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Išžiosiąs spaudos puslapiuose

I Ar gali suartėti 
Maskva su Pekinu?

ąttfl
1 Ifefo taitu vadų nesutarimas nepanaikina bendro siekio — sukurti Raudonąjį Pa 

ji \-
> teį Įr

Cttobus, Ohio. — Amerikos jų valstybių siena pasauly, nu- 
joiifla remiasi prielaida, kad sitęsianti 4,500 mylių. Prie tos 

didesnių ar 
mažesnių, visada buvo ir bus, 
tik apie tai mažai rašoma.

Kinai negali priešintis

Kinijos ginkluotosios pajėgos 
— apie 3 milijonai vyrų. Paly
ginus su kitų kraštų, jos ka
riuomenė panaši į 1918 metų 
armiją. Prieš ją pastatytos 44

ir tis 
.rauki- 
filių ii 
Įrodo, 
jai va- 
>jančų

Įsfety ir kinų skilimas yra ga- sienos incidentų, 
įjnifi ir nestitaisomas. Ar tik- 
į taip yra ir ar negali būti 
kipšų, ar Washingtonas ne- 
slinka, darydamas tolimosios 
įUncijoe politikos planavi- 
0? — sako Columbus “Citi- 
p.JournaT.
Onų Rusija grobti azijiečių 

rtinų žemes pradėjo prieš tris 
jsaeiius. Pirmiausia ekspan- sovietų divizijos, kurių 7 me- 
įi prasidėjo į rytus nuo Uralo, 
mirai nuėjo iki Amūro upės.

buvo, priversta pripažinti 
aj uigrobimus ir 1689 pasi- 
9& Nerėinsko sutartį. 1858 
lipino susitarimu Rusija anek- 
itd šiaurinio kranto Amūro u- 
£ baseiną. Rusams ir to neuž- 
Š: jie peržengė Amūrą, prie 

i ssdenyno užvaldė didelius plo- 
■ mĮ pietus, pastatė Vladivosto- 
) ib (M-vostok rusų kalba

Bus kada pašalintas pirminin
kas, ir vėl bus viskas gerai. Ta
da sujungtam jėgom bus veda
ma tolimesnė kova prieš “kapi
talizmą” ir kitokius ne komu-, 
nistinius izmus.

Žemės

įe rug
iai 30 

ręferaffi “valdyk rytus”, red.). 
valdi-J tu°s užgrobimus pri- 

auįmno W Pekino sutartimi.
/'Azijos, vakaruose Rusija įsi- 
įė |1dnų Turkestaną, vadi- 

Sinki angų, ir prisijungė 
SIMO' kv. mylių plotą didumo, 
fajiau negu pusės Alaskos. 
Mbas ir tuos užgrobimus 1881 
lįanno. Rezultate Rusijos ir 
Įsjos siena yra ilgiausia dvie-

igtisu- 
■V nau- 
dvarą’1, 
zis prie 
džiais. • 
šio die- 
ovotoją 
šventė:: 

šeimai 
seniems 
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.Uratas, Libane nieko ge- 
iHrinkus naują prezidentą 
fe Šarkis. Muzulmonai jau 
^pareikšti, kad naujo prezi- 

nepripažįsta. Visi politi- 
ĮiihokBniai yra tos pačios 

kad pilietinis karas 
^igB, Taika būtų galima tik 

įvyktų susitarti su muzul- 
S vadų socialistu Kamai 
,Wt. Muzulmonai bandė sų- 
yj prezidentinius rinkimus, 

(rjepftvyko. Nuo išrinkimo 
gjprezideiitu iki vakar ryto 

jau buvo 185.

tojaus komentarai

chanizuotos. Dešimt tų divizijų 
sustatytos visai arti sienos ir 
parengties padėty. Prie to rei
kia prisiminti aviaciją su smo
giamąja jėga. Ar prieš tokią 
mechanizuotą jėgą gali išeiti ki
nų pėstininkai? Atsakymo ne
reikia laukti.

Labiausiai neramina Ameri
kos politikus faktas, kad abu 
komunistiniai milžinai svarbiau
sia ginčijasi ne dėl sienų, bet 
ginčo objektas gal ne visų pa
kankamai pastebimas — kaip 
greičiau ir geriau palaidoti Va
karus, įsteigti Raudonąjį Pašau- 
H-

Ne prieš Įtinus, bet prieš Mao

Maskva propagandoje prieš 
Kiniją elgiasi taip, kaip elgėsi 
ir H pasaulinio karo metu: ta
da skelbė, kad karas vedamas 
ne prieš vokiečius, bet prieš Hit
lerį. Ir dabar sako, propaganda 
vedama ne prieš kinų “liaudį”, 
o prieš Mao, jo “iškraipytą” ko
munizmą. Maskvos propagan
doj teigiama, kad tik vienas 
Mao yra blogas. Sekant “Prav- 
dos” ir “Izvestijų” puslapius, 
susidaro vaizdas, kad kinų tau
ta yra tvarkoj, bet ji tik nelai
mingai “užnuodyta” maoizmu.

Laukia, kas bus po Mao

(Komunistinę Rusiją valdė daug 
senų vyrų: Leninas, Stalinas, 
Malenkovas, Chruščiovas, .valdo 
senas Brežnevas, po jo vėl ateis 
ne jaunas. Kiniją tuo pačiu lai
ku valdė ir valdo Mao. Rusijos 
valdytojai, kad ir keisdamiesi, 
parodė, kad pagrindiniai komu
nizmo siekiai nepasikeitė. Jeigu 
vėlesnieji valdovai nerado ir ne
randa ibendrog kalbos su Kinija, 
tai gal kad nepasikeitė jos val
dovas nuo pat revoliucijos pra
džios; Jo dienos suskaitytos, ir 
kokia gali būti garantija, kad 
naujas vadas, dar neįsipykęs ru
sams, nepagalvos, jog užtenka 
Vakarąms pelnytis iš kinų — 
rusų ginčo, ir jau atėjo laikas 
atnaujinti buvusią sąjungą. Pa
galiau .tam yra ir matomų ženk
lų; trijų sovietų lakūnų netikė
tas paleidimas, 
prie “klaidos”, 
šnipais. Yra ir 
ženklų ne vien
rusų pusės, pvz. pasiūlymas at
naujinti. derybas dėl ginčijamų 
teritorijų.

Jeigu (Sovietų Sąjungos Ir Ki
nijos suartėjimas įvyktų, nereik 
tų dėl to labai stebėtis. Ameri
kos, kaip ir kitų kraštų politika 
turėtų tada iš pagrindų pasi
keisti. Fordo administracija pra
mato ii’ tokias galimybes, ir po
litikos planuotojams bei jos vyk
dytojams tai kainuoja daug ner
vų ir sukelia galvosūkių.

prisipažinimas 
juos palaikant 
daugiau takių 

iš kinų, bet ir

Kong. — šiaurės Viet- 
® laikraštis ‘*Quan Doi” ko- 

sekretoriaus Kissinge- 
111111*^1 j Afriką: gaisrinin-
S Jrf- -įėjimas, kad afrikiečiai 
11 K ? TVidoni ir Fordas
ietėji^ '7^ IinMmu8.

ir ̂ 011§ atsiliepė ir Kini-
loe; tonu; užblokuoti

ix "p^Anabad, Pakistanas. —

f 8!^ Zulficar Ali Bhutto 
P^čti teisti 

pe?r!?<«L?niua priefius. Tarp jų 
dn5į. k parlamento nariai bei
it v ų vadai’ Pri3daus^ bu_
3 Partijai.

's"c0^4 — Irano -lėktuvas
vt- tik Prekes. ^sant
- - orui Ispanijoj nukrito,

visa įgula, 17 'žmonių.
•'/'X ^Ilnc*9co’ —- Šio miesto 

....... ' '/.''K^dsiekimo priemonės jau 
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Ryty Vokietijos saugumo rūmai R. Berlyne

“Baldų salonas’’ kažkuriam Rusijos mieste. Kokie baldai ten parduoda
mi?

Maironio namai Kaune, po jo mirties paversti Literatūros muziejumi

JAPONIJA PASITIKI AMERIKOS 
APSAUGA

Peroniene paskelbė 
bado streiku

Ik ......o.
Buenos Aires. — Buvusi Ar

gentinos prezidentė Isabel Pero- 
nienė, laikoma namų arešte ne
toli 'Čilės sienos, paskelbė bado 
streiką. Ji labaų prislėgta, vie
niša, neturi ką veikti. Jos beveik 
niekas ir nelanko. Kariuomenės 
kapelionas Msgr. Tortolo įkal
bėjo mesti bado streiką ir su 
viltimi laukti teismo sprendimo. 
Badaudama ji nukrito iki 88 
svarų. Ji bus -teisiama už vals
tybinių pinigų išeikvojimą savo 
reikalams.

Buenos Aires. — Argentinos 
karinė vyriausybė pakėlė atlygi
nimus 15 procentų, Įsigalios nuo 
birželio 1. Pakėlimai vis tik la
bai maži, atsimenant nepapras
tą infliaciją, pasiekusią šiuo me
tu 700 procentų.

Britai neįsileideia 
japonių: prekių

Tokijo. — Britanijos užsienio 
(reikalų manisteris Anbhony 
Crosland, grįždamas iš Kinijos, 
trim dienom sustojo Tokijo ir 
kalbėsis su japonų užsienio rei
kalų ministeriu Kiiči Miyaza- 
wa bei kitais politikais. Svar
biausiu pasikalbėjimų objektu 
bus prekyba. Japonai susirūpinę 
britų nutarimu neįsileisti, jų spal 
votų televizijos aparatų, auto-; 
mobilių ir dar kitų produktų,; 
kurie konkuruoja su vietos ga
miniais jr didina nedarbą.

Egipto kaltinimai 
Libijai

Kairas. — Egiptas apkaltino 
Libiją bombų sprogdinimais. A- 
leksandrijos mieste sprogo vie
na bomba, sužeisdama šešis 
žmones, kita buvo išmontuota 

. teatre, nespėjus jai sprogti. Dėl 
bombų buvo suimti penki libie- 
čiai.

Į tuos kaltinimus atsiliepė Li
bijos žinių agentūra ARNA ir 
paneigė Kairo kaltinimus.

850 žemes
drebejimo aukų

Roma. — Po žemės drebėji
mo šiaurinėj Italijoj iki vakar 
dienos iš griuvėsių buvo ištrauk 
ta jau 850 užmuštų žmonių. 
Kiek jų bus iš viso, niekas ne
žino. Kiti spėja, kad aukų skai
čius gali pasiekti ir porą tūks
tančių.

Pirmajai pagalbai Amerika 
pasiuntė 1,200 palapinių, mais
to, buldozerių griuvėsiams va
lyti, vaistų, kitų būtinų priemo
nių.

Europos komunistę 
kongresas bus

Berlynas. —- Rytų Vokietijos 
komunistų vadai sako, kad ilgai 
planuotas Europos komunistų 
kongresas bus Rytų Berlyne po 
Italijos rinkimų. Tuo reikalu 
Rj’tų Berlyne vėl posėdžiavo vi
sų 28 kraštų partijų atstovai 
ir datą beveik sutarė. Dėl kon
greso negalėjo sutarti daugiau 
kaip visus metus, svarbiausia, 
kai išsiskyrė nuomonės Mask
vos ir vadinamų komunistų di
sidentų — Jugoslavijos, Rumu
nijos, Italijos ir Prancūzijos 
partijos. Manoma, kad norint 
■pasiekti nors (šiokio tokio komu
nistų vieningumo, sovietai bus 
padarę didesnių nuolaidų ir su
tikę su vakariečių siekimais -— 
“nepriklausoma partijos linija”.

Du draugai

Tokijo. — Nežiūrint Amerikos 
politikos pralaimėjimo pietryčių 
Azijoje, Japonijos pasitikėjimas 
Washingtonu nesusvyravo, ir 
gynybos sutartis yra vienintelė 
viltis, sako jų gynybos minaste- 
ris Mičita Sakata.

Kalbėdamas su spaudos atsto
vais, Sakata paminėjo tris gy
nybos principus, kuriais remia
si Japonijos saugumas: pasiry
žimas atremti agresiją, minima
lios, būtinos apsaugos priemo
nės, kurios nesudaro žalos ki
tiems gyvybiniams reikalams 
arba nebus grasinimu kitoms 
tautoms; gynybos sutartis su j 
Amerika. Pirmasis ir antrasis 
principas Japonijos neišgelbėtų, 
sako vakariečiai, tą žino ir pats 
ministeris. Japonija, didžiausia 
pramonės šalis Azijoje, gynybai 
skyrė pernai 4.4 ibil. dolerių, o 
šiemet . 5.04 bil. 4°k, arba ma
žiau nei vifeną procentą krašto 
produkcijos pajamų.

Sakata įsitikinęs,'kad kol so
vietų ir kinų ginčas tęsis, (šiau
rinė Korėja pietinės nepuls, ka
ro nebus. Jeigu būtų kitaip, Ja
ponijos saugumas taip pat atsi-

Ispanai Amerikai 
padovanos 

Don Kichotu

Washingtonas. — Ispanijos 
karalius Juan Carios birželio 3 
lankydamasis Amerikoje, pado
vanos ispanų tautos dovaną Ą- 
merikai — 20 pėdų aukščio, 56 
tonų svarų statulą, vaizduojan
čią Don Kichotą. Statula bus 
pastatyta Kennedy Center for 
Performing Arts. Statulą su
kūrė ispanų skulptorius Aurelio 
Teno. Jis. laikomas nuosaikiuoju 
modernistu.

durtų pavojuj. Japonijai ginti 
Pietų Korėją nei gali, nei būtų 
patogu, atsimenant jų ten bu
vusį viešpatavimą, bet japonai 
laimingi, kad Ameriką iš ten 
nežada trauktis.

Žudynių slėnis

Arba kaip n pas. kand baigian* 
ris sovietų tankai sutriuškino 

1,200 japonų

Tokijo. —. “žudynių Slėnis** 
— tokia antrašte Japonijoje ar
timiausiu laiku pasirodys knyga 
apie negirdėto žiaurumo epizo
dą Antrojo pasaulinio karo me
tais, kuris iki šiol buvo laiko
mas paslapty. Japonų dienraš
tis “Mainei Šimbun”, pranešda
mas apie knygos išleidimą, ra
šo, jog 1945 rugpjūčio mėnesio 
14 dieną, prieš pat karo veiks
mų pabaigą, Ramiojo Vandeny
no rajone sovietų raudonosios 
armijos kariai vienoje Mandžiū- 
rijos vietovėje tankų pabūklais 
nužudė šimtus nuo sovietų bė
gančių japonų, daugumoje mo
terų ir vaikų. Japonų laikraštis 
pažymi, jog sovietų kariai ne
pasitenkino šaudyti į žmones iš
lipę iš šarvuočių, jie šautuvais 
pribaigė tuos, kurie dar buyo 
išlikę gyvi. Sovietų šarvuočių 
daliniui pasitraukus, slėnis bu
vo apklotas- tūkstančio dviejų 
šimtų žmonių ;• lavonais.

Japonų dienraštis rašo, jog 
stebuklingu; būdu iš šių žudynių 
išspruko 68 žmonės, jų tarpe 
dvi moterys — čučiva Oguši ir 
Hiko Čunji. Iš kitų išsigelbėju
sių surinkusios- visas žinias apie 
šį žiaurų ir tragišką epizodą, 
dvi japonės moterys dabar pa
rengė knygą, kuria yra atsklei
džiamos viešumai sovfetų Man- 
džiūrijoje įvykdytose žudynės. 
(“Ošs. Rom.” 701V.24).

Pranašauja 
žemes drėbėjimą

Los Angeles. — Califorhijos 
Technologinis institutas ,naudo
damasis metodais, kurie pr&ęity 
neapvylė, pranašauja kitais me
tais žemės drebėjimą San Fer
nando slėny, į šiaurę iiūo Los 
Angeles. Ten 1971 drebėjimas 
padarė milijoninius nuostolius, 
ir žuvo 65 žmonės.

3,000 ŠvėntrašSiį 
į Sovietiję

Maskva. —- Sovietijos baptis
tų atstovas Aleksi ByčkOv šakė, 
kad pirmą kartą toks atsitiki
mas, jog Maskva leido Įvežti 3,' 
000 šventraščių vokiečiams bap
tistams. Baptistų. Sovietijoj pri- 
skaitoma apie 500,000. Jų cent
ras dabar rūpinsis, kad sovietai 
įsileistų šventraščių ir kitomis 
kalbomis.

Gary, Ind. Gary miesto me
ras Richard Hatchėr kaltina de
mokratų partiją, kad ji šiais 
metais mažiau išrenka juodųjų 
delegatų į partijos konvenciją. 
1968 juodųjų buvo 209. o 1972 
daugiau nei dvigubai — 452. 
Šiais metais gali būti mažiau 
nei 1968. Kaltina, delegatų rin
kimų sistemą ir savo rasės žmo
nes per mažu susidomėjimu pir
miniais balsavimais: ir iš viso, 
politika.

Šiandien vėl 
pirminiai balsavimai

Unėoln, Nebraška. — šian* 
dien Nebraskoje ir West Virgi
nijoj bus pirminiai balsavimai 
Demokratų prezidentinis kandi
datas Jimmy Carter susilauks 
naujo oponento — Idaho sena
toriaus Frank Church, taip pat 
išstačiusio savo kandidatūrą. 
Šen. Hubert Humphrey sako» 
•kad demokratinio kandidato pa* 
rinkimas rudens balsavimams 
nebus išspręstas, jei ir dabar 
Carter laimėtų. Po paskutiniųjų 
balsavimų, birželio 8, Humphrey 
matys, ar verta jam savo kan
didatūrą išstatyti demokratų 
konvencijoje;

Praėjusį savaitgalį respubli
konų kandidatas Ronald Reagan 
savo delegatų skaičių padidino, 
gavęs 38 atstovus iš šešių vals
tijų, kai Fordas iš jų tik 18. 
Tose valstijose pirminių balsavi
mų nebus, ir atstovai parinkti 
kitu būdu.

KALENDORIUS

Gegužės 11: Mamertas, Ka- 
rena, Skirgaudas, Roma.

Gegužės 12: Nerijus, Flavija, 
Vaidutis, Viligailė.

Saulė teka 5:36, leidžias 7:58.

ORAS

Dalinai apsiniaukę, iš ryto ga
limas lietus, vėsiau, apie 60 L
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KELIAS J SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMA VICIUS, M. D.
SEULAS [ SVEIKATĄ, 1601 West Garfleld Blvd., Chlcago, III. 60686

SVEIKAS, LAIMINGAS IR ILGAS 
t GYVENIMAS

Išmintingiau įgyvenkime — 
tik tada pajėgsime būti svei
kesni, laimingesni ir gėrėsi- 
mės ilgesniu amžiumi.

Prof. Louis Lasagna, M. N.

I ligos gavo per sprandą — nauji 
prieš jas vaistai sėkmingai talki
no žmogui kovoje su jomis. Buvo 
pagaminti nauji — “stebuklingi** 
vaistai iki; šiol nenugalimom už
degimus sukeliančiom bakteri
jom naikinti. Tokie vaistai gelbė
jo Stalones iŠ žiaurios- giltinės prie
globsčio. Todėl jie buvo pavadin
ti stebtiklingais. Bet tas vaistų 
veiklumas tai dar neesminis daly
kas. Tikras “stebuklas’* 1930 m. 
įvyko dėl to, kad gydytojas nuo to 
lėiko galėjo pasitikėti tvarkingu 
if mokslišku tyrimu naujų veiks

Sulaukėme ĮąĮkij, kada mes vi
si galime būti sveikesni, laimin
gesni' ir ilgu gyvenimu besidžiau- 
gią — reikia * rtfums tik išminties 
šitoms gėrybėms pasisavinti. Me
dicina pažengė taip, aukštai, kad 
jos pažangą galime vądinti me 
dicįniška revoliucija. Per pasku
tinius 40 metų medicina įsigijo 
yęrfingų vaistų tiek, kiek žmo
nija bebuvo jų įsigijusi per visą 
savo’gyvenimą. Šitoks medicinos 
pajėgumas vadinamas medicinos 
aukso7--aiilžlūmi. Dabar -medicina 

, gali žmogų apsaugoti- nuo jį žu-
- ‘ dančių,- ar lubšiharičių negalių.

Kjekvieno žmogaus ateities gyvė- 
■u.' himas iš tikrųjų buš sveikėsnis, 
c' laimingesnis ir ilgesnis šitam me- 
-= aičfnos aukšo amžiuj toliau žen- 
-• gianif'pirmyn. -Net jau dabar vi- 
•i dutiniškSi ^veįkd žmogaus ani- 
v. Žius^žjhniai pdilgėjof ’ ‘

** Nelaukime gero be pastangų 

o; . Viena sąlyga minėtos žmogui
- gerovės būs atšiekianios: jos taps 
; nuosavybe 'vieta tik išmintingai

gyvenančio .žmogaus. Šitą tiesą 
■J šiatoiA jsftf dibar ^vetiiitae. Kai I
- iš to/kad mėdiėina- nurodo Vė- Į jis veršio pūliais užkrėsiąs vaiką. 

. Žio platičiuose; Atsiradimą pėr ei- O tačieu vėliau skiepijimas išgelbės 
■ garet^^alonę, .W*ėišmintin- > ir dabar ,sgelb3ti mUij°nus 
■' -rasis tofiatt rūko. Štai šiomis die- 
n no'mfs apskrities ligoninėje- buyo 
i* tinta1 pusamžė' neblogai ■atr'o’d'an- 
.. ti moteris*' kuriai įtarta4 buvo

stemplės vėžys,' išsiplėtęs iš jos 
plaučių. Plaučiuose1 buvo susek
tas vėžys, per keliolika metų jai 

.rūkant po du pūkelius cigarečių 
kasdien. Stemplėje nebuvo vėžys 

, Užtiktas. Bet kas iš įfo*;— vieno vė
žio pakaks jos 'gyvenimo siūlą nu- 

; traukti. O galėjo ji gyvenimą lai
mingą; ilgą ir sveiką turėti, jei 
būtų- daugiau išminties turėjusi, 
jei nebūtų pamėgdžiojusi -bež-

- džionžmogių. Žmogus gimsta 
nuo tabokos besitoliną?, kaip jis

„ savo prigimtimi' tolinas nuo kiek- 
vieno kūnui žalingo dalyko. Tik 
vyresniųjų nesveika elgsena esti 
įperšama nuo mažens, dar žmo- 

F gtd neturint pakankamai išmin-

ii'

Taip dailininkas vaizduoja pirmąjį 
skiepijimą — gydytojas prancūzas 
Jenner skiepija nuo raupų ligos 
vaiką 1880 metais. Tada neišmin
tingi pajuokė jo darbą ir sakė, kad

vybių

tiesį?.?'.-r,;'^ :
Panašiai per cigaretę save žu- 

do ir. širdininkai. Štai vienas, nau
ją By?k širdin Lojolos uni- 
Vęršitete gavęs operacijos pagal
bu bąnkę sutiktas lietuvis rūko. 

b Jįg tuomi teršia orą įr savo širdį 
* Žudo. Kai ji-s gaus pakąrtotiną šir- 

,^lĮęs .ataką naujai gyslai užakus, 
jau bus vėlų padėti. Mes tada rink 
sipės kpplyčion atsisveikinimui, 
nešime vainikus,- liesime ašaras. 
Ttto ir .bus baigtas neišmintin
go lietuvio ‘gyvenimas.

Šiandien, med^į^ą įrodo, kad 
ne tik rūkantysis sau kenkia, bet 

w jjs žudo ir nerūkantįjį, kvėpuo- 
6 jantįjį suterštu oriu Tokio žmo- 

gausikrąujuje irgi pagausėja ang- 
.lies,viendeginioki&cis. Nesistebė- 
klmę, kad.blogis-—, bedievybės pa 

, yi^alę .slenka viesuld.’greičiu®per. 
v. pašau]]. . Jis net jau■ ir* Italijos 

padąpgę baigia užtemdyti. Ir vis 
. išminties stokojimą taip de- 

i'- (dąM. .G^gąTėtume , nūti 'laimingi, 
svėiki, ir ilgu ‘gyvenimu besidžiau- 

medięinįa .perėjo į mokslo 
šviesą.

Nuo atsitiktinumo į 
mokslo kelią

Dar taip nesenai, tik 1930 me
tais, mokslas aipiė vaistus pradė
jo revoliucinį pažangos gyvenimą. 
Buvo išskirti vįejįąs hormonas po 
kito.. Pirmieji bakterijas silpninau 
tieji šūlFonaniidai buvo išrasti. 
Vitali laikais'buvusios didžiausios 
Žmogaus giltinės —' užkrečiamos
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pūliniai. pakitimai organų • buvo 
panašūs‘į nuo gimdymo karštli
gės mirusiųjų moterų tinimus 
pakitimus. Tada tas gydytojas 
pradėjo-skelbti, kad reikia! plauti 
rankas prieš apžiūrint nėščias 
moteriškes — tada neužkrėme 
■me ir tada jos po gimdymo netu
rės uždegimo, nekarščiuos ir dėl 
tokio bakterijomis užkrėtimo ne
mirs. Manot, kad kas jo paklausė. 
Kur tau — juokėsi iš jo. Girdi, at
sirado mokslinčius patariąs ran
kas plauti prieš operaciją. Kai 
gyd. anglas Semmelweis Paryžiu
je gydytojų susirinkime kalbėjo 
apie savo (pastebėtus -^- atrastus 
Užkrėtimo reikalu faktus.* Pary
žiaus gydytojai tame susirinkime 
Semmelwėissą išjuokė. Taip yra 
dažnai su visais naujovių skelbė
jais. Kristus buvo nukryžiuotas 
dėj skelbiamo'meilės pilno gyve^ 
nimo būtinumo. Tais-laikais bu
vo naujenybė tokio gyvenimo rei
kalavimas. Taip. o ne'kitaip nu
siduoda ir mūsų laikais.’ žmonės 
priima didžiausią , netiesą/Jei ?tik 
f i atsako jų nežmoniškam, neti
kusiam, nemoksliškam nusiteiki
mui. Nusiteikimas, o ne protas Ve
da žmoniją pražūtin.
‘ Tik po ilgų kovų pavyko5 gyd. 
Sėmrnelwęisui įtikinti gydytojus, 
kad reikia vengti -užkrėtimo plati
nant rankas; švarinant instrūmen 
tuš... Šita tiesa aiški mūsų ‘dienų 
valkui, o tada neit gydytojams 
vo svetima. Tai pavyzdy?, kiek 
blogio gali sutekti žmonijai ^ne
veiklumas it neišmintingumas 
kad ir mokyčiausių žmonių? Vi
su pirma žmogus turi ' būt ibi- 
lus tiesai, gėriui;’ tvarkai, darnai 
— tik tada’ jlsg>ajė^; pasin1aū3<M 
ti visokiu gėriu, jam iŠmintingiĮ- 
jų ir pajėgiųjų teikiamu. Da
bartinis gydytojų tankų .plovi
mas prieš-operaciją ir visos kitos 
labai vykusios bakterijas šąlinąn- 

Į čios priemonės yra būtinybė žmo
nių gelbėjime nuo įvairių

Neužtenka žinių — 
ręikia ir priemonių

Devynioliktame šimtmetyje me 
didinos pažangą banguotai ėjo 
pirmyn;.Buvo džiuginančių išra
dimų, būtą ir nusivylimų; 1:877 
m; prancūzas Louis Pašteūr Suse- j 
kė, kad tam tikros bakterijos Su
kelia tam tikras ligas. Mokslo pa
tirčiai gausėjant, mikroskopams 
tobulėjant ir kitokius prietaisus ty 
rimams pasigaminant, gydytojai 
galėjo geriau tirti skirtumus- tarp 
sveiko ir liguisto žmogaus kūno. 
Tada imtą pirmą kartą žmogaus 
istorijoje moksliškai tirti, kas dai
rosi su kūno organais, kai juos li
ga apima. Medicina ėmė geriau 
suprasti, kas dedasi kūne žmo
gui gavus širdies kraujagyslių li
gą, inkstų uždegimą, sifilį bei vė
žį.

Nors ir buvo susekta ligų prie
žastys, bet to neužteko, kad galė-

ligų.

Daytona Beach, Fla.

KETVIRTIS MILIJONO 
JAUNIMO

i

Velykų atostogų metu Daytona 
Beach, Floridoje, ‘‘okupuoja” stu 
dentija ir moksleivija, atseit iš 
visos Amerikos suvažiavęs jauni
mas. -Šiaismetais Velykų atostogas 
čia'praleido du šimtai penkias
dešimt .'tūkstančių jaunuolių — 
berniukų ir mergaičių. Tuo metu
viri viešbučiai buvo užimti. Kam 
bariuose miegodavo net po keletą 
jaunuolių. Kaikur viešbučių sa
vininkei - yra turėjų ir problemų. 
Tačiau* paplūdymiuose juos ste
bėjo Burflri pol.icij<3s akis. Nelei
džiama paplūdymiuose alaus ger 
ti, 6 to' nuostato nesilaikančius 
policija 'bausdavo 32,00 dol. bau- 

įdu. Jaunuolių išvaizda įvairi: 
Buvo barzdotų, kudlotų, .prastai 
■apsirengusių, o taip pat gražiai 
ntisikiiptfrių, nusiskuturių ir tvar 
kingai apsirengusių. Velykų rytą 
paplūdymyje, prie ošiančio At
lanto, Saulei tekant, įvairių tiky
bų dvasiškiai atlaikė speoialias 
Prisikėlimui skirtas pamaldas ir 
jaūii-iiftui -pasakė1- pamokančius 
pamokslus.' Pamaldose dalyvavo 
masė ja^tthuolių; jų* tarpe- ir - ne
maža vyresniųjų. '•Atostogautojų 
tarpe buvo ir lietuviškojo7 jauni- 
mbi-^yiėtdš gyventojams jauni
mas problemų nesudarė. *

SVEČIAI IŠ PĘTĘRSBŲRGO

gauti dabar atvyksta vis daugiau 
ir daugiau lietuvių iš įvairių :A- 
merikos bei Kanados vietovių, j 
šį pavasarį Viktorijos ir Adolfo1 
Andruliu Seascape motelyje ne
tikėtai .susitiko seni draugai, (kla
sės- draugai r ekonomistas Vladas 
Skirgaila iš Kanados, Toronto:] 
agronomas Jurgis Baublys iš Dėt-1 
roito ir Daytonoje pastoviai .gy
venąs ekonomnstas Vacys Dzėn- 
kauskas. Jie visi trys .1931 m. bai
gė Aušros berniukų gimnaziją, 
vėliau baigė aukštuosius moks
lus ir gyvenimas išsklaidė ^po 
platų pasaulį. Tad susitikimas 
mokslo draugų- buvo tikrai malo
nus ir pokalbiams nestigo temų.

Vladas ir PaulinaSkirgailos 
nuodugniai susipažino su šia 
vietove ir numato.ateityje Čia įsi
kurti, pastoviam .gyvenimui.

Su jais drauge atostogavo jų 
duktė Sigita su žentu inž< Vyte
niu Ramanauskai. Inž. Vytenis 
įvairiose Amerikos vietovėse Sta
to maudymosi baseinus, o jo 

.žmona Sigita; dėsto Conn. uni
versitete.

Inž. Vytenis Ramanauskas pa
reiškę, kad .Florida yra -ateities- 
valstija-, tinka ne tik pensinin
kams,-. bet ir jaunierhs -žmonėms 
kurtis ir gyventi. >Jie čia įsigijo 
ant gražiosios Halifax upės krata 
•to 30,000 dol. vertės sklypą ir a- 
teityje mano statydintis- gražią 
rezidenciją ir drauge su žrnortots 
tėveliais Skirgailom persikelti 

įgyventi.
r Trumpam pa viešėjimui buvo 

I užsukęs įr aktyvūs višūomeriihih 
į kas, torontiškis Augustinas" Kuo
las, ilgesnes- atostogas pralei
dęs iMiami.

Į Keliaudami po Floridą, į Day-

i
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Sutecripttoo R«tec >28.00 — Chlcago and Cook Coanh'mZr*
Ebevhere ln U.SA 126.00. Canada $2800* SS* 
Countriea — >29.00.

Pakto lklalda* mažinant, pakvitavimai uf gautas pie»n 
ratai nealundaml. Ant DRAUGO prie kiekvieao skaitymo id 
gavua UI Jo mokestį atžymima. Iki kada skaitytojai 
mokėjęs,

Chlcago, Cook, 
Xa»Ad<)jk'
Kitai'
Užsieny j<
Savaitini!

m. !i28.oo n&oo
128.00 115.00
J26.00 $15.00
$29.00 $17.00
$18.00 $10.00

D>4ll
Uoo 
koo

• Redakcija dirba kasdien
Z 8:3Q — 4:3<X JeStadieniaia
S 8:30 — 12:00.
£ • Administracija dirba kai
B lien nuo 8:30 iki 4:30, šeSta
x iieniais nuo 8:30 iki 12:00.
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TeL PR 8-3229

DR. ANNA BALIUKAS
2858 Wešt 63rd Street

.AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą

• Redakcija rtnipmlauteįį 
nuožiūra. Nesunaudotų malraate 
aesaugo, Juos grąhn* ūi |j 
to susitarus. Redakcija už ikeU. 
mų turinį neatsako. Skelbiu 
uos prisiunčiamoe gavus pmfrn

i

I

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligot 
Ginekologine Chirurgija

6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Būflding). TeL LU 5-64461
Priima ligonlue pagal susitarimą > 

Jei neatsiliepia, -tkambinti 374-8004. Į 
-------- --- --------------------------—.—

TeL ofiso Ir būto OLympį įį

DR. P, KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAi 

1443 So. 50tb Avei, Ctan 
«r 6-8 < .

išskyrus trečiadleolua
flefitadieplaią 12 ĮjĮ 4 vai py 

Tel. REIiance M811 ?

DR. WALTER J. KlfĮSTUl 
(Lietuvis gydytoji) 

3925 Weat 59th Street 
Vai pirmad., antrad.,- ketvirtai , 
penktad. nuo 12-4 yaL popiet Ir U 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai norta< 
trečiadieniais uždaryta,

mingų vaistų .gamyboje. Nauji 
vaistai buvo imta tiksliau tirti ir 
pagerinti, išmintis ėmė rodyti 'gy
dytojui kelią gelbstint nelaimin
gą sergantį.

Senovės dienos 
pasižymėjo atsitiktinumu

■Per praėjusius šimtmečius tiek 
gydytojas, žinoma, ir pacientas 
■galėjo .tikėtis vien tik atsitiktinu
mu šąu pągelbėsiąs. Tais laikais 
tik atsitiktinumas suteikdavo šio
kios tokios pažangos vaistų ga
myboje. Imkime-tokį svarbų vaist- 
tą Širdies silpnumo gerinimui — 
di'gitalį. Tik' 1783 m. Anglijoje 
vaistų knyga Edinburgo Farma- 
kopėja paskelbė pirmą kartą digi- 
•tal į kaip vaistą. O tas vaistas bu
vo vien tik atsitiktinai susektas.
Mat, viena anglų moteriškė gar
sėjo ‘^stebuklingu” gydymu vais
tažolėmis. Ji sėkmingai padėdavo, 
sutinusiam žmogui — tokios pa
galbos .toks ligonis nesulaukdavo 
iš tuolaikinio .gydytojo. Buvo ta
da Anglijoje gydytojas William 
Withering. Jis' prikalbėjo minėtą 
“stebukladarę” parduoti už kelias
dešimt svarų angliškų pinigų1 
paslaptį — tų žolių sudėtį. Ji, 
pardavė. Tas 'gydytojas gavo dvy-1 
likos žolių mišinį. Pasirodė, kad 
vienuolika žolių rūšių buvo ne-1 
veiklios. O tik viena tame miši
nyje žolė darė “stebuklus”. Ji buvo 
Pigitalis Purpurea. IŠ jos dabar 
visame pasaulyje gaminami ge
riausi nepakankamai veikiančiai 

r$įrdžiai vaistai — digitalis. Pato
bulinti vaistai dabar vadinami 
Digalen, Digolin, Lanoxin... Vis 
tai ištraukos — lapų minėtos žo
lės milteliai tabletėse tie vaistai j 
yra. Šiandien be digitalio reikėtų 
.uždaryti Vaistines, ligonines, gy
dytojų kabinetus. Taip tas vais
tas yra veiksmingas pastipusios 
jirdięs ir dėl to atsiradusių suti
nimų tvarkymui. Tai laimingas 
atsitiktinumas įvykęs vienas per 
šimtmečius.

Primityvus vaistų gaminimas iš 
kelių žolių senovėje, pagal seną rai
žinį

Išmintis suranda kelią

Kitas laimingo atsitiktinumo 
payyzdys-Pasi'tąrkė, kad skrodžiant 
lavoną’, užsikrėtė ir mirė gydyto
jai Ignas- Philipp Semmelvis 
(1818 — 1865) tyrė minėto gydy
tojo lavoną. Jis suseką kad pas jį

tum pagydyti žmogų. Reikėjo lauk 
ti naujų vaistų gamybos. Laimė, 
kad ilgai laukti nereikėjo. Vokie
tijos sūnus dr. Paul Ehrlich (1854 
— 1915) pradėjo pirmuosius žings 
riius moksliškai — moderniai 
vaistų mokslo revoliucijai.' Jo lai
kais didžiausios'žmogaus giltinės 
buvo užkrečiamos ligos. Ačiū ši
tam vokiefiui — jo moksli'hiai ty
rimai — nenuilstamas darbas ti
riant prieš infekcijas vaistus su
kėlė vaistų moksle revoliuciją — 
if užkrečiamos ligos dabar jau nė
ra svarbiausios žmogaus žudikės. 
Jis nusuko užkrečiamų ligų gilti
nėms sprandus.- Dr; Ehrlidi dirbo1 
h'epaifedataiaš, nebodamas apsi
leidėlių pastabų' ir po 606-toi 
bandymo naujų .vaistu suseki-

Dr. Antanas Valis-Labokas su 
žmona dr. Aldona, gyveną St. j 
Pėtersbubge ir dr. "Jurgis Starkus 
su žmona ten atostogaudamiį Į 
yieną dieną praleido 'beviešėdami 
mi Daytonos Jietuvių tarpe. Sve- toną Beach kampelį, buvo sta
čiai apžvalgė Daytonos Beach btelėję detroitiškiai Juškos, ilorė- 
paplūdymius, apylinkes, susipa- darni daugiau patirti apie ^ali- 
žino su lietuvių gyvenimu, kiek mybes-įsikurti pastovesniam gy- 
ilgiau pabuvojo pas savo kolegą Į venimųi. ;
dr. Joną ir Aldoną Saudargus, I -J - . .v z-,,. r,. ■
Čia įsikūrusius ‘ pastoviam gyve? j T 3r 1Ga’^?St< iCer<?
nimui. Tai buvo kolegiškas, :?at lesMa*.
lonūs' susitikimas po daugelio ra“t -gyvemmo
• z- z7’ *vii- • I sžmlėleidziui praleisti*metų. Grįždami namo, svečiai Į H
dar aplankė 'sėvo mielus priete- 
lius Attgėię ir Antaną Kašubas, 
Deltonoje, prieš metug įsikūru
sius pastoviam gyvenimui. Sve
čius Daytonojfe palydėjo Veroni
ka ir Jurgis JanųšaiČiai.

SUSITIKO PO DAUGELIO
h- METU

Į Daytoną Beach paatosto

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

ftfarqnette Medical Center 
6132 8a Kedzie Ayentie 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6' iki 7:80 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki 8 vaL 

Pagal susitarimą
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tol. IVAlbrook 5-3048

■me susilaukė sėkmės. Jis surado 
prieš sifilį ‘ “stebuklingą” kulką: 
buvo užkrečiamos ligos. Ačiū ši- 
vaiš’tą užmušantį sifilio sukėlėją 
spiraehetą ir tub būdu išgelbėjan
tį pacientą šiuo mirties. Tą 
vaistą jis ipavadino 606 junginiu. 
Tai pavyzdys,- kaip reikia 
mokslišku keliu į pasisekimą.

Išvada

Nuo prietarų, nuo neteisingo 
nusiteikimo iki moksliško kelio, 
Bei žmoniškos elgsenos yra dide
lis (tarpas. Todėl visi stenkimės vi
sų pirma tapti žmonėmis žmo
gaus vardo vertais. Tik tada mes! 
pajėgsime visokeriopą gėrį pasisa-| 
vinti. Nekraukime ant neišmin
tingo žmogaus pečių išmintin
gojo naftos, pirm tą žmogų ne
sužmoginę: jis tos naštos nepaneš. 
Todėl visų pirma visi stenkimės 
nusiteikti gėriui, sveikatai, vieny
bei — tik tada apturėsime .gera
valiams užtikrintą -gyvenimą. 
Pasimokykime visi vadai — visi 
atsakingas vietas ūžimantieji iš
mintingumu iŠ praeityje dirbu
sių ir dabar dirbančių išmintin
gųjų. Tik tada męs pajėgsime su
žmoginti savo ir artimo gyveni
mą-.'1" 5"

Pasiskaityti. Medical Tribūne, 
Vol. 1.7, No. Ž January 14,1976.
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Elena ir Jurgis Baubliai, detroi- 
tiškiai, pabuvoję S,t? Petersburge, 
dalį savo- atostogų praleido' prie 
Atlanto, Daytona Beach.

Visi atostogautojai .pasinaudo
jo Adolfo ir Viktorijos Andruliu 
Sėascape moteliu, jų maloniu 
-priėmimu. Čia atostogaują lietu
viai nenu tolsta nuo lietuviškojo 
gyvenimo. Adolfas Andrulis pre
numeruoja beveik visą, lietuviš
kąją spaudą ir ją naudotis lei
džia savo lietuviams svečiams.

Pažymėtina, kad čia atostoga- 
Beach-vietovė, tyrinėjo įsikūrimo 
galimybes,, namų kainas, klima
to sąlygas.Atrodo, kad Daytona 
Beach ateinančių poros mėtų lai
kotarpyje susilauks ir daugiau 
lietuvių. O -įsikūrimo galimybės 
esančios neblogos. Tuo tarpu na
mų kainos prieinamos. Geografi
nė padėtis palanki. Gražūs pap- 
lūdym-iai; daug "augmenijos. Bėt 
prieš darant sprendimus patar
tina pačiam arčiąū ipažinti Flori
dą, o taip pat ir mfriijtaą Daytd* 
ną Beach;.

Tel Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weąt 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 ik! 6 v. popiet, j 

Antrad., penktad. Į - 5, treč. Ir SeStad- 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremfi

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
Te! GR 6-2400

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
KŪDIKIŲ IB VAIKU LW(a 

SPEOIALISTfi 
MEDICAL BtTLDlKū 

7156 South VVestern Ara» 
Valandos: Kasdien nuo 10 ni m 

Iki 1 vai. popiet . 
Ofiso (pi, RE 7-11M; perti

Ofiso HE 4-1818; Rerid. PB

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGIŲ 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71at Street 

(71-06 ir Campbell Are. kaop 
Vai. pirmad., antrad., ketvIrUAi 
penktad. d iki 7 v. p.p.. Tik ndm

Tel. 778-6565

DR. VIDAS J. NEMICUI
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
Valandos pagal suaitarinų

OPTICAL STUOlt 
VIOLETA KAROSAITfi 

7051 So. Washtenaw, telef. HMIVaL pagal susitarimą: pirmad. Ir I _ ___ , ... , - , ...
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penkt I Pritaikomi akiniai pasai pijtc 
10—4; šeštad. 10—8 •ml. I receptua

‘ Didelis akinių rčmų paatriaklsa 
Vai.: pirm., antr., penkt IMI 

; Ketv. 1-8 v. v. šeStad. 10-4 t M 
Trečiadienlala ūž^ryta

Ofs. tol. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR OHIRURGft 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUTLDING 
6449 So. Pulasld Road 

Valandos pagal susitarimą.

Rerid. tet — GI 8-6878

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

6182 So. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

atsillepia, skambinti: MJ 2-0001.

J. Rimtautas
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WINDERS MEDICAL 
3213 W. 63rd Street 

Te!.Wfi5 - 4787 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI

Mes patelefonuoslm jūsų gydytojui 
iiiiiiiHiiiiiiniiiimitthniiitiiiiiiiiiiiiiiiin

ARTS.

^OOOOO^^t>OOOOO0OOCOOOOCOOOOO©<XXXX>^OOOOOOOO<X>OOOOOOOC

FRANK'S TV dnd RADIO, INC.
60. aALfiTED STREET Tini Ji CA 5-7252

RADIJO ir stereo aparatų pardavimas ir taisymas 
DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVTZJJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
*MWWMMmnA6nnnfifmfWffifmnnnnnnnfww¥wmnnnffrrrATmifMwa

Telef. - 2824422

DR. ROMAS PETKOS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGUI 

Ofisai:
111 NO. WABASH AVR 

4200 Na CENTRAI/ AVK 
Valandos pagal

TeL — BE 8-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West l03rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K d A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Ud 8 vai 
vak. fieštad' nuo 1 Ud 4 vaL

Ota. PO 7-6000 Kez. GA 8-7278

DR. A. IENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Weat 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

561 - 4605 arba 489 - 4441

DR. K. A. V. JUČUS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGUA

1002 No. Western Avenue 
5214 No. Western Avenue

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

14OT So. 49th Court. Cleen 
Vat: kasdtoo lt-13 ir 6-7 vak. 
Tročlad. ir BeMad. tik rosltarus.

DR. FRANK PLEHiS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai)

2618 W. 71st St - M. Ifi*
Tikrina akis. Pritaiko iM*1 

“Contact lenses" 
Vai. pagal susitarimy Ūtdin^

DR. LEONAS SEIBIITB
inkstų, pūsles 3

PROSTATOS CHIRURGE 
2656 W. 6SnJ 8t*< 

Vai. antrad. nuo H 
ir ketv. nuo54

Ofiso tel 776-2880}

DR. J. J. SI»0l|M!l
GYDYTOJAS

Adresas: 4255 W. * 
Ofiso te». BB Mįg. 

BezidenclJOB teK
Vale.: pirmad., antrai, kri^f 

penktad. nuo 1 Ud I

DR, VYT. TANItf,
GYDYTOJAS IR CHD*|
Bendra praktika ir J. 
Ofisas ir rez 26S9 S 

TeL PRcsped
Ofiso vai.: piną, »“•. - f 

penkt nuo >-4 vai- k • Jįjį* 
5ešt 3-4 p.p. Ir

Atostogose iki
_________________ -
Ofiso teL HE 4-3123. naąw

DR. V. TUMįO .
CHIRVR.^ 

2454 W«t
Vai., pirm., antrad., į*'-Jį 

>6 ir <-7 -TllaggL!^

Tel. ofiso PBTel ofiso F8

GYDYTOJAS IR 
3107 West 

Valanda* M 
Treč. Ir Aošted.

Ofiso teL 58641681 .

GYDYTOJAS IRGYDYTOJAS ggĮĮĮ j# 

6234 8.
V«L pirm, >
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Vakarus nuolat perspejąs

PIKTASIS PAMOKSLININKAS
žimo. Mes dažnai bandome teigti, 
kad ten taip blogai nėra, kad gy
venimas eina , kad .turime susi
taikinti su padėtimi. Dažnai, bi
jodami ištarti žodžio okupacija, 
kad Okupantas nesupyktų, pa
vergtą Lietuvą vadiname dabar
tine, nes akcentavimas, kad Lie
tuva yra okupuota, labai nepa
tinka Maskvai. jau praktika paro
dė, kad nuolankavimas ir patai
kavimas neprisideda prie mūsų 
brolių padėties pagerinimo, kaip 
neprisideda prie visų pavergtųjų 
pagerinimo Amerikos ir kitų va
kariečių nuolaidos Maskvai.

Kai bėda m as Madride, ' primi
nęs vykdoma amnestiją, Sol
ženicynas pareiškė: “Aš matau 
čia dalinę amnestiją. Bet ar jūs 
žinot kas yra diktatūra? Sovietu 
Sąjungoje niekas nėra girdėjęs 
apie jokias amnestijas. Mes ten, 
einame j kalėjimus ir mirštame’’. 
Ir jis perspėjo ispanus, kad' per 
daug nereikalautų demokratijos, 
nes ją gal pačiulpti totalistinė 
dakcatūra. Ispanai dabar įgali ką 
nori skaityti, kur nori keliauti, 
gaili streikuoti ir nebijoti, kad už 
tai, kaip Sov. Rusijoj, bus apšau
domi ar -tremiami. Jokių j čia pa
našių laisvių Sov. Rusijoj nėra. 
Savo beveik valandos ilgio kal
boje, Solženicynas pabrėžė, kad 
vakariečiai silpnina Ispanijos pa
dėtį. Esą tie liberalai, kurie gar
siai verkė, kad Ispanijoj buvo 
sušaudyti t penki teroristai, nė 
žodžio nepasakė kai Sov. Rusijoj 
žudomi milijonai.

Ir Solženicynas nė kartą yra 
paminėjęs, kad jo nenustebintų 
staigus Vakarų žlugimas, jį nū- 
tebintų Sov. Rusijos pasikeitimas, 
kuo jis netiki.

♦ . ■
Vakarų pasauliui aštrusis pa

mokslininkas, Nobelio premijos 
laureatas, skelbia pražūtį ir vien 
tik todėl, kad Vakarai Sovietams 
užleidžia reikšmingas pozicijas. 
Rašytojas pabrėžė, kad būdamas 
■Maskvoje, jis garbino Vakarus, 
dabar jis neniekina Vakarų, bet 
juos kritikuoja už , jų silpnumą, 
jis negalįs suprasti fakto, kaip 
galima prarasti savo dvasios jė
gą. Sovietų Rusijoj tironai ir 
banditai yra pagrobę valdžią, o 
tuo tarpu Vakarų išminčiai skel
bia, kad dar laisvė nėra žuvusi, 
nes dar yra pasaulyje laisvų. Sol
ženicyno nuomone, 'tai, nesąmo
nėj nes laisvė yra nedalijama.

Visiems laisvėje gyvenantiems 
verta prisiminti Solženicyno pa
sakytus žodžius, kad jis pats ir 
Visi tie, kurie sutinka su jo pa
žiūromis tvirtai laikėsi principo, 
“geriau žūti negu niekšu būti”, 

įvairiai priimamos Solženicy
no kalbos, žmonės nemėgsta tie
sos, tačiau mes galime surikti su 
Anglijos žurnalistu Bemard Le
vin, kuris sako, kad didžiuosius 
žmones pasmerkė i minia, nega
lėdama pakęsti teisybės. Taip pat 
galime su tuo pačiu žurnalistu 
tarti: “Aleksandrai, dar ne
nustok vilties, mes tave supran
tam e”.ilr tos vilties nenustosime, 
nes antraip mūsų visi darbai 'bū
tų beprasmiai.

Al. B.

Maskva iŠ Sov. Rusijos išleis- 
;|yna ar ištremdama meninin- 
bB ar šiaip pasižymėjusius as- 
rpenis mano, kad jie Vakaruose 
Jings be žinios, kad jie suburžua- 
įk jie taps užmiršti ir nereikš- 
piagi. Su tam tikra dalimi .pa- 
įėgelių, ištremtųjų ar išleistų- 
ju tikrai taip ir įvyko. Nebegirdi- 
pe apie Stalino dukra, nebent 
ja, kad ji Sovietu Rusijoj likti
ems vaikams negali pasiųsti 
juntiniu, kurie jai grįžta, daž- 
ju nieko nebegirdime ir apie iš- 
bėgusius didesnio intelekto žmo- 
nes,nekalbant jau apie papraš
ius piliečius. kurie išbėgę į Vaka- 
ns $ubixržua?ėjo. užmiršdami 
uos,kuriuos žadėjo ginti. Mask- 
va. išleisdama j Vakarus Solženi- 
53^ manė, kad jis bus užmirš- 
!»> Vėtomose ir Sov. Rusijoj, 

į* Įhėva sako, kad iš Rusijos iš- 
(vairus neramumų kėlėjai 

Vikšruose tepabūna tik savaiti- 
drugeliais, kol juos vakarų 

pjudą, išnaudojusi sensacijom.
< įmeta. Bet ne visada taip įvyks

ta taip neįvyko ir Solženicyno
P bejo

ta -r j
> Solženicynas, rašo, keliauja ir 

bite ir kaip “Chicago Tribūne” 
h faespondentas iš 'Londono rašo,
*J p kalba daugeli pykdo. Žmonės

ginasi, nes nenori girdėti tie
si, jie nenori būti trukdomi, jie 
sjri mmifli dirbti ir ramiai ilsė- 
& Solženicynas kalbėjo Pa
rijuje ir Madride, perspėdamas 
išariečhis. kad jie pabustų ir 
ateistų apgaudinėjami. ta pa- 

? (ps pasakė ir Londone. Jis pa
to įrėžė. kad dabartinė Vakarų pa

sijo padėtis yra tokia .pat, ko- 
I b ji yra buvusi prieš septy-

šsdesmt metų Rusijoj., Esą 
i Vakaruose, kaip ir anksčiau Ru-
h iją vyresnioji generacja nusi-
“ laša savo vaikams, jaunesnioji

peradja yra pilna įvairių be- 
rafių idėjų, profesoriai bijo būti 
išlikę ir nemadingi, žumalistaCi 
ošiko prisiimti atsakomybę už 
U žodžius’ kuriuos jie taip 

“ laša barsto, visur viešpatauja
žarija kraštutiniems eks- 

M Krislams, žmonės, kurie visą
’ Ki’ojii gerai supranta nenori ar
iu h nepajėgia to paskelbti,

teęuna laikosi .visai pasyviai, 
padavę likimui, vyriausybės y- 
a silpnos, visuomenės gynimosi 
prijos paralyžuotos, dvasinis 
psnetimas stabdo politinę 
šilą. Visa tai, pagal* Solženi- 
(jsa, veda Vakarus kaip tik ' į 
jnzūli, ko laukia komunizmas.

** _ Tokie- Solženicyno žodžiai už- 
ne tik Didžiosios Britani

ja premjerą, kuris pareiškė, kad 
49 tolis rašytojas Solženicinas ne- 

taprantąs Anglijos, bet ir kai ku-
0. * žurnalistus. Londono kai-
. j ‘’Daily Mirror” šaukia:

mums milijonierius rašyto- 
ta Solženicynas gali pasakyti- 
fe tapo šaltojo karo pranašu, 
k žmogus, kuris nori priešprie- 

J b M Sov. Rusija.”
0 i

t žodžiai gali tikti ne tik va- 
dažnai nepažįstan- 

komunizmo, bet ir mums, 
ūkusiems iš komunistinio rė

£ g--------------------------------------------------------------------
fi kudoj ii gyvenime

I K - KARIAI GERMANŲ SENKAPIUOSE
y turėjo savo “Arnazo-

«•®otenį*karių. kurios kartu 
5’/rato kariavo prieš romėnus. 

< faĮj0 aricheologiniai kasinėjimai 
** durpingose sri-

J* fcr tavo rasti germanų ka-
2,*^ topai ir tarp karių ir seni 

griaaėiai su ginklais ’ ir ap-

Vokietijos archeologas 
x W Dieck rašo, kad trys mote-

Techlenburgo. Westfali-
7 bp»ose. datuojamuose 350 

į S J*' Kr** ^vo mirusios nuo
kare, Taip pat rasta mo- 

^tdaaėiai Bad Grund kapuose, 
irusios nuo ie- 

Visos tos moterys nešio-
Jtydratažį, f. y. kelnes iš žvė- 

Rytų Vokietijoje.
J* tai rašo ir Romos kronikinin- 

valesnių laikų kapuose, 600 
' tartų po Kr,( prie Vokietijos -

Danijos sienos, Aukštutinėje Bava^ 
rijoje, taip pat buvo rasta moterų- 
karių griaučių. Jos kariuomenėje 
buvo vėliavų nešiotojos. Kai kurie 
archeologai mano, kad tai galėjo 
būti tik merginos, netekėjusios mo
terys. Kai kurie rašytojai stato 
Jeanne D’Arę pavyzdžiu to fakto, 
kad viduramžiuose merginoms bu
vo priskiriamos užkerėtos magiškos 

I ypatybes.
•Taigi moterys jau senovėje ir 

dar dabar (Izraelis, Vietnamas, re
voliucijų sąjūdžiai) dalyvauja ka
ruose ir revoliucijose.

Labiausiai išgarsėjusios istorijo
je moterys-kovotojos yra- “Amazo
nės”, žinomos iš graikų mitologijos. 
Apie jas buvo kalbama, kad joms 
buvo amputuojama dešinė krūtis, 
kad galėtų vikriau šauti iš lanko. 
Graikų žodis “amazoš” reiškia be- 
krūtifi, AL T. j

Galingoji VVashingtono jėga
komitetų ir pakomitečių veiklaKongreso 

r
Amerikos valstybes atstovauja 

rinkti kongresmanai. Tai nelabai 
gausi bendruomenė, bet turi ne
paprastą galią ir teises, kurias 
•kartais per aštriai ir .per plačiai 
naudoja.

Kai iš eilės kelis kartus kong
resu) anas perrenkamas, jis įsigy
ja vyresniškumo teisę ir pirmeny-1 
bę atstovų rūmuose ir senate. Ta
da daug dėmesio skiria asmeniš
kiems reikalams ar visokių loby- 
istų poreikiams, negu rinkėjų, 
valstybės ar tarptautinės 'politi
kos raidai. Ypatingai Šioje srity
je daug veiklos rodo liberalai ir 
kairiojo sparno kongresmanai.

Paltys pajėgiausi kongreso na
riai yra įvairių komitetų .ir pako
mitečių pirmininkai. Ir jų nariai 
■per apklausinėjimus sugeba pa
rodyti aštrius dantis. Ar apklau
sinėjamas asmuo kaltas, ar ne, 
jei tik nepatenkinamai atsako į 
komiteto nario ar pirmininko 
klausimą ar net bando jam tai
komus kaltinimus paneigti, kai 
kada kai kurių komitetų narių 
net melagiu pavadinamas. Ne
paisoma nei etikos, nei apklausi
nėjamojo užimamos vietos ar 
rango. Ir tai vyksta net televizi
joje, kuri -viską perduoda ne 
tik Amerikoje, bet ir pasauliui.

’Jr pačiam kongresui vadovau
ja komitetai ir jų' galingi -pirmi
ninkai. Kiekvieną įstatymą pir
miausia jie apsprendžia, ar leisti 
nariams balsuoti, ar ne. Senes
niais laikais komitetų pirminin
kai samdydavosi vieną .kitą .tar
nautoją raštinės reikalams. Šian
dien jų skaičius jau prašoko šim
tą kai kuriuose komitetuose. Al
gos jiems mokamos iš valstybės- 
iždo mokesčių mokėtojų pinigais.

Per daug įstaigų

Vien atstovų irūma-i turi 21 ko
mitetą, o pakomitečių kur kas 
daugiau. Pastarieji mažai arba 
visai nieko neveikia. Tačiau jų

išlaikymas kasmet valst. iždui 
kainuoja milijonus. Apie jiį veik
lą ir išlaidas kongreso nariai nie
kad neužsimena ne tik rinkimui 
metu, bet ir 'kita proga. Tyli ir 
administracija. Nebando rąsto 
kaišioti į kongreso vežimo ratus.

Kartą kongreso nariams šovė 
į galvą mintis, ar negeriau būtų 
komitetų ir pakomitečių skaičių 
sumažinti. Šiam klausimui abi 
partijos pritarė. Išsirinko komi
tetą iš abiejų partijų ir jam va
dovauti pavedė daugumos vadui 
demokraitui R. W. Bollingui. Jis 
buvo įgaliotas ne -tik komitetų ir 
pakomitečių skaičių sumažinti, 
bet ir jų veiklą suderinti — pa
vesti kitiems.Dirbo ilgai ir rūpes- 
‘lingai, kad -bent kartą sutvarkius 
šią dvilypišką makalynę kongre
se.

Pastangos apriboti pakomitečių 
skaičių

Pasiūlė eilę komitetų ir pako
mitečių panaikinti. Jų -teises ir pa
reigas pavesti tiems komitetams 
ar pakomitečiams, -kurie bus pa
likti tolimesnei veiklai. Be to, ap
karpyti kongresmanų vyresniš
kumo teisę, kuri bė rinkimų su
teikia progą ta-pti komitetų pajė
giais pirmininkais. O kongresmą- 
nai gali būti tik vieno kurio ko
miteto a-r pakomitečio narių, nes 
ligi šiol yra užimančių net.kelias 
vietas. .

Bollingo -projektas ne tik ap
karpo vyresniškumą, -bet ir teisę 
tapti kelių komitetų nariu, žino
ma, jis priimtinas respubliko
nams, kaip mažumos partijai, 
bet ne demokratams, kurie suda
ro daugumą atstovų rūmuose ir 
senate. Priėmus Bollingo pro
jektą, demokratai prarastų, daug 
galios, su kuria jie Šiandien nesi
varžydami operuoja prieš -res
publikonišką administraciją.

Vakarų Vokietijos kariuomenės tankas ir jo tankistai apmokymo metu

LIETUVOS PARTIZANO KELIAS 
Į MIRTI
VL. RAMOJUS

Ištrauka iš spaudai paruošto veikalo “Kritusieji už 
laisvę5" UI tomo

3
Atsisveikinimas su motina

®|r Norkus neskubėdamas apsiavė kojas, užsivilko 
švarką ir atsistojęs pasuko į gyvenamąjį kambarį. 
Paskui jį it didiką paslaugiai sekė abu palydovai.

— Kaip tu galėjai išvažiuoti iš Vokietijos be jo
kių dokumentų? — stebėjosi leitenantas, eidamas iš 
paskos. —Gal turi kokią nors spravką?

— Tokiems, kaip aš niekas nedalijo spravkų.
Kambaryje juos pasitiko motina. Ji atrodė beveik 

visai rami, susitvardžiusi.
— Kaip jūsų sūnaus vardas? — paklausė leite

nantas motiną.
Nors motina rusiškai nemokėjo, tačiau klausimą 

suprato.
— Vytautas, — atsakė žvilgtelėdama jam į akis.!
— Reiks jam apsivilkti ir nueiti iki kaimo. Ten yra 

daugiau mūsiškių, išsiaiškinsim. Nebijokite, jūsų sū
nus greitai grįš, — užtikrino leitenantas.

— Ką sako šis kareivis’ — paklausė motina Vy
tautą.

Sako, kad varys į kaimą aiškintis, — trumpai jai, 
ištarė karininko žodžius Norkus, o po to paprašė:—Su

B. JABLONSKIS Tik .pasibaigus Watergate tyri
nėjimams, jau .prasidėjo FBI ir 
GIA veiklos vanojimas. Kaltina
ma -telefonų pasiklausymais, įsi
veržimais į namus ir’ žudynėmis 
užsienyje. Kaltininkų ligi šiol ne
rado, bet apklausinėjimų visiš
kai nesustabdė. Komiteto pirmi
ninkas Church televizijos žmo
nėms žada iškelti kažko'kių nau
jų -kaltinimų. Greičiausia .paža
dai ir liks, nes jau ruošiasi 
prezidentiniu kandidatu tapti.

Bollingo projektui koją pakišo 
atstovų rūmų daugumos vadas T. 
P. O’Neil. Jis sušaukė slaptą de
mokratų posėdį ir -padarė jiems 
pranešimą apie Bollingo projek
to pavojų demokratų vyresnišku-1 
mui. Iš 205 demokratų 111 pasi
sakė prieš, o 95 už. Šiuo balsavi
mu Bollingo projektas palaido
tas kuriam laikui.

Copley New tarnyba praneša, 
kad Amerikos piliečiai jau seniai 
laukia geresnės, veiklesnės val
džios ir kongreso. Ypač jų pagei
davimams galėjo -patarnauti Bol
lingo projektas. Bet demokratai 
jo nepraleido. Ši žinių tarnyba 
teigia, kad Amerika galėjo prieš 
30 metų tai atsiekti, bet libera
lai ir kairysis sparnas atkakliai 
priešinasi ir vis nudelsta tvarkos 
galimybes.

Geros ir blogos pusės
{žvalgesni ir inteli-gentiškesni 

žmonės mato, kad kongresmanai 
kartais veikia kaip juokdariai ir 
nesiskaito su žmonių poreikiais ir 
nuotaikomis. Kartais garsiai šū
kalioja,- kaltina administraciją 
•prieš televizijos kameras ir tik 
dėl to, kad užsitikrinus vietą 
kongrese. Tie, kurie kur kas dau- į 
giau išmano iri santūresni, daž
niausia nei tauškalais, -nei kalti
nimais neužsiiminėja.

Kartais apgaudinėjama daug 
organizacijų -atstovų, vadų ar pa- 
vienų asmenų Washinigtone. Kai 
jie lanko kuriuo -degančiu reika
lu kongresą ar Baltuosius Rū
mus, jų -reikalams parodoma dirb
tinos užjuojautos ir dar daugiau 
•tuščių pažadų,, kųriė galioja iki 
durų uždarymo. Labiausia tokiais 
apgaulingais pažadais -maitina- ' 
mos neskaitlingos mažumos, nes 
jos neturi-.pinigų kongreso loby- 
istams papirkinėti, nei stipraus 
užnugario valdžios pareigūnų 
tątpe.

Tačiau yra ir gerų bei nesava
naudiškų pdS^ikų. I pasaulį jie 
atėjo su gerais siekiais ir drąsiai 
kovoja prieš blogus kon-gresma- 
nus ar valdžios pareigūnus. Jie 
neieško asmeninės iŠ to naudos 
-ir viešų paliaupsinimų. Veiks
mais ir patarnavimais stengiasi

raketines pajėgas... Ir tuo laiku, 
■kada Kremlius žavimas toli sie
kiančių užmačių, kaip Angolo
je... Kas iššaukia šūvius Mask
voje? Kariškiai. Partijos vadai? 
KGB? — klausia “U. S. News 
and World Report” savaitraštis 
(1976. IV. 19).

Toliau, rašo, kad šis tas išeina 
aikštėn, nurodant kariškių Jink. 
Per paskutines savaites Dim. Us- 
tinov, visos Sovietų gynybos vy
riausias vad. pradėjo veikti. 
Aukšt. KGB pareigūnai — spec- 
cialistai perversmui ir žvalgybai 
paskirti ambasadoriais į Graiki
ją ir Angolą. Tremtinys Sovietų 
•rašytojas Solženicynas tvirtino, 
kad Rusija yra ant tokios “milži
niškos” karinės papėdės, jog net 
politbiuras. bejėgis užkirsti kelią 
konfliktui. Žiūrint iš užpakalio, 
Sovietų generolai- ir admirolai 
veikia pastūmėti Maskvos ambi
cijoms Afrikoje, Viduriniuose Ry
tuose.

■ Kariškių balsas, žinoma, eina 
garsyn, kai Rusija plečia savo 
globalinį vaidmenį. Betgi Mask
voje vis dar tebevadovauja politi
kai, o kariškiai, seka iš paskos, 
■kiekvienas civilis, kuris prasidras- 
kęs. sau kelią į sovietinių kopė
čių viršų — į politbiurą,. yra buk 
lūs, kietas kaip uola. Jis nereika
lingas arba nepageidauja genero
lo pasakoti, kaip elgtis .tarptauti
nės galios politikoje. Vietoj to 
dauguma svarbiųjų karinių spren 
dimų, pasiektų . Maskvoje, pvz. 
intervencijos Afrikoje, yra pada? 
•ryti civilinių vadų/ Nuo savo 
ankstyviausių, dienų valdžioje 
Kremliaus politikai generolus yra 
iąikę už trumpo pavadžio. Iš tik
rųjų. Aukštieji Sovietų kari
ninkai pagal tradiciją yra buvę 
prieštarūs siųsti toli iš namų ka
rines pajėgas pavojingiems užmo 
jams. Lygiai Angolą .'nebuvo iš
imtis. Rusijos žinovai sako, kad 
generolai labai .neijimavę. dėl ga
limos pervartas Angoloje. Tuo 
.tarpu jiė -net labiau . nerimauja 
dėl azartinių. lošimų Rodezijo- 
je, Namibijoje,. Jeigu Pietų Afri
ka perdaug nešvari, tai kaip su •ki
tais talkininkais.? Rusijai kirsti 
lažybų geriau prie Džibučio, tos j

valstybei ir rinkėjams pagelbėti.
Deja, rinkėjai d'ažniausia Jų 

nepastebi ir nerenka tik dėl to, 
kad jie nesigarsina spaudoje, ne
sirodo prieš televizorius ir akiplė
šiškai nesiveržia į kongresą ar 
valdžios kėdę.

rask, mama, tarbelę: įsidėsiu duonos ir lašinių. Vėliau 
Juozas galės ko nors nuvežti. Daug su savim nenusi
nešiu...

Motina, nė žodžio neatsakiusi, apsisuko ir ėmė po 
spiritas kraustytis, ieškodama prašomų dalykų. Nor
kus nusikabino nuo sienos brolio vilnonį nertinį ir juo 
apsivilko, nes savąjį buvo palikęs slėptuvėje. Taip 
pat apsivilko brolio kailinukais, užsimaukšlino savo 
ausinę kepurę, išsiėmė pirštinių porą, Kol jis rengėsi, 
motina ant stalo sukrovė į tarbelę duonos kepalą, pus
paltį lašinių. Dešrų nenorėjo imti. Bet motina, kai sū
nus nusisuko, jas įdėjo į tarbą.

— Nereikią imti maisto su savim, — vėl ėmė aiš
kinti leitenantas. —- Mes tik nueisim į kaimą, o po to 
jūsų sūnus grįš.

Norkus į kišenę susipylė iš dėžutės visą ten bu
vusį tabaką, o po to iš palovėje buvusio maišo išsiėmė 
nemažą gniužulą tabako lapų, suvyniojo juos į laik
raštį ir įkišo į tarbą prie lašinių. Leitenantas tuo 
tarpu lyg užsuktas aiškino motinai ir Norkui, kad nieko 
nereikia imti, kad imtinys tuojau grįšiąs ir t.t.

— Atsarga gėdos nedaro, — burbtelėjo jam Nor
kus.

— Sudie, mama. Gal negreit, pasimatysim, bet ne
liūdėk ir neverk! Ašaros nieko nepadės. Grįžau iš karo, 
grįšiu ir iš arešto. Po kelių dienų brolis su Jk. tegu 
nuvažiuoja į Rokiškį, nuveža maisto ir paieško manęs 
milicijoje ar kalėjime.

Tai taręs, pabučiavo motinai į abi rankas, o po to 
į kaktą.

— Gal tave greitai paleis. Juk tu ne partizanas — 
pakėlė motina ašarotas akis į sūrių.

— Netikiu, kad tuojau paleis. Jei Dievas duos, 
pasimatysim... Jei ne, tai susitiksim ten..,, — Norkus;

akimis parodė į dangų. Po to jis pasisuko, paleido mo
tinos rankas, paėmė nuo stalo tarbą su provizija, tuo 
duodamas kareiviams suprasti, kad jau galima eiti.

Motina, supratusi sūnaus žodžių prasmę, prišoko 
prie jo, apkabino jį kaulėtomis rankomis ir ėmė balsu 
raudoti, priglaudusi galvą prie jo krūtinės.- Norkus 
padėjo tarbą ant žemės, nusimovė nuo dešinės rankos 
pirštinę ir, glostydamas motinos galvą, aprištą‘balta 
skarele, tylėjo, .žvelgdamas kažkur į tolį ir matyda
mas prieš save esančias sienas.

Leitenantas vėl ėmė raminti motiną, uždėjęs ant 
jos pečių ranką patarė neverkti, ir vis tikino, kad sū
nus tuojau grįšiąs. Norkus tylėdamas švelniai išsilais
vino iš. motinos glėbio, dar kartą pabučiavo jos' šlapią 
nuo ašarų veidą, o po to keletą sekundžių, išplėtęs akis 
žiūrėjo, kad įsimintų, kol bus gyvas.

— Einam! — nežiūrėdamas į palydovus, tarė jis, 
paskutinį karią lengvai palietęs rankomis motinos pe
čius, ir pirmas pasuko į duris, kairė ranka nešdamas 
tarbelę. Jį išsekė sargybiniai ir motiną. Prie šios gru
pės kieme prisijungė trečias kareivis, stovėjęs satgy- 
bo-’e* " *• '

— Mama, perduok linkėjimus broliui ir Jk, — at
sisukęs į motiną tarė Norkus, o po to ėmė greitai 
žengti taku prie klojimo, nuo kurio į kaimą vedė ma
žai pravažinėtas keliukas. Kiek paėjęs atsisuko ir gar
siai šūktelėjo pasiliekančiai motinai:

— Eik į vidų, mama, sušalsi!
Kas keliolika, metrų atsigręždamas, jis matė mo

tiną stovinčią ant kiemo šalia sąsparos ir girdėjo ją 
balsu raudančią. Ji po smakru surištos skarelės kam
pais šluostė gausiai srūvančias ašaras nuo veido ir ly
dėjo tolstantį sūnų, lydimą trijų abejingų, ginkluotų 
sargybinių. Vėjas švaistė plačius jos rūbus ir smelkėsi 
per juos prie lieso kūno. (Bus daugiau^

SOV. RUSIJOS EKSPANSIJA
IR DETENTE

Vakarai nuolaidumu nusivylę
Tuo laiku, kada -Rusija plečia I Prancūzijos laivyn'o bazės ties 

savo kariuomenę, laivyną, savo Adeno įlanką. Kai Prancūzija,
kai-p žadėta, pasitrauks, iŠsikiŠ 
grobiams strateginis taškas tarp 
Soma Ii jos — Sovietų kliento ir 
jos didžiausio- priešo JAV apginkr 
luotas Etiopijos. Rusijos laivyno 
pajėgos toje srityje -teikia didelį 
pranašumą SomalijaL

Ar 'Džibutis vertas rizikos? 
Kremliaus politikai gal tam abe
jingi. Sovietų “pergalė” Angolo
je išėjo tiek .pat karti, kaip ir sal
di. Tiesa, Sovietų ginklai: ir Ku
bos kariniai daliniai suteikė Mask 
vai kitą atramos -tašką juodojoj 
Afrikoj. Bet toji .užmačia taipgi 
•pastatei payojų Rusijos Nr; I už. 
sienio politikos tikslą: detentę su 
J.A. Valstybėmis. O viršum .to ki
tos valstybės pradeda dalyvauti 
J. A. Valstybių nusivylime Mask
va.

Anglijoje vyriausybė tiki de- 
tente. Ne taip su Anglijos žmogų 
mi gatvėje. PagąJ paskutinį bal
savimą visų anglų 67-procentai- 
į Rusiją žiūri su įtartimi, o 75 pro 
centai galvoja, kad ji karinė grės 
mė Europaį... ; . ’ . • •

Vakarų Vokietiją taikstėsi ko
munistams dar gerokai prieš tai, 
kada Washingtonas palengvino 
savo santykius su .Maskvą. Buvo 
trumpas medaus piėnuo, kaip te
legrafuojama iš Bonnos: “Dide
lė vokiečių dalis visada; yrą- jau
tę, kad-dėl “Ostpolltik^- polikos 
nebuvo ko didžiuotis. ‘‘Vięnke- 
lės gatvės” kombinacija solidžiai 
įsteigta.. Daugeliui; vokiečių įai 
didesne dalimi buvo Vakarų Vo
kietijai duoti, o komunistams im- 
tl • - • • , ’ . . • ’ • r ’ -

Neutralioji Šveicariją- niekada 
nebuvo entuziastiška dėl.jdeįen- 
įtės, o dabar jaučia savo įtarinėji
mus -buvus pateisinamus. Anot 
vieno gerai informuoto Zuerictio 
bankininko, “Svarbiausias deten 
tės tikslas yra . užliūliuoti Vakarų 
valstybes klaidingu saugumo 
jausmu, kai tuo pat kartu Mask
va nepertraukia didinti savo gink 
Ių potencialo”.

■Prancūzija — atsarę, bet ne 
prislėgta. Iš Paryžiaus praneša
ma: “Washingtonui dėtente rėiš 
Ida greitos ugriies įtampų paleng 
vėjimą tarp dviejų didžiųjų .ga
lybių. Paryžiui detentė yra evo
liucinė, nė revoliucinė”. . < .

Italijos vadai, 'kovojantiėji' iš
laikyti paskutiniąją vyriausybę 
-plūduriuojančia, pripažįsta, kad 
dėtentė veikią ‘Italijos komunistų 
pranašumui.- ‘Betgi vienas aukš
tas pareigūnas sako: <cEiti atgal į 
šaltojo karo artėjimą butų’ ab
surdas. Nauji laikai reikalauja 

(Nukelta | 5 pusL)
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass. laitei ir B. Miliauskaitei už jos 

paruošimą ir priminė, kad' šios 
studentės,, lankydamos universi
tetus turi apsčiai darbo. Jos dar 
priklauso W6rcėstėrio Lietuvių 
Organizacijų tarybos valdybai, 
Bbstono studentų at-kų -kuo
pai, A. Dabrilaitė skaučių vado
vė, B“. Miliauskaitė tautinių šo
kių grupei “Žaibas”. Jos suran
da laiko ;ir jau kėli metai dirba 
Lituansitirieje mokykloje. Šiais 
metais išleidžia dvi abituriantes. 
L. Savickaitė, ‘kuri pradėjusi lan
kytu Šv.- Kazimiero parapijos mo
kyklą, 'pradėjo lankyti ir Aušros 
Vartų LittMnistinę mokyklą ir a- 
biejose^'btfvoM.pavyzdįnga mokinę.

G.-Valrdškyitč'gyvena nė Wor- 
cesteryje/bet 4Vovidėnce, R.L Y- 
patingai turimė atkreipti dėmesį 
į dr. A. Valiuškiof Šeimą. Jie 'kiek
vieną šeštadienį per eilę metų 
padarė 80- mylių kelionę atvež- 
dami savo dūktolę-’ į lituanistinę 

i tnokyklą. Tai palieka nuims gra
žiausią pavyzdį, nes daugeliui iš 
musų *yra*peididėlė/kelionė ir vai 
kui nuovargis nuvežti jį ar pės
čiam nueiti už'kelių blokų į litua
nistinę mokyklą.
'''Tėvų ^Komiteto vardu mokyto
ja A. DabriTaite'įteikė abifurfan 
tems po mažą dovanėlę - ginta
rinį žiėdąi kad visada prisimin
tų gintaro šalį — tėvų- žemę Lie
tuvį, -ir’ linkej’o pasilikti tokiomis 
•geromis iiėtfivaitemis/ kokiomis 
dabar yra. ’• ’
•- "Pietus 'paruošė tėvų komitetas. 
Jam' tėlkiiMnkavo. mokinių ma
mytės,1: o vyriausia seimininkė 
buvo A. 'Brantienė, nors iŠ jų šei- 
■irios. jau nėra'lankančių Lituanis 
tinę mokyklą, bet.jiš -pasiaukojo 
dėk jos.

Dovanų dalinimą pravedė I. 
Markevičienė ir A. Pranckevičius. 

j Tėvu komiteto izd. J. Miliauskie
nė kurL vadovavo programai, pa
dėkojo visiems ir visoms, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šių .pietų šurerigiriid ir vi
siems aitsilankusiems į juos, bei 
sava aukomis parėmusius 'Litua
nistinės mokyklos tolimesnį eg
zistavimą’.'

Tėvų komitetą sudaro: ener
ginga ir puikiai komitetui vado
vauja pirm. O' Pridbtkiene, vice- 
pirm. N. Pranckevičlenė, sek. I. 
Savickienė ižd'. J. Miliauskienė.

LITUANISTINES MOKYKLOS
’ PIETŪS

r Gegužės 2 d. Aušros Vartų li- 
tuėnistinės riiokyklos levų komi- 
tlitas šūtongė pietus. Prisirinko 
’ft&nažas’ sktfičius jaunimo mylė
tojų, žinoma ‘galėjo' būti ir dau- 
įfev.
' Pietūs pradėti malda. 'Sukalbė
jo Sv.' Kazimiero parapijos klebo- 
iias kuri.- A. Miciūnas, MIC. Prog 
rtuiaF^vadovavo tėvų komiteto iž 
Įtirfihkė? Visas pelnas- paskirtas 
lituanistinės mdkyklos paramai. 
Pietuose dalyvavo ir • sveikinimo 
Žodį tafė'-Svi Kazimiero parapi- 
jėš 4debonas. Ragino Visus' priši- 
dMi prie ^šlaikVmo' Lituanistinės 
tnokyklos fr pats pažadėjo suteik- 
V'infką. Taf‘jis padaro Jkiekvie- 
nais metais.
v Sveikino Worcesterio apyl. LB 
pirm.*V; Židžitfnaš.‘ Išgyrė ir dė- 
jtojd"' tėveliams, leidžiantiems ša- 

^aikuS Į lituanistinę mokyklą, 
išbarė tubš, kUriė"' tdJ nedaro, Dė- 
loojd' tėv’ų komitetui, kuris’ dirba 
sunkiai ir pavyzdingai savo džf- 
bą Atlieka. Įvertindamas m'okyto- 

cKftfą’^tttdf A/DabrrĮart’ei ir B. 
Mitiaūskaifėį LB vardu įteikė ’do- 
iraną^pnrną'Tr ahtrą tomą “Liefu- 
Vių LŠtėfafūros igtorija”. Jos bu- 
vo'^pasiFyžusios šia§: knygas nūsi- 
įitikti, labai 'huįžHigo ' gavusios 
fa^ kaip'dovana. Tėvit komitetui 
įfėrkė lO^dbl^Įituarirstifiės nic^ 
lįfklds išlaikymui. ' ; 
^■■Liėfmnų Lfibd; Maironio Parko 
pirm: *K.' Adomaičius dalyvavo 
Šti žmona, -‘jfš -šaVo^ŽodyJė '-primi
nė, kad visad ir visomis jėgomis. 
MMronio Parkas rems lituanisti 
feę'^hokykrą ' fr 'kada ilk 'tėvų ko- 
niiteta’š vturėšite finansiriitį stin- 
|Jt&mJ*k#ėTpkĮtės į mus. Iš Mėird- 
hio Park^'ŠląVirietMs gauta' du- 
ka 300 d'oli; pletun^jięmbkamai 
^dė fr latinėjunains doVaria.

Taip pat pirm. Kazys ir Tere
sė Adomavičiai Įteikė savo asnie- 
riišką auką t(Tdol.

■Programos vedėja padėkojo 
LB apylinkės pirm. V. Židziūniti 
ir.Lietuvių Labd. Maironio Parko 
pirm."K,'Adomavičiui, priminda
ma!'kad tėvų komitetui malonu 
dirbti, turint tokį stiprų finansinį 
užnugarį.'

Gilią . padėką tenka išreikšti 
V. Karrytais'su žnbna. Jie čia -gi- 
nįę ir‘žhigę,’bet kalba lietuviškai, 
yra polus. Įiętuviškų parengimų 
la'nkytoįai it jų‘rėmėjai. Jie įtėi- 
feąųką 40 dol. V. Karrytais yra 
ĮVorcesterio Lietuvių organizaci
ją tarybos vicepirm.
- 'Dar*aukų po ĮO dol. gauta iš 
E. Pauliukohi^nėš* ir A. -Pridotko, 
kuris sunkiai serga ir guji miesto 
ligoninėj, (Mirė gegužės 9 d.). 
-^'Mėtinę dalį atliko mokiniai. 
Jai vadovavo mokytoja stud. B. 
i^ltauskaitė.
■"i Jauniausi mokiniai J. Prancke- 

J. Statkus ir J. Miliauskas 
padeklamavo eilėraštį ‘‘Katinė-

z ;
A^Vi$į mokiniai vadovaujami 
mokytojos stud. A. Dabrilaitės 
fridainavo: Skambėk pavasarėlį, 
Cyrų, Čyrų it Kas nematė, nėra-| vakarienė ir šokiai. Atsigaivini

mui veiks barai,
Gegužės 30 d. sekmadienį po 

pietų iškilmingas susirinkimas, 
naujų narių priesaika ir pabaigo
je šventės uždarymas;

Solistė Gina -Butkutė - Čap- 
kauskienė, koloratūrinis sopra
nas gimė .Lietuvoje. 1949 m. iš 
Vokietijos atvyko į Kanadą.

Dainavimą pradėjo studijuoti 
Montrealyje; Jos 'pirmoji moky
toja buvo operos solistė Elzbieta 
■Kardelienė, .po ilgesnį laiką mo
kėsi pas ‘profesorių Pauliną Do- 

; naldą. Muziką studijavo .pas tprof. 
Julės Dubois ir lankė operos stu
diją. Vėliau balsą tobulino .pas 
Liną Narducci. 1960 m. dalyva
vo Toronto Kivanis muzikos fes
tivalyje, o 1961 m.' Montreaiio 
muzikos festivalyje. Abiejuose 
konkursuose laimėjo pirmąsias 
vietas ir igžvo diplpmuš.

T962 m? j oš'profesini s debiutas 
buvo Sara įisher koncerte Mont-

VARTOTŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS

Motetų Sąjungos 5-tos kuopos 
įvaHatrsių vartotų daiktų ir kitų 
dalykų IŠpardavimaš šv. Kazimie
ro parapijoj salėję įvyks ne gegu
žės'15 "d., bot gegužės 22 d., šeš
tadienį. ***k?-' <•' 11 ■

J.M.

METINĖ ŠVENTĖ
, — -'• ir • /4 ' ’i:

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa gegužės 29-30 dienomis Mai
ronio Parke 52 So. Quinsiga- 
mond Ae. Shrewsbury, Mass. 
rengia metinę šventę. Šyentė pra 
sideda gegužės 29 d. šeštadienį, 
7 vali v. koncertu. Dainuos sol. 
G. Capkauskienė iš Montreaiio. 
Po koncerto sesių šaulių gaminta

g^o. Antroji programos dalis bu 
tfe.-skirta prisiminti R 'Kalantai 
k ‘kitoms didvyriškoms aukoms, 
nes pradedant gegužės 9 d. Vli- 
kas skelbia Ramo Kalantos savai
tę.

VaJiuŠkytė padeklamavo ei- 
įėrąštįs Mano tėvų žemė. Mok i- 
bku padainavo - Nemunėlis, Ten. 
pntarėliai ir Per pasaulį keliau
ja žmogus. Taip 'pat suvaidino 
trumpą t vaidini mėlį iš-vyskupo 
Valančiaus pasakų: Gudrus Vince 

Vaidino: V. Bazfkas, R. Pranc- 
Kevičiūtė, G. PranckeviČiūtė ir 
V, Domantas. Visi vaidino labai 
gerai.
» Trečioji programos dalis bu 
vo skirta mamyčių garbei. L. Ša- 
vickaitė- padeklamavo eilėraštį: 
Mamytei ir mokiniai padainavo: 
Mamytė ir Mamytei.

Programos vedėja pasėkojo mo- 
■kiniams tiŽ programos atlikimą, 
o . jjį jnokyioiams rtud. A Dabri-

M I SO E LLANEOU8

10% — 20% — 80% pigiau mokėsite 
ui apdraudę nuo ugnies ir autopip- 
billo pas

FRANK ZAPOLIS
8208 H West' 95th Streėt 

Chlcago, Dllnols 
Telei. GA 4-8654___________

Hamburge, Vakarų Vokietijoje, veikia šunų kirpykla, kurioje keturko
jai klientai apkerpami pagal Jų savininkų pageidavimus.

realy.
Nuo tada prasidėjo jos daina

vimo keliai. Ji reguliariai daina
vo CJVL-FM radijo programoje 
— Song Recital, taip pat davė 
kelis koncertus Matinče Musicale 
organizacijai.

1964 m. pradėjo dainuoti La 
Cigale operos klube, kuriame ji 
išdainavo apie septynerius me
tus.

Expo 67 pasaulinėje parodoje 
Montrealyje ji dainavo trims at
vejais.

Dažnai pasirodo CBC radijo ir 
' televizijos programose su orkėst- 
1 ru (vairuose Kanados miestuose.

1970 m. pradėjo dairiuoti lietu
1 viams. Pirmas jds pasirėdymas 
buvo Chicagoje “Draugo** roma
no įteikimo koncerte.

Po to ėjo daug koncertų-įvai- 
į riose lietuvių kolonijose.

1971 m. Chicagos lietuvių ope- 
I roję atliko Violetos partiją La 
Traviatoje, o 1973 m. Carmen 
operoje Micaelos partiją. 1972 ni. 
Nakties karalienės rolę Stebuk
lingoje fleitoje su Sherbrooko 
simfoniniu orkestru.

1974 m. koncertavo Australi
joje: Sydnejuje, Melboume, Ade
laidėje ir Canberroje. 1975 m. 
Chicagos lietuvių operoje su di
deliu pasisekimu atliko Adinos, 
rolę Meilės eleksyre.

Prieš kelis metus ji dainavo ir 
Worcestery. Visiems paliko gra
žiausius įspūdžius. Bus džiugu ir 
vėl išgirsti mūsų mielą solistę dai 
nuojant mūsų kolonijoje.

Gina Čapkauskiehė išleido 
plokštelę, kurioje įdainuota dai
nos lietuvių kalba lietuvių ir sve
timtaučių kompozitorių.

Lietuvių, anglų ir prancūzų 
muzikos kritikų solistė Gina Cap- 
kauskienė visada, palankiai (verti
nama. Splistel. akompanuos Sv. 
Kazimiero, parapijos vargoninin
kė Olga Keršyta.

• Dr. Vinco Kudirkos Šaulių kp. 
kviečia visas Naujosios Anglijos 
rinktinės Šaulių kuopas ir aplin
kinių kolonijų lietuvius dalyvau
ti gražiame koncerte ir jaukiai 
vakarą praleisti su mūsų miela 
lietuvaite soliste G. Capkauskie- 
ne..Įvėrtinkime jos ir rengėjų pad
angas. Pripildykime Maironio 
Parko salę. Bilietai jau platina
mi. Auka 5 dol. Įsigykime iš anks 
to, nes gali jų pritrūkti.

varžybų nebus. Jos atšauktos ir 
nukeltos vėlesniam laikui.

K. Merkis

— Kas visuomet viliasi ge^ 
riausio,. pasensta nusivylimuose, 
kas visuomet laukia blogiausio, 
sunyksta be laiko, o kas tiki, 
išsaugo-amžiną jaunystę.

S. Kierkega ard

NAUJAS HUMORISTINIŲ 
EILIŲ RINKINYS

"Alijošiaus lapai” išėjo šiomis die- 
nomte i& spaudos. Knygos autoriui? 
dr. Š. Aliūnas 88 psl. knygoje pa» 
teikia 60 Unksmų eilėraščių.

Eiliuotą linksmą įvadą parašė po
etas-Ant/ Gustaitis. Knygos kaina 
2.25 doL, Lietuviškos knygos klubo 
nariams trečdaliu pigiau.

Ūteatarmus siųstf ^raugo”’ ad-, Hiiiiiiilimilllllllllllllllllimillllllllllllllll 
rasų. Dlmois valstijos gyventojai ; r-- _r......... •
prideda 5% 'mok^Šiį. - -- -

CLASSI Fl ED GUIDE
B E A L ĖST AT E

M. A. ŠIMKUS
BIJAI; ĖSTATE, NOTARYPUBMO, 

TNCOME TAX 8ERVTOE

4259 S. Maplmraod, teL 254-7450
.Taip pat daromi VERTIMAI;) ■ - 

GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PTIETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokį blankai ,

TELEVIZIJOS
M I G L I N A S TV

■ Spalvotos Ir paprastos 
RADIJAI, 

Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas te*tolWINI 

MIGLINU S T V 
2346 W. 69th 8L, teL 77*1486

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau seniu ir ędedn naujus pe

čius. Pigiai Išvalau -taipgi alyvinius 
ir perdirbu dęl. duju. Įdedu vandens 
Šildytuvus; Kreiptis —

A. BANYS ** tol 447-8806

įvairių prekių pasirinktame ąe- 
braugiaJ iš mūsų sandėlio.

COSMOS PAR0EU9 MĖPRBSS

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
8333 8. Halsted SL, Chfcago DL 60608 
2501 W. 69tb St., Ohicago, DL 60629 

TeL WA MT>7», 254-3320 .
... V. iVaienttaas

iiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VA L O M E
Plaumune to vaškuojame 

visų: rtfiių grindie
BUBNYS TM. RE 7-51689.

Pirkit Pelningas Namus
Liuksus apartmentinis. 2-jų aukš- 

: tų mūras. Marųuette Pke. Gausite 
§12.000 metams pajamų. Pericat už 

! $65.000.
Geras, didelis 2-jų butų mūrais. 2 

po 6 kamb. 2 auto mūro garažas. 
Arti, vienuolyno. $28,800'- ''

. 4 butų švarus, nesenas mūro. na» 
mas arti Marųuette Pko. bažnyčios.; 
$.45,-000;

9 kamb. mūras. Galima nuomoti 
pajamoms. J vakarus nuo Califomia. 
Marquette Pke, $23,300.

Platus komercinis sklypas. - Blokas 
nuo š.v. Kryžiaus ligoninės. Pigus.

Tvirtas — erdvus 6 kanib. bim^a^' 
low. Tinka didelė! Seimai. $21.000.

, Gražus 2-jų butų mūras, Atskiri 
gažo šildymai.' Garažas; DSl Ilgos 
parduoda, už .$27,50'0.

Visų puikiausias 15 metų- &4ų 
aukšti) mūras. 2 šildymai, po 2 vo- 
nies.; Specialisto statytas negailint pi
nigų už' prabanga. Marąuette Pke.' 
$537000.

VALD1S REAL ESTATE
2825 W. 71st SL. tet

ŠIOS SAVAITES BARGENAS
2-jų butų įmūrąs po 6 kamb. (3 . 

mieg.). Gazu apšild. 3 maš.vgąra? 
žas. Pilnas rūsys.. Arti -€7-oa 
Čampb’ėll Avė. Prašo $53,500.

McKEY 8 POAGUE
8W W. 63rd St¥eet

*ra — TmėNr

ir

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHHIIIIIIHIIIIIIH

PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vo
nios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glaas Hocks. Kinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis po 6 vaL vak.

SERAPINAS — 778-0205
IIIIIIIIIIIUflIllilIlIlIlilHlllllllllllllinillllll_—...---- --------—

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

HEATTNG CONTRAOTOR 
Ir perstatai!' senus visų . rūšių namo 
apšildypiul pečius, alj ęonĮllttonlpg

Įrengiu mieste Ir užmiesty nauju* 
ir .vandene boilerius. Dirbu .greit, aų* 
žlningai Ir garantuotai. t

Domas Žukauskas
4444. So. Weatern Avenue 
Ohlcago, Dllnols 60609 

TėleL —-1JT 7-8447

PARDUODAMI 7 SKLYPAI; 
L E M 0 N TE 

už nesumokėtus taksus.

Po $6,500.00

NEDZINSKAS, 4061 Aroher 'Avė. 

OUmgOr m. 60632, tolei. 027-5980

M OVI N G 
•ERfiNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir tt ton miesto leidi* 
mal to pilna apdnuida.

TELEF. - WA 5^063

ŠACHMATAI
— Į tarptautines varžybas iš 

keturių, didmeisterių rungtynių 
įkelti Uhlmann (R. Vok.) ir 
Smėjkal (Čks.), nors tikrumoje 
laimėtojų buvo trys, nes ir veng
ras Adorjan surinko 3% taško, 
kaip ir pirmieji du. Pagal IHTDEs 
patarimą buvo atsisakyta nuo’ 
papildomo turnyro ir išspręsta 
burtų keliu.

— Las Painias tarptautinis 
turnyras Kanarų salose’1'laimė
tojus išrikiavo tokioje eilėje: E. 
Geler (Sov.) 10% taško iš 15 
galimų, din M. LarSen (Dan.) — 
10, JAV dm Robert Byme su 
dm Huebner (Vok.) po 9%, to
liau vengrų dm Portiš, rumunų 
dm Gheorghiu su sovietų, tm 
Ceškovskiu po 9 tš (pastarasis 
išpildė didmeistcrio normą), is- 
*andų dm Sigurjonason 8%, JAV 
jaunas tm Rogoff 8 tik

—•’ Toronto lietuvių sporto 
žaidynėse, pasirodo,

MARIJA NOREIKIENr.
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI | LIETUVA 
iAbėil pageliūaiiidahioė geros rūšies 

prekės.Maistas.Jš, Eurppoų^ųd^ta. 
2608 W. 69th SL, Ohicago, T1L 00629

TEL. — WA 5-2787

A. VILI M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Ivalrtg atstomų

828 WEST S4tB PLACE 
TeL ~ FKontier 6-1882

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI DAR NEŽINOMOS
Įdainavo A. Dvarionas.’ Šoldų muzikos rinkinys XXV

1. Ispanų valsas
2. Sapnas tango
3. Gyvenimas — fokstrotas
4. Tik tu man priklausai — fokstrotas
5. Liūdna man bė tavęs — tango
6. Daina padės gyventi — fokstrotas

■Įdainavo Birutė Tamošiūnienė. Šoklų rinkinys “Svajonių sūkurys’
1. Kur lankos žaliuoja — tango
2. AmouitBdguihė
3. Laukiu, sugrįžk — valsas
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho
5. Klajojančios rožės — lėtas fokstrotasll. Sudie

— tango

i;'7. Bučkis — valsas
9.

12.
8.

10.
11.

Skraido garsai — fokstrotas 
Turiu dvi merginas ,wp fokstr. 
Širdie — tango
Skrenda naktys — fokstrotas 
Paskutinis sekmad. — tango

7. Žibuoklės — valsas
8. Balti žiedai — manbo
9. Svajonė — tango 

10. Kengūrą samba — samba
anglų valsas 

12. Gal būt, gal būt — bolero

Įdainavo A. Sabanlauskas. šokių muzikos rinkinys XXVI 
'Jaunystės meilė — tango

8. Ta nąktis— anglų valsas
9. Nakties serenada — tango
10. Aldona — tango
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas

1. Septintame tojuje — anglų valsas
2. Mūsų isusitikimas — tango .
>, Sutemų daina — tango 
A Liūdna — tango
5. Marytė mėlynakė — fokstrotas
6. Tik tan, Rio Rita — fokstrotas

Įdainavo Birutė Tamošiūnienė.. “O Ramunėle, pasakyk”, šokių muzika
1. Granada — Isp. fantazija
2. Pavasaris už lango — tango
3. Su tavim kartu— cha cha
4. O Ramunėle,"‘pasakyk — vaisas
5. Tavo akys — rumba
6. žavingos naktys ■— fokstrotas

1. Faustai
Įdainavo Vi; Grigaitienė 

’2. Čavalldria Rusticana
Įdainavo .V«, Grigaitienė

3. Kai mes augom du broliukai
Liaudies daina

4. Vai neknkuok 
liaudies daina
M^toavo .Graužkite

5. Gražinos arija
6. Gražinos arijos tąsa

Įdainavo B; Saulevičiūtė

7. Senam sode — tango
8. Niekad sekmadienį — cha cha

11. Pavydas ~ tango
■9 Jauna kai-buvau — beguine 
10. šių nakfr — cha cha^
12. Kaip iroš'-— rock ,

1. ' Mano gimtiną ’’ 
j Įdainavo/’A.; Rutkauskas

2. Užginta daina -t,... 
Įdainavo A. Rutkauskas 
prapuoliau, motule 
Įdainavo K. Petrauskas 
Dii broliukai kunigai 
Įdainavo K. Petrauskas 
Sudiev, kary 
Įdainavo K. Orantas 
Ispaniška, meile

__________. Įdainavo K.- Orantas
Lietuviškų dainų Ir operų irinldnyt vn.&w

Visos Boa ptotttelč® tadnttoja tik po $6.06. Gaunamor

< DRAUGAS 

4MS W. U3rd SI., Chlcago, III, 68629

X

<
&

&

PETER’S REALTY
Tef. — 257-6675

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

BUD'S REAL f STATĖ
PIRKSIT — PflBDŪOSIT

NIJOMOSIT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS į

4869 Arolier Avė. — 254-5551 

135th & Archer Avė. — 257-SŠ61 

8929 So. Harlein Avė. —- 598-3290 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

Savininkas parduoda 2-jų mieg. 
mūr. bungalow. 2 maš. garažas. 
Apyl. 61-os ir Albany 434-5115

VVESTCHBSTEK, ILUNOIS

3 bdrm, face brk. Ttanch''hsę.' 
Carpęting, centrai air, paneled bemt, 
2 car garagre. Located Soutli at .22 
St Walking distan'ce to schoola ..

Donald J. Judy Construction 
Phone — 562-0790 -

ARTI 66-os 1B ALB1CT
Pagal užsakymą, statytas modėrnua 

erdvus “ra c c h” stiliaus . namus. 
Centr. oro vėsinimas. 3 vonios,.S. mie
gamieji. Įrengtas rūsys — baras su 
vandeniu, 4-tas miegamasis, ’ 2 mąš. 
gąražas. Natūralūs ‘židinys.

Kaina $30,800

Mr. Cohn 4 — 955-4611
Silvenvood, Ino. ' (

BOTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — PardavimM

Valdymas
Draudimai — Incom® Tax 
Notutotes —>■ Vertimai;

BELL REALTY
X BAOEVtCTUfl

6455 S. Kedzfe Avė. — 778-2238

Perskaitę “Drangą”, dotidto 
Ji kitiems pasiskaityti. e

____
HELP WANTBP £g^

SHEARMArm?
POLISHEE AND

I For -nnld and Btaihl^j^l

' sbeet metiL
Good Company beneffo 
Paid vąfcatk>n. :. toBunįjįį 
Good working canditį^ 

AttESifernfc, M 

1875 Gfednlėaf, Eik Grote VlL. 

< 'PBbhė — 640’8866

Aa Eguil Oyporhitdty Et^i^

RESTAURANT
- fMABCS BIG BOY fl

is rapidly. opanding'in fc 
of famiiy. resUuraoU Our erp^ 
progrąm .reųuins 'additiraal m^~ 
for immediate.-staffing. Tbė 
we sęek vfill bavae had etperiefe\ 
alL phases^of.’restaurant maua^B^ 
including - cookingi. personai 
opmęat, cojt cpDtrol.and 
wojk the hours- fo k^ping. With 
of restąurant industry^ Thir į t 
ezcellent opportnhity - for a a 

■sleeve -managęr r >wto is-a crefe 
dęei>Benęfitį include'exceUeot 
insiirance, pensioa plan. and. 
rao^etj 4 L. ./Tl

For further information and į 
terview appointment please^aff^ 1

MR. Van-Remmed at 312-35247R
MAROS BK? BOT 

FAMILY RESTAURANT §

TOtt3įi| Bif R$||
For tooi room of rapidly eų^į 
electręnics.mannfactur^r,.

EXPERIE>’CĖD 
Excellent oįportumty’rith-įii 

salary-and bęnefits. ' 
" Gali Hr. Eeckėr — 235^03(1

CHROM.1LLO Y-AL00N M 
r.ĮTBM'k KtoMH, tCHagi

An.Eąuab'Opportttnity -Kmpiiys

HELP WANTED - — M0HZ&

E X PERTEN:CED

SEWMG MACHINE OPU
ff . Fnll

Call for-. ah appomtaat: 
LIFT-AU, COMPAKY

Phone — 593-1720

VJEA1 IB MOTERIS

Run 
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kęs 66 
mėtų.
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aikviet< 
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Tačia 
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matų ii 
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liiiteron 
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(jtto v. 
j'ė- 
kalba n 
' PTaujg 
Jonas J 
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mą.’JGra 
ftT atva 
gjrtąrir 
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mirties 
knyga, r 
tarnyboj 
1973 m. 
bdti kor 
kus žodi 
vefionio 
lauš var 
VI. Jaku 
tys; “Aš 
nigu lice I

punchphesi^k 
Set-np and operate. ThreeSnS išrą, iioi 
pėriedce reųuired^Uji tO'5T ® įiumi ir 
printed cirčuit. Da/sMft rinki tin. 

kintiesiei 

mgo Jon 
minki as. 
tfniai pau 
timų: mel 

Šis’nu 
kūrinys, 
Pipiro m 

Kun. I 
budina jc 
kubėnas 
krašto sC 
(“Svečiai 
subūrė vi 
rias šein 
darbais ii 

toje, ouaugiuueuis. aom/m’-’ 
rimo pečius, kaštas vanduo 
Talman. $155.00-mėn., tel 96^ •

B a.M-ESJ®Į^^0k®,us - 
.............. i ■ ■.!■*»< *10, kaip 
inrnniiinmiminnnmmimflnui^ savo p

KORTELIŲ?
——‘ į Buvo ji

Virittnhi korteliu OMdflM? SiUe vie 

gražus paprotys.
čtal naudoja, beiC «k m 
mų otototamf turėti g j^o&iinal 
elją vteato panašia id***.* Jbote. Mc 
rito potenkiBti fe‘o, jjg j

Knrikitta | “DmiįD* & Mresių

tinęs kortele*. keista s n

I T, T T-r T r T T T r. tfern

"MOŠŲ
Išleido Lietuvių 3
Ihstitutad (antroji ^ tarnui 
moteto Chie^oja Jrpkuotai

GamiMna
WesV6W StteM % naris 
tinote 60629;- Kates’t^Sūs; ja 

kant pridėti įj.
riartinw. nitaoiagy*7 c nteMvi 

kimi
111 mo i—

TTOGSTOL COMPMI
1340 W. FuIMod Avft 

OHICAGO, HJJNOIS

IKARO NUOMOTlj
— y V* "A ų »
Dviem suaugusiems rtiktling*' 
ar 6- kamb. butas MarqwttoP* 
Pasiūlymus (skambinti 43-MOC

^NUOMOJAMA

ISNUDM. švarūs moderiilšhs Į 
kamb,. apšild. butas ramioje y 
toje. Suaugusiems, šaldytu^ 
rimo pečius, kaštas vanduo t

Talman. $155.09 mėn.,



jo penkerių metų mirties sukakties proga

įjcenciatas ir docen- Į Tikslumo dėlei tenka pažy- 
LįotfS Pauperas buvo gimęs į mėti, kad yra dar viešai neat- 
M Stirniuose, Klaipėdos spausdinti Jono Paupero jau-

Mirė 1971.V.22, sulau- 
savo kūrybingo amžiaus

Em liuteronų evangelikų 
Kps taryba, susitarusi su 

Jono Paupero našle Ma- 
■ 4 jntarė paminėti ir viešai 
| Uje, ne tik bažnytinėse pa- 
■ M garbaus velionio kuni- 
I jono Paupero 5 metų mir- 

^aktj.
I ^Pauperas kunigavo Zio- 

; Jjjefonų ev. parapijoje 21 
Eg ir buvo tikrasis tos para- 

atkūrėjas, jos tėviškasis 
Ejjtf ir dvasinis vadovas 
Miattjtiu ateivių, kurių jis 

teė-šion laisvės 'saliu apie 
I peja, jam šios laisvės ša- 
•įjl) metų jubiliejinės nepri- 
^eaybės sukakties sulaukti

jo pradėtasis darbas 
^pastatytas ant tvirtų pa- 
g ir nesugriuvo jam iš gy

lį Pasitraukus. Ziono 
> įaų evangelikų parapija iš- 
- į Jos-konstitucija atspaus- 

prieš 66 metus, 1910 m. 
KjtMauderodės spaustuvė- 

ij^ja Dabar konstitucijos 
į j naujai peržiūrėta.

1 Įhjasiš kunigas magistras 
įy Juozupaitis tęsia patikė

jom darbą ir perimtą paliki- 
įęiahs kunigo Jono Paupe- 

•fitraiafes puošia naujai jsi- 
< fe!ir atkurtą bažnytėlę Oak- 

' A’!, Chicagos priemiesty-

nystės ir mokslo laikų' 'raštai :
1) Vydūno etika (diplominis ir 
universiteto abigimo darbas),
2) Protestantų ir katalikų aske
zė (licenciatui gauti darbas), 3) 
Regimoji ir neregimoji 
čia (habilitacijos darbas 
universitete); *■

Dar velioniui gyvam
atspausdinti1 ir atskirais leidi
niais išleisti yra šie darbai : 1) 
Martynas Liuteris ir Melanch- 
tonas, 1948'm., 2) Reformacijos 

įtaka Lietuvoje,

bažny- 
Kauno

esant,

veikėjai ir jų 
1955 m.

Evangelikų 
jis laimėjo ir

Jįflturos stalą taip pat puo- 
“ jau po lic. Jono Paupero 

Mš išleista jo pamokslų 
■į maldynas: “Dievo žodžio 
įįojė". šioji knyga išleista 

- įjm. ChicagGje “Fondui glo- 
fcbmitetb’’. Įvade yra pui-
■ ėdis skaitytojams garbaus 
Įta) našlės Marijos ir iški-

® bnrgonininko muziko prof.
' thknbėno prisiminimo min- 
įl į’■ "Aštuoniolika metų su ku- 

Ikenėatu Jonu Pauperu”.
’ .^yradidtiis įnašas į lietu- 

Ilifeftūų evangelikų litera- 
BHfcrs ji savo sklandžiu sti- 
u^tklasikmiai atbaigtu tu- 
Į įtinka maldynu visiems ti- 

5deaa. Tai yra tikras ku- 
[ Paupero didybės pa- 

. & Sinnanjai atrinkti rink- 
[ ^pamokslai visiems bažny- 
glĮeb) lailįūfis;

• J maldynas yra originalus 
t rfc kaip -ir kunigo Janio
■ Pmišknygėš.

Pauperi geriausiai apl
ijo vargonininkas Vi. Ja- 

ir jo kilmės pajūrio 
J’budus kunigas A. Trakia 

: 1972 Nr. 1-2). Jis
L g risus evangelikus ir miš- 

.įšfflas. Aprūpino butais, 
j \ ~ ^2__
Į ’^tidėmę” Jis at- 
IJ kas sekmadienį pagal 
Ji sudėtį 3 kalbom pa- 

|:^ir visus skirtingo turi- 
■JP tai ryškiausiai paliudi- 

Jpratarties žodyje vargo- 
Jakubėnas, kuns 

Bp° visose trijose pamal- 

■L, ,
J13 kunigu, kuni- 

fi pašaukimo, bet iš 
Į’aslžymėjo jis 

gj^Ej’stabiu taktu, bet ir 
atmintimi ir vaiz- 
jaia uįragų terei- 

^minė net telefonus 
į atihintinaii Tad ir jo 

yra didelė do- 
. ?.^ains evangelikams ir 

tegali kas sek- 
h r bažnyčią.

buvo 1974 m. 
kįį. ^ij08 Pauperie- 

Chicagoje, iškiliai 
^i°je dedikacijoje 

^i lietuvių evangeli- 
8u Anomis, komi- 

- B; C ^on° Paupero 3
su 6ei- 

Viktoras. Vyriausiu 
vedėju 

r IjjPt Magistras Jonas

4.

f

e* 
n-
»r

Ui

r

rrii'

♦ 
i^'

r*

0$
U'

i..

MŪSŲ KOLONIJOSE
New Britam. Conn.

liuteronų širdis 
užsitarnavo ne- 

nykstamą vainiką, savu giesmy
nu, kurį tremtyje išleido 1947 
m., o Chicagoje perspausdino 
1957 m. šis giesmynas ir šian
dien dar vartojamas. Parašytas 
savu laiku ir mažasis giesmynė- 
lis ‘^Kariams evangelikams”. 
Šiuos didelius pastaruosius dar- 

libus jis atliko kartu su kunigu 
i Adomu šernu. Velionis dalyvavė 
ir kunigo Jurėno: vadovaujamo-1 
ję švento Rašto vertimo kdini1 
sijoje ir išleido “Naująjį Testai 
mentą”. Senojo Testamento iš
leidimo laukiamai Jo straipsnių 
buvo ir lietuvių spaudoje/ Buvo 
žinomas ir savo pamokslais, ku- 
riuoa sakė Lietuvoje-per Kauno; 
o Chicagoje per "Sofijos Barkus 
ir Margučio -radiofonus. - Ziono 

( parapija gausiai šias transliaci
jas rėmė savo aukomis.

Garbingajam jubiliatui dar 
gyvam esant Ziono parapija su
ruošė du jam skirtus ihmėji- 
mus: 40 mėtų kunigavimo su
kakties minėjimą 1969 m: bir
želio 29 d. Jonas Pauperas bu
vo įšventintas kunigu1 konsisto- 

1 rijos prezidento'prof. dr, V. Gai
galaičio, Joninių išvakarėse, 
Jurbarke/kur jis surado1 ir savo 

1 gyvenimo draugę Mariją Smė- 
1 toniutę, kuri jam kunigystės 
• darbe daug padėjo.

Į šią šalį velionis su šeima 
. atvyko 1949 m. ir apsistojo Chi- 
. cagoje, 'kur išgyveno 22 metus; 
. iki mirties.

■ Ilsėkis ramybėje svetimoje 
’ žemelėje Betanljos kapinėse, 

Chicagoje, o tavo dvasinis pali
kimas liks mūsų visų atmintyje 
ir širdyse, kol Viešpats prikėlė 
Tave naujam ir peršviestam Jo 
didžiosios laisvės ir šlovės gy
venimui. Mikas Nagys

MARGUČIŲ VAKARIENĖ
Balandžio 25 d., per Atvelykį, 

kaip kiekvienais' metais; taip ir 
šiemetę Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėje Sv. Rožančiaus 
Moterų Draugija sutengė Margu
čių vakarienę; Narių ir^svėčių ir 

kartą atsilankė gražus būtys, 
gal kiek mažiau, negu pernai. 
Ypač pasigesta svečią iš Hartfor
do: tSasio Šrupšo, sn. -ir Stasio 
šrupšo, jri., Abiho Armaičio -ir ki- 
fųpošo

Šį parengimą pradėjo nenuil- 
itama šios organizacijos pirm. E- 
lena Tamošaitienė, paprašyda
ma kleboną -kun. Edvardą Gra- 
decką sukalbėti maldą. Po mal
dos sekė skanūs pietūs su kava 
ir tortu. Tiesa,-prie1 kiekvieno bu
vo?-padėtas < margutis, kurį po 
“sumuštinių’’ kai kurie suvalgė, 
o kiti -pasiėmė namo;

E. Tamošaitienė padėkojo vi
siems. už atsilankymą, pagalbi
ninkėms^ už paramą," nes be jų 
vienai tikrai nebūtų-įmanoma tol 
kią vakarienę - -paruosti; ir šei
mininkėms-už skanių-valgių pa
ruošimą. Klebonas kun. 'E. Gra- 
deckas padėkojo r pirmininkei Ę. 
Tamošaitienei- ir jos padėjėjoms 
bei šeimininkėms už tokia gražią 
ir -skanią vakarienę ir- jos pelną; 
■kuris paprastai yra skiriamas pa-1 
r-apijai paremti. Dar kalbėjo pa
rapijos .komiteto-pirm. Francis 
-Spiresy Jonas Matulis ir šių eilu
čių autorius. Visi linkėjo, pirm; E. 
Tamošaitienei stiprios sveikątos, 
•nesenstančio amžiaus ir tokio 
darbštumo bei energijos, kokią 
ji turėjo per 14 metų, vadovauda
ma šiai organizacijai ir rengda
ma šitokius -pokylius.- * c.*-**

•Po kalbų- buvo vargoninkės 
Elzbietos- - Liudžiuvienės . pareng
ta programa — dainos ir šokiai. 
Dainų padainuota • lietuviškų ir 
angliškų.' •

Dainoms pritarę ir Šokiams 
grojo kaimo muzikantai — be
veik visa Liūdžiu šeimą: tėtukas
Jonas Liūdžius grojo smuiku, I 
Juozas Liūdžius,sn.' (sūnūs) — 
akordeonu, Juozas Liudžius,|n; j 
(šunaitis) ir Reimondaš. Liu- 
džius (sūnaitis) —- įvairiais mu
zikos instrumentais. Reikia pažy
mėti, kad Jonas Liudžius yrą jau 
per 80 metų amžiaus,.-bet dar į 
gana judrus: groja smuiku, va
žiuoja dviračiu ir bitės kuopinė- 
ja bei daržo darbus apdirba.

h tavojo dėl atlyginimo 27 d. 7 v. v.

RŪKORIAMS

Norintiems mesti rūkymą bus 
teikiami klinikiniai patarimai 
Loreto ligoninėje, 645 S. Cent
rai. Avė., Chicagoje, gegužės 23-

ŽYDŲ PERGYVENIMAI 
RUSIJOJ

Žydų imigrantai, pasiekę va
karus, gegužės 18 d. 7 v. v., 
Hillel House .patalpose, 5715- So. 
Woodlawn Avė, Chicagoje pa
sakos savo pergyvenimus. Po to 
bus diskusijos, kurioms vado
vaus rabinas D. L Liefer.

Varg. Elzbieta Liudžiuvienė 
(marti) yra trečios kartos lietu
vaitė, Sv. Andriejaus parapijos 
su muz. Robertu. Kelly vargo
nininkė ir dar ji yra Holly Cross 
(lenkų) parapijos etnine vargo
nininkė; ji ten turb taip pat asis
tentą.

Taigi, padainavę, kai kas pašo
kęs, pasikalbėję, aukštą sviedi
nuką (highbolą) ar alau j bon- 
kutę išgėrę, visi linksmi skirstėsi 
namo, linkėdami- pirmininkei 
sveikatos.*

Šiais metais iš Šios Margučio

SUDEGA
šeši žmonžs,'jų tarpe du vai

kai, sudegė i.gaisre. 6,015-TT So. 
Halsted- Chicagoje.'' Liepsnos 
taip apėmė, kad negalėjo išbėg-1 
ti. Kai -kurie:iššoko- pro langą. I 
Nuostolių apie 50,000 dol. Gais
rą gerino 106 ūgniagesiiį. Tiria- 
ma, ar-nębuVo ^padegimo.

GAUS 135,000 DOL.
Dainininkas “ Frank Sinatra 

už- savo Šešis pasirodymus Sab- 1

DRAUGAS, antradienis, 1976 m. gegužės mėn. 11 d. 5

re Room restorane W. 95 st. • 
gegužės 13-15 d. gausiąs 135, 
000 dol. Klubo patalpose, kur! 
gali snsodinti 1,200 žmonių, vi- “MOŠŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI 
sos vietos viešiems 6 spektak
liams išparduotos po 50 dol.

Manto Aukštuolio
labai ypatinga eiliuota knyga:

vakarienės" peilio ^parapijai per 
kleboną-kuri. Edvardą Gradecką 
įteikta >60(kdoli. m '
.jjKkė: do: Jonas Bernotas

— Kas nebijo mirti,; dažniau
siai myli gyvenimą.

VI. Putvinskis

Iš ANAPUS”
vaizdžiai įrodanti mūsų tautos bū
dą, kilnų žmoniškumą ir tikrą pa
saulio sąpratą. Knyga 306 pusL •— 
Kaina 5 dol.

Prašoma siųsti apmokėtus užsa
kymus adresu:
Mantas Aukštuolis* 4 Ellzabeth Av., 

Springdale, Conn. 06907

PA DĖKA
■ 1976' m., vasario 23 d./ mirt mūsų tėvas-ir •uošvi®'teisininkas

A. f A.
RAPOLAS SKIPITIS

į

Nuoširdžiai dėkojame kun. Trakiu! už atliktas religines apeigas 
ir vyskupui V. Brizgiui, atvykusiam atsisveikinti su velioniu.

Už tartus atsisveikinimo žodžius didž. gerbiamai konsulei J. 
Daužvardienei, D.U.L.R. Draugijos atstovui K. Kasakaičiui, Tautos 
Fondo atstovui K. Barzdukui. Liet, teisininkų draugijos C. V. nariui 
L. Šmulkščiui, šaulių S-gos .tremtyje Vytauto Didžiojo rinktinės gar
bės nariui VL Išganaičiui, Vytauto Didž. šaulių rinktinei ir atsisveiki
nimą su. velioniu organizavusiam. Alg. Budreckui bei jo paties sukur
tus atsisveikinimo žodžius, teisininkams.grabnešiams, taip pat velionio 
žmonai Lydyjal Skipitienei už priežiūrą jos vyrui sergant ir visiems 
kitiems, dalyvavusiems palydint 'Rapolą Skipitį į amžinybę, *o taip 
pat už pareikštą užuojautą spaudoje ir asmeniškai: A. Anysienei, J. 
Baubliui su šeima, A Reg. Bražukams, G. Butinienei, Vytu Cižauskub, 
S. Gedvilienei, S. Z. B. Jackams, Step. Juozapavičiui, F. M. Jonynams, 
Elzei ir Edei Jankutėms, St. Juozaičiui su šeima, y. O. Juodišiams, 
P. Juozaičiui su Šeima, A A Kašubams, A. Kaziūnui, V. VM Kece- 
riams, Alfeks. Kavaliūnlenei -su šeima. Algird.1 Kavaliūnui su šeima, 
Gražinai ir Domut Krivickams, Kaziui Musteikiui, Marg. Marchar- 
tienei su šeima, A. Masioniui su šeima, M. Misiulytei, M. J. Punk- 
riams, A. V. Petraičiui, M. Pftškovičiui, N. Racevičienei, O. A. Rin- 
kevičiams, E. Rūkienei, A Skrupskelienei, A. T. Sekoniams, V. Sruo
gienei, N. A. Šalkauskams, H. Šiauriui, A. V. šantarams, Irenai Šal
čiuvienei, T. Šiumomš su šeima, Vi. B. Vytams, J. A. Vasilikevičiams, 
P. M. Žilvlčiams ir visiems kitiems užjautusiems mus liūdesio valan
doje.

Marytė Skipitytč-Garbačauskienč ir Leonas Garbačauskas 

Vasaga, 1976. V. 3 ' *** c *"*• ■** L ovjcu*

A. t A. ALEKSANDRUI PRIDOTKUI 
Worcesfer, Mass., mirus, 

jo žmonai BRONEI, sūnui ALIUKUI, dukrytei DA
NUTEI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą, reiš
kiame ir kartu liūdime.

Danute ir Vladas 
Darai-Daraškevlžlal

MARQUETTĖ funeral home 
TĖVAS IR SU N U S
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lsl Št. Tel. GRovehlll 6-2345-6
1410 So. 50th Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-9 |

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidottivfa Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AOteoNomoNED BoruroDS

SOVIETAI IR DETENTE

(Atkelta iš 3 pusi)

naujų metodų. Detentė yra iš
šūkis, knitį turime sutikti jo pa
ties sąlygomis”;:

Kaip gi Kanada, Amerikos kai
mynas ir Otlanto sąjungos partne
ris, žiūri į J. A. Valstybių nusivy
limą Rusiją? Trumpai sakant, J. 
A. Valstybės, tikėjosi per daug. 
“Niekas neturėtų tikėti, kad Ru
sija detentės žinioje nenučiups 
progų”, ppasakoja aukštas -už
sienių reikalų ipatarėjas Ottawo- 
je. “Rusai — ne .tik ėkspansionis- 
tai, bet ir oportunistai. Vakarų 
darbas vengti teigus Maskvai pro
gų, kaip tai padarė Angoloje”.

(mk.)

ALEKSANDRAS PRĮDOTKAS
Gyveno 40 Tatman Street, Worcester, Mass.

Mirė 1976 m. gegužės mėn. 9 d., sulaukęs167 m. amž.

Gimė Lietuvoje, Vievio mieste, Trakų apskrityje. Ameri
koje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, šūnus Aleksan
dras, marti Ontifė, duktė Danutė Domantienė ir keturi anūkai.

Lietuvoje liko trys broliai: Juozas, Lionginas ir Vytas ir 
dvi seserys: Petronėlė ir Zosė su šeimomis, o Amerikoje pus
brolis ir pusseserė su šeima ir daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas Caroll Funeral Home, 74 Provi- 
dence Street, Worcester, Mass.

Laidotuvės įvyks gegužes mėn. 12 d., 9. vai. ryto bus nu
lydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus nulydėtas į Notre Dame kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, ir kiti giminės
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PUIK1 DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA 1

I š i e ! d o 1 

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBE 

Mecenatas — PreL Juozas Karaltds

Naujasis Testamentas yra praktlfiko formato Įrištas kietais virše
liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba- Mecenato dSka laida 
parduodama prieinama kaina.

Gaunama “DRAUGO” knygyne

Kaina — (100

niinols gyventojai prašomi pridfltl 50 centų mokesčiams ii per- 
siuntlmul (kitur gyvenantieji pridekite 25. centus).

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus

DRAUGAS 
4545 West įĮŠid $treet 

Chicagio.Ulipois
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E U D E I K S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 - 07 South Hermifage Avenue
.Telefonas — YArda 7-1741 - 2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |
Lletuviy Laidotuviy Direktorių Asociacijos Nariai g

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS l( LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 SO. LITUANIOA AVĖ. M. YArds 7-3401

ANASTAZIJA RUDAKBENE
JOKUBONYTfc

Gyveno South Holland, Illitfėis/
Mirt geg. 10 d., 1976, 5:10 vai; ryto, sulaukus 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Panemunėlio parapijoje, 

Vebriškių kaime.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Jonas, marti Mildred, ir-Ed

vardas,- marti Valentina, 7 anūkai: Christine- Šchroeder, Janice, Iho-. 
mas, Gafl, John, Robert ir Karen Rudokai, brolis Eranaš Lietuvoje, 
dukterėčia Oną Lietuvoje, švogerica Veronika .Bobinas ^fu šeima, duk
terėčia Aldona Bružas ir kiti, giminės, draugai ir pažįstami..

Velionė'buvo našlė a. a. Jono Rudako.
Priklausė Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui.
Kūnas bus pašarvotas antrad., nuo 7/ikL’lO vaL vak, ir treč. nuo 

2 vaL —- iki—10 vaL vak. Rosemoor koplyčioje, Į 7943 S. Torrence 
Avė., Lansing, UI.

Laidotuvės įvyks ketv., .geg. 13 d. iŠ koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėta į Hoiy Ghost parapijos bažnyčią South Holland, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į SV.Kazimierd lietuvių kapines.. , r :

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

Nuliūdę: Sfinūf* marčios ir anūkaL
laidotuvių direktorius Jdsę^h Chelbana — Tel. GR 4-2404

l

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SŪNUS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1213
11029 Southraest Hlgbw*y, Palos HDIb, I1L Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 SO. OAUFORNIA A VĖL Tel LAfayette 8-3572

POVILAS L RIDIKAS

8254 SO. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

8819 60. LITUANIOA AVĖ.

TeL Y Arda 7-1911

TeL YArda 7-1138-39

VASAITIS • BUTKUS

į 1446 80. 50th AvOm CICERO, tLL.



JULIJONO BUTĖNO AKADEMIJA

į
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. DRAUGAS, antradienis, 1976 11L gegužės mėli. 11 d.

Prof. kum Stasys Yla, 
artimas “Draugo” bendradar
bis, yra atvykęs' į Chicagą. ir 
sustojęs Lietuviu marijonų vie
nuolyne, prie “Draugo”. Daly
vavo Chicagos lietuvių operos 
pastatymuose, ateitininkų fede
racijos vadovybės posėdžiuose 
ir kituose pasitarimuose. Kartu 
renka medžiagą savo darbams. 
Į Putnamą, Conn., grįžta šį 
penktadienį.

X Dr. Juozas ir Eve Jerome, 
žinomi lietuviškų organizacijų 
darbuotojai, per Aldoną Daukus, 
Sofijos Barčus radijo progra
mos vedėją, įteikė “Draugui” 
įdomios medžiagos, liečiančios 
lietuvių senosios išeivijos Chica
goje veiklą. Nuoširdžiai dėkoja
me.

X Dr. Vytautas Bieliauskas 
gegužės 6-8 d. dalyvavo Chica
goje įvykusiame psichologų, su
važiavime. Drauge su juo atva
žiavo sūnus Linas ir dukra Da
nelė. Linas yra parašęs diser
taciją ir ruošiasi daktaratui 
Gainesville, Fla., universitete 
klinikinės psichologijos srityje. 
Danelė tęsia studijas lingvisti
kos fakultete Bloomington, Ind., 
universitete. Svečiai aplankė 
“Draugą” ir dalyvavo lietuvių 
operos spektaklyje gegužės 8 d.

X Liet inžinierių - architektų 
s-gos Chicagos skyriaus valdy
bos vardu inž. Tadas Bukavec- 
kas ir sekr. Jonas Martinkus 
atsiuntė “Draugui” malonų laiš
ką, kuriuo padėkojo dienraščio 
redakcijai už red. Br. Kviklio 
paskaitą, kuri jų susirinkime 
sutraukė daug dalyvių ir sukė
lė gyvas bei įdomias diskusijas. 
Kartu pridėjo 30 dolerių dien
raščiui stiprinti. Už viską nuo
širdžiai dėkojame.

X Marija Eivaitė, kurį Illinois 
universiteto Urbanoje pasiųsta 
šiuo mętu mokytojauja Austri
joje, visas atostogas išnaudoja 
naujų kraštų pažįmmui. Kalė
das praleido Turkijoj, žiemos 
atostogas — Egipte, Velykas — 
Graikijoj. Dabar pas ją jau ant
ras mėnuo vieši jos sesutė Vilija 
Eivaitė, kuri Illinois universite-. 
tę-Circle Campųs žiemos ketvir
tį baigė meno studijas, gauda
ma bakalauro laipsnį. Vilija no
ri taip pat kiek plačiau pake
liauti ir susipažinti su Europos 
kultūra, ypač architektūra ir; 
inenu. Į JAV abidvi sesutės 
grįš rugpiūčio mėn.

X Dail, Romas Viesulas yra 
turėjęs virš 50 individualių pa
rodų geriausiose kraštų,, galeri
jose. Chicagoje jo paroda įvyks 
gegužes 14-23 d. d. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo Centre.

(pr.)

X Dr. Julius J. Bielskis, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Los Angeles su dideliu malonu
mu sutiko įeiti į Penktos Liet. 
Tautinių šokių šventės garbės 
komitetą. (pr.)

X Dalia ir dr. Pov. Vakselial 
susilaukė pirmagimio sūnaus 
Pauliaus Zigmo. Dr. Ona Bakai- 
tienė džiaugiasi pirmuoju savo 
anūku.

X Cicero Moterų s-gos 2 kp. 
susirinkimas įvyks šiandien, ge
gužės .11 d., 7 v. v. parapijos 
mažojoj salėj.

X Edvardas ir Joana Stepai, 
žinomi Clevėlanddo Balfo ir kitų 
mūsų organizacijų veikėjai, yra 
atvykę. į Chicagą. Sustojo pas 
Ai ir R. Sihalinskus. Dalyvavo 
Lietuvių operos pastatyme, lan- 
kė savo pažįstamus. Atvykę į 
“Draugą”, susipažino su dien
raščio redagavimo darbu, spaus
tuvės įrengimais. Šia proga pali
ko didesnę auką dienraščiui 
stiprinti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Kriaučeliūnų vaikų name
lių, apžiūrėjimas, “Opęn House” 
vyks sekmadienį, gegužės 16 d. 
mio 11 v. r. iki 3 v. p. p. 2743 
West 69 Str. Apžiūrėjimo metu 
vyks vaikų molio darbų paroda 
ir naujų mokinių registracija 
kitiems mokslo metams. Svečiai 
bus vaišinami kava ir pyragais. 
Visi, hesiįdomaują nameliais 
ar turį kandidatų juos lankyti, 
maloniai kviečiami apžiūrėjime 
dalyvauti:

X Elena Praninsldenė, 7345 
S. Francisco Avė., 25 m. tarna
vusi Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
pasitraukia. Ji 1975 m. buvo 
paskirta slaugių vyresniąją. Jai 
ir kitai slaugei pasitraukiančiom 
iš, ligoninės, buvo surengtos iš
leistuvės.

X šv. Kryžiaus ligoninė ba
landžio mėnesį 1,526 kartus pa
siuntė 45-iems ligoniams į na
mus paruoštą valgyti maistą.

X Chicagos skautų vyčių . 
draugovės sueiga šaukiama šį 
ketvirtadienį, gegužės 13 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
Visų narių dalyvavimas būtinas. 
Kviečia draugininkas.

JAV ir Kanados lietuvių V-sios dainų šventės ruošėjai, susitikę Clevelande. Iš k.: muz. Aloyzas Jurgutis, muz. Vac
lovas Verikaitis, muz. Alfonsas Mikulskis (posėdžio pirm.), muz. Stasys Sližys (Detroitas), muz. Jonas Govedas (To
rontas) ir Kanados LB krašto valdybos pirm. J. Simanavičius. Dainų šventė įvyks 1978 m. liepos 2 d. Toronte, Ka
nadoje.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS
LAIMĖJIMAS

Šiltai sutikti trijų lietuviškų operų spektakliai
Nieko geriau Chicagos-Lietu

vių operą negalėjo pasirinkti ir 
įgyvendinti, minėdama .savo dvi
dešimt pietų -ir JAV nepriklauso
mybės sukaktį, kaip pastatyda
ma .tris lietuviškas operas. Ir sa-l 
kytume, gerai, kad tris,’ .nes kiek
viena tų operų buvo, skirtinga, 
vis kitaip liudijanti 'lietuviškąjį 
muzikinį pasaulį ir lietuvių įna
šą šio krašto kultūron. Praėju
sį Šeštadienį ir sekmadienį Ma
rijos aukšt. mok. salėje įvyko 
pirmieji trijų operų spektakliai. 
Salė buvo pilna, nors • dar-galė
jo kiek tilpti,' bet, kas- atvyko/ 
džiaugėsi ir labai šiltai sutiko 
visas tris vienaveiksmės operas.

“Juodas laivas” 

w Jeronimo Kačinsko juodas.lai
vas” (libretas Alg. -Landsbergio) 
vaizdavo, dviejų pasaulių, juodojo 
-ir baltojo laisvo susitikimą ir. iš 
•to kalėjiminio pasaulio į baltąjį 
bėgančio laisvės -ieškoti jūrinin-

per-

Gera proga jaunam 
spaustuvininkui

Jaunas spaustuvininkas, kuris tu 
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir 
norėtų /toliau lavintis, gali, gauti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą Prašome rašyti: Lith. 
Oath. Presą, 4545 W. 68rd Street. 
Ohlcago, III. 60029. Prašoma pažy 
mSti oatyrima k t ♦,

DĖMESIO! 
šeštadienį Maria High mokyk, 
auditorijoje pamečiau auksinę 
apyrankę. Radusį prašau pra
nešti tel. 471-2249. Bus atlygin
ta. (ak.)

"Drauge” besilankant. Iš kairės į dešinę: Linas Bieliauskas, dr. V. Bieliauskas, 
tam. V. Bagdanavičius, Danelė Bieliauskaitė ir kun. V. Rimšelis

J . jį—
«į

CHICAGOS ŽINIOS
PASAULIO VARGSTANTIEMS

Chicagos arkivyskupijos 453 
parapijose užsienio varguome
nei šelpti surinkta 742,000 dol.

MAŽIAU BEDARBIŲ

Chicagoje jau penktas mėnuo 
kai mažėja bedarbių skaičius. 
Kovo mėnesį bedarbių buvo 
7.5%, o balandžio — jau 6.9%.

MIRTINAI APSIŠUTINO

metu rasinių susidūrimų beveik 
nebuvo. Policija irgi sustiprino 
patruliavimą.

•ko likimą. Moterų choras 
įteikė amžiną vandens ir gyveni
mo bangavimą, o pačią jūrą vaiz 
■davo sol. Dana-Stankaitytė. Žmo 
nos .vaidmenį atliko Catherine 
Kogutaitė, Motinos — Nerija 
Linkevičiūtė, Jūreivio — Stefan; 
Wicik ir Balto -laivo 'kapitoną 
Alg. Brazis. Operą dirigavo muz. 
Vyt. Marijošiųs, grojo, nors pro- 
gramoj’e to ir nepažymėta, ame
rikiečių šimfonistų orkestras. 'Juo
dojo laivo j’ūrihin'kai kėlė šiurpą 
savo robotiškumų ir parodė pui- 
kų, vyrų choro-pėsiruošimą. Pats 
veikalas yrą gilesnės prasmės, ne 
tik realus juodi- ir kalti -laivai, 
bėt ir- blogio ir .gėrio kova, vyks
tanti amžiais, 'kaip. ir amžinas 
jūros bąhgavimaš. Baltojo laivo 
jūreivių, tikriau — laisvojo pa
saulio abejingumas leidžia ken
tėti tiems,-kurie besąlyginiai pa
sisako už laisvę.

Buvo kalbama, kad šioje ope
roje labai daug modernizmo, ta
čiau ir mūsų, solistai ir choras 
turėjo kur.pasireikšti, ir atrodo, 
kad net ir konservatyviam klau
sytojui operą buvo priimtina. Tai 
liudijo nuoširdūs irjlgi plojimai. 
Įdomios ir, pasakytume, .gražios, 
gerai išspręstos dekoracijos dail. 
Ą. Valeskosį asistentė Austė Pe- 
čiūfaiitė.’ jtaip pat ir grimavo, 
‘kartu su Victoria Martiana, Art 
Anthony ir’Stanley ^arza-la. Po 
spektaklio, ‘solistams -įteikta gėlių.

• ^Gintaro šaly”

Antroji opera, kiek skirtingą 
muzikiniu -požiūriu, buvo 'Juliaus 
Gaidelio, (libretas Ana’t. Kairio). 
Ja taiip pąt patriotinė, joje dau
giau arijų. Čia choras pasireiškė 
kaip Gintaro šalies 'gyventojai. 
Balete ..pasirodė solo Violeta Ka
rosai tė, Jaunutis Puodžiūnas ir 
būrelis; jo; studijos grakščiųjų šo
kėjų. , Visą tai labai paįvairino 
spektaklį. " Dainavo Visvaldą, 
Lakštutės sužadėtinį, Stefan Wi- 
cik, Pranašą, Lakštutės globėją, 
Jonas Vaziielis, Lakštutę, kritu-

Penkerių metų berniukas M. 
Griffin, gyvenąs 7211 S. Mer- 
rill, Chicagoje, įkrito į vonią, 
pilną karšto vandens, ir taip 
smarkiai ąpsišutino, kad mirė 
nugabentas į Billings ligoninę.

NEGRŲ PATRULIAI 
MARQUETTE PARKE

;7* Grupė negrų patrulių, turėda
mi radijo ryšį automobiliuose, 
važinėja rytinėje Marųuette 
Parko dalyje (anapus Wes- 
tern>, kur apsigyvenusių negrų 

.šeimų langai buvo išdaužyti ar 
padarytą kitų nuostolių. Tie 
negrų patruliai būsią keletą sa
vaičių. Chlcago Lawn distrikto 
■policijos patrulių komandierius 
Įeit. J. Cusalk pareiškė, kad 
negrai turi teisę patruliuoti ir 
policija tam pritaria, Paskutiniu

CODY PAS SENELIUS

Sveikstąs po operacijos kard. 
Cody išpildė savo ankstyvesnį 
pažadą ir Motinos dieną, sekma
dienį, aplankė senelius. Lawren- 
ce House pensininkų viešbuty. 
•Kardinolas atrodė liesesnis, pa
balęs, bet pasakė kalbą ir su se
neliais kalbėjosi. Tų namų gy
ventojai nusprendė prie jų esan
tį parkutį pavadinti Kard. Cody 
parku. Dėkodama kardinolui 
viena moteris visų vardu pa
reiškė , kad kardinolą gerbia ir 
protestantai, ir žydai.

PRIGĖRĖ VAIRUOTOJA

Barboros Wald, 18 m., auto
mobilis ties Wheeling nušoko 
nuo kelio, įvažiavo į vandens pil 
ną gilią daubą ir ten vairuoto
ją, važiavusi viena,, paskendo. 
Policija sako, kad ji važiavusi 
dideliu greičiu.

MOKSLEIVIŲ PARODA

Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje, gegužės 13-16 d. 
bus išstatyta 3,000 moksleivių 
techniškų darbų.

Jonas Kavaliūnas, PLB vicepirm. 
švietimo reikalams su Nekaltos 
ŠvČ. M. M. Prasidėjimo parap. Chi
cagoje mokyklos vedėja sesele Per- 
petua. Tarp jų dalinai matyti Sta
sys Rudys, JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Nuotr. P. Meletos

AKMUO AUTOMOBILY

Trys balti jaunuoliai apkal
tinti išdaužę langą ir įmetę ak
menį į automobilį, priklausantį 
negrei moteriai, kuri apsigyveno 
7200 bloke So. Bell Avė., Chica-

sio valdovo dukrą, Margarita 
'Momkienė, Piku-lą, žiaurų valdo
vą, Algirdas Brazis ir Vakarę, 
Visvaldo motiną, Roma Mastiė- 
nė. Dirigavo Vyt. Marijošiųs.

Šioje operoje buvo daugiau 
įprastų, tradicinių operinių rno-l 
mentų: kova šaltais .ginklais ir 
mirtis. Tai galėjo tradicinės ope
ros mėgėjus labiau žavėti, bet 
kitiems .galėjo atrodyta ir kiek 
kitaip, ypač kai gerokai senti
mentalus pats operos turinys. 
•Nepaisant to, spektaklis taip .pat 
buvo šiltai sutiktas, o operos li
breto autoriui A. Kairiui ir iš 
Bostono atvykusiam operos 
komp. J. Gaideliui entuziastingai 
•paplota. Solistai gavo gėlių. De- 
'koracijos (taip pat liudijo 
Valeškos profesionališkumą.

‘‘Priesaika” ’

Trečioji opera buvo .operos di
rigento komp. Vyt.- Marijošiaus 
kūrinys; parašytas pagal’B. Sruo
gos veikalo , ‘‘Milžino paunks- 
mė” trečio veiksmo antrąjį pa
veikslą, kurį operai pritaikė po
etas Stėsys Santvaras. Jis buvo 
taipgi į premjerą atvykęs iš 
Bostono. Ši opera savo, nuotaika 
vėl skyrėsi nuo pirmųjų. Joje bu
vo gal dar daugiau operinio ele
mento su nemaža didingo grau- 
dulingumo doze. Čia buvo gau
siau atskirus -vaidmenis turinčių 
veikėjų. Krokuvos vaivadą Tar- 
novdkį dainavo Jųliils. Savrim-ąs, 
■Krokuvos vyskupas Zbignięvas 
buvo Jonas. Vaznelis, Lietuvos, di
dikas Rumbaud'as — Vai. Lįoren- 
tas, Jogaila — Bronius Jančys, 
Vytauto Didžiojo žmona.- 'Julijo
na - Dana Stankaįtytė, Sofija* Jo
gailos žmona — Margarita Mom
kienė, Švitrigaila —■ ’ Stasys 'Ba
ras. Vargonais grojo muz. L. 'Ši
mutis. Veikalas giliai patriotinis, 
■kas ypač išryškėja sol. St. Baro 
dainuojamos priesaikos metu. Ša
lia choro' nuolatinių narių buvo 
įdomus vienuolių, devynių asme
nų, choras. Sėkmingai sukurtos, 
dekoracijos dail. Valeškos. Spek
taklis taip taip buvo šiltai sutik
tas, dirigentas — operos autorius 
entuziastingai sutiktas, nepagai
lėta aplodismentų ir gėlių solis
tam.

Veikalą režisavo Alg. Dlkinis, 
kartais, sėkmingiau, kartais ne. 
taip sėkmingai. Sprendžiant įvai
rių trijų operų -situacijas, lyg ir 
pasigesta daugiau judesio, pvz. 
Juodajame laive, .kur viskas, 
atrodo., turėtų nuolat judėti, kaip 
jūM. Scenos vadovas Jonas Paro
ms, asistentas Povilas Juodval
kis, šviesos — K. Cijfinelio , 
asistentas 'Romas Račiūnas, chor
meisteriai Alice Stephens ir Al
fonsas Gečas.

Operų muzikinį vertinimą duo 
sime po ketvirtojo spektaklio. 
Vieną jų, gegužės 15 d., diriguos 
muz. Aloyzas Jurgutis.

Akimirkos pergalė

Praeityje Chicagos Lietuvių 
opera yra .parengusi’ visą eilę pa
statymų, itarp jų net šešias Ver
di operas. Tačiau iš visų pasta
tymų. ne vienam žiūrovui sutei
kė daugiausia pasitenkinimo šios 
•trys operos. Kai klausai klasiki
nių operų, žinai, kad kur nors 
jos Italijoj, Amerikoj ar net pa
čioj Chicagoj atliekamos net 
puošniau ir profesionališkiau, o 
Učiau šios trys operos yrą mi

dail.

Gražu, kad lietuviai nepamirs 
•ta savo didvyrių, dr kad šiandie
ninė karta stengiasi eiti jų keliais, j 
Kad šis tvirtinimas žymia dali- 

; mi teisingas, įrodė nuoširdūs či- 
kagiškiai: į a.a. Julijono Būtėno 
pagerbimo iškilmes susaniriko pil
na Jaunimo centro didžioji salė 
dalyvių, nors.be galo gražus oras 

. ir opera kitur viliojo.
Minėjimas pradėtas Liet, jėzui

tų koplyčioje, kur pamaldas už 
velionio sielą atlaikė kun. Juozas 
Vaišnys. Savo pamoksle jis .primi
nė švenčiamą Motinos dieną. 
•Kalbėdamas apie J. Būtėną, jis 
iškėlė jo sektiną ipavyzdį, kartu • 
kviesdamas lietuvius neieškoti 
priešų savųjų tarpe, o vietoje to i 
neatleidžiai kovoti su tikraisiais]', 
lietuvių tautos .priešais. Pamal
dų metu .gražiai giedojo solistė 
Dalia Kučėnienė, šv. 'Mišių Skai
tymus iatli:ko spaudos darbuoto
jai Vyt. Kasniūnas ir VI. Būtėnas. 

Minėjimo akademija, kurią or
ganizavo Liet, žurnalistų s-gos 
centro valdybai buvo tęsiama;' 
Jaunimo centre. Ją pradėjo V. Kas 
niūnas, pakviesdamas susikaupi
mo miniote ' pagerbti mirusias

► -motinas, žuvusius žumalirtūs, 
; ypatingai a.a. J. 'Būtėną. Invoka- 
. cij’os vietoje Rima Janulevičiūtė 

jautriai paskaitė 'Julijos Svabaitės 
eilėraštį “Gėlės Julijonui”.

Akademinėje dalyje 'buvo trys 
■kalbėtojai. Kun. Juozas Prunskis 

: pateikė atsiminimų pluoštą iš 
■bendro darbo su J. Būtėnu lie
tuviškoje spaudoje, ypatingai 
“XX Amžiaus” dienraštyje, ku
riame kartu dirbo trejus metus. 
Jis iškėlė velionį kaip -gerą, su
manų žurnalistą, puikų tarptauti
nių įvykių stebėtoją, .'dienraščio » 
Lojo puslapio gerą redaktorių.

Henrikas" Žemelis kalbėjo apie; 
J. Būtėną kaip rezistencijos dar
buotoją ir .bendrą priešnacinės ir 
priešbolševikinės rezistencijos da
lyvį. Paskaitoje jis pateikė j- 
domių -žinių apie .lietuvišką re
zistenciją karo ir ..pokario metais 
aplamai..- Toliau pateikė kai ku
rių smulkmenų iš susitikimų su 
velioniu vokiškų nacių Salaspi- 
lio (Latvijoje) kacėte. Kalbėto-, 
jas labai šiltai atsiliepė apie J. 
Būtėną 'kaip apie žmogų rie prie-, 
kaišto,' nuoširdų bičiulį, didelės, 
tolerancijos asmenį.

Dr. Kazys - Ambrozaitis, velio
nio rezistencinės veiklos. bendri
ninkas, kalbėjo apie rezistenci
nės aukos ir -mirties prasmę. Jis 
iškėlė- daugeliui dar nežinomų 
veiklos aplinkybių. Išaiškino, ko
dėl J.. Būtėnas grižo a tgal į Lietu
vą 1951 metais tęsti , kovos, kai 
atrodė nebebuvo prasmės kovoti. 
■Jis nupasakojo ir tragiškos mir
ties aplinkybes 1951 m. gegužės 
mėnesį, kai J. Būtėnas buvo iš
duotas; iš visų pusių apsuptas iš
davikų ir priešų, .perkando nuo
dų kapsulę.. Jo palaidojimo vieta 
nėra ir, 'greičiausia, niekada rie
bus žinoma.

Meninėje programos dilyje pir 
miausia pasirodė 'aktorius J6nas 
KeleČius. Prie įdomios dekoraci
jos, Šviesomis .gražiai -apšviestos, 
jis paskaitė pluoštą iŠ savo laikų 
iš okup. Lietuvos 'gautos partiza-

I

sų, jos yra originalios, rodančios 
mūsų kūrybinį pajėgumą, tai mū
sų ryžto ir kūrybos liudijimas. 
Programon, kurios viršeliui pa
naudotas daugiau kūrybinis nei 
plakatinis dail. Vinco Luko pie
šinys, įdėta ir oficialus Bicesnten- 
nial komiteto operai išduotas 
certifikatas.

Į spektaklį buvo, aftvykę iš Los 
Angeles, Kanados, Connecticut 
valstijos, Cleveland'o, Detroito ir 
daugelio kitų miestų svečių. Tai 
rodo, kad. mūsuose yra žmonių, 
skiriančių dėmesį lietuviškos kul
tūros puoselėjimui. Iš kitos pu
sės, liko čia pat, Chicagoje, žmo
nių, abejingų šiem spektakliam. 
Kas neatvyko, tas kultūrinė pras
me save nuskriaudė, nors dar yra 
•progos pastatymus pamatyti atei
nantį savaitgalį. Visi šie pastaty
mai, prisimenant Al. Landsber
gio žodžius, yra akimirkos per
galė .prieš niūrią kasdienybę ir 
viską naikinantį laiką.

Leonas Galinis

nų kūrybos, o taip -pat pateik 
lietuvių .partizanų dviejų 
— išeiviams ir Šv. Tėvui iširau' '' 
kas. Tai buvęs, pagal aktorių,^ .į 
skutinis Lietuvos partizanų 
smas, kurio niekas nenorėjo gjr. 
dėti: pasaulis tada buvo kurčiu. 
lygiai taip, kaip ir dabar. Žmo. 1 
gus, kuris tą šauksmą išgirdo ir I 
jj pasekė — birvo -Julius' Butėnu ?

■Meninius skaitymus J. Kelefiuj 
itin gerai atliko, juos jautriai pe^J 
duodamas ir tikrai nuoširdžiai ir 
pildydamas, už ką susilaukė 
lyvių išskirtino dėmesio, ?

Antroje meninės programą \ 
dalyje pasirodė Jaunimo centu 
“Audros” choras, išpildydama 
■keletą damų bei giesmių, ypaf j 
lietuvių partizanų kūrybos: Sto. 
viu aš parimus. Partizano arirtį 
Gegutėlė, Tau, sesute, PraŽyį 
jazminai, Ei, Lietuvos kareivė. 
liai. Chorui dirigavo ir akorde 
onu •akompan-vo muz. Faustu 
Strolia, gitara palydėjo Indrė To-į 
liušytė. Ji su Danute Petkūnaitė 
tvarkė ir apšvietimą.

Pabaigoje minėjimo LŽS pina i 
kun. -J. Vaišnys ir sekr. Alg. Pu... į 
žauskas pakvietė į sceną Chica
gos skautų “Skilties” laikraštėlio 
atstovus Ed. Andriušį ir Algirdu -Į 
Šilą ir jiems įteikė dr. >P. Dauž- ; 
vardžio fondo 100 dolerių preini- ? 
ją. Šis jaunimo 'laikraštėlį eina 
jau 10 metų, redaguoja-Vaini į
Aleksa ir jaunųjų spaudos dar- ?
buotojų kolektyvas. (Tik ar ši
nebūtų buvę geriau šios premijos P1
įteikimą perkelti į skautų sueigą). w

Minėjimo programa baigti ®
Tautos himnu. Iš .viso, akadenj į?
jos ruoša buvo gerai organizuo- re
ta, parinkti .prasmingi programos vo
punktai, geri atlikėjai, todėl vis- ko
kas vykos labai sklandžiai. rui

Įėjimas j akademiją visiems bu» j j 
vo laisvas ir nemokamas, nes ai 
sidariusiusias išlaidas padengė ye- jįį 
lionio J. Būtėno bičiuliai: dr. G. y 
Bąlukas, dr. P. Kisielius^ dr. L wv 
Kri au&liūnas, dr. A Razma ir A. įį
Čepėnas.

IEŠKO MILIJONO 
UŽ ŽIRKLES

Po cezarinės operacijos Rose 
Mary Gilley, gyv. 4338 N. Lawt- 
dale, Chicagoje, vis nesijautė 
geriau. Tyrimai parodė, kad ds- 
rydamas operaciją gydytojas 
paliko žirkles viduriuose. Opera 
cija daryta 1973 m. Žirklės & 
imtos 1975 m. Dabar ji reto 
lauja iš dviejų gydytojų chiruf 
go R. Lobraico ir J. Thomeu 
1.5 mil. dolerių.

iiiiiiitiiiiiiiiimiiiiimimiiiiimimmiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIEŠTI 
LlŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, M 
knygoje:

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje"

Knyga yra tik teologinė, Ji dėl |(9 
mių vietovių aprašymo ir dėl j® 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar ne 
tovėmis. Knyga didelio formato, 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyk 
“Drauge”.
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Kazio Barausko
IŠ “Draugo” Rimties Valandėlės 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS
A. a kun Kazimieras Barausku 

parašė kelia šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo” skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktus- 
liuosius V. Bagdanavičius, laido
jant velionį, sake, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos n* 
Šydavo labai atsidėjęs ir giliai 
sikaupęs”.

Knygos Išleidimas sutampa su j° 
70 m gimimo lt 45 m kunigystės 
sukaktimi

Kaina $4.00. Gaunama “Drauge" 
4545 W. 63 St, Chlcago, UI. 
(Persiuntimas 25 centai, ir Dlinoto 
gyventojai prideda 20 centų mo* 
kesčių).
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