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LIŪDNI FAKTAI APIE MARUANOS 
VARTOJIMĄ 

WASHINGTONAS. — Svei- , tokių kaltinti, kad j ie bū tų bu-
katos, gerovės ir švietimo de- j vę girti. Maruanos pasekmės at-
partamentas pateikė Kongresui j siliepia ilgą laiką, kenkia jauno 
antrą metinį pranešimą apie ; žmogaus charakter io susifor-
maruanos vartojimą Amerikoj, j mavimui. Toks žmogus visą gy-
Kai kurie faktai labai liūdni. į venimą lieka neišbalansuotas. 
Tarp 15 ir 20 milijonų ameri- j Dar t iriama, kiek m a r u a n a pri-
kiečių daugiau a r mažiau y r a j sideda prie vėžio ligos susirgi-1 
ragavę tų narkotikų. Padaugėjo j mo. Neabejotinai prisideda, tai 
ypač labai jaunų vaikų tarpe, { jau pastebėta, t i k nesutar iama 
pradedant t a rp 8 ir 9 metų. Kai į kiek. 
kuriose aukštesnėse mokyklose! 
(hig'h school) maruaną vartoja 
iki 90 procentų mokinių. Jei 'ma
ruana iškart ir neparodo labai 
kenksmingo efekto, ta i blogiau
sia, kad tai tarpinis kelias ir 
patraukimas į kitus, d a r pavo
jingesnius narkotikus. 

Maruanos kenksmingumas :T 
kaip jis pasireišika d a r tebėra 
tyrinėjimo stadijoje, be t jau la
bai aišku, kad pirmiausia labai 
kenkia mašinų vairavimui, ženk
lų pastebėjimui ir nuotolio ap
skaičiavimui, dėl t o įvyksta 
daug nelaimių, o policija negali 

BRITŲ LAIVYNAS LANKO 
BRAZILIJA 

RIO DE JANEIRO. — Britų 
karo laivyno vienetas ruošėsi 
draugiškai aplankyti Brazilijos 
uostus, kai brazilų teroristai nu
šovė vieną britų jūrininką Rio 
de Janeiro mies*e ir paliko pam
fletą, keikiantį "Britanijos impe 
rializmą". Buvo abejojama, a r 
britai neatšauks savo vizito, 
protestuodami dėl tokių veiks
mų, bet laivynas visvien įplau-

DERINA ŽODŽIUS SU 
PAVYZDŽIAIS 

VVASHTNGTONAS. — Svei
katos, gerovės i r švietimo de
pa r t amentas p radeda kovą su 
rūkymu pirmiausia savo tarpe, 
ir visame kraš te bus uždrausta 
rūkyti depa r t amen to žinioje e-
saneiose klinikose, auditorijose, 
konferencijų salėse, elevatoriuo-
se, o valgyklose i r kavinėse prie 
to bus einama palaipsniui. "Jei
gu depar tamentas k raš tu i kal
ba apie rūkymo žalą, t u r i tai 
parodyti ir pavyzdžiu", pareiš
kė dept. sekretorius El iot Ri-
chardscn. Tas potvarkis palies 
107.C00 tarnautojų. 

SOVIETAI ATMETĖ 
N!X0N0 PLANĄ 

MASKVA Sovietai Nixono 
taikos pianą a t m e t ė jau oficia
liai. Jie, kaip ir Hanojus , reika
lauja besąlyginio pasi t raukimo 
iš Vietnamo, žinių agentūra 
Tass perdavė valdžios žodžius, 

PADANGES VALDO JAU P. 
VIETNAMO AVIACIJA 

SAN DIEGO. — Gynimo sek- i tino jau anksčiau žinomą faktą, 
retorius Melvin Laird pasakė,! kad jis savo pareigose ilgiau 
kad pietų vietnamiečiai dabar; kaip ketverių? metus nepasiliks, 
jau valdo 1,000 kovos lėktuvų, Į "Ketveri metai tam darbe ir t a i 
kai prieš kelis mėnesius tik 200. j perdaug". Neminėdamas vardų. 
Kalbėdamas su laikraštininkais, 1 peikė tuos demokratus ir r e s -
Laird pateikė faktus, jog per j publikonus politikus, kurie p r i -
paskutiniuosius keturis mene- j sidėjo prie karo prailginimo, 
sius P . Vietnamo fronte patys '\ stengdamiesi įtikinti priešą, j o g 
vietnamiečiai atliko 90 procentų; Amerika suskilusi. Jeigu pr ie-
visų aviacijos uždavinių. Labai į šas pamatytų, kad Amerika vie-
greit bus. kad visą atsakomy-1 ninga. taika galėtų būti greičiau 
be bus galima palikti jiems vie-! nei kas tikisi", 
niems. 

Žiemos rytas Colorado kalnuose 

Pavergtųjų tautų organizacijos 
veiklos nenutrauks 

Sustabdoma finansine parama pavergtųjų komitetams 

VYTAUTAS ALSEIKA, Draugo korespondentas N. Yorke 

New York. — Ne JAV, bet D . kad šis radijas ir kitas, Muenche-1 munistų. 

Ta pačia proga Laird patvir-

PREZIDENTO DELEGA
CIJOS ! KINIJA 

SĄSTATAS 

"Blogai, kad pas mus ta ikos 
reikalus nori spręsti gatvė, su 
sirinkimų salė, televizija. Ta i 
kos derybų vieta tačiau turi bū
ti prie derybų stalo, Paryžiuje", 
minėjo Laird. Tuo pačiu m e t u 
apie 75 basi ^taikos apaš ta la i" 
gatvėje nešiojo plakatus pr ieš 
jį ir vėliau sudegino jo iškam
šą. 

Nežiūrint naujų priešo pasi
ruošimų ir galimų puolimų, A-
merikos kariuomenės pas i t rau-

Britanijos šaltiniai pirmieji pa
skelbė žinią bei komentarus apie 
tai, kad JAV vyriausybė sustab
džiusi finansinius mokėjimus pa-

KEY BISCAYNE. — Jau ži
noma, kas sudarys Amerikos 
delegaciją į Kiniją, kas lydės Į k i m a s vyksta pagal nus ta ty tą 
prez. Nixoną. Su prezidentu ir j p l a n ą ^ mėnesį po 23,000 pa r -
jo žmona vyksta dar 13 oficia- j vežama namo. Lėktuvnešis Ki t t i 
lių asmenų, ta rp jų valst. sekr. j Hawk kitą savaitę taip p a t 
WiUiam Rogers. patarėjas Hen- i p j a u ks j Tonkino įlanką ir pr i -
ry Kissingeris, spaudos sekre- j žiūrės karių pervežimą. Gegužes 
torius Ronald Ziegler, R. H. \ j d. Vietname liks tik 69,000 

ne veikiąs — Liberty, ištisą eilę j Žinoma, tie 62 pareigūnai ne- Į Haldeman, Baltųjų rūmų kan- j amerikiečių, paaiškino Laird. 
metų gaudavo amerikiečių žval-j metami gatvėn. Jų egzistencijai 
gybos (CIA) finansinę paramą, j šiame krašte sudarytos sąlygos. 

celiarijos viršininkas; gen. B. 
Seovvcroft. prezidento karinis 

tai buvo iškelta Senate ir itin Į Kiek teko patirti iš Lietuvos Lais- j patarėjas; M. Green. pasekre-
vergtųjų kraštų laisvės komite- priešinantis Arkansas senatoriui,; vės komiteto pirmininko V. Sid- i torius Azijos reikalams- P. Bu
tams ir Pavergtųjų Tautų organi-1 demokratui J. W. Fulbrightui, Se- | zikausko, trijų Baltijos valstybių ! chanan. prezidento kalbų rašė-

kė į šiaurinį uostą Salvador, f- k a d W a s h i n g t o n a s , į l l U , , į ^ 
vo "agresiją pavers t i nekaltais 
žodžiais ir politiniais manevrais 

plauks ir į kitą, Recife. 

PERONAS NORI BŪTI 
PREZIDENTU 

BUENOS AIRES. — Kitąmet 
kovo mėnesį Argentinoj bus 
prezidentiniai rinkimai. Jomis 
susidomėjo ir buvęs prezidentas 
- diktatorius Peronas i r galvo-

zacijai (ACEN ar PET). Jie per 
20 metų veikė New Yorke ir ki
tur. 

FCI biuletenis Londone (4 
; Holland Road, Kensington, Lon-
j don, W 14 8 AZ), J. Josten reda-
| guojamas, šių metų 1 laidoje 

(1098) sausio 5 d., paskelbė 

natas praėj. metų pabaigoje nu
tarė siųstuvus dar vienerius metus 
piniginiai remti iš kitų šaltinių. 
Minėtas sen. Fulbright radijus bei 
komitetus laikąs "šaltojo karo" 
padariniais, kurių tenka atsižadė
ti. Vis dėlto, pasak FCI korespon
dento, parama siųstuvams netu-

pasiekti tų pačių tikslų, dėl ku
rių pradėjo karą. o jo negalė
dami laimėti mūšio lauke, tikisi 
t o pasiekti diplomatiškai". 

ITALĄ! NESUSIKALBA 
ROMA. — Vyriausybės krizė 

tęsiasi. Prezidentas Leone da-

"VVashingtono korespondento Du- ' r i n t i_ r ^ io su parama ACEN ar 
i mitru Danielopol straipsnį apie komitetams. 
I tai, kad JAV negalį kasmet m o 
j keti po 300,000 dol. paramos. Pa-
j gal korespondentą, prez. Nixonas 
; pasirašęs įsakymą (order), kuriuo 
!62 Rytų Europos pabėgėliams -
j ligšioliniams komitetų pareigū

nams, numatyta išmokėti 1,850,-

Komunistai skelbs — 
tai laimėjimas 

Egzilų vadai šiuo metu dau
giau dėmesio kreipia į psichologi
nę reikalo pusę. Vienas jų teigė, 
kad jei JAV atsisakančios remti 

ja išstatyti savo kandidatūrą.; b a r p a v e d ė S u d a r v t i kabinetą 
Tačiau nedaug duodama vilčių, G i u M o A n d r e o t t i - ^ i r t a m ^ 
kad iki to laiko susidarytų jam k i a i s e k a s i s u s i k a l b ė t i n t M > 
palankios aplinkybes, ir jis gale-; s i o s k o a I i c i j o s p a r t i j o i n i s _ 
tų grįžti iš ištrėmimo. Nuo 1955 i k r i k š č i o m m i s demokrata is , so-
jis gyvena Ispanijoj J o buvę sa- | c . ; a l i s t a i s < s o c i a i d e m o k r a t a i s 
lininkai gerokai suskilę, ir pero- ' 
nistų įtaka sumažėjusi. 

000 dol. sumą, "annuity" titulu I pavergtųjų kovą, tai galėtų pa-
(ne pensija, bet sakytume, mokė-j žeisti viltis visų tų, kurie tikisi 
jimai, atlyginimas už buvusį dar- i laisvės bei geresnio gyvenimo Ry-
bą). Tie 62 atstovauja Albaniją,1 tų Europoje. Be to, komunistai, 

Laisvės komitetai nėra nutraukę 
darbo. Jie vykdo numatytus užda
vinius, tikisi, gali būti, priva
čios paramos. Iki gegužės 1 jie lie
ka ligšiolinėse patalpose Ne\v 
Yorke, 57 gatvėje. 

Pavergtųjų Europos tautų sei
mas, kurio Politinis komitetas bu
vo susirinkęs New Yorke sausio 
28, taip pat nutarė, ir sunkumų 
nepaisant, savo darbo nenutrauk
ti ir visomis galimomis priemo
nėmis kovoti dėl pavergtųjų kraš
tų laisvės, jų išsilaisvinimo iš ko
munistų vergijos bei Įtakos. 

jas. Toliau asmeniniai sekreto
riai, t rys vertėjai ir k t . Nebus 
tarp palydovų nei Pentagono, 
nei žvalgybos .įstaigų atstovų. 
Iš viso tai tik pusė to sąstato, 
kuris normaliai prezidentą lydi 
Į užsienį. Pekingas nebuvo nu
statęs delegacijos dydžio. ta : nu-

PROTESTUOJA DEL 
DERYBŲ 

SUSPENDAVIMO 
PARYŽIUS. — Pasaulinis ko

munistų organizuotas suvažia
vimas pasmerkti Ameriką dėl 
jos karo Vietname, pirmą kon-

tarė Nhconas, norėjo turėti tikį ffKJn d i e n a p r i ė m ė r e z oliuciją. 
darbo štabą 

Į Pekingą jau nuvežta ir bai 
peikiančią, kad Amerika suspen-
da\ro taikos dervbas Parv-žiu-K 

ir 

SANTJAGO. — Norvegų lai
vas Lindblat ExpIorer. tyrinė
jęs Antarktiką. kilus didelei 
audrai, nuskendo, bet visus 90 
keleivių išgelbėjo Čilės laivas ir 
atvežė į Puerto Williams, pie
čiausią Čilės uostą. Tarp tų ke
leivių buvo nemaža ir amerikie
čių, įskaitant Cincinnati zoolo
gijos sodo ekskursiją. 11 žmo
nių. 

Italijos dienraščiai Romoje bei 
kituose miestuose 1971 metų pa
baigoje skelbė plačias informaci
jas apie sovietų priverčiamo dar
bo stovyklų devynių kalinių 
skundą, nukreiptą į Tarptautinį 
Raudonąjį kryžių dėl sunkių są
lygų stovyklose ir dėl reikalo jas 
pagerinti. Vienas iš devynių peti
ciją pasirašiusių buvo Simas Ku
dirka. Italijos laikraščiai ta pro
ga priminė 1970 m. lapkričio 
mėn. buvusį Simo Kudirkos žygį, 
jo išdavimą ir vėliau buvusį teis
mą. 

Vilniaus senamiestyje jau ke
leri metai vyksta restauravimo 
darbai. Pastaruoju metu jau res
tauruota dešimt namų. (E.) 

respublikonais. Jeigu ta ip tęsis 
! ir toliau, kalbama, kad d a r šiais 
j metais, gegužės mėnesį, gali pri

reikti šaukti naujus rinkimus, 
metais anksčiau nei normaliai 
reikėtų. 

TURKIJOS PREMJERAS 
LANKYSIS AMERIKOJ 
WASHINGTONAS. — Kovo 

21 Ameriką lankys Turki jos 
premjeras Nihat Er im. T a r p ki
tų jam rūpimų dalyku, j i s dis
kutuos NATO reikalais i r ap
t a r s Turkijos pa s t angas visai 
uždrausti opiumo auginimą. 
Turkijoj opiumo prekyba yra 
nuo senų laikų labai įsigalėjusi, 
ir reikės didelių pas tangų tą 
tautinį įprotį išrauti , bus daug 
pykčio ir vargo vyriausybei . 

BUDAPEŠTAS. — Mirė arkiv. 
Pal Brazanoczy, E g e r arkidie-
cezijos valdytojas. J is buvo ži
nomas kaip ge ras diplomatas, 
radęs bendrą kalbą t a rp katali
kų Bažnyčios ir vengrų komu
nistinės vyriausybės. Dėl jo su
gebėjimo Bažnyčios ir valstybes 
santykiai gerokai pasitaisė. 

i Bulgariją, Čekoslovakiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Rumu
niją ir Vengriją. 

Visi komitetai ir ACEN išlai-
; kvti amerikiečiu valdžiai kaštavo 
i * 

i po 300,000 dol. per metus. Pats 
prezidentas neturi galios skirti pa-

jramos sumas, tai tegali padaryti 
I Kongresas. Komitetai turėtų ieš-
Įkoti finansinių šaltinių iš priva-
jtaus pobūdžio organizacijų. 

Paramą pasiūlė, rėmė sekr. 
Rogers, Clay ir Kissinger 

Kiek patirta iš Baltųjų rūmų, 
prezidentas Nixonas pageidavo 
pats pasirašyti "annuity" lapuose, 
tuo būdu norėdamas parodyti, jog 
jis vertina tų 62 pavergtųjų kraš
tų atstovų ligšiolinę veiklą. 

Mokėjimus tiems pareigūnams 
pasiūlęs valst. sekretorius W . Ro
gers, reikalą parėmę ats. gen. Lu-
cius Clay ir prezidento patarėjas 
Henry Kissinger. Yra žinoma, kad 
ats. gen. Clay yra ligšiol buvęs 
vienas ištikimiausių pabėgėlių 
veiklos rėmėjų. 

Paramos stabdymas ir laisvieji 
radijai 

JAV vyriausybės nusistatymas 
nuo šių metų sausio 1 stabdyti pa
ramą Pavergtųjų tautų organiza
cijai ir paskirų tautybių komite
tams siejamas su Laisvosios Euro-

JAV paramą nuo sausio I su-1 
stabdžius, tai laikys aiškiu.... savo! 
laimėjimu. 

SUGEDO MĖNULIO 
SATELITAS 

giama Įrengti milijono dolerių j tuo pačiu laiku pradėjusią smar 
vertės susisiekimo stotis, kurios i ku bombardavimą, 
pagalba per padangių satelitą; Suvažiavime dalyvauja apie 
bus transliuojama į Ameriką.: i.rjOO delegatų iš 75 kraštų. So-
Kita panaši stotis nuvežta į Šan- į vietai atsiuntė didelę delegaci-
cha jų ir skirta daugiausia žinių! ją. 0 Brežnevas sveikinimo tele-
nerdavimo kompanijoms, šalia ! gramą. Amerikiečių delegaciją 
to galima bus palaikyti ryšį ir : sudaro anie 100 asmenų. Ame-
per prezidento lėktuvo "Spirit of 
'76" įrengimus. 

HOUSTON. 

.Ar tai Amerikos abejingumo 
žvrnės? 

Kai Apollo 15 
lankėsi Mėnuly, iš savo erdvė-

! laivio astronautai buvo paleidę 
nedidelį satelitą ir j is sukosi ap
link Mėnulį. Satelitas buvo 78.5 

Biuletenio redaktorius J. Josten i svaru sunkumo ir sukdamasis 
savo komentare teigė, kad PET—! aplink žemės satelitą siuntė ži-
Pavergtos Europos tautos per du j n ias į Houstoną apie Mėnulio 
dešimtmečius, atstovaudamos 100: gravitacijos ir magnetinius lau- | ^g^ kreipsis, gaus tokiu infor-

rikieoai bandė įeiti į Amerikos 
ambasadą ir įteikti protestą dėl 
suspendav'mo derybų, bet am-

KEY BTSCAYNE. — Jei kas į basados sargybiniai, amerikic-
nors iš prezidentinių kandidatų: čiai marinai, jų neįleido. 
nori gauti tikrų informacijų a- j 
pie Vietnamo karo politiką, gali 
kreiptis į prezidento saugumo ir 
užsienio reikalams patarėją Kis- . 
singerį. Taip buvo pranešta iš 
Floridos Baltųjų rūmų. Ar tas. 

milijonų vergų Europoje, simboli-! kus ir efektus, susidariusius dėl 
zavo šio krašto ryžtą reikalauti Į saulės spindulių veikimo. Tos 
pavergtiesiems laisvės bei teisin- j žinios buvo labai naudingos 
gumo. Bet dabar jau trūksta lė- j mokslui, bet jos j au nutrūko, 
šų. Esą, atrodo keista, kad lais- I Satelito elektroniai įrengimai su
vės balsai Vakaruose slopinami,! gedo, ir jis po pusmečio veikimo 
bent šiuo atveju, ne priešų — ko- i nutilo. 

VISI VOKIEČIAI MOKĖS 
ANTRA KALBA 

BONNA. — Pradedant 1975. 
V. Vokietijos mokyklose visi 
vaikai, sulaukę 10 metų. bus 
mokomi vienos svetimos kalbos. 
Pirmenybė bus anglų kalbai. 

ras Lindsav. negaus neY Alaba-• a n t r o J ^ * * j e i s P™"™™- -*au 

mos gubernatorius Wallace. I tą rūpinamasi iki to laiko paruoš-
kategoriją. be abejo, įeis ir d a r . 1 1 Pakankamai mokytojų savų 

macijų. priklausys nuo to. ar jis 
(ar ji) yra Kongreso nariai. 
Iš to seka. kad tokių informaci
jų negalės gauti New Yorko me-

ir jų pasikviesti iš Amerikos i r 
Britanijos, f 

KALENDORIUS 

visa eilė nasiskelbusių kandida
tų ir siekiančių savo partijų no
minacijų: komunistų (Hull). so
cialistų ir k. Apie juos Ameri
kos spauda nieko nerašo, labai 
aišku, kad jie geriausiu atveju; Vasario 14: šv. Valentinas, 
negaus net tiek balsų, kiek yra į gy. Juozapa. Saulius, 2ynė. 
jų partijos narių. Vasario 15: šv. Faustina* šv. 

i Jovita Girdenis. Taurė. 

PRANCŪZAI IŠVARO • — • = * " — • -
3 rusus 

OBA« 

WARMER 

Juodosios rasės gyventojai Rodezijoje vis labiau priešinasi valdančiai 
baltųjų mažumai. Kovai vadovauja metodistų vyskupas Muzorevva 

pos radijui parama. Jau žinoma. Vienas momentas i* neseniai įvykusių juodųjų demonstracijų 

PARYŽIUS. — Prancūzija iš 
varė tr is sovietų ambasados na- ; 

rius. juos kaltindama šnipinėji-j 
mu. Tarp jų buvo Aleksejus 
Krochine. sovietų žvalgybos ?e- : Dalinai saulėta, šilčiau, t em-
nerolas. peratūra netoli 50 laipsnių. 
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
Redaguoja JONAS ŠOLICNAS, 9415 S. Western Ave., Chicago, 111. 60620. 

Teiefonas — 239-7055. 

SVEIKI, MIELI PENSININKAI 
Po ilgesnės pertraukos mes ir I klausėją, bet ir k i tus asmenis 

vėl grįžtame tarnybon.Mes grįž- ir todėl būna naudingas daugė
tame padėti ir talkininkauti liui žmonių, 
tiems, kurie domisi socialiniu: Tokia Įžanga j mūsų bendra-
šio krašto draudimu bei nemo- vintą. Dabar lauksime klausimų 
kamu gydymu, kuris liečia dau- ir kviečiame sekti šią skiltį dėl 
gumą pensininkų. įvairių informacijų apie šio 

Paskutiniuoju laiku buvo pa- krašto socialinį draudimą ir ne
stebėta, jog y r a nemažai mūsų mokamą gydymą, 
tautiečių, kuriems šio krašto Jei rašysite, prašome rašy t i 
socialinio draudimo įstatymai ir Draugui a rba šiuo adresu: So-
įvairios taisyklės neretai dar vis cial Security District Office, 

c/o J. Šoliūnas, 9415 S. VVestern 
Ave.. Chicago, Illinois 60620. 
Telefonas: 239-7055. 

Jonas šoliūnas 

. 

>43 WFST «3rd ST CHICAUO OX VMB9 Tel I Udkw V«»> 

•econo aaa »>o«Uųic paid ai Chicagu Uhaoia Pubiished lal'v 
->xcept Sundays, legal holidays and days aftei vJirtstma* «W 
-aster ov die Lnhuamian Cathoiic Preaj Soaatj 

iubscriptlon Ratea: $19.00 — Chicago and ^ook County fllinott 
elsewfaere to U.S.A. 117.00. canada $19 00. Foreign 
Countne* — $20.00, 

p r e n . u m e r . t a 
Cook apakr nilnoi. 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užitenyja 

netans* 'ĄtD.i mėn l men 
$19.00 $10.00 $6.00 $230 

17.00 9.00 5.00 2.00 
19.00 10.00 6.00 2.50 
20.00 11.00 &50 2J0 
1000 5-50 — -

yra nemažas galvosūkis. Be to, 
dažnai žmonės, kurie galvoja, 
kad supranta viską, įstatymą 
interpretuoja neteisingai arba 
nepilnai, ir t uo būdu be reikalo 
nukenčia. 

Mes esame dėkingi Draugo 
redakcijai ir leidėjams, kurie 
maloniai sutiko ir vėl talpinti M e t ^ S** d a r S™* * b a n k o 

žinias apie socialinį draudimą. p r o c e n t Ų *£» d o L A r P U d a n t 

Esame tikri, jog šią dienraščio i m o k e s č l ^ b l a n k u s P r i e š a u n a " 
paslaugą visi skaitytojai sutiks mx* į š b a n k o P l e n t ų reikia 

Klausimas. Esu pensininkas. 
I Nedirbu. Gaunu pensiją iš So
cialinio draudimo ir fabriko. 

Chicagos mies to bibliotekos Lietuvos Vyčiai švenčių laikotarpio m e t u a t l iko programą. Matyt i gausiai 
susirinkę svečiai. Nuotr. A . Gulbinsko 

KANADOS ŽINIOS 
Delhi, Ont. 

pridėti fabriko pensiją ar n e ? 
Ar gaunama iš fabriko pensija 
skaitosi prie uždarbių? Pr ie 

su dėkingumu. 
Kiek sąlygos leis, mes ir vėl 

bandysime bent trumpai paaiš
kinti įvairias socialinio draudi- ; b a n k o P l e n t ų pridėjus fabriko 
mo taisykles i r pati įstatymą. ! ̂ ns1^ susidaro v i r š 1,900 dol. 

Ar apie t a i reikia pranešti So-
Tiesa, seniau, kai rašėme s o - ; c i a l i n i o - - įstaigai? J u k 

etatinio draudimo klausimais, 
apie įstatymą jau aiškinome. 
Tačiau pats įs tatymas ir taisyk
lės nuo to laiko jau daug kur 
buvo pakeistos ir todėl vėl bus 

KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOJ 

Bruzdėjimas prie lietuviškos Šv. 
Kazimiero bažnytėlės Delhi. 

Tai renkasi iš platesnių apylin
kių Katalikių Mot. d-jos narės ir 
viešnios susirinkimui. 

Kadangi daugiausia apylinkėje 
ūkininkės ir pensininkės, tai ne
svarbu, kad ketvirtadienis. At
vyksta sutvarkę ūkio reikaliukus, 
vaikus palikę vyrams padaboti. 

Donelaičio lituanistinę mokyklą 
lanko 6. Bet koks skaičius iš 
šios apylinkės lanko Gary, Ind. 

i l i tuanist inę mokyklą, neprisi-
! maldų, ruošiant pietus ar kepi- > m j ^ . šnekama, kad būtų gra-
Į nių išpardavimą. Į ̂ u, kad visi lietuviai dalyvautų 

Parapijiečiai mielai remia, nes j pamaldose, nes būtų pavyzdys 
inn tari surinkti n i n i ^ i P u jrra- j a u n į m u i . Biuletenis visais at-

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesūriau 
aonj straipsnių nesaugo, juo* 
gražina tik ii anksto susite 
rus. Redakcija už skeJbimf 
turto] ueauako. Skeioumi 

ofyouia. 

1 
ė 

\ 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30 šeštadieniai* 
dais — 8:30 — 12:00 

• Administracija dirba ka» 
iuea 8:30 — -L?0, lestadie 
š:30—12:00. 

žino, kad surinkti pinigai eis gra 
žiems tikslams. 

Visa tai galima pasiekti turint 
gerą dvasios vadą kun. dr. J. 
Gutauską, kurio kas sekmadienį 
sakomi pamokslai yra labai pra
smingi. Jo rūpesčiu turime šešt. 
mokyklėlę, jaunimo ansamblį. 

Džiaugiamės turėdami tokį lie
tuvybės centrą, kaip parapiją, 
kuri ne tik dvasinius, bet ir tau-

vejais kruopščiai paruoštas. 
J. Ervydis 

— Amerikoj per metus mirš
ta nelaiminguose atsitikimuose 
114,864 žmonės. 

pensininkui leista uždirbti t ik 
1,680 dol. Ačiū už informaciją. 

* ! seselė, pagal talką atsilikusiems 
Atsakymas J. Ar pildant pa - ' kraštams 

^. jamų mokesčių (income t a x ) j Seselė aiškina, o mes klausom, 
^ ^;1L Z~,T'wZ!^ifonnaa r e i k i a įskaičiuoti visas s k i n a m egzotiškus vaisius, riešu-

pajamas, Jums negaliu atsakyti , tus, ir glostom tų nekaltų vaiku-
nes tai y r a Internal Revenue gių juodas galvutes, kurios dar ne-
įstaigos jurisdikcijoje ir aš apie žino nei protesto eisenų, nei už
tai nežinau. ! puldinėjimų. Jie šypsosi taip bal-

Uždarbiai, arba pajamos, gau- ' tais savo dantimis, arba mažieji 
% j narnos iš fabriko pensijos pavi- sėdi už motinos nugaros pririšti 

dale į sumą, kuri y r a leidžiama skara ir dairosi, 
pensininkui uždirbti per metus Po to vaišės— lietuviški vėda-
(1,680 dol.) ir nepraras t i nė rai, kuriuos taip storai suvyniojus 

A. a. Alf. Leparsko laidotuvių pro
ga aukojo: 

A. V. Skriduliai, B. E. Pakštai, P. 

tiškus reikalus globoja. O esant 
Visas domina iš'Toronto* atvykusi Išblaškytiems, kaip šios apylinės^ 
Aldona Zarembaitė. Ji du metus į ūkininkai, butų sunku kitaip " " j j ^TifjįiiT.. t . rwii.|įT°*flr"g^M*f V 
dirbo Afrikoje kaip gailestingoji j siburti. Apie rinkimus ir naują bokiene, Aid. Prapuolenis, J. F. Hun-

vald'ybą kitą kartą. 
Parapietė 

tur ime prisirninti, kad kitados 
dar nebuvo nemokamo gydymo, 
populiariai žinomo kaip ''Medi-
care" , ir užta t apie šią įstaty
mo dalį yra būtina daug kas į 
paaiškinti. 

Pastebėjome, kad labai daž 
nai žmonės nukenčia, nes pavė
luoja užsiregistruoti nemoka-
mam gydymui. Ir tai neretai | y i e n 0 m H U U , d : 

Mūsų kolonijose 
E. Chicago, Ind. 

i 

METINE APYSKAITA 

Kasmet vietos L B East Chi- į 

; ter, V. K. Palčiauskai, A. Stankienė, 
dr. C. Bačinskienė, J. Končius, M. 

I Rimkienė, R. Stončienė, L. Bichnevi-
I čius, L. Sodeika, St. Jūras, K. Cepai-
| tis, Kl. Dundulis. V. Orvydiene. Viso 
! aukų — 170 dol. Visus pinigus pavar-
j tojome laidotuvių išlaidoms. 

Renkrjne naujas aukas paminklė
liui. Siųsti Liet. Dukterų Dr-jai, 27J5 
W. 71st Str., Chicago, 111. 60629. 

L. Dukterų Dr-ja 

TeL offao HE 4-5849, re*. 388-2281 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTuJAS IR C H I R U R G A S 

2434 West Tlst Street 
Mti Pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet; 
i.atr., penkt., 1-6. treč. tr gest. tik 

Dr. Ant Rudoko kabinetą per5m5 

DR. EDMUNO E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

3709 West 51st Street 
TEL. GR 8-24O0 

Vai. pe^al susitarimą: plrmad. b 
ietv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk-
ad. 10—4; Sestad. 18—2 vai. 

•f*. 755-4477 

įvyksta dėl infortfaėinės stokos. n e r e i k a į s k a i č i u o t 
Todėl apie "Medicare' teKs ga
na plačiai paaiškinti. 

N e tik paaiškinsime apie so
cialinį draudimą, bet taip pat 
mielai atsakysime ir į klausi
mus, liečiančius socialinį drau
dimą ir nemokamą gydymą. 
Tad kviečiame rašyti ir klausti, 
o m e s bandysime atsakyti . 

Čia norėtųsi padaryti keletą 
pas tabų dėl mūsų bendradarbia
vimo. 

P i rma , prašome su savo klau
simais nesiųsti nei pašto ženklų 
atsakymui, nei pinigų už patar-

DR. ANNA BALSUNAS 
A K I Ų , A U S Ų , NOSIES ER 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO ARINIfS 

2858 West 63rd Street 

• . u. . uraudimo čekio,; atnešė sesė E. Jurienėnė. O skanu-1 cagos, Indiana apylinkės valdy-
i. Nereikia ta ip | mas! ! ba išleidžia metinę ap3/skaitą 

pa t į tą leistiną uždarbio sumą Skanu viskas: žuvys, viščiukai,! 1971 metų apyskaita paruoštai vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
. , . „ . , . . . .„ , , . . ; , ., , * . . . . . , . . , . . ' vifck. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlnd 
įskaičiuoti ir pajamų is banno, ;o ]au pyragai. Ir palaiKyk svorj; ir nanams išdalinta, kun susi- , uždaryta. Ligoniai priimami susitaru* 
gaunamų palūkanų pavidale. į normalų, kai tiek daug gėrybių! deda iš 23 lapų. Narių priskai-į 

Bendrai į leistiną pensininko Dienos pirmininkė B. Vytienė tomą 95, kurie yra sumokėję j 
uždarbį reikia įskaityti tik pa- ; primena pareigas, juk susirinki- | įvairius priklausančius mokės- j 
jamas, gaunamas algos pavida- \ mas tiek reikalų dar aptarti turi. | čius. Narių tarpe y r a 24. kurie ' 
le, arba — jei asmuo yra sava- \ Reikia rinkti naują valdybą, yra pasiryžę mokėti po 1 dolerį | 
verslis -

Oftso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. UAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 
0R. K. G. BALU KAS 

AK t SERIJA IR MUYUtąj LIGO* 
GI.VEKOLOf.IX ft CHIRURGIJA 

(self-employed) gry- : nes ta beveik du metai dirba issi- kas mėnesį Vasario 16 gimnazi- 6449 So. Pulaski Road (CrawfoH 
ną pelną iš verslo Cnot profi t) . juosusi. jos reikalams, bet ne visi ište- i Medical Building) Tel. L U 5-644< 

SouunaM 

P O M U S AUGALAS 

Afrikos miškuose t a rp Ganos 
navimą. Jei skai tytojas norės į k" Kongo auga maži krūmokš-
klausimus atsakyti asmeniškai, niai su smulkiomis uogomis. Tos 
mes galime naudoti nemokamus uogos turi nuostabią savybę, 
vokus tokių atsakymų pasiunti- Kai tįk žmogus jų suvalgo, pa-
mui. O piniginio atlyginimo už sikeičia skonis: rūkš tus valgis 
a tsakymus mums nereikia, nes tampa saldžiu. Tačiau po 2-3 va-
už t a i gauname atlyginimą kaip ian<*U skonis vėl sunormalėja. 
valstybės tarnautojas. —• 

Ant ra , prašome, siunčiant: _ Tomas Jefferson, kai pa
klausimą, pateikti sekančius g n ^ ė dekieraciją. buvo 33 m. 
duomenis: vardą, pavardę, ad- amžiaus. 
resą, gimimo datą. Jeigu nori- ; . 
ma, kad būtų apskaičiuotas: -
pensijos dydis, prašome pateik-) 
ti metinis uždarbis, pradedant [ 
nuo 1951-jų metų. Nepateikus, 
metinių uždarbių, mes pensijos • 
apskaičiuoti negalėsime. -

Trečia, į klausimus, nepasira-; 
šytus vardu ir pavarde — ne-! 
atsakysime. Tačiau klausimą at
sakant spaudoje, klausėjui pa
geidaujant, jo pavardės galime 
ir nenaudoti (mes pavardę iš 
tikro spaudoje naudosime tik 
tuo atveju, jei klausėjas to pa
geidautų). 

Ketvirta. Kadangi mano dar
bo ir patyrimo sritis liečia tik 
socialinį šio k raš to draudimą ir 
nemokamą gydymą, todėl į 
klausimus, liečiančius kitus šio 
kraš to įstatymus negalėsime at
sakyti . 

Penkta . Į jūsų klausimus, tiek 
spaudoje, tiek asmeniškai pa
bandysime atsakyti kuo sku
biausiai. 

šeš ta . Pageidautume, kad 
klausėjas leistų i klausimą at
sakyti šioje MkMtifįą, nes daž
nai klausimas l ieca n© vien tik 

Tokia rodos maža ta mūsų Del-; s ė j 0 . Balfui aukotojų priskai- \ Priima 
hi. Šv. Kazimiero parapijoj mote-; tomą 43. Pastebėta, kurie ge
rų nė pusės šimto nėra, o kiek tų; „ a u uždirba, yra kuklesni su 
darbelių ir neišskaitysi visų. Kiek! aukomis. 
ligonių aplankyta, puošta bažny- į Dėkojama klebonui, kad be 
Sos, altoriai, įsigyta tautiški ap-; atlyginimo leidžia pasinaudoti 
dangalai šoniniams altoriams, ĮSI- patalpomis: susirinkimams, re-
gyta nauji arnotai ir t. t. peticijomis i r t. t Prisiminta, 

Neužmiršti ir lietuviški reika- kad Chicagoje Pedagoginį insti-
lai. Pasiųsta į Lietuvių fondą 100 tūtą baigė G. Aukštuolis ir te -
dol., aukota parapijos knygynui, tebelanko A. Aukštuolytė. Kr . 
Vasario 16 gimnazijai, salezie- | 
čiams, siųsta laikraščių redakc. 
aukos, o ir centrui (Kat. Mot. 
d-jos) dešimtas procentas. 

Ir vis iš mažų aukų, verdant 
kavą ėiemos sekmadieniais po pa-

tgoniua pagral susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-cios ir Californijos 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm&ii., antrad., ketvirtad. nuo 

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo J iki 2:30 vai. 

Trečiad. ir p^nktad. uždaryta 
Oftso telef. 476-4<M2 

R«*zld. tel WAIbroo*i s-30 IS 

HEART 
fiTBCK? 

SYMPTOMS 
• Pro!onged, Jieavy 
pressure or squeezing 
pain in the center of 
the chest, behind the 
breas'.bone. 
• Pain may spread 
to the shoulder, arm, 
neefe or ]aw. 

• Pain or diacomfort 
is often accompanied 
by sweating. Nausea, 
vomiting and shorlness 
of breath may also 
oceur. 

WHAT TO DO &iM!&m&&!m^i 
• Can your doctor and deacribe your gymptoms at onc«. 
• If your decior Is not avaiiable, get to a hospital amergency 

room immediately 

M MODELINIŲ NAMŲ BALDA/ 
Galima pirkti dalimis ir iSmokėtlnai 

30% iki 50% nuolaida 

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
8200 S. Western TeL GR 6-4421 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

INKSTU IR SLOPUMO 1AK\į 
CHIRURGIJA 
TeL 695-0583 

FOX VAIJ.EY MTEDICAL CEVTEB 
860 Sommlt Street 

Roate S8 — F.lKin. ZUinois 

THIS NEWSPAPER joins yonr Heart Association in pre-
senting this life-saviog educational message and in asking 
yonr support of the February Heart Fuad Campaiga, 

Bem. PR 8-«M0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
S P E C I A L Y B E — N E K V T 7 I B 

E M O C I N E S L I G O S 

: H A W F O R D M B D I C A L B U I L D I N O 
•448 So. Pulaskl Road 

Valandom pagal sasttartm« 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 W e s t 71st Street 

Telef. HEknlock 6-8545 
tOflao tr rezldeucljos) 

Valandos oagral susttaritna 

Ofiso HE 4-1818 Rez. P B 0-9801 

DR.;, MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest Tlst Street 
. . (71st tr Campbell Ave. kampas) . . 
Plrmad., antrad., ketvirtad. tr penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. ir Sestad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vai. ryto — tik susitaras. 

Rezld. TeL GI 8-0878 

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzis Ave., WA 5-2670 

Valan<los pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta, skambinti: MI 3-OO01 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso m. PR 8-2220 
Varnu — rezld. — PRospec* 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad, ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeStad. nuo 1 ikĮ 4 vai 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2818 W. 71«t St. — TeL 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

"contact lensee". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tr*« 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALTBfi VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenne 

TeL Ofiso PR 8-7800; Namu 925-7881 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta 

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

DR.A.JENK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VAL.: kasdien nuo I—4 p. p. ir 6 
iki g vai. Trečiad. ir Seštad uždaryta 
Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So . 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad Ir 
-estad tik susitarus. 

DR. ALfi. KAVALIŪNAS 
VTDAUS LIGŲ FR KRAUJO 

SPECIALTBfl 
5540 Soath Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti - 585-2525 

TeL ofiso Ir buto OLymptc 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 S o . 50th Avenne, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

Tel. RUlianoe 5-1811 

DR,WALTERJ. KIRSTUK 
'A iPtJrvts gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
peaktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8 
vai. vak., sestad. 12—2 vai. p. p. tr 
trečiad. uždaryta. 

DR, IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfl: 
KCDIKTU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĄ 
MEDICAL BUIUDINO 

7156 Soutb W(st(rn A temk 
Plrmad., antrad., ketvtrt Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nw 
6—8 vaL rakare. Trečiad. mie 
11 vai. ryto lkl i vai. p. p., sestad 

11 vai. ryto iki S vaL p. p. 
Ofteo telef. RE 7-1188 

Re*. teL 239-2911 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEO. ORTHOPEOIJOS LIGOS 

2745 W e s t 69th Street 
TeL 737-2290: oriso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai au-Jtarus — 

(By appointmentį 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, P d s l e s ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1 - 4 popiei 
ix ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4 2 5 5 W. 63rd Street 

Ofteo teL REliance 5-4410 
Re*. GRovehiU 8-0617 

Valandos: pirm. ir ket. cuo 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 LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas »25-82»n 
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto, 2 lkl 8 vai. vak. Sestad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. ir sekmad užaar>ta 

Rerid. tel. WA 5-SOM 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligM 
Ofisas tr rez., 2652 W. 59tt> St. 

TeL PRospect 8-1225 
Oftoo vaL: Pirm., antr., tr*6. tr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl t 
v. v. Sestad. 2-4 vai. popiet ir ktte 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2125. Šamą GI 8-«1tft 

V. P. TUMAS0NIS, M.D., S.C. 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik snsitaras. 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta. 

TeL PRosipect 5-9406 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(TAiRAS) 

GYDYTOJA I F C H I R U R G * 
6648 Soath Albany Avenee 

Vai.: pirm., antrad., ketv. «—8 vai 
rak., penkt ir sestad. 2—4 popiet 

b kitu laiku pagal susitarimą. 

Tel oftoo PR 5-5445 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 We*t 7ts« Street 
Valandos: 1—6 vai. poplef 

TreS tr »seta.d. nagai susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sotrtb PnlsAk) Road 
Oftoo teL 76T-S14.1 Namą 

-> tr 

http://pren.umer.ta
http://GI.VEKOLOf.IX


' 

I 

Lietuvos universitete * 

AUKSINĖ SUKAKTIS 
Lietuvos valstybės aukštojo dėstomojo personalo kadrais , a-

mokslo tradicijos senos, šimt- nais laikais dideliu studentų s k a i 
metines ir todėl prie jų tenka čiumL Universitetas garsėjo iš-
sustoti, nes, jų nepaminėjus, bū- kiliais profesoriais, jų mokslo 
tų sunkiau suprantamas aukš- darbais, aukštu mokymo lygiu. 
tojo mokslo siekimo noras ir Per eilę metų jis išugdė k r a š t u i 
aukštosios mokyklos atkūrimo labai reikalingų specialistų bū-
aplinkybės. rius. Tai buvo lyg Lietuvos s au -

Pirmąja aukštąja mokykla rei lė, kurios spinduliai iš K a u n o 
kia laikyti 1570 metais Vilnių- pasiekdavo ir tolimiausius k r a š -
je Jėzuitų įkurtą kolegiją, kuri to kampelius. 
1579 metais buvo pakelta aka- 1930 m. vasario 16 dieną Lie-
demija, vėliau universitetu. Tai- tuvos universitetui su te ik tas 
gi Vilniaus universitetas yra vie Vytauto Didžiojo vardas. T u o 
na seniausių aukštųjų mokslo buvo pagerbtas mūsų didysis 
įstaigų rytinėje Europoje. Už valdovas, iškėlęs Lietuvos va rdą 
ją senesni yra tiktai lietuvio ka- ir garbę, 
raliaus Jogailos 1400 m. įsteig- * 
t a s Krokuvos universitetas i r 1940 m. dalis Vytauto Didižo-
Mažojoje Lietuvoje 1544 m. j - jo universiteto buvo perkel ta j 
kur tas Karaliaučiaus universi- Vilnių ir sudarė Vilniaus univer-
tetas . Mūsų universitetas yra siteto pradžią. Nepriklausoma 
senesnis i r už garsųjį estų Tartu Lietuva siekė turėti du univer-
universitetą, įkurtą 1632 m., sitetus. Tačiau okupantų valia 
taip pa t už seniausiąjį Rusijoje buvo kitokia. Jau 1943 m. vo-
Maskvos universitetą, kurio pra kiškų nacių valdžios pa tvarky-
džia laikoma 1755 metai. mu visos aukštosios mokyklos 

Vilniaus universitetas veikė, DUVO uždarytos. Pokario meta i s 

VARTOTOJŲ AIMANOS LIETUVOJE 
Vartotojai ypač skundžiasi žema prekių kokybe 

Šiame penkmečio plane skelb
t a s šūkis — daugiau prekių 
var to to jams gamint i sukėlė pai
niavas . Kokių prek ių? Kai ku
r iomis prekėmis, kuriomis nesi
domi vartotojai , j au šiandieną 
užverst i sandėliai ir parduotu
vės. Prekių y ra , bet jų kokybė 
nepatenkina var totojų . Gamin
toja i ir var totoja i e ina savo ke
liu. 

Prekybininkai , tarpininkai 
prekėms paski rs ty t i , ne kar tą 
da rė pasi tar imus, kalbomis r a 
minosi, bet mažai tepajudino 
įklimpusį vežimą su žemos ko
kybės prekėmis. Net i r "Tiesos" 
redakcijoje š . m. sausio mėn. 

JURGIS VĖTRA 

Kodėl gaminamos blogos 
prekės? 

Didžiausias žemos koky
bės prekių kaltininkas yra 
Maskvoje esąs centralizuotas 
ūkio planavimas, visai atšlijęs 
nuo gyvenimo tikrovės. Plana
vimas eina vienu keliu, o gyve
nimas rieda kitu. Maskvos pla
nuotojai galėjo verstis, kai bu
vo tenkinamasi kiekybiniais 

soje, kol gaus iš pramonės įmo
nių užsakytas prekes. Už žemos 
kokybės gaminius galima pra
monės įmones peikti, bausti, bet 
visi šie žygiai padėties nepa
keis. I r Maskvos įsakymai pa
dėties nepakeis, nes įmonių va
dovai yra suvaržyti valdininkai, 
sugebą taikstytis sąlygoms 
bet nepajėgią kliūčių nugalėti. 
Didžioji kaltės dalis tenka ko
munistų partijai Maskvoje ir jos 
ūkio planuotojams, bet negali-

ŠOKIUOSE SUSITIKS 
SKIRTINGOS KARTOS 

Ką kiekvienas lietuvis turėtų žinoti apie Braziliją 
A-SAULAJTIS 

Užsienio lietuviai ruošiasi vyk- svogūnais ir žaliais pipirais bei 
ti į Jaunimo kongresą i r taut i - į druska. Iš viso daugiau varto-
nių šokių šventę, o Kanados iri jama augalinio aliejaus. Kadan-
JAV lietuviai — juos priimti. 
Brazilijoje jau eina prie galo de
rybos samdyti visą lėktuvą, ku
ris atskraidintų 139 Argentinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos svečius. 
Kam sunku lietuviškai kalbėti, 

gi naudojami kiti prieskoniai, 
mėsa svečiams atrodys kitokia. 

Kitokios pažiūros ir į a^koho-
linius gėrimus. Nors Brazilijoje 
mažamečiams (iki 18 metų) ne
parduodami gėrimai, namuose 

tas skuba į lituanistinę mokyk-! bent po truputį geriama be di-
lą prasilavinti, kad šiems, jau j dėlės istorijos, kurių pasitaiko 

svertais: pagaminti prekes, ne- m a l š t e i s m t i vietos komunistų. ^ ^ ^ a r ketvirtos ka r tos fc-l daugiau JAV rytuose ar Kana-

augo, bujojo ir savo mokslo dar
bais plačiame pasaulyje garsė
jo ligi 1831 — 1842 metų, kai 
rusų valdžia j | uždarė ir visas 
jo įstaigas galutinai likvidavo. 
Visos lietuvių pastangos uni
versitetą atkurti per ištisus 77 
metus nuėjo niekais, nes oku
pantai, anot poeto vysk. A. Ba-

okupuotoji Lietuva turėjo pasd-
teenkinti vienu Vilniaus universi 
tetų. Vytauto Didžiojo universi
tetas nustojo veikti. 

Bet ir dviejų universitetų ne
priklausomai Lietuvai buvo per-
mažai .Buvo įkurta dar eilė ki
tų aukštųjų mokyklų, kur ios , 
lyg VDU-to seserys, t a ip p a t 

žiūrnt paklausos. I r šiuo me
tu daugelis lengvosios pramonės 
įmonių stengiasi virš plano ga
minti, nors sekant planą paga-

įvyko pokalbis, kurio metu buvo j m i n t o s k ė s ^ s a n d ė l i u o s e 

a p t a r t i skaudžiausi ~~ ~ — 
prekių gamybos ir prekybos rei
kalai . Šis pokalbis tebuvo t iek 
naudingas, k a d j is patvir t ino se 
niai skelbtą mūsų nuomonę: vi
sos blogybės glūdi komunist inė
je santvarkoje . 

Išpažinimas vedamajame 

bės gerinimo 
"Gaminių kokybės gerinimas 

7*?**? Planai CJ^Ū^K^Į^T. al*tt!P8..gg0?eaM- **? 
nėms išmokamos premijos, bet 
gaminiai nepatenkina vartoto
jų. Lengvoji pramonė gamina 

partijos i r jos valdomų įstaigų. į tuviams jaunuoliams būtų leng-
Minėtame vedamajame t a i k - L ^ s u s įk aJbėti . ypač kai bus i 

liai pasakyta dėl prekių koky-j apgyvendinti šeimose. Dėlto rei- ! 
ketų keletą dalykų iš anksto ži- i 
noti, kad susitikimas ir viešna- j 
gė būtų smagesni. 

Skirtingi valgiai 
įsakymais šio klausimo negali 
ma išspręsti. Kokybės klausi
mas — tai kompleksinis klau-

iš akies, nes ji nedaro rinkos s i m a S < k u r i s ? l a u d ž i a i * » * * * '* 
su unones ūkine veikla, su kva-tyrimų. 

Didžioji kaltės dalis už blo
gą prekių kokybę tenka leng
va jai pramonei. J e i valstybės 

ranausko jodžių, troško, kad paliko gilius pėdsakus mūsų kul-
Lietuva būtų tamsi i r juoda, tūriniame gyvenime. 
Poeto žodžius patvirtino faktai: P o H pasaulinio karo okupan-
1913 m. Rusijoje veikė 105 aukš t a i pakeitė visų Lietuvos, t a ig i 
tosios mokyklos, bet nė vienos i r X» aukšt. mokyklų sistemą, 
jų nebuvo Lietuvoje. Mokymo įstaigos buvo kur iamos 

Besikuriančios nepriklauso- n e t i e k Lietuvos, kiek sovietinių 
mos Lietuvos vyriausybė jau mokyklų pavyzdžiu ir, ka ip t o -
1918JCH.29 paskelbė Vilniaus kios- jos turi moksliškai i r idė-
universiteto atkūrimą i r išleido jiškai tarnauti svetimiesiems. 
jo pirmąjį statutą. Kadangi ka- * 
ro meto aplinkybės neleido šiai 
mokslo įstaigai veikti. 1919.IH. 
l d . Lietuvių mkslo draugija Vil-

reikiai kinta. Tarp gamintojo 
ir vartotojo atsiranda spraga. 
Pramonės įmonių dailininkų ir 
inžinierių pagaminti modeliai 

Komunistų par t i jos dienraš
ty je "Tiesoje" (š. m. sausio 22 j tvarkomi piekybininkai užsako 
d. N r . 18) buvo paskelbtas ve- Į pramonei pagaminti atitinka-
damasis "Gaminių kokybė", ku- \ ™as prekes, užsakymas atlieka-
r i ame išpažįs tama: j mas po pusės, o neretai net po 

"Reikia pasakyt i , k a d iš viso, j metų. Per minėtą tarpsnį po-
gaminant i r plečiant asort imen
tą, ger inant produkcijos koky
bę, d a r y r a nemaža t rukumų. 
Ypaš daug jų lengvosios pramo
nės ministeri jos sistemoje. Kaip J neranda paklausos. 
bebūtų keista, bet čia nėra ne t į Prekių kokybę apsprendžia 
tarnybos, kur i t i r tų pirkėjų pa-1 jau ne inžinieriai, bet kiti veiks 
klausą, kur i , atsižvelgdama į I niai: žaliavos, technologiniai 
susidariusią konjunktūrą, regu-j procesai ir darbininkų pasiruo-
liuotų a t i t inkamų prekių išlei- į Šimas gamybai. Daugelis atšakų 
dimą. Matyt, neatsi t ikt inai to- j vėl paliečia centrinį ūkio plana-
dėl daug gaminių nepatraukl ios ' vimą, kuris klaidžioja pasvie-
išvaizdos, nau ja produkcija daž- j čiais. 
na i beveik niekuo nesiskiria nuo 

su įmonės ūwine veikla, su kva
lifikuotų specialistų paruošimu. 
Todėl labai svarbu dabar, kai 
įmonės numato savo penkmečio 
perspektyvas, prisiima įsiparei
gojimus, turėti ir kompleksą vi
sų priemonių, kurios nulems ga
minių kokybę. Tačiau įeikia pa
sakyti, kad priimamuose įsipa
reigojimuose kokybės klausi
mams skiriama perdėm maža 
dėmesio. O juk mūsų dienomis 
gaminti geriau labai dažnai reiš 
kia tą patį, ką gaminti dau
giau." 

Prekybos organizacija Lietu
voje kiek pagerėjo, bet retes
nės, geresnės kokybės prekes 
nematoma ranka parduoda "bi
čiuliams". Savitarnos krautuvė-

J a u iš pirmojo kongreso, y-
pač prieškongresinės stovyklos, 
žinome, kad Pietų Amerikos lie 
tuviai yra 
valgių ir 

doje (Argentinos lietuviai dau
giau pripratę prie vyno) . 

Geriausia ir gal įdomiausia 
būtų pačių svečių paklausti, kas 
ir kaip jiems "patinka", jeigu 
atrodys, kad jie mažai valgo. 

Šalia šio šeimyniško reikalo 
į Šiaurės Ameriką nuvykę bra-
ziliečiai nustemba ir kartais net 
pyksta, kad Brazilija, jų gim
tasis kraštas. įsivaizduojama 

pripratę prie kitų; kaip džiunglės, pilnos gyvačių. 
kitos dienotvarkės, į I r Brazilijoje — miestai dideli 

Toks, atrodo, neesminis dalykas Daugumas lietuvių gyvena 
sudarė kiek nenumatytų sunku-'. Sao Pauly, kuris labai panašus 
mų. Dar tiek gerai, kad dauge- l į Chicagą — prekybos ir pra-
lis šeimų Brazilijoje laikosi bent I monės bei susisiekimo centras , 
šiek tiek lietuviškos dietos. j su priemiesčiais tu r į s 9 milijo-

Pirmiausia, svečiai nustebs, | nus gyventojų. Todėl svečiai. 

tos, kuri buvo anksčiau gamin
ta . O nereti atvejai , kai įvairių 
pramonės šakų išleidžiami ga
miniai nea t i t inka nusta tytų 
s t andar tų reikalavimų, š tai t ik 
per kelis pas ta ruos ius mėnesius i užsakymus pramonės įmonėms, 

Karo audros daugelį Lie tu
vos universiteto profesorių i r 
auklėtinių nubloškė į vaka rus , 

niuje įsteigė pirmuosius aukš- kur jie ir toliau stengėsi būt i 
tojo mokslo kursus, dr. J. Ba- naudingi savam kraštui, vado-
sanavičiaus vedamus. Jie veikė vaudami kovai dėl Lietuvos lais-
ugi 1921 m. Lenkų okupacijos vės, organizuodami visuomeninę 
metais Vilniuje veikė Stepono veiklą. Nemaža dalis akademi-
Batoro universitetas. kų įsijungė į kitų kraštų a u k š -

1920X27 laikinoje sostinėje tąsias mokyklas, jie šiandien, 
Kaune įkurti privatūs Lietuvos minėdami savo garbingos moks-
aukštieji kursai, kurie laikomi lo įstaigos auksinę sukaktį, su 
Lietuvos universiteto Kaune dideliu malonumu pris imena 
pirmtakūnu, nes, porai metų pra aukštojo mokslo įstaigą, ku r i 
slinkus, jie buvo perorganizuoti juos ,it geroji motina — a lma 
į universitetą, kuris buvo iškil- mater, per eilę metų mai t ino 
mingai at idarytas 1922 m. va- mokslo žiniomis. Lietuvos uni-
sario 16 dieną. Iškilmėse daly- versiteto sukaktis išeivijoje a t -
vavo respublikos prezidentas A. žymima gražiai paruoštu spe-
Stulginskis, ministeris pirminin- cialiu leidiniu, kuris šiomis die-
k a s E. Galvanauskas, švietimo nomis išleidžiamas Chicagoje. 
ministeris P. Juodakis. Pirmuo- Mums labai džiugu, kad sė
ju rektorium respublikos prezi- nąjį lietuvių troškimą s iekt i 

dento buvo paskirtas prof. J . aukštojo mokslo iš savo tėvų I ^čZisrmkal. Kokybiniais ženk-
š imkus. pirmieji fakultetų de- paveldėjo mūsų jaunieji akade - ! l a i s a tžymėtos prekės paskirsto-
kanai buvo profesoriai. Mairo- nikai . , kurių daugybę t u r i m e m o g ^ ^ p u b l i k ų vidaus rin-
nis, A. Voldemaras ,P. Avižoms, visuose kraštuose. Jaunos ios 
Z. Žemaitis, P. Jodelė. mokslo pajėgos ypač išryškėjo 

* 1 prieš trejetą metų Lietuvių Ben-
Kai šiandieną į mūsų univer- drumenės rūpesčiu suruoštose 

sitetą galime žvelgti j au po pu- svarstybose. Tik labai gaila, k a d 
sės šimto metų laiko perspėk- ligi šiol nebuvo įsteigta v isas 
tyvos ir bešališkai vertinti jo mokslines pajėgas apjungianti 
kūrėjus ir atliktus darbus, gali- lietuvių mokslo draugija a r į ją 
me drąsiai pasakyti, kad tai bu- panaši organizacija. 
vo, t u r būt, geriausia, ką mes Nepriklausomos Lietuvos u-
nepriklausomybės metais Lietu- niversiteto 50 metų sukak t i s 
vos dabarčiai i r ateities kar- skatina mūsų priaugančiąja ka r 
toms sukūrėm. Lietuvių tauta tą aukštojo mokslo siekti, o t ė -
čia parodė nepaprastai didelius vus, šalpos fondus ir o rgani -
organizacinius gabumus. Nors žarijas įpareigoja sudaryt i są-
visko stigo, Lietuvos universi- lygas, kad kuo didesnis mūsų 
te tas veikiai išaugo naujais rū- jaunuolių skaičius gautų brangią 
mais, bibliotekomis, laboratori- ir nenykstančią vertybę — mok
iomis, pagaliau profesūra ir slą. b . kv . 

Painus klausimas 

Tarkime, kad valstybės rikiuo 

kaip šiauriečiai skuba ir laksto. 
Čia esame pripratę ramiai sve
čiuotis ir neskubėti — pasi
džiaugti gyvenimu. Jau reikia 
skubėti į autobusą, o štai šei
mininkė pakviečia dar kavos iš
gerti. Dėl to pietietis visai ra
miai jaučiasi, su kitais atsisė
dęs ilgai šnekučiuojasi. J is gali 
ir nesuskubti kur nuvykti, č i a 
reikėtų įžiūrėti ne apsileidimą, 
o t ik skirtingus papročius. 

. . . P n e stalo irgi gali būt i sun-se prekes blogai ir netikslingai , _ __. z . ., 
f m •« i - kūmų. Net ir 6 mėnesius a r il-įpakuotos. Ten išauga ilgos ei-

nors ir ne tiek miestietiško bū
do, nėra iš kaimo a r iš Ama
zonės atvykę. 

Amerikos bei Kanados b"etu-
viai išgirs, kad gal i r dauguma 
šeimų turi ta rna i tę . Tuoj kils 
dvarininkų vaizdas. Bet čia ta i 
yra įprasta ir visai nebrangu. 
O kadangi dar nė ra visokių e-
lektrinių prietaisų ir patogumų, 
labai reikalinga. 

Kitas skir tumas yra , kad dau
gumas universiteto studentų 
Brazilijoje dirba ir studijuoja. 

j g a u JAV-se praleidę Brazilijos | Todėl jiems gali atrodyti keista, 
kad kas nors galėtų tik studi-lės dėl dažnai gendančių kasų | m u v i a į k o j a . kad sunku 

mašinėlių. 
Kaimuose jau seniai skun-

jami prekybininkai daro rinkos! džiasi žemdirbiai blogu preky-
tyrimus ir nusimano paklausoje.; biniu patarnavimu. Ir šiuo metu 
Jie gali paruošti atitinkamus I jie priversti tenkintis komunis-

respublikinė vals tybinės preky 
bos i r prekių kokybės inspekta
vimo valdyba buvo priversta dėl 
broko ir nukrypimo nuo s tandar 
to reikalavimų uždraust i reali
zuoti " I n k a r o " gamybos sporti
nius batukus . "Žuvėdros" fabri
ko tašęs - portfel ius i r ūkines 
tašęs , "Metal is to" žiedus ir apy
r a n k e s ir eilę ki tų gaminių." 

Lietuvoje veikianti pramonė 
pagamino 115 prekių, kurios a t 
žymėtos kokybės ženklais. Mi
nė tos prekės nepasiekia varto
tojų, nes jų gaminama mažai 

koje a r išvežamos j užsienį. 

bet visuomet liks nakties tam-
tų partijos pažadais, kad ateity-

| je būsią geriau. 

Pereitais metais Vak. Vokietijai ir Lenkijai pasirašius sutartį, susida
rė galimybe kai kuriems vokiečiams iš Lenkijos grįžti j Vokietiją 
matome grįžtančių keletą vokiečių šeimų. 

buvo priprasti prie valgių. Blo
giausia, kad ten "nemoka virti 
ryžių". Brazilijoje ryžiai verda
mi ne penkias minutes, bet pusę 
valandos. Pirmiausia reikia Į-
kaitinti aliejų (augalinį), jame 
galima ir paspirginti kiek svo
gūnų ir žalių pipirų gabalėlių. 
Tada įdedami ryžiai ir apkepa
mi, o tik vėliau užpilamas van
duo. Vandens dvigubai tiek, kiek 
ryžių. Tuo būdu jie nesulimpa. 
Čia ryžiai valgomi su pupomis, 
bet tokių š . Amerikoje sunku 
rasti. 

Ak, t a kava 
Kava geriama stipri, JAV-se 

randama ir italų restoranuose 
'•expresso" — juoda, gerai pa
saldyta. Amerikoje geriamą čia
buviai vadina "karbata" — ka
va, panaši į arbatą. 

Mėsa būna labai gerai iškep-

juoti. 
Vienas pagrindinių Brazilijos 

pasididžiavimų yra europietiš-
kasis futbolas. J au tris ka r tus 
krašto komandos laimėjo pasau
lio pirmenybes, paskutinį kar tą 
1970 metų birželio mėnesį. Ar 
gali būti pasaulyje tokių žmo
nių, kurie apie šį žaidimą ir lai
mėjimus nežinotų? 
Atleisti ir kalbos nemokėjimą 

Jeigu pasiseks iš Brazilijos 
nuvykti didesnei grupei, bus ir 
tokių, kuriems sunkiau lietuviš
kai susikalbėti. Tas pareina nuo 
šeimos ir nuo sąlygų. Vienos 
Sao Paulo lituanistinės mokyk
los mokinių ir jaunimo stovyk
los dalyvių 1970 metais dau
giau kaip trečdalis buvo miš
rių šeimų ir daugiau pusės tik 
vos ar beveik nieko nesuprato 
lietuviškai. Aišku, bus paren-

__. „ """*" r.,b ' . V* I kami tie, kurie geriau moka liečia i ta. pnes tai palaikoma keletą; 6 

valandų ar pusdienį aliejuje su I (Nukelta į 5 pus!.) 
! v. 

LEMTIES V A L A N D A 
AURELIJA BALASAITIENĖ 
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LIETUVIAI KUNIGAI 
IŠEIVIJOJE 

Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę vadovų sudarytomis sta
tistinėmis žiniomis (remiantis 

m 

tais buvo 401, iš jų 25 mirė, 3 
pasitraukė, naujų įšventinta 9. 

POPIEŽIUS VAIKŲ MIESTE 

Popiežius Paulius VI, minint 

Tačiau kasdieninio gyvenimo realybė turėjo savo 
reikalavimus, kuriems Kęstutis išorėj pasiduodavo. To
dėl ir Šį kartą, nenoromis iššaukęs skaudžius prisimini
mus, jis vistik pasiryžo savo draugui Chicagoje duoti tei
giamą atsakymą. Jo nedalyvavimas suvažiavime nebū
tų nepastebėtas. Jau gerokai pripratęs prie viešumos, 
Kęstutis nugalėjo likusias abejones ir nutarė į visą reika
lą pažiūrėti lengvai, be sentimento, be praeities žaizdų 
atvėrimo. Tai tik dar vienas pobūvis, dar vienas pasi
linksminimas, kuris po keletos dienų lieka užmaršty 
drauge su ištuštintomis šampano taurėmis ir nuvytu
siomis dekoratyvinėmis gėlėmis. 

kalbėjo Vytas. — Prisimeni Ramintą? Į gė moteris, staigiai apkabindama jo kaklą ir savo stang-
— Kaip galima tokį klausimą statyti? — pasilen-lria suvaržyta krūtine prisispausdama prie jo. Jos dažytų 

kęs ties lepia Ramintos Kojelienės ranka, maloniai svei-| lūpų saldžiai kartus skonis Kęstutį nupurtė. Ir kas blo-
kinosi Kęstutis. — Clevelande mano pirmos parodos: giausia—jis jos niekaip negalėjo atpažinti, 
metu taip Įdomiai kalbėjomės, kad aš net vakarienę | Pagaliau storulė pasitraukė, davė žingsnį atgal, ne
pamiršau valgyli. paleisdama jo rankos. 

Gaila, kad tokių grandijozinių įvykių reikia 
jums pasirodyti, —nusišypsojo Raminta. 

— Tu visada labai galantiškas ponioms. Kęstai, o 
kodėl..? Hm. 

— Kodėl ką? — klausiamai antakius pakėlė Kęstu
tis. Vytas susilaikė. 

Tuo tarpu pradėjo rinktis svečiai, ir pasikalbėjimas 
su pokylio šeimininku nutrūko. Likęs vienas su Ra
minta, Kęstutis abejingai sekė įėjusių veidus. Daugu
mas buvo pamiršti, kai kurie, tarsi per miglą, kažką to
limo priminė. Kai kurie buvo mažai tepasikeitę. Beveik 
visi garsųjį dailininką atpažino, ir po kiek laiko Kęstu
tis pasijuto esąs apsuptas nemažo buvusių klasės drau
gų ir jų šeimų būrio. 

1970 m. statistika) išeivijoje šių metų pasaulinę Taikos die-
y ra 10 Kaišiadorių vyskupijos į ną, apsilankė "Vaikų mieste" , 
kunigų, 59 Kauno arkivyskupi- •! esančiame netoli Civittavecchia 
jos, 35 Panevėžio vyskupjos, 56! miesto ir čia aukojo šventąsias 
Telšių vyskupijos, 62 Vilkavis-. Mišias už taiką, pasakydamas 
lrio vyskupijos, 10 Vilniaus ar- : pritaikytą žodį, t ema "Jei nor i 
Irivyskupijos. 30 jėzuitų, 55 ma-i taikos — vykdyk teisingumą", 
rijonai. 32 pranciškonai, 27 sa-x Kaip žinoma "Vaikų mies t e" 
teziečiai. Iš viso 1970 m. išeivi-Į gyvena apie 500 našlaičių nuo 

_ . . , Rankose atsirado taurės, veiduose spindėjo šypse-
Didele elegantiška restorano sale skendo rusvoje ^ ^ ^ ^ ^ a p k a r t c s ^ ^ d n f f l a ^ 

dirbtinės šviesos prieblandoje Iš įmantriai sienose pa
slėptų aparatų sklido romantiškos muzikos garsai. Mik
lūs kelneriai, kaip didžiuliai juodvarniai, neskubėdami 
ant padėklų rikiavo taures su gėrimais. Dar buvo gan 

išraiška, sunkiai slepiama po kasdienine mandagu
mo kauke. Kęstutis nemėgo būti dėmesio centre, bandy-
dmas nežymiai šalintis, kad galėtų bent su Raminta ra-

, ., , , .. , , f ? miai pasikalbėti ir nebūti priverstas atsakinėti Į sablo anksti. Tik keletas svečių stovinėjo sales pasieniuose Vy- M T ; . _ r . ,. , , , .. ' . j oa, r r t v / mskus klausimus bei tuščius komplimentus. tas. pokylio seimininkas, stovėjo arti durų su savo zmo 

— Ir tu toks nepasikeitęs, tik dar graženis. O ta 
žilė paausiuose stačiai už širdies griebia. Neprisimeni? 
— Jos tamsiai raudonos lūpos susiraukė į kapryzingą 
paauglės grimasą. Kęstučiui darėsi nejauku. Ar neprisime
ni Levutės? Jūs mane visada Liūtaite vadindavote... Tu 
mane pirmą kartą gyvenime į kiną pakvietei... Tai bū
ta pergyvenimo, nemiegotų naktų, bet vėliau... — gar
siai čiauškėjo buvusi klasės draugė, neduodama progos 
niekam ištarti nė žodžio. — Tu į mane jokio dėmesio 
nekreipei. Kartais pagalvoju, kad gal per tave ir aš sen-
mergiauju. O kur tavo ponia? — apsidairė Levutė. Jos 
akys sustojo ties Raminta Kojeliene, kuri vis dar stovė
jo šalia Kęstučio. 

— Pažįstu tave, Levute, kur nepažinsiu. Tik po to
kio ilgo nesimatymo sunku atsipeikėti nuo įspūdžiu. — 
pagaliau pajėgė įsiterpti Kęstutis, nejaukiai trypdamas 
nuo kojos ant kojos. — Prašau susipažinti: čia ponia 
Raminta Kojelienė, Vyto Kojelio žmona, — neatsaky
damas į Levutės paksutinį klausimą, supažindino mo
teris, ieškodamas progos kur nors pasitraukti. 

na ir dar keliomis poniomis. Kęstutis buvo ankstyvas 
svečias. 

— Malonu, ponia, — pakratė Ramintos ranką Le-
— Mūsų garsusis dailininkas... Mūsų visuomenės I vutė, neišleisdama Kęstučio iš akių. — Bet kur tavoji? 

joje buvo 376 iš Lietuvos atvy
kę lietuviai kunigai. 1966 me-

10 iki 18 metų, kurie čia p a t y s 
savarankiškai vaidosi. mokosi \ 

— Aš... aš neturiu žmonos, Levute 
— O, tai reikia susirūpinti. Aš taip ir maniau. Vi

suose laikraščiuose tavo nuotraukos, o ponios nėra... 

pažiba... — nuo tų žodžių, tarsi nuo botago smūgių, 
I Kęstutis krūptelėdavo, nemokėdamas į juos reaguoti ar 

— Sveikas, Kęstuti, — pribėgęs abi draugo rankas j net mandagiai juos ignoruoti. Tuo tarpu pro būrį svečių 
spaudė Vytas. — Taip retai besusitinkam. Pragarsėjai, j energingai prasiveržė gerokai sustorėjusi, antrąjį smakrą Tą reikalą reikėtų atitaisyti, Kęstuti, — viliojančiu 
o mes tavęs iŠ viso nematome tik spaudos puslapiuose., i nevykusiai užmaskavusi, ryškiai dažyta blondinė. reikšmingu žvilgsniu žiūrėjo Levutė jam į akis. 
Tikrai ypeungu progų reikia tave iŠ kiauto išvilioti, — — Kęstuti, Kęstuti! — aukštu plonu bal»u •Hispio-' įhu.s daujuauy 

1 

j 



DRAUGAS, pirmadienis, 1972 m. vasario mėu. 14 d. • 

TEN, KUR AUGA KOLUMBINOS 
Idėjos ir dorybės emblemose (5) 

P. STRAVINSKAS 

Colorado valstybė turi šešias Cciorado naujoji valstybė, jos| 
įstatymais priimtas emblemas, iegisiiatoriai patvirtino Cok>ra-
kuriomis ji išryškina savas idė- do didįjį antspaudą lokį, koks1 

jas ar parodo visiems valsty- jis buvo priimtas Colorado Te-i 
bės žmonėms įsisavintinas dory- ritorinės asamblėjos 1861 m., 
bes, kartais atskleidžia Colora- būtent su dominuojančia jame; 
do gamtos, jo krašto groži, kad Dievo akimi, simbolizuojančia • 
žmonės juo pasigerėtų ir norėtų Apvaizdą. Toks ir dabar y 
tame krašte gyventi, kad jį, Colorado valstybės didysis ant-; 

M I S C E l T t A \ E O n S 
ss)M 

T E L E V I Z I J O S | E E 4 L E S T A I E 
Spalvoto* b paprastos, radiją* j —'-••—'--•— —»— •— — . ~ — •——• 

* " * BUTŲ NUOMAVIMAS 
Rrantuv? Marqaette Parfe, \ N a m ų valdymas — Income Tax 

Pardavimas ir taisvroas Notar ia taa — Vertimai 

M I G L I N A S T V APDKAUDC AGENTŪRA 

JS46 W 69th Bt- t*l -?«148^|BELL R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A v e PB 8-22SS 

L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

kaip savo kraštą ir tėvynę, my
lėtų. 

Imkime kelias tokias Colora
do valstybės emblemas ir pa
žiūrėkime, kaip tas visa jose 
išreikšta. 

spaudas su re l ig iniu simboliu, j Vakarų Vokietija griežtai kovoja 
nežiūrint, k a d š i and ien vaikučiųi P r i e š narkotikus. Jų platintojai 
nusi lenkimas Dievui d raudž ia - J ? sekami, suimami ir smarkiai 

•i i i i i • : baudžiami. Kaip viena iš kovos 
mas Amer ikos mokvk lose k a i p T . ^ T ^ „ - I • • , -

:, . : ' . . ^ priemonių naudojami ir specialus 
nesuder inamas su Konsti tucija. | p l a k a t a i , kurių vieną čia matome. 

Valstybės vėliava 

~~-4m*r -m**. **»•- ^m& 
«"OSMOS PARCELS EXPRE*~ 

SIUNTINIAM UETUV* 
iSOJ W. 69th St.. CJUcago 111. 80«2t 
*SSS S. 3a!.4ted. Cblcaso. HS 30«O* 

TeL WA S-27S7; 254-S820 
Tv&frlŲ prekių pasirinkimas, reoto 
••.Utlai, šaldytuvai, naaistaa. doleri&ia' 
OERTIFIKATAJ ir ATTOMOBIUA? 

V. Valantina* 

Valstybės medis I 
j daugiau negu 10 metų, Colorado 

1939 m. įstatymu Colorado! valstybės įstatymų leidėjai iš-
Colorado valstybės vėliavą, legisliatoriai parinko ir paskel- \ rinko savo valstybei ir emble-

priimtą 1911.V.5 d. įstatymu, • bė valstybės medžiu melsvąją I mirų gyvulį. Net gėda pasakyti, 
sudaro trys gulstinės juostos, eglę, augančią Colorado kalnuo-! kad vieną iš avinų rūšies... Mat, 
kurių vidurinė yra balta, sim- se, maždaug nuo 5.000 iki 9,000 m e s laikome aviną kvailumo sim 
boIizuGJanti Calorado kainų snie pėdų aukštumoje nuo jūros ly- i bolru. O coloradiečiai savo spe-
gą, o viršutinė ir apatinė mėly- gio. Jos lotyniškas vardas yra: cialiu 1961.V.1 d. įstatymu vie
nos spalvos, simbolizuojančios picea pungens. Tai labai gražus, | ną iš avinų Rocky kalnų il-
mėlyną Colorado dangų. Vėlia- taisyklingo kūgio formos medis, garagį išrinko ir paskelbė vals-
vos viduryje yra platokos juos- eglė. turinti tris spalvas, jų I tybės gyvuliu dėl jo drąsos ir 
tos raidė "C", kur: reiškia fan- tarpe ir dvi emblemas — mėly- vikrumo, laipiojant po aukštuo-
tastiškai raudoną Colorado kai-; ną ir baltą. Netgi ir "baltąjį 31-!

 s ius Rocky kalnus, šokinėjant į 
nų žemę, o tos raidės "C" vidų-i dabrą", kuriuo dabar (sidabro! n u o uolos "ant uolos ir nebijanti 
ryje yra geltonas kamuolys, sim metalui kolorado žemėje baigiau1 nukristi į prarają... Colorado1 m 

bolizuojąs tuose Colorado kai- tis ar gerokai sumažėjus) eolo- į mokyklose tas ilgaragis avinas 
nuose esantį auksą. radiečiai vadina savo baltutėlį, Į mokiniams statomas drąsos ir 

Ta mėlyna spalva reiškia ne purų, lengvutį, pilną oro Rocky j vikrumo pavyzdžiu, raginant 
tiek dangų astronomine prasme kalnų sniegą, labai mėgstamąi vaikus, kad ir jie būtų tokie drą-
(žydrą skliautą, lyg ir apgau- žiemos sportininkų, ypač slidi- Į gūs, kaip anie kalnų avinai. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALSUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūsiu grindis 

J . BUBNYS, Tel. R E 7-5168 

2 po 4 k a m b . mūr . Skiepas tr pa-
j stoge Central , šild. Garažas. BriKh-
I ton pko centre. 

2 po 5 kafflb. medinis ir Salta tufi-
i čiaa sklypas. Central , šild. 41 Ir 
į Campbell. 

Puikus bnntcalow. Į rengtas skle-
I pas, garažas. 

Tuoj gal ima užimti. Gera vieta 
j 7 V-ta pr is California. 

Maisto k rau tuve i r 2 butai . Brlgh-
'• ton pke. 

3 butai i r biznio pata lpa . Marauet te 
Į oke. 

VaUcykia su namu ir visais įrengi-
| aaais. Judr i vieta. 

Insurance — Income Taz 
Notary Publ ic 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 V/. 63rd St., 436-7878 

M O V N G ^ Į S I G Y K I T E D A B A R 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus* Ir S toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
2047 W . 67th Place — W A 5-8063 

BUELDENG & REMODELJLNG 

Kai kas aną Rocky kalnų II-
garagį aviną (jo lotyniškas var-

i das ovis canadensis) laiko dar 

biantj žemę), kiek telogine, kaip ninku. 
mūsų įsivaizduojamą Dievo bu-j vaktvhės nankštis 
veinę, į kurią mes pakeliame a-; Valstybes paukštis 
kis, keipdamiesi j Aukščiausiąjį,; Valstybės paukščiu iš gausy- j ir išminties simboliu. Pasirodo, 
kurį mes vaizduojamės esant bės Colorado kalnų paukščių, la- į jis yra vienas iš tų Colorado 
danguje, kur yra ir mūsų amži- bai gražių, pasipuošusių įvai-į kalnų laukinių gyvulių, kurie 
nosios laimės buveinė. Balta vė- riomis meniškai paties Dievo su-; geriausiai supranta ir geba skai-
liavos spalva irgi turi dar kitą derintomis spalvomis, Colorado j tyti medžiotojų mintis. Nors jų 
gilesnės minties interpretaciją, legisliatoriai išrinko ir 1931.IV. j Colorado kalnuose yra daug, bet 
pagal kurią ir baltutėlis kalnų 29 d. įstatymu paskelbė, rodos, j medžiotojai jų nematys nebent 
sniegas simbolizuoja kažką šva- labai jau kuklutį, tiktai dviejų1 kokį jau ''suminkštėjusių sme-
raus, nesutepto, be dėmės, ko-; spalvų — juodos ir baltos —j genų" vos bepasivelkantį senį 
kia turi būti ir valstybės žmo- paukšteli, pirmu žvilgsniu ir j ar "gyvenimo nepatyrusį", gal 
nių sąžinė. Auksas nėra tik ma- sprendimu, lyg ir nevertai... į dar nė ragų neturintį jaunuolį, 
terialinė^vertybė, kokių Colora-; Tas kuklus paukštelis anglis-'. Sako, jei medžiotojas iš tolo pa
do žemėj yra daug, o yra kilnu- kai vadinamas "Lark Bunting", | mato kalnuose tą ilgara°į, tai 
sis metalas, simbolis negendan-! o kaip jis vadinamas mūsų kai-| tuo vienu gali ir pasitenkinti 
čni, nenykstančių vertybių, ga- ba, tai nė nežinau. Tokio mes kaip savo išimtine laime nes 
$ būti netgi ir dvasinių verty- gal savo tėvynėje nė neturėjo- n ušauti jis vistiek nesiduos.' Taip 
bių simboliu. š+ai, kodėl Colo-: me. Bet kodėl jam suteikta to- ig tikrųių ir yra. Patikrinęs 1968 
rado valstybė jap taip didžiuo- kia didelė garbė? Ogi, kad jis. metų Rocky "kalnuose medžioto-
jasi, netgi šiandien, kada jo at- skrisdamas labai gražiai gieda, ją nušautų žvėrių statistiką ra-
sargos raudonoje Rocky kalnų dargi įvairiais balseliais ir skir-; dau tų ilgaragių per ištisus me-
žemėje jau beveik visai baigiasi, tingas paukščio giesmeles. Jis ' tus nušautų tik 32. tuo tarpu 

Didvsis valstvbės antsnanda* y r a c o ! o r a d i e č i l i S e r o s nuotai-] antilcniu užmušta 5.493, brie-lAdyss valstybe antspaudas , k o s U T l k s m o ^ ^ d a i n o s ir diių 83,634, o jau vargšų ^aike-
Dar ryškiau Colorado valst\'- muzikos embleminis paukštelis. ]\ų tai paklota net 345,669. 

bė nusilenkia Dievui, kaip Ap- čia Colorado valstybė pasirodo 
vaizdai, savo didžiajame valsty- kaip didelė dvasinių vertybių, 

jų tarpe ir dainų bei muzikos, 
gerbėja, dainos ir muzikos me
no puoselėtoja. 

Valstybės gyvulys 

Heating Contractor 
{rengtu naujus ir peratatau •fe
n u s vteq rGSių namo apšildymo 
pečius į- air oondltiOElng: 1 
naujus ir senus namus Stogo; 
r tnaa (gutters) , vandens šildy
m u i boileriu* Turiu ir leidimui 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas gTeitai tr sa 
H n Ingai Apskaičiavimą* a e » 
karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATtVG & SffEET METAI 
4444 9. Westem Chicagc ». HL 

T»l«fons# V I T-544'; 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Šulas 

LAIMINGI NAMAI 
Tikra i 1% aukš to 2-jų butų mūras . 

20 metų. - au to ga ražas . Guzu "base-
boar tT ' ši ldymas. Gražus sausas 
į rengtas beismentas. Marąuetu* pke. 
$35.000. 

10 butų m ū r a s . Apie $14,500 nuo
mos. Marauet te pke. K a i n a $74,700. 
Investuoki te pelningai ir saugiai. 

12 metu, 2-Ju bu tų geriausias m u r o 
n a m a s . 2 a tskir i š i ldymai. 2 auto ga
ražas. Pač iam Maraue t t e pke. $37.700 

šviesus 2 butu , u metų mūras . 
Nau jas garažas su elektr . durim. I 
.ąžuolo medis, a lumin . langai, nauji i 
karpeta i . 2 r ad ian t ši ldymai. Sveiki 
oro vėsintuvai. Sausas aukš tas beis
mentas . P r i e pat Maraue t t e pko. 
$44.900. 

Didelis 6 k a m b . m ū r a s ir moder
nus 2 au to garažas . Kabinetų vir tu-
vS. gazu ši ldymas. P u i k u s namas gy
venti. Marauet te pke . $22,500. 

2 butų m ū r a s . Ar t i bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. s ausam beismente. 
2 au to garažas. $29,000 

žemes — 30 p., su garažu. Prie 
p a t parko. $10,400. 

VALŪIS REAL ESTATE 
TO51 S. Washtenaw Av. B E 7-7200 

59lh & Troy Street 
l i u k s u s 12 butu namas , iy2 m. se
numo. Visi butai išnuomoti Plyte-

j lių vir tuve ir vonia, kilimai, šaldy
tuvas , virimui krosnis , a i r condi-
tioner, žiem. langai-sieteliai, balko
nai . Ka r š tu vand. apšild. Kaina — 
$175,000. Pa rduoda statybininkas. 
469-8282. 

H E L P WANTED — VYBAT 
- - . % . . . . . . . . i • 9 • • • i _ _ . . , 

W A N T E D 
Experienced Truck Tire rlepair 

Man for new Firestone Truck Tire 
Center. For Full Detaiis Call 

JOHN 

HELP WANTED 

226-7600 
— MOTERYS 

REMODELING 
Plasterboard — Boooa additions 
Concrete work. Stepe, waiks, drives 

Caii Gregg 454-1 

Cia nuosekliai ap ta r i amas tee 
taiaeatą reikaimgumas ii jų ga 
Ha, bei nurodoma jų forma ii 
paduodami pavyzdžiai ne t ik pagai 
JAV veikiačius į s ta tymus, bet ū 
Vokietijoje, Anglosaksų pasaulyjt 

| bei Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Atskiru skyriumi — -Klausima; 

r atsakymai" — aiškina misų t e s 
eaznentų sudarymu kyliankiant len-
cvai suprantamus nurodymus, ką 
daryti, kaip, kodėl i r ko v e n g t i 

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
rok^sėiaiB* 

bės antspaude, kur apskritimo 
viršuje yra įtalpintas trikam
pis su "visa matančia" Dievo 
akimi, simbolizuojančia Dievą,; 
kaip Apvaizdą, šis antspaudas 
pirmiausia buvo priimtas dar 
Colorado Teritorinės asamblėjos 
1861 .X1.6 d., kada ta teritorija 
neturėjo valstybės teisių. Tada 
Colorado žmonės su visu ją gra
žios gamtos kraštu buvo atskir
ti nuo Kansas teritorijos, kuri 
1861 m. buvo priimta į JAV fe- : 

deraciią, suteikiant jai valsty
bės teises. Vargšai coloradiečiai 
buvo tada laikomi dar tiek ne- ! 

kultu ringais, neapsišvietusiais. 
valstybiškai nesubrendusiais,: 

kad jiems dar negalima buvo 
turėti savos valstybės JAV fe-; 

deracijos šeimoje. Kas beliko 
jiems tada daryti ? TJk Įtempti' 
jėgas, sukaupti energiją ir. pasi
prašius Dievo palaimos, pasiti
kint Apvaizda, dirbti, šviestis 
siekti pažangos. Tai jie ir darė. 
Ir štai, per 15 metų taip sužydė
jo Colorado kraštas dvasine kul
tūra, nekalbant jau apie jo pra
turtėjimą materialinėmis gėry- i 
bėmis. kad ;5s 1876.VTIT.1 d. su 
didžiausiomis iškilmėmis buvo i 
priimtas j JAV federaciją jos; 
38-ja valstybe. 

Nors anuo metu, kaip žinome 
iš istorijos, buvo ir labai moder
nus racionalizmas, pozityviz
mas, nors Dievas buvo daugelio 
valstybių užmirštas, ypač teisi
niuose aktuose neminimas, bst 

Valstybės gėlė 
Jau anksčiau rašiau, kad tri

spalvė kolumbina (aąuilegia cae-
rules), yra išrinkta iš bene dau
giau negu 2,000 gėlių rūšių, au
gančių Rocky kalnuose. Ji buvo 

Dar nelabai seniai, tik šiek tiek : Colorado valstybės 1899.TV.4 d. 
įstatymu paskelbta valstybės 
emblemine gėle dėl jos gražumo, 
ypač. kad jos spalvos simboli
zuoja tai, ką coloradiečiai taip 
labai vertina: mėlyną dangų, 
baltą sniegą ir geltoną auksą. 
Ji uždrausta skinti. Kas lankys 
Colorado kalnus, tenepaliečia 
jos, nes gaus bausmę. Saugoki
tės, Colorado svečiai ir turistai! 

Jr \ 

OKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiai? 

būdais patarnauti jau 61-rius metas- Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimu, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti Šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prieteliu. kurie ateitų jam 
į talką. DRA.UGAS džiaugiasi, kad io draugai prie prenumeratos 
dainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t 

DRAUGUI būtų labai naudinga kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos kurie DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, ų užsisakyti 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai. 

f 

u 
Stroke 

Hgh Sfood 

lubom Haori 

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

Nemokamai su randam nuomininkus 

BUD'S R. L & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie A ve., Cbicago 
TEL. — 254-5551 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTAEY PUBLIC 

DfCOME TAX SERVICE 
4259 S. MapIewood Av., CL 4-7450 

Tvark inga i pa t a rnau j a visais Rea5 
E s t a t e reikalais. B e to čia veikla 
Notar ia tas , daromi Ir liudijami ver
t imai , užpildomi pil ietybes pareiški
m a i i r įvairūs b lankai . 

GIRLS - WOMEN 
Severai career~R.E. sales 

positions open . . . 

Whether you have a sales back-
ground or just the aptitude, multi-
million dollar orgarūzation wiii train 
and help you get a real estate hr 
cense to begin a career for tamor-
row as wel! as today. 

Limitless eamings for those 
who qualify. 

Mrs. Hadlock 
599-2300 

SnSCELLANEOUS 

10% — 20% _ i » % p ig ia i mokfca 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A H K Z A P 0 L I S 
S20»% West »5th Street 

Ctoioago, nitnote 
TeL GA 4-8654 tr GR «-4S5» 

Arti Marquette Parko — 5 kamb. 
med. namas, 2 miegamieji, pilnas 
rūsys, 2 maš. garažas. Žemos išlai
dos ir maži taksai. $17.500 arba ge
riausias pasiūlymas. W A 5-1689. 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes j is plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienražtis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

" i m i i m u lumynB-i net** •••itsraipį i.••;.«•..• ;—- " ' : "T ; •;;;;;; >rr;̂ "TĮ;fĮia'rgigą 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Geru prekių didelis paair inktmM Au
tomobiliai, Saldytaval, televizijos, do-

2608 W. 6»th St, Cbicajjo, DL 60«2B 
TEUEF. W A l M t 8 7 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arc ie r A v e . 
CMcago, III . , 60632, t e l . YA 7-5980 

Remkite tuos oiznferius, ku 
tie skelbiasi dienr. "Drauge' 

A. V I L I M A S * 
M O V I NG 

Apdraustas perkranstynuM 
— {vairu; atstumi} — 

823 W E S T S4th P L A C E 
Tel. FBont ier &-1882 

D Ė M E S I O ! 

Kas tik tori gerą skonį, 
•iską perka pas Lieponįi 

UEPONIS 

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

Marquette Pk., 6211 So, Western} PA 8-5875 
»uo 9 IM 6 vaL vakaro _ Sekmad. atdara 12 . . iki 5 T. p. p. 
Pinnadieuiais ip tetrirtadteaiaJa mUo 9 lkl 9:30. Kitom dieaou 

FRANK'S TV and RADIČ, INC' 
8340 SO. HAUSTED S T E E E T TEL. - CA į-7252 

^ P A S I R I N K I M A S ĮVAIRIAUSIŲ i m a ^ I Z I J O S 
RADIO, S T E R E O APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

UŽSAKYKITE DRAUGĄ 
JAUNIMUI 

P A P I G I N T A K A I NA 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą"* o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį ono-
laidos nuo pilnos prenumeratos karnos. 

Ir jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienrašti. Prar 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytu lietuvišką 
dienrašti "Draugą"! 

"Draugo" admintetraeijs 

^ = ^ = • J 



NEATSAKYTAS LAIŠKAS 
A. a. Magdutę ir Antaną Ginrnerius prisimenant 

"Neatsakytas laiškas", Anta- j bus Čikagoje zanavykų susirin-
nui mirus, tegul bus jų šeimos į kimas ir zanavykų sambūrio i-
troškimų paryškinimas j 0 pa- steigimas. Zanavykai turi ir gali 

MIR£ MUZ. JONAS BYANSKAS 

ties žodžiais. Kokie juodu buvo 
šeimoje, visuomenėje. Kokius už 
mojus jie nešiojo savo zanavy-
kiško:"e širdyje. Kuriam tikslui 
abu triūsė kaip bitelės. 

Kai 1970 m. buvo organizuo
jama ekskursija į Romą, j Lietu
vių kankinių kcplyčics šventini
mo iškilmes, užsiregistravo ir 
Magdutė Vasiukevičiū*ė Gintne-
rienė. Nelaukta, staigi mirtis ne
leido Įgyvendinti tą svajonę, pa
matyti pasaulio katalikų sosti
nę. Vienišas, liūdnas Antanas, 
vieton Magdutės, pats išsirengė 
į Romą. Grįžęs iš kelionės rašė: 
"Chicaga, 1970 m. spalio 1 d. 
Kunigundai ir Pranui Keblins-
kams, Detroitas, Mich.: 

Mielieji, dėkoju už čekį. Kny
ga platinasi neblogai. Jau pusės 
tiražo nėra per vieną mėnesį lai
ko. Kita pusė tikrai išeis per il-
gesnį laiką. Jos išleidimas kai
navo 4,500 dl. už 1000 egzemp-

L8D — ADBTIES PRDE2ABT1* 

Chicagoje leidžiamas gydyto-
Chicagoje penktadienį mirė amžiaus. Dar sekmadienį jis da- j jų laikraštis "Journal of the 

muzikas Jonas Byanskas, 77 m. i lyvavo vargonininkų sąjungos American Medical Association" 
parengime, akompanavo solistei aprašo, kaip 28 m. žydas stu-
A. Giedraitienei, o už penketo dentas Californijoje paėmęs LSD 
dienų jau buvo mirties angelo narkotikų ėmė manyti, kad at-
glėby. į sirado nacių, kurie žudo žydus. 

Velionis buvo gimęs Chicago- \ IŠ Caiifornijos jis parsiskubino j 
je 1894 m. lapkr. 9 d. Baigęs I namo, išsiėmė iš banko pinigus, i 
Armour institutą, dirbo kaip in- bėgdamas nuo "nacių" nuskrido 
žinierius mechanikas. Mėgo mu- į Izraelį. Užėjęs kavinėn, išgir-
ziką ir jos studijas išėjo Chica- <įo karius kalbant hebraiškai. 
gos muzikos mokykloje. Jau j a m atrodė, kad tai naciai, kal-
nuo 1907 m. lietuvių parengi- Dą vokiškai. Išsitraukęs peilį, 
muose reiškėsi kaip pianistas, I vieną kareivį mirtinai nužudė, 
akomponiatoiius. Bendradarbia- 0 kitą sužeidė. Policininkas jį 
vo su Miku Petrausku, per 20 peršovė. Besigydydamas Izrae-
metų (iki 1953) vadovavo Bi- iį0 ligoninėje, jis papasakojo, 
rutės chorui, su juo pastatyda-j kas nutiko. i 
mas operetes: M. Petrausko Eg-
lę, St. Šimkaus čigonus, Offen-j — Ugandos krašte, Afrikoje, 

puiki mokytoja, darbšti, kaip bi-1 bacho Pericola, M. Andriulio buvo įšventinta 17 haujų, a i ri
telė namuose, sesutei ir broliam viengungius, M. Petrausko Šie--kiečių kunigų, kurie jau įsijun-
tiesi patarėja, o savo vyrui — j napiūtę, F. Leharo Grovą Liuk- I gė į sielovados darbus. Įšventin-
šventoji! semburgą. įtųjų tarpe yra septyni iš Suda-1 

Gaila Magdutės, gaila jos bro- Būdamas gabus muzikas, tu-

DRAUOAS, pirmadiente, 1972 m. rvimrta rr#t>. 14 d. 

G E L £ S 
me, banketams. laidotuvėm* 
Ir kitokioms progoms 

gerai pasirodyti. Yra pinigų ir 
medžiagos, tik reik noro ir laiko 
viską surinkti, sutvarkyti ir iš
leisti. O tą turiu padaryti! Nė
ra a. a. Magdutės. Kas ji man 
buvo? Namų šviesa, šilima ir 
džiaugsmas! Kas ją atstos? Nie
kas kitas. Jokia kita moteris. 
Ją mylėjau visą laiką, kaip re
tą moterį gyvenime. Ta meilė 
nemažėja ir jai mirus. Juk 50 
metų pažintis! Apie ją būtų ga
lima parašyti atskirą knyga... O 
dabar tik po keletą kartų kas
dien prisimenu ir meldžiuosi, 
kaip į savo šventąją! 

Ją jaučiu savo namuose, tik, 
rodos, dirbančią nesutinku ir... 
vis laukiu sugrjžtant. Prašau 
patarimo ir pagalbos — ji atei
na laiku ir padeda... liuko Algirdo, to taip ramaus, I rėjo ir kompozitoriaus talentą pianino dviemis lazdomis pasi-

Taip ir pasikankinsiu kurį i puikaus mokinio šakiuose, gaila — yra sukūręs eilę dainų lietu- ; remdamas, bet savo uždavinį pa
laiką, iki pats atsigulsiu šalia j tavęs, Antanai, tiek jėgų sky- vių ir anglų kalbomis. Gana po- sigėrėtinai atliko. 

A. a. muz. J Bvanskas 

no. 

jos kape. 
iSudiev! Bet gyventi reik i r t ū r c s darbui! 

rūsiam lietuviškam, šalpos, kul- puliari jo daina — Kaimo prisi- Pažymėtina, kad velionio sū-

— Lawrence, Masą., mieste •, ~ 
yra nemaža miesto gatvių pa
vadintų lietuviškais vardais, 
kaip Vilnius, Kaunas, Varniai, Į Vestuv6ms> k e t a m s . 
Luokė, Palanga, Gediminas. Bi- į 
rutė, Vytis, kuriuos vietos lie- BEVERLY HILLS GILIHYŽIA 
tuviai ateiviai išrūpino iš miesto I 8443 w. «srd Street, Chicago, mino* 

TF.I. t'll fc-0!»;{.i — t'R S-0834 
valdybos. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1972 m. vasario 11 d. staiga mir^ mūsų mylimas 
vyras ir tėvas 

A f A. 
VACLOVAS PETRAS BERNOTAS 

Gyveno 6237 So. California Ave., Chicago. Illinois. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Ameri

koje išgyveno 15 metų. 
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi., 6845 So. 

Western Ave. Laidotuvės įvyks antrad.. vas. lo d. iš kopi. 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. M. Marijos par. 
bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Liet. Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona Stefanija, sūnus Petras, brolis ir 
minimai. Visada malonus, pa- nus Jonas Robertas yra taip 

liorių. Taigi būtų lygiomis, jei j toliau. Jūsų — Antanas Gintne- Į Eina laikas. Ateina "Drau- slaugus, linksmas, pasiryžęs lie- pat muzikas, kompozitorius, 
išeis... Bet ne tam rašau, kad | ris"- i gas", tik jau tavo straipsnių ja- tuviams patarnauti. Ir tą pas- pastoviai apsigyvenęs Californi-
uždirbčiau. Rašau, kad pagerb
čiau savo tėvus ir aplinką. 

Dabar rašau daugiau. Tai į-
prasmina mane toliau gyventi. 
Kitaip būtų liūdna. Darbai pa
deda išsilaikyti lygsvaroje. Ke
lionė mažai ką padėjo, nes kas
dien buvo tik mišios, mišparai 
ir ma!dos, prisiminimai. O Liur-
de ir Fatimoj buvo labai skau
du ir graudu. Verkiau du kartus 
— ubagų ir savų žmonių proce
sijoje su žvakėmis. Kitos vie
tovės ir miestai paliko labai 
daug įspūdžių. Tik pati Roma 
nė kiek nesužavėjo. Capri sala 
ir Neapolis — taip! Mėnesį ste
bėjome 7 valstybes. Labiausia 
mums patiko Ispanija. Sirgau 
3 d. Romoje cholerinka. Kanki
nių koplyčia O. K. Kiti košę ver
da be jokio reikalo. 

Gyvenu ne vienas. Turiu net 
5 pavienius asmenis ir vieną šei
mą. Duodu 5 patalynę ir balti
nius kiekvieną savaitę. Viską tu
riu ir pats spėju aptvarkyti: 12 
kambarių išsivalyti, išsiskalbti, 
suprosyti (tik 10 paklodžių at
veža skalbykla) ir save apsi
tvarkyti. Turiu mašinas, auto
mobilį ir vykstu j darbą 5 die
nas savaitėje. 

Dabar turiu paaukštinimą — 
esu "bosas", nereikia nieko dirb-
ti,tik prižiūrėki ame 10 tarnau
tojų. Turiu valdinį darbą. Tik 
ar ilgai .jo reikės? Persiją me
čiau j ša! Į. Ji buvo tik 150 dl. 
Tokia buvo ir a. a. Magdutės. 
Judvi buvota geros draugės, o 
man Magdutė — viskas! Dabar 
nėra iokio noro taupyti. Gyven
siu tik knygai ir spaudai. 

Dabar renkame medžiagą "Za
navyku kraštui". Ką parašysi
te? Kaip su švie'imu žakių ap
skrityje? V. Lmlevičius žada pa
dėti. Ką sako Pranas? Dar reik 
aprašyti p. Vailokaičių šeimą. 

Knyga turės 500 pslp. ir 300 
nuotraukų. Ji turi apimti visą 
Zanavvkų kraštą ir visas sritis, 
kas tik galima padaryti. Greitai 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
tuviškai, bet svarbu atsiminti, 
kad lietuviška veikla ne visuo
se kraštuose vienoda. Be to, iš 
Pietų Amerikos atvyksta dau
gumas veiklesnių šiaurės Ame
rikos lietuvių "anūkai". Tai yra 
— trečioji karta, kurios tėvai 
jau gimę Brazilijoje, Argentino
je, Urugvajuje: tokie, kokie ga-
if būti pokarinių Š. Amerikos 
emigrantų vaikų vaikai. 

Dalyvavimas šokių šventėje 
ir kongrese bus ypatinga proga, 
kaip sakė G. Breichmanienė, 
Sao Pauly Brazilijos ir Urugva
jaus šokėjams 1972 sausio mė
nesį pravedusi tautinių šokių 
vadovų kursus, ypatinga pro
ga jiems apsispręsti būti lietu
viais. Prie šios lietuviškos jta-
kos gali prisidėti kiekvienas, 
suprasdamas skirtingus to kraš
to papročius ir skirtingas lietu
viškos velkio* »ąlygas« 

Taip prieš penkiolika mėnesių \ m e nėra ir jau niekada nepasi- kutinį sekmadienį jis ėjo prie joje. 
rašė Antanas savo klasės drau-; rodys. 
gams. Atvirai, nuoširdžiai išsa- žmonės praeina. Taip, kaip 

(JP) 

kydamas save visą. 
Skaitau sausio 13 d. "Drau-

ir nebuvę jų. O kol atsiras pas 
jaunus ryžto, kas pavaduos ma

gą". Krūpteliu. Žinia, kad mirė; rūsius 
Antanas Gintneris mane sukrė-j p r i e žymiųjų zanavykų kapo, 
tė. Tuoj prisiminiau jo laišką —j prie kapo Magdutės ir Antano 
neatsakytą. Vieton, kad paska- j pasiryžkim juos įamžinti "Za 
tinus užsibrėžtą darbą tuoj, ty-; navykų istorijoje". 
Įėjau penkiolika mėnesių. Tegul j kieno žinioje yra likusi ta s-u-
bus šis apsileidimas nors dabar i telkta medžiaga ir finansai, kaip 
atpirktas paskatinimu likusių; velionis rašo, žinau, jie tai pa-
Magdutės brolių, sesers ir kitų darys. O Antanas laiške mini 
artimųjų pastatyti Juodviem ne-1 istoriką Vincentą Liulevieių, ku-
mirštantį paminklą: išleisti "Za- ng į}gą ^tiką yra dirbęs moky-
navykų istoriją". tojo darbą Šakiuose ir jau žy-

Antanai, kas dabar parašys m u s ***> parašyta istorija, bei 
"Zanavykų istoriją"? Kas dabar Pasaulio Lietuvių archyvo su-
anrašys mūsų krašto kiekvienai organizavimu, manau, ristą dar.: 
išėjusi į anapus? Kas taip kruop; ** a t h ^ f - P rašys "Zanavykų 
ščiai surinks apie visus žinias, j l s t o n J ^ • | 
kad jau tavęs nėra? Tu ošėjai; T e i l s l s i amžinoje ramybėje 
Viešpaties nakviestas ir jau esi &n ^ D i e v o P mŪ£** t ^ 0 3 

kape šalia'savo brangios Mag-i d a r b š t i e 3 sSnūs bei dukterys!; 
dutės. Abudu buvote verti vie- ° m U m s - kuriems dar skirta 
nas kito. Prieš penkiolika mene- i trupinėlis laiko žemėje, dirbkim, | 
sių tu mums pasakei sudiev raš-1 ta*;-e d s L t o v o s . 
tu. 

Magdutė man neatsakė į pas
kutini laišką, matyt, jau blogai 
'autėsi. Jos laiškai būdavo la
bai gražia pabraiža parašyti, iš
samūs. Paskutinį kartą Magdutę 
sutikau Chicagoje "Draugo" ge
gužinėje 1960 m. Daug kalbė-

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "Drau
gas" spausdina ? 

jova. B u v o nuoširdi , g raž i , M H - 2 " tik "Drauge" gausite gra-
i . . . . . . . . . . j . . Į žiausms vedybinius kvietimus at-

lietuviškais rašmeni-ir anais laikais, kai sėdėjova gre' spausdinta 
timuose suoluose šakių "Žibu-1

 m j a 
rio" gimnazijoje _ Zanavykijos; J a u n o s i o g ^ ^ i š ^aos Ameri-' 
širdyje. Kai važiavova ekskur-^ kog siunčia "Draugui"' užsakymus I 
sijon į Klaipėdą, kai pirmą kar- spausdinti lietuviškus vedybų kvie-, 
ta Damatėva Baltiją. Abi ūkinin-; tunus. Galima pasirinkti įvairiau-1 
kų dukros. Ji sintautietė, aš luk-l si<> popieriaus vokų ir kortelių. 
šie' ė. Taip artimos savo vidumi.' Jei rengiatės j moterystės luomą i 
Abi linksmai vaikštinėjova, vie-! ir norite gražiausių lietuviškų j 
ną birželį, mano tėviškėj gve-: kvietimų, užsukite j "Draugą" | 
diškiuose, parugėmis. Skynėva; ffiek. £?*« ****> atvykite * 

• i • J . i • i pasirinkite, 
rugiagėles ir damavova, dama-
vova! Rodos, kaip čia seniai 
svajojova apie ateitį. O štai jau 
dabar didžioji realybė praėjo ir 
savo sparno brūkšniu nusinešė 
i kapą tave ir tavo Antaną. Mie-
â buvai draugė, gera mokinė, 

Perskaitę "Draugą", duo-
•- S Vitipm* oasi* vai tvt i 

A. f A. 
JADVYGAI PAKELTIENEI mirus, 

jos mylimam vyrui KflZIMIERin, jos dukterei RIMAI, 
žentui EUGENIJUI ir kt. giminėms giliausią užuo
jautą reiškiame. 

Genovaite Ir Pranas Mozuraičiai 

Tėvui 
A. f A. 

ANTANUI MAŽEIKAI 
mirus Lietuvoje, jo dukterį ALDONA MASIULIENĘ 
ir jos šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Slavą ir Mykolas Kripai 

Mielam prieteliui 
A. + A. 

VIKTORUI ABRAMIKUI 
m i r u s 

jo žmonai ELENAI ir artimiesiems gi
lią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Viktoras ir ViktoriįaGallniai 

P A D Ė K A 
Visiems suteikusiems paskutini patarnavimą ir atsisveikinusiems 

j amžiną poilsio vietą. 

A. f A. 
MOKYT. PRANO KAZIMIERO 

MAČIULAIČIO 
Nuoširdžiai dėkojame Toronto Pris:k§Iimo parapijos Tėvams 

Pranciškonams: Kleb. Tėv. Placidui. Tėv. Simanavičiui -už pa-
kutines maldas ligoninėje, Tėv. Antanui Prakapui už maldas ir ta
rusiam pritaikintą jautrų atsisveikinimo žodj koplyčioje, Tėv. Be
nediktui Bagdonui už sukalbėtas maldas ir nuoširdžius žodžius, 
išleidžiant velionį iš koplyčios j Chicagą, ir visiems Tėvams Pran
ciškonams ir Šv. Jono parapijos kunigams, kurie lankė velioni 
ligoninėje, paguodė jį savo žodžiais, ir maldomis lengvino velioniui 
ligos kančias kęsti. 

Dėkojame Kun. J. Kuzinskui už sukalbėtas maldas koplyčioje, 
gedulingas pamaldas ir prasmingą pamokslą Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Kan. V. Zakarauskui už palydėjimą ir maldas ka
pinėse, Kun. J. Kardauskui ir Kun. B. Sugintai už dalyvavimą lai
dotuvėse. 

Reiškiame gilią padėką mokyt. Vytautui ir Onutei Taseckams. 
nenuilstamiems ligonio lankytojams, gailest, ses. Elenai Undraitie-
nei, Poniai Mikšienei ir Ponui Venckaičiui, kurie tiek daug pa
gelbėto Toronte. 

Gili padėka mokyt. J. Senkui už jautrius atsisveikinimo žo
džius koplyčioje, mokyt. J. Kaunui už paskutinį atsisveikinimo žodį 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišias už jo 
sielą ir prisiuntusiems gėles. 

Dėkojame karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą. A. Petkui 
ir Sūnui Marcuette Funeral Home už nuoširdų patarnavimą. 

Esame ypač dėkingi mūsų jaunystės draugams, atsilankiusiems 
iš tolimesnių apylinkių velionio laidotuvėse ir visiems, kurie pa
reiškė mums užuojautas žodžiu, laiškais ir per spaudą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Nuliūdę: sesuo Marija Baltramonienė a šeima. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

i i 
A|A I 

VINCENTAS GUDAITIS 
Šių metų vasario 13 dieną suėjo vieneri metai, 

kaip negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų tarpo taip 
labai mylimą vyrą, tėvelį, uošvį ir senelį, kurio nuo
širdumo, patariamojo žodžio ir pamokymų visi nepa
prastai pasigendame. Ilsėkis ramybėje ir Aukščiausias 
tebūna tau gailestingas. 

Nuliūdę Žmona Agota, duktė Jolanda, 
žentas Alfonsas ir anūkės 
Vilija ir Svajone. 

Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600. 
sese rys . 

E U D £ i K i S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LB 3-9852 
4305-07 South Hermitage Avenue 

Teleioias — YArds 7-1741-2 

Laidotuvių Direktoriai 

S ^ į & s ^ į MA&NOMS VIETA 
=fc^ss~-^ REpublic 7-8600 REpublic 7-St 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S0 N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Telef. GRovehil! 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietūvic Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vfrsįnia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Soathwest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
S307 S. LITLAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LJTLAN1CA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139 

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

LE0NARD BUKAUSKAS IR ŠONUS 
649 Eas t 162nd Street Sontb Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chioaco 
TEL. — CO 4-2228 



DRAUGAS, plrmadiento, 1972 m. vtuBtrlo mėn. 14 d. 

x "Drauge" šiandien prade
damas "Socialinio draudimo" 
skyrius. Jis bus kas antrą pir
madienį. 

X "Garse", Lietuviu K. K. 
susivienijimo laikrašty, kuris 
leidžiamas kas antras mėnuo, 
yra platus anglų kalba skyrius, f^įįįį^į* 7 

X Pasaulio ir Amerikos lie
tuviu inžinierių ir architektų 
suvažiavimas įvyks šiais metais 
spelio 8-9 \Vashingtone, Merriot 
Twin Bridge viešbuty. Suvažia
vimo, programos bei poskirių 
koordinaciniam darbui vadovau
ja inž. Stasys Bačkaitis. 

x Dr. Ant. Razma Vasario 
16-sios minėjime kalbą pasakys 
Rochesteryje, N. Y., vasario 20 
dieną. 

x LB Marąuette Parko iietu-
viu apylinkės metinis susirinki
mas įvyks vasario 25 d., penk-

30 vai. Marąuette 

lietuviai 
susirinkime dalyvauti. 

S103 
kviečiami 

kurį redaguoja kun. P. Cinikas, P a r k o p a r a p i j o s s a l ė j e_ V i s i , 
MIC. Naujausiame numeryje, a p v l i n k ė s i k t a M t™™ 
šalia kitų straipsnių yra angliš
kai plati informacija apie Simą 
Kudirką, jo bylą ir jo pasakytą 
teisme kalbą. 

x Cicero LB apyl. ruošiamas 
Vasario 16-sios minėjimas įvyks 

SoL Stasys Baras vasario vasario 19 d., šeštadienį, 7 v. v. 
16 d., trečiadienį, Vasario 16- Šv. Antano parapijos salėje. Pa-
sios proga, koncertuoja Miami, skaitą skaitys P. Gaučys, lite-
Fla. Dainuos atvirame ore Bay- j ratas, vienas iš JAV LB steigė-
front Parke, koncertui diriguos jų ir buvęs Lietuvos konsulas 
Caesar La Monica. Sekmadienį Pietų Amerikoje. Mokyklos mo-
solistas dainuos lietuvių visuo- kiniai inscenizuos Simo Kudir-
menei suruoštame minėjime. Į kos tragediją "Nepriklausomy-
Chicagą grįš po savaitės. bės Lietuvai". Juos paruošė akt. 

x "Švietimo Gairių" o nume- i Julius Balutis. 
ris jau išsiuntinėtas prenumera-

rmrĄGns 7*~P0F* 

% i i i % T^T %^? ^0 ŽINIOS 
KREDITO KORTELIŲ 
SUKČIUS PASAKOJA 

PASLAPTIS 
Chicagoje, Illinois rūmuose, 

buvo parodytas filmas, kuriame 
E. Bryson, laikomas Missouri 
kalėjime už marijuaną, pasako
ja, kaip jis 1969 m. Chicagoje iš 
krautuvių su kredito kortelėmis 

GREIT PRASIDĖS GAVĖNIA 

Antradienį jau turėsime užga
vėnes, o trečiadienį — Pelenų 
diena ir gavėnios pradžia. Vi
sais gavėnios penktadieniais yra 
susilaikymas nuo mėsos tiems, 
kurie jau yra užbaigę 14 m. am
žiaus. Pelenų dieną ir Didįjį 
penktadienį yra ne tik susilai-

prekių už 100,000 dol. j kymas nuo mėsos .bet ir pasnin-
Jis parinkdavo vardus patikimųj kas — vieną kartą dienoje val-
žmonių, dažnai juos gaudamas j gant iki soties, o kitus du kartu 
iš pirkimo kvitų, išmestų į šiukš j užkandant, kiek tai reikalinga 
lių dėžę; taip pat gaudavo var-įsveikatai, bet neprisivalgant iki 
dus ir adresus pirkėjų iš prosti- Į soties ir nevalgant tarp valgių, 
tučių ir vagių. Tais vardais iš; gi atsigėrimas ko nors pasninko 
bankų, prekybos įstaigų prašy- į nelaužo. Pelenų dienos ir Didžao-
davo kredito kortelių, tik duo-ijo penktadienio pasninko turi 

' damas savo adresą. Kai su gau- į laikytis tie, kurie jau užbaigę 
tomis kortelėmis per keletą die- į 21 m. amžiaus ir dar nepradėję 
nų prisiimdavo prekių, korteles: 60tų. Tačiau vienkartinis pas-
kur išmesdavo, kad kiti radę jo- j ninko nuostato nesilaikymas dar 

Marijos aukštesniajai mokyklai Chicagoj įteikta vals tijos vėliava, ryšium su vykdomu rašinių konkursu, mis pradėtų naudotis, bū tų su-

toriams. Tai lietuviškojo ugdy
mo žurnalas mokyklai ir šeimai, 
leidžiamas JAV LB Švietimo ta- ; 
rybos. Redaktorius Petras Mal-
deikis, 2615 N. 39th Str., Phoe-
nix, Arizona 85008. Žurnalo 
mecenatas yra Lietuvių fondas. 

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskr. susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, vasario 16 
d., 7 vai. v. marijonų vienuoly
ne prie Draugo. Prašome nesi-
vėluojant dalyvauti, nes bus 
svarbių pasitarimų bendradar
bių seimo reikalu. Seimas įvyks 
kovo 19 d. 

x Jonas Kidykas, SJ, "Mūsų 
Lietuvos" redaktorius (leidžia
mas Brazilijoje) priimtas narių 
į Lietuvių žurnalistų sąjungą. 
Be Jarūnės Jonikaitės, dirban-
šios amerikiečių spaudoje, yra 
paduota ir daugiau pareiškimų 
jaunųjų žurnalistų, čia baigusių 
žurnalistiką. norinčiu įstoti į 
Lietuvių žurnalistų sąjungą. 

X JAV LB Tars bos prezi
diumas kreipėsi su savo bendra-
laiškiu Nr. 10 į visus LB Tary
bos narius, prašydamas juos 
Vasario 16 proga tinkamai pri
siminti šią šventę, aukomis pa
remti laisvinimo darbus ir ypa
tingai padėti JAV LB centro 
valdybai. Taip pat primenamas 
ir LB Tarybos nutarimas, priim
tas Philadelphijos sesijoje dėl 
Vasario 16 šventės aukų. 

x Dr. K. Jučas pakviestas 
vadovauti informavimui ameri
kiečių spaudos ir radijo apie 
atvykstančius Grandinėlės šokė
jus, kurių programa bus kovo 
18 ir 19 dienomis Chicagoje, 
Marijos aukšt. mok. salėje. Dr. 
Jučas pakvies ir keletą ameri
kiečių kritikų. 

x LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos skelbiamas lė
šų telkimas randa daug pritari
mo. "Marginiai" ir Tvero preky
ba maloniai sutiko priimti au
kas Jaunimo kongresui. Lietu
vių vadovaujamos verslo įstai
gos kviečiamos prie šio darbo 
prisidėti, užsirašvti telef. WA 
5-6979. 

X Dr. V L Simaitis savo Real 
Estate, Income tax, Insurance 
ir Notaro įstaigą perkėlė į erd
vesnes patalpas. 

Adresas: 29ol W. 63 St. 
(prie Sacramento). tel. 436-7878 

(sk.) 

X K. Donelaičio Aukštesnioji 
Lituanistinė mokykla užsisakė 

apie pastangas palaikyti Chicagos mieste švarą. Veli avą įteikė valstijos narys Michael Madigan ir sęn Sa
vickas. Nuotraukoje matyti seselė Terrence, mokoniai, M. Madigan ir sen. Savickas (dešinėje). 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 
Petras Maldeikis, Phoenbz, 

Lietuvių poezijos antologijos 60 Ariz., parašė žodžius giesmei į 
egz., kuriuos įteiks savo abitu- j gy. Kazimierą. Muzikė Ona Met-
rientams mokslo metų pabaigo- rikienė sukūrė naują melodiją. 
je. Tai pirmoji mokykla, atsilie-! Lietuvių choras ją dabar mo-
pusi į LB švietimo tarybos ra- kosi giedoti. Per šv. Kazimierą 
ginimą mokykloms įsigyti šią turėsime naują, gražią, religiš-

Mažeikos, akcijos įgyvendinime kauskienė) ir Renatą Anysaitę 
dalyvavo dar vienas lietuvis (dab. Gudaitenė). Tėvai Anysai, 
(inž. S.), dėl suprantamų prie-įgyveną Chicagoje, džiaugiasi 
žasčių prašęs pavardės neskelb- j maloniu sutapimu ir ruošiasi 
ti. Ateityje, sulaukus finansinės | gegužės mėnesį aplankyti duk-
paramos iš lietuviškosios visuo- teris ir jų šeimas. 

gauti ir būtų pakaltinti ir už jo 
nusikaltimus. 

STRAIPSNIAI APIE 
ETNINES GRUPES 

Dienraštis "Chicago Daily 
News" pradėjo seriją straips
nių apie etnines grupes. Paskel
bė, kad bus straipsnis ir apie 
lietuvius. 

vertingą knygą. kai patriotišką giesmę. 
— Phoenbc, Ariz., sausio 29 

d. įvykusiame LB susirinkime 
buvo papildyta Phoenixo sky
riaus valdyba. Dabar vietoj mi
rusios LB iždininkės Konstanci
jos Rudaitytės tas pareigas pe
rėmė Juzefą Sinkuvienė. Sausio ir JAV LB informacijos komisi 
30 d. iš LB pirmininko pareigų! jos narys, JAV LB centro val-
pasitraukė Marijonas Dambraus j dybos pakviestas sutiko būti ry
kas. Dabar tas pareigas perėmė ! šininku su Washingtone esančiu 

menės, būtų galima skridimą 
pakartoti. Viena, centrinė televi
zijos įstaiga yra pareiškusi no
rą ateityje, metant atsišauki
mus virš sovietų laivų, siųsti ir 
savo fotografą. 

— Kun. K Pugevičius, Balti-
morės arkivyskupijos radijo ir 
televizijos skyriaus direktorius 

Vytas Mozart, buvęs LB vice
pirmininkas. 

— JAV LB centro valdybos 
ir Seamen's Educational Fede-
ration parama įvykdytą atsišau-

Viena paskutinuju a. a. muz. J. k i m*i Paskleidimą virš Atlante 
Byansko nuotraukų, kada jis daly- esančių Sovietų žvejų laivų ap-
vavo muz. J. Žilevičiaus pagerbimo rašė visa eilė amerikiečių ir sve 
akademijoje vasario 6 d. Jaunimo timomis kalbomis leidžiamų laik 
centre. Kairėje muz. J. Žilevičius.!raščių. Pažymėtini "The New 
dešinėje a. a. muz. J. Byanskas. . Y o r k ^ ^ „ ^ f Į,,,, , 

x Dr. i. Gliaudelis, South phia Evening Bulletin", "The 
Holland. EL, žinomas visuome- Trentonian", "The Evening Ti
nęs veikėjas, mūsų spaudos rei-mes", ukrainiečių "Amerika", 
kalams aukojo 10 dol. Labai "Lemkovski Visti", latvių bei 
ačiū. estų savaitraščiai. Aprašant šį 

X K. Normantas, E. Chicago, rizikingą žygį, kai kurie laikraš-
Ind., parėmė Draugą 8 dol. au-' čiai cituoja Antano Mažeikos, 
ka. Dėkojame. ;JAV LB cv ryšininko su de-

x J. Palšis, Chicago, UI., au- mokratų partijos centriniu ko-
kojo mūsų dienraščio reikalams mitetu ir vieno iš pagrindinių 
7 dol. Dėkui. 

National Center for Ethnic and 
Urban Affairs. Šiam centrui va
dovauja plačiai žinomas prel. 
Geno Baroni. kurio dėka JAV 
Katalikų konferencija buvo su
dominta tautinių mažumų klau
simu. Tautų praeičiai tirti įsta
tymo projektų autoriai sen. 
Schweiker ir kongr. Pucinski 
prel. Baroni pastangas vertina 
ir su juo palaiko artimus ryšius, 
taip pat naudodamiesi jo patari
mais, Arch Arvydas Barzdukas, | 
"VVashingtone LB apylinkės vai- j 
dybos narys, su minima organi
zacija palaikys tiesioginius ry-

|šius pačiame Washingtone ir 
ibus kun. Pugevičiaus antrinin-
!ku. 

— New Yorko kardinolas 
Cook, per Lietuvos gen. konsu-

VOKIETIJOJ 
— Seligenstadte lietuvių pa

statytą kryžių vokiečiai, pra-
vesdami naują kelią, nuvertė ir 
jo nenori atstatyti, iki jis ne
bus remontuotas. Jų užgiedota 
suma siekia 5,000 DM! Belieka 
tik kryžių remontuoti savomis 
jėgomis; jis bus pervežtas į 
Vok. Liet. Bendr. sodybą — 
Romuvą. Vienas kryžius dar sto 
vi Augsburge, bet ir čia jis bus 
nuverstas, jeigu greitu laiku 
nebus atnaujintas. Hanau kry
žius jau seniai supuvęs! 

— Augsburg lietuvių kryžius. 
Prieš didžiąją emigraciją lietu
viai tremtiniai Augsburgo mies
te (Haunstetten str., netoli pro- •Vytautas Maciūnas, jauniausias 
testantų kapinių) pastatė gražų ' JAV LB centro valdybos narys 
lietuvišką kryžių. Daugumai t a u administratorius. Nuotr. Š. čikoto 
tiečių išvažinėjus į užjūrius, kry 
žiumi niekas nebesirūpino. Pra
eitą vasarą Vokietijoje lankėsi, 
dar būdamas vaiku Augsburgo 
DP stovykloje gyvenęs, dr. Gam 
ziukas. Jis pastebėjo, kad kry
žius reikalingas skubaus remon
to. Buffalo (JAV) lietuvių klu
bas, kurio pirmininkas yra dr. 
Gamziukas, pasiūlė sumokėti re
monto išlaidas. Augsburgo gy
ventojas dr. A. Rukša pažadėjo 

dės veikti ir trečioji mokyklėlė 
kitoje miesto dalyje. 

— Sunkiai susirgo mokytojas j j a n t reikia naudoti kokią nors 

nėra sunkioji nuodėmė. 
CHICAGA PLANUOJA 

MOKESČIUS NUO PAJAMŲ 

Chicagos meras Daley pareiš
kė, kad mokesčiai nuo nuosavy
bių yra labai iškilę ir, ieškant 
naujų lėšų miestui, gali tekti 
imti mokesčius nuo pajamų. 

PASLAPTINGAI NUŽUDYTI 
TRYS VERSLININKAI 

Trys jauni Chicagos versli
ninkai: J. M. Biederman, 30 
m., L. C. Foley, 29 m., ir D. 
Tobias, 29 m., rasti nužudyti 
šiaurvakarių Indianoje. Policija 
spėja, kad tai buvo profesiona
lų žudikų darbas. Nusikaltėlių 
stropiai ieškoma. 

NERŪKANČIŲ MOKSLEIVIŲ 
SĄJŪDIS 

Chicagos mokyklose plinta 
moksleivių sąjūdiss INS (I'll. 
Never Smoke). Jo nariai yra da
rę eksperimentus: surinkę ciga
rečių dūmų, juos įvedė į teliuko 
plaučių audinį ir, darydami 
skrodimus, stebėjo, kaip dūmai 
plaučiuose palieka juodas der
vos ir anglies dėmes. 

TARŠKANČIOS MOTORIZUO
TOS ROGĖS GADINA 

KLAUSA 

Amerikos medicinos draugi
jos, kurios centras Chicagoje, 
gydytojai perspėja, kad motori
zuotų rogių motoro triukšmas 
gadina klausą ir jomis važinė-

Simas Bakšys, nepriklausomais 
laikais Lietuvos valdžios atsiųs
tas mokyti lietuvių vaikų. Per 
karą, kai mokyklos buvo užda
rytos, ieškojo rūdos turtų Ama
zonėje, vėliau mažuose būreliuo
se mokė vaikus ir kartu su K. 

surasti šioje srityje nusimanan- j Jūra išleido vadovėlį "Tėvų kal-
•kdytojų. pasisakymus. Be A. jlą A. Simutį, atsiuntė lietuviams t i ,„„ ,į k u r i s atremontuos. ba" 1954 metais. Šiuo metu ra-

raštą Vasario 16 d. proga, ku-1 tautiniais ornamentais išpuoštą šo Brazilijos lietuvių istoriją. 
name be pasninką liečiančių pa- lietuvišką kryžių 
tarimų sako: "Malonėkite ta 
proga perduoti jūsų tautiečiams BRAZILIJOJ 

i maldingus sveikinimus ir ge-
jriausius linkėjimus Lietuvos ne-
j priklausomybės šventės proga". 

— Lietuviu Fronto bičiulių 
savaitė šįmet įvyks Kanadoj, 
Wasagoj, liepos 23-29 d. 

— Rio de Janeiro lietuviai 
sauso 30 d. minėjo Nepriklau
somybės šventę, dalyvaujant iš 
Sao Paulo Liet. Kat. Bendruo
menės chorui. Pamokslą sakė 
Rio generalinis vikaras vysk 

— Į Sao Paulo iš Vasario 16 
gimnazijos atvyko kun. Herma
nas Jonas Šulcas, salezietis, ir 
įsijungė į šv. Juozapo parapijos 
darbą, ypač su jaunimu. 

OKUPUOTO] LIETUVOJ 
— Jonas Sruvens, 

ausų apsaugą. 
GAMTOS NUOTRAUKOS 

Feld gamtos istorijos muzie
juje, ties 12 gatve prie ežero, 
Chicagoje, yra išstatytos rinkti
nės gamtos nuotraukos. Labai 
verta jas pamatyti. 

žinomas 
— Dr. Kęstutis Šalkauskas Dom Jose Pinto, minėjime kai-| muzikologas, Leningrado moks-

fmatematikas), buvęs Calgary, bėjo Antanas Gaulia, o meninę l m ė J taryboje apgynė disertaci-
Kanadoj universiteto associate dalį atliko Nancy, Vera ir R o - , ^ tema "M- K- Čiurlionio" ku-

Buvęs Lietuvos operos baleto šokėjas moko Pirmyn choro mergaites 
šokti operetės "Linksmosios našles" pastatyme. Nuotraukoje (sėdi): 
Carol Zapolytė. Kristina Riukytė, Nancy Norbutaitė. Stovi: Rūta Gierš 
tikaitė. Lydija Jadviršytė, S. Velbasis, Vida Gierštikaitė, Aldona Kel-
melyte. Nuotraukoje trūksta Susanos Brazis. 

rybos problemos. Jam buvo su
teiktas mokslų kandidato laips
nis. 

profesorius, nuo praeitų metų bertas Gauliai, prisimindami ir 
rudens buvo perkeltas dėstyti į Sibiro kankinį Simą Kudirką. 
Angliją,o po vieno semestro — Po minėjimo buvo vaišės. 
į Muenster universitetą Vokieti- — Sao Paulo dviejų lituanis-
joj. Ten pat paskirtas r dr. AI- tinių mokyklų mokytojai savo 
bertas Gudaits (chemikas), bu- pirmame bendrame posėdyje 
vęs Corvalis, Ore. universiteto sausio 31 nutarė suvienodinti 
asistant profesorius. Įdomu, programas ir pravesti išsamesnę kevičiaus literatūros vakarai, 
kad abu daktarai yra vedę se- registraciją prieš mokslo pra- \ kuriuose dalyvavo ir pats auto-
seris: Ilzę Anysaitę (dab. Šal- džią kovo mėn. pradžioje. Pra-irius. 

LATVIJOJE 
— Jelgavoje ir Rygoje buvo 

suruošti poeto Justino Marcin- Lietuvių Respublikonų Dlinois ly
gos bankete vasario 6 d. dainuoja 
solistė Praurimė Ragas, akompa
nuoja muz. M. Motekaitis. 

Nuotr. V. Noreikos 

Kovo men. 12 diena, 

s e k m a d i e n į 

3-cią valandą po piet 

J A U N I M O 
C E N T R E 

C H I C A G O J E 

D R A U A I L 

I l \ C N C E C T A 
IR D V I D E Š I M T PIRMOJO ROMANO P R E M I J O S Į T E I K I M O I Š K I L M Ė S 

f P r o g r a m ą i š p i l d y s : , Laureatas V . K A V A L I O N A S 
S Solistas R. K A Z Y S Y A K U T I S Jūsų dalyvavimas Šiame koncerte pagelbės 
| Akompanuoja' A. VASATTIS dienraščiui. 

BILIETAI GAUNAMI: 

D r a u g o administracijoj, 

4545 West 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 
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