris 
ima slinkti bedugnėn, tai visi to
kį ima ramstyti. Taip niekas ir 
nemato izraelito svyruojančio 
gatvėje, besibastančio be pasto
gės, ar miegančio skalbyklos ka
tile, kaip tūlas marąuette 
parkietis visų mūsų gėdai kad el
gias. Turime mes visi fietUViar at„ . , į įiuo. luiunc nrcff viOI liciu-viai ctl-jaustis prislėgtas, l je, kultūriniuose suėjimuose, vai- gjrati žinoni5kam €lgesiui tirt. 

kitas priešingai — labai sujau-jh, if jaunimo bei suaugusiųjų, kamai vieno kitam tcikiamai pa_
r* lit • / i . Vgalbai. Juk mes garsių savo zrao- 

n jų, į pakalnę nuriedėjusių, ne
rimtas. Kai kurie kanapių rūko- į tcątruose, bažnyčiose, namuose, 
riai visai nejaučia nuotaikos pa-pavoj aplinkoj ir kiekvienoj ki-
Izifimn Panonimai Vanartiii rn-li.? f.___  .* .kitimo. Daugumai kanapių ru 
kytojų pakinta' orientavimasis 
laikė' ir nuotolyje. Tokiems va
landa pavirsta į minutę, o minu
tė — į valandą. Arti esąs daiktas 
gali tokiam marihuanos vartoto
jui atrodyti esąs tolumoje. Na h* 
pamėgink tu su tokiu važiuoti 
automobilium— nė priminti ne
reikia, kas gali nutikti —ir kas 
su tokiais nusiduoda.

Duok marihuanos parūkyti — ir 
tokį galėsi ant savo piršto vyniot
Kanapes rūkantieji ima lipniau 

apsispręsti, kai tenka jiems aiš
kiai pagalvoti. Toks darosi leng
vai pasiduodąs kito įtakai. Prota
vimas ir orientavimasis esti kana
pių paveikiami. Tie, kurie nori 
daugiau pelno padaryti iš žmo
nių'gyvybių, skatina kanapių rū
kymą: daugiau bus užsimušusių 
ir automobilių nelaimių. Tai 
tik kūno sunaikinimas ir medžia- 
ginįs nuostolis. Nepalyginamai" 
baisesni dalykai darosi su mari
huanos vartotojais kai jų asme
nybė ėsti į niekus paverčiama. 
Toks Žmogus nepajėgia protauti 
i/ būna nevalingas apsispręsti.

toj vietoj, kur tik vaikų būna 
Geriau vaiko negimdyti, nei per/ 
tabako cigaretę jį prie marihua- 
nos pripratinti. "Ttf, tėvė, rūkai 
tabaką, o aš kanapę — jokio čia 
skirtumą..” Nė nemėgink tu, 
tabako rūkoriau tėve, įrodinėti 
skirj/imą tarp tavo ir sūnaus el
gesio. Sūnui nėra skirttmio — ir 
tu turi' nustoti savo sūrių žudęs 
savo nesusilaikymu. Todėl da
bar visiems bus aišku, kaip pra
gaištingai elgiamasi, kai jauni- 
fnui skirtose vietovėse pasitinka 
kiekvieną įeinantį... ne kas kitas, 
o cigaretė: rūkąs namo perdėti- 
nis. Ar dar ilgai mes tokias vel- 
niavas pakosime savo kruvinu 
prakaitu pastatytuose jaunimui 
namuose? Teišgirsta šią dieviš
ką tiesą kiekvienas, kuris turi ją 
dar Šį’dje sekundėje girdėti 
— ir atsakančiai imti savo 
žingsnius bei nuotaikas pakreip
ti! Nėra tikros jaunystės tenai, 
kur yra tikra perankstyva mirtis. 
Daugiau apie marihuaną — se
kantį kartą.

PASISKAITYTI: Public Health 
Service PubKcation No. 1829

I

nfmrf - sutekti jėgų sverkėjimui. 
Mums reikia Čraprff lietuvių gy- 
vėnvietėsė įsteigti pagyvenusiems 
namus, kaip izraelftaž kad turi 
ketvirčio’ tūkstančio lovų Alha- 
ny if 16 gatvių rajone. Gana 
rrrums menkniekiais tiek spaudo
je, tiek gyvenime vienas kitam 
sveikatą graužti — pradėkime 
rūpintis svarbiausiu kiekvienam 
žmogui dalyku: pajėgumu kitam 
gerą daryti ir tik iš tokios veik
los sau džiaugsmo susilaukti. 
Nuo šitokios veiklos prasidės 
mūsų tikroji pagalba saviškiui ir 
svetimajam — tai bus tikrasis Va
sario 16 iprasminimasi 
Vaistai neprašalina kosulio. Ką 

daryti?
KLAUSIMAS: Didžiai Gferb. 

Daktare, skaitau “Drauge” Jūsų 
vėdamą sveikatos skyrių ir Šia 
proga reiškiu Jums didelį dėkin
gumą už visus tąfp svambius pata
rimus Ir didelį Jūsų pasiaukoji
mą.

Prieš porą metų buvau susir-1 m* 
gusi virusine influenzą. Turėjau 
aukštą temperatūrą, kosulį ir ne 
apsakytą prakaitavimą. Po po
ros mėnesių Roentgeno spindu
liai nieko blogo- neparodė. Bet 
pasiliko sausas kosulys, ypač kai 
atsigulu ir iš ryto, kai nubundu. 
Daktaras pripažino chronišką 
bronchitą. Gyventi šiltame kraš
te — Floridoje, esu gėrusi viso
kiausių vaistų nuo kosulio, bet 
nieko nepadeda. Buvo padaryta 
širdies elektrokardiograma ir nie
ko blogo nerasta. Taip pat kai 
atsigulu į lovą turiu sunkumą su 
kvėpavimu. Kiek pagulėjus, pra
dedu kosėti. Kai kiek atsikosiu, 
kvėpavimas pagerėja ir ramiai 
užmiegu. Iš ryto atsibudus, vėl 
kosulys kartojasi. Dienos metu 
kosiu nedaug.

Žinau dar iš Lietuvos, jog ali
jošių su medum žmonės vartoda
vo, taip pat mūsų daržoves — bu
rokus prie plaučių chroniškų li
gų. Patarkite, Gėrb. Daktare, ar

maistą: žalius lapus, citrininius 
vaisius ir baltymus. Po nedaug, 
bėt dažnai - bent šešis kartus. 
Sėkmės. Parašykit! Nuo kosulio 
vaistų visai nevartok.

Šia proga reikia visiems lietu
viams priminti, kad niekada ne
reikia vartoti vaistų nuo kosulio, 
išskyrus jodo lašus prie astmos. 
Visus dabar vaistinėse ir fcfarutu- 
vėse esamus kosulio neva vaistus 
(be recepto gaunamus) reiktų 
su pirmu sunkvežimiu išvežti 
šiukšlynan: tai žmonių rrnilkini- 
mo priemonė. Reikia gydyti pa
grindinę ligą, kaip Tamstos atve
ju, tada kosulys ir be tų vaistų 
susitvarkys.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. i—4 ir T—9: antrad Ir penk- 
tad. 10,—4; šeStad. 10—2 vai.

O*. 786-4477. Res. PR 8-6360.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravrtord Medical Building 

6443 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

L E V I Z I 1 0 S

® 11 » fl s

E. ABAU. ROOFING CO.
fštetąta prloS 49 motus

nut«ftamurwlus vumzdžlus. Dato
ms IS latako. Taisome mitra “tucfc.- 
polntlngr". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

tO'ft — 29% — :io% pigiau mokpslt 
ui amlraiula nuo ugnim ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3399% West Pftth Street 
Chicago, niinols ,

' Tel. GA L90S4 Ir GR 6-4339

Ofisas 3146 Weet 63rd Street
ToL: PRošpect 6-1713 

Iterid.: 3341 Weet ««th Plaoe 
Tel.: REpubUo 7-7668

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Vala.adop: Kasdien nuo 1 tki S; tm- 
i'IadtenlnJfl uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

BR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8801 W«st Med Street
Kampas 6 3-Alos Ir California

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 83rd St., GR 8-7044 

Tikrina akla Pritaiko akinius l» 
“’contact leuses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 323-7637

5159 So. Damen Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. u 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. b 
Seštad 8 v. r. Iki 3 v popiet

Rez. Tel OI 8-0R73

DR, W. M. EISIN-ĖISIMAS
Akušerija tr motoru Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso t«l. PR 8-2220 
Namu — rez. PRošpect 8-3081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K fl A

2656 VVest 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 iki 8 v.v. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-0960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71et Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susltar 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Iki 8 vai. TreČlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr boto teL OLymplo 2-1881
DR. F. V. KAURAS

gydytojas ir chirurgas
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
1^ šeštad. tik susitarus,

Tel. — REtlanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
gydytojas ir chirurgas

(Lietuvis gydytojas)
3925 We«t 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. Ir 
peaktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1JO8 LIGOS

2745 West 69th Street
(Tel. 787-2200 ofiso Ir resldendjos)
Priima llgimius tiktai susitariu — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rczid. telef. PRošpect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTOS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namų U-L 833-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tol. REUanoe 5-4410 
Rea GRovelilll 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Stn-ct 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10— 
v. r., 3-8 v. vak. šeštad. 1-4 V. v 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryt

Rezld. tol. WA 5-3039

Geroji Laumė — trylikametė Violeta Sobieskytė f su gėlytėmis), Rite 
Ambrozaitytė (9 m.), Laura Slonskytė (8 m.), Ramoną Žulytė (g 
m.), Danutė Juodytė (8 m.) ir Rite Juodytė (6 m.). V. Siskino 
“Džiaugsmas" I veiksmas. Dekoracijos dail. J. Kiburo.

Nuotr. V. Noreikos

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
AP0THE6ARY 

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

DIABETINIS MAISTAS (B GAMINIAI 

Mae patolefonaofltme jtiaę gydytojai

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Seštad. 2—4 vai.

Trečiad. ^tr^ ltite^lalk^u^pj^^l susltar.

TeL ofiso tr buto OLymplo 2-4153

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir C-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SI 
Tel. PRošpect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo ‘ *' 
y* šeštad. 2—4 vai- popiet 
laiku pagal susitarimą.

Tdfflb
IR MOTERŲm ____

KODOGrNfi CHIRURGIJA 
6449 Su Pulaslti Road (Croirford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatailtepUų skambinu HU 8-3222

a-. AUNA BALIUKAS
IR. AUSŲ, NOSIES 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

3MA West «M Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. SeOtadleniais 10—1 vai. Trečia- 
dlėnj uždaryta. Ligoniai priimami su
si ta rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3233 
Rez. telef. WAlbrook 3-3976

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų tr šlapumo takų chirurgija 

Tek 695-0533 — Elgln 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

TeL ofiso HE 4-3843, rex. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71at Street

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge

KCHIKIŲ Ut VAIKŲ LIGŲ

Of. tel. HE 4-2128. Namu GI 8-811

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja llgonbis tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Trečlad. Ir Seštad. uždarytą

g.
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
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Galimos derybos —

NEĮMANOMAS SUSITARIMAS

R. Nixono atėjimas į JAV- 
bių prezidentus visoje Euro
poje, įskaitant ir Sovietų Są
jungą, sutiktas su dideliu dė
mesiu. šiuo metu dėmesio cent 
re yra Nixono kelionė, numa
tyta vasario mėn. pabaigoje, 
į Europą.

Šveicarų spauda, komentuo
dama jos faktą ir pasiruoši
mus, pažymi, kad šiuo metu 
jau “Amerika atrado Euro
pą” (Die Weltwoche), tačiau 
dar esanti nežinia, ar dėl to 
tenką džiaugtis ar tik daugiau 
susirūpinti.

Ta proga prisimenami Ei- 
senhowerio - Duiles laikai, kai 
tas pats Nixonas buvo vice
prezidentas. Labai galimas da
lykas, pastebi spauda, kad bu
simoji Amerikos politika bū
sianti paremta pragmatizmu, 
t. y. Amerika vesianti savo po
litiką tuo keliu, kuris ne tiek 
Europai, kiek Amerikai bū
siąs naudingas.

*
Europos ir Amerikos spau

da vis daugiau rašo apie gali
mą keturių didžiuių valstybių 
— JAV. Sovietų Sąjungos, D. 
Britanijos ir Prancūzijos — 
konferenciją, ši planuojama 
konferencija turėsianti sukur
ti naują pajėgesnę inst’tueiią. 
kuri Įstengtų neprileisti prie 
m-io pasaulinio karo. Be mi
nėtų keturiu kraštu, organiza
cijai dar turėtų praklausyti abi 
Vokietijos. Čekoslovakija, Len 
kija. Italija ir Vengrija, taigi 
iš viso 10 kraštų, po penketą 
iš Vakaru ir Rytų blokų. Ame
rikos spauda betgi pabrėžia šio 
krašto vadų nusistatymą, kad 
naujoji organizacija veiktų 
Jungtiniu Tautų rėmuose.

Ta pačia proga vėl iškelia
mas demilitarizuotos zonos 
klausimas, ginklavimo apribo
jimas, atominių arsenalų pa
naikinimas ar bent kontroliavi
mas. Esą tam tikrų vilčių, šiuo 
keliu einant, išspręsti ir dvie
ju Vokietijų klausimą, abidvi 
Vokietijas susodinti prie vieno 
stalo.

*
Die Weltwoche (07) nuro

do, kad R. Nixonui tik perė1- 
mus JAV prezidento pareigas, 
Sovietai jam tuoiau pateikę 
pasiūlymą drauge su jais svar 
styti nusiginklavimo klausimą. 
Tačiau JAV-ibėms esą neleng
va nuspręsti, ką iš tiesų Sovie
tai galvoja. Laikraštis pastebi, 
kad tarp abiejų kraštų esanti 
tokia aukšta mūrinė nepasiti
kėjimo tvora, kad pro ją la
bai suriku Įžvelgti tikruosius 
tikslus.

Tiesa, Nixonas jau pirmo
sios spaudos konferencijos me 
tu pareiškė sutinkąs kalbėtis 
su Sovietais strategiinais klau
simais, bet šis jo pareiškimas 
nesukūręs geresnio tanptauti- 
bio klimato, ypač kai rusų pa
siūlymų nesekė darbai ir kai 
jie visus smarkumu remia tiek 
Vietkongą, tiek arabus, teik
dami ginklus.

Savo rinkiminėse kalbost ir 
vėliau R. Nixonas yra pabrė
žęs, kad Amerika savo karine 
galia turinti prašokti Sovietus. 

‘Panašiai yra išsitaręs ir JAV 
gynybos sekretorius Laird, 
sakydamas, kad krašto karinė 
stiprybė yra geriausias daly
kas derybose. Jis taip pat pa
reiškė, kad šiuo metu JAV ka
rinė galybė esanti pakanka
ma.

Vakarų Europos spauda nu
rodo, kad JAV ir Sovietų Są

Spaudoj ir gyvenime

PLINTA GIRTAVIMAS
Caro laikais pareigūnai buvo su

darę sąlygas, kad Lietuvos žmonės 
gausiau skęstų alkoholy. Tada Lie 
tuvą išgelbėjo vysk. Valančiaus blai 
vybės sąlyga.

Dabar nėra sąlygų antram Va
lančiui iškilti, o okupantai degtinės

jungos galimos derybos bū
siančios sunkios. Tesanti tik 
viena sritis, kur abudu kraš
tai galėtų sėkmingiau tartis, 
tai atominio bei raketinio gink
lavimo apribojimas. Šioje sri
tyje abieių kraštų pajėgos ga
linčios būti maždaug lygios, 
taigi ir deryboms kelias atvi
ras. Šia proga stebėtojai pa
žymi, kad sovietai savo rake
tinę apsigynimo sistemą (gran 
dinę) esą sukūrę tik aplink 
Maskvą ir nesą apsisprendę, 
ar ją visame krašte statyti, 
ar ne. Daug reikšmės čia tei
kiąs ir ekonominis motyvas:
raketinės sistemos plačia prasy-
me statymas siaurintų Soviet’ 
kitų būtinų reikmenų gamy
bą.

Ir jAV-bėse raktinė gyny
bos sistema tebesanti studijuo 
jama. Tiesa, prezidentas John- 
sonas jau buvęs apsistojęs prie 
vadinamos “retos” Sentinel 
sistemos. Tačiau jos projektas 
buvo smarkiai kritikuojamas 
ir nebuvo aišku, ką šiuo rei
kalu darys Nixono vyriausy
bė. Pagaliau naujasis krašto 
apsaugos sekr. Melvin R. Laird 
po ilgesniu svarstymų pareiš
kė. kad ji burianti tęsiama, jos 
Įrengimai būsią statomi toliau 
nuo tirštai apgyventu vietovių. 
Tačiau nesą didesnių vilčių, 
kad šie brangūs Įrengimai vi
siškai apsaugotų Ameriką nuo 
Sovietų Sąjungos raketų, nors 
neabeiotinai gintų kraštą nuo 
kinu raketinių sviedinių. Kita 
proga Laird pareiškė, kad to
kia gynimosi sistema nesanti 
labai populiari.

Vargiai atominės bombos, 
raketos ir kiti Įrengimai popu
liarūs ir Rusijoje, nes jų van
denilio bombos tėvas Andrėj 
D. Zaeharovas savo 1968 m. 
memorandume pareiškė, kad 
atominis karas esąs negalimas 
— jis būtų visuotinė savižudv- 
bė. Panašiai galvoja ir JAV 
ekspertai, sakydami, kad to
kio karo metu JAV ir Sovietų 
gyventoju skaičius sumažėtų 
pusiau. Paskutinės žinios sa
ko, kad Sovietai savo raketi
nių Įrengimų aplink Maskvą 
darbus sustabdė.

*
Jeigu dar galimas šioks toks 

JAV - Sovietų Sąjungos tari
masis, tai vangu ar galimas 
susitarimas. Ypač sunkiai bū
tų vykdoma nusiginklavimo 
kontrolė, jeigu ji ir būtų su
tarta ir pasirašyta. Abudu par 
taleriai čia jau nėra lygioje pa
dėtyje, kai gyvenimo praktika 
rodo, kad rusai niekad nesu
tiko ir vangiai jau kada su
tiks Įsileisti į savo kraštą kitų 
valstybių karinius stebėtoius. 
Visuomet yra pavojus, kad, 
sakysime, JAV atomiškai nu
siginklavus, rusai dar Įstengtų 
dalį savo atominių pajėgų nu
slėpti ir jomis vėliau galėtų 
savo priešą užmušti. Amerika, 
ačiū Dievui, jau gerai pažįsta 
komunistus, o naujasis prezi
dentas apie juos ypatingai ge
rai žino. Taiigi ir didesnio pa
vojaus šioje srityje nėra. Tie
sa, gali vykti derybos, gal bus 
paleista daugybė propagandi
nių šūkių iš rusų pusės, kaip 
savo laiku N. Chruščiovas bu
vo daręs, tačiau nesimato, kad 
iš tokių derybų pasauliui bū
tų apčiuopiamesnės naudos. 
Paskutiniu metu bekylanti nau 
ja Berlyno krizė, reikia many
ti, santykius dar paaštrins. 
Taigi ir tarimasis, jeigu jis į- 
vyktų, negalės atnešti susita
rimo. b. kv.

parūpina pakankamai, nors kitų 
prekiij ir trūksta. Ir kartojasi tokie 
Įvykiai, kaip šis, aprašytas “Tie
sos” Nr. 30 (vasario 5 d.):

“Įmonėje tai buvo neįprastas at
sitikimas: į darbą neatėjo beveik vi- __ c ___ «
si saviveiklininkai. O pasirodžiusie-1 šeimą—tėvą, motiną ir dvi-dukteris. Tuoj:aš-paklausiau

Vasario 16-sios minėjime Chicagoje invokaciją kalba tėvų marijonų provineioias aun. dr. V. Rimšelis.
Nuotr. V. Noreikos

z"

KO II VATIKANO SUSIRINKIMAS NORĖJO
Šv. Tėvo Pauliaus VI kalba apie atsinaujinimą

“Aggiornamento” prasmė

U

Šių metų sausio 15 d. popie
žius Paulius VI savaitinėje au
diencijoje aiškino tikintiesiems, 
koks buvo pagrindinis II Vati
kano susirinkimo tikslas.

“Ką tik prasidėję civiliniai 
metai iššaukia mūsų lūpose se
ną linkėjimą: Naujieji metai 
teatneša naują, gyvenimą! Šis 
linkėjimas išreiškia bendrą ir 
būdingą modernaus žmogaus, 
juo labiau krikščionio, troški
mą. Naujumas yra dabartinio 
gyvenimo rūbas. Kai po žiemos 
visa augmenija tarsi atgimsta 
iš naujo ir visa atsinaujina gy
vu ir žydinčiu gyvybės prasi
veržimu, taip ir mūsų laikai reiš 
kia istorinį didelių pasikeitimų 
ir gilaus atsinaujinimo laiko
tarpį, pasiekianti kiekvieną gy
venimo formą- idėjas, papro
čius, kultūrą, Įstatymus, ekono
minio ir kasdieninio gyvenimo 
lygį, žmonių santykius, indivi
dualinę ir kolektyvinę sąmonę, 
pagaliau ir visą visuomenę. Jau 
esame gu^įgyvęnę su šiuo didin
gu transformacijoFreiškiniu, ku 
ris paliečia visus dalykus, visas 
priemones, visus asmenis, visas 
institucijas. Ir visa tai vyksta 
tokiu greitu ir visuotiniu būdu. 
kad visi jaučias’ įtraukti ir pa
grobti nesulaikomos srovės, ku
ri lyg upė vis is užlie ja ir neša 
pasroviui. Reikia pabrėžti, kad 
dabartinė karta yra tarsi ap-

ji atrodė kaip nesavi. Cecho meis
tras neprileido jų prie staklių, o 
pasiuntė išsimiegoti.

— Kur jūs šitaip nusigėrėti
— Vakar koncertavome kolūkio 

ataskaitiniame.
Pasirodo, susirinkimas truko tik 

pusantros valandos, o girtuokliavo 
ligi ryto. Sako, toks jau paprotys.. 
Gaila, niekas nepaprieštaravo, ne
pataisė. O juk paprotys labai blo
gas.”

J.Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

18
— Tu galvoji — panelė Traube? Gal būt, tai yra 

klaida, gal tu susitikai visai kitą merginą.
— Ne, ne, nebijok, aš susitikau tikrąją Marthą 

Traubę, — patikino Vytautas, — ji žino viską apie tave, 
ji pasakė kas reikia, tačiau ji vistiek man yra galvosū
kis.

— Koks galvosūkis?
— O taip, galvosūkis. Dabar klausyk, kaip buvo. 

Aš pasiekiau krūmus, kaip buvome susitarę. Ten apieško
jau visus kelmus ’r nieko peradau. Tada tuoj pasukau 
kaimo link. Įėjęs i pirmą namą paklausiau, kur gyvena 
Traube, bet paklausta senyva moteris pasakė, kad ji nie
ko nėra girdėjusi apie panelę Traubę, kadangi visoj a- 
pylinkėj tokio vardo nesą.

— Tai juokinga, tai neįmanoma, — pertraukė Do
naldas, — ji man sakė, kad ji esanti Martha Traube, 
graži, vidutinio ūgio mergina. Su ja buvo ir kita mer
gaitė, truputi jaunesnė, laukusi tuo pačiu metu ant ke
lio.

— Klausyk, Donaldai, dar aš nebaigiau savo istori
jos. Tada aš paklausiau vokietes, kur gyvena ponas 
Gunz, ir moteris mane palydėjo ligi gretimo namo. Aš 
įėjau į valgomąjį ir radau ten vakarieniaujančią visą

svaiigusi šiomis atmainomis: jas 
vadina pažanga ir jose dalyvau
ja, dargi bendradarbiauja su 
jėga ir entuziazmu, dažnai be 
jokių rezervų. Sako, kad praei
tis turinti būti užmiršta, tradi
cijos w nutrauktos, papročiai at
mesti. Dargi pastebimi ženklai 
nekantrumo, netolerancijos ten, 
kur yra dar tam tikro pasto
vumo, tam tikro neskubėjimo, 
kad išvengus ar sulaikius vie
name ar kitame sektoriuje pa
keitimus. Norima visa apibend
rinti, manoma, kad pasikeitimai 
turi būti visuotiniai, tikima, kad 
jie yra būtini, naudingi ir ne
ša laisvę. Taigi visur kalbama 
apie revoliuciją visame, visose ' 
srityse. Šiandien visur šaukia
ma apie reikalą nesutikti, pasi
priešinti, prieštarauti, dažnai ne 
pateikiant tam nei motyvų, nei 
tikslo. Nauja visur ir visame 
turi būti nauja. Visa statoma 
po klaustuko ženklu, visa turi 
būti paversta krize.

Kadangi daugelis dalykų iš 
tiesų yra reikalingi pataisų, re
formų, atnaujinimo ir kadangi 
kiekvienas žmogus yra įsisą
moninęs savo trūkumais, kurių 
yra pilnas jo gyvenimas, be to, 
dėl nuostabios galimybės pasi
gaminti priemonių ir naujų bū
dų savo. egzistencijai palaikyti, 
jis lieka neramus. Jį apima sku 
botumas, jį svaigina tempas, 
dažnai tikras pamišimas jį apsė
da Tada jis ima viską griauti, 
naikinti (štai visuotinis viskam 
nasinripšinimo motyvas) su ak
lu tikėiimu, kad naujoji tvar
ka (pats žodis irgi yra senas), 
naujasis pasaulis, nauja dar ge
rai nesuvokta ateitis fatališkai 
turi įsigalėti.

Štai šių laikų galvosenos te
lpa, tapusi viešosios opinijos ob 
jektu, istorine tikrove. Toks y- 
ra šių dienų gyvenimas.

Ne mūsų uždavinys pasiprie
šinti visiems tiems prieštaravi
mams, visam tam atsinaujinimo
siekimui, kuris dėl daugelio prie I n™as' _kurio n°rėjo suririnki-
žasčių ir tam tikrose formose 
yra teisėtas ir reikalingas. Ta
čiau ėst modus in rebus (visa
me turi būti tam tikra tvarka) 
— visam turi būti saikas ir ri
bos. Pats reikalas tačiau yra 
realus. Primename jums kitą 
pastangą, kuris, be istorinio- 
kultūrinio - socialinio momento, 
didina mumyse ir naujais mo
tyvais pateisina naujo gyveni
mo troškimą. Tai paskatas, rei
kalingas moderniam žmogui, 
ypač Bažnyčios sūnui po susi
rinkimo. Kad susirinkimas tu
rėjo ir tebeturi savo galutiniu 
tikslu ir siekimu atnaujinti vi
są Bažnyčią (cfr. Optatam to
rius, Lumen gentium, 4, 15, U- 
nitatis redintegraitio, 6) ir visą 
žmogiškąją veiklą net ir pro- 
faninėje srityje (cfr, Gaudium 
et spės, 43) yra tiesa, kuri at
sispindi iš kiekvieno susirinki
mo dokumento ir paties susirin
kimo fakto. Čia ir yra klausi
mas, ar mes gerai esame Įsigi
linę į šj pagrindini to didžiojo 
įvykio (susirinkimo) tikslą. Jis 
irgi reikia Įskaityti į pagrindi
nį modernaus pakeitimo ir mū
sų istoriško laikotarpio dina
mizmo šaltinį. Jis taipgi siekia 
atsinaujinimo. Bet kokio atsi
naujinimo ?

Pašaukimas j autentišką 
krikščionybę

Atsakymas yra sudėtingas, 
nes daug yra sričių, kuriose 
atsinaujinimas turi būti reali
zuotas. Šis daugiaropumas ir 
sudėtingumas davė progos sa
vavališkam aiškinimui, pagal ku 
rį susirinkimas siekęs krikščio
niškąjį gyvenimą įlieti į profa
niškąjį pasaulį, nurodęs vad.

apie panelę Traubę. bet niekas jos nežinojo.
— Tai keista, Vytautai.
— Tačiau viena iš mergaičių, ta vyresnioji, žiūrė

jo į mane įtartinai, — pasakojo Vytautas. — Kai aš 
paminėjau Traubę vardą, ji paraudonavo ir susimai
šė. Iš kitos pusės gi tėvai ją vadino Charlotte

— Nę, Vytautai, ji man pasakė aiškiai, kad ji Mar
tha, bet ne Charlotte. Gal tu įėjai ne į tuos namus?

— Nieko nesakyk, aš radau tikrus namus, kurių 
reikėjo. Taigi po to pokalbio aš palikau Gunz namus ir 
išėjau. Buvo gerokai tamsu, kai aš, pasiekęs lauko kelią, 
staiga išgirdau, kad kažkas mane vejasi. Aš sustojau ir 
pamačiau mergaitę, skubančią į mane.

— Taip, ir kas?
— Taip ta pati mergaitė, kurią vadino Charlotte. 

Po ilgesnio pasikalbėjimo ji man paaiškino, kad ji esan
ti Martha Traube ir patikino, kad žino, kur tavo unifor
ma.

— Ir kas gi yra ta mergaitė? Ar Gunz ar Traube?
— Neturiu supratimo, bet aš tikiu, kad ji yra ta pa

ti, kurią tu man sakei surasti. Ji žinojo tavo vardą ir pa
vardę.

— Bet kaip ji atrodė?
— Sunku pasakyti, nes per tokį trumpą laiką ne

buvo progos kada įsižiūrėti. Vėliau, kai ji atėjo į lau
ką, buvo tamsu. Bet aš puikiai prisimenu, kad tai buvo 
graži mergina Antroji mergina, jaunesnioji, buvo graži 
taip pat.

— Kokios buvo jos akys?
— Aš neturėjau progos įsižiūrėti į akis.
— Kokios spalvos plaukai?
— Ji buvo blondinė.
— Taip, ji buvo blondinė. Aš galvoju, kad tai ta

pati-mergina, kuri-man-atnešė civilius drabužius. Bet

horizontalinės religijos gaires 
ir orientaciją, pagal kurią reli
gija turinti būti nukreipta ne į 
aukščiausiąją ir pirmąją Meilę, 
ne į Dievo garbinimą, o tik Į 
meilę ir pagarbą žmogui. Pagal 
tokius susirinkimo minties aiš
kintojus, pagrindinis ir lemia n
tis teologinės minties kriteri
jus esanti pastoralinė veikla, 
siekimas ir, skelbimas įsivaiz
duotos ir nesuprantamos “su- 
sirinkiminės respublikos” ir pa
našia:. Taip atrodo bandymas 
pritaikyti “aggiornamento” į- 
vairiose katalikiškojo gyvenimo 
srityse, dėl ko iki šiol vyksta 
diskusijos, pritaikymo eksperi
mentai. Ypačiai ii daug kalba
ma apie Bažnyčios santvarką 
(struktūrą) su ne visada są
moninga mintimi atmesti pa
grindus, kuriais remiasi Bažny
čios santvarka ir tuo būdu su
daryti pavojų, jei toji santvar
ka būtų pakeista ar sugriauta. 
Reikia pabrėžti, kad daugelio 
susirūpinimas atsinaujinimu nu 
krypo Į išorinę bažnytinio rū
mo transformaciją ir skleidimą 
priekaištų dėl reformos būdų 
ir dvrsios, o užmirštama tas pa
grindinis ir esminis atsinauji-

mus, būtent moralinis, asmeni
nis, išvidinis, tas, kuris turėjo 
atnaujinti Bažnyčią jos pas- 
lapi'es supratimu, jos ryšio su 
Kristumi tamprume, jos gaivi
nimu Šv. Dvasios jėga, jos na
rių brolišku ir hierarchišku ry
šių, jos misija pasaulyje, jos 
antžemiška paskirtimi, dėl ku
rios Bažnyčia yra keliauninkė, 
neturtėlė ir vadovė laiko tėkmė
je. “Kiekvienas Bažnyčios atsi
naujinimas, kaip teisingai sako 
dekretas apie ekumenizmą (n. 
6), esmėje yra sustiprinimas jos 
pašaukimo”. O einant nuo bend 
rinio į asmeninį kiekvieno žmo
gaus uždavinį, priduria: “Nė
ra tikro ekumenizmo be vidi
nio pasikeitimo”.

Brangieji Sūnūs, mes norime 
pakviesti visus pasvarstyti ir

|ift,

Izraelio kariai manevruoja Judean dykumoje Vidu
riniuose Rytuose padėtis vis dar tebėra Įtempta.

aš negaliu suprasti, kodėl jie ją vadino Charlotte. Trum
pai, ji man padarė labai malonų įspūdį. Ir ji nėra šaip 
sau mergina. Ji atrodė labai išsimokslinusi ir ambicin
ga. Aš galuoju, kad ji yra iš kokios aukštesnės visuome
nės klasės. Ir štai kas dar, ji man priminė mano merginą 
Peggy. Aš tau pasakojau apie puikią merginą iš Penn- 
sylvanijos. Ji atrodė, kaip Peggy sesuo.

— Ir dar kita mįslė, Donaldai?
— Na?
— Ji klausė manęs mano vardo, paklausdama, ar 

aš nesu Rudolfas.
— Rudolfas? — Donaldas raukė kaktą, — tikrai 

geista, tai kažkoks neišaiškinamos rūšies romanas.
— Taigi, po to ji nuėjo. Bet šiaip ar taip ji gana į- 

domi mergina.
— Ne, Vytautai, ji man mįslė taip pat. Aš suži

nosiu, kas ji yra, bet kiekvienu atveju reikia laukti, kol 
baigsis karas. Ji pagavo mano akį iš pirmo žvilgsnio, 
taip ji yra puiki. Ji man patinka.

Buvo arti vidunakčio. Vaikai miegojo, abi moterys 
taip pat ruošėsi nakties poilsiui. Tik Vytautas ir Donal
das vis dar sukiojo radiją nuo vienos stoties prie kitos. 
Netoli miesto griaudė tai vienur, tai kitur patrankos.

Kažkas pabaladojo į duris. Vytautas davė ženklą 
Donaldui tuoj eiti į virtuvę. Kai Donaldas dingo, Vy
tautas lėtai nuėjo atidaryti durų.

— Boleslavai, tai tu čia. Kas atsitiko?—Vytautas bu 
vo nustebintas.

Dabar Milda, jos motina ir Donaldas atėjo iš vir
tuvės pasitikti svečio.

• (Bus daugiau) "

apmąstyti šį pagrindinį susirin
kimo tikslą: mūsų visų vidinę 
ir moralinę reformą. Ar esame 
įsitikinę, kad susirinkimo bal
sas palietė ir mūsų sielas, lyg 
švelnus vėjelis, kad jis yra ir 
mūsų asmeniškas pašaukimas? 
Ar esame tikrai krikščionys, tik
rai katalikai, tikrai gyvi ir veik 
lūs Kristaus mistinio Kūno — 
nariai? Ar supratome, kad su
sirinkimas yra kiekvieno mūsų 
pašaukimas į autentišką krikš
čionybę, į damą tarp tikėjimo, 
ir gyvenimo, į meilės vyk- 
dimą širdimi ir darbais? Ar 
mes įsigilinome į tuos kil
nius, bet drauge taip paprastus 
susirinkimo žodžius, kuriais ra
gina mus būti tobulais ir šven
tais Kristaus sekėjais visose 
gyvenimo sąlygose, kokiose be
būtume (cfr. Lumen gentium, 
40) ? Tą pat kartoja ir šv. Pau
lius: “Kad gyventumėm nauju 
gyvenimu” (Rom. 8,4). Štai 
prasmė naujųjų metų linkėji
mo: kad naujas gyvenimas bū
tų daugiau tobuias, daugiau 
krikščioniškas”.

Išvertė dr. J. Vaišnora, MIC

ŠV. TfiVAS APIE TAIKA

Popiežius Paulius VI-sis, pra
sidėjus Paryžiuje tiesioginėm 
taikos deryboms karui Vietna
me užbaigti, kalbėdamas 15.000 
tikinčiųjų, susirinkusių šv. Pet
ro aikštėje, pabrėžė, kad norint 
pasiekti garbingos ir pastovios 
taikos, kuri respektuotų abiejų 
pusių laisvę ir teises, reikia 
aukščiausių dorybių: išminties, 
švelnumo, nuolaidumo ir kan
trybės, bet ypatingai meilės, 
kuri moka mylėti net priešus, 
pagal Kristaus evangelijos rei
kalavimus. šventasis Tėvas, iš
kėlęs didžias sunkenybes taikos 
derybose, ragina visus karš
tai melsti Aukščiausiąjį savo 
malone palengvinti tikrosios 
taikos įgyvendininją pasaulyje.
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TIKIME LIETUVOS PRISIKĖLIMU
Lietuviškoji Chicaga atšventė Vasario šešioliktąją

Lietuvos laisvės reikalų mes 
niekad nepamirštame: su jais ke
liamės ir gulame, o ir naktimis 
dažnai paliktąją žemę sapnuojam. 
Bet Vasario 16 yra ta diena, ku
ria savo dvasinį pakilimą ir drau
ge skausmą sutelkiame. Taip bu
vo ir šiemet Chicagoje, kur ši 
šventė buvo įvairiais būdais at
žymėta.

Šventės išvakarėse (11.15) pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės, padedant vainiką prie pa
minklo Jaunimo centro sodelyje. 
Kalbėjo Daina Danilevičiūtė, a- 
peigas pravedė mjr. P. Šeštakaus
kas.

Meldėsi už Lietuvos laisvę

Už pavergtosios Lietuvos lais
vę melstasi gal visose liet. kata
likų ir evangelikų bažnyčiose.

Centrinės pamaldos buvo erd
vioje .Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje 10 vai. ryto. Šv. Mišias 
celebravo vysk. Vincentas Briz- 
gys, tėvų marijonų provinciolui 
kun. dr. V. Rimšeliu) ir kun. A. 
Stašiui asistuojant. Jaudinantį 
pamokslą pasakė kun. Kazimie
ras Barauskas, iškeldamas klau
simą, ar verta minėti pralaimėtą 
laimėjimą — nepriklausomybę. 
Atsakymas buvo teigiamas. Ne- 
prik. metais buvo padėti tvirti pa
grindai mūsų krašto kultūrai ir 
ekonominiam gyvenimui, tauta 
paruošta naujiems bandymams. 
Jeigu senąją rusų okupaciją bū
tų iš karto pakeitęs rusiškasis 
komunizmas, šiandieną mūsų 
tautos tautine prasme nebebūtų. 
Dabar gi ji kovoja ir todėl mū
sų prisikėlimo viltis nėra tuščia. 
Pavergtųjų tautų laisvės troški
mas ir yra dabartinės kom. Rusi
jos imperijos silpniausia vieta.

Šv. Mišių metu religines gies
mes gražiai giedojo “Dainavos” 
ansamblio choras, vad. P. Armo- 
nas, solistai J. Armonienė ir Vyt. 
Radys. Erdvi bažnyčia, it puiki 
katedra, buvo pilnutėlė mūsų 
tautiečių. Kaip paskutinė malda, 
nuskambėjo Tautos himnas. 
Marųuette Parko Švč. M. Mari

jos parapijos bažnyčioje konce- 
lebracin.es šv. Mišias atlaikė kle
bonas prel. V. Černauskas, o pa
mokslą pasakė kan. V. Zakaraus
kas. Bažnyčia buvo pilnutėlė pa- 
rapiečių, atvyko jaunimo or-joS 
(skautai, ateitininkai) ir kt. su 
vėliavomis. Panašiu būdu mels
tasi Šv. Antano bažnyčioje Cice
ro, III., Šv. Jurgio bažnyčioje Brid- 
geporte ir kitose bažnyčiose bei 
koplyčiose.

Evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijoje pamaldas atlaikė ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. A. Trakis. Panaši mal
dų tvarka buvo ir Ziono liet. e- 
vangelikų liuteronų bažnyčioje, 
kur klebonas yra kun. J. Pau- 
peras.

Iškilmingas aktas

Pagrindinė minėjimo dalis, 
ALTos Chicagos skyriaus suruoš
ta, įvyko Marijos aukšt. mokyk
los salėje ir susidėjo iš dviejų da
lių: oficialiosios ir meninės. Mi
nėjimą atidarė ALTos Chicago 
skyr. pirm. Alg. Pužauskas. Da
riaus — Girėno ir Don Varno 
postų vadovams komanduojant, 
buvo įneštos vėliavos ir sugiedo
tas Amerikos himnas. Tik per 
kažkokį neapsižiūrėjimą (o jis 
įvyksta beveik kiekvienais me
tais), liet. or-jų 11 vėliavų, įs
kaitant ir savanorių-kūrėjų vėlia
vą, prieš giedant Amerikos him
ną nebuvo užkeltos ant scenos, 
kaip kitos 5 vėliavos ir turėjo lai
kytis salės šone nuošaly. Oficia
li dalis pradėta invokacijomis, 
kurias paskaitė marijonų provin- 
ciolas kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
ir evang. liuteronų gen. superin
tendentas kun. S. Neimanas. E- 
lena Bradūnaitė perskaitė Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo aktą.
Gubernatorius R. Ogilvie žodis.

Visiems susirinkusiems maloni 
staigmena — Illinois valstijos gu
bernatoriaus Richard Ogilvie į

lietuvių šventę atvykimas. Susi
rinkimo dalyviams jį pristatė Val
das Adamkus, pažymėdamas, 
kad vien tik šio aukšto svečio 
atėjimas į lietuvių šventės minė
jimą parodo, kad jis palaiko Lie
tuvos laisvės bylą. Drauge jis iš
kėlė gubernatorių, kaip didžiulį 
kovotoją už žmoniškumą ir pa
vergtas tautas.

Gubernatorius Richard Ogil
vie pasakė, kad jau prieš rinki
mus jis domėjąsis Lietuvos reika
lais, buvo pažadėjęs pas juos at
vykti ir dabar esąs paveiktas lie
tuvių patriotizmo Lietuvai ir A- 
merikai ir kad ateityje visur pa
laikys Lietuvos laisvės bylą. 
Aukštojo svečio kalbą susirinku
sieji palydėjo gausiais plojimais.
Pirmininkaujančiam pasiūlius, 

pagerbtas neseniai miręs Vasario 
16 d. akto signataras ministeris 
Petras Klimas. -

Gert. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis savo žodyje iškėlė faktą, kad 
Sovietų Sąjunga nesilaiko Jungt. 
Tautų chartos nuostatų, paverg
dama laisvę mylinčiam tautas. 
Prieš Sovietus jis iškėlė JAV-bes, 
kurių vadai, jų tarpe ir dabarti
nis prezidentas R. Nixonas, yra ! 
pabrėžę, kad rusai sulaužė tarpt. ' 
teisės nuostatus, pavergdami Lie
tuvą, Latviją, Estiją. Ir dabarti
nis valstybės pasekretorius Ro
gers yra iškėlęs Sovietų nusikal
timus. JAV ir kitos laisvosios tau
tos smerkia Sovietų agresiją. Lie
tuviai išeiviai turi nuolat budė
tų kad Lietuvos byla nebūtų ma
rinama.

Iš New Yorko atvykęs VLIKo 
pirmininkas dr. J.K. Valiūnas bu
vo pagrindinis minėjimo kalbė
tojas, padaręs dabartinės Lietu
vos būklės įvertinimą (jo kalbos 
mintys bus paskelbtos atskirai).
Priimtos rezoliucijos, smerkian

čios sovietinę okupaciją.
Meninė dalis

Meninėje minėjimo dalyje pa
sirodė solistė Prudencija Bičkie- 
nė, išpildžiusi tris dainas; “Lie
tuvą”, Maldą iš op. “Tosca” ir 
liaudies dainą “Oi, laukiau”. Pe
tro Armono vedamas “Daina
vos” ansamblis jau 16-ą kartą 
talkininkavo Vasario 16 d. mi
nėjimo ruošėjams, vienas ir su 
sol. P. Bičkiene išpildydamas 5 
liet. muzikų kūrinius. Akompa
navę Alvydas Vasaitis. Visą me
ninę programą gražiai pravedė 
Elena Bradūnaitė, protarpiais į- 
pindama mūsų iškiliųjų poetų 
eilėraščių ištraukų. Minėjimo 
programa baigta Lietuvos him
nu.

Kiti Vasario 16 minėjimai 
Chicagoje

Trumpus bet nuotaikingus mi
nėjimus vaikams ir jų tėvams pa
mokų metu ar atskirai suruošė! 
visos lituanistinės aukštesniosios, 
žemesniosios ir kai kurios liet. pa
rapinės mokyklos, įvairios orga

nizacijos savo susirinkimų metu. 
Vasario 16 pakili nuotaika buvo 
apėmusi lietuvių šeimas, preky
bines įstaigas.

Nepriklausomybės šventę pa
minėjo “Margučio” ir Sofijos Bar 
kaus šeimos radijo programos. 
Pastaroji pateikė chicagiškiams 
ir apylinkės klausytojams malo
nią staigmeną — puikų lietuviš
kos prozos, poezijos ir dainų py
nę — muzikinį montažą “Kai 
Lietuva prabyla”. Tai Clevelan- 
do liet. radijo valandėlės pasta
tymas, kurį paruošė poetai A. 
Nyka-Nyliūnas ir J. Blekaitis, da
lyvaujant solistei Stempužienei, 
aktoriui P. Maželiui ir kitiems 
menininkams.
Vasario 16 Lietuvių televizijoje

Labai įspūdingas šventės mi
nėjimas T. Siuto pastangomis bei 
rūpesčiu perduotas 8,30 vai. vak. 
per 26 kanalą. Skambant “Lie
tuviais esame mes gimę” giesmės 
žodžiams ir kitoms liet. meliodi- 
joms, pro žiūrovų akis praėjo gra
žiausi Lietuvos žemės vaizdai. Y- 
pač įdomios filmų ištraukos iš 
1939 m. Lietuvos kariuomenės 
žygio i Vilnių, parodyta ir daug

Roseland, III.
Vasario 23 d., sekmadienį, Vi

sų Šventųjų parapijos bažnyčio
je ir po pamaldų salėje, 10801 S. 
State St., LB apylinkės valdybos 
rengiamas nepriklausomos Lietu 
vos valstybės atkūrimo 51 metų 
sukakties minėjimas. Minėjimo 
pradžia 9:45 vai. bažnyčioje. Sv. 
Mišias Lietuvos intencija atna
šaus kun. Anatolijus Stanevičius. 
Sv. Mišių komentavimą skaitys 
ir dienos temai pritaikintą pa
mokslą pasakys kun. Cesius Aug 
lys. Gros mūsų iškylieji meninin 
kai. Petras Armonas violončele, 
Povilas Mariukas smuiku ir Man 
igirdas Motekaitis vargonais.

Antroji bažnytinė rinkliava 
klebono kun. Prano Lukošiaus, 
kaip ir kiekvienais metais, yra 
skiriama Lietuvai laisvinti.

11 vai. r. salėje vyks iškilmin
gas aktas. Invokaciją skaitys kun. 
A. Stanevičius. Bus žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę pagerbimas. Pa
grindinę kalbą pasakys žinomas 
politinių žinių komentatorius žur 
nalistas Gediminas Galva. <

Meninėje dalyje dalyvauja vie 
tos lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami vedėjos Mari
jos Peteraitienės, sol. Janina Ar
monienė, Iz. Motekaitienės dain. 
stud. mokinys tenoras Juozas A- 
leksiūnas, mūsų visuomenės mė
giami muzikai: Petras Armonas, 
Povilas Mariukas ir Manigirdas 
Motekaitis. Jis akompanuos ir 
solistams.

Didžiosios šventės minėjimo 
mūsų programa bus kondensuo
ta, išskirtinai graži ir nuotaikin
ga. Programos 1-mą dalį praves 
apyl. pirm. Br. Macevičius. Me
ninę dalį — stud. Valerija Spar-

šiurpių II pasaulinio karo vaiz
dų, kurių dauguma vyko Lietu
vos žemėje. Pabaigoje buvo iš
reikšta viltis Lietuvai atgauti lai
svę. Ši Vasario 16 d. programa 
buvo bene geriausiai paruošta iš 
visų mūsų jaunos televizijos pa
statymų, užsipelnė žiūrovų dide
lį dėmesį ir buvo visų čikagiečių 
labai teigiamai įvertinta. Beje, 
jos techniškas lygis jau lyginti
nas su geromis amerikiečių pa
našios rūšies programomis.

Vasario 16 šventė Chicagoje 
atšvęsta labai gražiai ir įspūdin
gai ir tai yra didelis visų lietu
vių bei jų organizacijų nuopel
nas.

Vasario 16 amerikiečių tarpe
Amerikos visuomenė ir didžio

ji jų spauda taip pat atkreipė dė
mesį į lietuvių tautinę šventę. 
Chicagos miesto burmistras Ri
chard Daley išleido specialią pro 
klamaciją. Didžiulis “Sun Ti
mes” dienraštis atspausdino ge- 
ner. konsulo dr. P. Daužvardžio 
laišką. “Chicago Tribūne” 11.17 
laidoje paskelbė platų rašinį “O- 
gilvie Hails Independence of Li- 
thuania”, pažymėdamas, kad a- 
pie 100,000 Chicagos lietuvių 
šventė savo tautinę šventę ir rei
kalavo, kad sovietai iš Lietuvos 
pasitrauktų. Laikraštis taip pat 
iškėlė faktą, kad šventėje daly
vavo pats Illinois valstybės gu
bernatorius ir pasakė atitinkamą, 
kalbą. Apie Vasario 16 d. šven
tę rašė ir kiti amer. laikraščiai.

b.kv.

Lietuvių atstovai įteikia Illinois gubernatoriui R. Ogilvie simbolinę 
dovaną. Gubernatorius lankėsi Lietuvos nepriklausomybės minėjime 
ir pasakė kalbą. Iš kairės: Illinois gubern. R. Ogilvie, ALT Chicagos 
sk. vicepirm. Rimas Staniūnas, vicepirm. kun. Adolfas Stašys ir inž. 
Valdas Adamkus. Nuotr. V. Noreikos

VASARIO 16 MINĖJIMAI
kytė ir Valdemaras Sadauskas.

Visi Roselando ir apylinkės lie 
tuviai esate kviečiami šventės mi 
nėjime gausiai dalyvauti ir savo 
aukomis paremti mūsų tėvų že
mės laisvinimo darbą. Įėjimas vi 
siems nemokamas.

LB valdyba

Brockton, Mass.
Brocktono Liet. taryba Vasa

rio 16 d. minėjimą rengia vasa
rio 23 d. 10 vai. šv. Kazimiero 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios už žuvusiuosius dėl Lietu
vos laisvės. Visos organizacijos su 
savo vėliavomis dalyvauja pa
maldose.

Po pietų 3 vai. iškilmingas ak
tas ir meninė dalis parapijos sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasakys 
dr. Bal. Matulionis.

Meninėj daly pasirodys Bosto
no vyrų sekstetas, vadovaujamas 
komp. J. Gaidelio. Be to, progra
moj dalyvaus lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir parapijos miš
rus choras, vedįamas kun. Valka- 
vičiaus. TenkA pažymėti, kad ta
ryba ruošia specialius minėjimus 
per abi Brocktbno radijo storis, 
anglų kalba. Brocktono Liet. Ta
ryba, kuriai širiis metais vadovau 
ja veiklus lietuvis Br. Burba, kvie 
čia visus Brocktono bei apylinkių 
lietuvius šioje mūsų šventėje gau 
šiai dalyvauti.

C.

Mitchell Sharp, Kanados užsienių 
reikalų ministeris, skelbia, kad 
Stockholme Kanados ambasadai 
duodamos instrukcijos pradėti už- 
megsti geresnį ryšį su Raudonąja 
Kinija.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė
ti Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
premija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
iraeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
-nyga suteiks malonumo kiek- 
nenam, jaunam ir vyresniam, 

skaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 

e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jamę pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da- 

is.
Knygos kaina 2.00 dol., gau- 

ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

LRKSA išmoka savo nariams septintąjį 
dividendą

Lietuvių Romos Katalikų susi
vienijimo Amerikoje, direktorių 
tarybos nutarimu, 1969 metais' 
kovo mėnesi nariams bus išmo-' 
ketas iš eilės septintasis dividen
das. Dividendus gaus nariai, ku-Į 
rių certifikatai yra išduoti prieš į 
1967 metų sausio 1 d. ir kurie bu 
vo galėję 1968 m. lapkričio 30d.

Pažymėtina, kad nedaugelis 
fraternalinių organizacijų moka 
savo nariams dividendus, o Ka
talikų susivienijimas pirmoji lie
tuvių fraternalinė organizacija 
pradėjusi savo nariams dividen
dus mokėti .

Dividendų mokėjimą patikri
na Susivienijimo tvirta finansi
nė padėtis.

Taipgi pažymėtina, kad Kata
likų susivienijimas jau pavertė 
tradicija Kalėdų švenčių proga 
mokėti pinigines dovanas na
riams sulaukusiems 85 ir daugiau 
metų amžiaus. Praeitų Kalėdų 
švenčių proga tokios dovanos iš
mokėtos 106 nariams. Tas paro
do, kiek susivienijimo narių yra 
sulaukusių gilios senatvės.

Katalikų Susivienijimas turi 
moderniškai sutvarkytus certifi- 
katus pilnamečiams ir jauname- 
čiams; turi pašalpos skyrių šelp
ti narius ligų ir sužeidimų nelai
mėse, taipgi turi labdarybės fon
dą, šelpti suvargusius narius, 
našles ir našlaičius.

Į Katalikų susivienijimą pilna
mečiais nariais priimami nuo 16 
'metų amžiaus, o jaunamečiais 
nariais gali būti įrašomi nuo gi
mimo dienos iki 16 metų am
žiaus.

Apsidrausti galima $500 iki 
$25,000. Mokesčiai yra prieina
mi ir mažesni už kai kurių kitų 
fraternalinių ir komercinės ap- 
draudos kompanijų mokesčius.

Be to, susivienijimas teikia 
šias lengvatas: aplikantams įsto
jimo mokesčio nereikia mokėti: 
už sveikatos patikrinimą- egza- 
minaciją, kuriems tokia reika

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytoją Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO UENTEI.fi:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

o Certifikatų sąskaitos
Certifikatal išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
Colleg,» Bonus Savings
Home Mortgage Uoans
Home Improvement Uoans
Christmas Club
Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR fi - -

Pirmad.
Antrad
Trečiad

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M. -4:00 P.M. 
. .. Uždaryta visa d

linga, centras duoda iki keturių 
dolerių kredito; certifikatai įei
na galion nuo įmokėjimo pirmų 
mokesčių ir įregistravimo centro 
įstaigoje ir tokio nario mirties at- 
reju pilna apdraudos suma iš
mokama pašalpgaviui ar pašalp- 
gaviams.

Certifikatai turi tris pasirinki
mų vertės -išmokėjimą grynais, 
apmokėtą apdraudą ir pratęsto 
termino apdraudą.

Katalikų susivienijimas turi 
gražių nuopelnų ne tik savišal
pos srityje, bet ir tautiniais ir kul
tūriniais atžvilgiais. Dar carinio 
rėžimo laikais susivienijimas ko
vojo už lietuvių tautos teises pro
testais ir memorandumais; or
ganizavo pirmąsias lietuvių mo
kyklas Amerikoje ir leido reika
lingus vadovėlius. Aukomis rėmė 
Lietuvių švietimo įstaigos Ame-

— Vyrai mėgsta moterų draugi
ją, jų grožį, jų gyvenimą ir jų... 
tylėjimą.

Josephine Gilder

Viceprez. Agnew 20 m. amžiaus 
duktė pakviesta sekretore respub
likonų partijos kongrese vadovy
bės patarėjo Fisher sekretore.

4,669.82

10,741.57113,563.87 Į 16,663.99 120,069.29123.809.80
9,339.65 12,276.08’15,501.56119,044.56 ! 22,936.33! 27.211.19!

10,507.10! 13.8l6".59117,439.26121,425.13 125.803 37 i30,612.591

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
★ Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
♦ Cash checks and pay all 

family bills witb our spec’l
money order checks. No

V R S i
Ketvirtad. 
Penktad. 
Seštad. .

rlkoje ir Lietuvoje. Ir šiais laikais 
Katalikų susivienijimas nuošir
džiai remia Lietuvos išlaisvini
mo akciją.

Dėl to lietuviams vertėtų pir
moje eilėje statyti Katalikų susi
vienijimą jame apsidraudžiant 
ir čia apdraudžiant savo šeimų 
narius.

M. Z.

— Moteriške, moteriške, tu esi 
paguoda, pragaras, paslaptis ir tas 
kuris sako, jog tave pažįsta, yra ne
abejotinas kvailys.

Simone de Beauvoir

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

3.50
2.00
3.00
3.50

ARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. ■
II tom. •

III tom.
IV tom.

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

OF YOUR 
INVESTMENT

JOHN PAKEU, Prestdent

Ant visų knygelių 
sąskaitų

PATARNAVIMAS:
Service charge to members

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

lebracin.es
lebracin.es
UENTEI.fi


LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
PAGERBTAS BURMISTRAS 

YORTY

Rezoliucijoms Remti komite
tas sausio 25 Los Angeles Statler 
Hilton viešbutyje suorganizavo 
savo garbės nario Los Angeles 
burmistro Samuel Wm, Yorty pa 
gerbimą. Nors oras buvo nepa
lankus, tačiau į vakarienę susi
rinko apie 200 baltiečių, kurių 
tarpe aiškiai vyravo lietuviai. Ša
lia garbės svečio vietas prie sta
lo užėmė prel. J. Kučingis, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Los Angeles miesto tarybos na
rys (praėjusių metų Vasario 16 
proga Tarybos vardu pravedęs 
puikią rezoliuciją) Paul Lam
port, svečias iš Rochesterio prof. 
A. Klimas, latvių ir estų oficia
lūs pareigūnai ir Rezoliucijoms
Remtj Komiteto vadovybės žmo- ko Tiesa> LF sąrašuose su į000
nės. Programą pradėjo RRK pir
mininkas Leonardas Valiukas, 
maldą prieš vakarienę sukalbėjo 
prel. J. Kučingis.

Oficialioji dalis buvo pradėta 
trumpa, bet labai įspūdinga me
nine programa, kurią atliko solis 
tas Antanas Pavasaris, akompa
nuojant pianistei Raimondai A- 
peikytei. Rezoliucijoms Remti 
komitetas dėkingas abiem me
nininkam, kad lietuviškų reikalų 
labui abu atsisakė honoraro.

Trumpoje kalboje dr. A. Kli
mas padėkojo p-nui Yorty už ko
vos dėl Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių laisvės rėmimą. Lietu
vos laisvės rūpesčiai, kalbėjo jis, 
ir jį iš Rochesterio atvedė į Los 
Angeles mieste vykstančią dvie
jų dienų studijinę konferenciją. 
Toliau jis išvedė paralelę tarp 
Vietname kritusių 30,000 ameri
kiečių karių ir tiek pat laisvės ko
voje žuvusių lietuvių partizanų, 
kurie kovojo vienui vieni. Primi
nęs, kad Baltijos valstybių žmo
nės iki šiol tebesiilgi laisvės, dr. 
Klimas kvietė amerikiečius kovą 
už Baltijos kraštų laisvę paremti.

Tarsi atsakydamas į mūsų pro 
fesoriaus kalbą, burmistras Sa
muel Yorty, kalbėjęs paskutinis,

’ teigė, kad niekas negali sūhafkin 
ti laisvės troškimo. Baltai žino, 
ką laisvė reiškia. Laisvės besiil- 
gįs žmogus, net kartais ir nežino
damas ką daryti, nepraranda vii
ties.

Pasaulyje laisvę nori sunaikin 
ti rusai, Amerikoje — patys a-| 
merikiečiai, kalbėjo Yorty. Čia 
komunistų propaganda sėkmin
ga. Jie skelbia, kad negrai esą 
neturtingi, nes vykstąs karas Viet 
name. Negrų judėjimas komunis 
tų esąs infiltruotas, nes pasiprieši 
nimas prieš karą jungiamas su 
kova už negrų teises. Subversija 
gerai finansuojama, bet mūsų po 
litikai apie tai nekalba.

Burmistras stipriai kritikavo 
“ribotų tikslų” karo vedimą Viet 
name. Jei nebūtų galvoję apie ru 
sų galimas reakcijas, karas Viet
name jau senai būtų buvęs pa
baigtas.

— Man labai malonu jums 
kalbėti, — sakė Yorty — nes ži
nau, kad jūs tai suprantate. Pro
fesorius Klimas teisingai interpre 
tavo įvykius Indonezijoje. Dauge 
lis mūsų žmonių to negali su
prasti. Mat, nenorima matyti pa
vojaus iš rusų komunistų. Aš pa
žįstu gerai Nixoną ir tikiu, kad 
turėsime naują užsienių politiką 
Rusijos atžvilgiu. Nixonas gerai 
supranta komunizmą. Čia ir Bal 
tijos valstybių laisvės viltys.

Tarp dr. Klimo ir p. Yorty kai 
bų, burmistrą sveikino lietuvių, 
latvių ir estų atstovai, o taip pat 
Rezoliucijoms Remti Komitetas 
apdovanojo jį įgraviruota plokš
tele (plaųue) kaip vieną iš pir
mųjų, įsijungusių į kongresinių

Dalis svečių dr. ‘KK Gimbutienės pagerbime vasario 9 d. Santa Monicoje, Calif. Nuotr. L. Kanto

rezoliucijų sąjūdį.
Pagerbimo programai gražiai 

vadovavo Leonardas Valiukas, 
Rezoliucijoms Remti komiteto pir 
mininkas. Tą pačią dieną politi
nių studijų programoje jis kalbė 
jo apie svetimųjų talką Lietuvos 
laisvės kovoje. Šiame p. Yorty pa 
gerbime jis praktiškai parodė, 
kaip tie talkininkai yra laimimi.

Po programos puikioje viešbu
čio salėje vyko šokiai.
PIRMAS TŪKSTANTININKAS

Vienu kitu dalyku Californijos 
lietuviai gali ir pasididžiuoti, ta
čiau aukomis Lietuvių fondui y- 
ra toli atsilikę nuo kitų lietuvių 
kolonijų. Tiesiog sunku suprasti, 
kad turtingais žmonėmis gausi 
kolonija iki šiol neturėjo nė vie 
no Lietuvių fondo tūkstantinin-

yra kurti naujų, nežinomų pa
saulių vizijas, — savo pusėn Ro
mą traukė Elvyra Kavaliūnaitė.

— Šalčiau, tėvasl Cool it!.. Tu 
turi užčiuopti sviedinuką, įpulti 
į ravelį ir pradėt suptis, jeigu no
ri pradėt poezijoj kasinėtis, žmo
gau, — reikalą dar labiau kom
plikavo Vytas Marčiukaitis.

Supratau esąs repeticijoj to pa
ties beatbundančio “Antro kai
mo”. Negarbingai trauktis jau 
buvo pervėlu. Prisistačiau jūsų 
korespondentu ir trumpam poil
siui prisėdusius vaidintojus atsar
giai pradėjau klausinėti:

— Matau ne vieną mažiau pa
žįstamą veidą. Kur buvo dingęs 
“Antras kaimas” per tuos dvejis 
metus? Kas atsitiko su dauguma 
senųjų vaidintojų?

Romas Stakauskas. (dainuoja)
Jie išsiskirstė kur kas sau,
Tarnybas gavo, vedė jau...
Vytas Marčiukatis: (pritaria)
O jėrum, jėrum, jerum rum
O que mutacia rerum...
— Bet rimtai? Ir pradėkime 

nuo pradžios: Visų spėjusių 
“Antrą kaimą” užmiršti paslau
gai: kada, kodėl ir kokiais tiks
lais “Antra kaimas” susikūrė? 
Kokie žmonės jį sudarė? Kas ra
šė jų vaidinamus tekstus? Kiek 
kartų buvo pasirodyta? Kur? Ka
da?

R. Stakauskas: Pradžia, rodos, 
buvo Union Pięr vasarvietėje. 
Ten, bene 1963 m. vasarą, pir
mą kartą pralinksminom benuo
bodžiaujančius atostogautojus. 
Paskui, kada besueidavom krū
von Kazys Almenas, Rimas Vė
žys, va čia beesąs Rimas Cinką 
ir aš, kalba nukrypdavo apie len
gvesnio žanro scenos pasirodymų 
trūkumą. Dažnai lankydamiesi 
tuo pat metu iškilusios čikagiš- 
kės satyrinės grupės “Second Ci
ty” pastatymus pradėjom galvo
ti ir patys panašią grupę suor
ganizuoti. Iš jų, galima sakyti, 
“nugrajinom” pasivadinimą. Ir 
formatą tempėm ant to paties 
kurpaliaus. Tačiau šiaip stengė
mės viską savaip ir patys kurti.

Rimas Cinką: Pirmajame sąs-
___________ ______________ tate, be jau Romo suminėtų bu-

Didžiųjų pasitarimas. — Rezoliucijoms remti Komiteto pirm. Leonar- vo dar Saulius Grėbliūnas, Regi- 
das Valiukas (kairėje) pasitarimo metu su Los Angeles miesto meru
Samuel Wm. Yorty, kuris yra minėto komiteto narys. Anot Los An
geles miesto mero Yorty, Lietuvos byla turėtų būti tuoj iškelta Jung
tinėse Tautose ir ten tinkamai apginta. Nuotr. L. Kanto

dol. įnašu yra įtraukti T. T. Se
reikos, bet jie tą įnašą padarė dar 
prieš atvykdami į Los Angeles, 
nors jų suma ir įrašyta į Los An
geles kolonijos kvotą.
Pirmais tikrais kalifomiečiais 

tūkstantininkais šiomis dienomis 
tapo dr. Jonas ir Jadvyga Jusio- 
niai, ankstyvesnį įnašą pakėlę i- 
ki 1000 dol. Dr. J. Jusionis, nuo 
širdus vilnietis lietuvis patriotas,
Lietuvių fondo reikalais rūpinasi 
eilę metų. Daug valandų yra pra 
leidęs lankydamas tautiečius ir 
verbuodamas juos į Lietuvių fon 
dą. Ne tik gražiais žodžiais, bet ir 
dar gražesniu pavyzdžiu dr. Ju 
sionis kviečia kolonijos lietuvius 
jungtis į Lietuvių fondo narių ei 
les.

Kiek žinoma, baigiant Lietu
vos laisvės kovos metus, Vasario 
16 proga daug kas iš losangelie-
čių yra pasiruošę tapti Lietuvių vo mūzas įkvėpimo, nes jaunas, 
fondo nariais. Vajaus komitetas nepatyręs dar esi, — kalbėjo jis.
maloniai pasiruošęs bet kada pa 
tarnauti ir įnašus priimti. Va
jaus komitetui vadovauja “Lietu 
vių Dienų” redaktorius poetas B. 
Brazdžionis; kiti nariai — J. Ko
jelis, dr. J. Jusionis ir R. Dabšys 
— vicepirm., A. Pažiūrienė — 
sekret., Ž. Brinkienė — ižd., J. 
Motiejūnas, St. Paltus ir A. 
Skirius — nariai.

Kj.

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
J. Daumanto šaulių kuopos 

metinis susirinkimas įvyko vasa
rio 9 d., kuriame buvo apžvelg
ti praeitų metų nuveikti darbai 
ir šių metų numatyti uždaviniai.
Susirinkimui pirmininkavo teis. . P ,. . . , , T
Stasys J. Paltus, sakreto-iavo B. 1 s’>un8ai aakas'
QjeJa J- Bielskis daug prisidėjo darbu

ir lėšomis. A. Žmuidzinavičius 
įteikė dr. J. J. Bielskiui šaulio - 
rėmėjo ženklą ir padėkos raštą. 
Nuo įsteigimo J. Daumanto k- 
pos, konsulas aktyviai dalyvau
ja šaulių ruošiamuose parengi
muose, minėjimuose.

Šiais metais Šaulių sąjungai su 
kanka 50 metų nuo įsikūrimo, to 
dėl numatyta iškilmingai pami
nėti. Taip pat numatyta išskirti
nai paminėti iš šios organizaci
jos įkūrėja Vladą Putvinskį. Be 
to, šiais metais yra kuopos penk

metis, nuo įsikūrimo Los Ange-

Los Angeles burmistras Samuel Yorty kalba jam suruošto pagerbimo 
metu Statler Hilton viešbutyje. Kalbos klausosi (iš dešinės) L. Va
liukas, dr. Z. Brinkis, prel. J. Kučingis ir L. A. miesto tarybos na
rys Paul H. Lamport. Nuotr. L. Kanto

DARBYMETIS ANTRAME KAIME
Chicagos lietuvių jaunimo su

daryta satyros ir humoro grupė 
“Antras kaimas” trejetą metų sė
kmingai “skynęs laurus” ne tik 
užsienio lietuvių sostinėje, bet 
ir kituose “lietuviškuose” šito 
krašto miestuose staiga užsnūdo. 
Praėjo metai, praėjo kiti, ne vie
nas tautietis tuos savo linksmin
tojus jau ir pamiršti spėjo, tuo 
tarpu — vėl skelbimėliai apie 
naujas programas...

Aną vakarą užklupau juos ne
tikėtai. Pamačiau silpną šviesą 
Play House lange ir paspaudžiau 
durų rankeną. O durys atsidarė. 
Išmesiu stiklą alaus, pagalvojau, 
tačiau baras buvo uždarytas. Tik 
salėje ir silpnai apšviestoje sce
noje šešėliai šmėkčiojo ir šūka
vo. Akims apsipratus prie staliu
ko scenos kampe atpažinau ve
teraną antrakaimietį Romą Sta- 
kauską, apsuptą būrelio jaunų 
žmonių.

— Rašyk, poete, ir melski sa-

Bet, bet juk tu rimuo
ji!? Rimas apstulbina, supančio
ja, užgniaužia šventai garbingą 
poetinį užsimojimą, — į Romo 
ausį burkavo Rimas Cinką.

— Tėra tik dvi kolonos: Freu- 
das ir egzistencializmas, — pa
moką toliau vystė Virgis Smil- 
gys.

— Ne, vyruti, poezijos paskir
tis, jeigu ji iš viso paskirtį turi,

les mieste.
Kuopos susirinkimas išrinko 

garbės šauliu Lietuvos gen. kon
sulą dr. Julių J. Bielski, kuris y- 
ra nuo 1921 m. šauliu-rėmėju. 
Kai dail. A. Žmuidzinavičius bu 
vo tuo metu atvykęs į JAV rink-

Kadangi kuopa yra geografi-

na Stravinskaitė ir Viltis Vaičiū
naitė, paskui įsijungė Vytas De- 
mereckis, Romas Aninkevičius, 
Nerija Linkevičiūtė; kiek vė
liau — Benius Urbonas, Jonas 
Žukauskas, Ramunė Jurkūnaitė, 
Elvyra Kavaliūnaitė... Per visą 
tą laiką, žinoma, tai vienas, tai 
kitas iškrisdavo...

R. Stakauskas: Norėjau publi
kai duoti ko nors lengvo, nepre
tenzingo, aktualaus. Daugumą 
savo vaidinamų gabaliukų ruoš- 
davome visi, bendromis jėgomis. 
Vienas parašo juodraštį, kiti — 
kritikuoja, taiso, gerina, o bevai- 
dinant — vėl viskas keičiasi... 
Daugiausia škicų, kuriuos būtų

niai nutolusi nuo centro žymiai 
toliau už kitus dalinius ir netu
ri lėšų apmokėti kelionės išlai
doms atstovams vykti į šaukia
mus sąjungos atstovų suvažiavi
mus, todėl nutarė ir pageidauja, 
kad ateityje būtų valdomieji or
ganai renkami ir organizacijos 
reikalai aptariami koresponden- 
ciniu būdu. Komisiją sudaryti pa 
geidautina Detroite. Praktiškai 
jau daug organizacijų atsisakė 
nuo suvažiavimų ir vykdo kores- 
pondenciniu būdu.

Šiems metams išrinkti valdo
mieji organai, kurie turės daug 
padirbėti šiais sukaktuviniais me 
tais.

Dalyvis

galima priskirti vienam Smogu! 
paraše Kazys Almenas. Po kele
tą — R. Vėžys, V. Demereckis, 
R. Cinką ir aš pats... Idėjos kar
tais būdavo skolintos, bet visada 
taikytos mūsų gyvenimui.

— Taigi be judviejų ir Elvy
ros Kavaliūnaitės visi kiti “an
tram kaime” yra naujokai... Ko
kios jėgos vertė jus dėtis prie 
“kaimo” atgaivinimo?

Lydia Koklytė: Man scenos 
darbas patinka. Ne kartą ir “An
tram kaimui” padėdavau tvar
kyti sceną. Tai beveik mano sri
tis, nes dirbu skelbimų įmonėje 
ir su dekoratyviu menu kasdien 
susiduriu.

Vytas Marčiukaitis: Esu detroi- 
tiškis. Ten mačiau ir pora “An
tro kaimo” pastatymų. Praėjo. 
Atvykęs į Chicagą kontaktų su 
jais, galima sakyt, ieškojau. Prak
tikos scenoj turiu mažai ir apie 
ją neverta kalbėt.. Va, Marytė 
Mažeikaitė — kitas reikalas. Ji 
jau net amerikiečiams vaidino! 
Klausk ją.
Tačiau ir Marytė ir Virgis Smil- 

gis tik galvas papurtė. J kalbas 
jie nenorėjo leistis. “Geriau kai
šu pačiu viršininku”, bastelėjo 
pirštu į dūmus pučiantį Titą An
tanaitį. Užkalbinau ir jį.

Algirdas T. Antanaitis. Aš — 
ne etatinis. Tik šiaip sau pak
viestas prievaizdos pareigom. Pa
veldėjimo teise gavau ir beveik 
visą programą. Didelę jos dalį 
su gailesčiu teko nubraukti dėl... 
persenimo. Kitus gabalus reikėjo 
taisyt, vienodint ir derint turi
mam sąstatui... Pagalbos pra
šiausi iš daugelio savo pažįsta
mų dramaturgų ir rašytojų. Daž
niausiai jie, kaip toje pasakoje, 
atsakydavo: “Neturiu laiko” ir 
“skubiai nueidavo”...

— Klausiate apie liniją? No
riu, kad ji būtų kiek galint dau
giau “horizontali”, taigi papras
ta, lietuviška, aktuali, kartu įdo
mi ir suprantama kuo didesnei 
publikos daliai. O tai nėra leng
va. Problemas reikia kelti dau
giau ąr mažiau visiems pažįsta
mose situacijose, kada iš tikrųjų 
mes vis labiau viens nuo kito 
tolstame, liejamės į visus mus su
pančią svetimą aplinką... O be 
to ir mūsų pačių gležno balse
lio diapazonas labai, labai ribo
tas... Taigi šio to atsiekti teįma- 
noma tik nuolatinių ir drastiškų 
kompromisų su savimi keliu... 
Kompromisų tarp to ko nori ir... 
kas įmanoma...
— Atsiprašau, ar negalėtumėt 

konkrečiau: Ką darote, kokiomis 
formomis ir priemonėmis... — 
bandžiau nutraukti beįsikalban- 
tį viršininką.
A. Antanaitis; Taip ir reikėjo 
klaust! Nemušk, ponas, ir pat
sai apie krūmą, kaip amerikiečiai 
sako. Programoje bus apie tris
dešimt gabaliukų. Tik gal ket 
vertas ilgesnių, o visi kiti—trun 
poki. Formato atžvilgiu bandėm 
šiek tiek įsisavinti iš dabar .vie
tinės televizjos programoje popu
liaraus “Laugh-In”. Žinodami, 
kad savo tarpe dar nespėjom iš- 
siaugint “šimtaveidžių” aktorių, 
charakterių kūrimą iš viso atme-

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių. »

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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tėm ir tenkinomės situacija ir 
nuotaika. Tuo pačiu žinodami, 
kad tai, kas vienam atrodo juo
kinga, kitam gali būti įkiru, ne
skoninga, nuobodu, ar net už
gaulu, stengėmės nieko perdaug 
nepabrėžti, neiškelti, neryškinti. 
Jeigu kokią problemėlę paviršu
tiniškai paliečiame — išvadas 
pasidaryt visada paliekam žiūro
vui. Nesistengiam ar net neno
rim, kad žiūrovas visą laiką kva
totų, bet norim, kad jis išeitų sa
votiškai išsiblaškęs, praSkaidrė- 
jęs, o susimąstytų tik gerokai vė
liau...

— Bet jūs ir vėl darotės ab
straktus...

— A. T. Antanaitis; pagaliau, 
ką gi aš begaliu nupasakot? A- 
teikit į programą, į tą patį Play 
House teatrą ir pamatysit. Beje: 
staliukus patarčiau rezervuot iš 
anksto, nes, kaip matote, jų ma
žai. Salė talpina kažką apie šim
tą žmonių. Laiką ir telefoną ra
sit skelbimuose... Atsiprašau, bet

PARDUODAMI 
IS MODELINI) NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išinokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6300 S. VVestern Tel. GR 6-4421

ANT VILNELĖS 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
nietns. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama
$2.50.

‘Drauge.” Kaina

Illinois fltsto gvyen tojai prie kainos 
turi pi-iilėti 5% taksy.

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

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

QUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Slx Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
ln multiples|of $1,000

TANDARD 
EDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Archer atSacramento Chicago 60632 VI 7-1140

ASSETS OVER $136,0ud,v...a0 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twice legal reąulrements)

HOURS: Mon., Thur8„ 9 a.m.-8 p.m.; Tuee., 
Frl.. 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noon;

5J Wed. — no business transacted ____
AMERICA'S LARGEST LITHUANIAN ASSOCIATiOS

mums jau laikas tęst repeticiją. 
Romai — pradėk “Teatro festi
valį”. Vytai, tu atidarysi uždan
gą... Maryte, Lydija, Virgi — 
pasiruoškit...

Koresp.

Kaip stipriau palaikyti 
DIRBTINUS Dantis

savo vietoje
Valgyti, kalbgt, Juoktis ar čiaudėt 
be baimes ar netikrumo, kad jūsjų dlrb. 
tini dantys gali kristi, nusmukti ar 
judėti. FASTEETH stipriau Ir pato. 
glau laiko plokšteles. Sle malonūs 
milteliai neturi lipnaus, nemaloniai 
limpančio, pastinlo skonio ar jausmo. 
Nesukelia blogio jausmo. Tai šarminis 
be rūgšties) produktas. Sulaiko plokš

telių kvapą. Gerai pritaikinti dirbtini 
dantys būtini sveikatos gerovei. Re
guliariai lankykitės pas dantistą.. 
FASTEETH galima gauti kiekvienoj 
vaistų parduotuvėj.

.•K-

M O V I N G
MEKENAS perkrausto baldus ii 
kitus daiklus. Ir iš toli miestu lel- 
tiinai ir pilna apdrauda.
!047 W. 671 h Pla»-e WA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiiiiiiiiiiummiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiic
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect n-9533 

.iitiiitiHiitiitiiiitiiiiiiiitiiiitiitiiiiiiiiiiiin

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr oondltionlng | 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai namo- 
Ik JUll H>i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 
4444 S. West<-rn, ClilPM£O D. 111.

Telefonus VI 7.3447.

PASSBOOK
ACCOUNTS

.i uiti;,ir
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Highland Parko srityje, Lo& Angeles, Calif., miesto pareigūnas šoka 
per pasidariusį plyšį lietaus laikotarpio metu. Tokių išplovimų vals
tijoj daug ir dabar jie visi užtaisomi.
— „I—, .1. ■ Į  ......... ......■  ............... i 

MŪSŲ KOLONUOSE

CLASSIFIED GUIDE
•i i > 1 E L L A N EGI >

llllII fIfMllf41lillf11IflllllllllllllllltIII Illllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS į

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllimil

MOVI N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

REAL ESTATE

iii aukSto švarus med. — 2 bu
tai: 6 ir 4 kamb., prie 71 ir Tal- 
man. $18,500.

- butai po 5 krab ir 3 H kmb. 
rūsyj, mūr. prie 56-os ir Kedzie. 
$29,500.

5 ji kmb. 3 metų mūr. bungaloa 
prie Marąuette Pk. $18.500.

Gražus sklypas 100x150 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

S butų 2 aukštų geltonų plytų mūr
prie 56-os ir Kedzie. $75.000.

Iii aukšto (5jį ir 4 u kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-ėios ir Kedzie 
$38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st SL Tel. 925-6015

ĮSIGYKITE DABAR

♦ ♦ <-4
D ft M E S I O !

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
d . i • * i„:ugrame Naujoj Anglijoj 'š stotiesBet kuriuo metų laikotarpiu yra WLYN l3fio gpl<

naudinga paskaityti knygą, kuri j madieniais niJ0 100 ikj 1;3o vnl 
priverčia žmogų pagalvoti, ati- po pietų Perduodama- vėlinusių 
trūkti nuo kasdieniškų, materia-1 oasaulinių žinių santrauka ir ko 
liškų rūpesčių ir susitelkti savo mentarai muzika dainos ir Mag 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

E. Chicago, Ind.
NAUJA APYLINKĖS 

VALDYBA
ALB -nės East Chicagos apy

linkės visuotinas narių susirinki
mas įvyko vasario 2 d., lietuvių 
parapijos salėje. Narių dalyvavo 
nedaug, nors paranki sekmadie
nio popietė galėjo pavilioti ir ne 
vieną apsnūdėlį.

Susirinkimą atidarė jau antrą 
kadenciją baigiąs pirm. Kazys 
Valeika ir susikaupimo minute 
pagerbė mirusius savo apylinkės 
narius ir PLB pirm. Juozą Ba- 
čiūną. Tai dienai pirmininkauti 
pakvietė žinomą visuomeninin
ką ir aktorių Zigmą Moliejų, o 
sekretoriauti Oną Juodvalkienę.

Apylinkės pirm. Kazys Valei
ka, darydamas metinę veiklos ap
žvalgą, pasidžiaugė turėta talka 
ir parama visuose Valdybos už
mojuose. Dėkojo vietos parapijos 
klebonui kun. Ig. Vichurui ir 
kun, Povilui Jakulevičiui, kitų 
organizacijų vadovybėms ir vi- 
siemsitalkininkams už patirtą pa
ramą bei parodytą prielankumą.

Valdyba, nors buvo tik iš trijų 
asmenų, turėjo ne tik judėti, bet 
dažnai ir ristele pabėgti, kad vi
sur suspėtų, kad neapleistų pro
gų iškelti lietuvių vardą ir tinka
mai pasirodytų kitų tautybių gru
pėje. Praėjusieji metai ne vien lie

išrinktoji nominacijų komisija 
atėjo su kandidatų sąrašu ir pa
siūlė susirinkimui patvirtinti. Į 
naują valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: pirm. Zigmas 
Moliejus, vicepirm. Jonas Steikū- 
nas, sekr. Algis Skudra, ižd. Juo
zas Liubinas ir kultūros reikalų 
vadovas Antanas Vilutis.

Revizijos komisijon patvirtin
ti: Kazys Pocius, Stasys Kalvaitis 
ir Juozas Bagdanskis. Nominaci
jų komisijon prie valdybos pirmi
ninko parinkti Petras Indreika ir 
Antanas Juodvalkis.

A. Vinickas prašė lietuvių tal
kos, paremti įstatymo projektą 
SB 114, kuriuo siekiama gauti 
paramą privatinėms mokykloms. 
Toji talka turėtų ateiti iš kiekvie
no lietuvio, parašant laišką sa-i 
vo senatoriams ir kongresma- 
namš. Taip pat kreipėsi i naująją 
valdybą, prašydamas talkos ruo
šiamai šios apylinkės lietuvių is
torijai, kuri būtų patalpinta 
miesto bibliotekoje.

Pirmininkaujantis Z. Moliejus 
palinkėjo sėkmės naujai valdy
bai ir pakvietė visus ateiti jai į 
talką. Susirinkimas, užtrukęs ne
pilnas dvi valandas, praėjo dar
nioje ir darbingoje nuotaikoje.

1 (ju)

AUTOMOBILIŲ VAGYSTES

Prieš kelis metus Kolumbijos 
tuviams buvo jubiliejiniai, bet ir miestuose buvo labai išplitusios
visiems šios apylinkės gyvento
jams, nes miestas šventė deiman
tinį jubiliejų. Reikėjo dalyvauti 
paraduose, programose, pasiro
dymuose. Patys veiklą rodė ir ki
tų pastangas rėmė. Apie kasos 
stovį pranešė ilgametis, pareigin
gas iždininkas Juozas Liubinas, 
už kurio veiklą, pirm. K. Valeikai 
pasiūlius ir susirinkimui prita
rus, buvo apdovanotas auksiniu 
lietuvio ženkleliu. Solidarumo 
mokestis išrinktas iš 136 asmenų, 
nors susirinkime dalyvavo vos 15 
žmonių. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė K. Pocius. Valdybos vei
kla ir revizijos komisijos aktas 
vienbalsiai priimti. Pirmininkau
jantis padėkojo valdybai už sėk
mingą veiklą ir parodytą lietu
vių reikalų supratimą bei tinka
mą reprezentaciją. Atskirą padė
ką pareiškė Alto ilgametis pirm.
A. Vinickas ir pasidžiaugė patir
ta tąlka bei nuoširdžiu bendra
darbiavimu. A. Juodvalkis pasi
džiaugė išleistu bendruomenės 
biuleteniu, kuriame sutrauktai 
parodyta ne vien apylinkės val
dybos veikla, bet nepagailėta vie
tos ir kitoms gyvoms organizaci
joms. Pasklaidžius bendruomenės 
žinias ir parapijos finansinę apy
skaitą galima susidaryti apypilnį 
vaizbą apie čionykštį lietuvių 
gyvenimą ir jų veiklą

Praėjusiais keliais metais turė
ta yargo sudarant naują valdy
bą, >bet l šį kartą tas reikalas ne- 
vargiho susirinkimo dalyvių, nes j

automobilių vagystės. Pereitais 
metais visame krašte buvo pa
vogti 737 automobiliai, kurių 
vertė siekė 52 milijonų pezų. 
Daugiausia automobilių pava
giama Bogotos mieste. Tarpe 
pavogtų automobilių yra ir vie
nas autobusas. K. KI.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIU POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA U dal. $10.00

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i» 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš 
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proę. mo
kesčiams.

APDRAUDĘ! AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi. 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQVETTE GIFT PARCEL, 8ERV 
2808 tt»th St. Tel. WA 5-2787
2501 0»th St. Tel. WA 5-2737
1333 «o. Hnlsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu 19 Chl- 
eagos tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me 
lžla.gų, ital. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už-
•akymai

E. Ir V. Žukauskai

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

9467 West 6Wh Street 
TeL HE 4 - 7482

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

E. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598

M O V I N G»
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom te,e 
vizijom antenos. Pard. ir taisymas 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnaa K. ftrmulis

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.
- -................. -............

Kristaus sekimas 2.00

Marijos sekimas 1.25
Ši naudinga knyga gaunama 

DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri-

1 aukšto mūr. 5 ir 3 kamb.,
{rengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas.
Gage pke. $17.500.

o kamb. mūro “ranch” su s-jų dėti 5 proc. mokesčiams, 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 8 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

N o tory Public

2787 W. 43 St. — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood A v., CL 4-7450

KADA PERKATE NAMĄ
Našle parduodu kelių metų liuk

sus 3-jų butų mūrų. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $62,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūrd rezidenciją.. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi.
gus $20,000.

314,200 pajamų 19 apartmentlnio 
mūro, 10 metų statytos.. Kaina $87,000,

5 kainb. apkaltos namas. Gazo 
Šildymas, air cond., geležinė tvora, 
86 p. sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
pėte.! VirS 45 p. lotas. Garažas. 
$43.000.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora, naujas 
gazu Šildymas, arti mūsų. $28,500.

Lotas dviem butam, 30 pūdų prie 
pat parko. Pigus.

VALDIS REĄL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200,fl ............. ...... i „

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mĮOr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

švarus kamb. mūr., 8 metų
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsemimo kontrole. Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

o455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 

galima gauti DRAUGE. Kaina 
4.00 dol.

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

Knygos tematika “persekioja
mų ir persekiojančių žmonių san
tykiai” niekad nepasens, tuo 
daugiau šiais laikais, kai beveik 
visa Žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Atsiminimai iš Balfo
veiklos

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

REĄL ESTATE

Skelbkitės “Drauge”.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa. rašUnel ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $48,500.

Iii aukšto. 2 butai. 6 ir 4 kamb 
lr patalpa bizniui. Ekstra sklypą.1- 
25 p. $13,9.00.

70 Ir Wu.shtcnaw. Mūras — 2 p<- 
5 kamb. Ir butas rūsy 8-Jų kamb 
$28.900.

VAINA REALTY
2517 W. 7Ut St, BE 7-8515

REAL ESTATE
2 po A kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
uito. garažas. Marąuette pko. $29.900.

3 no 514 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
dltmos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

6 butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $88,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke- $88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų {- 
įtaigos. 118,900.

NERIS REAL 
6924 South Western Avinu*

2 po A kamb. 8 metų rūtas, karšti, 
vand. Šiluma gazu. Marąuette pke 
842,000. „

80 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
nlul lr apartmentams. TelraukitSs

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin 
gas įrengtmals, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama Pietvakarių miesto 
daly. Telraukit8s.

Hooming house. Pajamų $50,000 
metams. Ia-bai gerai Išnuom. šiauri 
n«Je miesto dalyje. TelraukltAa

• kamb. mūr. "Bullt-lns", kokli 
nūs plyteles, karšto vandens šildymą 
gazu. Marą. pka $20,600.

1 % aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1 
įėjimai. Atskiri šildymai- 2 auto ga 

A7 lr Oakley A1A.AOO

Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

SALES > MORTGAGES > MANAGEMENT

CX REALTY
Metnber of MLR.

A L E X ŠATAS— R E A L T 0 R
Mato Office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero. Oi- Tel. OL 6-2233 

Tarime šimtus namų Cioeroje, Bcnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti J mūsų įstaiga 
Ir Išsirinkti U katalogo.
mililllHHlliliiHiiiinmniHIHlIIIIIUIUimilUIIUHHIIIIIIimiHHII!IH«HiMIMlHH»llim

dųtės pasaka ProgTamą veda — 
Steponas <1. MiOhus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltlc Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E 
Rroadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
\N 8-0489. Ten pat gaunamas ir 

'Mėnraštis “Draugas”

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiuiiiiim
I E I G U JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTEIJŲ,
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gre) 
rai ir prieinama kaina

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
'Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

lies jis plačiausiai skaitomas lu

tu viu dienraštis G’ skelbimų kai

ną- prieinamo*

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
GOOD OPPORTUNITY

Typing, Filtng And General Clerical 
Age And Salary Open

PHONE — MR. R. MAIR 
944-1788

i

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingas
AUTOMOBILIŲ
PARDAVĖJAS

Išmoksite šio amato jau dirbdami 
pas mus

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue. 

________ Tel. VIrginia 7-1515

PAPER COMPANY 
HAS OPENINGS 

for

Warehousemen
Excellent Company 

Renefits

Tel, — 376-0355
SHEAR

OPERATOR
Fine permanent opportunlty for man 
experlenced with flbers. Steady. 
Free hospitalization and llfe insuranct.

Inąuire At

4545 W. Cortland St. 

CHICAGO. ILLINOIS
A n Eąual opportunlty employer

DIE
REVISION

Minor Repairs 
And Change Over

Good opportunlty to learn die work,
also to work Into supervision. Mušt 
read bluo printa and mlcrometor. 
Apply at

4545 W. Cortland St. 
Chicago. Illinois

An Equal opportunlty employer

EXPERIENCED SJECRETARY
Who can type 60 words per minute 
— knowledge of slhioi-thand 100 words 
per minute — storting sol $120.00 & 
up. Excell. condltions. Vecinlty Hal- 
sted & Cermak.

Mr. Weitzman — MO 6-2050
OFFICE CLERK WANTED

Oood with figures. Good salary, pald 
Hoepitol plan. Permanent openlng.

Apply:
CHICAGO WIRE CRAFT CO. 

1534 S. AnIiIilikI Avchuų

TEIa — 243.5040

Clerk typist
Experienced, accurate typist for 
large company Full time with 
good speed- You will enjoy working 
in this attractive suburban location. 
Excell. company benefits Excel- 
lent salary. Call or apply.

AMERICAN PHOTO COPY 
2100 Dempsier 

Evanston — BR 3-2 (BO
GENERAL
OFFICE,

Part Time. Hours To guit 
GOOD SALARY 

Phone For Appointment.

Ask For Mr. Winter

SHEFFELD FOUNDRY 
COMPANY

2070 N. Clybourn Avė., Chicago 
TeL 549-1871

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Platinkite “Draugę”.

SAW OPERATOR 
(CIRCULAR)

Steady
Free Hospitalization And 

Elfe Insurance
Fine Permanant Opportunity 

Apply

4545 W. Cortland Avė. 
Chicago, Illinois

A n Egual opportunlty employer

JANITOR
(Nights)

Experienced in the tarė of vinyl tlte 
floor. General Janltor work. F:xcel- 
ient, steady job. References are re- 
ąuired.

Apply In Peraou
PEERLESS SERVICE 
207 S. Wabash Avė.

Room 500

WAREHOUSEMEN
STEEL WAREHOUSE 

NEEDS MEN FOR 
DAYTIME SHIFT

Good Salary — Co. Benefits. 

EARLE HOYT

ALLOY STEELS, INC.
3415 N. RUNGE AVĖ 

Franklin Park, Tel. 455-4343

HELP HANTED — MOTERYS

JANITRESS
Experienced VYoman t'or Evenings 
to clean offices in Building. Good 
hours, steady, and tvilling to work.

Mušt speak some English. 

Apply

180 W. Washington, Rm. 1202 
Tel. FI — 6-4181

HELP W A N T E D —■-MOTERYS

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SURGICAL

These Hospital Faculty positions are available im- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bachelor Degree desirable.. Sala
ry open. Send resume, wire or call:

617 744-6000

SALEM HOSPITAL 
SCHOOL 0 F NURSING
81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

Pasinaudokite Draugii „Uassilier skyriumi.

k M



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS PAJĖGIOJI GRANDIS
Mažosios Lietuvos lietuvių 1 — Mes nesame matę tolimos

Chicagos skyriaus šiupinio va-, Lietuvos, bet ją pažinome iš dai
karas, suruoštas H. 15 Dariaus 
Girėno posto salėje, praėjo sėk
mingai. Parengimas, kurį pirm. 
J. Anyso pakviesta gražiai pra
vedė Aldona Buntinaitė, pradė
tas prieš 200 metų K. Donelai
čio parašytos “Metų” poemos 
žodžiais: “Mes lietuvninkai, šiu
pinį skanų gardžiai išvirtą su la
šiniais valgom”. Tuojau pat šios 
ilgametės tradicijos tęstinumas 
buvo darbais įrodytas. Skanų 

0 šiupinį pagamino šioje srityje 
41 metų praktiką turinti Anelė 
Albrechtienė, talkinama U. Jan
kutės, Ad. Anysienės, A. Lukšie
nės, J. Amyso ir Vilkt. Paupero. 
Skaniai ir blaiviai pasisotinus, 
patogiai klausytas! meninės da
lies. Muzikinėje dalyje pasirodė
J. Lampsačio vedamas mažlietu- 
vrų moterų oktetas, kurį sudarė: 
Aid. Buntinaitė, L. Buntinienė, 
Vikt. Grigelaitytė, Z. Juškėnie- 
nė, K. Sru'gytė, R. Sragytė, Edi
ta ir Irma Žemaitaitytės, muzi
kui M. Drunigai praminu prita
riant. Išpildė Vydūno “Kūdikių 
dienas”, “Laumių dainą” (žo- 
dž. Vydūno, muzika Alb. Storos
ios), “Nemunėli” (žodž. V. Blo
žės, muzika A. Bražinsko), “Šia 
rita šilko vėjas” (muz. Cižiūno). 
Tercetas pasireiškė Ikaip darnus 
muzikinis vienetas, sklandžiai

4 išpildydamas kūrinius. Po to Ge
nė Zaumaitytė, neperdaug seniai 
atvykusi iš okup. Lietuvos, buv. 
Vasario 16 gimnazijos mokinė, 
akordeonu šauniai išpildė “Plau 
kia sau laivelis”, “Dobilą” ir 
“Klumpakojį”. Mikas Nagys 
sklandžiai padeklamavo savo 
paties parašytą eilėraštį “Kada 
išauš”. Pabaigoje K. Donelaičio

• aukšt. mokyklos šokėjų grupė, 
vadovaujama I. ISttnieliauskienės, 
gražiai pašoko “Ketvirtainį”, 
“Gyvatarą” ir kt. tautinius šo
kius. Programa baigta šiaip jau 
šokiais. Salė buvo gražiai išpuoš 
ta vėliavomis, Rambyno vaizdu, 
M. L. miestų herbais.

Susirinkusieji, kurių buvo 
apie 250 (beveik visi kilę iš M. 
Lietuvos arba ten gyvenę), ži-

* noma, ir programos išpildyto jai, 
gražiai įrodė, kad mūsų mažlie- 
tuviai ne tiktai sugeba skanų 
šiupinį išvirti ir jį valgyti, bet 
ir savo meile Lietuvai, savo mu
zika ir gražiomis dainomis ir 
savo parengimų kultūringu pa
ruošimu bei pravedimu jokiu 
būdu neatsilieka nuo didlietuvių, 
o kai kur (blaivumu, savo jau
nimo aktyvumu, geru organizuo
tumu) net juos pralenkia, b. kv.

K. DONELAIČIO VASARIO 16
MINEJMAS

i Kristijono Donelaičio litua
nistinė žemesnioji ir aukštesnio
ji mokykla Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sukaktį pa
minėjo reguliarių pamokų metu 
vasario 15 d.

Mokyklos vedėjas J. Širka 
minėjimą atidarė trumpa pra- 
kalbėle ir pakvietė mokinius R. 
JanuleviČiūtę ir A. Kaminską 
sukalbėti invokacijas, o mokyt. 

| M. Drungą pravesti programą. 
Prieš prasidedant meninei pro
gramai, vaikučiams pritaikytą 
žodį tarė Lietuvių bendruomenės 
Marųuette Parko apylinkės nau
jai išrinktas pirmininkas archit. 
Albertas Kerelis.

Į meninės programos išpildy
mą buvo įtrauktos visos klasės. 
Klasės auklėtojų vadovaujami, 
vaikučiai linksmino tėvelius ir 

» kitus svečius šokiais, dainomis 
ir eilėraščiais. Dainininkams di
rigavo mokyt. A. Paulikaitis.

Kadangi dėl mokinių gausumo 
nebuvo įmanoma pravesti minė
jimą visiems kartu, aukštesnioji 
mokykla Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą paminėjo at
skirai. šią minėjimo dalį prave
dė 8-sios klasės mokinė R. Ba- 
ronaitytė. Dalyviams žodį tarė 
Amerikos Lietuvių bendruome
nės Chicagos apygardos pirmi
ninkas A. Juškevičius. Chorui 
dirigavo mokyt. V. Gutauskas.

KARDINOLUI BERANDI 80 METŲ

nų ir šokių, — pratarė Jūratė 
Jasaitytė, tautiniais drabužiais 
pasipuošusi viena lietuvių tauti
nės grupės Grandis šokėjų šeš
tadienį pradedant tradicinį va
karą Jaunimo centre.

Scenon pasipylė Grandies šo
kėjų gretos. Nežinojai, kuo ste
bėtis: ar mūsų jaunimo dailu
mu, ar tautinių kostiumų spal
vingumu, ar šokių mokytojos I. 
Kmieliauskienės išradingumu, į- 
vedant naujas, nematytas kom
binuotas figūras, parodant vi
siškai naujus šokius ir taip su
planuojant šokėjų pasirodymą, 
kad šokių pynės ėjo pakaitomis 
be delsimų ir pertraukų.

Buvo didelis šokių įvairumas. 
Šalia priešvedybinio atsisveiki
nimo su nuotaka “Sadutėje”, bu 
vo komiškasis “šluotos” šokis. 
Šalia naujomis figūromis pra
turtinto malūnėlio, ėjo tradicinė 
blezdingėlė.

Ketvirtainį šokant poros 
užpildė visą sceną ir pusę salės. 
Su publika susidarė dar šiltes
nis kontaktas.

Vargiai kada ar buvo girdėti 
toks publikos entuziastiškas plo 
jimas ir pasitenkinimo šauksmai, 
kaip po to ketvirtainio.

Šokių pynė susidarė iš vienuo
likos lietuviškų tautinių šokių. 
Be jau minėtų, su dideliu sklan
dumu buvo atlikti: malūnas, 
juodasis jankelis, rezginėlė, aš- 
tuonytis, mikitienė, šokimėlis.

Popiežius Paulius VI-sis pri
vačioje audiencijoje priėmė Pra 
gos arkivyskupą ktfrdinolą Juo
zapą Beraną, švenčiantį 80-ties 
metų amžiaus sukaktį. Ta pro
ga šv. (Tėvas parašė ir specialų 
laišką kardinolui Beranui, iš
keldamas jo nepalaužiamą išti-

Įstatymo skelbimui nebijant 
jokių žemiškųjų grąsinimų. “Tik 
ypatingai drąsiems — rašo Šv. 
Tėvas savo laiške kardinolui Be
ran — Dievas suteikia specialių 
malonių pakelti tiek sunkenybių 
ginant šventąsias Bažnyčios tei
ses. Savo 80 metų amžiaus gy 
venime visą laiką gyvenai ir 
dirbai tik savo mylimos tėvynės 
labui, kuriai kartu su jumis 
meldžiamės Dievą suteikti tik
rosios taikos, teisingumo ir ra
mybės erą ... Kardinolas Be
ran gimė Pezen mieste Bohe-

šokius akordeonu 
Šilkaitis.

palydėjo R.

Šokėjų Grandis turi 52. Vis 
tai jaunučiai gimnazistai ir stu
dentai, sudalyti į dvi grupes. Su
sivokę, susigyvenę. Matyt, kad 
čia ne vien šokiai vyksta, bet 
ir lietuviškas ugdymas, savųjų 
tarpe draugysčių sudarymas.

Šiuo Grandies pasirodymu 
džiaugėsi ne tik gausūs atsilan
kę lietuviai, bet ir atėję kitatau
čiai. Buvo keletas amerikiečių, 
italų, švedų. Girdami lietuvius, 
jie apgailestavo neturį tokių 
savo grupių.

Po nuostabiai patrauklios pro 
gramos vyko vaišės ir šokiai.

J. Daugi.

A. -J- A.
VINCENTUI MALAKAUSKUI mirus, 

brolį KUN. CHARLES, seserį ANTANINĄ ir VYTAUTĄ 
BALTRUŠAIČIUS, seserį ALBINĄ ir ALFONSĄ NOR
KUS ir jų šeimas širdingai užjaučiame.

Aldona ir Vladas Šimaičiai

Lietuvos operos solistei 

Ak
ELZBIETAI KARDELIENEI,

mirus brangiam vyrui JONUI KARDELIUI, skausmo 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Chicagoje gyvenantieji Lietuvos operos 
bendradarbiai:

S Adomaitienė, VI. Baltrušaitis
N. ir A. Butkai, A. Bičiutė - Trečiokienė 
J. ir A. Kutkal, Iz. Motekaitiene
I. ir A. Sprindžiai, A. ir S. Velbasiai

THEODORA STULGA
(PAGAL TŽVUS GEDBUT)

Gyveno South Chicago apylinkėje.
Mlrč vasario 10 d., ISO#, 5:50 vai. popiet., sulaukus 72 m. amžiaus.
GlmE Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Wan«la Ebert, žentas Ha. 

rold, Marle Kundrot, zenhts Petcr. sfuiūs Anthony, marti Kstelle, 
Joscph. marti Pmnecs. 7 anūkai. B proii.nflknl. brolis Fra.uk Gedbut, 
su Jo žmona Vera ir kiti ^linines, draugai Ir puijsuunl.

Priklausė Xašlli]-Xu<Uliikip klubui lr Susivienijimui.
Kūnus pašarvotas Brtnra Fanerai Home koplyčioje. 2939 Kast 

95th St.
laidotuvės Įvyks treclad., vasario 19 tf. 15 koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta Į ŠV. Juozapo parapijos bažnyčia, kultoje Įvyks gedulin
gos pamaldos už veikmės siela. Po pataaldų bus nulydėta Į šv. Ka. 
Kimiem kapines. F

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažĮstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. v. •

Nuliūdę: DUKTERYS, SfNtS, 5fAItf;FOS. .ŽENTAI, ANTRU 
IR FROANCKAl. • >»

įšildo tuvių direktorius Bnovvn Funcrat Home. Tel. SOuth Chtcngo 
8-0155. ■

DEŠIMTS METŲ itatltS SUKAKTIS 
A. -|- A.

JUOZAPAS GERALTAUSKAS
Jau suėjo dešimts metų. kai negailestinga mirtis atskyri 

Iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1959 m. 
vasario mėn. 19 dieną

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia ja.m amžiną ramybę.

Už jo sielą šv Mišios bus atnašaujamos vasario mėn. 20 
dieną 7 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioj.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Juozapo Geraltausko sielą.

Nuliūdę: Junona Uudvina. duktė Juozapina Krause, žentas 
Petras, sūnus Pranciškus Geralts, marti Kathleen lr 8 anūkai.

I komunistų rėžimo fr per 14 T DRAUGAS, ahtfadfėniš, 1969 m. vasario mėli. 18 čf. 
1 metų kentėjo įvairiuose kalė ji- ■■ .................

mijoje, pradžios mokyklos mo-1 muose skaudžiausią izoliaciją 
kytojų šeimoje. Baigęs aukštą-1 ir suvaržymus. Popiežiui Jonui 
sias teologijos studijas Prahoje XXIII-jam parašius specialų 
ir Romoje, 1911 metais buvo pa- laišką jo 50 metų kunigystės 
šventintas kunigu ir kurį laiką ■ sukakties proga, arkiv. Beran 
dirbęs tikinčiųjų sielovadoje, 1963 m. buvo paleistas į laisvę 
buvo pąskirtas kunigų semina-, ir po dviejų metų pakeltas kar- 
rijos rektoriumi Prahoje. Vo- dinolu, 1965 metais turėjo pa

kimybę kunigystės pašaukimui, j kiečiams okupavus Čekoslova-1 likti savo tėvynę ir persikelti 
katalikų Bažnyčiai ir dieviškojo kiją drąsiai gynė katalikų Baž- gyventi į Romą. Vienintelis kar-

nyčios teises, už ką 1943 m. 
buvo areštuotas ir patalpinamas

dinolo Berano troškimas yra 
kad Dievas greičiau suteiktų jo

Dachau koncentracijos lagery- tėvynei ir v:siems čekoslova- 
je. Karo pabaigoje išlaisvintas, kijos gyventojams taiką, ramy- 
1946 metais buvo paskirtas bę, palaimą ir džiaugsmą bei
Prahos arkivyskupu. Tik kelis 
metus pasidžiaugęs laisve ar
kiv. Beran vėd buvo suimtas

ištikimybę garbingoms to kraš 
to krikščioniškosios kultūros 
tradicijoms.

Mielam kuopos nariui

TEIS. STASIUI J. PALTUI,
mirus žmonai ONAI, giliai užjaučiame ir 

skausmu dalinamės.

Juozo Daumanto šauliu Kuopa

A. -J- A.
Mortai Andrijauskienei

mirus, jos sūnų Vladą su šeima ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiam.

E. B. Paliuliofiiai
ir Tamoševičius

A. -f A. STASIUI GABALIAUSKUI, 
mūsų mokyklos draugui bendraklasiui mirus, labai 
užjaučiame ponią ADELĘ, sūnų PAULIŲ su šeima ir 
gimines

Dr. Kaz. Alminas 
Of. Stp. Stirbys 

Or. Or. Valančius

A. -f- A.
PRANUI KAVALIŪNUI

stalgiai ir netikėtai mirus, skausmo prislėgtiems žmonai IRENAI 
KAVALICNIENEI, vaikučiams, tėvams GENOVAITEI ir JUR
GIUI KAVALIŪNAMS, seseriai ir švogeriui ELEONORAI ir 
PRANUI KRUŽIKAMS, broliui JERONIMUI ir ALDONAI KA
VALIŪNAMS, velionio uošviams GRETAI ir JONUI DABRA- 
VOLSKIAMS reiškiame nuoširdžiausią užuojautą fr kartu liūdime.

KRIAUČELIŪNŲ ŠEIMA
MARIJA ABRAITIENE
NIJOLE ir NARIMANTAS MACENAI
ALFONSAS KRIAUČELTŪNAS

Mielam Kolegai
A + A

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI
mirus, jo žmonę BRONĘ, sūnų dr. GIN
TAUTĄ, dukrę DANUTĘ ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia

Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

Valdyba

MIRTIES SUKAKTYS
A. + A.

Charles’ miškinis, jr.

A. -J- A.
CHARLES MIŠKINIS, Sr.

Jau suėjo šešeri metai, kai mirė mano brangus sūnus 
ir virš trys metai, kai mirė mano brangus vyras.

Nors laikas tęsiasi, bet jų niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.

Už jų sielas šv Mišios bus atnašaujamos vasario mėn. 
19 dieną 8 vai. ryto Švč. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišios taip pat bus atnašautos Šv. Kazimiero 
Sės. Vienuolyne, šv. Pranciškaus Sės. Vienuolyne Pittsbur- 
ge. T. Jėzuitų Vienuolyne Italijoje, T. Marijonų Vienuolyne 
Anglijoje. Šv. Juozapo Indėnų mokykloj, South Dakotoje ir 
Missilla Park, New Mexiėo.

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti savo maldose a. a. Charles. Jr ir a. a. Charles, Sr. sielas.

Nuliūdus Motina ir žmona Marida.

Mokytojui
A. -j- A.

JUOZUI G U O B I U I,
Lietuvių Fobdo tūkstantininkui, mirus, jo žmonai 
DARUTEI, dukrai ALVYDAI MARIJAI ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Fondas

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubKc 7-8600

Trys Modemiškos Koplyčios:
-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985Z 
Nermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741 - Z

''W
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1

MR. N E L S 0 N 1
SAVININKO |

SAINT CASIMIR i 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street !

Didžiausias Paminklams Planų * 
Pasirinkimas Visame Mieste. |

Telef. — CEdarcrest 3 -6335,
Vienas blokas nuo kapinių

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
lr kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FU NĖR AL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 West 7lst Street Tel. 47
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

TeL REpublie 7-1213 
Tel. Vlr ginta 7 6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

Tel. LAfayette 3-3372

3307 S. UTUANICA AVĖ Tel YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET T<J. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHlGAN AVĖ.__________ Tel. OOmmodore 4-2228

3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. BOth Avė., CICERO. ILL._______ Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkui

7909 STATE RD., OAKLAVPN. DLL. Tel. 638-2320

11 Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaitytu

Fra.uk


8 DRAUGAS, antradienis. 1960 m. vasario mėn. 18 d.

X Dr. J. K. Valiūnas, Vyriau
sio Lietuvos išlaisvinimo 'komi
teto pirmininkas, lydimas ALT- 
os pirmininko inž. E. Bartkaus, 
vasario 14 d. lankėsi Draugo re
dakcijoje pasitarti bendros veik
los klausimais. Ta pačia proga 
jie aplanikė marijonų provinci
jolą kun. V. Rimšelį, namo vy
resnįjį kun. V. įBagdanavičių, 
prel. M. Krupavičių ir kitus Chi
cagos lietuvių visuomenės atsto
vus. Vasario 16 d. dr. J. Valiū
nas skaitė pagrindinę paskaitą 
nepriklausomybės šventės minė
jime Chicagoje. Pirmadienį išvy
ko į Washingtoną, D. C., daly
vauti atstovų rūmų ir senato 
Vasario 16 d. minėjimuose.

X Kun. Antanas Vilkaitis, 
dirbąs Cicero Šv. Antano para
pijoje, yra paguldytas šv. Kry
žiaus ligoninėje sveikatos pa
tikrinimui. Čia jį rūpestingai ,pri 
žiūri dr. J. Simanaitis. Ligonis 
šią savaitę tikisi jau grįžti na
mo.

x Brighton Parko Lietuvių

x R. Brazaitis, mūsų skaity
tojas Gary, Ind., parėmė mūsų 
spaudos darbą 5 dol. auka. 
Ačiū.

X Antanas Skridulis, ALRK 
Vargonininkų ir muzikų sąjun
gos Chicagos provincijos iždinin
kas, yra pakviestas į muz. Pet
ro Armono vadovaujamą IV-tos 
Dainų šventės repertuaro komi
siją.

X Vytautas Gutauskas, Kris
tijono Donelaičio ir Marąuette 
Parko lituanistinių mokyklų mu
zikos mokytojas, yra sutikęs }- 
eiti į IV-tosios Dainų šventės re
pertuaro komisiją ir joje rūpin
tis paruošimu repertuaro moks
leivių chorams, kurių dalyvavi
mas šventėje yra taip pat numa
tytas.

x Kaip iš mažų plytų pasta
tomi dideli ir tvirti rūmai, taip 
iš nuoširdžių, aukų patikrinama 
spaudos egzistencija. Pratęsda
mi ,prenumeratą, atsilygindami 
už korteles bei kalendorius, au
kų prisiuntė: 4 dol. —V. Mont
vilas; po 3 dol. — Kun. A. Ba- 
bonas, S. šabanas, K. Aras, VI. 
Karpuška, M, Jakusovas, B. Kū
kalis, B. Racevičius, Aldona La
banauskas, D. Maksvytis, Filo
mena Černius, St. Reimanas, V. 
Eigelis, Al. Eitutis, Jonas Juod
valkis. Ona Burzdžius; po 2 dol. 

K. Stulgaitis, A. Pliskaitis,

Pre.. Klxon su Los Angeles lietuviais. — Prezidentas Riehard M. 
Nixon savo rinkiminės akcijos metu su Los Angeles lietuvių veikėjų 
grupe. Iš kairės dešinėn: Antanas Mažeika. Kostas Liaudanskas, Juo
zas Kojelis, JAV-bių prezidentas Riehard M. Nixon, Aleksandras
Dabšys ir Edmundas Arbas. Nuotr. L. Kanto

KARDINOLAS, KONSULAI
LIETUVIŲ ŠVENTĖJE

Lietuvos nepriklausomybės, jos.
minėjimo programos leidiny iš- | Dalyvavo Tribūne, WGN radi-
spausdintas kardinolo Ant. Sa-jjo stoties tarnautojai, eilė JAV 
morės laiškas Chicagos Alto pareigūnų. Jie visi maišėsi su

bendruomenė vasario 23 d. ren 
gia Vasario 16-os dienos minėji- Į y. Juodis, J. Tamulionis, K. Ce

pirmininkui; laiške 
sako:

— Mano tėviškėje Bardi (Ita
lijoje) pastatytuose tiek Jauni
mo centre, tiek senelių prieglau
doje, pasistengiau įamžinti Jū
sų Tėvynę ne tik didingomis is
torinėmis freskomis, bet ir Lie
tuvos sale, Auišros Vartų koply
čia, lietuvišku kryžiumi, kurie

kardinolas

liudys, tikiuosi, ilgus amžius 
mą. Ta proga per 10 vai. pamal-1 paltis, VI. Maciukas, J. Plausi- aPie mano ryšius su Lietuva.
das Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje giedos sol. Roma Mas
ti enė, vargonais palydės Mar. 
Mondeikaitė - Kutz.

naitis, J. Slyzys, A. Bentnorius, j 
A. Povilonis, H. Idzelis, F. Ra- , 
jeckas; 1,50 dol. — Frank T. 
Aldonis; po 1 dol. — St. Jurf.t-

x M. Macezbiskas, Broaklyn, išaltis, V. Skrebutėnas, V. Miš- 
N. Y., džiaugdamasis “Drau- (kinis, P. Bedulskis, J. Avulis, Br. 
go” kalendoriumi, parėmė mūsų1 Sliazas, St. Usinas, Heien Žeb-
spaudos darbą 5 dol. auka. Dė
kojame.

X Chicagos dienraštis “Chica
go Tribūne’’ vasario 16 d. lai
doje įsidėjo ilgą straipsnį apie 
lietuvius. Laikraštis buvo pasiun 
tęs savo korespondentę pas eilę 
įvairias visuomenines pareigas 
einančių lietuvių ir išspausdino 
pareiškimus: “Draugo” red. kun. 
J. Prunskio, Marijos Rudienės, 
Ant. Rudžio. F. Zapolio, dail. 
Br. Jameflkienės. Buvo priminta 
lietuvių spauda, lituanistinės mo 
kyklos, Jaunimo centras, lietu
vių opera, radijas, Altas, Lietu
vos vyčiai, Valeškos meno stu
dija, Lietuvių dailės institutas 
ir kita lietuvių veikla

x Ruošiami sustiprinti 4 mė
nesių Mechaninės Braižybos 
kursai labai ribotam dalyvių 
skaičiui su teoretinėmis ir pra
tybų valandomis atliekamomis 
inžinierinės firmos braižykloje. 
Firma išduos stažo ir rekomen
dacijų pažymėjimus. Kursus glo
boja ALIAS Chicagos skyrius. 
Informacijų reikalu kreiptis 
MARGUTIS, 2422 W. 67 St 
Tel. GR 6-2242. (sk.)

X Premjera “DANO 3”, komp. 
J. Gaidelio operos, įvyks Iš. m. 
balandžio 12 d., Marijos Aulkšt. 
M-los salėje. Kiti spektakliai — 
bal. 13 ir 19 d. d. Libretas — 
S. Santvaro. Dirigentas — A. 
Kučiūnas. Solistai: D. Stankai- 
tytė, R. Mastienė, S. Baras, 
A. Brazis ir J. Vaznelis. Rėžis. 
— P. Maželis, Dail. 
rauskas.

rauskas. Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

X Adelė Kurpienė, 4342 So.

Tie žodžiai, tai gražus įrody
mas, kaip lietuviai įstengia lai
mėti sau draugus ir kitų tautų 
tarpe. Šia kryptimi buvo veikta 
sekmadienį, sukviečiant daug 
garbingų svečių į Beverly Coun- 
try klubo patalpas Chicagos pie
tuose. Pobūvis įvyko tuoj po di 
džiojo minėjimo buvusio Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje. Susirin-

Paulina St., jau kelintas mėnuo Į ko apie 350 žmonių, jų tarpe kar 
kaip sunkiai serga. Kurpienė dinolas Cody, pakviestas gen.
yra amžina narė seselių Kazimie 
riečių, seselių pranciskiečių, Tė-

konsulo dr. P. Daužvardžio, ir 
taip pat jo kviestieji apie 50 sve

vų marijonų, yra sąjungietė, na- čių iš įvairių konsulatų: Austri- 
rė visų draugijų. Pralšoma ligo- jos, Bolivijos, Kinijos, Kolumlbi-
nę aplankyti. jos, Danijos, Domininkonų resp,.

X Vyčių sendraugių kuopos I Vokietijos, D. Britanijos, Guate-
narių susirinkimas kviečiamas 
Vasario 18 d. 7 v. v. Vyčių sa
lėje. Susirinkimui bus pristatyta 
nauja valdyba ir prisiminta Va
sario 16 diena. Apie jos reikš
mę įkalbės Pov. Dirkis. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

X Humoro ir satyros vaka-

malos, Islandijos, Korėjos, Liba
no, Liberijos, Liuksemburgo, Ni- 
caraguos, Norvegijos, Panamos, 
Paraguajaus, Philipinų, Portu
galijos, Šveicarijos, Turkijos, 
Urugvajaus, Venecuelos, Itali-

X A. Ališauskas, Montreal,
ras, kurio programą išpildys i Kanadoje, pratęsdamas prenu- 
naujai atsikūręs Antras Kaimas 1 mer.a,tą pridėjo 5 dol. spaudai 
įvyks vasario 22, 23 ir 28, ko-1 paremti. Dėkojame.
vo 1 ir 2 dienomis, Play House 
salėje, 2515 W. 69 St. Dėl rezer
vacijų skambinti: PR 8-6804.

(pr.)
x Svarbus pranešimas. Pra

nešama gerb. klientams, kad 
Cosmos Paicels Express Corp. 
New Yorko uosto darbininkų 
streikas pasibaigė, siuntiniai į 
Lietuvą vėl normaliai įkraunami 
į laivus.

E. ir V. Žukauskai
(sk.)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Literatūrinėj popietėj, ku
ri įvyko vasario 2 d. Balčiūnų 
namuose, Newark. N. J., arčiau 
susipažinta su Pauliaus Jur
kaus “Ant Vilnelės tilto”, K. 
Barėno “Atsitiktiniais susitiki
mais” ir “Lietuvių literatūra sve 
tur” kelių autorių knyga. Du 
pirmieji veikalai, Naujokaičio 
aptarti, beveik nesusilaukė dis
kusijų. “Lietuvių literatūra 
svetur” išjudino dalyvius pla
tesniu mastu. Daugumos nuomo
ne, ši svari knyga tėra tik vie
nos grupės asmenų balsas, tik 
lariiininkų praplėstas aidas. Vei 
kalas atrodo monumentaliai ir 
skirtas 50 metų nepriklausomy
bės atkūrimo sukakčiai paminė
ti, turėtų plačiau apimti ir nuo
širdžiau įžvelgti į tremties ra
šytoją. Pauliaus Jurkaus “Ant 
Vilnelės Tilto” vardu, pavadinto
se legendose, Pr. Naujokaičio

riniai turtingi savo siužetu, turi 
savo istorinį pagrindą, kiti pei- 
sažinio pobūdžio — autoriaus 
vaizduotės sukurti. Iš 26 pasa
kojimų pati gražiausia esanti 
“Žvaigždė”, Ikur kalvinai, didikai 
Radvilos ir jėzuitai, bevadindami 
viską žvaigždžių vardais net su
eina į konfliktą, šv. Onos bažny
čios statyba yra meniškai už-

ARGENTINOJ
__ Lietuvių centre buvo gra

žus Naujų Metų sutikimas. Sve
čių tarpe matėsi inž. A. Rudis 
su žmona, dukra ir sūnumi, iš 
Chicagos. Centro pirm. Jul. 
Mičiudas pasveikino visus da
lyvius.

— Vasario šešioliktą minėti
baigta, kūrybiškai. Pati kny- sudaryta komisija. Jos pirm. 
gos visuma nėra meniškai išbaig Zeferinas Juknevičius, radijo

gražia lietuviškąja publika, gė-i aptarimu, randama dramati-
rėjosi puikiomis patalpomis bei 
skaniomis vaišėmis. Garbinguo
sius svečius sutiko gen. kons. 
Daužvardis su žmona, — Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas ir Chica
gos Alto pirm. Alg. Pužauskas 
su žmona. Jokių prakalbų nebu
vo, tik šiltas draugiškas pasi
kalbėjimas. Dalyvavo daug mū
sų gydytojų, inžinierių, laik
raštininkų, profesorių, visuome
nininkų, finansininkų ir kitų. 
Nuotaika buvo jauki ir miela. 
Gražiai pasidarbavo Chicagos 
Alto pirm. A. Pužauskas bei 
kun. A. Stašys šį įspūdingą pri
ėmimą suruošdami. Draugiškai 
su lietuviais maišėsi ir kard. 
Cody. “Draugo” redaktoriui kar 
dinolas pasakojo, kad lietuvius 
pažino bestudijuodamas Romo
je, džiaugėsi, kad lietuviai ryž
tingi, stiprūs katalikai, sveikino 
lietuvius šia laiminga Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimo proga ir reiškė viltis, 
kad Lietuva vėl bus laisva.

Kardinolą/, pobūvy globojo 
Vysk. V. Brizgya.

J. Pr.

nio, švelniai romantiško, kartais 
net magiško elemento. Vieni ku

Dovana prezidentui Nixonui. — Los 
Angeles lietuvaitės įteikia dovanėlę 
(L. Valiuko knygą — “Lithuania — 
Land of Heroes”) JAV-ių prezi
dentui Riehard M. Nixon jo rinki
minės akcijos metu. Iš kairės deši
nėn: Danutė Gustaitė - Janutienė,

tą. Dalis neišbaigtų fragmenti
nių, peisažinių kūrinių ,knygą 
silpnina. Jurkus eina laužyta li
nija .dažnai atitrukdamas nuo 
veiksmo. Balto Žirgo idėjinis ele
mentas silpnina patį kūrinį. Vi
sumoj knyga miela pasiskaityti. 
Ypač rekomenduotina jaunimui 
K. Barėno “Atsitiktiniai Susiti
kimai” vaizduoja lietuvius pake
liui į emigraciją, vietomis dar 
ir karo pabaigoje. Iškeliami psi
chologiniai žmonių kompleksai. 
Yra tarsi feljetonų, aktualijų 
pobūdžio .vietomis. Aktualija, 
kai praeina — nebeįspūdinga. 
Barėno pirmoji linija dinamiška, 
antroji perdaug ištęsta ir pristab 
danti veiksmą. Geriausias pasa
kojimas tai “Gedimino Graudu- 
vės istorijos”. Iš abiejų knygų 
įspūdingai paskaitė Bronius Bal 
čiūnas. (G. Kt.).

KANADOJE
— Hamiltono Lietuvių kredi

to kooperatyvo “Talka” narių - 
šėrininkų susirirJ.dmas, įvyks 
Aušros Vaitų Parapijos salėje, 
58 Dundum St. North, Hamil- 
ton, Ont., vasario 22 d. 4 v. p.p. 
Bus įvairūs pranešimai ir parei
gūnų rinkimai.

ŠVEICARIJOJE
— Dėl monografijos. Ateiti

ninkų sendraugių dideliu užsi
mojimu ir ryžtu prof. K. Pakš
to atminimui vienas paminklas 
jau pastatytas šv. Kazimiero 
kapinėse. Kitas paminklas amži
nas, nesugriaunamas — velio-

Birutė Lembergaitė, prezidentas nio monografija — šiuo metu
Nixon ir Giedrė Gustaitė

CHICAGOS ŽINIOS
,.XQ

APIPLĖŠ® BANKĄ
Trys ginkluoti plėšikai pagro 

bė apie $50,000 iš Garfield Rid- 
ge Trust banjko, 6353 W. 55 st.

sario 22 d., paštas bus uždary
tas ir laiškai, siuntiniai bei laik
raščiai ir žurnalai nebus išnešio
jami į namus ir verslo įstaigas.

rašoma Šveicarijoje. Prof. dr. 
Nuotr. L. Kanto ju<>zas Eretas, bebaigiąs mono

grafijos redagavimo darbą, vis 
dar tebegaunąs naujos biogra
finės ir bibliografinės medžia
gos. Ji esanti labai vertinga ir 
redaktorius džiaugiasi, kai to-

x A Ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stel- 
kai ir kt. maisto gaminiai. Šviežių 
iš kaimo kiauš nių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su raz nkom — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk )

x B. m. vasario 2 <L Bostone, 
Mass. miręs a. a. Aleksandras 
Mereckis yra įrašytas ir įamžin
tas Lietuvių Fondo narių eilėse 
su $100.00 įnašu. Šią sumą su-

A. Ku- ■ aukojo jo draugai ir pažįstami. 
Pinigus atsiuntė velionio žmona 
Sofija Mereokienė.

Lietuvių Fonde įamžino: a) 
Jadvyga Poškienė, Rochester, 
N. Y. savo mirusią dukterį a.a. 
Izabelę Poškutę, įnešdama fon- 
dan velionės vardu $100.00 ir 
b) Brone Melžienė, Brockton, 
Mass., savo mirusį vyrą a. a,. 
Dionyzą Meižį, įnešdama velio
nio vardu $100.00. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Tve., Chica
go, III. 60629. (pr.)

X Harriett Garlauskas, šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčios 
prižiūrėtoja serga, guli Central 
Community ligoninėje, 5701 So. 
Wood St., kamb. 214.

X Marijona Pauikštienė, 4428 
So. Califomia, vasario 12 d. at
šventė savo gimimo dieną. Tą 
dieną buvo pasveikinta savo šei
mos: dukros, sūnaus, anūkų ir 
proanūkų, atvykusių pasveikin
ti savo mielos motinėlės. Visi 
linkėjo ilgiausių ir ypač svei
kiausių metų. M. Paukštienė yra 
plačiai žinoma visuomenės veikė
ja ir stambi gerų darbų rėmėja.

X Juozas ir Marija Linartai, 
nuo gruodžio 10 d. iki vasario 
12 d. buvo išvykę atostogų. Jų 
Real Estate raštinė, 4936 W. 
15 Str., Cicero, per tą laiką bu
vo uždaryta. Nuo vasario 15 d. 
raštinė atidaryta, darbo valan
dos kiekvieną dieną: nuo 9 vaL 
r. iki 5 vai. v.

ČIUPO PAVOGTŲ 
NARKOTIKŲ

Policija prie Stony Isiand ir 
92-tros areštavo du vyrus pas 
kuriuos rasta $1000,000 vertės 
anksčiau iš vaistinių pavogtų 
narkotikų.

PIRMUTINĖ MOTOCIKLŲ 
PARODA

Pirmutinė motociklų paroda 
vidurvakario valstijose įvyks 
vasario 27, 28 ir (kovo 1 ir 2 d., 
Coliseum patalpose, 1513 S. Wa- 
bash. Pirmas dvi dienas publika

x Dr. VI. Šimaitis 
čiuoja paj. mokesčius -

apskai
income

X Opera, tai opera, bet dar 
komiška. Tai tikrai sensacinga.

Cax lietuviams, informuoja apie,(Taip Chicagoj dar n’ekad nebū
namų pirkimą 
skolas ir kt 
CL 4-2390.

pardavimą, pa- 
2737 W 43 St.

(sk.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
tvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

vo. O bus — Ikovo 8 d. “Laiškų 
Lietuviams” parengime Jaunimo 
Centre statoma G. B. Pergolesi 
“Ponia tarnaitė”. (pr.)

x Juozas Karvelaitis, gyv. 
Chicagoje, yra nuoširdus mūsų 
operos rėmėjas. Naujos liet. ope
ros “Dama” pastatymui jis vėl 
paaukojo 100 doL (pr.

vimą, nes jie atlieka neįkainuo
jamą darbą, surinkdami žinias, 

PALIKO PENKIS MILIJONUS datas, faktus, vietas ir t. t. Dėl
Miręs evanstonietis Arthur tenka jiems susirašinėti, ieš

koti, o ir suradę, kruopščiai iš-Kimbali testamente paliko $5,- 
104,140. Našlei paskyrė $2,294,- 
565; sūnui $609,500. Federalinis 
iždas pomirtiniais mokesčiais pa 
siėmė $760,786; Illinois valstija 
gavo $347,713.

vaiandėlės vedėjas “Lietuvos 
Aidai” ir nuoširdus veikėjas. 
Dedama pastangas, kad tas mi
nėjimas būtų vienas iš sėkmin
giausių.

Vasario 15 d. padedamas vai
nikas prie Elan Martin pamink
lo, jo vardo aikštėje Bs. Aires. 
Dalyvauja jaunamas su vė
liavomis, draugiškų tautų at
stovai ir kiti. Vakare Lietuvių 
Salione Brasai 835 Avellaneda iš 
kilmingas aktas su menine pro
grama. Sekmadienį iškilmin
gos mišios — pamaldos Lietu
vių Aušros Vartų bažnyčioje, 
dalyvauja Avellanedos vysku
pas, žuvusių pagerbimas už 
Lietuvos laisvę ir vainiko pa
dėjimas prie Lietuviško Kry
žiaus Liet. parapijos sodelyje. 
Minėjimą ruošia (Arg. Liet. 
Organ. spaudos taryba), pirm. 
Zef. Juknevičius, sekretorius 
St. Babronis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Germanas Titovas, ru

sų kosmonautas, propagandi
niais tikslais buvo iš Maskvos 
į Lietuvą atsiųstas. Į Kauną jį 
atlydėjo Lietuvos komunistų 
partijos CK sekretorius A. Fe- 
rensas. Suruoštos iškilmės, kad 
daugiau “būtų sustiprinta bro
liškų lietuvių ir rusų tautų vie 
nyfbė”.

PRANCŪZIJOJ
— Tautinių šokių grupė pra 

dėjo repeticijas. Jolita Kava- 
liūnaitė, atvykusi studijuoti iš 
Clevelando, yra grupės vadovė. 
Šiais metais šoka: Chantal Chh- 
binsikaitė, Jolita Kavaliūnaitė, 
Francoise Laude, Ada Martin- 
kaitė, Regina Vaiciekauskaitė, 
Antanas Liutkus, Bemard 
Odier, Michel Pagnier, Mario di

kią gauna. Negalima kaltinti Presenti, Jonas Vaiciekauskas. 
medžiagos siuntėjus už nevėla-1 Akordeonu groja Max Gicąuel.

Šokėja Ohristiane Pawlik nuo 
šio rudens gydosi Chevilly-Larue

rankioti, kas reikalinga iš senų 
žurnalų, laikraščių ir knygų 
tikras žinias ir jas parašyti.

Reikia laukti ir tikėti, kad 
monografija bus įdomi knyga, 
plačios apimties, kaip ir pats

MAŽAI SENŲ RESTORANŲ i prof. Kazys Pakštas buvo la-
Chicagoje yra tiktai apie 20 bai įvairus’ Plati * šakota as" 

menybė.restoranų, įsteigtų prieš 1919. 
KIEK KALBA ISPANIŠKAI?

Chicagoje yra apie 167,000 
ispaniškai kalbančių asmenų:

įleidžiama tiktai po 6 v. v. Pa- 70,000 meksikiečių, 65,000 por-
skutines dvi dienas nuo 11 v. r. 
iki 6 v. v. Pernai Chicagoje bu
vo užregistruota 12,500 moto
ciklų.

PAŠTAS ŠVĘS ŠEŠTADIENĮ

Chicagos pašto viršininkas
praneša, kad Jurgio Washingto- 
no gimimo dieną, šeštadienį, va-

torikiečių, 18,000 iš pietų Ame
rikos kraštų ir 14,000 kubiečių. 

$56,000 UŽ SUŽEIDIMĄ
Frank Stanton, 6435 N. Way- 

ne, iš Yellow Cab kompanijos 
gavo $50,000 už sužeidimus pa
tirtus 1963 m., kai tos firmos 
taksi jį užgavo ir sužeidė.

IŠLAIDUS TURISTAI

(Val-de-Mame) sanatorijoje. 
Ilgamečiai šokių grupės nariai 
Antanas Mončys ir Petras Kli
mas nuo rudenio iš grupės 
pasitraukė.

Chicagos turizmo biuras pra
neša, kad pernai 5,200,000 mies
tą aplankusių turistų išleido 324 
mil. dolerių. Į turistų skaičių ne
priskiriami įvairių seimų dele
gatai, kurie pernai besisvečiuo
dami mieste išleido mažiau, tik
tai 314 mil. dolerių.

MALDŲ OKTAVA 
New Yorltas. Maldų oktava 

už Krikščionių vienybę New 
Yor.to katalikų Šv. Patriko ka-

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz
deliai ar apsakymėliai iš jaunų
jų pasaulio:

Birutės rytas 
Jaunieji daigeliai 
Snaigių karalaitė 
Gintaro takais

0.95
1.30
1.00
1.80

Ambarita (anglų klb) 1.00
Illinois gyventojai prie knygos 

kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintelis tokios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se. kaina — $3.50.

. Tiražas labai ribotas, todėl už-
X 1 New Yorke demonstruojamas stik-1 sisakykite dabar rb-ainre 454"?tedroje pradėta iškilmingomis iįnjs stalas, kurio pora vietų už-. yy ct ChienJt ni ’

Lietuvis Los Angeles miesto taryboje. — Vienas iš 15 Los Angeles ekumeninėmis pamaldomis, ku- errnfifu knH ant in nalimn I ' nieago, iii. ouozy.
miesto tarybos narių yra lieuvių kilmės amerikietis — Paul H. Lam- j pjoge dalyvavo arkiv Cooke
port. Nuotraukoje matome Los Angeles miesto tarybos narį P. H. .. orto<!aksll TaPf.
Lamport (antras iš kairės) su žmona susi tinkančius su rezoliucijoms ® .... •* *y •

vos ir įvairių protestantų baž
nyčių atstovai.

tepta grafitu, kad ant jų galima į 
tiesiai kepti, nes įjungus į stalą Illinois gyventojai prie knygos 
elektrą, grafitu išteptos vietos į- kainos turi pridėti 5 proc. mo-

remti komiteto pirm. L. Valiuku (dešinėje) ir to komiteto naująją 
kasininkę Nidą Brinkienę (kairėje). Nuotr. L. Kanto

kaista ligi 500 1. Tai išrado Ache- 
son Colloids b-vė Port Huron, 
Mich.

kesčiams.


